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Úvod
30 rokov sa zvykne označovať ako obdobie jednej generácie. Udalosti z novembra 1989,
ktoré tak zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj Slovenska sa stali históriou, dokonca pre
dnešnú mládež pomerne vzdialenou históriou. Je to pochopiteľné, keďže sa obyvateľstvo
Slovenska mení a starne, dnes sa už celá jeho tretina narodila v časoch, ktoré označujeme
ako transformačné obdobie. Je to nepochybne subjektívny uhol pohľadu, keď pamätníci
jedného spoločensko-ekonomického a politického systému, ktorý majú v živej pamäti,
nazerajú na nedávny vývoj, ako na niečo prechodné. Iste, mnohé z ideálov účastníkov
a protagonistov zmien v závere roka 1989 sa nesplnili. Naopak stále častejšie sme
svedkami idealizácie viacerých aspektov života pred rokom 1989.
Ak už sme začali s demografickými prepočtami pamätníkov novembra 1989, môžeme
ich doplniť. Asi 45 % dnešných obyvateľov Slovenska bolo v čase pádu komunistického
systému vo veku po skončení základnej školy, teda môžeme ich označiť ako tých, ktorí si
už uvedomovali podstatu prebiehajúcich zmien a tiež sa do nich často aktívne zapájali.
Asi jedna tretina dnešnej populácie Slovenska bola vtedy vo veku, kedy sa štandardne
končilo vysokoškolské štúdium, mali svoje zamestnania, väčšina z nich i založené svoje
rodiny. Netreba asi ďalej pokračovať. 30 rokov je v modernej dobe dosť dlhá doba na
to, aby sa hocaký proces mohol označiť za krátke prechodné obdobie. Koniec koncov,
obdobie komunistickej totality trvalo 40 rokov. Ak knemu pripočítame totalitné režimy
druhej svetovej vojny a systematický nástup komunistickej totality, tak je to ďalších 10
rokov. Naopak obdobie demokratickej prvej Československej republiky predstavuje len
krátku 20 ročnú epizódu. A tak by sme mohli pokračovať ďalej... Znovu a znovu by sme
zisťovali, že 30 rokov v živote modernej, či skôr postmodernej spoločnosti je dlhá doba.
Otázny je tiež pojem transformácia. Je to premena, lenže čoho? Ak nejaký proces
považujeme za premenu, tak musíme mať počiatočný a koncový stav. S tým
počiatočným by sme sa mohli všeobecne stotožniť, že ide o stav Slovenska, respektíve
jeho spoločnosti, ekonomického a politického systému pred rokom 1989. Lenže
natíska sa otázka, čo môžeme považovať za onen konečný stav, do ktorého má proces
transformácie dospieť? Nastal už tento stav? Alebo kedy nastane? Existuje vôbec na
takto položenú otázku odpoveď? Pri spätnom pohľade sa zdá, že tým z nás, ktorí sme
prevratné udalosti pred 30. rokmi zažívali, sa zdali odpovede na tieto otázky jednoduché.
„Až sa budeme mať tak dobre, ako naši západní (rakúski, nemeckí) susedia“, mohla
napríklad znieť očakávaná odpoveď veľkej časti verejnosti. Je to však skutočne tak
jednoduché? Myslíme si, že nie. Hoci možno nie je najšťastnejší spôsob hneď na
úvod polemizovať o názve predloženej publikácie, chceme tým poukázať na niektoré
fenomény vývoja Slovenska za posledných 30 rokov. Vývoj Slovenska sa v rokoch
1948 – 1989 uberal vcelku rigidne stanoveným smerom určeným predovšetkým
mocenským monopolom komunistickej strany, ktorá pod pozorným dohľadom
jednej z vtedajších superveľmocí aplikovala direktívny systém ekonomických vzťahov,
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ktoré aspoň na prvý pohľad vytvárali stabilné prostredie s predvídateľným vývojom.
Politické prostredie vo svojej podstate bolo taktiež nemenné. A snáď v tomto aspekte
nemennosti a stability, či aspoň snahy vytvárať dojem tejto nemennosti možno hľadať
podstatu systému pred rokom 1989. Naopak vývoj Slovenska po roku 1990 priniesol
v mnohom živelný vývoj. Neustála zmena v kontraste voči predchádzajúcej ilúzii
nemennosti stojí možno za tým, že pojem transformácia sa stal súčasťou pojmového
aparátu geografov, ktorí sa snažili a snažia analyzovať vývoj Slovenska po roku 1989.
30 rokov je dosť dlhá doba na to, aby sa prejavili rôzne procesy v rôznych sférach
krajiny, spoločnosti, hospodárstva, či politického systému. Je síce fakt, že z prísne
odborného hľadiska by sa nám najmä v niektorých aspektoch hodilo „počkať“ si na
ďalšie dáta, napríklad z blížiaceho sa ďalšieho sčítania obyvateľstva, no spomínaná
tridsiatka priam vyzýva na bilancovanie. Iste, toto okrúhle výročie je skôr vnímané
ako príležitosť na spomienky, ako prebehli zlomové dni a týždne Nežnej revolúcie.
Rovnako ako je toto výročie dobrou príležitosťou na analýzy, či skôr osvetu o tom,
aký bol vlastne ten prednovembrový režim, keďže, ako sme spomenuli na začiatku,
prakticky polovica dnešnej populácie si ho už nemôže z vlastnej skúsenosti pamätať.
Náš autorský kolektív sa však rozhodol zamerať nie na to, čo bolo pred tridsiatimi rokmi,
ale na to, čo sa udialo počas posledných troch dekád. Tieto procesy sme zjednodušene
označili ako transformáciu Slovenska. Vieme opísať stav na začiatku tohto procesu, no
netrúfame si jednoznačne povedať, či tento proces transformácie možno považovať za
uzavretý. Našou snahou však je poskytnúť v rámci možností tematicky čo najširší, ale
zároveň stručný a výstižný prehľad zmien Slovenska počas posledných troch desaťročí
z viacerých uhlov pohľadu, ktoré poskytujú rôzne orientované geografické výskumy
širokého autorského kolektívu. Práve týmto rôznorodým prístupom k jednotlivým
aspektom vývoja Slovenska chceme demonštrovať komplexnosť a mnohotvárnosť
transformačných procesov. Vo viacerých aspektoch sa môže javiť transformačný proces
ako uzavretý, no v mnohých iných naopak nie. Preto chceme ponúknuť čitateľom na
jednom mieste zhutnené analýzy vybraných aspektov transformácie Slovenska podľa
jednotlivých tematických oblastí, ktoré spracovali autorské kolektívy zaoberajúce sa
ich výskumom dlhodobo. Čitateľ tak má možnosť porovnávať jednotlivé aspekty vývoja
Slovenska a uvažovať nad ich vzájomnými súvislosťami. V dnešnej dobe preferujúcej
úzke odborné profilácie považujeme za nevyhnutné aspoň z času na čas ponúknuť aj
takýto pohľad.
Slovensko ako špecificky vykrojený výrez krajinnej sféry s rozlohou 49 036 km2, na
ktorom žije necelých 5,5 milióna obyvateľov v takmer 3 000 obciach sa pre autorský
kolektív stal spoločných objektom záujmu. Práve toto územie sa pred 27 rokmi stalo
samostatným štátom, čo výrazne ovplyvnilo je ďalší vývoj. Autori prvej kapitoly sa však
zamerali na to, ako sa tento mladý štát etabloval na politickej mape sveta v prostredí
stále prepletenejších medzinárodných vzťahov. Politickým aspektom vývoja Slovenska,
-8-
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avšak z pohľadu vnútornej politiky je venovaná aj druhá kapitola. Zaoberá sa vývojom
politickej scény na Slovensku od roku 1990, pričom sa sústreďuje najmä na otázky
volebnej podpory jednotlivých politických subjektov z priestorového aspektu. Práve
politické línie a záujmy významným spôsobom ovplyvňovali transformačné procesy na
Slovensku. Ich odrazom sa stal i jeden zo špecifických aspektov ovplyvňujúcich premeny
regiónov Slovenska – regionálna politika a regionálny rozvoj, ktorých premenám je
venovaná tretia kapitola. V ďalších kapitolách sú prehľadne a vzhľadom na široký
záber i pomerne stručne vystihnuté základné vývojové trendy vo vývoji obyvateľstva
Slovenska, a to tak z aspektu populačnej dynamiky (štvrtá kapitola), ako aj z hľadiska
premien základných demografických štruktúr (piata kapitola). S obyvateľstvom úzko
súvisia sídla. Sú nielen zhlukom obydlí, kde obyvatelia bývajú, ale sú aj špecifickými
systémami s unikátnymi funkciami, ktoré sú odrazom mnohých aspektov transformácie
spoločnosti, či ekonomiky. Na prvý pohľad relatívne užšie vymedzenej problematike
bytovej výstavby je venovaná šiesta kapitola, no práve táto kapitola názorne
poukazuje na procesy a dôsledky dynamiky priestorových presunov obyvateľstva
Slovenska. Siedma kapitola je venovaná už uvedenému širšiemu pohľadu na procesy
premien slovenských miest. Ďalšie časti našej monografie sú venované jednotlivým
aspektom hospodárstva Slovenska. Najmä v poslednej dobe tak často medializovaným
poľnohospodárstvom sa zaoberá kapitola 8. Komplikovanému vývoju priemyslu na
Slovensku je venovaná kapitola 9 a základným aspektom rozvoja dopravy kapitola
10. Turbulentným vývojom prešlo na Slovensku i školstvo, vybraným aspektom jeho
transformácie najmä z kvantitatívneho a priestorového hľadiska je venovaná kapitola
11. Nová spoločnosť, ku ktorej smerovali viaceré aspekty transformácie Slovenska
sa často (a nie vždy lichotivo) označuje ako konzumná spoločnosť. Podstatnou
súčasťou takto nastavenej spoločnosti je maloobchod, ktorému sa v podmienkach
Slovenska venuje kapitola 12. Významným faktorom nielen ekonomického, ale aj
regionálneho rozvoja Slovenska sa stal cestovný ruch, ktorému je venovaná 13.
kapitola. Záverečné kapitoly monografie sa zas obracajú na odlišné témy, ktoré sú
skôr odrazom transformačných procesov. Jednou z nich je vývoj sociálnej situácie na
Slovensku v posledných troch dekádach načrtnutý v 14. kapitole. Napokon záverečná
15. kapitola je zameraná na transformáciu sociálno-ekonomickej úrovne regiónov
na Slovensku. Práve otázka regionálnych disparít je jednou z kľúčových tém vývoja
a najmä rozvoja Slovenska a určitým spôsobom v sebe spája aspekty prakticky väčšiny
parciálnych tém rozoberaných v predošlých kapitolách.
Naším zámerom bolo ponúknuť čo najpestrejší geografický pohľad na uplynulé
tri dekády vo vývoji Slovenska. Dúfame, že sa to nášmu takmer tridsaťčlennému
autorskému kolektívu podarilo.
V Bratislave november 2019					
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Priestorové dimenzie slovenskej zahraničnej politiky

Filip Šandor a Daniel Gurňák

Priestorové dimenzie slovenskej zahraničnej politiky

N

a jeseň 2019 si pripomíname okrúhle výročie novembrových udalostí 1989.
Hoci toto výročie nie je okrúhlym výročím vzniku samostatnej Slovenskej
republiky, nebolo by správne nevyužiť príležitosť aj na stručnú bilanciu vývoja
jej zahraničnopolitického smerovania. Pochopiteľne aj keď do konca roka 1992
nemôžeme hovoriť o slovenskej zahraničnej politike, treba zdôrazniť, že práve
udalosti novembra 1989 a v celkovom kontexte geopolitické zmeny v rokoch
1989 – 1991 v celej strednej a východnej Európe mali zásadný význam pre ďalší
vývoj zahraničnopolitickej pozície štátu, ktorý ešte len mal vzniknúť. Rovnako je
potrebné zdôrazniť, že z celkového geopolitického pohľadu začiatkom uvedených
zásadných mocenských zmien v tejto časti Európy vlastne ani nebol november
1989. Príznaky prehlbujúcej sa krízy sovietskeho bloku možno pozorovať už oveľa
skôr, no rozhodujúcim momentom bol nástup nového sovietskeho vedenia na
čele s M. Gorbačovom v roku 1985. Od tohto momentu sa príznaky rozkladu
sovietskeho bloku a čoskoro i samotného Sovietskeho zväzu stávali stále
očividnejšími, napriek márnym snahám o reformu systému. Práve prehlbujúca
sa kríza jednej z vtedajších superveľmocí spolu s neochotou jej vedenia použiť
radikálne prostriedky na jej potlačenie, teda hrubú silu, umožnili nielen rýchlu
eróziu satelitných komunistických režimov v stredovýchodnej Európe, ale dokonca
i otvorenú diskusiu o zmene zahraničnopolitickej orientácie jednotlivých krajín.
Rýchly ústup sovietskeho vedenia zo strednej Európy (ktorý dnešné moskovské
- 13 -
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vedenie považuje za jednu z najväčších chýb svojej minulosti) ponechal strednú
Európu v roku 1990 „svojmu osudu“. Následný samotný kolaps Sovietskeho
zväzu v roku 1991 dokonca vytvoril prostredie, kde zdanlivo ani nebola možnosť
voľby. Pretože na jednej strane na západe stál príklad prehlbujúcej sa európskej
integrácie, ktorý práve vyúsťoval do svojho, možno povedať, „zlatého veku“
v podobe vytvorenia EÚ, či Schengenského priestoru. Na východe naproti tomu
pokračoval rozvrat postsovietskeho priestoru. Dokonca nebol nereálny ani rozpad
samotnej Ruskej federácie, ktorá sa otriasala vo víre ekonomického a sociálneho
kolapsu kombinovaného s rozširovaním separatistických tendencií vo viacerých
jeho regiónoch. Hoci za daných podmienok bola voľba zahraničnopolitických
preferencií Slovenska i susedných krajín jednoznačná, skutočný vývoj bol
komplikovanejší. Práve Slovensko 90. rokov 20. storočia predstavuje príklad
krajiny na zahraničnopolitickom ale najmä vnútropolitickom rázcestí.
Ďalší vývoj zahraničnopolitického smerovania Slovenskej republiky je všeobecne
známy, preto uvedieme len jeho telegrafickú rekapituláciu. Po voľbách v roku
1998, ktoré znamenali zásadnú vnútropolitickú, ale aj zahraničnopolitickú zmenu,
sa Slovensku podarilo v pomerne krátkom čase dobehnúť zaostávanie za svojimi
susedmi ohľadom integračných procesov. Kým Česko, Poľsko a Maďarsko stihli
vstúpiť do NATO už v roku 1999, Slovensko si muselo počkať až do roku 2004. No
práve v tomto roku o pár týždňov neskôr už spoločne so svojimi susedmi vstúpilo do
EÚ. Rázne ekonomické reformy sa napriek vnútorným rozporuplným a rôznorodým
regionálnym dopadom prejavili v medzinárodnom kontexte v zlepšovaní ekonomickej
pozície Slovenska. Tento nastavený kurz pokračoval aj po ďalšej vnútropolitickej
zmene po voľbách v roku 2006. Koncom roka 2007 Slovensko, opäť spolu so svojimi
susedmi z V4 vstúpilo do Schengenského priestoru. A napokon v roku 2009 ako
prvé a doposiaľ jediné zo skupiny V4 vstúpilo do eurozóny. Práve ekonomické
otázky eurozóny spojené s následnou globálnou finančnou krízou mali onedlho aj
dopady na vnútropolitický vývoj Slovenska. Treba však tiež pripomenúť, že počas
prvej dekády nového milénia sa postupne menilo i geopolitické postavenie strednej
Európy, čo súviselo so zmenami na východe. Rusko od nástupu V. Putina sa po roku
2000 postupne konsolidovalo a čoraz dôraznejšie ekonomicky a politicky prenikalo
na „stratené“ územia stredovýchodnej Európy. Kým spočiatku vďaka príjmom
za ropu a zemný plyn sa Rusko stávalo čoraz lukratívnejším a najmä solventným
partnerom, neskôr sa stále zjavnejšie javili i jeho oživené mocenské ambície. Tie sa
prejavili najvýraznejšie v „blízkom“ zahraničí, teda v krajinách bývalého Sovietskeho
zväzu. Od roku 2014 sa svojím spôsobom obnovila „studená vojna“. Rusko a vzťahy
k nemu začali rozdeľovať jednotlivé politické garnitúry nielen v rámci EÚ, ale najmä
na vnútropolitickej scéne. Doposiaľ posledným zvratom v medzinárodnopolitickom
vývoji bolo prepuknutie migračnej krízy v roku 2015, ktorá sa čoskoro pretavila aj
do krízy v rámci EÚ a nepriamo sa pretavila aj do spustenia brexitu od roku 2016.
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Otázkou čitateľa teraz zrejme bude, čomu sa vlastne chceme ďalej v našej kapitole
venovať, keď sme už podstatné míľniky zahraničnopolitického smerovania Slovenska
vymenovali. Je nesporné, že štúdií a prác venovaných analýzam zahraničnej politiky
Slovenskej republiky, či zahraničnopolitickým preferenciám jej jednotlivých garnitúr
je značné množstvo. Koniec koncov, zahraničnopolitické postoje sú neoddeliteľnou
súčasťou prezentovaných postojov politických subjektov a najmä ich predstaviteľov
a výrazne prispievajú k polarizácii slovenskej spoločnosti. Nás však zaujalo, aké boli
reálne kroky jednotlivých slovenských vládnych garnitúr. Pretože i v našej nedávnej
minulosti sme boli svedkami toho, že politici často jednali v konkrétnych prípadoch
v zahraničnopolitických otázkach inak, než by vyplývalo z ich prezentovaných
postojov. Pochopiteľne bolo by problematické hodnotiť konkrétne kroky v tak
širokom časovom priestore, preto sme sa rozhodli vybrať len niektoré konkrétne
a zdokumentované typy aktivít slovenskej zahraničnej politiky, ako sú realizované
zahraničné návštevy, či naopak prijatia zahraničných delegácií na Slovensku.
Konkrétnym rámcom a prejavom zahraničnej politiky je i zmluvná základňa, preto
sme sa zamerali i na politicko-geografickú analýzu uzatvorenej bilaterálnej zmluvnej
základne Slovenskej republiky. Práve ona predstavuje jeden z relevantných prejavov
etablovania sa Slovenska ako novovzniknutého štátu na medzinárodnej scéne.
Cieľom našej krátkej štúdie je politicko-geografická analýza medzinárodných
politických a ekonomických interakcií SR v kontexte medzinárodných vzťahov
počas takmer troch dekád jej samostatnosti. Prostredníctvom konkrétnych
zahraničnopolitických a ekonomických ukazovateľov ako sú vládne návštevy zo
SR a prijatia do SR sme zisťovali priestorový aspekt týchto väzieb. Zamerali sme
sa aj na časový vývoj a na zmeny týchto priestorových väzieb počas jednotlivých
vládnych garnitúr SR reprezentovaných najsilnejšími vládnymi politickými
stranami, predstaviteľmi a ich názormi na zahraničnú politiku. V tomto kontexte
sledujeme zahraničnopolitickú kontinuitu z priestorového hľadiska a hodnotíme
najvýznamnejšie zahraničnopolitické špecifiká jednotlivých vlád alebo období.
Taktiež sa zameriavame na porovnanie oficiálnych zahraničnopolitických postojov
vlád s analýzami odborníkov a reálnymi krokmi našej zahraničnej politiky. Analýza
a mapovanie veľkého množstva výjazdov vládnych predstaviteľov štátu nám tak
poskytli pohľad na reálne vektory a prejavy zahraničnej politiky SR.

1.1 Politicko-geografický výskum zahraničnopolitických
vzťahov a použité metódy
Zahraničná politika je definovaná ako súhrn všeobecných cieľov, ktoré riadia činnosti
a vzťahy jedného štátu v jeho vzájomných vzťahoch (interakciách) s inými štátmi.
Vývoj zahraničnej politiky je ovplyvňovaný vnútroštátnymi postojmi, politikou
alebo správaním iných štátov ako aj plánovaním jednotlivých geopolitických
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koncepcií (Britannica 2018). Skúmaniu zahraničnej politiky z hľadiska politickej
geografie sa venovali viacerí zahraniční autori: Kolosov a Turovskij (2000), Nitsch
(2007) a Rose (2006). Na Slovensku má zahraničná politika v geografii prevažne
kvalitatívny charakter (Blažík 2004; Buček et al. 2009; Ištok 2000, 2009) a je skôr
analyzovaná v politológii (Dlhopolček 2000; Duleba 2016; Terem 2017; Volner
2012). Viacerí slovenskí autori analyzovali zmeny medzinárodného postavenia SR
v najturbulentnejšom období SR pred a krátko po vstupe do EÚ a NATO.
Základom našich výskumov bolo spracovanie databázy zahraničnopolitických aktivít
SR od roku 1993. Údaje o zahraničných návštevách vládnych činiteľov a prezidentov
SR sme získali z jednotlivých vládnych uznesení na webovej stránke Úradu vlády
SR a Kancelárie prezidenta SR a z jej archívnych verzií. Zahraničné návštevy sme
analyzovali v 7 hlavných vládnych obdobiach podľa najsilnejšej vládnucej strany.
Údaje ohľadne bilaterálnych zmlúv SR sme získali najmä zo stránky Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, kde sú zverejnené takmer všetky
dvojstranné a mnohostranné zmluvy SR. Vzhľadom na nepresné a duplicitné
počty zmlúv v databáze na ministerstve je potrebné spomenúť, že niektoré zmluvy
sme overovali z dostupných vládnych dokumentov Informácia o vykonávaní
medzinárodných zmlúv za jednotlivé roky, ako aj z interných zdrojov Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Údaje ohľadne zahraničného obchodu
sme získali z webovej stránky Ministerstva hospodárstva SR, databázy OSN (UN
Comtrade Database) a z Ročenky zahraničného obchodu SR.

1.2 Priestorové špecifiká zahraničných vládnych návštev
Zahraničná návšteva poskytuje v medzinárodnej politike jedinečnú možnosť
priameho vyjednávania, ekonomického lobingu, rozvoja spolupráce, obhajovania
štátnej pozície, rozvíjania dvojstranných vzťahov, podpisovania medzinárodných
dokumentov atď. Význam samotného aktu návštevy politického predstaviteľa krajiny
je nesporný a jej geografický aspekt je ešte významnejší. Dôkazom sú rôzne návštevy
vysokých štátnych činiteľov do kontroverzných území a krajín a ich stretávanie sa
s kontroverznými politikmi. Zo zdanlivo nevýznamných a protokolárnych návštev
sa tak stávajú závažné činy, ktoré môžu dokonca viesť až k polemike ohľadne
smerovania zahraničnej politiky SR.
Priestorová diferenciácia návštev (na úrovni členov vlády, delegácií ministerstiev
a prezidenta SR) období rokov 1993 – 2019 sa vyznačuje vysokou koncentráciou
do európskych štátov. Vysoká návštevnosť do krajín ako Belgicko, Francúzsko,
Švajčiarsko a Rakúsko je spôsobená najmä prítomnosťou medzinárodných inštitúcií
ako napríklad EÚ, NATO, OSN. Od roku 1993 bolo navštívených 128 krajín. Taktiež
boli vykonané početné návštevy do štátov mimo OSN: Palestína, Kosovo, Vatikán
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a Taiwan. Avšak pravidelne každoročne bolo aspoň raz navštívených len 20 štátov.
V Európe boli zahraničné návštevy uskutočnené do všetkých štátov okrem San
Marína. V Ázii bolo navštívených takmer 87 % štátov. Na americkom svetadiele
viedli návštevy do vyše 57 % krajín a v Afrike do menej ako 45 %. Najmenej sa
cestovalo do Austrálie a Nového Zélandu.
Tab. 1.1. Podiel návštev a prijatí podľa jednotlivých svetadielov
Svetadiel
Návštevy zo SR (%)
Európa
87,98
Ázia
6,02
Amerika
4,78
Afrika
1,09
Austrália
0,13
Zdroj dát: Úrad vlády SR, Kancelária prezidenta SR

Prijatia do SR (%)
89,52
6,85
1,63
1,84
0,17

Počas obdobia predovšetkým tretej Mečiarovej vlády 1994 – 1998 panovalo
znepokojenie zo strany viacerých publicistov, politickej opozície a odborníkov
ohľadne vnútropolitickej, ale aj zahranično-politickej situácie SR (Terem
et al. 2017). Bolo to spôsobené vnútropolitickou turbulenciou v SR a nejasným
zahraničnopolitickým smerovaním, ktoré vyústilo do už v úvode spomínanej
pomalšej integrácie do EÚ a NATO. S týmito obavami korešponduje aj nízky počet
výjazdov na konci vlády v roku 1998, čo predstavuje druhý najnižší počet po roku
1993. Na druhú stranu treba poznamenať, že Belgicko s Francúzskom boli na prvých
miestach v počte návštev zo SR, čo svedčí o zachovávaní kontaktov s euroatlantickými
inštitúciami aj napriek všetkým výhradám. Kritika vysokej orientácie na Rusko
počas tejto vlády bola potvrdená aj vysokou početnosťou výjazdov do Ruska a aj
vysokým počtom podpísaných vzájomných bilaterálnych zmlúv. Tieto návštevy
a zmluvy boli však prevažne hospodárskeho charakteru, čo dokazuje, že prioritou boli
otázky ekonomického charakteru, v tej dobe spojené predovšetkým s deblokáciami
ruských dlhov zdedených po bývalom Sovietskom zväze (Šandor a Gurňák 2018).
Po zmene vlády v roku 1998 došlo k najmarkantnejšiemu obratu v histórii zahraničnej
politiky SR. Nasledovali dve vlády M. Dzurindu, ktoré deklarovali (a napokon i splnili)
jasný cieľ dobehnúť zameškaný proces integrácie do euroatlantických štruktúr
a tomuto prispôsobiť svoju zahraničnú politiku. Hneď prvá návšteva premiéra po
voľbách smerovala do Bruselu a Viedne, kde delegácia SR deklarovala svoju vôľu
pokračovať v integračnom procese (Terem et al. 2017). V súvislosti s tým možno
pozorovať, že spolupráca sa ešte viac zintenzívnila so štátmi V4, USA a štátmi, ktoré
sa v tom čase tiež usilovali o vstup do EÚ. Po integrácii do EÚ a NATO v roku 2004
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došlo k najvyššiemu nárastu počtu návštev do Belgicka a Luxemburska. Od tohto
obdobia zaujímalo Belgicko prvé miesto v návštevách zo SR už pri každej vláde.
Naopak výrazný pokles bol vo vzťahu k USA (až o 38 %) a Kanade. Pokles počtu
návštev je spojený so všeobecným poklesom aktivity výjazdov vo svete a väčšou
orientáciou na európske štáty.
Nástupom prvej vlády R. Fica bola deklarovaná taká zahraničná politika, ktorá
nespochybňovala základné princípy a hodnoty EÚ a NATO, no pritom bola jasne
deklarovaná snaha o rozvíjanie širšej spolupráce s rôznymi štátmi sveta, kde táto
spolupráca v minulých vládnych obdobiach stagnovala (Programové... 2006). To
sa potvrdilo aj na množstve návštev do krajín mimo Európy. Oproti druhej vláde
M. Dzurindu návštevy do mimoeurópskych regiónov vzrástli o 34 %, pričom
narástol počet ciest najmä do Ázie konkrétne do Izraela, Vietnamu, Kazachstanu
a Afganistanu. Nárast počtu návštev do Afganistanu bol spojený s vojenskou
misiou ISAF a pravidelnými návštevami ministra obrany, vnútra, zahraničných vecí
a aj premiéra. Návštevy Vietnamu boli z polovice čisto ekonomického charakteru.
Celkovo si predseda vlády R. Fico vyslúžil značnú kritiku ohľadne navštevovania
krajín s nedemokratickými režimami – Líbya, Čína, Vietnam alebo aj Rusko (Kuhn
2008). Faktom je, že po zmene vlády výrazne narástol aj počet návštev do Ruska
(o 45 %), avšak nemalo to vplyv na naše vzťahy s EÚ a NATO. Výrazná aktivita
a angažovanosť našej diplomacie v Srbsku sa prejavila aj reálnymi krokmi. Zhoršenie
vzťahov s Maďarskom sa odrazilo na poklese návštev a bolo spôsobené vzájomnými
antipatiami medzi maďarskými a slovenskými politikmi. Zlepšenie vzťahov s týmito
susednými krajinami si dala za cieľ nasledovná krátka vláda I. Radičovej, počas
ktorej sa vzťahy s Maďarskom kvalitatívne a kvantitatívne omnoho zlepšili.
Počas druhej vlády R. Fica v rokoch 2012 – 2016 bola od roku 1993 za zahraničnú
politiku zodpovedná len jedna vládna strana – SMER-SD. Opäť bola prítomná kritika
vládnych predstaviteľov SR vo vzťahu k Rusku v súvislosti s ukrajinskou krízou
(Duleba 2016). Opätovnú kritiku spôsobovali najmä verejne deklarované proruské
postoje (v rozpore s oficiálnym postojom EÚ, ktorý vláda SR odsúhlasila) viacerých
vládnych politikov, no ako sme už naznačili, v skutočnosti im nezodpovedalo
zintenzívnenie oficiálnych vládnych stykov. Množstvo oficiálnych návštev do Ruska
bolo v skutočnosti menšie ako napríklad do USA a dokonca menšie ako počas prvej
vlády M. Dzurindu. Na druhej strane počet návštev do USA bol väčší ako napríklad
do Poľska. Návštevy do USA boli dokonca najpočetnejšie zo štátov mimo Európy
a z dvoch tretín boli USA navštevované z rezortu zahraničia, hospodárstva, financií
a obrany, čo svedčí o prehlbovaní základných politicko-vojenských a ekonomických
vzťahov. Treba však tiež podotknúť, že podstatná časť týchto návštev súvisela
i s pôsobením slovenských delegácií na pôde OSN v New Yorku. Po USA boli mimo
Európy ďalšími priestorovými špecifikami tejto vlády Čína, Spojené arabské emiráty,
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Turecko, Kuba, Japonsko a Vietnam. Najdynamickejší rozvoj vzťahov mimo Európy
bol so Spojenými arabskými emirátmi. Po znovuotvorení zastupiteľského úradu SR
v Abú Zabí bolo realizovaných viacero návštev a podpísaných viacero zmlúv
(MZVaEZ SR 2017).
Po voľbách v roku 2016 najsilnejšia strana SMER-SD opäť zostavila vládu a mala
hlavné slovo v zahraničnej politike SR. Toto obdobie sa vyznačuje nadpriemerným
počtom výjazdov do krajín západnej Európy. Dôvodom bolo slovenské predsedníctvo
v Rade EÚ v druhom polroku 2016 a zvýšená mobilita vládnych predstaviteľov najmä
do Belgicka, Francúzska a Luxemburska. Počas tejto vlády sa ešte viac zvýraznil
ekonomický rozmer návštev do štátov mimo Európy, a to tiež najmä do krajín,
s ktorými sa postupne zlepšovali možnosti ekonomickej spolupráce v dôsledku
zlepšovania celkovej medzinárodnej situácie. Takéto rozmery mali návštevy do
Kuby, Iránu, Kazachstanu a Bieloruska. Bielorusko bolo z pohľadu návštev zo SR
jednou z najmarginálnejších krajín v Európe, no po roku 2012 a najmä v poslednom
vládnom období 2016 – 2019 bol počet návštev porovnateľný napríklad s Ukrajinou.
Po turbulentnom vnútropolitickom vývoji v SR v roku 2018 sa zmenila vláda SR na
čele s P. Pellegrinim. Z týchto dôvodov sa rok 2018 vyznačuje menšou početnosťou
vládnych výjazdov do zahraničia. Krátka vláda P. Pellegriniho v porovnaní s vládou
R. Fica v období 2016 – 2018 nedosiahla zatiaľ takú početnosť výjazdov. Avšak
intenzívnejšie interakcie možno pozorovať pri štátoch ako Spojené arabské emiráty,
Rumunsko, Španielsko a Kanada. Spojené arabské emiráty sú dôkazom neustále
sa zvyšujúcej spolupráce so SR v posledných rokoch. Keď sa však pozrieme na
zahraničné cesty samotného premiéra, tak môžeme konštatovať, že v roku 2019
dosiahol významné stretnutia s americkým a ruským prezidentom. Obdobie po
roku 2016 sa vyznačuje výraznejším cestovaním do krajín mimo Európy v porovnaní
s predošlým obdobím 2012 – 2016. Najvýraznejšie sa zväčšil počet návštev do
Kazachstanu, Číny, Iránu, Kuby a Izraela.
Možno konštatovať, že priestorové špecifiká návštev boli spojené s rôznymi
udalosťami a niekedy až diskutabilnými účelmi. Čisto symbolické návštevy, ako
už bolo spomenuté vyššie, viedli do Kosova a Afganistanu s cieľom navštíviť
predovšetkým tam pôsobiacich slovenských vojakov v medzinárodných mierových
silách. Návštevy Vatikánu možno často považovať za určitý druh politickej prestíže
angažovaných politikov, ktorá má niekedy viac vnútropolitické zameranie na voličskú
základňu, než zahraničnopolitické konzekvencie. Zrejme aj preto sa takmer každý
predseda vlády SR snažil dosiahnuť audienciu u pápeža. Samozrejme vo verejnosti
niekedy rezonujú zahraničné návštevy, ktorých význam z hľadiska štátnych záujmov
je značne diskutabilný. Z nedávnejších udalostí podobného druhu môžeme uviesť
napr. návštevu premiéra a ministrov na Islande v roku 2017, kde sa okrem oficiálnych
rokovaní zúčastnili aj na vysviacke kostola a prehliadke vodopádov (Úrad vlády 2017).
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Obr. 1.1. Zahraničné návštevy zo SR v jednotlivých obdobiach: A1 – 1993 – 1998,
A2 – 1998 – 2006, A3 – 2006 – 2019
Zdroj dát: Úrad vlády SR
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V návštevách exotických krajín pokračoval minister Lajčák, ktorý pri svojej
kandidatúre na post generálneho tajomníka OSN postupne prijal delegácie alebo
priamo navštívil štáty, ktoré boli v tom období členmi Bezpečnostnej rady OSN, ale
s ktorými Slovensko dosiaľ udržiavalo len minimálne hospodárske a prakticky nulové
politické kontakty. Takto napríklad došlo k historicky prvej návšteve Senegalu v júni
2017 (MZVaEZ SR 2017).

1.3 Vládne prijatia ako odraz medzinárodnej atraktivity SR
Prijatia zahraničných návštev do SR môžeme pokladať za odraz medzinárodnej
atraktivity SR. Už samotný fakt, že počet zahraničných návštev do SR je 6,5-krát
menší, než počet výjazdov zo SR, svedčí o miere “atraktívnosti“ SR v medzinárodnom
prostredí. Vyšší počet výjazdov, pri malom štáte ako SR, sa dá do istej miery očakávať.
Na druhú stranu možno v súvislosti s vysokou početnosťou návštev zo SR hovoriť o
vysokej aktívnosti našej politiky a diplomacie v zahraničí. Naopak práve návštevy zo
zahraničia sú výraznejším indikátorom medzinárodného postavenia štátu, nakoľko
sa pri uskutočnení dá predpokladať oveľa väčšia miera angažovanosti protistrany,
než pri výjazde domácej delegácie do zahraničia.
Počas samostatnosti SR pochádzal najväčší počet prijatí delegácií zo susedných
štátov, a to najmä zo štátov V4 nasledovaných Nemeckom. Mimo Európy najčastejšie
cestovali vládni predstavitelia z Číny, Turecka, Arménska, Vietnamu a USA.
Významnejšiu pozíciu v počte zahraničných prijatí, na rozdiel od vládnych výjazdov zo
SR, majú krajiny Balkánskeho polostrova. Zahraničnopolitický záujem týchto štátov
o spoluprácu so SR nevyplýva len z geografickej a kultúrno-historickej blízkosti,
ale aj z faktu, že SR sa jasne vyslovuje za spoluprácu a pomoc pri sprostredkovaní
slovenských skúseností s integráciou do EÚ a NATO ako aj s aktivitou slovenskej
diplomacie pri stabilizačnom procese na západnom Balkáne (Lőrincz 2016).
Počas všetkých sledovaných období sú na prvom mieste v počte prijatí Česká
republika (ďalej ČR), Maďarsko a Poľsko. Prvé sledované obdobie (Mečiarove
vlády) bolo spojené s najväčším záujmom Ruska o SR v porovnaní s inými vládami.
To potvrdzuje aj 30 realizovaných návštev do SR, čo umiestňuje Rusko celkovo na
5. miesto v tomto období. Napriek negatívnemu medzinárodnému obrazu SR treba
povedať, že napríklad celkový počet návštev z Nemecka bol na 4. a z Francúzska na
10. mieste.
V súvislosti so zásadným obratom zahraničnej politiky po nástupe M. Dzurindu bola
dosiahnutá maximálna početnosť prijatí v roku 1999. Celkovo výrazne poklesla
návštevnosť z Ruska a tiež z Nemecka. Naopak narástla z Bulharska a Rumunska.
Počas druhej vlády M. Dzurindu sa počet prijatí z neeurópskych krajín zredukoval
približne o tretinu. To môže byť spôsobené faktom integrácie SR v EÚ, pričom štáty
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Obr. 1.2. Zahraničné prijatia v SR v jednotlivých obdobiach: B1 – 1993 – 1998, B2 –
1998 – 2006, B3 – 2006 – 2019
Zdroj dát: Úrad vlády SR
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sveta (najmä tie menšie) vnímajú EÚ ako celok, s ktorým rozvíjajú vzájomné vzťahy
(Elscheková-Matisová 2007). Špecifikom tejto vlády je pokles návštev do SR zo
strany tretích štátov a zvýšenie intenzity návštev zo strany balkánskych štátov.
Počas vlády R. Fica od roku 2006 došlo k čiastočnému oživeniu. V rámci Európy počet
prijatí z Nemecka ešte viac klesol, no naopak z Francúzska sa o niečo zvýšil. Možno
konštatovať, že dynamika rozvíjania vzťahov s Ruskom bola prevažne na slovenskej
strane a ruské návštevy do SR predstavovali v posledných vládnych obdobiach
len malý zlomok počtu, ktorý bol počas vlády V. Mečiara. Ďalším priestorovým
špecifikom tohto obdobia je Srbsko, ktoré dosiahlo najväčšiu početnosť návštev do
SR práve počas tejto vlády.
Obdobie vlády I. Radičovej bolo jediné, ktoré sa vyznačovalo najväčšou
návštevnosťou z Maďarska. Početnosť interakcií s Maďarskom bola spôsobená
aktivizáciou dvojstranných vzťahov po výraznom úpadku počas vlády R. Fica.
Maďarsko tak dosiahlo najvyšší počet prijatých delegácií počas vlády I. Radičovej,
ktorá pritom trvala o polovicu kratší čas než predošlá vláda R. Fica.
Priestorové špecifiká vládnych prijatí počas druhej vlády R. Fica sa opäť vyznačujú
zintenzívnením vzťahov k susedným štátom a Balkánu. Celkovo až osem balkánskych
štátov sa umiestnilo v prvej dvadsiatke najčastejšie prijatých krajín. Pri Rusku možno
pozorovať väčšinu prijatí predstaviteľov rezortov školstva a kultúry, čo potvrdzuje aj
charakter zmlúv podpísaných v tomto období (Šandor a Gurňák 2018). Mimo Európy
bola zaznamenaná výrazná dynamika nárastu návštev z Vietnamu a Gruzínska.
Posledné skúmané obdobie (2016 – 2019) sa aj pre svoje krátke trvanie vyznačuje
nízkym počtom prijatí. Toto obdobie je charakteristické koncentráciou SR na
európske záležitosti spojené s predsedníctvom SR v Rade EÚ ako aj vnútropolitickou
nestabilitou v roku 2018. To sa odrazilo na minime návštev v prvej polovici toho roka.
Taktiež treba spomenúť, že M. Lajčák pôsobil v tomto období popri poste ministra
zahraničných vecí a európskych záležitostí aj ako predseda Valného zhromaždenia
OSN v New Yorku, čo mu prirodzene dávalo široké možnosti a do istej miery aj
výhody stretávania sa s rezortnými partnermi zo svetových štátov priamo v sídle
OSN. Vo februári 2019 prebehlo prijatie amerického ministra zahraničných vecí na
Slovensku po 20 rokoch, čo možno pokladať za jednu z najvýznamnejších prijatých
zahraničných návštev počas tohto obdobia.

1.4 Zahraničná politika prezidentov SR – nezávislí aktéri
Prezident SR má svojim postavením a autoritou možnosti v zahraničí rozvíjať
priaznivé prostredie na nadviazanie kontaktov pre slovenských podnikateľov.
Preto je návšteva prezidenta v zahraničí významná a pre proexportne orientovanú
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ekonomiku SR častokrát aj kľúčová. Prezident SR má ústavou garantované nezávislé
kompetencie v oblasti zahraničnej politiky (Ústava SR 2019). Podľa Ústavy SR
prezident reprezentuje štát navonok a má právo dojednávať medzinárodné zmluvy.
Túto kompetenciu však často prenecháva vláde. Nezávislosť hlavy štátu v zahraničnej
politike môže vyvolávať v niektorých prípadoch sporné smerovanie celkovej
zahraničnej orientácie SR. Viackrát sa totiž stáva, že predseda vlády, prezident
a dokonca aj predseda NR SR sa nemusia zhodnúť na základnom zahraničnopolitickom smerovaní krajiny. Z tohto dôvodu je pre jasné porozumenie zahraničnej
politiky dôležitý konsenzus medzi najvyššími ústavnými predstaviteľmi.
Počas existencie SR takýto konsenzus neraz absentoval. Už prvý prezident M. Kováč
mal iný pohľad na vývoj zahraničnej politiky ako vtedajší premiér V. Mečiar, čo tiež
prispelo ku množiacim sa konfliktným situáciám (Terem et al. 2017). Určité nezhody
boli aj počas úradovania A. Kisku a premiéra R. Fica. Nezhodám sa nevyhol ani
nový premiér P. Pellegrini v súvislosti s jeho výjazdom do Ruska a nedostatočným
politickým zastúpením SR len podpredsedom vlády SR na spomienkovej udalosti
v Normandii, ktorá sa konala v rovnakom čase.
Funkčné obdobie prezidenta M. Kováča sa vyznačuje najmenšou priestorovou
diferenciáciou a aj početnosťou navštívených krajín. Bolo to spôsobené
vnútropolitickou situáciou v SR. Prezident M. Kováč hostil historicky prvú návštevu
z Rakúska. Ako druhý pricestoval ruský prezident Jeľcin v lete roku 1993. Zaujímavým
špecifikom bola návšteva prezidenta Indie v roku 1996 a prezidenta Uzbekistanu
I. Karimova v roku 1997, pri ktorej bolo podpísaných až 8 bilaterálnych zmlúv
(Správa a vyhodnotenie..., 1998).
Prezident Schuster sa naopak vyznačoval vysokou aktivitou v zahraničnej politike
a tiež aj mierou “atraktivity“ pre zahraničné štáty. R. Schuster cestoval najmä do
európskych štátov s dôrazom na susedné krajiny, Nemecko a Taliansko. Počas
svojho celého funkčného obdobia prijal až trojnásobok návštev v porovnaní s inými
prezidentmi SR. Možno to pripisovať aj ambíciám SR vstúpiť do EÚ a NATO, no
nepochybne značnú úlohu zohrávala i samotná osobnosť prezidenta.
Priestorová diferenciácia prijatí počas dvoch úradovaní I. Gašparoviča sa vyznačuje
vyváženou vektorovou orientáciou. V prvom funkčnom období možno badať vyšší
záujem z krajín Strednej Európy a v druhom období sa mierne zvýšila aktivita z Číny
a USA. Významnú pozíciu spomedzi všetkých krajín dosahuje Srbsko, ktoré bolo
v prvom období na 5. a v druhom funkčnom období hneď za ČR na 2. mieste
spomedzi všetkých krajín. Najvýraznejší moment pri prijatiach u prezidenta bol vo
februári roku 2005, kedy sa v Bratislave konal samit amerického a ruského prezidenta
Busha ml. a Putina.
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Priestorová diferenciácia prijatí počas úradovania A. Kisku sa zameriavala na Strednú
Európu. Najvyšší počet prijatí bol z Poľska, čo bolo spôsobené nadštandardným
priateľstvom s poľským prezidentom A. Dudom. Celkovo najvyšší počet stretnutí
bol s predstaviteľmi krajín V4 (až 42 % všetkých návštev hláv štátov), čo môže
signalizovať vyššiu mieru spolupráce v tomto zoskupení obzvlášť v období, kedy
štáty V4 nachádzali spoločné záujmy (napr. spoločný postoj v otázke migrácie alebo
energetickej bezpečnosti). Dá sa konštatovať, že A. Kiska dosahoval najmenšiu
priestorovú diferenciáciu navštívených krajín. Ako prvý prezident SR navštívil
napríklad Keňu, no taktiež ako prvý prezident SR vynechal návštevu veľkých štátov
v Ázii akými sú napríklad Čína alebo India. Treba povedať, že jeho návšteva v Keni
v roku 2017 mohla byť impulzom pre podpísanie zmluvy o rozvojovej pomoci medzi
SR a Keňou v roku 2019, čím dostala dlhoročná slovenská rozvojová aktivita novú
zmluvnú dimenziu.
Prezidentka Z. Čaputová dodržala nepísané pravidlo prvej zahraničnej návštevy
do ČR. Následne navštívila Poľsko, Maďarsko a Rakúsko a Belgicko, kde sa stretla
s predstaviteľmi EÚ a NATO. Už na začiatku svojho funkčného obdobia sa ani ona,
podobne ako jej predchodca, nevyhla niektorým malým nezhodám s predovšetkým
s predsedom NR SR ohľadne niektorých zahraničných návštev. Treba však konštatovať,
že z trojice najvyšších ústavných činiteľov (ak pominieme predsedu Ústavného
súdu SR) nemá práve predseda Národnej rady SR ústavné kompetencie v oblasti
zahraničnej politiky, aspoň pokiaľ ide o priame formovanie zahraničnej politiky.
Z tohto pohľadu preto najmä kontroverzné zahraničnopolitické aktivity súčasného
predsedu NR SR A. Danka sa do značnej miery vymykajú doposiaľ zaužívanej praxi
fungovania zahraničnej politiky SR, najmä v prípadoch, keď sú v zjavnom rozpore
z oficiálnymi postojmi vlády SR.

1.5 Bilaterálna zmluvná základňa SR – konkrétny výsledok
zahraničnej mobility politikov
Konkrétny prejav spolupráce a rozvíjania vzťahov medzi štátmi predstavujú zmluvnoprávne vzťahy najčastejšie ukotvené v bilaterálnych zmluvách. Počas jednotlivých
období možno pozorovať, že priestorový aspekt podpisovania bilaterálnych dohôd
do značnej miery odráža medzinárodnú situáciu a tiež aj počet návštev a prijatí
medzi štátmi. Dôkazom je fakt, že sa najviac zmlúv od roku 1993 podpísala SR so
susednými štátmi. Z historických dôvodov je najpočetnejšia zmluvná základňa s ČR
a tvorí až 12,5 % všetkých uzavretých zmlúv. Za ňou nasleduje Maďarsko, Poľsko
a Ukrajina. V poradí piatu najpočetnejšiu zmluvnú základňu od roku 1993 má SR
s Ruskou federáciou. Je to spôsobené viacerými faktormi ako napr. veľkosť a vplyv
ekonomiky Ruska v Európe a v SR, kultúrno-politické väzby a v neposlednom rade
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predovšetkým energetická závislosť Slovenska na dodávkach surovín z Ruska. Prvú
desiatku štátov s najvyšším množstvom zmlúv od roku 1993 uzatvára Rakúsko,
Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko a USA.
Počas vlády V. Mečiara bola bilaterálna zmluvná základňa, tak ako počet návštev,
opäť ovplyvnená orientáciou na Rusko, ktoré bolo v tomto období druhým
najpočetnejším zmluvným partnerom. Na druhú stranu mala SR viacero vzájomných
sporov s Maďarskom, kvôli ktorým tempo dohadovania zmlúv v porovnaní
s ostatnými susednými štátmi značne zaostávalo. Treba tiež povedať, že politológmi,
ale aj opozíciou avizovaná medzinárodná izolácia SR v tomto období sa našťastie
nestihla prejaviť aj v diplomatickej praxi, pretože podpisovanie bilaterálnych zmlúv
pokračovalo aj so západnými partnermi.
Po voľbách v roku 1998 a zahraničnopolitickom obrate boli hneď podpísané
4 vojenské zmluvy so Spojeným kráľovstvom a 3 vojenské zmluvy s USA. Napriek
programovej priorite, boli USA až v druhej desiatke štátov s najväčším počtom
bilaterálnych zmlúv v tomto období, pričom v predošlom období mali napriek
zhoršeniu vzťahov lepšiu pozíciu, čo však tiež súviselo s celkovými mocenskými
posunmi po páde bipolárneho usporiadania Európy a nastoľovaním dovtedy
prakticky neexistujúcich zmluvných vzťahov. Bilaterálna zmluvná spolupráca sa
v tomto období najväčšou mierou zameriavala na stredoeurópsky priestor.
Najviac zmlúv bolo podpísaných s ČR, Poľskom, Maďarskom, Rakúskom, Ukrajinou
a Spojeným kráľovstvom. Už spomínaný obrat zahraničnej politiky SR sa prejavil
aj na počte podpísaných zmlúv s Ruskom, ktorý klesol z druhého až na deviate
miesto. Výraznejší regionálny nárast sa dosiahol vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu,
Portugalsku, Španielsku, škandinávskym a pobaltským krajinám. Naopak pokles
môžeme pozorovať vo vzťahu k Francúzsku, s ktorým boli podpísané len 3 zmluvy.
Po nástupe vlády R. Fica v roku 2006 sa špecifický akcent prikladal aj na opätovnú
aktivizáciu vzťahov s Ruskom a Čínou (Správa..., 2006). Najviac dohôd však bolo
podpísaných s ČR, Maďarskom, Poľskom, Francúzskom a Rakúskom. Tak ako
interakcie návštev, tak aj bilaterálna zmluvná aktivita s Francúzskom sa po roku 2006
opäť oživila a Francúzsko svojou zmluvou o strategickej spolupráci na niekoľko rokov
deklarovalo svoj záujem o strednú Európu. Napriek deklarovanej snahe o aktivizáciu
vzťahov s Ruskom a Čínou, sa s týmito krajinami podpísal omnoho menší počet
zmlúv. Napriek tomu, že viacerí analytici a politici vyčítali premiérovi výraznejšiu
orientáciu na Rusko, počet a štruktúra zmlúv tomu nezodpovedali. K výraznému
nárastu došlo v prípade Vietnamu, Líbye, Sýrie a jedna zmluva bola podpísaná aj
s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou. Hlavne v prípade Vietnamu a Sýrie
jednoznačne došlo k oživeniu zmluvnej spolupráce od čias vlády V. Mečiara.
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Obr. 1.3. Bilaterálne zmluvy v jednotlivých obdobiach: C1 – 1993 – 1998, C2 – 1998
– 2006, C3 – 2006 – 2019
Zdroj dát: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Priestorové špecifikum krátkej vlády I. Radičovej spočívalo v zlepšení vzťahov
s Maďarskom (Programové... 2010), ktoré v praktickej rovine vyústilo do podpisu až
11 zmlúv, čo predstavuje najväčší počet zmlúv so štátom počas tejto vlády (s ČR len 8).
- 27 -

30 rokov transformácie na Slovensku
Vývoj bezpečnostnej situácie v období rokov 2012 – 2016 priamo ovplyvnil
zahraničnú politiku SR. V súvislosti s migračnou vlnou v roku 2015 a 2016 SR aktívne
reagovala na vzniknutú situáciu a prijala aj príslušné zahraničnopolitické opatrenia.
V uvedených rokoch boli podpísané viaceré zmluvy s Rakúskom, Maďarskom,
Srbskom, Slovinskom, Macedónskom, Ruskom a Albánskom, ktoré sa týkali boja
proti nelegálnej migrácii, organizovanej trestnej činnosti alebo rôznych druhov
policajnej pomoci na hraniciach niektorých z týchto štátov.
Po parlamentných voľbách v roku 2016 sa zahraničná politika vlády výraznejšie
nezmenila. Bolo to spôsobené najmä dominantným postavením vládnucej koaličnej
strany SMER-SD a v neposlednom rade aj faktom, že personálne obsadenie
najdôležitejších postov na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR sa zásadne nezmenilo. Predsedníctvo SR v Rade EÚ v druhom polroku 2016 bolo
v zahraničnopolitickom kontexte chápané ako zavŕšenie úspešnej integrácie SR
do EÚ. V tomto kontexte boli podpísané zmluvy s Maltou a Holandskom, týkajúce
sa vzájomnej spolupráce predsedajúcich štátov v Rade EÚ počas predsedníckeho
Tria: Holandsko – Slovensko – Malta. Priestorové špecifiká zmluvnej základne tohto
obdobia spočívali v tradičnej spolupráci so susednými štátmi, ale aj s balkánskymi
štátmi. Najviac zmlúv sa podpísalo s ČR, Maďarskom a Srbskom (zhodným počtom
po 8 zmlúv), nasledované Čiernou Horou. Mimo Európy značne narástla spolupráca
so Spojenými arabskými emirátmi, Vietnamom a Ománom.

1.6 Zahraničný obchod SR – zo západu na východ?
Aby sme mohli zhodnotiť ekonomickú relevanciu zahraničnopolitických vzťahov
SR, musíme sa aspoň stručne venovať i vývoju zahraničných ekonomických vzťahov
SR, predovšetkým cez prizmu zahraničného obchodu. Treba totiž poznamenať, že
pokiaľ ide o zahraničné zmluvné vzťahy SR, tvoria najrozsiahlejšiu časť zmluvnej
základne. A samozrejme za normálnych okolností je práve rozvíjanie zahraničných
ekonomických vzťahov jednou z priorít zahraničnej politiky, obzvlášť v prípade
relatívne malej ekonomiky závislej na zahraničnom obchode. To, že SR je vysoko
proexportný štát, dokazuje aj ukazovateľ otvorenosti ekonomiky. V roku 2018 bolo
Slovensko po Luxembursku, Malte a Írsku štvrtá najotvorenejšia ekonomika v EÚ. To
znamená, že podiel obratu zahraničného obchodu k HDP štátu bol pri SR až 192 %
(The World Bank 2018).
Významnú rolu v zahraničnom obchode štátu predstavuje aj geografia. Už len
z hľadiska vzdialenosti medzi štátmi a teritoriálnej štruktúry a princípu Toblerovho
zákona geografie (Tobler 1970) možno predpokladať, že polohovo blízke štáty
budú obchodovať intenzívnejšie. Táto závislosť vychádza aj z hľadiska celkových
geografických podmienok štátu, ktoré priamo determinujú a limitujú možnosti
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a schopnosti štátu v rozvoji zahraničného obchodu. Spletitá sieť vzájomne
prepojených fyzicko-geografických podmienok a polohy krajiny determinuje
prítomnosť potenciálnych obchodných komodít (nerastné a energetické zásoby,
vegetácia), možnosti transportu (reliéf, rieky, prístup k moru) a v spojitosti
s humánno-geografickými podmienkami vytvárajú celkový potenciál obchodných
vzťahov štátu.
Celkový zahraničný obchod je reprezentovaný súčtom exportu a importu štátu, čiže
obratom zahraničného obchodu. Priestorová diferenciácia obchodného obratu SR
sa od roku 1993 vyvíjala značne dynamicky a možno konštatovať, že išlo prevažne
o zmenu v západno-východnom vektore (Radvanský a Palenik 2009).
SR po revolúcii v roku 1989 prešla z centrálne riadenej ekonomiky na trhovú,
čo spôsobilo zásadnú transformáciu dovtedajších tovarových a teritoriálnoobchodných vzťahov. Na začiatku transformácie slovenskej ekonomiky až 70 %
zahraničného obchodu (obratu) bolo so socialistickými štátmi, 20 % s vyspelými
trhovými ekonomikami a 10 % pripadalo na rozvojové štáty (Samson, 2008).
Naviazanosť ekonomiky na štáty RVHP bola viditeľná ešte aj v prvých rokoch
samostatnosti. Najväčším predstaviteľom tohto bývalého zoskupenia bolo Rusko,
ktoré bolo celkovo tretím najvýznamnejším obchodným partnerom SR v období
rokov 1993 – 1998 s celkovým obratom takmer 9 %. ČR predstavuje v tomto období
najväčšieho obchodného partnera s celkovým obratom 28 %. Bolo to spôsobené
prirodzenou previazanosťou slovenských a českých podnikov v bývalom spoločnom
štáte (Radvanský a Palenik 2009). Nemecko, ako druhé v poradí, rýchlo zaujalo
významnú úlohu v slovenských obchodných vzťahoch a prakticky od roku 1997,
kedy vystriedalo ČR, bolo každý rok už na prvej pozícii obchodných partnerov.
Najvýznamnejší partneri dosahujúci viac ako 2 % obratu boli okrem spomenutých
aj Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Francúzsko, Ukrajina a USA. Od roku 1993 boli
z mimoeurópskych krajín USA krajinou s najväčším vzájomným obratom. Od roku
2006 ich vystriedala Čína, ktorá potom, okrem roku 2012, zostala na prvom mieste.
Po zmene vlády v roku 1998 pokračoval zahraničnoobchodný trend orientácie krajiny
na štáty EÚ. Zmena teritoriálnej orientácie ekonomických vzťahov krajiny bola ešte
umocnená rýchlym procesom začleňovania SR do EÚ. Najväčší podiel na obrate
malo Nemecko 25,56 %, ČR 15,97 %, Taliansko 7,97 %, Rusko 7,88 % a Rakúsko
6,03 %. Trend zmeny priestorovej obchodnej orientácie krajiny umocnil najmä vstup
SR do EU v roku 2004. Zaujímavým priestorovým špecifikom druhej Dzurindovej
vlády je fakt, že zahraničný obchod sa celkovo zvýšil takmer so všetkými štátmi
sveta (až 88 % štátov sveta) v porovnaní s jeho prvou vládou. Obchodný obrat so
susednými štátmi sa zvýšil dvoj až trojnásobne. Tento trend možno pripísať celkovo sa
zlepšujúcej ekonomickej pozície Slovenska a prejavujúcimi pozitívnymi dôsledkami
jeho hospodárstva. Najvýznamnejšie narástol obchodný obrat s Kóreou (17 násobný
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Obr. 1.4. Zahraničný obchod v jednotlivých obdobiach: D1 – 1993 – 1998, D2 – 1998
– 2006, D3 – 2006 – 2019
Zdroj dát: Ministerstvo hospodárstva SR
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nárast), Čínou, Tureckom, Rumunskom a Taiwanom. Enormný nárast s Kórejskou
republikou bol spôsobený investíciami do automobilky KIA, subdodávateľských
firiem (Hyundai Mobis) ako aj do spoločnosti Samsung v SR.
Po zmene vlády bola deklarovaná snaha o aktivizáciu vzťahov s Ruskom
(Programové..., 2006). V tomto kontexte sa mierne zvýšil obrat na 6,63 % a Rusko
tak zostalo na 3. mieste. Obrat s Nemeckom klesol až o 5 percentuálnych bodov,
čo bolo spôsobené celkovým nárastom podielu obratu najmä s Francúzskom,
Kóreou a Čínou. Spustenie prevádzky automobilky PSA Peugeot Citroen v roku
2006 zapríčinilo zlepšenie umiestnenia Francúzska v obrate na 5. priečku.
V prípade Číny je tiež pravdepodobné, že celkový nárast môžeme prisúdiť aj rýchlo
rastúcej ekonomickej sile a pozícii Číny (a do istej miery aj Indie) v tomto období.
Najvýraznejším faktorom, ktorý ovplyvnil zahraničný obchod, bolo vypuknutie
globálnej finančnej (ekonomickej) krízy. Tá sa v SR prejavila na celkovom obrate
najviac v roku 2009 a 2010.
Počas vlády I. Radičovej sa priestorová diferenciácia obchodných vzťahov SR
vyvíjala kontinuálne s predošlými obdobiami. V roku 2011 sa celkový zahraničný
obrat vyrovnal a prekonal predkrízové roky. Pokles Nemecka, Talianska a Spojeného
kráľovstva bol zapríčinený ešte stále malým dopytom po slovenských výrobkoch po
kríze. Naopak k nárastu došlo pri Číne, Rusku a Kórei.
Počas ďalšej vlády R. Fica môžeme pozorovať, že najväčší obchodní partneri zostali
stabilní s menšími odchýlkami: Nemecko 18,79 %, ČR 11,89 %, Poľsko 6,41 %, Rusko
5,89 %, Maďarsko 5,37 %. Mimo Európy bol najvyšší obrat opäť s Čínou, Kóreou
a postupne sa na tretie miesto cez Turecko a USA posunul Vietnam. Práve pri
Vietname môžeme pozorovať najmarkantnejšie zvýšenie vzájomných obchodných
vzťahov. Naopak značný pokles s Ruskom bol spôsobený medzinárodnými sankciami
od roku 2014. Pri porovnaní prvej a druhej Ficovej možno konštatovať až 12-násobné
zvýšenie obratu s Vietnamom.
V poslednom analyzovanom období 2016 – 2019 ilustruje dopady medzinárodných
sankcií proti Rusku jeho značný prepad vo vzájomnom obrate zo 4. na 10. miesto,
napriek tomu, že v podstate zostáva stále prakticky výlučným dodávateľom
energetických surovín. Najväčší podiel na obrate v histórii vzájomných obchodných
vzťahov dosiahlo v tomto období Poľsko. V roku 2018 sa najvýraznejšie zvýšil podiel
obratu s Nemeckom, Vietnamom a Ruskom. Naopak v poslednom roku poklesol
obchod s Čínou a Spojeným kráľovstvom. Vietnam je stabilne na prvom mieste
s najvyššími hodnotami indexu medzi vládami už od obdobia prvej vlády R. Fica.
V poslednom analyzovanom období tvorí prvých desať najvýznamnejších
obchodných partnerov SR až 67,34 % obratu SR.
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Spomínaný obrat zahraničného obchodu z východu na západ ilustruje nielen pokles
obratu s Ruskom, ale aj obrat s Ukrajinou, ktorý klesol z 9. (1993 – 1998) na 21.
miesto (2016 – 2019). Najvýraznejší pokles obratu však možno pozorovať pri ČR. Na
druhej strane sa výraznejšie zvýšila spolupráca s ázijskými krajinami, najmä s Čínou,
Kóreou a Vietnamom.
Možno konštatovať, že až 85 % celkového obratu zahraničného obchodu bolo
počas sledovaného obdobia s európskymi krajinami. Celkovo bol najväčší obrat
s Nemeckom, ČR, Ruskom, Poľskom, Maďarskom, Talianskom, Rakúskom,
Francúzskom, Čínou, Spojeným kráľovstvom a Kóreou (všetky s obratom nad
50 miliárd USD).

1.7 Aktívne saldo na západe, pasívne saldo na východe
Saldo zahraničného obchodu je rozdiel medzi exportom a importom krajiny.
SR ako proexportná malá krajina by sa mala usilovať, aby jej saldo bolo aktívne,
t. j. aby export prevyšoval import. Avšak pri veľkom exportnom objeme výrobkov
sa predpokladá aj vysoký import surovín, ktoré v SR absentujú na ich zhotovenie
(Naščáková a Petrovčíková 2016). V rámci analyzovaného obdobia prešlo celkové
saldo zahraničného obchodu SR z pasívneho do aktívneho počas vlády R. Fica
v rokoch 2006 – 2010.
Priestorová diferenciácia salda zahraničného obchodu sa vyznačuje postupným
prechodom na aktívne najmä v štátoch Západnej Európy. Spočiatku bolo najvyššie
aktívne saldo pri stredoeurópskych krajinách a Nemecku. Postupne sa rozdiel
exportu a importu zvyšoval aj v prípade Holandska, Talianska, Francúzska, Spojeného
kráľovstva, Španielska a USA. V súčasnosti má SR v obchodovaní s krajinami ako
Nemecko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Rakúsko najväčšie aktívne saldo. Aktívne
saldo dosiahla SR s väčšinou európskych štátov (okrem Ruska, Írska, Portugalska,
Srbska, Ukrajiny a Bieloruska). Pasívne saldo bolo počas celého sledovaného
obdobia zväčša pri ázijských krajinách. SR má v súčasnosti celosvetovo aktívne
saldo zahraničného obchodu s 57 % štátmi sveta. Počas sledovaného obdobia bolo
v priemere najväčšie aktívne saldo s Nemeckom, Rakúskom, Poľskom a ČR. Naopak
najväčšie priemerné pasívne saldo mala SR s Ruskom, Kóreou, Čínou, Japonskom
a Taiwanom.
Z uvedeného popisu vývoja zahraničného obchodu SR v sledovanom období
vyplýva špecifická transformácia priestorových ekonomických väzieb. Kým v časoch
bipolárneho sveta sa dovoz aj vývoz realizoval najmä do krajín východného bloku,
postupne sa najmä vývoz preorientoval smerom na západ, teda do vyspelých
ekonomík, predovšetkým v rámci EÚ. No pokiaľ ide o dovoz, situácia sa z hľadiska
priestoru až tak dramaticky nezmenila. Svoj podiel má na tom i udržanie základných
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smerov dovozu strategických surovín pre energetiku a priemyselnú výrobu, no
pribudli i nové faktory. Tými sú napríklad dovoz „lacného“ spotrebného tovaru
predovšetkým z krajín východnej a juhovýchodnej Ázie. Tomu zodpovedá aj
priestorová distribúcia aktív a pasív slovenského zahraničného obchodu. Kým
smerom na východ od Slovenska dominujú krajiny s ktorými má SR pasívne
obchodné saldo, smerom na západ sú to naopak krajiny, kde má naopak SR
aktívne obchodné saldo. Táto skutočnosť na jednu stranu znamená, že slovenská
ekonomika si postupne počas transformačného obdobia “našla“ svoje nové miesto
v globálnom ekonomickom systéme. Treba tiež pripomenúť, že súčasťou týchto
procesov bolo i výrazné zintenzívnenie objemov zahraničného obchodu ako logický
sprievodný jav globalizácie slovenskej ekonomiky. Zároveň však musíme zdôrazniť,
že táto pozícia SR v obchodných vzťahoch je pomerne krehká a veľmi závislá na
celkovom ekonomickom vývoji v rôznych častiach sveta. Aj z týchto dôvodov je
preto mimoriadne dôležité, aby zahraničná politika SR bola čo najviac v súlade s jej
ekonomickými záujmami.
Priestorový aspekt zahraničnej politiky SR v kontexte zahraničného obchodu sa
na prvý pohľad zdá byť v súlade s ekonomickými záujmami SR. Napriek tomu, že
je počas jednotlivých vládnych období vidieť snahu o aktívnejšie presadzovanie
ekonomických záujmov v niektorých štátoch zo strany vlády, celkovo môžeme
pozorovať akýsi prirodzený vývoj obchodných väzieb štátu bez ohľadu na aktuálnu
vládnu garnitúru, ktorá v danom období figuruje skôr ako prispôsobovací aktér.

1.8 Zhrnutie
Slovenská republika si od svojho vzniku vytvorila prakticky od základu svoju
zahraničnú politiku, pretože vzhľadom na pomery v rámci bývalého Československa
a okolnosti jeho rozdelenia, mala jednoznačne výrazne slabšiu pozíciu ako Česká
republika. Hoci samozrejme v politicko-právnej rovine prešli na SR medzinárodné
záväzky zo zaniknutej federácie, nový štát si musel postupne budovať vlastnú
medzinárodnú pozíciu. V tomto ohľade môžeme konštatovať, že až na určité excesy
nabralo formovanie slovenských vzťahov so zahraničím do značnej miery od svojho
vzniku do súčasnosti relatívne kontinuálny vývoj. Tento trend dokladajú aj nami
analyzované priestorové aspekty medzinárodných aktivít SR v podobe zahraničných
návštev vládnych delegácií a vytvárania bilaterálnej zmluvnej základne. Avšak
medzinárodné vzťahy nie sú len o štatistických ukazovateľoch. Vstupujú do nich
aj politické záujmy a postoje jednotlivých vládnych garnitúr, ich pôsobenie
na verejnú mienku doma, či v zahraničí a mnohé iné faktory. Z tohto pohľadu
vývoj medzinárodného postavenia SR nebol taký priamočiary a jednoduchý.
Po počiatočnom neistom období prvej dekády existencie SR bolo však jej nové
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medzinárodné postavenie ukotvené zavŕšením integračného procesu do EÚ a NATO,
kedy sa začlenila do pomyselného západného sveta. Od roku 2004 nezaznelo zo strán
vlád SR ako inštitúcií (odhliadnuc od v súčasnosti stále rozšírenejšieho zverejňovania
osobných názorov jednotlivých politikov v médiách a najmä na sociálnych sieťach)
otvorené spochybňovanie geopolitického ukotvenia SR v týchto organizáciách.
Naším výskumom sme poukázali na vysokú koncentráciu politických a obchodných
interakcií SR s európskymi štátmi a s EÚ. Avšak ak sa na vzťahy pozrieme
z regionálneho hľadiska, tak musíme konštatovať, že najdôležitejším regiónom pre
SR nie je západná Európa, ale štáty strednej Európy a najmä susedné štáty. Rusko
hrá špecifickú úlohu v slovenskej zahraničnej politike. Takmer bezproblémové
vzťahy s Ruskom ako významným importným partnerom dokazujú aj politické
vzťahy reprezentované množstvom návštev v každom vládnom období. V tomto
ohľade možno konštatovať aj skutočnosť, že v prípade Ruska sa ekonomické záujmy
SR dostávajú zdanlivo do najväčšieho rozporu s aktuálnymi politickými záväzkami
SR. No v tomto ohľade treba spomenúť jeden podstatný aspekt, ktorému sme sa
v našom výskume nevenovali. A to je možná snaha o zásadnú zmenu ekonomickej
orientácie SR aj pokiaľ ide o dovoz strategických surovín. Na rozdiel napríklad od
ČR, ktorá postupne znížila svoju závislosť od dodávok surovín z Ruska a napojila
sa aj na distribučné siete umožňujúce alternatívne smery dovozu strategických
surovín, SR zostáva stále takmer úplne závislá od dovozu z Ruska. Z krokov Ruska
je pritom zjavné, že sa snaží daný stav udržať čo najdlhšie, keďže mu pochopiteľne
vyhovuje. V tomto ohľade treba zdôrazniť ešte jednu skutočnosť. Kým v začiatkoch
transformačného obdobia SR profitovala ako jeden z exkluzívnych tranzitných
partnerov pre export ruských energetických surovín na západ, do súčasnosti sa
jeho pozícia zásadne oslabuje budovaním alternatívnych exportných línií z Ruska
(Nordstream a iné). Tieto zásadné zmeny tak rozhodujúcim spôsobom narúšajú
istú rovnováhu vo vzájomných vzťahoch. Kým SR zostáva výhradne závislá na
dodávkach energetických surovín z Ruska, Rusko je naopak stále menej závislé na
bezproblémovom exporte do a najmä cez územie SR. Možné politické dôsledky
takéhoto stavu asi netreba podrobnejšie rozoberať. A tak je namieste otázka, či sa
aj, ale nielen v tomto konkrétnom prípade má zahraničná politika SR prispôsobovať
aktuálnemu stavu slovenských medzinárodných ekonomických vzťahov, alebo
či neexistujú situácie, kedy si naopak primárne politické záujmy štátu vyžadujú
zásadnú zmenu priestorovej orientácie ekonomických vzťahov.
Odhliadnuc od spomínaných problematických, či diskutabilných aspektov
zahranično-politického postavenia SR však treba konštatovať, že počas svojej
existencie si SR vypracovala svoje vlastné a rešpektované medzinárodné postavenie.
Práve posledné vládne obdobie, napriek turbulentnému vnútropolitickému dianiu,
sa vyznačuje jednými z najväčších úspechov slovenskej diplomacie. SR úspešne
zvládla predsedníctvo v Rade EÚ a získala 2. miesto vo voľbe generálneho tajomníka
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OSN. Následne sa stal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR M.
Lajčák v roku 2018 predsedom Valného zhromaždenia OSN. V roku 2019 SR
predsedá Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a aj Organizácii
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
Hoci z hľadiska vnútropolitického diania sme na Slovensku boli za uplynulé
desaťročia svedkami urputných politických zápasov a i čiastkových zmien, v oblasti
zahraničnej politiky si SR počnúc rokom 1998 vytvorilo veľmi kontinuálnu líniu. Až
na výnimku v osobe M. Dzurindu vo vláde I. Radičovej stáli totiž na čele slovenskej
diplomacie kariérni diplomati. Aj vďaka tomu tak občas dochádzalo k javu istej
dvojkoľajnosti, resp. rozporu medzi verejne pre voličskú základňu prezentovanými
postojmi vládnych politikov k niektorým medzinárodným otázkam na jednej
strane a konkrétnym konaním slovenskej diplomacie na druhej strane, ktorý
sme spomenuli v úvode kapitoly. Doposiaľ reálna slovenská zahraničná politika
pomerne úspešne odolávala politicky a najmä až populisticky motivovaným tlakom
niektorých politikov a napriek vládnym zmenám si zachovávala kontinuálnu líniu,
samozrejme vychádzajúc z programových vyhlásení vlád, ktoré túto líniu ako celok
nespochybňovali. Práve to je dobrým príkladom, ako by kvalitná diplomacia mohla
byť jednou z tých sfér, ktoré by pomáhali Slovensku nielen v presadzovaní jeho
záujmov, ale aj v úsilí “prežiť“ v dynamickom medzinárodnom prostredí. Vďaka
bezproblémovým a bezkonfliktným vzťahom by napr. Slovensko mohlo pôsobiť
ako mediátor konfliktov, o čo sa aj aktuálne snaží na súčasnom poste predsedu
OBSE v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, či ako partner pri vyjednávaní vnútro
a medzištátnych urovnaní na západnom Balkáne. Práve takýmito a podobnými
aktivitami môže a musí SR dokazovať, že sa po takmer troch dekádach svojej
existencie stalo nielen objektom, ale aj aktívnym subjektom medzinárodných
vzťahov v priestore stredovýchodnej Európy.
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Volebná podpora v priestorových dimenziách

U

plynulé tri dekády od pádu totalitného režimu predstavujú najdlhšie obdobie
demokratického vývoja v dejinách Slovenska. Hoci najmä stredná a staršia
generácia a pamätníci novembrových udalostí 1989 možno ešte stále podvedome
vnímajú následný vývoj ako nedávnu minulosť, či prakticky súčasnosť, faktom
zostáva, že v demokratických pomeroch vyrástla v našej krajine už celá jedna
generácia. V slovenských pomeroch sa k tejto najzásadnejšej spoločensko-politickej
zmene pridáva ešte jeden dejinný medzník – vznik samostatnej Slovenskej
republiky, alebo, ako môžu namietať niektorí skeptici, skôr zánik Československa,
keďže Slovenská republika ako súčasť federácie existovala už predtým. Každopádne
uvedený čas od spomínaných udalostí je dosť dlhou dobou na etablovanie politickej
scény, politických subjektov i vyprofilovanie výrazných politických osobností. Pri
spätnom pohľade rozhodne nemôžeme tvrdiť, že proces formovania slovenskej
politickej scény by bol priamočiary a jednoduchý, práve naopak.
Od konania prvých slobodných volieb v roku 1990 sa na politickej mape Slovenska
vystriedalo veľké množstvo politických subjektov. Verejnosť sa adaptovala na
právo slobodnej voľby. Počiatočnú eufóriu z nastolenia nových demokratických
pomerov vystriedal tvrdý mocenský a politický boj. Rozhodovalo sa nielen o nových
politických a ekonomických pomeroch v krajine, ale aj o jej zahraničnopolitickom
smerovaní. Kým politickú transformáciu Slovenska by sme v zásade mohli vnímať
ako relatívne homogénnu na celom území, keďže Slovensko predstavuje klasický
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typ unitárneho štátu s relatívne vysokou mierou centralizácie, ostatné aspekty
transformácie – najmä ekonomické a sociálne začali takmer okamžite po zmene
pomerov prehlbovať regionálne disparity. Pochopiteľne nemôžeme tvrdiť, že
pred začiatkom transformačných zmien by boli regionálne rozdiely nepatrné,
hoci sa nepochybne komunistický systém snažil aj o sociálnu a čiastočne aj
o ekonomickú nivelizáciu a takto sa aj prezentoval navonok. Prečo však tieto
súvislosti spomíname? Jednoducho preto, lebo všetky dohromady mali zásadný
vplyv na formovanie regionálne diferencovanej voličskej podpory politických
subjektov. S istým nadsadením možno povedať, že aj v politike do istej miery platia
vzťahy ponuky a dopytu. Politické subjekty, ktoré dokážu adekvátne reagovať
na dopyt, teda očakávania a túžby voličskej základne, sú spravidla vo voľbách
úspešnejšie než tie, ktoré nedokážu nájsť svoju cieľovú skupinu. Nie je naším
cieľom skúmať, ako a či aj po prípadnom volebnom úspechu tieto očakávania
jednotlivé politické subjekty plnili. Pre nás je rozhodujúce, že v momente voľby
(ktorá predstavuje vo volebnej geografii rozhodujúci moment a zároveň jedinečný
ale obsahovo limitovaný zdroj dát) volebný program politického subjektu (teda
sľuby), prezentované názory a postoje jeho predstaviteľov sú pravdepodobne
rozhodujúcim činiteľom ovplyvňujúcim rozhodnutie voliča. A práve na formovanie
očakávaní voličov majú zasa výrazný vplyv miestne, ale aj osobné sociálne, kultúrne
a ekonomické pomery a politické postoje.
Našim cieľom je stručne, na báze relevantných analýz volebnej podpory nielen
konkrétnych politických subjektov, ale aj nimi preferovaných politických ideí
charakterizovať cestu politickej transformácie slovenskej spoločnosti do súčasnej
podoby, kedy sa už po generačnej výmene do istej miery stierajú rozdiely medzi
pôvodným „západným“ a „východným“ modelom volebného správania voličov
v krajinách EÚ. Rozhodujúcim momentom pre nás je predovšetkým priestorový
aspekt politickej polarizácie Slovenska. Zameriame sa preto najmä na fenomén
regionálne diferencovanej nadpriemernej podpory politických subjektov.
Zjednodušene povedané, zamyslíme sa nad tým, ako a či vôbec sa na Slovensku
za tridsať rokov transformácie vytvoril nejaký dlhodobejšie platný model jeho
rozdelenia podľa voličskej podpory.

2.1 Volebná geografia a jej rozvoj na Slovensku
od roku 1989
Jednou z najvýznamnejších teórií pri štúdiu volebnej geografie, je teória konfliktných
línií od Lipseta a Rokkana (1967), ktorú do geografie uviedli Taylor a Johnston
(1979), a ktorá v politologickej, sociologickej, ako aj geografickej literatúre zohráva
aj v súčasnosti veľmi významnú pozíciu (Bornschier 2009; Dalton 1996; Mudde
1998; Rydgren 2007). Výnimku v tomto trende nepredstavuje ani slovenská
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literatúra (Leška 2013; Madleňák 2012; Plešivčák 2012a, 2012b). Samotný koncept
je založený na historickej kontinuite a historickom vývoji. Na základe významných,
spoločnosť formujúcich udalostí dochádza k trvalému utváraniu prirodzených
konfliktných línií. Autori spomínajú dve významné udalosti pre utváranie týchto
línií, a to národnú a priemyselnú revolúciu. Produktom národnej revolúcie sa stáva
konfliktná línia centrálneho národa budujúceho národný štát v konflikte s jazykovo,
etnicky alebo nábožensky odlišnou zložkou v rámci štátu. Druhou konfliktnou líniou
sa stáva konflikt štátu proti cirkvi. Priemyselná revolúcia priniesla konflikt medzi
primárny sektor (veľkých vlastníkov pôdy) a novovznikajúcu industriálnu buržoáziu
a konflikt vlastníka a zamestnanca, ktorý bol spojený s rastúcim množstvom
pracovníkov v novovznikajúcom priemysle. Viacero prác sa snažilo overiť platnosť
teórie Lipseta a Rokkana a ani napriek určitým problémom ani jedna štúdia tento
koncept nezavrhla (Mair 1990; Tóka 1998), avšak dospeli k tomu názoru, že je
nutné brať na ohľad tri faktory, ktoré sú potrebné na vznik takéhoto štiepenia:
„(1) sociálno-štrukturálny prvok, ako je trieda, vierovyznanie, postavenie alebo
vzdelanie, (2) prvok kolektívnej identity tejto sociálnej skupiny a (3) organizačné
prejavy vo forme kolektívnej akcie alebo trvalých organizácií príslušných sociálnych
skupín“ (Bartolini 2005; Bartolini a Mair 1990).
My sa s uvedenými autormi stotožňujeme, avšak zo skúseností v strednej Európe je
nutné medzi príklady sociálno-štruktúrneho, respektíve kultúrneho prvku spomenúť
aj národnosť, keďže na Slovensku sa na rozdiel od západnej Európy nachádzajú
aj pomerne veľké etnické menšiny, ktoré sa nedajú, tak ako na Západe, priamo
spojiť s odlišným náboženskými štruktúrami (napr. islamom). Po roku 1989, kedy
došlo k rozpadu východného bloku a k naštartovaniu demokratizačnej cesty pre
krajiny strednej a východnej Európy, sa otvorila otázka, do akej miery je uvedený
model konfliktných línií vhodný pre tento región (Tóka 1998). Niektorí z autorov
upozorňujú na jeden z konceptuálnych problémov pri aplikovaní tohto modelu na
iné spoločensko-politické prostredie, ktoré prešlo odlišným vývojom, ako je to, pre
ktoré bol tento model pôvodne vytvorený (pre západnú Európu) (Hloušek 2002;
Tóka 1998). Alternatívu teórií Lipseta a Rokkana predstavuje napríklad Lijphartova
(1999) koncepcia siedmich dimenzií spoločenského konfliktu, na základe
siedmich konfliktných tém: (1) socioekonomická, (2) náboženská, (3) kultúrnoetnická, (4) urbánno-rurálna, (5) podpora režimu, (6) zahraničnopolitická,
a (7) postmaterialistická. Z týchto, ako už bolo vyššie spomenuté, nezohrávajú
na Slovensku význam náboženská a postmaterialistická (Kubín a Velšic 1998). Na
Slovensku v oblasti volebnej geografie problematiku konfliktných línií podrobnejšie
spracoval Madleňák (2012), ktorý vyčlenil šesť konfliktných línií v rámci straníckopolitického systému: centrum – periféria, mečiarizmus – antimečiarizmus,
konzervativizmus – liberalizmus, socioekonomická konfliktná línia, urbánno –
rurálna a etnická a nacionalistická konfliktná línia.
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Pokiaľ ide o regionálnu diferenciáciu volebnej podpory jednotlivých politických
subjektov, aj na Slovensku sa už realizovalo niekoľko výskumov. Ťažiskom týchto
analýz bola identifikácia územných jadier podpory jednotlivých politických subjektov
formou stanovených hraníc 25 % pre jadro podpory a 50 % pre perifériu podpory
politickej strany na základe kumulatívneho zoradenia a výberu okresov (Baráth et
al. 1995; Krivý 2003, 2005, 2006; Krivý et al. 1996; Madleňák 2012; Szöllösz 2000,
2006). Komplexnou analýzou volebnej podpory sa niektorí autori snažili o regionálnu
typizáciu alebo regionalizáciu volebnej podpory strán či preferencie voličov (Madleňák
2006, 2012; Mariot 1997, 1999). Madleňák (2006) pri hodnotení volebnej podpory
v regióne Oravy vytvoril parciálne priestorové diferenciácie politických subjektov,
ktoré spojil pomocou bodových hodnôt do komplexnej podoby. Najvýznamnejšou
prácou v tomto smere je Madleňák (2012), ktorý túto svoju typizáciu vytvoril na
základe analýzy štyroch parlamentných volieb 1998 – 2010.

2.2 Metódy a dáta
Našou snahou je z istého nadhľadu, či odstupu charakterizovať vybrané priestorové
aspekty volebných výsledkov v rokoch 1990 – 2016 (krajné letopočty doterajších
parlamentných volieb). Opierame sa pritom o analýzu volebných výsledkov
a ziskov vybraných parlamentných strán. Pri analýzach volebnej podpory
politických subjektov je možné základné dáta získať dvoma hlavnými spôsobmi.
Prvým z nich sú dotazníky, prieskumy verejnej mienky a prieskumy segmentu
populácie (Bútorová et al. 1996; Knigge 1998; Krivý 1996). Druhým spôsobom sú
dáta zo štatistických inštitúcií a samotných volebných výsledkov (Krivý 1999; Mariot
1994, 1999; Madleňák 2012; Mikuš 2013; Plešivčák 2012a, 2012b; Szőllős 2006).
Hoci prvý spôsob dáva väčšie možnosti, pokiaľ ide o pokrytie rozsahom získaných
dát, jeho realizácia je najmä v dlhodobom časovom horizonte a na celoštátnej
úrovni ťažko realizovateľná. Preto najčastejšími volebno-geografickými prácami
sú analýzy volebnej podpory politických strán. Jednou z metód je komparatívna
analýza stability volebnej podpory so ziskom určitého limitného zisku %
a stanovením regiónov podpory (50 % a 25 %, jednoduchý rozbor maximálneho
volebného zisku) (Madleňák 2010a, 2012; Mariot 1994; Szőllős 2006). Ďalšou
používanou metódou je komparatívna analýza podpory v korelácii s celoštátnym
priemerom (Mariot 1997, 1999; Madleňák 2006; Mikuš 2013).
Pre nás boli určujúce celoslovenské výsledky volieb, na základe ktorých boli
politickým subjektom prerozdeľované mandáty. Využili sme celoslovenský
ukazovateľ ako meradlo nadpriemernej a podpriemernej volebnej podpory pre
jednotlivé politické zoskupenia či volebnú účasť. Priemerné hodnoty máme
definované ako ±5 % od celoslovenského priemeru. Metódu priemeru využilo
- 40 -

Volebná podpora v priestorových dimenziách
niekoľko slovenských autorov s odlišnými počtami kategórií (Madleňák 2010; Mariot
1994; Mikuš 2013). Zvolenou metódou sme analyzovali výsledky podľa okresov
v hraniciach z roku 1996, čo znamenalo nutnú agregáciu dát pre volebné roky
1990, 1992, 1994. V našom výskume sme využili nadpriemerné hodnoty a z nich
sme následne konštruovali regióny stability nadpriemernej podpory. Viacerí autori
využívajú koeficient korelácie pre porovnanie lineárnej závislosti podpory strán
s určitými ukazovateľmi alebo politickými stranami (Madleňák 2012), poprípade
používajú jednoduché lineárne modely (Knigge 1998), logit modely (Carter 2000)
alebo Spearmanov koeficient korelácie (Ryšavý 2006). Preto sme využili v niektorých
analýzach aj koeficient korelácie, a to pri hodnotení ziskov politických strán pri
porovnaní s inými politickými stranami poprípade so ziskami danej politickej strany
v iných volebných rokoch.
Vzhľadom na limitovaný rozsah sa v ďalšej časti budeme viac venovať pokusu
o stručnú charakteristiku a interpretáciu výsledkov získaných pomocou uvedených
štatistických analýz a nie ich detailnému opisu. Podrobnejším analýzam časti
sledovaného obdobia sme sa venovali aj v iných štúdiách (Mikuš 2014).

2.3 Vznik demokratickej politickej scény na Slovensku
a vývoj volebného systému
V roku 1946 zažilo Slovensko na dlhú dobu posledné, aspoň čiastočne slobodné
voľby. Nasledujúce dlhé obdobia viac ako 4 dekád zjednodušene označujeme ako
totalitný systém vlády jednej strany. Treba však spresniť, že z čisto formálneho
hľadiska existovala istá kontinuita politického straníckeho systému. Išlo však len
o zásterku, pretože v skutočnosti naozaj všetko riadila len komunistická strana (KSS
ako súčasť KSČ). Popri nej však existovali akési „torzá“ straníckeho systému ostatných
strán, avšak pod totálnou kontrolou komunistického aparátu a štátnej bezpečnosti.
Na Slovensku to boli Strana Slobody a Strana slovenskej obrody. Obe, najmä však
SSO, vychádzali z odštiepených častí Demokratickej strany, ktorá vo voľbách v roku
1946 predstavovala jedinú reálnu opozíciu voči komunistom. Napriek existencii
týchto strán, celý politický a volebný systém fungoval v rokoch 1948 – 1989 ako
jednostranícky, pretože vo voľbách kandidovali všetky strany a záujmové združenia
ako súčasť Národného frontu. Táto organizácia pod plnou kontrolou komunistov
fungovala ako obdoba „všenárodnej“ koalície. Podstatné však je, že občania tak
nemali možnosť voľby. Naopak, boli nútení deklaratívne (účasť na voľbách bola
povinná a „ostro“ sledovaná) neustále „potvrdzovať“ existujúci systém. Ten sa tak
maskoval ako „ľudovo-demokratický“. V momente demokratizačných zmien v závere
roka 1989 tak na Slovensku existovala nielen komunistická strana KSS, ale aj už
zmienená SSO, ktorá sa vzápätí vrátila k svojmu „pôvodnému“ názvu Demokratická
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strana. Napriek uvedenej skutočnosti, sa však reálny multistranícky systém začal
formovať na prelome rokov 1989/90. Už 19. novembra vznikla Verejnosť proti
násiliu (VPN), na čele ktorej stáli Milan Kňažko či Ján Budaj. Bolo to práve VPN,
ktoré zohralo jednu z najvýznamnejších úloh formovania demokratického štátu na
území slovenskej časti Československa. Napriek tomu, že za koniec Nežnej revolúcie
pokladáme zvolenie Václava Havla za hlavu štátu, za definitívne pochovanie starého
režimu a manifestáciu novo nastolenej demokracie môžeme považovať až prvé
slobodné voľby do Federálneho zhromaždenia a do Slovenskej národnej rady (SNR)
8. a 9. júna 1990. Tieto sa stali prvými slobodnými voľbami po 44 rokoch, ktoré
spĺňali atribúty demokratických volieb, a to, že sú všeobecné, rovné, tajné a priame
(Ústava SR).
Od pádu totality v roku 1989 sa konali na území Slovenska dvoje voľby do SNR
v rámci ČSFR (1990, 1992) a počas samostatnosti Slovenskej republiky troje predčasné
(1994, 2006, 2012) a štvoro v obvyklej periodicite (1998, 2002, 2010, 2016) do
NR SR. Do volieb 1998 bolo Slovensko rozdelené do štyroch viacmandátových
volebných obvodov. Od volieb 1998 bol zriadený jeden viacmandátový volebný
obvod. Napriek výhradám viacerých politických subjektov, Slovensko zostalo
jedným viacmandátovým volebným obvodom až do súčasnosti. Využíva sa viazaná
kandidátka zverejňovaná politickými subjektmi. Voliči majú možnosť od volieb
1990 využiť aj tzv. preferenčné hlasy. Parlamentných volieb sa môžu zúčastniť iba
politické strany. Jediné dve podmienky pre registráciu politickej strany na to, aby
sa mohla zúčastniť volieb, je predloženie zoznamu 10 000 podpisov občanov, ktorí
súhlasia s jej založením a zaplatenie peňažnej kaucie. Výška kaucie ako aj množstvo
potrebných podpisov má vo svojej podstate redukovať počet kandidujúcich
politických subjektov na tie, ktoré sa reálne snažia bojovať o priazeň voličov. Medzi
jednotlivými rokmi kandidovalo v priemere okolo 20 politických subjektov, z toho
najmenej politických subjektov kandidovalo v prvých demokratických voľbách
1990 (16) a najväčší počet v rokoch 2002 a 2012 (26). Do NR SR respektíve SNR sa
v rokoch 1990, 1994 a 2002 dostalo celkom sedem politických subjektov; v rokoch
1998, 2006, 2010 a 2012 šesť politických subjektov a v roku 1992 päť politických
subjektov. V posledných voľbách 2016 sa dostalo do parlamentu osem politických
strán, čo je historicky najvyšší počet politických subjektov.

2.4 Voľby do SNR v roku 1990
Voľby v roku 1990 mali na rozdiel od nasledujúcich volieb odlišné volebné kvórum,
kedy bolo potrebné získať iba 3 % voličskej podpory, aby strana získala mandát
do SNR. Od volieb 1992 až do súčasnosti platí 5 % hranica pre jednotlivé strany,
7 % pre volebné dvoj a trojkoalície a 10 % pre štvorkoalície. Táto zmena ochránila
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parlament pred výraznejšou fragmentáciou, napríklad vo voľbách 1992 by sa pri
starej hodnote volebného kvóra dostalo do parlamentu deväť politických subjektov,
v roku 2012 by ich bolo osem, resp. v roku 2016 až desať.
Už v prvých parlamentných voľbách 1990 sa začínali črtať isté aspekty regionálne
podmienenej volebnej podpory jednotlivých politických subjektov. Napriek
výraznému celkovému víťazstvu VPN (29,3 %) sa prejavili isté tendencie k vytváraniu
regionálnych diferencií v podpore jednotlivých strán. Samotná VPN síce zvíťazila
v 45 okresoch (57 %) (podľa súčasného vymedzenia) rozmiestnených po celom
území SR, no sformovali sa aj regióny, kde výraznejšie získavali konkurenčné subjekty.
Už v týchto prvých slobodných voľbách sa prejavilo národnostne podmienené
rozšírenie voličskej základne, predovšetkým v prípade maďarskej menšiny.
Strana Spolužitie – Maďarské kresťanskodemokratické hnutie (ESWMK) (8,7 %)
zastupujúca práve maďarskú menšinu zvíťazila v 9 súčasných okresoch, najmä na
juhu západného a čiastočne stredného Slovenska. Napriek spomínanému úspechu
VPN v nadpolovičnej väčšine okresov pri detailnejšej analýze na obecnej úrovni bolo
možné pozorovať výrazne diferencovanú podporu. Kým VPN víťazila najmä vo väčších
okresných a krajských mestách (vrátane oboch veľkomiest), na vidieku dominovalo
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré však celkovo získalo iba 19,2 %.
Na okresnej úrovni KDH zvíťazilo len v 17 súčasných okresoch koncentrovaných
najmä na severe a severozápade Slovenska. Práve na severozápade Slovenska sa
však začalo formovať aj jadro zvýšenej podpory Slovenskej národnej strany (SNS)
(13,9 %; celkovo 3. v poradí), kde zvíťazila v 5 okresoch a k tomu ešte v dvoch
ďalších (Pezinok a Žiar nad Hronom). Pravdepodobne práve rivalita týchto dvoch
strán, ktoré do istej miery vychádzali z pôvodných ideí siahajúcich svojimi koreňmi
k ideologickému odkazu HSĽS (Hlinkova slovenská ľudová strana), rozštiepila voličskú
základňu na severozápade Slovenska. Nie je náhoda (ako už poukázal Krivý 2006),
že podpora uvedených politických ideí, ktoré kombinovali politický nacionalizmus
(autonomizmus v podaní KDH a separatizmus presadzovaný SNS) s politicky aktívnym
katolicizmom (na ktorý kládlo dôraz KDH) sa najvýraznejšie prejavila práve v tých
častiach Slovenska, v ktorých v časoch prvej Československej republiky získavala
najvýraznejšiu podporu HSĽS. Vo voľbách 1990 do SNR dokázala zvíťaziť na úrovni
súčasných okresov v jedinom okrese (Medzilaborce) aj KSS (celkovo zisk 13,4 %),
avšak na obecnej úrovni sa jej výrazná podpora koncentrovala do celého pásu
vidieckych oblastí severovýchodu Slovenska, ale aj do niektorých oblastí Gemera.
Prah zvoliteľnosti okrem uvedených strán síce prekročili aj Demokratická strana
(4,4 %) a Strana zelených (3,5 %), no ich postavenie tak v rámci priestorovej diferenciácie
voličskej základne, ako aj na slovenskej politickej scéne zostalo marginálne.
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Obr. 2.1. Parlamentné politické strany, ktoré získali najvýraznejší nadpriemer svojej
volebnej podpory oproti ostatným politickým stranám v parlamentných voľbách
Zdroj: vlastný výskum
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Ak sa na volebnú podporu v roku 1990 pozrieme z uhla nadpriemernej podpory
jednotlivých politických subjektov, uvidíme podstatne pestrejší obraz, než pri
jednoduchej sumarizácii víťazov. Na základe našich prepočtov, ktorých princíp
sme opísali v metodike, sme zostavili mapu nadpriemernej volebnej podpory
jednotlivých politických subjektov (obr. 2.1). Získané výsledky nám v podstate
potvrdili vyššie opísaný obraz priestorového rozloženia volebnej podpory. Zvýraznila
sa však regionálne podmienená podpora tých subjektov, ktoré napokon neboli
celkovo úspešné. Najviditeľnejšie je to v prípade nadpriemernej podpory SNS, ktorá
výrazne nadpriemernú podporu získala až v 17 okresoch, teda v dvaapolnásobne
väčšom počte než reálne zvíťazila. Tento jav je spôsobený práve výrazne regionálne
koncentrovanou volebnou podporou strany do niekoľkých oblastí severu,
severozápadu a západu Slovenska v kontraste s veľmi podpriemernou, miestami až
takmer nulovou podporou v ostatných častiach Slovenska. Podobne sa prejavila aj
volebná podpora „maďarskej“ ESWMK, len s tým rozdielom, že na väčšine územia
s nadpriemernou voličskou podporou bola aj reálne najúspešnejším politickým
subjektom (konkrétne v spomínaných 9 súčasných okresoch v porovnaní s celkovo
13 s nadpriemernou podporou). Práve v prípade SNS, ale aj KDH sa tak nepriamo
potvrdil predpoklad o ich vzájomnej konkurencii v boji o priazeň voličov s pomerne
blízkymi politickými preferenciami. V neskoršom vývoji sa to malo zmeniť práve
tým, že oba subjekty sa profilovali stále vyhranenejšie vo svojej ideovej orientácii
a naopak prípadné spoločné ideové východiská ustupovali do úzadia.

2.5 Voľby do SNR v roku 1992
Pri voľbách do SNR v roku 1990 sa síce prejavili isté vzorce priestorovej diferenciácie
voličskej podpory jednotlivých politických subjektov, no následný politický vývoj
ukázal, že toto rozdelenie môže podliehať pomerne rýchlym zmenám. Zásadnou
otázkou sa stal turbulentný vývoj na politickej scéne, ktorý viedol k rozpadu VPN a bol
logickým vyústením polarizácie politických postojov jednotlivých skupín a osobností.
Vytratil sa totiž pôvodne zjednocujúci moment boja za udržanie reformného
demokratizačného kurzu. Naopak bol nastolený nový problém – otázka úpravy
vzťahov v rámci československej federácie. Zásadným problémom, ktorý (najmä zo
spätného pohľadu) predznamenal rozdelenie spoločného štátu bolo, že sa po roku
1989 nepodarilo vytvoriť politický subjekt s celoštátnou pôsobnosťou na federálnej
úrovni. Už od počiatku existovali vedľa seba VPN na Slovensku a Občianske fórum
(OF) v Česku. Dokonca aj komunistická strana bola čiastočne rozštiepená (formálne
už vlastne od druhej svetovej vojny) na KSS a KSČ. V tejto situácii sa stala obhajoba
národných záujmov (z oboch strán) v rámci federácie kľúčovým faktorom, hoci
v českej časti federácie nebola takto otvorene formulovaná. V týchto podmienkach sa
z odštiepených frakcií VPN o OF vytvorili pod vedením silných politických osobností
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V. Mečiara a V. Klausa nové politické subjekty Hnutie za demokratické Slovensko
(HZDS) a Občanská demokratická strana. V týchto špecifických politických pomeroch
vo voľbách v roku 1992 na Slovensku zvíťazilo HZDS (37,2 %). Súčasťou novej SNR
sa stala reformovaná nástupnícka strana bývalej KSS – Strana demokratickej ľavice
(SDĽ) (14,7 %), ktorá sa vzdala ortodoxnej marxisticko-leninskej ideológie a pokúšala
sa o transformáciu na štandardnú stranu sociálno-demokratického typu1. Podpora
KDH výrazne poklesla (8,9 %), podobne ako aj podpora SNS (7,9 %). Relatívne
stabilnú podporu, avšak s klesajúcou tendenciou mala i koalícia maďarských
strán (Maďarské kresťanskodemokratické hnutie, Együttélés – Spolužitie –
Wspólnota – Soužití) (MKM-EGY) (7,4 %). Z hľadiska regionálne podmienenej
diferenciácie volebnej podpory možno voľby v roku 1992 hodnotiť ako výrazné
celoštátne víťazstvo HZDS, ktoré dokázalo zvíťaziť v 69 súčasných okresoch (87 %
z celkového počtu). Jediným politickým subjektom, ktorý dokázal do značnej miery
udržať priestor svojej dominantnej voličskej podpory, bola koalícia maďarských
strán. MKM-EGY zvíťazila v 7 okresoch juhu západného a stredného Slovenska
a v okrese Rožňava. Na okresnej úrovni dosiahla víťazstvo vo zvyšných 3 okresoch
(2 košické mestské okresy a Medzilaborce) SDĽ. Pochopiteľne na obecnej úrovni
bola dominancia volebnej podpory jednotlivých subjektov rôznorodejšia, no
s výnimkou pásma obcí s prevahou maďarskej národnosti pozdĺž celej južnej hranice
Slovenska, možno povedať, že na západnom a strednom Slovensku aj na obecnej
úrovni (až na málopočetné výnimky) víťazilo HZDS. Na východnom Slovensku si
najmä vo vidieckych obciach Spiša a Šariša udržalo dominanciu na vidieku KDH,
kým na severovýchode, na Gemeri a južnom Spiši získavalo vidiek SDĽ. Treba však
zdôrazniť, že podpora ďalších subjektov, ako KDH, či SNS sa naďalej viazala na
tradičné regióny podpory na severozápade Slovenska, no nestačila na víťazstvo ani
na lokálnej úrovni. Toto víťazstvo HZDS v roku 1992, ktoré malo širokú podporu
na väčšine územia Slovenska, treba jednoznačne pripísať špecifickým okolnostiam
v rámci vtedy aktuálnych otázok usporiadania ČSFR. Je paradoxom, že HZDS získalo
podporu práve vďaka tomu, že hlásalo reformu a udržanie spoločného štátu, čo ostro
kontrastovalo s následným vývojom. Jedinou relevantnou stranou2 požadujúcou
otvorene rozdelenie federácie bola SNS, ktorá však dokázala zvíťaziť iba v 3 malých
obciach západného Slovenska.
Z pohľadu najvýraznejšej nadpriemernej volebnej podpory však dostávame
výraznejšie odlišný pohľad na voľby v roku 1992 (obr. 2.1). Jednou z prekvapivých
skutočností je fakt, že najvýraznejšiu nadpriemernú volebnú podporu získala SNS
v Bratislave a Pezinku a nie v „tradičných“ regiónoch severozápadného Slovenska.
Medzitým sa však znovu konštituovala aj Sociálnodemokratická strana na Slovensku, ktorej najvýraznejšou tvárou
sa stal A. Dubček. Ten však onedlho na jeseň 1992 tragicky zahynul pri autonehode a „jeho“ strana zostala na okraji
voličského záujmu.
2
Vo voľbách kandidovala samostatne aj Slovenská ľudová strana (SĽS) otvorene sa hlásiaca k ideám HSĽS v koncepcii
Tisovho režimu v rokoch 1939 – 1945, no získala celoštátne len 0,3 %.
1
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Do istej miery to vypovedá o špecifických náladách v spoločnosti v atmosfére sporov
o ďalšie smerovanie federácie. Ak by sme to opäť interpretovali ako hlasovanie
o budúcnosti Slovenska v rámci Československa, tak dokonca aj tradičných
volebných baštách autonomizmu z čias prvej Československej republiky výrazne
dominovali hlasy pre víťazné HZDS, ktoré sľubovalo zachovanie spoločného štátu, len
v reformovanej podobe. Práve masová podpora HZDS sa vyznačovala nadpriemernou
podporou na západnom a strednom Slovensku, kým naopak východ Slovenska
nadpriemerne podporoval SDĽ, ktorá síce v štátoprávnych otázkach zastávala
taktiež myšlienku zachovania spoločného štátu, no akcentovala svoj program viac
na sociálne otázky. Zaujímavé je, že jadro voličskej podpory KDH sa postupne
presúvalo tiež na východ Slovenska (najmä na Spiš a Šariš). Tento jav zrejme súvisel
s už naznačeným trendom z predchádzajúcich volieb. KDH stále viac akcentovalo vo
svojom programe kresťanský (v slovenských pomeroch fakticky rímsko-katolícky)
aspekt uplatňovania politiky, teda presadzovanie konzervatívnych postojov vo
verejnom živote, čo oslovovalo obyvateľstvo s vysokou mierou religiozity. Naopak
SNS, ale stále viac aj HZDS výraznejšie oslovovali tiež konzervatívne orientovanú
voličskú základňu na severozápade Slovenska najmä svojím „národným“ programom
zvrchovanosti, resp. úplnej nezávislosti Slovenska.

2.6 Voľby do NR SR v roku 1994
Vývoj po voľbách 1992 nabral úplne iný kurz, než zrejme na základe volebných
programov a sľubov väčšina slovenských voličov očakávala. Následné rýchle
rozdelenie federácie, zánik ČSFR a vznik samostatnej SR 1. 1. 1993 začali výrazne
meniť politickú mapu Slovenska. Dominantné postavenie HZDS na politickej scéne
sa začalo otriasať prehlbovaním osobných rozporov medzi vedúcimi osobnosťami
hnutia, ktoré sa následne prenášali i do vnútornej politiky v podobe sporov medzi
vládou na čele s V. Mečiarom na jednej strane a prezidentom M. Kováčom na druhej
strane. To viedlo k pádu vlády a vyhláseniu predčasných volieb do NR SR v roku
1994. Vo voľbách sa však opätovne potvrdilo dominantné postavenie HZDS (35 %),
ktorému ďalšie subjekty nedokázali konkurovať. Na druhom mieste sa umiestnila
ľavicová koalícia Spoločná voľba (10,4 %) pod vedením SDĽ, tesne nasledovaná
Maďarskou koalíciou (MK) (10,2 %) a KDH (10,1 %). Opozičná Demokratická únia
Slovenska získala 8,6 %. Najnižšie podiely hlasov z parlamentných strán získali
Združenie robotníkov Slovenska (ZRS) 7,6 % a SNS (5,4 %), pričom práve tieto dve
strany sa stali následne koaličnými partnermi HZDS. Napriek tomu, že voči politike
HZDS vedenej V. Mečiarom sa začala vo voľbách formovať opozícia a politická
scéna sa začala výraznejšie polarizovať, z hľadiska územnej diferenciácie voličskej
podpory nenastali oproti predchádzajúcim voľbám výrazné zmeny. HZDS zvíťazilo
v 66 súčasných okresoch SR. Opätovne svoju stabilnú voličskú podporu získala
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na juhu Slovenska Maďarská koalícia, ktorá dokonca zvíťazila až v 11 okresoch
(okrem západoslovenských aj v Trebišove, Rožňave, či Revúcej), v ktorých
predbehla roztrieštené hlasy ostatných strán. Ostatná opozícia tak zvíťazila iba
v okrese Kežmarok (KDH) a Košice I (DÚ). Celkovo sa znova potvrdila mierne
oslabená pozícia HZDS na východe Slovenska. V porovnaní s neskorším vývojom
však víťazné hnutie výrazne zvíťazilo nielen v okresných a krajských mestách, ale
dokonca i vo všetkých častiach Bratislavy. Dá sa tak povedať, že práve vo voľbách
v roku 1994 sa Slovensko, s výnimkou území s prevahou maďarskej menšiny, prvý
krát priblížilo k výraznej homogenizácii voličskej podpory z územného hľadiska.
Samozrejme to platí z aspektu najúspešnejšieho politického subjektu vo voľbách.
V skutočnosti sa v podpore ostatných politických subjektov prejavovali naďalej
trendy poukazujúce na ich regionálne diferencovanú voličskú podporu. Tá sa však
prejavila maximálne znížením volebných ziskov HZDS v niektorých regiónoch a nie
jeho volebnou porážkou.
Ani z pohľadu nadpriemernej volebnej podpory nenastali ohľadom dominantného
postavenia HZDS zásadné zmeny, naopak, dokonca posilnilo svoje postavenie
v niektorých regiónoch severovýchodného Slovenska (obr. 2.1). To dokladá, že
opozícia, resp. alternatívne politické prúdy nedokázali voči politike HZDS a jej
predsedu ponúknuť pre voličov prijateľnú alternatívu. Najvýraznejšou zmenou
bol volebný prepad ľavice (Spoločná voľba), ktorá nedokázala v žiadnej časti
Slovenska výraznejšie zaujať. Bol to zrejme aj dôsledok vzniku verbálne radikálneho
a populistického ZRS, ktoré oslovilo síce relatívne málo početnú, ale nezanedbateľnú
časť voličov túžiacich po obnovení stratených sociálnych istôt. Potvrdil sa aj trend
stabilizácie jadra voličskej podpory KDH v regiónoch Spiša, Šariša a opätovný zisk
podobne konzervatívnej Oravy. Predznamenaním nových politických trendov sa
však stala nadpriemerná volebná podpora DÚ v Bratislave, Košiciach a Banskej
Bystrici. Hoci sa v roku 1994 ešte voči dominancii HZDS nedokázala s výnimkou časti
Košíc presadiť, išlo o prvý nenápadný príznak javu, ktorý slovenskej politickej scéne
začal dominovať pre nasledujúce obdobia. Týmto fenoménom sa stala konfliktná
línia veľkomiest a zvyšku krajiny.

2.7 Voľby do NR SR v roku 1998
Z hľadiska polarizácie politického života a voličskej podpory jednotlivých politických
subjektov, či skôr ich zoskupení v podobe vládnej koalície z rokov 1994 – 1998
a formujúcej sa „protimečiarovskej“ opozície sa prelomovými stali parlamentné
voľby v roku 1998. Hoci nominálne vyhralo HZDS (27 %), nedokázalo zostaviť vládu,
pretože z bývalej koalície sa do parlamentu dostala iba SNS. Tá síce výrazne zvýšila
svoj úspech (9,1 %) oproti minulým voľbám, no pri bojkote ostatných politických
strán, ktoré odmietli vstup do koalície, to na vládnu väčšinu nestačilo. Reálnym
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víťazom volieb sa tak stala široká koalícia opozičných strán účelovo združených do
politickej strany Slovenská demokratická koalícia (SDK) pod vedením M. Dzurindu,
ktorá získala 26,3 % hlasov. Podobne pod tlakom legislatívnych zmien bola
vytvorená Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja (SMK-MKP), ktorá
získala 9,1 % hlasov. Výrazne po volebnom debakli v minulých voľbách posilnila aj
ľavica, znova pod hlavičkou SDĽ (14,7 %). Nováčikom na politickej scéne sa stala
Strana občianskeho porozumenia (SOP) so ziskom 8 % hlasov. Z hľadiska regionálnej
podpory jednotlivých strán nastali zásadné zmeny. HZDS už dokázalo zvíťaziť „iba“
v 44 okresoch, čo však pochopiteľne bolo stále 57 % okresov. Podstatné však je,
že už medzi nimi chýbali tie politicky najdôležitejšie – teda tie s najväčším počtom
voličov. V tomto ohľade sa proti HZDS obrátila jeho vlastná zbraň – účelová zmena
volebného zákona, ktorá okrem iného zlúčila celé územie SR do jedného volebného
obvodu. Na jednej strane tak síce umožnila zosilniť priamy dosah charizmatického
volebného lídra na celú voličskú základňu v štáte, no zároveň aj posilnila vplyv
ľudnatých metropol na celoštátne výsledky volieb. Preto hlavnej opozičnej strane SDK
„stačilo“ zvíťaziť iba v 20 okresoch, medzi ktorými však boli najmä celý Bratislavský
kraj, Košice a Košice okolie, Prešov, Banská Bystrica a región časti Spiša, Šariša, či
Záhoria3. Samozrejme dôležitá bola aj výrazná podpora SDK v ďalších okresoch,
kde zaostala za víťazným HZDS len veľmi tesne (5 ďalších okresov). Víťazstvo na
okresnej úrovni dokázala dosiahnuť okrem dvoch spomínaných strán už len SMKMKP, ktorá tradične dominovala na juhu Slovenska, pričom ešte mierne posilnila
svoju základňu na 12 okresov, opäť v dôsledku vzájomného oslabenia ostatných
strán (Lučenec). Nemôžeme však prehliadať ani volebnú podporu ostatných strán,
hoci nedokázali zvíťaziť ani na okresnej úrovni. Podpora SNS sa opäť koncentrovala
do severozápadného Slovenska, kde najlepšie volebné zisky dosiahla v okrese Žilina,
ale významná bola i jej podpora vo viacerých ostatných okresoch Žilinského kraja,
najmä na Kysuciach a časti Oravy. Istý regionálny posun vyššej volebnej podpory
nastal v prípade SDĽ, ktorej podpora výrazne stúpla na strednom Slovensku ale na
východe sa až na výnimky už neobnovila v rozsahu volieb z roku 1992. Nováčik
na politickej scéne – SOP, sa prejavil nielen ako „výťahová“ strana pre svojho
zakladateľa – budúceho prezidenta R. Schustera, ktorý sa vďaka nej stal výrazným
politickým hráčom, ale aj ako strana s výrazne regionálne limitovanou podporou
v oblasti Košíc a časti Zemplína4.
Hodnotenie nadpriemernej volebnej podpory jednotlivých strán podľa jednotlivých
regiónov (obr. 2.1) vyznieva dokonca ešte roztrieštenejšie, pričom zvlášť sa oslabila
pozícia SDK. Jadro jej podpory za koncentrovalo najmä do Bratislavy a jej blízkeho
V tom sa prejavila stabilná pozícia KDH, ktoré sa stalo účelovo tiež súčasťou SDK.
Len pripomíname, že R. Schuster ako pôvodne vysoký komunistický predstaviteľ sa v 90. rokoch „stiahol“ do
komunálnej politiky v rámci Košíc, kde si systematicky budoval svoju pozíciu ako lokálpatriot, čo mu umožnilo návrat
do „vysokej“ politiky. Jeho strana SOP už dokonca v ďalších voľbách 2002 ani nekandidovala a následne sa zlúčila so
stranou SMER.
3
4
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zázemia vrátane celého Záhoria a potom na spomínané izolované enklávy Spiša
a časti Oravy. Táto skutočnosť opäť dokresľuje výraznú polarizáciu voličskej podpory
najmä na základnej konfliktnej línii metropola – zvyšok územia. V tomto prípade
sa do istej miery prejavila aj odlišnosť metropol, kedy v prípade Košíc a čiastočne
i Banskej Bystrice konvenovala tamojším voličom nielen snaha poraziť V. Mečiara,
ale zároveň zrejme očakávali aj riešenie vlastných regionálnych problémov. Tento
jav sa v slovenskej politike objavoval aj neskôr, no môžeme povedať, že neprerástol
do výraznejšie sa prehlbujúceho politického regionalizmu.

2.8 Voľby do NR SR v roku 2002
Voľby v roku 1998 boli prelomové nielen vďaka tomu, že zásadne ovplyvnili ďalší
vnútro i zahraničnopolitický vývoj Slovenska, ale aj vďaka tomu, že nastolili nové
trendy z hľadiska regionálne podmienenej volebnej podpory jednotlivých politických
subjektov, či skôr politických trendov. Pretože faktom zostáva, že z pohľadu vývoja
politickej scény sa situácia na Slovensku nijako zásadne nestabilizovala, ba skôr
naopak. Väčšina strán sa postupne prejavila ako strany „jedného predsedu“, kedy
neboli schopné politicky ustáť odovzdávanie straníckeho vedenia. „Riešením“
vnútrostraníckych sporov, alebo snáh o zmenu vedenia tak spravidla bolo vytváranie
nových a nových strán z odštiepených frakcií, ktoré pokračuje doposiaľ.
Voľby v roku 2002 mali ukázať, či politický kurz nastolený v roku 1998 je udržateľný.
Do istej miery sa opakovala situácia z roku 1998. Nominálne opäť zvíťazilo HZDS
(19,5 %), no jeho bývalý koaličný partner SNS sa vďaka vnútrostraníckemu rozkolu
na SNS a Pravú SNS ani nedostal do parlamentu. Ďalším volebným favoritom mala
byť nová Strana SMER R. Fica (odídenca z SDĽ), ktorý však zažil sklamanie, pretože
napriek masívnej volebnej kampani skončil so ziskom 13,5 % až na treťom mieste.
Vládu tak zostavovala Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ) (15,1 %)
premiéra M. Dzurindu, ktorá bola pokračovateľkou rozpadnutej SDK. Rekonštruovanú
vládnu koalíciu tvorili ďalej opäť Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
(SMK-MKP) (11,2 %), KDH (8,3 %) a ďalšia nová strana Aliancia nového občana
(ANO) pod vedením podnikateľa P. Ruska (8 %). Do parlamentu sa ešte naposledy
prebojovala aj KSS (6,3 %), ktorá bola znovu založená zástancami ortodoxnej
komunistickej línie. Pôvodná nástupkyňa KSS – sociálnodemokraticky profilovaná
SDĽ zostala hlboko pod prahom zvoliteľnosti, aby neskôr, podobne ako ďalšie
lavicovo orientované strany splynuli so SMERom, ktorý tak okrem iného prevzal
v zahraničí stále prestížnu značku Sociálna demokracia. Z hľadiska regionálnej
podpory nastali ďalšie posuny signalizujúce prehlbujúcu sa polarizáciu volebnej
podpory. HZDS napriek celkovému výraznému poklesu získaných hlasov dokázalo
stále zvíťaziť až v 44 okresoch rozšírených tentoraz po celom území Slovenska,
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teda aj vrátane východného Slovenska. Naproti tomu SDKÚ zvíťazilo iba v 16
okresoch, no stále medzi nimi boli bratislavské okresy so Záhorím, Košice, Poprad,
Prešov, Banská Bystrica. Naopak KDH, ktoré obnovilo svoju politickú samostatnosť
vystúpením z SDK, dokázalo zvíťaziť len v dvoch okresoch (Levoča a Dolný Kubín).
Strana maďarskej koalície naopak dosiahla svoj politický vrchol podpory nielen
pokiaľ ide o celkový počet hlasov, ale i regionálne, keď zvíťazila až v 14 okresoch
tvoriacich súvislý pás územia od Senca na západe, až po Trebišov na východe. Nová
strana ANO, napriek masívnemu využitiu propagácie v médiách pod vplyvom svojho
predsedu P. Ruska, nedokázala zvíťaziť ani v jednom okrese. Len o málo úspešnejší
z tohto pohľadu bol SMER, ktorý zvíťazil iba v Martine. Podobne KSS sa presadila
iba v okrese Medzilaborce. Špecifickým fenoménom bol ďalší nový subjekt – Hnutie
za demokraciu, ktoré po rozkole s V. Mečiarom založil dovtedy „druhý muž“ HZDS
– I. Gašparovič. Jeho strana sa síce nedostala do parlamentu, ale zvíťazila v okrese
Poltár a celkovo nepochybne oslabila pozíciu HZDS. Príbeh HZD a jeho predsedu je
s istými obmenami podobný príbehu SOP5.
Pri pohľade na nadpriemernú volebnú podporu jednotlivých strán (obr. 2.1) možno
konštatovať, že sa zvýraznila opäť regionálne podmienená podpora niektorých
menšín strán na úkor podpory strán úspešnejších v celoštátnom meradle. V tomto
ohľade bola stabilne výnimkou SMK-MKP. Najviditeľnejšia je regionálne podmienená
podpora KSS na východnom Slovensku (Zemplín) a ďalej územne nespojito
v ekonomicky marginalizovaných okresoch stredného Slovenska (napríklad
Brezno, Turčianske Teplice, Žarnovica, Krupina a ďalšie) označovaných často ako
„hladové doliny“.
Podobne nadpriemerná podpora KDH sa prejavila na podstatne väčšom území než
jej reálne volebné víťazstvo (tradične Spiš, Šariš, Orava, Liptov, Záhorie). Zaujímavé
je, že ANO najvýraznejšiu podporu získavala vo vzhľadom na metropolu odľahlejších
častiach severného (Poprad, Liptovský Mikuláš) a stredného Slovenska (Banská
Bystrica, Zvolen), ako aj v Košiciach. Podľa všetkého tak uberala hlasy SDKÚ, pretože
išlo o regióny, kde v predchádzajúcich voľbách uspela SDK. Nadpriemerná podpora
stále v parlamente najsilnejšieho HZDS sa tak „stiahla“ na severozápadné Slovensko.

HZD získalo jednoznačne podporu v Poltári ako rodisku I. Gašparoviča. Napriek volebnému neúspechu
v parlamentných voľbách však HZD natoľko zviditeľnilo I. Gašparoviča ako samostatného politického hráča, že
v následných prezidentských voľbách dokázal prekvapivo uspieť proti V. Mečiarovi a V. Kukanovi (SDKÚ) a neskôr
znova, samozrejme vtedy už s masívnou podporou SMERu-SD. HZD po nástupe I. Gašparoviča na post prezidenta na
rozdiel od SOP síce oficiálne nezanikla, ale stala sa politicky nevýznamnou.
5
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Obr. 2.2. Počet parlamentných politických strán, ktoré získali nadpriemer svojej
volebnej podpory v jednotlivých parlamentných voľbách
Zdroj: vlastný výskum
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2.9 Voľby do NR SR v roku 2006
Parlamentné voľby 2006 znamenali nástup SMERu-SD pod vedením R. Fica
k moci. SMER-SD nielenže vyhral voľby (29,1 %) a poslal strany dovtedajšej koalície
do opozície, ale zároveň odsunul do úzadia dovtedy najmocnejšie ĽS-HZDS (8,8 %),
ktorému úspešne prevzal podstatnú časť voličskej základne. Na druhú stranu
sa však vďaka SMERu-SD stalo ĽS-HZDS súčasťou vládnej koalície, podobne ako
znovuzjednotená SNS (11,7 %) pod vedením J. Slotu. Hoci dovtedy vládna SDKÚ-DS
skončila celkovo druhá (18,4 %), jej volebná podpora napriek miernemu celkovému
rastu sa, pokiaľ ide o podporu v regiónoch, zmenšovala. Dokázala zvíťaziť už len
v 12 okresoch – v Bratislavskom kraji a v samotných Košiciach. Do parlamentu
sa dostala i SMK-MKP, ktorej podpora sa síce tiež celkovo udržala (11, 7 %), ale
vzhľadom na počet okresov, v ktorých zvíťazila, zaznamenala pokles, keď víťazstvo
zopakovala už len v 10 okresoch. Samozrejme to bol dôsledok skutočnosti, že
v niektorých národnostne zmiešaných okresoch už počtom svojich voličov prevažne
maďarskej národnosti nedokázala konkurovať zjednocujúcemu sa elektorátu
slovenskej národnosti, kde uspel buď víťazný SMER-SD, alebo v prípade okresu
Senec SDKÚ. Zásadným fenoménom regionálne podmienenej volebnej podpory
v parlamentných voľbách sa stal fakt, že okrem spomínaných okresov vo všetkých
ostatných 57 okresoch Slovenska zvíťazil SMER-SD, ktorý sa tak priblížil svojou
dominanciou k „zlatému veku“ HZDS vo voľbách v rokoch 1992 a 1994.
Voľby v roku 2006 však predsa len neznamenali jednoznačné priklonenie sa väčšiny
územia SR s výnimkou oboch metropol a území s maďarskou menšinou na juhu
k SMERU-SD, podobne ako to nebolo ani v spomínaných rokoch 1992 a 1994
k HZDS. Optika nadpriemernej podpory parlamentných strán nám ukazuje (obr.
2.1), že aj ďalšie subjekty si znovu upevňovali svoje pozície v regiónoch. Takže
pod oponou celkového víťazstva SMERU-SD môžeme identifikovať opäť regionálne
výrazne diverzifikovanú podporu jednotlivých politických subjektov. Ako naznačili aj
celkové výsledky volieb, na národne orientovanom severozápade Slovenska už bolo
dovtedy dominantné HZDS vytláčané obnovenou SNS (najmä na strednom Považí,
Ponitrí, Turci a severe Banskobystrického kraja). Nadpriemerná podpora HZDS sa
zmenšovala na úplné jadro – oblasť Trenčianskeho kraja a západnej časti Ponitria.
Regionálne pozície KDH a SMK zostávali viac-menej stabilné. Pokiaľ ide o SMER-SD,
najmasívnejšiu podporu vzhľadom na podiel voličov získaval v relatívne periférnych
okresoch východu Slovenska, kde prebral väčšinu voličov upadajúcej KSS, ale pre
jeho volebný úspech samozrejme bola dôležitá podpora naprieč spomínanou
väčšinou okresov Slovenska, ktorá sa však neprejavila vo výrazne nadpriemernej
podpore v jednotlivých ďalších regiónoch.
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2.10 Voľby do NR SR v roku 2010
Parlamentné voľby v roku 2010 priniesli zaujímavý výsledok. Dominantná pozícia
strany SMER-SD vo vláde, ale i na politickej scéne sa pretavila do jej významného
volebného úspechu, tak pokiaľ išlo o podiel získaných hlasov (34,8 %), ako pokiaľ
išlo o podporu v regiónoch. SMER-SD zvíťazil dokonca v 69 okresoch SR. Napriek
tomu však nezostavoval napokon vládu. Jednou z príčin bol fakt, že SMER-SD
prevzal v mnohom politickú agendu a následne aj voličov svojim dovtedajším
koaličným partnerom SNS a HZDS. SNS sa ledva dostalo do parlamentu so ziskom
5,1 %, kým HZDS už definitívne parlamentnú scénu opustilo a v roku 2014 aj
zaniklo. Naopak SDKÚ napriek svojim vnútrostraníckym problémom získalo 15,4 %,
hoci zvíťaziť dokázalo iba v Bratislave a v okrese Senec. Vo vážnych problémoch
sa ocitli i strany zastupujúce maďarskú menšinu. Po vnútrostraníckom rozkole
nedokázala oklieštená SMK-MKP získať víťazstvo ani v jednom okrese na juhu
Slovenska. Čo je však podstatné, SMK-MKP zostala odvtedy mimoparlamentnou
stranou. Rozkol v maďarskej koalície viedol aj k tomu, že vo všetkých okresoch na
východ od Komárna (vrátane Nových Zámkov) bol celkovo najúspešnejší SMER-SD.
Jedine v štyroch okresoch juhu západného Slovenska zvíťazila druhá „maďarská“
strana MOST-HÍD B. Bugára. Treba však podotknúť, že táto strana sa snažila
výrazne zmeniť svoj národnostný rozmer a do strany, ako aj na zoznam kandidátov
nominovala viacerých liberálnych politikov slovenskej národnosti, čo sa podpísalo
pod jej solídny volebný výsledok 8,1 %. Z podrobnejších analýz pritom vyplývalo,
že dokázala osloviť aj časť voličov slovenskej národnosti. Ďalšie dve strany zvolené
do NR SR, síce nedokázali zvíťaziť na okresnej úrovni, no zohrali kľúčovú úlohu pri
zostavovaní novej vládnej koalície. KDH so ziskom 8,5 % sa javila ako stabilný prvok
politickej scény, no rozhodujúci bol výrazný úspech ďalšej novej strany Sloboda
a solidarita (SaS) R. Sulíka so ziskom 12,2 %. Napriek tomuto celkovému úspechu
však ani SaS nedokázala zvíťaziť v regiónoch Slovenska. Keďže SMER-SD musel po
voľbách, keď okrem SNS nenašiel žiadneho koaličného partnera, ísť do opozície,
spustil masívnu opozičnú kampaň. V jej rámci sa dokonca snažil vyvolať dojem
o akomsi „spiknutí“, kedy mu „pravicový zlepenec“, ako označoval novú vládnu
koalíciu, ukradol víťazstvo, resp. zmaril vôľu ľudu vyjadrenú vo voľbách. Faktom
však je, že ak by sme zrátali volebnú podporu strán vládnej koalície v okresoch
Slovenska, tak zvíťazila nie iba v 10, ale celkovo až v 42 okresoch (čo je 53 %). Ak by
sme výsledky prepočítali podľa koalícií – teda nová pravicovo-liberálna koalícia, voči
porazeným členom bývalej vládnej koalície (teda SMER-SD a SNS), tak by to bolo 37
okresov pre pravicu a 42 pre SMER-SD so SNS. Opäť však platí, že víťazná koalícia
zvíťazila, a to výrazne, v najľudnatejších okresoch vrátane väčšiny okresov krajských
miest (s výnimkou Žiliny a Nitry).
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Ešte rozdrobenejšie pôsobí priestorová diferenciácia nadpriemernej volebnej
podpory jednotlivých strán (obr. 2.1). V zdanlivých nepravidelnostiach priestorového
rozmiestnenia však možno sledovať isté súvislosti. Okrem stabilného prvku
nadpriemernej podpory tentoraz MOSTu-HÍD na juhu Slovenska je to nadpriemerná
podpora KDH v severnej polovici Slovenska, ale len v regiónoch, kde ju nezatienila
podpora iných strán. Na krajnom východe to bola tradične inklinácia k ľavici, tentoraz
stotožnenej v očiach elektorátu so SMERom-SD. Na severozápade Slovenska to zasa
bola tradičná inklinácia k nacionálne orientovanej línii politiky, ktorú reprezentuje
SNS. Netreba snáď ani dodávať, že úspech SMERu-SD spočíval aj v tom, že sa mu
dlhodobo úspešne darilo obe línie spájať. Pokiaľ ide o pravicové strany, SDKÚ len
potvrdila dávnejšie nastúpený trend, kedy až na výnimky získavala výraznú volebnú
podporu predovšetkým v Bratislave, Košiciach a napokon aj v Banskej Bystrici. SaS
naproti tomu získala nadpriemernú podporu v časti zázemia Bratislavy a Banskej
Bystrice, čo je istým spôsobom pozoruhodné, keďže strana nedokázala včas budovať
štandardné regionálne štruktúry.

2.11 Voľby do NR SR v roku 2012
Slabinou širokej pravicovo-liberálnej koalície z roku 2010 bola nielen jej krehkosť
spôsobená rôznymi straníckymi a zrejme i osobnými záujmami politikov, ale
samozrejme aj vytrvalý opozičný tlak SMERu-SD. Výsledkom bol pád vlády
I. Radičovej a predčasné voľby v roku 2012. Tie znamenali ešte výraznejšie víťazstvo
SMERu-SD, ktorý dosiahol zisk 44,4 % a mohol tak prvý krát od roku 1990 zostaviť
„jednofarebnú“ vládu, keďže získal až 55 % mandátov v NR SR. Jeho bývalý koaličný
partner SNS (4,6 %) zostala opäť mimo parlamentu. SMER-SD získal aj historické
víťazstvo na úrovni okresov, keď zvíťazil v rekordných 77 okresoch Slovenska6.
Napriek tomu však víťazstvo SMERu-SD bez SNS nebolo úplné, pretože absenciou
„spriaznenej“ strany v NR SR stratil šancu získať dokonca ústavnú väčšinu. Zvyšných
5 strán v novom zložení NR SR totiž zostalo v opozícii. Dôsledkom neschopnosti
udržať vládnu koalíciu, však bola výrazná strata dôvery voličov viacerým stranám
predchádzajúcej pravicovej koalície. Dovtedajší líder pravice – SDKÚ získala už len
6,1 %, SaS 5,9 % a MOST-HÍD 6,9 %. Iba KDH dokázalo nepatrne zvýšiť svoju volebnú
podporu na 8,8 %. Nováčikom týchto volieb sa stalo politické hnutie Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (OĽANO) I. Matoviča (8,6 %). Tým sa pomaly dokresľovala
politická scéna pre tretiu dekádu ponovembrového vývoja Slovenska.
Pokiaľ ide o regionálne podmienenú nadpriemernú volebnú podporu parlamentných
strán, zmenou bolo najmä rozšírenie regiónov podpory OĽANO, ktoré čiastočne
vytláčalo SaS (Záhorie) a miestami aj KDH a SDKÚ. Tento subjekt nového politického
V dvoch zvyšných okresoch zvíťazili „maďarské“ strany – v okrese Dunajská Streda parlamentný MOST-HÍD
a v Komárne mimoparlamentná SMK-MKP.
6
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razenia, prakticky bez politických štruktúr a dokonca i bez členskej základne, sa
napriek pomerne výraznej podpore vo viacerých izolovaných častiach Slovenska
(predovšetkým krajný západ Slovenska a časti stredného Slovenska) predsa len
prejavil aj ako regionálne podmienená strana, pretože najvýraznejšiu volebnú
podporu zaznamenal v okrese Trnava (bydlisku I. Matoviča) a v niekoľkých susedných
okresoch. Keďže v našom výskume (obr. 2.1) sme sledovali len parlamentné strany,
chýbajúcu SNS nahradil regiónom výrazne nadpriemernej podpory SMER-SD práve
v regiónoch severozápadného Slovenska a v niektorých častiach stredného
Slovenska, pričom si udržal aj svoje pozície na krajnom východe Slovenska. KDH,
MOST-HÍD, ako aj SDKÚ si svoje oblasti nadpriemernej podpory zachovávali
v tradičných regiónoch, no v prípade SDKÚ so stále slabšou intenzitou.

2.12 Voľby do NR SR v roku 2016
Zatiaľ posledné parlamentné voľby na Slovensku evidentne predznamenali ďalšiu
vývojovú etapu. Ich hlavným znakom bolo štiepenie politickej scény. Viaceré politické
subjekty pôsobiace dlhodobo v politike sa do NR SR nedostali napriek tomu, že
v nej po voľbách zasadol rekordný počet strán. Medzi neúspešné strany patrilo
okrem SDKÚ smerujúcemu k svojmu zániku aj KDH – posledná strana, ktorá sa
s výnimkou roka 1998, keď bola súčasťou SDK, vždy do parlamentu dostala. Stranou
s najsilnejšou podporou síce zostal SMER-SD, no výrazne stratil podporu a so ziskom
28,3 % sa vrátil zhruba na úroveň volieb z roku 2006. Vďaka roztrieštenej podpore
ostatných politických subjektov však zostal nominálnym víťazom v 70 okresoch
Slovenska, čo je historicky druhý najlepší výsledok jednej strany. Po samovláde
SMERU-SD celkom očakávane posilnila svoju podporu najmä opozícia. SaS získala
12,1 % a OĽANO 11 %. Lenže koaličné prepočty zamiešali jednak nevypočítateľné
nové subjekty na scéne, ako Sme rodina – Boris Kollár (6,6 %) a pôvodne favorizovaná
#SIEŤ (5,6 %), no predovšetkým krajne pravicová strana Kotleba – Ľudová strana
Naše Slovensko (6,5 %). Okrem uvedených sa do NR SR vrátila opäť SNS, zbavená
skompromitovaného vedenia J. Slotu a nahradená A. Dankom (8,6 %). Výpočet
parlamentných strán doplnil MOST-HÍD B. Bugára s klesajúcou podporou na úrovni
(6,5 %). Popri SMERe-SD sa na úrovni okresov dokázala víťazne presadiť v Bratislave,
časti Košíc a v okrese Senec (spolu v 7 okresoch) iba SaS a v dvoch južných okresoch
(Dunajská Streda a Komárno) stále mimoparlamentná SMK-MKP.
Pri zhodnotení priestorového rozšírenia nadpriemernej podpory jednotlivých
parlamentných strán (obr. 2.1) môžeme konštatovať prehĺbenie roztrieštenosti.
Najstabilnejším prvkom nadpriemernej volebnej podpory síce navonok zostávalo
južné Slovensko pre MOST-HÍD, no iba v prípade, keď neberieme do úvahy podporu
mimoparlamentnej SMK-MKP. V skutočnosti MOST-HÍD dokázal nad SMK-MKP
zvíťaziť iba v 6 okresoch, kde volilo niektorú z oboch konkurenčných maďarských
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strán viac ako 10 % voličov, zatiaľ čo SMK-MKP zvíťazila nad MOSTom-HÍD až
v 7 takýchto okresoch. Pokiaľ ide o podporu ostatných strán, viac-menej očakávaným
prielomom bol volebný úspech krajne pravicovej strany Kotleba-ĽSNS. Tento
fenomén inicioval mnohé výskumy (Mikuš et al. 2016). Jadrom nadpriemernej
voličskej podpory tejto strany sa stali najmä podrozvinuté regióny stredného
Slovenska. Oproti situácii z volieb v roku 2002 tak v niektorých regiónoch krajne
pravicová ĽSNS nahradila krajne ľavicovú KSS. Tieto ideologické „kotrmelce“ volebnej
podpory sú vysvetľované najmä fenoménom frustrovaného voličstva dlhodobo
zanedbávaných regiónov, ktorí jediné východisko vidia v podpore radikálnych strán
sľubujúcich zásadnú zmenu pomerov. Tento zjednodušený vzťah však zrejme nie je
univerzálne platný, pretože ĽSNS získala veľmi silnú podporu i v regiónoch, ktoré
patria medzi tie rozvinutejšie (Nové Mesto nad Váhom, Dolný Kubín, Ružomberok,
či Poprad) a kde nezriedka predtým získavalo výraznejšiu podporu napr. KDH. Zdá sa
tak, že zmena volebnej mapy výrazne súvisí aj s nástupom novej generácie voličov
– mileniálov, ktorá je oveľa prístupnejšia radikálnym názorom prezentovaným
silnými lídrami (až vodcami), pričom však veľmi hlboko neskúma širšie súvislosti
ako sú detailný politický program, či dovtedajšie pôsobenie a postoje „nových“
tvárí v politike. Tomu by nasvedčoval aj úspešný štart Sme rodina Borisa Kollára,
ktorá si získala najvýraznejšiu podporu na dovtedy prevažne konzervatívnom
Záhorí, no nadpriemerné výsledky získala aj na širšom území severozápadného
a severného Slovenska. Vcelku neúspešná #SIEŤ R. Procházku síce naznačovala
možnosti prevziať štafetu po upadajúcej KDH (z ktorej R. Procházka pochádzal),
čo sa odrazilo aj v zvýšenej podpore niektorých regiónov jej tradičnej podpory
(Levoča, Sabinov, Námestovo, ale aj časti Košíc), no napokon z favorizovaného lídra
pravice sa stal outsider parlamentnej scény, ktorý sa nakoniec v podstate rozpadol.
Avšak ani SaS nedokázala mimo Bratislavy a Banskej Bystrice a menšej časti Košíc
výraznejšie osloviť väčšiu časť voličov, hoci nadpriemernú podporu získavala najmä
severozápadnej a severnej časti Slovenska. Opätovne posilnená SNS zaujala tradične
najmä severozápad Slovenska. Pokiaľ ide o stále najsilnejší SMER-SD, zdá sa, že
postupne sa prehlbuje jeho regionálne podmienená podpora. Tá sa koncentrovala
najmä na krajný východ Slovenska, potom do regiónu pôvodu R. Fica – do stredného
Ponitria a na stredné Považie, teda do regiónov bývalej podpory HZDS.

2.13 Regionálne podmienená volebná podpora
politických strán na Slovensku širšom kontexte
Uvedený predchádzajúci opis charakterizuje vývoj regionálne podmienenej
podpory politických subjektov za tri desaťročia od prvých demokratických volieb
po roku 1989. Ako sme sa pokúsili názorne ukázať, je zrejmé, že politická scéna
na Slovensku podliehala neustále zásadným zmenám. Je preto ťažké sledovať
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kontinuitu v regionálne podmienenej zvýšenej podpore jednotlivých strán. No isté
prvky možno vysledovať.
Jedným z najstabilnejších faktorov regionálne diferencovanej volebnej podpory
je národnostne podmienená preferencia menšinových strán. V tomto ohľade sa
prakticky od prvých volieb až po posledné vymedzoval rôzne súvislý alebo naopak
prerušovaný pás regionálnej podpory „maďarských“ strán pozdĺž južných hraníc
Slovenska. Hoci boli pokusy o prelomenie národnostnej bariéry snahou osloviť aj
voličov „druhej“ strany (MOST-HÍD), dosiahli len obmedzené úspechy. Aj z tohto
dôvodu je otázne, ako sa generačná výmena voličskej základne v kombinácii
s istou kompromitáciou doterajších straníckych elít odrazí v blížiacich sa voľbách
2020. Hodnotenie regionálne podmienenej volebnej podpory na juhu Slovenska
do istej miery komplikuje výber observačných jednotiek. V prípade okresného
členenia treba brať do úvahy, že prevládajú národnostne zmiešané, či skôr
rozdelené okresy (sever s prevažne slovenským a juh prevažne s maďarským
osídlením). Volebné výsledky v rámci nich sú totiž kombináciou faktorov na
princípe „kto z koho“. Kým zvyčajne voliči maďarskej národnosti disciplinovane
volili svoju národnostnú stranu, tak tá často získala na úrovni okresu viac hlasov,
ako slovenské strany. Tie si v boji o slovenských voličov konkurovali, a tak hoci
bola v okrese prevažujúca slovenská národnosť, v okresnom sumáre víťazila
maďarská strana. Len zriedka dochádzalo k tak silnej mobilizácii slovenských
politických subjektov, aby túto nerovnováhu zvrátili. Samozrejme to súvisí
i s volebným systémom, kde získanie poslaneckého mandátu nezávisí na takto
regionálne rozlíšenom získavaní volebných hlasov. Úplne odlišná je však situácia
v krajských a komunálnych voľbách, kde tento stav naozaj viedol k vzniku
„slovenských“ koalícií, často naprieč politickým spektrom bez ohľadu na vzájomné
pozície v parlamentnej politike. Jedno je však isté, že národnostná konfliktná
línia, napriek tomu, že už nie je tak otvorene konfliktná ako v 90. rokoch 20.
storočia, zostáva aj v slovenských parlamentných voľbách stále najvýraznejšia,
a to najmä pokiaľ ide o volebnú podporu zo strany maďarskej menšiny. Túto
výrazne jednoznačnú voľbu na juhu Slovenska dokladajú i mapy počtov strán
z nadpriemerným volebným ziskom v jednotlivých voľbách a okresoch (obr. 2.2)
ako aj kumulatívne sumáre za jednotlivé dekády (obr. 2.3, 2.4). Situáciu začal meniť
až rozkol v SMK-MKP a následný vznik MOSTu-HÍD, ktorý stavia aj maďarských
voličov pred otázku „ťažšieho“ rozhodovania minimálne medzi dvoma silnými
maďarskými stranami.
Okrem národnostnej konfliktnej línie v chápaní Taylora a Johnstona (1979) a ďalších
autorov priestorovú diferenciáciu nadpriemernej volebnej podpory jednotlivých
politických subjektov určovali aj ďalšie faktory. Tie sa výraznejšie prejavili najmä
na národnostne slovenskom území. Jednou z konfliktných línií je línia mesto, lepšie
povedané veľkomesto, a vidiek. Najmä počas posledných dvoch dekád sa ustálilo aj
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Obr. 2.3. Parlamentné politické strany, ktoré získali vo voľbách počas jednotlivých
období najvýraznejší nadpriemer podpory oproti ostatným politickým stranám
aspoň v dvoch volebných rokoch
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v širšej verejnosti vnímanie rozdielov Bratislava verzus „zvyšok“ Slovenska. Ako sme
poukázali, tento model neplatí absolútne, pretože napríklad aj Košice sa svojimi
volebnými preferenciami takmer rovnako často odlišovali od svojho zázemia. Vo
viacerých prípadoch sa táto odlišnosť prenášala i na mestá nižšieho rádu, teda na
krajské a tiež niektoré okresné mestá. Rovnako však neplatí absolútne ani klišé
o stabilnej pravicovej a liberálnej orientácii Bratislavy. Pripomeňme 90. roky,
kedy aj v Bratislave víťazilo HZDS ba v kľúčových voľbách v roku 1992 tu získala
najvýraznejšiu nadpriemernú volebnú podporu SNS, ktorá ako jediná relevantná
strana otvorene hlásala program rozdelenia Československa. A keď máme
pripomenúť novšie obdobie, tak po krachu pravicovej koalície (páde vlády
I. Radičovej) vo voľbách v roku 2012 taktiež vo všetkých častiach Bratislavy vyhral
SMER-SD. Napriek uvedeným príkladom však skutočne vo väčšine prípadov platilo,
že slovenské veľkomestá boli tradične viac naklonené subjektom s pravicovým
a liberálnym programom – a to najmä od roku 1998 (obr. 2.1, 2.3). Avšak politická
nestabilita a štiepenie politických subjektov v pravicovej časti politického spektra
priniesli aj nestabilnú a až nerozhodnú podporu voličov veľkomiest v prospech
niektorej z navzájom si svojimi inak ideovo blízkymi programami konkurujúcich
strán, čo sa prejavilo práve poslednej dekáde (obr. 2.1, 2.3).
Ďalšou konfliktnou líniou vo volebnej geografii je línia konzervativizmus verzus
liberalizmus. Táto línia často splýva s líniou veľkomesto – vidiek. No v slovenských
pomeroch by sme za konzervativizmus mohli vnímať jednak klasický konzervativizmus
západoeurópskeho typu, teda najmä kresťanský konzervativizmus reprezentovaný
KDH. Okrem neho tu však vzhľadom na historický vývoj máme aj konzervatívne
vnímanie na ľavej strane spektra. Teda hlásanie „tradičných“ poriadkov v zmysle
návratu komunistického systému 80. rokov, ktoré hlása najmä obnovená KSS. Je
slovenským špecifikom, že oba v podstate antagonistické smery nachádzajú svojich
podporovateľov v relatívne blízkych regiónoch. Kým ku KDH inklinoval okrem
iných oblastí Slovenska najmä západ Prešovského kraja, teda časti Spiša a Šariša,
k ortodoxnej ľavici (KSS – hoci do NR SR sa dostala len v jednom volebnom období)
zasa inklinoval najmä východ Prešovského kraja, ktorý sa stal napokon jedným
z dvoch základných regiónov nadpriemernej podpory SMERU-SD. Spoločné však mali
tieto inak protichodné politické prúdy jedno – odmietali liberálnejšie orientované
trendy hlásiace sa či už ku kresťanskej demokracii alebo naopak k sociálnej
demokracii. Pri takejto optike by sme mohli východ Slovenska s výnimkou Košíc
(a juhu) vnímať ako konzervatívnejší, ale ideovo rozpoltený. Zároveň však zrejme
v tejto časti Slovenska menej rezonujú témy klasického nacionalizmu. Naopak
severozápad a sever Slovenska tradične volil konzervatívne politické strany, pričom
ich úspech zvyšovalo podľa všetkého aj národné, prípadne až nacionalistické
zameranie. Aj preto sa HZDS a SMER-SD čoraz viac orientovali na tento typ voličov.
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Nadväzujúc na staršie tradície slovenského politického života v prvej polovici
20. storočia sa na Slovensku etablovala i konfliktná línia založená na politickom
nacionalizme. V rámci nej sme už na začiatku spomenuli špecifikum juhu Slovenska.
Tradične aj z príkladov z minulosti, či zo zahraničia, býva často práve národnostne
zmiešané územie jedným z jadier podpory nacionalistických strán, ktoré sa stavajú
do role obrancov práv „diskriminovanej majority na národnostne zmiešanom
území“. Tento jav je možné sledovať aj v niektorých regiónoch Slovenska, no
rozhodujúcu podporu získaval slovenský nacionalistický politický program na
severozápade a severe Slovenska. Realita nadpriemernej volebnej podpory nám
však ukazuje (obr. 2.3), že najvýznamnejšia predstaviteľka tohto politického prúdu
– SNS sa nedokázala ani v dlhodobom horizonte niektorej z troch dekád presadiť
voči svojim konkurentom. Je istým paradoxom, že hoci ako jedna z mála strán
(s výnimkou extrémistických) otvorene akcentovala svoje nacionalistické postoje,
či už vo vzťahu k zahraničiu alebo k menšinám, bola spravidla porazená aj
v regiónoch, kde získavala nadpriemernú podporu stranami, ktoré jej prvky tohto
nacionalistického programu v podstate „vykradli“, hoci otvorene sa k nacionalistickým
postojom nehlásili. V 90. rokoch to bolo najmä HZDS, ktorého územné jadro
voličskej podpory sa s územím nadpriemernej podpory SNS významne prekrývalo.
Išlo práve o väčšinu severozápadného Slovenska. Avšak kým jadro podpory SNS
sa viazalo skôr na Žilinu a okolie, v prípade HZDS to bola najmä oblasť Trenčína.
Od polovice prvej dekády 21. storočia podobne zatláčal do úzadia podporu SNS
aj SMER-SD. A tým sa dostávame k ďalšiemu špecifiku slovenskej politickej scény,
ktorým je neustále sa stupňujúca indiferentnosť a ideologická nečitateľnosť
postojov jednotlivých politických subjektov. Pôvodne bola aj u nás vnímaná ako
prejav nezrelosti politickej scény v duchu koncepcie rozdielov západnej a východnej
volebnej geografie. No ako udalosti poslednej dekády ukazujú, zdá sa, že podobné
prvky „nezrelosti“ majú skôr vzostupný trend aj v krajinách západnej Európy, kde
podpora tradičných strán zväčša upadá a naopak sú často veľmi úspešné politické
„novotvary“ bez jednoznačnej ideovej orientácie7. Práve spomínaná ideová
nečitateľnosť umožnila najskôr HZDS a potom ešte úspešnejšie SMERU-SD získavať
širokú volebnú podporu. Z tradičných programových ideí si skrátka povyberali
účelovo to, o čom predpokladali, že osloví voličov, bez ohľadu na skutočnosť, že do
jedného programu spájali prvky v minulosti úplne antagonistických politických línií
ako bola napr. ku kozmopolitizmu inklinujúca sociálna demokracia na jednej strane
a miestami až agresívny nacionalizmus na druhej strane. Tak sa v časoch najväčších
úspechov darilo HZDS a neskôr ešte viac SMERU-SD získať výraznú podporu aj na
nacionálne a konzervatívne vnímavejšom severozápade Slovenska a rovnako aj
na sociálne, či skôr ortodoxne „prokomunistickom“ východe Slovenska. Podobný
Tieto politické novotvary sa orientujú výrazne populisticky v snahe získať voličov. Spravidla buď nemajú vyhranené
ideologické smerovanie alebo sa k nemu z pragmatických dôvodov nemôžu otvorene hlásiť, inak by im hrozilo
pozastavenie činnosti. Často sú označované ako protisystémové strany.
7
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Obr. 2.4. Priemerný počet politických strán, ktoré získali nadpriemer svojej volebnej
podpory v parlamentných voľbách počas jednotlivých období
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charakter ideovej nečitateľnosti si osvojujú aj nové politické subjekty v súčasnej NR
SR napr. SME rodina – Boris Kollár či ĽSNS.
Trend prisvojovania si pôvodne ideovo nezlučiteľných postojov sa po roku 2010
preniesol aj na formálne pravicovú stranu spektra, kde sme sa dočkali až xenofóbnych
postojov čelných predstaviteľov strán hlásiacich sa inak k liberalizmu. Tento jav
spomíname preto, lebo len na základe nadpriemernej podpory konkrétnych
politických strán je stále ťažšie odhadovať motívy ich voličov. Rozhodujúce sa
už nestávajú dlhodobé politické programy strán, pričom predstavitelia týchto
strán boli napríklad v západných demokraciách vnímaní „len“ ako vykonávatelia
týchto programov. Kľúčovými sa stávajú práve osoby politických lídrov, ktorí stále
častejšie systematický politický program nahrádzajú svojimi ad hoc vyhlasovanými
postojmi, ktoré podľa potreby buď zopakujú alebo naopak poprú. Tento trend má
viacero dôsledkov. Na prvý pohľad sa zmenšujú ideové rozdiely medzi jednotlivými
stranami, čo pri ich rastúcom počte sťažuje orientáciu voličskej základne. Na druhú
stranu klesá aj volebná lojalita voličskej základne konkrétnym politickým subjektom.
Tak ako rastie individualizmus politických lídrov, rastie aj individualizmus voličov.
To všetko sa odráža v raste roztrieštenosti nadpriemernej volebnej podpory
jednotlivým politickým subjektom. Na jednu stranu nestabilita týchto subjektov
núti voličov v každých ďalších voľbách hľadať iný subjekt, ktorému dajú svoju dôveru
a svoje hlasy. Tento jav dokladajú mapy priemerného počtu politických strán, ktoré
získali nadpriemer svojej volebnej podpory v parlamentných voľbách v jednotlivých
dekádach (obr. 2.4). Na druhú stranu stále menšia rozlíšiteľnosť politických subjektov
drobí volebnú podporu v tom istom regióne aj počas jediných volieb, ako to
môžeme vidieť na príklade posledných volieb 2016 (obr. 2.2), kedy v jednom okrese
(napríklad Piešťany, Žilina) získalo nadpriemernú podporu až 7 rôznych strán. Iste, dá
sa to chápať aj ako prejav ozajstnej demokracie v regiónoch, ktoré sa tak vymaňujú
z uniformnej podpory jedinej strany. No na druhú stranu to môže byť aj istý prejav
frustrácie, či zúfalstva v snahe nájsť tú „správnu“ stranu, ktorá konečne bude riešiť
problémy voličov v danom regióne. Netreba snáď ani zdôrazňovať, že v takýchto
súvislostiach sa stáva nielen politická scéna, ale aj jej regionálna podpora stále
menej čitateľná a predvídateľná.
Voľby ako také by vždy mali vyjadrovať vôľu väčšiny občanov, pričom predstavujú
základný mechanizmus delegácie moci z občana na vládu štátu. Ako sme však
načrtli, je zrejmé, že sa voľby ako inštitút sa začínajú občanovi čoraz viacej vzďaľovať.
Okrem uvedeného sa pre limitovaný priestor nevenovali fenoménu klesajúcej účasti
vo voľbách (viac Mikuš 2014), no môžeme konštatovať, že mizivá volebná účasť
v niektorých typoch volieb (krajské voľby, eurovoľby) ukazujú neschopnosť alebo
nezáujem politickej reprezentácie presvedčiť obyvateľov o význame týchto volieb.
Znižujúca sa volebná účasť aj v parlamentných voľbách, ktorých zmysel a význam
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bol pôvodne zrozumiteľný väčšine občanov (rovnako ako obecné či prezidentské
voľby) však ukazuje, že niečo v politickom vývoji nie je v poriadku. Legitimita vlád
s podporou necelej štvrtiny obyvateľov nie je tým, čím by demokratická vláda mala
byť. Podobné je to však nielen v parlamentných voľbách, ale aj v komunálnych,
kde rastie podiel nezávislých kandidátov, poprípade v krajských, kde klesá podiel
hlasov nutných na zvolenie do zastupiteľstva (Mikuš a Gurňák 2014). Pre pokles
volebnej účasti v parlamentných voľbách je pomerne výrazný súvis s rastúcou
nezamestnanosťou, ktorý sa medzi rokmi 2002 – 2016 zvýrazňuje, čo iba potvrdzuje
výraznú politickú apatiu v regiónoch, kde žiadna z vlád nedokázala zvrátiť
socioekonomické smerovanie okresov. Dôležitým indikátorom je taktiež percento
prepadnutých hlasov, ktoré od roku 2006 až do volieb 2012 stúpalo až na úroveň
takmer 20 %, pričom najviac sa tento fenomén prejavoval v okresoch východného
Slovenska a juhovýchodnej časti stredného Slovenska. V roku 2016 sa síce znížil
počet prepadnutých hlasov, avšak stúpol medziregionálny rozdiel volebnej účasti
a došlo aj k vyrovnávaniu volebnej účasti medzi mestom a vidiekom.
Od roku 2006 nemá parlament podporu ani polovice všetkých oprávnených
voličov a vládne koalície si v posledných štyroch voľbách zvolilo iba niečo medzi
tretinou až štvrtinou všetkých oprávnených voličov. Jednoznačne sa tak politická
realita na Slovensku dostáva do zásadného rozporu s definičným ponímaním
zastupiteľskej demokracie, ako vlády väčšiny. Práve posledné voľby 2016 však
indikujú ďalší problém, a to frustráciu voličov, odrážajúcu sa v hľadaní extrémnych
a radikálnych „riešení“, o čom svedčí nielen zvyšujúca sa podpora ĽSNS, ale aj
vyhrocujúca sa rétorika mainstreamových strán snažiacich sa „reagovať“ takto na
„dopyt“ voličskej základne.
Po 30 rokoch slobodných volieb a formovania sa volebných vzorcov síce sú na
Slovensku identifikovateľné určité prvky stability a polarizácie v rámci podpory
jednotlivých politických blokov, no ako môžeme sledovať na sumárnych mapách
najvýraznejšej nadpriemernej podpory jednotlivých parlamentných politických
subjektov oproti ostatným subjektom počas jednotlivých dekád (obr. 2.3) podlieha
tento systém neustálym zmenám. Iste, rozdelenie na jednotlivé dekády sa môže javiť
ako umelé aj vzhľadom na rôzny počet volieb, ktoré do nich spadajú, no predsa len
poukazuje meniaci sa obraz politickej diferenciácie Slovenska. Nielen, že sa v každej
z trojice máp (obr. 2.3) nevyskytuje ani jeden politický subjekt, ale s každou ďalšou
dekádou sa rozširuje územie bez stabilnej nadpriemernej podpory akejkoľvek
parlamentnej politickej strany. Z tohto pohľadu budú teda blížiace sa parlamentné
voľby 2020 opäť tie, ktoré nastolia vývojové trendy pre ďalšiu dekádu. Podobne
ako vo svetovom dianí sa však asi nebude rozhodovať medzi dvoma možnými
a relatívne dobre predvídateľnými alternatívami, tak ako to bolo pred 30 rokmi, ale
budeme očakávať pomerne chaotický a ťažko predvídateľný politický vývoj.
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Regionálny rozvoj a regionálna politika

R

egionálny rozvoj a regionálna politika na Slovensku od počiatku transformačného
obdobia v 90. rokoch 20. storočia, prešli viacerými etapami, pre ktoré boli jasne
definované zámery, strategické ciele, systém nástrojov, programové, inštitucionálne
a legislatívne zabezpečenie. Každá z etáp osobitným spôsobom ovplyvnila rozvoj
regiónov Slovenska, rozdielnou intenzitou využívala endogénny potenciál regiónov
a exogénne podporné nástroje.
V predtransformačnom období sa v rozvoji regiónov Slovenska uplatňovali
centrálne riadený plánovací systém alokácie výrobných síl, pracovných zdrojov
v rámci umelo vytvoreného trhového prostredia a oblastné plánovanie. Vzhľadom
na priestorovo diferencované rozvojové predpoklady a potenciál regiónov sa
v nedostatočnej miere využívali vnútorné zdroje a absorpčná schopnosť regiónov,
dôsledkom čoho boli rastúce regionálne rozdiely. Nástrojom na ich riešenie bola
direktívna stratégia, s centrálnym prerozdeľovaním prostriedkov do problémových
regiónov, pokračujúci proces industrializácie a budovanie infraštruktúry, pričom
polohový potenciál, prírodné, demografické, ekonomické a kultúrne osobitosti
regiónov sa zohľadňovali len nepatrne. Z dlhodobého vývoja, sprevádzaného
nízkou výkonnosťou regionálnych ekonomík, degradáciou životného prostredia
a ďalšími negatívnymi javmi, sa regionálne rozdiely na Slovensku naďalej
prehlbovali (Buček et al. 2000).
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3.1 Regionálny rozvoj a regionálna politika 90. rokov
Nová etapa regionálneho rozvoja a politiky sa na Slovensku začala formovať po roku
1990. Vymedzenie prioritných oblastí regionálnej politiky vyplývalo zo sprievodných
prejavov transformačných procesov, nízkej konkurencieschopnosti, poklesu produkcie
nosných, najmä priemyselných subjektov a služieb, nezamestnanosti obyvateľstva
a prehlbovania regionálnych rozdielov. Naštartovali sa reštrukturalizačné procesy,
začali sa uplatňovať nové rozvojové impulzy v malom a strednom podnikaní a rozvoji
služieb a vývoj bol ovplyvnený aj prílevom zahraničných investícií.
Začiatkom 90. rokov regionálny rozvoj a regionálna politika patrili výlučne do národnej
pôsobnosti a prioritou bolo monitorovanie problémových regiónov, regionálnych
nerovností, postupná implementácia nástrojov regionálnej politiky krajín s trhovou
ekonomikou, budovanie programového, legislatívneho a inštitucionálneho rámca
regionálnej politiky, aktivizácia verejného sektora, regionálnych a lokálnych aktérov
(Buček et al. 2000, upravené). Práve v tomto období sa „rozvíjali základy pre tvorbu
a výkon modernej regionálnej politiky, avšak efektívne uplatňovanie nástrojov
regionálnej politiky bolo limitované nedostatočným programovým, inštitucionálnym
a legislatívnym rámcom a finančnými zdrojmi“ (Sirák 1999, upravené). V tomto období
boli položené základy programového (Zásady regionálnej a hospodárskej politiky,
Programy rozvoja krajov a okresov a iné), inštitucionálneho (vznik a pôsobnosť
Regionálnych hospodárskych a sociálnych rád, koordinačného orgánu Regikon,
Rakúsko-slovenskej komisie pre priestorové plánovanie, okresných poradenskopodnikateľských centier a iné) a legislatívneho (príprava a rozpracovanie Zákona
o podpore regionálneho rozvoja) rámca regionálneho rozvoja a regionálnej politiky.
Deklarované zámery v rozvoji regiónov a riešenie identifikovaných regionálnych
disparít sa v dôsledku preferencie sektorových politík a absencie komplexného
systémového prístupu v tejto etape nepodarilo uskutočniť.
Predpokladom efektívneho výkonu regionálneho rozvoja a politiky je inštitucionálny
rámec. Začiatkom 90. rokov gestorom regionálnej politiky bolo Ministerstvo
pre hospodársku stratégiu, ktoré sa transformovalo na Komisiu vlády SR pre
hospodársku stratégiu. Kompetencie v oblasti regionálneho rozvoja mali viaceré
inštitúcie, ktorých pôsobnosť však bola pomerne krátka, len v trvaní zopár rokov
a poznamenaná transformáciou. Na národnej úrovni takými boli Slovenská komisia
pre plánovanie a vedecko-technický rozvoj, Komisia vlády pre hospodársku stratégiu,
Centrum strategických štúdií, Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky
SR. Koncom roku 1999 vzniklo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré
s miernymi obmenami názvu bolo gestorom regionálneho rozvoja a politiky až
do roku 2010. Do roku 1996 bol regionálny rozvoj na nižšej úrovni v kompetencii
príslušných odborov a oddelení krajských a okresných úradov. V tomto období sa
začala činnosť viacerých špecializovaných a poradenských inštitúcií (Regionálne
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rozvojové agentúry, Regionálne a poradenské informačné centrá a iné), z ktorých
viaceré pôsobia aj v súčasnosti.
Vznik samosprávnych krajov a úradov VÚC bol spojený s prenosom kompetencií na
regionálnu a lokálnu samosprávu, čo predstavovalo významný posun v štruktúre
inštitucionálneho zabezpečenia regionálneho rozvoja a politiky na Slovensku.
Ďalšou etapou regionálneho rozvoja a politiky bolo obdobie po vzniku samostatnej
Slovenskej republiky do roku 2004. Ciele boli koncentrované predovšetkým na
vytvorenie komplexnej regionálnej politiky v súlade integračnými iniciatívami
a podmienkami pre vstup (AcquisCommunautaire), na zvyšovanie národnej
prosperity, regionálnej konkurencieschopnosti (najmä regiónov postihnutých
štrukturálnou krízou), rast zamestnanosti, rozvoj vidieckych oblastí a znižovanie
regionálnych rozdielov. K prioritám patrilo aj posilnenie administratívno–
inštitucionálnych kapacít na výkon komplexnej regionálnej politiky integrovanej
spolu so štrukturálnymi nástrojmi a ich využívaním v zmysle cieľov regionálnej
politiky v novom programovom období (ďalej PO).

3.2 Programové obdobie 2004 – 2006
Vzhľadom na prehlbovanie regionálnych rozdielov dôležitou úlohou regionálnej
politiky v PO 2004 – 2006 bola snaha o ich zmierňovanie, zabezpečenie ekonomickej
a sociálnej súdržnosti a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov. Strategickým cieľom
do roku 2006 bolo zabezpečenie rastu HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily na úrovni
60 % – 65 % priemeru EÚ 15 so zachovaním trvalo udržateľného rozvoja. Regionálna
politika deklarovala šesť priorít – 1. Tvorbu efektívnych pracovných miest a zníženie
nezamestnanosti, 2. Podporu kontinuálneho rastu konkurencieschopnej produkcie,
3. Rozvoj technickej a sociálnej infraštruktúry, 4. Rozvoj výrob a služieb založených
na využívaní domácich zdrojov, 5. Ochranu a skvalitňovanie životného prostredia
a 6. Rozvoj vidieka a multifunkčného poľnohospodárstva. Regionálna politika
prispela k reštrukturalizácii hospodárstva, stimulácii a rastu konkurencieschopnosti
subjektov v priemysle, službách, stavebníctve, poľnohospodárstve a lesnom
hospodárstve s dôrazom na malé a stredné podnikanie (ďalej MSP). Investície
smerovali na tvorbu pracovných miest, stabilizáciu a zvýšenie pružnosti trhu práce,
modernizáciu dopravnej a technickej infraštruktúry a rozvoj bývania v obciach
a regiónoch. Podporený bol aj systém vzdelávania, verejná správa, oblasť životného
prostredia a trvalo udržateľný rozvoj vidieka (MVRR SR 2001, upravené).
V regionálnej dimenzii si efektívna alokácia zdrojov vyžadovala vytvorenie
podmienok pre racionálne využívanie územia, ekonomický a sociálny rozvoj
regiónov s rešpektovaním princípu egalizácie a zmierňovanie regionálnych rozdielov,
zachovanie princípu ochrany a tvorby životného prostredia, tvorbu legislatívnych
- 67 -

30 rokov transformácie na Slovensku
a finančných a inštitucionálnych opatrení, ktoré vytvárali priestor pre podporu
a rozvoj podnikateľských aktivít a prechod kompetencií v oblasti rozvoja regiónov
na orgány regionálnej a miestnej samosprávy s cieľom zvyšovania kvality života
v regiónoch, mestských a vidieckych sídlach.
Globálne ciele a priority PO 2004 – 2006 boli podporené v rámci sektorových
operačných programov Priemysel a služby (133,7 mil. € z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja; ďalej EFRR), Ľudské zdroje (254,2 mil. € z Európskeho
sociálneho fondu; ďalej ESF), Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (252,1 mil. €
z Európskeho poľnohospodárskeho zabezpečovacieho a garančného fondu,
ďalej EAGGF a Finančného nástroja na podporu rybolovu, ďalej FIFG) a Základná
infraštruktúra (280,9 mil. € z EFRR) a dvoch dokumentov s územnou oprávnenosťou
pre Bratislavský kraj. Jednotný programový dokument NUTS 2 Bratislavský kraj
Cieľ 2 (37 mil. € z EFRR) vychádzal z potreby reštrukturalizácie regionálneho
hospodárstva v prospech rozvoja terciárnych a kvartérnych aktivít stimulovaním
rozvoja MSP, rozvoja inovatívnych a informačných technológií, priemyslu a trhových
služieb a zvyšovania kvality života na vidieku podporou rozvoja infraštruktúry.
Jednotný programový dokument NUTS 2 Bratislavský kraj Cieľ 3 (103 mil. € z ESF)
bol cielený na rast konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom udržateľnosti
ekonomického potenciálu, rozvoj ľudských zdrojov a aktívnu politiku trhu práce,
sociálnu integráciu, rozvoj celoživotného vzdelávania a podporu výskumu a vývoja
zvyšovaním kvality ľudských zdrojov. Súčasťou operačných programov boli aj
opatrenia na zabezpečenie riadiacich a administratívnych štruktúr implementácie
programov prostredníctvom technickej pomoci.

3.3 Programové obdobie 2007 – 2013
Východiskom regionálneho rozvoja a politiky v PO 2007 – 2013 bol stav ekonomického
a sociálneho prostredia v národnom, európskom a svetovom kontexte a regionálna
štruktúra Slovenska. Skúsenosti z PO 2004 – 2006 poukázali na relatívne nízku mieru
koordinácie a koncentrácie relevantných politík, potrebu celkovej konvergencie
(v porovnaní s priemerom EÚ 15 sa naplnila len na 52 %), dosiahnutie zmien
v produkčných štruktúrach, odstránenie inovačnej a technologickej medzery.
Zámery predpokladali dosiahnutie HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily na úrovni
66 % a priblíženie produktivity, založenej na zvýšení podielu stredne a vysokých
technológií, zamestnanosti, investíciách, pridanej hodnote a raste podielu exportu
poznatkovo náročných služieb na HDP, k priemeru EÚ 25.
Smerovanie rozvoja bolo v súlade s Lisabonskou stratégiou, transformovanou
do Stratégie rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 a viacerými
dokumentmi európskej (Göteborská stratégia, Zmluva z Nice, Strategické usmernenia
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spoločenstva a iné) a národnej (Národný program reforiem, Národná stratégia
trvalo udržateľného rozvoja, Koncepcia územného rozvoja Slovenska a iné) úrovne.
Prioritnými rozvojovými oblasťami boli Informačná spoločnosť (predovšetkým
podpora rastu informačnej gramotnosti, elektronizácie verejnej správy a dostupnosti
širokopásmového internetu), Inovácie, veda a výskum (podpora a výchova kvalitných
vedcov, výskumu medzinárodnej kvality s prepojením na podnikateľské prostredie),
Podnikateľské prostredie (podpora rozvoja kvalitnej technickej infraštruktúry
a služieb sieťových odvetví, partnerstva verejných inštitúcií, efektívneho prístupu
ku kapitálovým trhom a vymožiteľnosti práva), Vzdelávanie a investície do ľudských
zdrojov (podpora zavedenia modernej vzdelávacej politiky, dosiahnutie 70 % miery
zamestnanosti, riešenie problémov spojených so starnutím obyvateľstva a iné).
Integrujúcim programovým dokumentom bol Národný strategický referenčný
rámec 2007 – 2013 (ďalej NSRR 2007 – 2013). Obsahoval perspektívne smerovanie
regionálneho rozvoja a politiky na Slovensku, definoval relevantné prvky navzájom
koherentných stratégií EÚ, štátu, sektorov a regiónov s využívaním finančných
nástrojov EÚ. Snahou bolo dosiahnutie čo najväčšej synergie a efektívnosti
pri dosahovaní strategického cieľa, ktorým do roku 2013 bolo „Výrazné
zvýšenie konkurencieschopnosti a výkonnosti regiónov, slovenskej ekonomiky
a zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“ (http://www.nsrr.sk/
dokumenty/zakladne-dokumenty). Vo väzbe na identifikované disparity a faktory
rozvoja, stratégia koncentrovala príspevky do štyroch strategických rozvojových
priorít – 1. Infraštruktúra a regionálna dostupnosť, 2. Vedomostná spoločnosť,
3. Ľudské zdroje a 4. Technická pomoc, ktoré boli na nižšej úrovni rozpracované do
špecifických priorít s presne vymedzenými cieľmi.
Tematická a územná koncentrácia a reálna implementácia politiky súdržnosti sa na
Slovensku v PO 2007 – 2013 realizovala v súlade s cieľmi:
1. Konvergencia – zameraný na štrukturálnu konvergenciu najmenej rozvinutých
regiónov zlepšovaním podmienok rastu a zamestnanosti, investíciami do hmotného
a ľudského kapitálu, rozvoj inovácií a vedomostnej spoločnosti, ochranu životného
prostredia a zvýšenie efektivity administratívnych kapacít. V súlade s prijatými
kritériami, oprávnenými regiónmi pre finančnú podporu z EFRR a ESF boli regióny
NUTS 2 Západné, Stredné a Východné Slovensko a z kohézneho fondu celé územie SR.
2. Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť – zameraný na posilnenie
konkurencieschopnosti regiónov, rast zamestnanosti, podporu inovácií a spoločnosti
založenej na vedomostiach, rozvoj podnikateľského prostredia, trhu práce a sociálnu
inklúziu. Oprávneným územím boli regióny NUTS 2, ktoré neboli oprávneným
územím v rámci cieľa Konvergencia, teda Bratislavský kraj.
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Tab. 3.1. Operačné programy pre programové obdobie 2007 – 2013
Operačný program
OP Zamestnanosť
a sociálna inklúzia

OP Životné prostredie

OP
Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast
OP Výskum a vývoj

OP Vzdelávanie

OP Zdravotníctvo

OP Informatizácia
spoločnosti

Globálny cieľ
Rast zamestnanosti, pokles
nezamestnanosti, sociálna inklúzia
a budovanie kapacít
Zlepšenie stavu ŽP a racionálne
využívanie zdrojov prostredníctvom
dobudovania a skvalitnenia
environmentálnej infraštruktúry
a posilnenie environmentálnej zložky
TUR
Zabezpečenie trvaloudržateľného
hospodárskeho rastu a zamestnanosti

Fond

Celkové
zdroje*

ESF

1 107,41

EFRR,
2 141,18
KF

EFRR 1 139,12

Modernizácia a zefektívnenie systému
podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie EFRR 1 422,84
infraštruktúry výskumu a vývoja
Zabezpečenie dlhodobej
konkurencieschopnosti SR
prostredníctvom prispôsobenia
vzdelávacieho systému potrebám
vedomostnej spoločnosti
Zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich
zdravotný stav obyvateľstva
prostredníctvom zvyšovania kvality,
efektívnosti a dostupnosti zdravotnej
starostlivosti, podpory zdravia
a zdravotnej infraštruktúry
Vytvorenie inkluzívnej informačnej
spoločnosti ako prostriedku na rozvoj
vedomostnej ekonomiky

ESF

665,0

EFRR

2 94,12

EFRR

992,5

OP Doprava

Podpora trvalo udržateľnej mobility
EFRR,
prostredníctvom rozvoja dopravnej
3 790,72
KF
infraštruktúry a rozvoja verejnej dopravy

Regionálny operačný
program

Zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej
infraštruktúry a vybavenosti územia
EFRR 1 828,83
v regiónoch
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OP Bratislavský kraj

Posilnenie konkurenčnej výkonnosti
regiónu rozvojom vedomostnej
ekonomiky a budovaním regiónu
atraktívneho pre život

EFRR

Posilnenie riadiacich a administratívnych
EFRR
kapacít implementácie
Vysvetlivky: * (eurofondy + národné spolufinancovanie); (mil. €)
Zdroj: http://www.nsrr.sk/dokumenty/zakladne-dokumenty
OP Technická pomoc

112,0
139

3. Európska územná spolupráca – v rámci cezhraničnej spolupráce bol určený
pre všetky regióny NUTS 3 (kraje) SR, v prípade nadnárodnej spolupráce pre tzv.
národné oblasti stanovené Európskou komisiou.
Programovú podporu predstavovali operačné programy, ktoré boli financované
z kohézneho (ďalej KF) a štrukturálnych fondov (EFRR, ESF; tab. 3.1). V zmysle prijatých
podmienok podiel eurofondov bol 85 % a 15 % bolo národné spolufinancovanie.

3.4 Programové obdobie 2014 – 2020
Východiskom pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti v PO 2014 – 2020 je päť
cieľov politiky súdržnosti, ktorými sú zamestnanosť (zvýšenie miery zamestnanosti
obyvateľstva vo veku 20 – 64 rokov na 75 %), výskum, vývoja inovácie (zvýšenie
úrovne investícií do výskumu a vývoja z verejných a súkromných zdrojov na úrovni
3 % HDP), zmeny klímy a energia (zníženie emisií skleníkových plynov o 20 %
v porovnaní s rokom 1990, zabezpečenie 20 % energií z obnoviteľných zdrojov;
dosiahnutie 20 % nárastu efektívnosti vo využívaní energií), vzdelávanie (zníženie
podielu osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou na 10 %; zvýšenie
podielu obyvateľstva vo veku 30 – 34 rokov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním
minimálne na úrovni 40 %), chudoba a sociálne vylúčenie (zníženie osôb ohrozených
sociálnym vylúčením a chudobou o približne 20 mil.; Stratégia Európa 2020).
Regionálny rozvoj sa na Slovensku v PO 2014 – 2020 realizuje v súlade s Partnerskou
dohodou SR, sektorovými operačnými programami a programami Európskej územnej
spolupráce. Podporné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných
fondov (ďalej EŠIF) – z EFRR, ESF, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj
vidieka (EPFRV), Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) a KF, tvoria
približne 80 % rozvojových finančných zdrojov.
Rozvoj Slovenska a jeho regiónov je okrem viacerých národných dokumentov
v kontexte s Národným programom reforiem na roky 2011 – 2014 (ďalej NPR),
ktorý prispieva k dosahovaniu cieľov Stratégie Európa 2020 v podmienkach
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Slovenska. Súčasťou sú opatrenia, ktoré vedú k naplneniu cieľov a odstráneniu
prekážok udržateľného rastu na národnej úrovni v kľúčových oblastiach – základná
infraštruktúra, ľudské zdroje a zamestnanosť a veda, výskum a inovácie s dôrazom
na zelený rast, s cieľom posilnenia pozície Slovenska v európskom konkurenčnom
prostredí (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_slovakia_sk.pdf).
Národné ciele sa majú dosiahnuť využitím EŠIF a verejných zdrojov. V inštitucionálnom
zabezpečení uvedených stratégií dôležitú úlohu majú predovšetkým ústredné
orgány štátnej správy v súčinnosti so sociálno-ekonomickými partnermi.
Dokumentom na využívanie EŠIF v súčasnom PO je Partnerská dohoda SR na roky
2014 – 2020 (ďalej PD). Strategickým cieľom PD je zabezpečenie implementácie
investičných priorít do priestorov s najvyšším rozvojovým potenciálom pre
jednotlivé prioritné oblasti. Obsahuje opatrenia, ktoré zabezpečujú súlad
so stratégiou rozvoja EÚ s cieľom dosiahnutia inteligentného, udržateľného
a inkluzívneho rastu a zabezpečenie efektívnej implementácie EŠIF, súhrn
integrovaných prístupov k regionálnemu a územnému rozvoju a opatrenia
na zabezpečenie účinného vykonávania implementácie EŠIF. Prioritami PD sú
podpora podnikateľského prostredia, infraštruktúry, rozvoj ľudského kapitálu
a zvyšovanie jeho účasti na trhu práce prostredníctvom posilnenia všetkých úrovní
vzdelávania, podpora trvalo udržateľného a efektívneho využívania prírodných
zdrojov, modernej a profesionálnej verejnej správy. Východiskovými dokumentmi
sú programy a stratégie rozvoja, predovšetkým Koncepcia územného rozvoja
Slovenska 2001, Národná stratégia regionálneho rozvoja SR, Národný program
reforiem SR, Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (LEADER), Štátny program
sanácie environmentálnych záťaží, Strategický plán boja proti korupcii v SR,
Digitálna agenda, Regionálne integrované územné stratégie, Program Európskej
územnej spolupráce pre Dunajský región a iné.
Alokácia príspevkov EŠIF „smeruje“ predovšetkým do geografických územných
jednotiek, v ktorých možno očakávať najvyššiu efektivitu lokalizovaných investícií
na riešenie špecifických problémov. Dokument špecifikuje národné priority (ďalej
NP) a tematické ciele (ďalej TC):
1. NP Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie. Cieľom je zlepšenie
inovačného prostredia podporou rozvoja výskumného a inovačného potenciálu,
MSP, informačných a komunikačných technológií a ľudských zdrojov v zmysle
reštrukturalizácie vzdelávania a odbornej prípravy pre potreby trhu práce. V rámci
NP sú 3 tematické ciele:
TC 1: Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií (celková alokácia
1 849,13 mil. € z EFRR a EPFRV);
TC 2: Zlepšenie prístupu k informáciám a informačno-komunikačným technológiám
a zlepšenie ich využívania a kvality (celková alokácia 825,68 mil. € z EFRR a EPFRV);
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TC 3: Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, sektorov
poľnohospodárstva, rybárstva a akvakultúry (celková alokácia 914,64 mil. € z EFRR,
EPFRV a ENRF).
2. NP Infraštruktúra pre hospodársky rast a tvorbu pracovných miest. Cieľom je
prispieť k homogenizácii transeurópskej dopravnej siete TEN-T a zabezpečenie
plynulého fungovania vnútorného trhu odstránením kľúčových nedostatkov
v prioritných úsekoch dopravnej siete, ďalej zabezpečenie dostupnej, kvalitnej
a udržateľnej sieťovej infraštruktúry na celom území SR, podpora udržateľnej
regionálnej a mestskej mobility.
TC 7: Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových
infraštruktúrach (celková alokácia 3 495,13 mil. € z EFRR a KF).
3. NP Trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov. Podpora
udržateľného a efektívneho využívania zdrojov predstavuje pre EÚ a SR jednu
z najdôležitejších ekonomických a environmentálnych výziev. Cieľom je podpora
prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, prispôsobenie
sa zmenám klímy, predchádzanie a riadenie rizík, efektívne využívanie zdrojov
a ochrana životného prostredia. Súčasťou NP sú:
TC 4: Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
(celková alokácia 1 119,17 mil. € z EFRR a EPFRV);
TC 5: Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzanie a riadenie rizík.
(celková alokácia 995,30 mil. € z EFRR, KF a EPFRV)
TC 6: Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania
zdrojov (celková alokácia 1 858,44 mil. € z EFRR, KF a EPFRV).
4. NP Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce. Cieľom je riešenie
celkovej a dlhodobej nezamestnanosti, nízkej miery zamestnanosti žien, starších
a nízko kvalifikovaných osôb, slabej mobility pracovnej sily a nedostatočnej
účinnosti aktívnej politiky trhu práce. Uplatnenie NP predpokladá dosiahnutie 72 %
miery zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20 – 64 rokov a 3 % miery dlhodobej
nezamestnanosti, tvorbu nových pracovných miest a skvalitnenie poskytovaných
služieb v oblasti politiky trhu práce, zlepšenie prístupu osôb zo znevýhodneného
prostredia ku kvalitnému (pred)školskému vzdelávaniu a sociálnej infraštruktúre.
Dôležitým cieľom je riešenie chudoby a sociálneho vylúčenia. Súčasťou je aj
vybudovanie zariadení starostlivosti za účelom zosúladenia rodinného a pracovného
života. V oblasti vzdelávania prioritou je prepojenie obsahu vzdelávania s potrebami
trhu práce, zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky, zvýšenie
podielu obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov s vysokoškolským vzdelaním na 40 %
a zlepšenie prístupu k celoživotnému vzdelávaniu.
TC 8: Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily
(celková alokácia 1 189,56 mil. € z ESF a EFRR);
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TC 9: Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a diskriminácii (celková
alokácia 1 407,67 mil. € z ESF a EFRR);
TC 10: Investície do vzdelania, školení, odbornej prípravy a celoživotného
vzdelávania, (celková alokácia 736,74 mil. € z ESF a EFRR).
5. NP Moderná a profesionálna verejná správa. Cieľom je podpora verejných služieb
na všetkých úrovniach a ich prispôsobenie potrebám občanov a podnikateľov, ďalej
reforma verejnej správy zameraná na poskytovanie efektívnych a kvalitných služieb,
podpora elektronizácie procesov a budovanie administratívnych kapacít. Kľúčovým
nástrojom realizácie stratégie sú projekty e-Governmentu.
TC 11: Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy
a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy (celková alokácia 267,31 mil. €
z ESF).
Osobitnou oblasťou je technická pomoc, ktorá sa dotýka oblastí prípravy, riadenia,
monitorovania, hodnotenia, kontroly a auditu implementácie EŠIF, informovania,
komunikácie a publicity.
Politika súdržnosti sa v programovom období 2014 – 2020 vykonáva a implementuje
prostredníctvom operačných programov, ktoré boli schválené v období október –
december 2014.
OP Výskum a inovácie. Prostriedky sú určené na technologický rozvoj a zvyšovanie
konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov v menej rozvinutých
regiónoch, zvyšovanie výskumnej činnosti a podporu účasti Slovenska v projektoch
medzinárodnej spolupráce. Podporené sú aj výskumno-vzdelávacie, inovačné
a podnikateľské kapacity v súkromnom sektore a budovanie výskumno-vývojových
centier v Bratislave. Celková alokácia OP je 3 707,21 mil. € (z toho 2 266,78 mil. €
z EFRR a 1 440,43 mil. € z národných zdrojov).
OP Integrovaná infraštruktúra je určený na modernizáciu železničnej (modernizácia,
elektrifikácia a výstavba železničných tratí, znižovanie bezpečnostných rizík,
obnova mobilných prostriedkov, výstavba záchytných parkovísk, prestupných
terminálov železničnej osobnej dopravy a ich napojenie na cestnú sieť), cestnej
(výstavba diaľnic a rýchlostných ciest, modernizácia ciest I. triedy, budovanie
inteligentných dopravných systémov, zvyšovanie bezpečnosti cestnej dopravy,
modernizácia verejnej osobnej dopravy výstavbou električkových a trolejbusových
tratí, modernizáciou technickej základne vozidlového parku dráhovej MHD a nákup
dopravných prostriedkov) a vodnej (zlepšenie splavnosti dunajskej vodnej cesty,
modernizácia a výstavba verejného prístavu v Bratislave) dopravy, budovanie
kvalitného digitálneho obsahu a umožnenie prístupu k širokopásmovému
internetu a službám každému občanovi. Celková alokácia je 4 666,64 mil. €, z toho
2 307,14 mil. € z KF a 1 659,51 mil. € z EFRR.
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Tab. 3.2. Operačné programy v programovom období 2014 – 2020
Riadiaci orgán /
Sprostredkovateľský orgán

Celkové
zdroje*

Zdroj
financovania
z EŠIF

OP Výskum a inovácie

MŠVVŠ SR/MH SR a Výskumná
agentúra MŠVVŠ SR

3 707,21

EFRR

OP Integrovaná
infraštruktúra

MDV SR / ÚPVII (prioritná os 7
Informatizácia)

4 666,64

KF, EFRR

2 628,53

ESF, EFRR,
Iniciatíva
na podporu
zamestnanosti
mladých

Operačný program

OP Ľudské zdroje

OP Kvalita životného
prostredia

MPSVR SR / Implementačná
agentúra MPSVR SR

MŽP SR / MV SR, Slovenská
inovačná energetická agentúra,
3 885,81
Slovenská agentúra životného
prostredia
MPRV SR / MK SR, MZ SR, Úrad
2 122,89
VÚC

KF, EFRR

Integrovaný
EFRR
regionálny OP
OP Efektívna verejná
MV SR
335,4
EFRR
správa
OP Technická pomoc
ÚV SR
187,1
EFRR
Vysvetlivky: *(EŠIF a národné spolufinancovanie); (mil. €); MŠVV SR – Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR, MH SR – Ministerstvo hospodárstva SR, MDV
SR – Ministerstvo dopravy a výstavby SR, MPSVR SR – Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia, MPRV SR – Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva SR, MK SR
– Ministerstvo kultúry SR, MV SR – Ministerstvo vnútra SR, ÚV SR – Úrad vlády SR,
VÚC – Úrad vyššieho územného celku
Zdroj: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/operacne-programy
OP Ľudské zdroje je určený na podporu vzdelávania, zvyšovanie zamestnanosti,
s dôrazom na mladých ľudí a na pomoc osobám, ktoré sú na hranici chudoby, ďalej
na zvyšovanie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne marginalizovaných komunít,
zvyšovanie úrovne procesov vzdelávania s prepojením na požiadavky trhu práce,
rozširovanie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov
na všetkých stupňoch vzdelávania a lepšiu pripravenosť pedagógov. Medzi kľúčové
priority patrí zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov, poskytnutie pomoci
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pri začatí podnikania prostredníctvom startup programov. Celková alokácia OP je
2 628,53 mil. €, z toho 1 889,14 mil. € z ESF, 243,66 mil. € z EFRR, 72,18 mil. €
z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých a 443,55 mil. € zo štátneho rozpočtu.
OP Kvalita životného prostredia. Hlavným cieľom je ochrana životného prostredia,
efektívne využívanie prírodných zdrojov, protipovodňová ochrana a prispôsobenie
sa klimatickým zmenám, podpora nízkouhlíkového hospodárstva, zhodnocovanie
odpadov, budovanie kanalizačných sietí a zvýšenie napojenia obyvateľov na
kanalizačné a vodovodné siete, budovanie čistiarní odpadových vôd a zabezpečenie
dodávok bezpečnej pitnej vody pre obyvateľov. Podpora opatrení v oblasti ochrany
prírody je smerovaná na zlepšenie ochrany druhov a biotopov a posilnenie
rozmanitosti druhov živočíchov a rastlín predovšetkým v rámci sústavy NATURA 2000.
Prostriedky sú určené na zníženie množstva emisií znečisťujúcich látok a skvalitnenie
systému monitorovania kvality ovzdušia, sanáciu environmentálnych záťaží, zosuvov
pôd a rizikových úložísk ťažobného odpadu, ďalej na posilnenie kapacít na zvládanie
rizík, zlepšenie materiálno-technického vybavenia záchranných zložiek, investície
na zvýšenie energetickej efektívnosti podnikov, zníženie energetickej náročnosti
verejných budov, podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a na podporu
efektívnych systémov centrálneho zásobovania teplom. Finančná podpora OP je
3 885,81 mil. €, z toho 1 861,11 mil. € z KF, 1 276,79 mil. € z EFRR a 1 276,79 mil. €
z národných zdrojov.
Integrovaný regionálny OP. Z OP sa podporuje bezpečná a ekologická doprava
v regiónoch (napojenie regiónov na cestnú infraštruktúru a efektívnejšie
poskytovanie verejnej osobnej dopravy, budovanie komplexnej siete cyklotrás
v mestách a mestských regiónoch) a prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným
službám, čo vedie k zlepšeniu kvality života v regiónoch s dôrazom na životné
prostredie. OP podporuje aj oblasti sociálnej (zariadenia sociálnych služieb, terénne
a ambulantné sociálne služby) a zdravotníckej (modernizácia nemocníc a centier
zdravotnej starostlivosti) infraštruktúry, rekonštrukciu (zatepľovanie) budov
a budovanie takzvanej zelenej infraštruktúry. Na OP Integrovaná infraštruktúra
je alokovaných 2 122,89 mil. €, z toho 1 754,49 mil. € z EFRR a 368,39 mil. €
z národných zdrojov.
OP Efektívna verejná správa podporuje aktivity, ktoré skvalitnia a zefektívnia
verejnú správu a oblasť súdnictva v zmysle koncentrácie služieb na jednom mieste
alebo on line. Podporené je efektívnejšie narábanie s verejnými zdrojmi, zvýšenie
transparentnosti verejného obstarávania, profesionalizácia úradov, zefektívňovanie
výberu cla a daní a boja proti korupcii. Druhou oblasťou je reforma justície s cieľom
dosiahnuť vyššiu vymožiteľnosť práva. OP je podporený 335,38 mil. €, z toho
278,45 mil. € z EFRR a 56,93 mil. € z národných zdrojov.
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Z OP Technická pomoc je financovaná odborná a efektívna podpora riadenia
a implementácie EŠIF na všetkých riadiacich, implementačných a kontrolných
úrovniach, s dôrazom na zvýšenie kvality administratívnych kapacít. Realizované
projekty prispievajú ku skvalitneniu a efektívnosti riadenia, plynulosti čerpania,
kontroly a auditu EŠIF a ku kvalitnej prevádzke potrebných informačných
systémov. Súčasťou podpory je aj proces prípravy strategických, analytických
a koncepčných dokumentov SR pre politiku súdržnosti EÚ po roku 2020.
Finančná alokácia OP je 187,14 mil. €, z toho 159,07 mil. € z EFRR a 28,07 mil. €
z národného spolufinancovania.
V súčasnom programovom období k podpore rozvoja regiónov na Slovensku
prispievajú aj vybrané opatrenia Programu rozvoja vidieka a Operačného
programu Rybné hospodárstvo. Z Programu rozvoja vidieka sa v rámci opatrenia
Leader podporuje miestny rozvoj vedený komunitou s celkovou alokáciou
104,7 mil. € z EPFRV a z OP Rybné hospodárstvo podpora konkurencieschopnej
a environmentálne urdžateľnej akvakultúry.
Za správnu implementáciu operačných programov zodpovedajú riadiace (ďalej RO)
a sprostredkovateľské orgány (ďalej SO; tab. 3.2).
V rámci cieľa Európska územná spolupráca je Slovensko oprávnené čerpať finančné
prostriedky z programov cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce.
Programy cezhraničnej spolupráce sú doplnkom hlavných európskych programov,
podporujú spoluprácu prihraničných regiónov v špecifických oblastiach. Vytvárajú
priestor pre investície na zlepšenie technického stavu a prístupu k prírodným
a kultúrnym pamiatkam, pre rozvoj vybraných prvkov infraštruktúry (cestné
hraničné priechody, zelená infraštruktúra, cyklotrasy) a zvýšenie dostupnosti
regiónov, ďalej pre spoluprácu medzi univerzitami a vysokými školami (vytvorenie
a činnosť centier prenosu poznatkov, realizácia programov vzdelávania, odbornej
prípravy a celoživotného vzdelávania a výmena odborných poznatkov a skúseností,
výmenné pobyty, investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry a iné).
V platnosti sú Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V–A Slovenská republika
– Česká republika (ďalej SK – CZ), Slovenská republika – Rakúsko (ďalej SK – AT),
Poľsko – Slovenská republika (ďalej PL – SK), Slovenská republika – Maďarsko (ďalej
SK – HU) a Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko
– Ukrajina 2014 – 2020 (ďalej HU – SK – RO – UA). Zdrojom financovania všetkých
programov cezhraničnej spolupráce je EFRR a národné spolufinancovanie (tab. 3.3).
V súčasnosti sa oprávnené subjekty podieľajú na spolupráci v programoch
nadnárodnej (Program spolupráce Stredná Európa 2014 – 2020, Dunajský
nadnárodný program 2014 – 2020; tabuľka 4) a medziregionálnej spolupráce
(ESPON 2020, Interreg Europe, URBACT III a Interact III).
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Tab. 3.3. Programy cezhraničnej spolupráce v programovom období 2014 – 2020
Program

Alokované
finančné
zdroje*

Riadiaci orgán/Národný orgán/Spoločný
technický sekretariát

Program spolupráce
Interreg V – A SK – CZ

106,1

MPRV SR/Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR

Program spolupráce
Interreg V – A SK – AT

89,3

MPRV SR/ Spolkové republiky Dolné Rakúsko,
Burgenland, mesta Viedeň / MPRVSR a pobočky
na Magistrátoch mesta Bratislavy a Viedeň

Program spolupráce
Interreg V – A PL – SK

182,3

Ministerstvo rozvoja Poľskej republiky/MPRV SR

Program spolupráce
Interreg V – A SK –
HU

183,3

Úrad predsedu vlády Maďarska, Budapešť/
MPRV SR

Úrad predsedu vlády Maďarska, Budapešť/
Úrad predsedu vlády Maďarska, MPRV SR,
Program ENI CBC HU
Ministerstvo regionálneho rozvoja a verejnej
– SK – RO – UA 2014
81,4
administratívy Rumunska, Ministerstvo
– 2020
ekonomického rozvoja a obchodu Ukrajiny/
SzéchenyiProgramiroda Budapešť
Vysvetlivky: *(EFRR + národné zdroje); (mil. €)
Zdroj: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/programy-cezhranicnej-spoluprace
Popri národných dokumentoch, v súlade s ktorými sa realizuje rozvoj regiónov
a čerpanie eurofondov, sústavu programových dokumentov na regionálnej a lokálnej
úrovni tvoria Programy rozvoja regiónov / obcí a Spoločné programy rozvoja (pre
viaceré obce regiónu v zmysle uplatnenia integrovaného prístupu k rozvoju).
Uvedené programové dokumenty sú spracované podľa odporúčanej metodiky
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja z roku 2015 a východiskom
pre čerpanie EŠIF pre obce a regióny. Programovými dokumentmi samosprávnych
krajov sú aj Regionálne integrované stratégie územného rozvoja krajov.
V zmysle zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov (ďalej NRO), okresy
uvedené v zozname NRO, okrem splnenia kritérií na pridelenie podpory z verejných
zdrojov, musia mať vypracované takzvané akčné plány (ďalej AP). Vychádzajú
z dokumentov podpory regionálneho rozvoja, integrujú rezortné a prierezové
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programy a sú zamerané na aktivity, ktoré smerujú k odstraňovaniu zaostávania
NRO. Účinnosť AP je na obdobie 5 rokov, realizuje sa prostredníctvom ročných
priorít. Obsahuje analýzu hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho
stavu, zhodnotenie rozvojového potenciálu NRO, ďalej návrh úloh a opatrení na
zabezpečenie realizácie, vrátane jednotlivých aktivít, ročných priorít, časového
harmonogramu, zdrojov financovania, podmienok a postupov monitorovania
a hodnotenia dosiahnutého pokroku. Návrh AP predkladá Rada Úradu podpredsedu
vlády SR pre investície a informatizáciu do 6 mesiacov od zápisu okresu do zoznamu
NRO vláde, ktorá ho schvaľuje.
Tab. 3.4. Programy nadnárodnej spolupráce v programovom období 2014 – 2020
Riadiaci orgán/
Alokované
Národný
Program
Oblasť podpory
finančné zdroje* kontaktný bod
pre SR
Spolupráca v krajinách
a regiónoch strednej
Program
Európy v oblasti zavádzania
spolupráce
Mesto Viedeň/
inovácií, využívania
299,0
Stredná Európa
Úrad vlády SR
prírodných a kultúrnych
2014 – 2020
zdrojov s cieľom zvyšovania
konkurencieschopnosti
a atraktivity miest a obcí
Dunajský
nadnárodný
program 2014
– 2020

263,0

Ministerstvo
národného
hospodárstva
Maďarska/Úrad
vlády SR

Spoločné aktivity a výmena
skúseností medzi národnými,
regionálnymi a lokálnymi
aktérmi v štátoch dunajského
regiónu

Vysvetlivky: *(EFRR, národné spolufinancovanie) (mil. €)
Zdroj: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/programy-nadnarodnej-spoluprace
V súčasnosti inštitucionálne zabezpečenie regionálneho rozvoja a politiky na
národnej úrovni vykonáva Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Riadi, koordinuje a vykonáva dohľad nad využívaním finančných prostriedkov
z EŠIF, rozhoduje o záväzných plánoch a krízovom riadení operačných programov
a zabezpečuje presadzovanie strategických cieľov SR v oblasti poskytovania
prostriedkov z eurofondov. Podieľa sa na poskytovaní dotácií na projekty
subjektom územnej spolupráce, poskytuje vládou schválené dotácie a regionálne
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príspevky, spolupracuje s okresnými úradmi NRO pri koordinácii, monitorovaní
a vyhodnocovaní plnenia AP, podporuje a koordinuje činnosť okresných rozvojových
centier. Ústredné orgány štátnej správy plnia funkciu riadiacich orgánov operačných
programov. Kompetencie v rozvoji regiónov / obcí má regionálna (Úrady VÚC)
a lokálna (obce) samospráva.
Nevyhnutnou súčasťou výkonu efektívneho rozvoja je legislatívny rámec, ktorý
v súčasnosti tvoria dva kľúčové zákony – Zákon o podpore regionálneho rozvoja
č. 539/2008 a Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov č. 336/2015 a ďalšie
zákony (Zákon č. 302/2001 Z. z. Zákon o samospráve vyšších územných celkov, Zákon
č. 369/2001 Z. z. Zákon o obecnom zriadení, Zákon č. 575/2001Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy).
Hlavným cieľom Zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 s novelizáciou
v roku 2018, je efektívna realizácia a vzájomná koordinácia aktérov pri výkone
regionálneho rozvoja a regionálnej politiky, ktorá sa má dosiahnuť plnením cieľov
a podmienok podpory regionálneho rozvoja, vymedzením a úpravou pôsobnosti
orgánov štátnej správy, samosprávy a aktérov územnej spolupráce. Zákon v súlade
s platnou legislatívou EÚ je legislatívnym rámcom pre efektívne poskytovanie
finančných prostriedkov z EŠIF. Vymedzuje a definuje základné pojmy (región,
regionálny rozvoj, regionálna politika, mikroregionálne združenie partnerstvo,
územná spolupráca, euroregión, regionálna rozvojová agentúra), ciele podpory
a špecifikuje zdroje financovania regionálneho rozvoja (štátny rozpočet a účelové
fondy, rozpočty VÚC a obcí, prostriedky fyzických a právnických osôb, úvery,
príspevky medzinárodných organizácií vyplývajúce zo zmlúv o poskytnutí grantov,
doplnkové zdroje z EŠIF a iných programov – Nórske fondy, Švajčiarsky finančný
mechanizmus a iné). Súčasťou zákona je vymedzenie programových dokumentov
a pôsobnosti orgánov pri podpore regionálneho rozvoja a územnej spolupráce.
Dôležitým prvkom legislatívneho rámca, ktorý bezprostredne reaguje na nepriaznivú
ekonomickú a sociálnu situácia najmenej rozvinutých okresov je Zákon o podpore
najmenej rozvinutých okresov č. 336 z roku 2015, s novelizáciou v roku 2018. Zákon
upravuje podmienky, systém a formy poskytovania podpory okresom zapísaným
do zoznamu NRO. Kritériom na zaradenie do zoznamu NRO je miera evidovanej
nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie,
ktorá bola v období aspoň 9 po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia
ako 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti SR a dosiahla
minimálne 8 %. Hlavným cieľom účinnosti zákona je prostredníctvom podpory
dosiahnutie pozitívnych sociálnych vplyvov.
Zákon stanovuje prijímateľov podpory, ktorými môžu byť subjekty sociálnej
ekonomiky (sociálne podniky pracovnej integrácie, neziskové organizácie, občianske
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združenia, nadácie, družstvá chránené dielne, akciové spoločnosti alebo s. r. o.), ktoré
poskytujú tovary alebo služby zraniteľným, marginalizovaným, znevýhodneným
alebo vylúčeným osobám. Zákon špecifikuje kompetencie subjektov – Úradu
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy, UPSVARu, Okresného úradu v sídle NRO, Rady
pre rozvoj NRO, VÚC, obce a subjektov územnej spolupráce. Podpora sa poskytuje
v súlade s akčným plánom a ročnými prioritami formou regionálneho príspevku,
alebo technickej podpory v podobe služieb, odovzdávaním znalostí a skúseností.
V súčasnosti je v zozname NRO zapísaných 19 okresov.

3.5 Zhrnutie
Regionálny rozvoj a regionálna politika prešli v posledných troch desaťročiach
významnými zmenami. Slovensko na počiatku 90. rokov nedisponovalo komplexným
programovým, inštitucionálnym a legislatívnym rámcom, nevyhnutným pre
efektívny výkon v oblasti regionálneho rozvoja a regionálnej politiky, ktoré bolo
potrebné postupne budovať.
Exogénne zdroje, predovšetkým finančné prostriedky z EŠIF a kohézneho fondu,
tvoria približne 80 % rozvojových zdrojov, ktoré sú v súlade s platnými cieľmi kohéznej
politiky EÚ a podmienkami územnej a tematickej koncentrácie implementované
v regiónoch Slovenska. Hodnotenie implementácie finančných zdrojov PO 2007 –
2013 s možnosťou čerpania do konca roku 2015, možno považovať aj v dôsledku
fungujúcej regionálnej politiky za úspešné. Aj napriek počiatočným ťažkostiam
globálneho charakteru a negatívnym dôsledkom finančnej a ekonomickej krízy, sa
v SR ku koncu obdobia z alokovanej sumy 13,61 mld. € podarilo vyčerpať viac ako 85 %
alokovaných prostriedkov, diferencovane podľa operačných programov a regiónov.
Podľa strategickej priority Infraštruktúra a regionálna dostupnosť sa realizovali
investičné aktivity v oblasti dopravnej, technickej a environmentálnej infraštruktúry
práve v problémových regiónoch, čím sa nielen dobudovala a skvalitnila ich
vybavenosť, ktorá bola príčinou ich zaostávania. Najvyšší objem realizovaných
prostriedkov bol v regiónoch NUTS 3 Prešovský, Žilinský a Trenčiansky kraj. Vzhľadom
na skutočnosť, že išlo o realizáciu investičných aktivít, ich priamy prínos bol zreteľný
už v čase ukončenia projektov. Možno konštatovať, že „nastavenie“ regionálnej
politiky z pohľadu územnej a tematickej koncentrácie bolo správne. Podľa
strategickej priority Vedomostná ekonomika najvyšší objem finančných prostriedkov
smeroval do Bratislavského a Košického kraja s koncentráciou vedecko-výskumných
inštitúcií a verejného sektora, ktorých konkurencieschopnosť sa prostredníctvom
implementovaných zdrojov jednoznačne zvýšila. Podpora strategickej priority
Ľudské zdroje smerovala do takzvaných konvergenčných regiónov (Prešovský,
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Košický a Banskobystrický kraj), kde významnou príčinou zaostávania je koncentrácia
problémov trhu práce s nadpriemernou mierou dlhodobej nezamestnanosti, nízkou
vzdelanostnou úrovňou a nevhodnou profesijnou štruktúrou obyvateľstva najmä
z marginalizovaných komunít, čo vedie k chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Napriek
tomu, že do oblasti ľudských zdrojov v problémových regiónoch bol alokovaný
značný objem finančných prostriedkov, viaceré z okresov aj naďalej patria v zmysle
platnej legislatívy k najmenej rozvinutým.
V posledných desaťročiach transformácia programového, inštitucionálneho
a legislatívneho rámca regionálneho rozvoja a regionálnej politiky zaznamenala
výrazný kvalitatívny posun a v súčasnosti Slovensko disponuje relatívne dobrými
predpokladmi na výkon efektívnej regionálnej politiky, avšak hlavný problém
regionálnej štruktúry Slovenska – regionálne rozdiely sa doposiaľ nepodarilo v plnej
miere vyriešiť.
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Populačná dynamika

Z

ačiatok 90. rokov minulého storočia v podmienkach celospoločenských,
hospodárskych, politických, kultúrnych transformácií priniesol aj nástup
pomerne dynamicky sa presadzujúcich a v mnohých ohľadoch historicky významných
zmien demografického správania populácie Slovenska. Dovtedy pomerne ľahko
predvídateľný a viac-menej stabilný model rodinného a reprodukčného správania
vyznačujúci sa skorými a takmer univerzálnymi prechodmi k manželstvu a rodičovstvu
(Potančoková et al. 2008; Potančoková 2008 a 2011; Šprocha 2016; Šprocha a Tišliar
2018), pri pomerne nízkom, aj keď rastúcom riziku rozvodu (bližšie napríklad
Tutterová a Rychtaříková 1989; Šprocha a Majo 2016; Šprocha a Tišliar 2018),
častom využívaní interrupcií ako nástroja na vedomú reguláciu počtu detí v rodine
(bližšie napríklad Kučera 1994; Stloukal 1997 a 1999), v kombinácii s nepriaznivými
úmrtnostnými pomermi (Kučera 1994; Mészáros 2008, 2009 a 2012; Šprocha et al.
2015; Vaňo et al. 2001) a migračnými stratami s Českom prešiel vo veľmi krátkom
čase značnou diverzifikáciou a heterogenizáciou rodinných a reprodukčných dráh.
Táto transformácia je v úzkom prepojení na celkovú premenu životných dráh mladých
ľudí a nastavenia jednotlivých prechodov na ceste k dospelosti. Celková erózia
spoločenských pomerov sa tak podpísala pod diskontinuitu reprodukčného správania.
Životné dráhy sa čoraz viac heterogenizovali a došlo k ich výraznej rekonštitúcii.
Viaceré prechody do dospelosti v minulom politickom režime predstavovali pritom
sekvencie životných dráh časovo nie príliš od seba vzdialených, prípadne dokonca
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súsledných. Celospoločenská, hospodárska a kultúrna transformácia po roku 1989
prispela k významnému prerodu a hierarchizácii jednotlivých prechodov. Veľmi
dôležitú úlohu pri tom zohrávalo predlžovanie vzdelávania, prípravy na povolanie
a čas potrebný na získanie trvalého pracovného miesta a s tým spojeného
dostatočného kapitálu na rezidenčnú samostatnosť. Manželstvo a rodičovstvo sú
s týmito prechodmi v mnohých aspektoch nekompatibilné. Boli sme tiež svedkami
výraznej rekonštitúcie vekových noriem spojených s ideálnym vekom vstupu do
manželstva a rodičovstva, keď najmä skoré načasovanie týchto životných sekvencií
je vnímané skôr negatívne. Navyše sa v normatívnom diskurze mení aj časová
postupnosť, obsahové naplnenie a potreba naplnenia jednotlivých krokov vedúcich
k dosiahnutiu spoločenského statusu dospelého jedinca (Šprocha a Tišliar 2016).
Príčiny zmien v reprodukčnom správaní sa vo všeobecnosti hľadajú v dvoch
základných interpretačných rovinách. Prvá dáva do popredia posuny v hodnotách,
normách, postojoch a názoroch obyvateľstva. Druhá skupina sa zameriava
predovšetkým na štrukturálne zmeny (bližšie napríklad Frejka 2008; Hašková 2006,
2010; Sobotka 2004). Ako uvádza Sobotka (2011), po roku 1989 komplex nových
faktorov začal pôsobiť a pretvárať životné dráhy mladých ľudí. Na jednej strane
stála spoločenská a politická sloboda s novými a výrazne rozšírenými alternatívnymi
možnosťami k niektorým demografickým prechodom na ceste k dospelosti, na druhej
to bola tvrdá realita centrálne riadených ekonomík transformujúcich sa na trhové.
Išlo predovšetkým o nový fenomén nezamestnanosti, zväčšovanie príjmových
nerovností, zhoršovanie životných podmienok, prehlbovanie rozdielov medzi
spoločenskými vrstvami, inflácia, ako aj výrazné zmeny v charaktere a nastavení
sociálnych a rodinných politík (bližšie napríklad Sobotka 2002, 2003, 2011). Životné
dráhy sa v porovnaní s predchádzajúcimi stávali oveľa viac diverzifikované. Túto
pluralitu do značnej miery podmienilo a podmieňuje aj problematické skĺbenie
života v manželstve, materstva a rodičovstva s novými životnými postojmi,
hodnotami a normami (Šprocha a Tišliar 2016).
V pozadí zlepšovania úmrtnostných pomerov a predlžovania života podľa viacerých
autorov (napríklad Burcin a Kučera 2008; Burcin a Mészáros 2008) stálo niekoľko
navzájom prepojených faktorov. Predovšetkým to bolo skvalitnenie zdravotnej
starostlivosti, ktoré bolo umožnené rastúcim objemom financií smerujúcich do
zdravotníctva, ďalej otvorením trhu a možnosťou výmeny skúseností, prístupom
k najnovším zdravotníckym technikám, metódam, liečebným postupom a tiež
dostupnosťou širokej škály najmodernejších liečiv a prístrojovej techniky. V úzkom
prepojení s rastúcou kvalitou poskytovanej starostlivosti bol aj nárast výkonov
zdravotníckych služieb. Dôležité miesto majú tiež cielené skríningy zamerané na
rizikové skupiny, ako aj široko mediálne prezentovaná potreba zdravého životného
štýlu a individuálnej starostlivosti o svoje zdravie. S tým úzko súvisela zvyšujúca sa
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úroveň a rastúca ponuka kvalitných potravín. Určitú úlohu zohralo i zlepšovanie
životného a pracovného prostredia.
Výsledkom uvedených transformačných zmien v súčinnosti s rýchlo sa presadzujúcim
odkladaním manželských a rodičovských štartov bol už v priebehu prvej polovice
90. rokov minulého storočia veľmi dynamický pokles intenzity sobášnosti, plodnosti
a potratovosti. Okrem toho sa ukázalo, že dochádza k uvoľňovaniu dovtedy
pevného prepojenia medzi rodením detí a životom v manželstve. V nasledujúcich
rokoch sa proces transformácie prehlboval a postupne dochádzalo k určitej
stabilizácii a konštitúcii nových modelov reprodukcie. V posledných rokoch sme
svedkami určitého oživenia sobášnosti a plodnosti, ktoré súvisí s nastúpenou fázou
rekuperácie. Z hľadiska úmrtnosti dochádza k prelomeniu dlhodobej stagnácie
úmrtnostných pomerov a pomerne dynamickému predlžovaniu života.
Po určitom utlmení sme rovnako svedkami dynamizácie migračných pohybov
a zvyšovania ich významu pre populačný vývoj Slovenska a jeho jednotlivých
regiónov.
Cieľom tejto kapitoly je poukázať v základných rysoch na hlavné a vo viacerých
ohľadoch kľúčové transformačné zmeny rodinného, reprodukčného a migračného
správania populácie Slovenska s dopadmi na samotný populačný vývoj, a tiež
poukázať na niektoré možné vývojové tendencie v blízkej budúcnosti. Analýza
zmien populačného vývoja na Slovenska sa opierala o komplex moderných
a v demografii štandardne používaných nástrojov, modelov a indikátorov. Základom
pre ich konštrukciu boli voľne publikované údaje na stránkach Štatistického úradu
Slovenskej republiky (ďalej ŠÚ SR) v databáze DATAcube, v Pohyboch obyvateľstva,
ako aj anonymizované primárne údaje získavané každoročne z vyčerpávajúceho
štatistického zisťovania prirodzeného a migračného pohybu obyvateľstva.

4.1 Vznik a zánik manželstva
Pre demografickú reprodukciu na Slovensku predstavovalo uzavretie manželstva
veľmi dôležitý prechod v životných dráhach mladých ľudí. Vstup do manželstva
pritom bol dlhodobo takmer univerzálnym javom (pozri napríklad Šprocha 2016;
Šprocha a Tišliar 2018), ktorý sa v porovnaní s krajinami bývalého západného bloku
realizoval v pomerne mladom veku (Sobotka 2004, 2011). K upevneniu týchto
charakteristických čŕt sobášneho správania po druhej svetovej vojne výraznou
mierou prispelo nastavenie rodinných a reprodukčných podmienok a populačná
klíma v období minulého politického režimu. Na prvý pohľad stabilné mechanizmy
skorej a takmer univerzálnej sobášnosti však už v 80. rokoch začali dostávať prvé
trhliny, aby sa v 90. rokoch tento model už úplne rozpadol. Celospoločenská,
hospodárska, politická i kultúrna transformácia priniesli definitívne opustenie
- 87 -

30 rokov transformácie na Slovensku
modelu skorej a takmer univerzálnej sobášnosti. Vstup do manželstva sa naopak pre
mladých stáva čoraz častejšie prechodom, ktorý absentuje v ich životných dráhach.
Ak k nemu predsa len dochádza, sobáše sú realizované v oveľa vyššom veku, ako
bolo pre slovenskú spoločnosť zvykom.
Rok 1990 môžeme z pohľadu sobášneho správania považovať za akýsi historický
medzník medzi starým a novo sa formujúcim modelom. Avizované zrušenie
mladomanželských pôžičiek od januára roku 1991 prinieslo zatiaľ posledný
zaznamenaný nárast tabuľkovej sobášnosti slobodných osôb na 89 % u mužov
a takmer 93 % u žien (obr. 4.1). Okrem toho sa táto anticipácia podpísala aj pod
dočasné zníženie tabuľkového priemerného veku pri prvom sobáši (obr. 4.2).
Tento špecifický vývoj sa následne premietol do dramatického prepadu intenzity
sobášnosti (pozri obr. 4.1). Už v prvej polovici 90. rokov sa preto tabuľková
prvosobášnosť u oboch pohlaví dostala pod hranicu 75 %. Ďalšie roky priniesli
striedanie obdobia rastu a následného poklesu sobášnosti, pod ktorý sa negatívne
podpísala aj nedávna hospodárska kríza. V roku 2013 tak Slovensko zaznamenalo
svoju historicky najnižšiu úroveň tabuľkovej prvosobášnosti. V prípade jej pretrvania
by do manželstva do dovŕšenia 50. roku života aspoň raz vstúpilo len približne 60 %
mužov a necelé dve tretiny žien. Obdobie posledných rokov sa však nesie v znamení
určitého oživenia sobášnosti. Svedčia o tom posledné známe hodnoty tabuľkovej
prvosobášnosti, ktoré znamenajú, že pri ich zachovaní by mimo manželský zväzok
zostala žiť približne tretina mužov a štvrtina žien.

Obr. 4.1. a 4.2. Vývoj tabuľkovej prvosobášnosti a tabuľkového priemerného veku
pri prvom sobáši mužov a žien na Slovensku v rokoch 1990 – 2018
Zdroj údajov: ŠÚ SR 1990 – 2018; výpočty autori
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Historicky podmienená existencia modelu skorého manželstva a jeho posilňovanie
v období minulého politického režimu tiež znamenali, že ešte na začiatku
transformačného obdobia medzi 20. a 30. rokom života sa realizovalo približne
osem z desiatich tabuľkových sobášov. Vstúpiť prvýkrát do manželstva po dovŕšení
35 rokov bolo približne rovnako málo pravdepodobné, ako sa ženiť pred 20. rokom
života. Priemerný vek pri prvom sobáši sa u mužov pohyboval pod hranicou 25
rokov. U žien sa vo veku do 25 rokov realizovalo 85 až 90 % všetkých tabuľkových
sobášov slobodných, pričom vo veku do 20 rokov to bolo až 40 %. Aj preto sa
priemerný vek pri prvom sobáši na začiatku 90. rokov pohyboval ešte na úrovni
približne 22 rokov. Zmeny po roku 1989 ukončili stabilitu skorého sobášneho
modelu slobodných mužov a žien na Slovensku. Okrem dramatického prepadu
intenzity sobášnosti priniesli aj výrazné odkladanie manželských štartov, čo sa
odzrkadlilo na všetkých charakteristikách časovania tohto procesu. V nových
podmienkach sa vstup do manželstva v mladom a veľmi mladom veku ukázal byť
značne nekompatibilný s nárokmi kladenými na mladých ľudí v novo sa formujúcej
spoločnosti a v transformujúcom sa trhovom hospodárstve požadujúcom vyššiu
úroveň vzdelania, kvalitu ľudského kapitálu a flexibilitu. To všetko bolo a stále je
v ostrom protiklade s dlhodobými záväzkami, akými je manželstvo uzavreté v mladom
veku. Navyše, značnú úlohu zohrali aj zmeny v štrukturálnych podmienkach.
Zrušenie benefitov pre mladé manželské páry, sťaženie ich rezidenčnej situácie
v kombinácii s normatívnymi a hodnotovými zmenami prispeli k výraznému prepadu
pravdepodobností sobáša slobodných mužov vo veku do 30 rokov a slobodných
žien vo veku do 28 rokov. Výsledkom bol kontinuálny rast priemerného veku pri
uzavretí prvého manželstva, ako aj postupný presun sobášnosti slobodných až do
druhej polovice reprodukčného veku. V súčasnosti tak už tabuľkový priemerný vek
pri prvom sobáši mužov prekračuje 31 rokov a u žien sa jeho hodnoty dostali tesne
pod hranicu 29 rokov. Najrýchlejší rast priemerných vekov pri prvom sobáši sme
pritom zaznamenali už na začiatku transformačného obdobia. Obdobie posledných
10 až 15 rokov sa nesie v spomalení tejto dynamiky, pričom v súčasnosti dokonca
môžeme pozorovať stabilizáciu hodnôt priemerného veku pri prvom sobáši (obr.
4.2). Tento jav súvisí so snahou určitej skupiny mladých ľudí predsa len neodkladať
vstup do manželstva až do druhej polovice reprodukčného veku a je tiež v úzkom
prepojení na vyššie spomínané mierne oživenie sobášnosti slobodných mužov
a žien na Slovensku v posledných rokoch.
Samotný proces transformácie sobášnosti odkladaním môžeme rozdeliť do dvoch
na seba nadväzujúcich fáz. Prvá sa vyznačovala predovšetkým výrazným prepadom
pravdepodobnosti uzavretia manželstva slobodných mužov v prvej polovici
reprodukčného veku a slobodných žien vo veku do 25 rokov (pozri obr. 4.3 a 4.4).
V druhej fáze dochádza k výraznému spomaleniu poklesu intenzity sobášnosti
v mladom veku, a naopak, sme svedkami určitého zvyšovania pravdepodobností
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sobášnosti slobodných mužov po 30. a u žien po 27. roku života (obr. 4.3 a 4.4).
Súčasne s tým je však z obr. 4.3 a 4.4 vidno, že proces rekuperácie je len mierny
a s ním spojený nárast sobášnosti slobodných v druhej polovici reprodukčného
veku zatiaľ výraznejšie nedokázal kompenzovať jej dramatický pokles v mladších
vekových skupinách. Navyše sa ukazuje, že proces odkladania v mladom veku sa
ešte úplne neskončil a naďalej sme svedkami mierneho poklesu šancí na vstup do
prvého manželstva u oboch pohlaví.

Obr. 4.3. a 4.4. Tabuľková pravdepodobnosť slobodných mužov a žien uzavrieť manželstvo
Zdroj údajov: ŠÚ SR 1990 – 2018; výpočty autori
S procesom odkladania a rekuperácie sobášnosti slobodných úzko súvisia aj zmeny
v rozložení tabuľkových sobášov slobodných podľa veku. Z historického hľadiska až
do začiatku 90. rokov bolo uzavretie manželstva v druhej polovici reprodukčného
veku marginálnou záležitosťou, najmä u žien. V mužskej populácii sa vo veku 30 a viac
rokov realizovala len približne desatina a u žien 5 % všetkých tabuľkových sobášov
slobodných. Práve odkladanie a rekuperácia tabuľkových sobášov slobodných
v poslednom štvrťstoročí spôsobili, že tento model sa výrazne zmenil a v súčasnosti
sa v druhej polovici reprodukčného veku už odohráva takmer polovica tabuľkových
sobášov slobodných mužov a necelá tretina u žien.
Charakter a intenzita rozvodovosti sú vo všeobecnosti ovplyvňované celou škálou
vzájomne sa podmieňujúcich faktorov. Môžeme hovoriť o hodnotových orientáciách,
stupni religiozity, miere individualizmu, prechovávaní tradícií, úrovni dosiahnutého
vzdelania, charaktere orientačnej rodiny oboch manželov, či postupnej ekonomickej
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samostatnosti a emancipácii žien. Nesporne dôležitými sú aj otázky spojené
s predchádzajúcou úrovňou a charakterom sobášnosti1, existujúcou rodinnou či
populačnou politikou a v neposlednom rade aj vývojom rozvodovej legislatívy (pozri
napríklad Kučera 1994; Tutterová a Rychtaříková 1989).
Slovensko aj napriek pomerne skorému zavedeniu legislatívneho ukončenia
manželského zväzku (Laclavíková a Švecová 2012) patrilo v európskom priestore
dlhodobo skôr k populáciám s nízkou intenzitou rozvodovosti. Súčasne je však
potrebné povedať, že riziko rozvodu po druhej svetovej vojne postupne rástlo (pozri
napríklad Šprocha a Majo 2016; Šprocha a Tišliar 2018). Výraznú dynamizáciu tohto
trendu priniesli 90. roky minulého storočia. Dá sa povedať, že v podstate až do roku
2006 počet rozvodov, ako aj intenzita rozvodovosti viac-menej kontinuálne rástli.
Kým na konci 80. rokov by sa rozvádzala asi patina manželstiev, už v polovici 90. rokov
by sa pri zachovaní intenzity rozvodovosti rozviedla viac ako štvrtina manželských
párov. V roku 2002 by rozvodom zanikla už takmer tretina uzatvorených manželstiev.
Rastúci trend vyvrcholil v rokoch 2008 a 2009, kedy by rozvodom skončilo približne
41 % všetkých manželstiev (obr. 4.5). V nasledujúcom období však dochádza
k určitému poklesu, keď v roku 2016 sa úhrnná rozvodovosť manželstiev dostala
na hranicu 32 %. V posledných rokoch vidíme stabilizáciu intenzity rozvodovosti na
približne 34 %.
Jednou z hlavných charakteristík rozvodovosti je rozloženie právne zaniknutých
manželstiev podľa doby, ktorá uplynula od sobáša. Formovaná je najmä rizikom
rozvodu v závislosti od dĺžky trvania manželského zväzku. Hlavným znakom
transformačného obdobia je predovšetkým výrazný a kontinuálny nárast podielu
rozvodov dlhotrvajúcich manželstiev, a to predovšetkým na úkor rozvodov
manželstiev trvajúcich menej ako 10 rokov. Posunulo sa nielen maximum
rozvodovosti, keď najväčšiemu riziku sú vystavené manželstvá po 4 až 5 rokoch
od sobáša, no predovšetkým vzrástla intenzita, s akou sú dlhotrvajúce manželstvá
právne ukončované. Práve táto skutočnosť je hlavným faktorom, ktorý ovplyvňoval
celkový nárast intenzity rozvodovosti na Slovensku. V slovenskej populácii je čoraz
bežnejším javom, keď sa manželstvá po uplynutí dlhšej doby rozvádzajú častejšie,
ako tomu bolo na začiatku 90. rokov.
Komplexná transformácia rodinného a reprodukčného správania ovplyvnila aj
ďalšie charakteristiky rozvodovosti a rozvedených manželstiev. Predovšetkým je to
rast priemerného veku osoby pri rozvode u mužov na 44 a u žien na úroveň 40 rokov
(obr. 4.6). S poklesom plodnosti, počtu detí v rodinách, s predlžovaním obdobia
bezdetnosti a dĺžky trvania manželstva pri rozvode sa znižuje zastúpenie rozvodov,
v ktorých sú prítomné maloleté deti, ako aj priemerný počet detí v rozvádzajúcich
S tým nepriamo súvisia aj také indikátory ako je vek pri sobáši, vek pri rozvode, či dĺžka trvania rozvedeného
manželstva, ktoré predstavujú jedny z hlavných hľadísk spojených s analýzou procesu rozvodovosti.
1
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sa manželstvách. Vzrástol podiel kladne vybavených žiadostí o rozvod manželstva,
keď v súčasnosti stabilne viac ako 90 % návrhov končí rozvodom. Zároveň
identifikujeme zvyšovanie podielu rozvedených manželstiev, u ktorých výsledok
konania bol vyrieknutý už na prvom pojednávaní. S pomerne ľahkou dostupnosťou
rozvodu úzko súvisí otázka príčin rozvodu manželstva. Jednoznačným trendom na
Slovensku je nárast zastúpenia kategórie „rozdielnosť pováh, názorov a záujmov“.
Kým v druhej polovici 80. rokov tvorili niečo viac ako štvrtinu všetkých rozvodov,
v súčasnosti sa podieľajú na takmer dvoch tretinách. Uvedený trend poukazuje na
čoraz častejší výskyt rozvodov, ku ktorým manželia pristupujú po predchádzajúcej
vzájomnej dohode.

Obr. 4.5. a 4.6. Úhrnná rozvodovosť manželstiev, priemerný vek pri rozvode mužov a žien
a priemerná dĺžka trvania manželstva pri rozvode na Slovensku v rokoch 1990 – 2018
Zdroj údajov: ŠÚ SR 1990 – 2018; výpočty autori

4.2 Plodnosť a potratovosť
Slovensko sa na konci 80. rokov radilo v európskom priestore k populáciám s jednou
z najvyšších intenzít plodnosti. V priebehu nasledujúcich necelých desiatich rokov
sa však vďaka dynamickej transformácii reprodukčného správania dostalo medzi
krajiny vyznačujúce sa najnižšou plodnosťou na svete. Až v posledných rokoch
môžeme vidieť opätovné oživenie reprodukcie a vymanenie sa z úrovne extrémne
nízkej plodnosti ohraničenej hodnotou 1,3 dieťaťa na ženu (pozri Kohler et al.
2002). Samotný priebeh transformácie plodnosti od začiatku 90. rokov môžeme
rozdeliť do dvoch základných fáz. V prvej sme boli svedkami výrazného a dynamicky
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prebiehajúceho poklesu intenzity rodenia detí. Kým ešte v rokoch 1990 a 1991
hodnota úhrnnej plodnosti dosahovala hodnotu 2 deti na ženu, v roku 1995 to
bolo už len niečo nad 1,5 dieťaťa (obr. 4.7). V druhej polovici 90. rokov tento trend
pokračoval, i keď bol o niečo miernejší. Fáza odkladania a znižovania plodnosti
vrcholila v roku 2002 na úrovni približne 1,20 dieťaťa na ženu. V nasledujúcich
rokoch nedošlo k výraznejším zmenám. Až medzi rokmi 2007 a 2009 identifikujeme
rýchlejší nárast plodnosti, ktorá sa z hodnôt 1,25 dieťaťa dostala nad hranicu 1,40
dieťaťa na ženu. Následná medzinárodná hospodárska kríza a určité zhoršenie
životných podmienok najmä mladých ľudí sa nepriaznivo podpísali nielen pod
sobášnosť, ale aj plodnosť. Negatívny efekt krízy bol len dočasný a niesol sa skôr
v znamení medziročnej stagnácie. Posledné roky preto opätovne priniesli oživenie
plodnosti, ktorá je predovšetkým výsledkom presadenia sa fázy dobiehania
odložených reprodukčných zámerov. Podľa posledných dostupných údajov sa tak
úhrnná plodnosť na Slovensku dostala už nad hranicu 1,5 dieťaťa na ženu.
Jedným z hlavných znakov celkovej transformácie reprodukcie na Slovensku popri
výraznom poklese samotnej intenzity plodnosti bol proces odkladania materských
štartov, ako aj ďalších reprodukčných zámerov do vyššieho veku. Rovnako ako
v prípade sobášnosti, aj u plodnosti identifikujeme, že v nových celospoločenských,
hospodárskych a kultúrnych podmienkach sa nastavenie reprodukčných dráh
so skorými materskými štartmi neuplatnilo. Aj preto sme svedkami výrazného
poklesu mier plodnosti žien približne do veku 27 rokov (obr. 4.10). Tento jav bol
najdynamickejší predovšetkým v 90. rokoch v rámci prehlbujúcej sa fázy odkladania
materských štartov. S nastúpeným oživovaním plodnosti v poslednom desaťročí
je naopak spojený nárast intenzity rodenia detí najmä vo veku nad 27 rokov.
Zaujímavosťou je tiež mierne zvýšenie plodnosti v najmladších vekoch, ktoré je
pravdepodobne výsledkom nárastu zastúpenia žien s veľmi skorým časovaním
rodičovstva. Ide predovšetkým o ženy z marginalizovaných rómskych osád, s veľmi
nízkym vzdelaním.
Rodenie detí na Slovensku bolo dlhodobo úzko spojené so životom v manželstve.
Krátky časový úsek medzi vstupom do manželstva a narodením prvého dieťaťa
sa navyše ešte skracoval v dôsledku zvyšujúceho sa podielu predmanželských
koncepcií. Spoločenská podpora mladých rodín spolu so špecifickými
reprodukčnými podmienkami v období minulého politického režimu upevňovali
model skorej sobášnosti a plodnosti. Scenár vydať sa a stať sa matkou v mladom
veku do 25 rokov bol pevnou súčasťou normatívneho diskurzu vtedajšej spoločnosti
a bol považovaný po viacerých stránkach za výhodný. Klesajúca plodnosť vo veku
nad 30 rokov a postupné obmedzovanie veľkosti rodiny na dve či maximálne tri
deti podmienili značnú koncentráciu reprodukcie v pomerne úzkom intervale.
Zmeny v časovaní plodnosti však neznamenajú len odkladanie rodenia detí do
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vyššieho veku, sú tiež znakom vekovej diverzifikácie reprodukčných modelov, čo
sa odzrkadlilo na určitej vekovej dekoncentrácii plodnosti, a teda jej realizácii
v širšom vekovom spektre (obr. 4.9).
Z hľadiska časovania plodnosti je s procesom odkladania a rekuperácie spojený
predovšetkým nárast hodnôt priemerného veku pri prvom pôrode (obr. 4.8).
Ten sa až do konca 80. rokov na Slovensku pohyboval v rozpätí 22,5 až 22,9 roka,
v súčasnosti však už presahuje hranicu 27 rokov.

Obr. 4.7. a 4.8. Úhrnná plodnosť a umelá potratovosť, priemerný vek pri 1. pôrode
a podiel detí narodených mimo manželstva na Slovensku v rokoch 1990 – 2018
Zdroj údajov: ŠÚ SR 1990 – 2018; výpočty autori
Ďalšou z dôležitých charakteristických čŕt reprodukčného správania na Slovensku,
ktorú zmenila transformácia spoločnosti po roku 1989, je prepojenie rodenia detí
a života v manželstve. Slovensko historicky dlhodobo patrilo ku krajinám s nízkym
podielom detí narodených mimo manželský zväzok. Ich podiel sa v povojnovom
období ešte viac znížil, a to na úroveň približne 5 %. V 80. rokoch síce došlo
k miernemu nárastu nad 7 %, no aj tak stále platilo, že nemanželské deti zostávali
v slovenskej spoločnosti skôr marginálnym javom. Predovšetkým nárast počtu
nevydatých žien v kombinácii s ich rastúcou plodnosťou a naopak, pokles plodnosti
žien žijúcich v manželstve (pozri Šprocha a Tišliar 2018) spôsobili výrazný nárast
počtu a podielu detí narodených mimo manželstva. Aj preto sa od začiatku 21.
storočia na Slovensku narodila mimo manželstva viac ako pätina a v súčasnosti je to
už približne 40 % z celkového počtu narodených detí (obr. 4.8).
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Obr. 4.9. a 4.10. Miery plodnosti žien vo vybraných rokoch a príspevky vekových
skupín k celkovej intenzite plodnosti žien na Slovensku v rokoch 1990 – 2018
Zdroj údajov: ŠÚ SR 1990 – 2018; výpočty autori
Interrupcie sa na Slovensku od svojej legalizácie v roku 1958 pri široko definovaných
sociálnych dôvodoch bez predchádzajúcej vedeckej i spoločenskej diskusie
v podmienkach, keď účinná hormonálna a vnútromaternicová antikoncepcia neboli
vôbec dostupné v kombinácii s len veľmi málo efektívnym spôsobom plánovania
rodičovstva, stali jedným z najdôležitejších faktorov reprodukcie a spôsobov ako
regulovať veľkosť rodiny (Šprocha a Tišliar 2018). Pomerne ľahký prístup k interrupcii
pri dlhodobých problémoch s dostupnosťou moderných foriem antikoncepcie
utlmoval pred rokom 1989 záujem o iné formy regulácie plodnosti (Stloukal
1997). V súvislosti s tým L. Stloukal (1999) hovorí o vzniku potratovej kultúry,
keď interrupcie boli všeobecne prijímané ako akási dodatočná antikoncepcia expost. Úroveň umelej potratovosti na začiatku transformačného obdobia výrazným
spôsobom ovplyvnila liberalizácia potratovej legislatívy. Od roku 1986 až do roku
1992 na jednu ženu pripadala viac ako 1 interrupcia. Zvyšujúca sa dostupnosť
kvalitnej, efektívnej a modernej antikoncepcie, prehlbujúce sa vzdelávanie v oblasti
sexuálneho a reprodukčného správania, plánovaného rodičovstva, ako aj rastúca
uvedomelosť z hľadiska vlastnej zodpovednosti za reprodukčné zdravie prispeli
k pomerne rýchlemu poklesu intenzity umelej potratovosti. Už na konci 90. rokov
pripadalo na jednu ženu menej ako 0,5 interrupcie a od roku 2011 sa úhrnná umelá
potratovosť pohybuje stabilne pod hranicou 0,3 interrupcie na ženu (obr. 4.7).
Okrem intenzity umelej potratovosti sa výraznejšie zmenila aj skupina takzvaných
typických žiadateliek o interrupciu. Kým v minulosti išlo predovšetkým o nástroj
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regulácie veľkosti rodiny vydatých žien s dvomi, prípadne tromi deťmi, v súčasnosti
ide čoraz častejšie o nástroj ako ukončiť neželané tehotenstvo mladých slobodných
žien (pozri Šprocha a Tišliar 2018). Rovnako priaznivo je možné vnímať pokles
podielu opakovaných interrupcií. Samotné zníženie intenzity a počtu interrupcií
v poslednom štvrťstoročí podmienil tiež zmenu v štruktúre ukončených tehotenstiev.
Predovšetkým sa znížil podiel umelej potratovosti na celkovej intenzite ukončených
tehotenstiev, a to z približne jednej tretiny na necelých 13 % v prospech plodnosti.
Zmenila sa aj štruktúra ukončených tehotenstiev podľa veku matky, keď v druhej
polovici reprodukčného veku už majú vo všetkých vekových skupinách prevahu
živonarodené deti, kým ešte v druhej polovici 80. rokov dominovali interrupcie
(bližšie pozri Šprocha a Tišliar 2018). Týka sa to aj vekovo najexponovanejšej
časti reprodukčného obdobia ženy. Odkladanie rodičovstva do čoraz vyššieho
veku spoločne so zmenami vo vekových normách tak významnou mierou prispeli
k tomu, že ani na konci reprodukčného veku nie je tehotenstvo ženy vnímané ako
problematické a väčšina z nich končí narodením dieťaťa (Šprocha a Tišliar 2018).

4.3 Úmrtnosť
Začiatok 90. rokov znamenal z pohľadu procesu úmrtnosti významný medzník. Došlo
k prelomeniu negatívneho trendu stagnácie úmrtnostných pomerov a k nástupu
relatívne dynamického predlžovania života (bližšie pozri napríklad Mészáros 2008,
2009 a 2012; Šprocha a Tišliar 2018). Stredná dĺžka života pri narodení mužov medzi
rokmi 1990 a 2018 vzrástla o 7 rokov, z 66,6 na 73,7 roku. V rovnakom období sa
predĺžil život žien o takmer 5 rokov, a to zo 75,4 na približne 80,4 roku (obr. 4.11).
K dynamizácii zvyšovania hodnôt strednej dĺžky života došlo aj vo veku 65 rokov,
a to predovšetkým v mužskej časti populácie. Podľa posledných údajov z roku 2018
práve 65-ročnému mužovi zostáva v priemere prežiť ešte 15,2 roku a v prípade žien
tento ukazovateľ dosahuje už hranicu 18,8 roka.
Rýchlejšie zlepšovanie úmrtnostných pomerov na strane mužov znamená, že
celkový rozdiel v strednej dĺžke života pri narodení medzi pohlaviami sa postupne
zmenšuje (obr. 4.12). Ešte na začiatku 90. rokov pritom dosahoval svoju historicky
maximálnu úroveň, keď práve narodené dievčatá mali na Slovensku šancu prežiť
o takmer 9 rokov dlhší život než chlapci. V roku 2018 sa rozdiel v stredných dĺžkach
života pri narodení znížil na približne 6,6 roku.
Kým po druhej svetovej vojne k hlavným faktorom predlžovania života patrilo
zlepšovanie úmrtnosti dojčiat a detí, v súčasnosti ide predovšetkým o znižovanie
pravdepodobnosti úmrtia osôb v produktívnom a mladšom poproduktívnom veku
(pozri Šprocha a Majo 2016; Šprocha a Tišliar 2018). Paradoxne práve v seniorskom
veku a v staršom produktívnom veku u mužov nachádzame pritom najväčšie rezervy
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v zlepšovaní úmrtnostných pomerov na Slovensku v porovnaní s demograficky
vyspelými krajinami sveta (bližšie pozri napr. Šprocha et al. 2015). Na druhej strane
tradičný zdroj predlžovania života v podobe poklesu detskej a najmä dojčenskej
úmrtnosti je takmer vyčerpaný, keďže úmrtnosť najmenších detí sa v súčasnosti už
stabilne pohybuje hlboko pod hranicou 10 ‰.

Obr. 4.11. a 4.12. Stredná dĺžka života pri narodení a vo veku 65 rokov a príspevky
vekových skupín k predlžovaniu života na Slovensku vo vybraných obdobiach
Zdroj údajov: ŠÚ SR 1990 – 2018; výpočty autori
Z hľadiska hlavných kapitol príčin smrti sa situácia výraznejšie nemení, keďže
hlavné slovo v procese úmrtnosti zohrávajú úmrtia na kardiovaskulárne choroby
nasledované so značným odstupom onkologickými ochoreniami (obr. 4.13 a 4.14).
Na druhej strane sa však ukazuje, že úmrtnosť najmä na prvú menovanú skupinu,
má u oboch pohlaví klesajúci trend.

4.4 Zahraničná migrácia
Slovenská republika bola v roku 1989, v poslednom roku socializmu, migračne
stratová. Na Slovensko sa prisťahovalo viac ako 6-tisíc osôb, počet vysťahovaných
bol však približne o 3-tisíc osôb väčší (obr. 4.15). Československo bolo vzhľadom
na totalitný politický režim migračne uzavretou krajinou, preto viac ako 90 %
prisťahovaných ako aj vysťahovaných zo Slovenska a na Slovensko bolo z Česka (viď
tab. 4.1 a 4.2). Ostatní prisťahovaní pochádzali hlavne z krajín Varšavskej zmluvy
a ostatní vysťahovaní zase preferovali krajiny západného bloku.
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Obr. 4.13. a 4.14. Štandardizovaná hrubá miera úmrtnosti mužov a žien na hlavné
kapitoly príčin smrti na Slovensku v rokoch 1990 – 2018
Zdroj údajov: ŠÚ SR 1990 – 2018; výpočty autori
V 90. rokoch 20. storočia dochádzalo k zásadným zmenám cezhraničnej migrácie
SR. Otvorenie hraníc po nežnej revolúcii, proces rozdelenia Československa
a socialno-ekonomické otrasy predstavovali základné faktory platné v tomto období
(Divinský 2007). Môžeme predpokladať, že od roku 1990 dochádzalo k návratovej
migrácii, preto sa intenzita migrácie zvyšovala. V roku 1991 dokonca Slovensko
zaznamenalo pozitívnu migračnú bilanciu, keď počet prisťahovaných prevýšil
počet vysťahovaných. Charakter migrácie v rokoch 1992 a 1993 môžeme spájať
s rozdelením Československa, kedy sa redistribuovala časť obyvateľstva medzi
novovznikajúcimi republikami. Od roku 1994 až po začiatok nového milénia sa
znižovala intenzita migrácie, a to predovšetkým v počte vysťahovaných. Do veľkej
miery bol tento fakt spôsobený tým, že viaceré osoby pri odsťahovaní do zahraničia
nenahlásili zmenu trvalého pobytu (Šprocha a Tišliar 2018).
V roku 2003, tesne pred vstupom do Európskej únie, Slovensko zaznamenalo
2,6-tisíc prisťahovaných a zhruba polovičný počet vysťahovaných osôb. Stále platilo,
že intenzita migrácie bola najsilnejšia práve s Českou republikou, aj keď jej význam
oproti roku 1989 poklesol zhruba na jednu tretinu, respektíve jednu štvrtinu.
Ostatní vysťahovaní odchádzali väčšinou do štátov EÚ, predovšetkým do nemecky
hovoriacich krajín. Prisťahovaní, okrem Českej republiky, pochádzali hlavne z krajín
Balkánu či východnej Ázie.
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Obr. 4.15. Relatívne a absolútne počty prisťahovaných/vysťahovaných z/do
zahraničia v rokoch 1989 – 2018
Zdroj: ŠÚ SR 2019a, FSU 1992
Zahraničnú migráciu Slovenska po roku 2004 formovali veľmi rôznorodé faktory.
Prijatím Slovenka do EÚ došlo k dynamizácii počtu prisťahovaných, ktorý
vyvrcholil po vstupe SR do Shengenského priestoru a prijatí Rumunska a Bulharska
do Európskeho spoločenstva v roku 2007. Najvyššie hodnoty imigrácie boli
zaznamenané v poslednom predkrízovom roku 2008. Nástup hypotekárnej krízy
sa podpísal na znížení počtu prisťahovaných. Dno tohto klesajúceho trendu bolo
dosiahnuté v roku 2011. Znížené počty imigrantov sa, aj vďaka následnej európskej
menovej kríze, udržali približne do roku 2014, odkedy začal ich počet postupne
narastať. Vývoj emigrácie zo Slovenska zaznamenával čiastočne rozdielne tendencie
ako vývoj imigrácie. Dôsledkom vstupu Slovenska do EÚ a znižovania reštriktívnych
opatrení pôvodných členských krajín voči novoprijatým štátom dochádzalo v období
2004 až 2007 k miernemu nárastu počtu vysťahovaných, ktorý na stabilizovaných
hodnotách pretrvával až do roku 2011. Práve ekonomické krízy, ktoré viaceré
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krajiny riešili reformou migračných politík spojených s liberalizáciou pracovného
trhu, prispeli k posilneniu vnútorných tokov v rámci EÚ (Šprocha et al. 2015). Preto
od roku 2012 počet vysťahovaných zo Slovenska narastal.

Poradie

Tab. 4.1. Prisťahovaní na Slovensko podľa krajiny pôvodu v rokoch 1989, 2003, 2018
1989
2003
2018
Krajina

7.
8.

Česká
republika
Sovietsky
zväz
Rumunsko
Juhoslávia
Bulharsko
Spojené
štáty
Poľsko
Rakúsko

9.

Nemecko

1.
2.
3.
4.
5.
6.

10. Kanada
Ostatné
krajiny

Osoby

% Krajina

5 926 91,5

Osoby

Česká
republika

% Krajina

650 25,0

Česká
republika
Spojené
kráľovstvo
Rakúsko
Nemecko
Ukrajina

Osoby

%

1 733 23,9

154 2,4 Rumunsko

216 8,3

85 1,3 Ukrajina
52 0,8 Vietnam
34 0,5 Srbsko

205 7,9
199 7,6
189 7,3

34 0,5 Spojené štáty

138 5,3 Maďarsko

372 5,1

32 0,5 Čína
26 0,4 Nemecko

128 4,9 Rumunsko
106 4,1 Taliansko
Spojené
99 3,8
štáty
58 2,2 Švajčiarsko
Ostatné
615 23,6
krajiny

366 5,0
204 2,8

25 0,4 Macedónsko
17 0,3 Kanada
Ostatné
90 1,4
krajiny

Spolu
6 475 100 Spolu
Zdroj: ŠÚ SR 2019a, FSU 1992

2 603 100 Spolu

998 13,8
583 8,0
484 6,7
401 5,5

203 2,8
201 2,8
1 708 23,5
7 253 100

Súčasné obdobie, reprezentované rokom 2018, môžeme charakterizovať
stabilizáciou intenzity zahraničnej migrácie Slovenska. Počet prisťahovaných bol
7,2-tisíc, počet vysťahovaných približne o 4-tisíc osôb nižší. K vyššie spomenutým
faktorom determinujúcim imigráciu na Slovensko by sme mohli pridať aj takzvanú
návratovú migráciu, čo nám naznačuje tab. 4.1. Okrem Českej republiky smerujú na
Slovensko imigranti z Veľkej Británie, Rakúska či Nemecka. V súčasnosti Slovensko
čelí nedostatku pracovných síl v ekonomicky najvyspelejších regiónoch. Aj tento fakt
môže pôsobiť na návrat Slovákov zo zahraničia. Nedostatok pracovných síl je zároveň
už tradične saturovaný aj z krajín ako Ukrajina či Rumunsko. U vysťahovaných je
stále zhruba tretinovým podielom zastúpená Česká republika. Rovnako významné
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sú aj straty obyvateľov v prospech krajín EÚ-15. Najvýznamnejší podiel emigrantov,
blížiaci sa k jednej štvrtine, zaznamenáva Rakúsko (tab. 4.2).

Poradie

Tab. 4.2. Vysťahovaní zo Slovenska podľa cieľovej krajiny v rokoch 1989, 2003, 2018
1989
2003
2018

2.

Krajina
Česká
republika
Nemecko

3.

Austrália

61 0,7 Rakúsko

4.
5.

Kanada
Švajčiarsko

80
53

6.

Rakúsko

7.

Maďarsko

58 0,6 Kanada
51 0,6 Švajčiarsko
Spojené
51 0,6
kráľovstvo
Spojené
34 0,4
štáty
31 0,3 Taliansko
22 0,2 Austrália
22 0,2 Maďarsko

18 1,5 Kanada

47 1,4

Ostatné
krajiny

309 9,4

1.

8.
9.

Francúzsko
Švédsko
Spojené
10.
štáty
Ostatné
krajiny

Osoby

% Krajina
Česká
8 671 93,8
republika
128 1,4 Nemecko

117 1,3

Osoby

Ostatné
krajiny

448
199
134

% Krajina
Osoby %
Česká
37,5
1 170 35,5
republika
16,7 Rakúsko
741 22,5
Spojené
11,2
296 9,0
kráľovstvo
6,7 Nemecko
295 8,9
4,4 Švajčiarsko
152 4,6

52 4,4 Taliansko
Spojené
štáty
38 3,2 Írsko
21 1,8 Maďarsko
51 4,3

100 8,4

Spolu
9 246 100 Spolu
Zdroj: ŠÚ SR 2019a, FSU 1992

1 194 100 Spolu

89 2,7
70 2,1
65 2,0
64 1,9

3 298 100

4.5 Vnútorná migrácia
Slovensko zaznamenávalo na konci obdobia socializmu vysokú intenzitu vnútorného
sťahovania. Objem vnútornej migrácie bol skoro 110-tisíc osôb, čo znamená, že na
1000 obyvateľov pripadalo takmer 21 vnútroštátnych presťahovaní (obr. 4.16).
Rokom 1989 skončilo obdobie takzvanej socialistickej urbanizácie, ktorá mala
zabezpečiť dostatok pracovných síl v mestách (Kučera 1994). Aj z tohto dôvodu
mestá získali migráciou viac ako 22-tisíc obyvateľov (obr. 4.17). Na obr. 4.18a a 4.19a
môžeme vidieť malý počet medziokresných tokov s nízkou intenzitou súvisiaci
s tým, že v socializme smerovala migrácia do regionálnych centier, a nadregionálna
migrácia bola relatívne slabá (Hampl a Kühnl 1993).
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Obr. 4.16. Vnútroštátne sťahovanie Slovenska v rokoch 1989 – 2018
Zdroj: ŠÚ SR 2019a, FSU 1992
Doznievajúce efekty socialistickej urbanizácie môžeme sledovať ešte aj v roku 1992.
Od tohto roku objem migrácie výrazne klesal a migračné saldo miest sa dostalo
do záporných hodnôt. Viacerí autori (napríklad Čermák 1997; Podolák 2006)
sa domnievali, že rastúca socioekonomická polarizácia sprevádzaná expanziou
nezamestnanosti v periférnych regiónoch sa prejaví na dynamizácii migrácie.
Nestalo sa tak a až do roku 2001 sme mohli sledovať znížené hodnoty migračného
salda. Dôvodom stagnácie vnútornej migrácie boli slabé možnosti zabezpečenia
si vlastného bývania. Až reforma bankového sektora na začiatku milénia vytvorila
zdravé finančné prostredie a férové podmienky na trhu s nehnuteľnosťami (Morvay
2005). Zvýšené hodnoty migračného salda pretrvávali v rokoch 2002 až 2008.
Nástupom hypotekárnej krízy došlo k poklesu vnútornej migrácie. Obdobie od
konca 90. rokov bolo charakteristické postupným oddeľovaním miesta bydliska
a pracoviska, čo možno označiť za prejav suburbanizácie (Korec 2013; Slavík et al.
2011). Preto v rokoch 1998 až 2010 mestá výraznejšie strácali obyvateľstvo. Mapové
zobrazenie pre rok 2003 (obr. 4.18b) nám naznačuje, že suburbanizácia Bratislavy
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a Košíc je plne rozbehnutá. Okrem toho Bratislava rozširuje dosah svojich čistých
migračných tokov na územie stredného a časti východného Slovenska (obr. 4.19b).

Obr. 4.17. Migračné saldo slovenských miest v rokoch 1989 – 2018 (vnútroštátna
migrácia)
Zdroj: ŠÚ SR 2019a, FSU 1992
Hypotekárna kríza a kríza európskeho menového systému ovplyvnili dostupnosť
hypoték, čo sa následne prejavilo miernym znížením vnútorných migrácií v období
rokov 2009 až 2013. Po prekovaní ekonomických kríz došlo v roku 2014 k oživeniu
vnútornej migrácie. V roku 2018 objem vnútornej migrácie Slovenska dosiahol
hodnoty blízke 100-tisíc, čo predstavovalo skoro 18 presťahovaní na 1 000
obyvateľov. V zmysle tvrdení M. Hampla sa migrácia posunula na ďalšiu kvalitatívnu
úroveň (Hampl 2005). Proces suburbanizácie stále prebieha, ale hierarchicky
najvyššie položené mestá, respektíve mestá, ktoré prešli procesom transformácie
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Obr. 4.18. a, b, c. Čisté migračné toky smerujúce mimo Bratislavy v rokoch 1989, 2003, 2018
Zdroj: ŠÚ SR 2019a, FSU 1992, ÚGKK SR 2016
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Obr. 4.19 a, b, c. Čisté migračné toky smerujúce do Bratislavy rokoch 1989, 2003, 2018
Zdroj: ŠÚ SR 2019a, FSU 1992, ÚGKK SR 2016
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najúspešnejšie, získavajú obyvateľstvo, a to migráciami zo vzdialenejších častí
republiky. Na obr. 4.18c môžeme pozorovať čisté migračné toky smerujúce
z Bratislavy a Košíc, ktoré reprezentujú proces suburbanizácie. Novým prvkom je,
že do týchto miest, ako aj do Trenčína, Žiliny, či Prešova, narástol počet tokov zo
vzdialenejších oblastí. Bratislava rozšírila svoj migračný dosah prakticky na celú
republiku (obr. 4.19c).

Obr. 4.20. Vývoj počtu obyvateľov Slovenska v rokoch 1989 – 2018 (stav k 31.12)
Zdroj: ŠÚ SR 2019b, FSU 1992

4.6 Bilancia a vývoj počtu obyvateľov
Slovenská republika mala ku koncu roka 1989 necelých 5,29 milióna obyvateľov
(obr. 4.20). Tento počet bol výsledkom pronatalitných opatrení, reforiem
stabilizujúcich úmrtnosť a nivelizačnej migračnej politiky obdobia socializmu (Majo
a Šprocha 2016). Na stave populácie Slovenska sa samozrejme podpísali aj faktory
- 106 -

Populačná dynamika
spred „víťazného februára 48“, ako zahraničné vysťahovalectvo, prvá svetová
vojna s kompenzačnou fázou, hospodárska kríza 30. rokov, či masové presuny
obyvateľstva počas druhej svetovej vojny a bezprostredne po jej skončení (Šprocha
a Tišliar 2012). V roku 1989 zaznamenalo Slovensko prírastok viac ako 23-tisíc osôb,
čo bolo v prepočte 4,5 obyvateľa na 1000 osôb (obr. 4.21 a 4.22). Tento prírastok
bol tvorený len prirodzeným pohybom, keďže migračné saldo dosahovalo záporné
hodnoty. Geografický obraz celkového prírastku v roku 1989 bol definovaný
tiež hlavne prirodzeným prírastkom, ktorý zaznamenali prakticky všetky okresy
Slovenska okrem oblastí s rozptýleným osídlením a juhu západného Slovenska (obr.
4.23a, 4.24a, 4.25a).

Obr. 4.21. Absolútny celkový prírastok Slovenska a jeho zložky v rokoch 1989 – 2018
Zdroj: ŠÚ SR 2019b, FSU 1992
Zvýšené hodnoty celkového prírastku boli zachované do roku 1994. Bol to výsledok
dobiehajúcich pronatalitných opatrení zrušených až v roku 1992 a demografického
momenta nastaveného v čase socializmu (Káčerová a Bleha 2007). Následne
populačné prírastky klesali až do roku 2002, kedy bolo dosiahnuté takzvané dno
- 107 -

30 rokov transformácie na Slovensku
odkladania plodnosti (Šprocha et al. 2017). V prvých troch rokoch nového milénia
bol zaznamenaný prirodzený úbytok a populačná strata nenastala len vďaka
kladnému migračnému saldu. Priestorový obraz sa výrazne zmenil (obr. 4.23b,
4.24b, 4.25b). Celkový prírastok si zachovali len okresy severného a niektoré okresy
východného Slovenska. V tejto oblasti sa prejavila prevaha prirodzeného prírastku
nad migračnými stratami. Zároveň bol celkový prírastok dosahovaný na krajnom
západe republiky, kde bol tvorený pozitívnym migračným saldom.

Obr. 4.22. Relatívny celkový prírastok Slovenska a jeho zložky v rokoch 1989 – 2018
Zdroj: ŠÚ SR 2019b, FSU 1992
Po roku 2004 došlo k miernemu zvyšovaniu celkových prírastkov, ktoré vyvrcholili
v rokoch 2008 až 2012. Tieto prírastky boli dôsledkom rekuperácie plodnosti,
ďalšieho zlepšovania úmrtnostných pomerov a pozitívnej migračnej bilancie
(Šprocha et al. 2015). Po roku 2013 celkový prírastok mierne poklesol. V roku 2018
sa zväčšila populácia Slovenska približne o 7-tisíc osôb, čo predstavuje v prepočte
na 1000 obyvateľov hodnotu 1,3 osoby. Na tomto prírastku sa zhruba rovnakým
pomerom podieľala prirodzená bilancia i migrácia. V porovnaní s rokom 2003
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Obr. 4.23 a, b, c. Prirodzený prírastok v okresoch SR v rokoch 1989, 2003 a 2018
Zdroj: ŠÚ SR 2019b, FSU 1992, ÚGKK SR 2016
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Obr. 4.24 a, b, c. Migračné saldo v okresoch SR v rokoch 1989, 2003 a 2018
Zdroj: ŠÚ SR 2019b, FSU 1992, ÚGKK SR 2016
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Obr. 4.25 a, b, c. Celkový prírastok v okresoch SR v rokoch 1989, 2003 a 2018
Zdroj: ŠÚ SR 2019b, FSU 1992, ÚGKK SR 2016
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došlo k miernej úprave priestorových vzorcov (obr. 4.23c, 4.24c, 4.25c). Stále platí,
že sever a východ republiky zaznamenali celkové prírastky vďaka prirodzenému
prírastku. Novým prvkom je, že prirodzené prírastky dosahuje aj oblasť Bratislavy
a jej zázemie. Je to dôsledok migrácie obyvateľstva v mladšom veku do tohto regiónu,
ktoré začína zakladať rodiny. Obdobný fenomén môžeme sledovať aj v okresoch
s krajskými mestami. Ku koncu roka 2018 Slovensko zaznamenalo 5,45-milióna
obyvateľov, čiže od roku 1989 pribudlo 162-tisíc osôb.

4.7 Zhrnutie a náčrt budúceho smerovania
demografickej dynamiky
Isté ustálenie úrovne a intenzity niektorých indikátorov demografických procesov,
ktoré nastalo po turbulentnom období predovšetkým v 90. rokoch minulého storočia,
by mohlo indikovať relatívnu stálosť demografických procesov v budúcnosti. Nie
je však tomu tak. Hoci sa predpokladá nárast úhrnnej plodnosti a ďalší pokles
úmrtnosti, demografická dynamika vyjadrená napríklad prirodzeným prírastkom
už nikdy nedosiahne pred-transformačné hodnoty. Naopak, stagnácia a regresívny
vývoj budú fundamentálnou črtou demografického vývoja.
Aktuálna prognóza demografického vývoja na národnej úrovni (Bleha et al. 2018)
predpokladá nárast úhrnnej plodnosti vo všetkých troch variantoch, avšak ani vo
vysokom variante predpokladaná plodnosť nedosahuje záchovnú hodnotu 2,1
dieťaťa v prepočte na jednu ženu. Podľa stredného variantu by sa mohla priblížiť
k hodnote 1,8. Táto skutočnosť v spojení s čoraz nižším počtom žien vo veku
najvyššej reprodukcie ako výsledkom nízkej plodnosti a pôrodnosti po roku 1989,
vyústi do znižujúceho sa počtu narodených.
Naopak, vyšší počet seniorov bude pôsobiť v smere zvyšovania absolútneho
počtu zomrelých, respektíve hrubej miery úmrtnosti. Popritom očakávame nárast
strednej dĺžky života pri narodení, aj vo veku 50 či 65 rokov. Jej hodnoty pre vek
0 rokov by podľa stredného variantu mali vzrásť na približne 83 rokov u mužov a 87
rokov u žien. Tieto hodnoty dosahujú niektoré vyspelé krajiny Európy či Japonsko
v podstate už teraz. Svedčí to o výraznom potenciáli na zlepšenie. Dobehnutie krajín
Západnej Európy z hľadiska intenzít úmrtnosti je preto iba v rovine veľmi vzdialenej
budúcnosti.
Vo všetkých troch scenároch vývoja sa tak predpokladá začiatok prirodzeného úbytku
obyvateľstva už v nadchádzajúcej dekáde. Podľa stredného scenára sa rozdiel medzi
počtom narodených a zomrelých bude po roku 2030 každoročne pohybovať medzi 15
a 20-tisíc osobami v prospech počtu zomrelých. Predpokladaný zisk zo zahraničnej
migrácie by mal podľa jednotlivých variantov dosahovať od 3 do 8-tisíc osôb ročne.
Takýto migračný prírastok nebude mať silu zvrátiť negatívnu bilanciu prirodzeného
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pohybu. Oficiálne migračné údaje sú navyše ovplyvnené podhodnotenou výškou
emigračného komponentu kvôli problémom s jeho evidenciou.
Na základe vyššie uvedených dôvodov môžeme konštatovať, že Slovenská republika
bude v najbližších dekádach veľmi pravdepodobne populačne menšou krajinou než
je v súčasnosti. Iba vysoký scenár predpokladá mierny nárast počtu obyvateľov, ak
sa naplnia optimistické očakávania rastu plodnosti, poklesu úmrtnosti a zvýšeného
zahraničného migračného salda. Podľa stredného, najpravdepodobnejšieho
scenára, počet obyvateľov Slovenska klesne na 5,1-milióna obyvateľov, podľa
nízkeho až niekde k hranici 4,7-milióna.
Tri scenáre vývoja predstavujú vyjadrenie neurčitosti prognózy. Prognostici sú
schopní vierohodne predikovať vývoj iba v určitých “mantineloch“. Každopádne
ani prognózy Európskeho štatistického úradu EUROSTAT či Populačnej divízie OSN
sa od predpokladov národnej prognózy veľmi neodlišujú. Rast populácie, aký
Slovensko zažilo po druhej svetovej vojne do roku 1989, je jednoducho minulosťou,
a regresívny vývoj je niečo, načo si budú musieť zvykať súčasná i budúce generácie
verejných predstaviteľov i bežná verejnosť. Bude to téma, o ktorej sa bude určite
viac diskutovať najmä v rokoch, kedy dosiahne Slovensko niektorý z demografických
„míľnikov“, napríklad prirodzený úbytok alebo v dlhšom časovom horizonte
zmenšenie veľkosti populácie k hranici blízkej piatim miliónom obyvateľov.
Je nepochybné, že výrazné regionálne rozdiely na Slovensku z pohľadu demografickej
dynamiky zostanú zachované. Hybnou silou bude predovšetkým migračný
komponent, najmä vnútorná migrácia, hoci sa predpokladá isté zmiernenie
výrazných migračných gradientov a zníženie intenzity priestorovej redistribúcie na
úrovni krajov, okresov či funkčných regiónov. Okresy na Slovensku budú výrazne
polarizované z hľadiska vývoja počtu obyvateľov. Počet okresov s prírastkom
obyvateľov bude podstatne nižší ako počet úbytkových okresov. Na tieto rozdiely
vplýva a bude vplývať migrácia, a to nielen priamo, ale i nepriamo cez zvyšovanie
pôrodnosti vďaka zväčšeniu reprodukčnej základne v prírastkových okresoch.
Poďakovanie: kapitola je čiastkovým výstupom z projektu APVV-017-0079„Analýza
a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080:
identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných
priestorových mierkach“.
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Pavol Ďurček, Marcela Káčerová, Juraj Majo, Gabriela Nováková,
Branislav Šprocha a Branislav Bleha

Demografické štruktúry

V

šetky existujúce demografické štruktúry prešli po roku 1989 zásadnou
premenou. Zmena politického režimu priam predurčila zmeny v konfesionálnej
a národnostnej, respektíve etnickej skladbe obyvateľstva i v jeho zložení z pohľadu
dosiahnutého vzdelania. Evidentné sú zmeny v skladbe rodín a cenzových
domácností. Za očakávané považujeme aj posuny v ekonomickom zložení populácie
a vnútornej štruktúre ekonomicky aktívnych osôb v súvislosti s razantnou odvetvovou
transformáciou. Výrazným zmenám sa nevyhla ani z pohľadu demografie základná
populačná štruktúra – veková. Jej ústredným motívom počas posledných desaťročí
bol a stále je proces starnutia.

5.1 Premeny vekovej štruktúry slovenskej populácie
Vekovú štruktúru obyvateľstva a procesy jej formovania možno považovať za
demografický jav s vysokým stupňom komplexnosti. Súčasný populačný vývoj
prechádza mnohými zmenami, jednou z nich je významná premena vekovej
štruktúry obyvateľstva, čiže populačné starnutie. Historicky skorší nástup tohto
procesu zaznamenali krajiny Západnej Európy. Avšak zvýšenú pozornosť je nutné
venovať aj štátom Strednej a Východnej Európy, kde výrazné zmeny v politickom,
ekonomickom a sociálnom živote po roku 1989 spôsobili, že proces starnutia
obyvateľstva v tomto priestore prebieha rýchlejšie a intenzívnejšie (Ondačková
a Káčerová et al. 2018).
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Alarmujúca úroveň populačného starnutia v európskom rozmere vyvoláva obrovský
záujem o jeho štúdium, analýzu a hodnotenia ako v zahraničnom, tak aj v slovenskom
demografickom výskume, o čom svedčí množstvo prác, napríklad Hoff 2008; Chesnai
2000; Kurek 2011; Lutz 2009; Szymańska et al. 2009. V centre vedeckého záujmu
slovenských demogeografov a demografov stoja teoretické východiská populačného
starnutia a premeny vekovej štruktúry v dielach Káčerovej a Blehu 2007; Káčerovej
a Ondačkovej 2015a, 2015b; Káčerovej et al. 2014; Potančokovej 2005, rovnako
aj nové metódy hodnotenia vekovej štruktúry v prácach Káčerovej a Mládeka
2011; Šprochu a Ďurčeka 2018. Regionálna úroveň sa obyčajne vyznačuje analýzou
jednotiek NUTS3 alebo NUTS4 v prácach Buchera 2012; Kureka 2008; Mládeka
a Káčerovej 2008, prípadne analýzou rozdielov medzi mestským a vidieckym
priestorom ako celkom v práci Mládeka a Čupeľovej (2010).
V úsilí synteticky odkryť a vysvetliť transformáciu vekovej štruktúry obyvateľstva
využíva štúdia viaceré metodické postupy. Podstata identifikácie procesu
populačného starnutia je v znižovaní podielu, respektíve počtu 0 – 14 ročných,
nazývanom starnutie zdola a zvyšovaní podielu respektíve počtu 65 a viac ročných,
označovanom ako starnutie zhora v danej populácii (Mládek a Káčerová 2008).
Hodnotenie týchto dvoch vekových skupín poskytuje základný pohľad na proces
populačného starnutia. Osobitným v súčasnej fáze vývoja je proces starnutia zo
stredu vekovej pyramídy. MacKellar (2003) označuje týmto termínom presun
početných ročníkov baby-boomovej kohorty v strede pyramídy, čiže 55-ročných,
do vekovej kategórie starého obyvateľstva. Hodnotenie týchto troch procesov
sa realizovalo v časovom rade rokov 1989 – 2018 na základe dát z bežnej ročnej
štatistiky vekovej štruktúry k 31. 12. daného roka. Komplexnosť vekovej štruktúry
zachytáva hexagonálny diagram, ktorý umožňuje štúdium časových a priestorových
rozdielov starnutia obyvateľstva (Pavlíková a Mládek 2001; Sonis 1981). Podstata
tejto metódy spočíva v charakteristike každého okresu SR pomocou relatívneho
zastúpenia 3 významných vekových kategórií obyvateľstva: 0 – 14 roční, 15 – 64
roční a 65 a viac roční a ich zmien medzi rokmi 1996 a 2018. Výsledkom takéhoto
porovnávania je vektor (p0 – 14, q15 – 64, r65+) charakterizovaný trojicou hodnôt,
poskytujúcich informácie o relatívnom starnutí obyvateľstva (obr. 5.3). Použili sme
údaje z bežnej evidencie v rokoch 1996 a 2018, pričom Bratislava a Košice neboli
členené na okresy, obe mestá boli hodnotené ako celky.
Veková štruktúra popri pohlavnej štruktúre ako základná a kľúčová charakteristika
každej populácie je výsledkom pôsobenia populačných procesov za ostatných sto
rokov a bude priamo vplývať na priebeh týchto procesov nasledujúcich sto rokov.
Predlžujúca sa stredná dĺžka života a zvyšujúci sa počet živonarodených detí sú dva
súčasne sa uplatňujúce demografické princípy vo väčšine populácií, ktoré smerujú
k procesu populačného starnutia, tieto trendy našli opodstatnenie aj vo vekovej
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pyramíde obyvateľstva Slovenska v rokoch 1989 – 2018 (obr. 5.1). Súčasný tvar
vekovej pyramídy populácie Slovenska svedčí o regresívnom type vekovej štruktúry.

Obr. 5.1. Veková pyramída obyvateľstva SR (1989 – 2018)
Premeny vekovej pyramídy potvrdzujú proces starnutia zdola, zo stredu i zhora.
Proces starnutia zdola, identifikovaný poklesom 0 až 14 ročných, vykazuje zníženie
z 25,44 % v roku 1989 na 15,47 % v roku 2018 (obr. 5.2). Od roku 2002 je počet
detí v slovenskej populácii nižší ako 1 000 000 a v súčasnosti predstavuje 858 042
detí. Do roku 2008 je evidentná kulminácia početnosti i podielu produktívnej
vekovej skupiny, čo je výsledkom dvoch výrazných babyboomových kohort v nej.
Ide o narodených v kompenzačnej fáze po druhej svetovej vojne a populačný boom
v 70. rokoch. Z hľadiska starnutia zo stredu je signifikantná vnútorná štruktúra
produktívnej vekovej skupiny, ktorá sa výraznejšie mení od polovice 90. rokov.
Nastáva pokles zastúpenia 15 až 44 ročných, čiže reprodukčnej skupiny, na úkor
nárastu zastúpenia 45 až 64 ročných. Do roku 1994 bol viac-menej zachovaný ich
vzájomný pomer 70:30, v priebehu ostatných 24 rokov sa mení k súčasnému pomeru
60:40. Spôsobené je to presunom ročníkov narodených po druhej svetovej vojne
nad 45 rokov, čím nastáva výrazné populačné starnutie zo stredu vekovej pyramídy.
Pozoruhodný vývoj zaznamenal proces starnutia zhora. Zvyšovanie počtu
obyvateľov prebiehalo pozvoľna, až v roku 2013 dosiahlo prah demograficky starého
obyvateľstva podľa klasifikácie OSN (Káčerová a Ondačková 2015b). Od začiatku 60.
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rokov môžeme pozorovať plynulý mierny nárast seniorskej populácie, čo do istej
miery súviselo so zlepšenými úmrtnostnými pomermi, najmä vďaka sprístupneniu
zdravotnej starostlivosti širokým vrstvám obyvateľstva, novým liečebným metódam
a zvýšenej účinnosti liekov (Srb 2004), avšak na druhej strane aj klesajúci podiel
detskej zložky. Do konca 70. rokov tak Slovensko zaznamenalo 10-percentný podiel
obyvateľstva nad 65 rokov. Zastavenie rastu početnosti tejto vekovej skupiny na
začiatku 80. rokov súviselo so vstupom menej početných ročníkov z obdobia prvej
svetovej vojny do seniorského veku. Po prechode tejto generácie zaznamenáva
populácia slovenských seniorov kontinuálny rast až na 16,04 % v roku 2018, čomu
zodpovedá viac ako 874-tisíc obyvateľov nad 65 rokov. Rok 2018 je prvým rokom
kedy sa mierne početnejšou stáva populácia seniorov v porovnaní s populáciou detí.

Obr. 5.2. Vybrané vekové skupiny obyvateľstva SR (1989 – 2018)
Z vývojového hľadiska slovenská populácia registrovala pokles detskej zložky ako
posledná v celom stredoeurópskom priestore. Podobne nárast podielu obyvateľstva
staršieho ako 65 rokov nad 12-percentnú hranicu prebehol s určitým oneskorením
v porovnaní s okolitými štátmi (Káčerová a Ondačková 2015a).
Príznačné pre každý väčší územný celok je prítomnosť rozdielnych populačných
štruktúr v jeho jednotlivých regiónoch. Diferenciácia sa prejavuje v rozdielnej
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početnosti obyvateľstva a jeho dynamike, zložení, migračných pohyboch. Nakoľko
sa prejavuje diferencovanosť demografického správania v územných jednotkách SR,
je evidentné na zmenách vekovej štruktúry a v rôznej úrovni starnutia. Interpretácia
jednotlivých kombinácií rozdielov umožňuje identifikovať 3 hlavné typy zmien
vekových štruktúr. Typ A prezentujú zmeny, ktoré možno označiť za indikátory
starnutia populácie. Ide o najčastejšiu črtu v okresoch SR v rokoch 1996 – 2018,
sledujeme ju v 60 okresoch. Pričom u 59 okresov ide o starnutie zdola i zhora,
a u jedného, konkrétne Sobrance, ide len o starnutie zdola. Typ B predstavuje okresy,
v ktorých populácia zaznamenala mladnutie. Sem sa v priebehu rokov 1996 – 2018
zaradil len okres Senec. Jeho špecifická pozícia je daná polohou v suburbánnej
zóne hlavného mesta, čo pravdepodobne vplýva na mladnutie zdola. Skupinu
typu C označujeme ako zmiešané typy populácií, sem patria stabilné populácie
a populácie s kombináciou protichodných vývojových zmien zastúpenia vekových
skupín. Registrujeme 11 prípadov, kedy dochádza k starnutiu zdola a mladnutiu
zhora. Zaradené sú sem okresy Dunajská Streda, Trnava, Trenčín, Myjava, Pezinok,
Malacky, Martin, Banská Bystrica, Partizánske a mestá Košice a Bratislava.
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Obr. 5.3. Typy zmien vekových štruktúr obyvateľstva okresov SR (1996 – 2018)
Zdroj: ŠU SR 1989 – 2019; výpočty: autori
Rozmer zmien je individuálny a mení sa od okresu k okresu. A neplatí, že by pre
okresy „mladé“ bola typickejšia pomalá zmena vekovej štruktúry a u „starých“ by
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bola tendencia urýchľovať tieto procesy. Prvotnú pôsobnosť však treba pripísať
vzájomným pomerom medzi hodnotenými vekovými skupinami. Rovnako dôležitý
je vplyv početnosti presúvajúcich sa kohort z jednej vekovej skupiny do druhej.
Samozrejme sa pri náraste a poklese hodnotených vekových skupín uplatňuje
rozdielnosť vývoja pôrodnosti a úmrtnosti, v menšej miere aj migrácia.
Veková štruktúra slovenskej populácie prešla v sledovanom období výraznými
zmenami. Dominovalo starnutie zdola, signifikantné však bolo aj starnutie zo
stredu a vrcholu vekovej pyramídy. Starnutie obyvateľstva bude bez výnimky
progredovať aj v nasledujúcich rokoch. Rýchlosť populačného starnutia sa však
bude priestorovo líšiť. Keďže úhrnná plodnosť dosahuje vyššie hodnoty a úmrtnosť
sa približuje k biologickým limitom, bude starnutie prebiehať v tomto priestore
pomalšie a kontinuálnejšie.

5.2 Rodinný stav
Štruktúra populácie Slovenska podľa rodinného stavu od začiatku 90. rokov prešla
a prechádza veľmi dôležitými zmenami. Tie sú výsledkom dramatickej a dynamicky
prebiehajúcej transformácie rodinného a reprodukčného správania v posledných
takmer troch dekádach. Hlavnú úlohu zohráva predovšetkým intenzita a časovanie
sobášnosti, rozvodovosti, ako aj úroveň a samotný vývoj úmrtnosti. Okrem toho
sa na formovaní zloženia obyvateľstva Slovenska podľa rodinného stavu podieľajú
aj viaceré nedemografické determinanty, medzi ktoré je potrebné zaradiť
predovšetkým bytové a socioekonomické podmienky, kultúrne a hodnotové
tradície, postoje a normy. Z hľadiska normatívnych faktorov ide najmä o tie, ktoré
sa priamo týkajú niektorých aspektov rodinného života, ako je napríklad postoj
ku skorým sobášom, rozvodom manželstva, k opakovaným sobášom rozvedených
alebo ovdovených a ku kohabitáciám (Fialová 1991).
Základnou črtou zloženia dospelej populácie Slovenska podľa rodinného stavu
na začiatku 90. rokov bola prevaha osôb žijúcich v manželskom zväzku (pozri tiež
Majo a Šprocha 2016, Šprocha a Tišliar 2018). Spoločne tvorili takmer dve tretiny
z osôb vo veku 16 a viac rokov. Vzhľadom na nižšie šance na opakovaný sobáš, ako aj
vyššie riziko ovdovenia u žien (napríklad Šprocha a Tišliar 2018), bol podiel ženatých
mužov vyšší. Naopak u žien nachádzame častejšie prítomnosť vdov a rozvedených.
Určité rozdiely existovali aj z pohľadu zastúpenia slobodných, ktoré boli o niečo
častejšie v mužskej časti populácie (tab. 5.1).
Odkladanie manželských štartov, u určitej časti mladých generácií prípadne aj trvalé
odmietanie manželstva v kombinácii s rastúcim rizikom rozvodu, v posledných
viac ako dvoch desaťročiach znamenali výrazný nárast podielu slobodných
a rozvedených mužov a žien (bližšie Šprocha a Tišliar 2018). Osoby, ktoré ešte
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ani raz nevstúpili do manželstva tak podľa posledných dostupných údajov tvoria
v populácii 16 a viacročných takmer tretinu. U mužov je to dokonca necelých
38 % a u žien o približne 10 percentuálnych bodov menej. Rozvedených mužov
je približne desatina a rozvedené ženy tvoria takmer 12 %. Z tohto prehľadu je
zrejmé, že naďalej môžeme identifikovať značné rodové rozdiely (pozri tab. 5.1).
Predovšetkým zlepšovanie úmrtnostných pomerov v reprodukčnom a produktívnom
veku (bližšie pozri napríklad Mészáros 2008; Šprocha a Tišliar 2018) znamenalo
znižovanie podielu ovdovených, a to najmä u žien. Aj napriek tomu sú však naďalej
ženy častejšie vystavené riziku ovdovenia a životu vdovy.
Tab. 5.1. Štruktúra obyvateľstva Slovenska vo veku 16 a viac rokov podľa pohlavia
a rodinného stavu (v %)
Rodinný stav
1991
2001
2011
2018
Muži
slobodní
25,7
32,1
35,6
37,6
ženatí
67,8
58,9
50,6
49,8
rozvedení
3,2
4,7
8,4
9,9
ovdovení
3,2
2,9
2,8
2,6
Ženy
slobodné
17,3
22,9
26,6
27,6
vydaté
62,7
54,6
47,7
47,8
rozvedené
4,3
6,2
9,8
11,6
ovdovené
15,6
14,9
13,9
13,0
Spolu
slobodní/é
21,3
27,3
30,9
32,4
ženatí/vydaté
65,2
56,7
49,1
48,8
rozvedení/é
3,8
5,5
9,2
10,8
ovdovení/é
9,6
9,1
8,6
8,0
Zdroj údajov: SĽDB 1991, SODB 2001, SODB 2011, ŠÚ SR 2019; triedenie
a výpočty autori
Pre Slovensko bolo z pohľadu rodinného správania typickým javom skorý vstup do
manželstva a takmer univerzálna sobášnosť, čím sa historicky radilo k populáciám
na východ od takzvanej Hajnalovej línie (Hajnal 1956, 1965). Obdobie minulého
politického režimu tento aspekt ešte umocnilo (Šprocha 2016; Šprocha a Tišliar
2018). Aj preto výsledky sčítania ľudu zo začiatku 90. rokov poukázali na veľmi
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rýchly pokles podielu slobodných mužov a najmä žien už vo veľmi mladom veku.
Spomínaný proces odkladania manželských štartov prebiehajúci a medzigeneračne
sa postupne prehlbujúci (bližšie pozri Šprocha 2016) znamenal významný nárast
zastúpenia slobodných mužov a žien najmä v prvej polovici reprodukčného veku.
Podľa posledných dostupných údajov tak pred dovŕšením 30. roku života do
manželstva vstupuje už len asi pätina mužov a tretina žien (pozri obr. 5.4 a 5.5).
V poreprodukčnom veku sa zatiaľ nachádzajú generácie osôb, ktoré v prevažnej
miere vyznávali model skorej a takmer univerzálnej sobášnosti, preto podiel trvalo
slobodných mužov a žien zatiaľ zostáva relatívne nízky. Ako však ukazujú údaje
za mladšie generácie na konci reprodukčného veku, tento stav sa bude postupne
meniť a podiel osôb, ktoré nebudú mať žiadnu skúsenosť so životom v manželstve,
významne vzrastie.

Obr. 5.4. a 5.5. Podiel slobodných mužov a žien podľa veku v populácii Slovenska
Zdroj údajov: SĽDB 1991, SODB 2001, SODB 2011, ŠÚ SR 2019; triedenie a výpočty autori
Zmeny v zastúpení slobodných osôb sa následne prejavili aj v podiele ženatých
a vydatých. Okrem toho negatívne pôsobilo aj zníženie opakovanej sobášnosti a nárast
rizika rozvodu. Preto váha osôb žijúcich v manželstve klesla aj v poreprodukčnom
veku (pozri obr. 5.6 a 5.7). Na druhej strane však môžeme jasne identifikovať zvýšenie
podielu ženatých mužov a najmä vydatých žien v seniorskom veku predovšetkým
ako výsledok poklesu rizika ovdovenia. Pretrvávajúca nižšia intenzita opakovanej
sobášnosti, nižší vek pri rozvode a ovdovení v porovnaní s mužmi, ako aj celkovo nižšia
úmrtnosť žien stoja v poreprodukčnom veku za nižším zastúpením vydatých a skorším
vznikom prevahy osôb žijúcich mimo manželský zväzok.
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Obr. 5.6. a 5.7. Podiel ženatých mužov a vydatých žien podľa veku v populácii Slovenska
Zdroj údajov: SĽDB 1991, SODB 2001, SODB 2011, ŠÚ SR 2019; triedenie a výpočty autori
Legislatívne ukončenie manželstva má na Slovensku síce dlhú históriu, ale ešte na
začiatku 90. rokov podiel rozvedených v jeho populácii bol vo väčšine vekových skupín
pomerne nízky. Výrazné zvyšovanie intenzity rozvodovosti v kombinácii s poklesom
opakovanej sobášnosti v nasledujúcich viac ako dvoch desaťročiach priniesli okrem
iného aj dramatický nárast podielu rozvedených. Zmeny v časovaní v prvosobášnosti,
ako aj predlžovanie dĺžky trvania manželstva pri rozvode znamenajú tiež posun
maximálnej úrovne podielu rozvedených na koniec reprodukčného veku (pozri obr.
5.8 a 5.9). V týchto vekových skupinách je v súčasnosti už rozvedená približne každá
piata osoba, pričom o niečo častejšie ide o ženu ako o muža.
Podiel ovdovených osôb v sebe odráža vekovú štruktúru a odlišné úmrtnostné
pomery medzi pohlaviami, spoločenské postavenie, možnosti a snahu zmeniť tento
rodinný stav. Opakovaný vstup do manželstva u ovdovených pritom súvisí s vekom
ovdovenia, pohlavím a tiež ekonomickými faktormi, ktoré by ovdoveného mohli vo
väčšej či menšej miere nútiť tento stav zmeniť.
Dlhodobé pretrvávanie mužskej nadúmrtnosti spolu s častejším uzatváraním druhých
a ďalších manželstiev prispievali k situácii, keď ovdovený muž bol v produktívnom
i mladšom seniorskom veku skôr raritou (pozri obr. 5.10). Tento stav navyše so
spomínaným zlepšovaním úmrtnostných pomerov sa postupne prehlbuje a začína
sa týkať aj starších vekov. Úplne opačnú situáciu najmä na začiatku 90. rokov
nachádzame u žien. Dlhodobá stagnácia a v niektorých prípadoch aj zhoršovanie
úmrtnostných pomerov mužov od polovice 60. rokov prispeli k prehlbovaniu
mužskej nadúmrtnosti (bližšie pozri napríklad Šprocha a Tišliar 2018). Spoločne
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s nižšou šancou na opakovaný vstup do manželstva v porovnaní s mužmi boli
hlavnými faktormi výrazne vyššieho zastúpenia ovdovených žien už v staršom
produktívnom a mladšom seniorskom veku. Postupné znižovanie úmrtnosti a tiež
rýchlejšie predlžovanie života v mužskej časti populácie predstavuje významný
aspekt znižovania podielu vdov, a to aj v starších vekoch (obr. 5.11).

Obr. 5.8. a 5.9. Podiel rozvedených mužov a žien podľa veku v populácii Slovenska
Zdroj údajov: SĽDB 1991, SODB 2001, SODB 2011, ŠÚ SR 2019; triedenie a výpočty autori

Obr. 5.10. a 5.11. Podiel ovdovených mužov a žien podľa veku v populácii Slovenska
Zdroj údajov: SĽDB 1991, SODB 2001, SODB 2011, ŠÚ SR 2019; triedenie a výpočty autori
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5.3 Vzdelanostná štruktúra
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie obyvateľstva Slovenska prešlo od začiatku 90.
rokov veľmi dynamickými kvantitatívno-kvalitatívnymi zmenami (bližšie napríklad
Bleha et al. 2014; Majo a Šprocha 2016; Šprocha a Tišliar 2018). Celospoločenská
transformácia, zmeny v hospodárstve, presadzovanie znalostnej ekonomiky
vytvárajú veľký tlak na kvalitatívnu stránku ľudského kapitálu, čo sa odzrkadľuje aj
v medzigeneračnej zmene pohľadu na vzdelanie a jeho hodnotu. Práve vzdelanie sa
stáva dôležitým ekonomickým faktorom pre úspech jednotlivca na trhu práce. Preto
jedným z hlavných znakov medzigeneračnej transformácie vzdelanostných dráh na
Slovensku v posledných takmer troch dekádach sa stal príklon k sekundárnemu
a najmä terciárnemu stupňu vzdelania.
Samotná vzdelanostná štruktúra obyvateľstva Slovenska je však výsledkom
kombinácie viacerých faktorov pôsobiacich v dlhom časovom horizonte. Na jednej
strane sú to postupne sa meniace vzdelanostné systémy, zmeny vo vzdelávaní, ako
aj samotné postoje a možnosti jednotlivých generácií k samotnému vzdelaniu.
Okrem toho dôležitú úlohu zohrávali aj niektoré ďalšie vonkajšie faktory, ako
napríklad centrálne riadenie hospodárstva v minulom režime a s tým súvisiaca
a postupne sa prehlbujúca preferencia určitých typov vzdelaní, medzigeneračná
transmisia vzdelanostných dráh a v neposlednom rade tiež dostupnosť, kvalita
a celkové možnosti jedinca v procese získavania určitého stupňa vzdelania (bližšie
k tejto problematike napríklad Šprocha a Tišliar 2018).
Sčítanie ľudu zo začiatku 90. rokov poukazuje na charakter vzdelanostnej štruktúry
Slovenska významne poznačenej vývojom celého systému vzdelávania, preferencií
vzdelanostných dráh v špecifických hospodárskych a spoločenských podmienkach.
Predovšetkým došlo k významnej redukcii podielu osôb len so základným vzdelaním
a vytvoreniu dvoch hlavných rodovo diferenčných vzdelanostných modelov
(Šprocha a Tišliar 2018). V prípade mužov išlo o preferenciu stredoškolských, najmä
učňovských odborov bez maturity, kým u žien prevažovala snaha nadobudnúť úplné
stredoškolské vzdelanie. Obavy z nadprodukcie absolventov vysokých škôl spolu so
snahami vytvárať pracovníkov predovšetkým pre robotnícke profesie znamenalo
dlhodobú stagnáciu podielu osôb s vysokoškolským vzdelaním (Bleha et al. 2014;
Šprocha a Tišliar 2018).
Pokles zastúpenia mužov a žien len so základným vzdelaním v dospelej populácii
Slovenska pokračoval aj v 90. rokoch a v prvej dekáde nového milénia. Bolo
výsledkom snáh o nadobúdanie vyššieho vzdelania u mladých generácií, ako aj
postupným vymieraním starších osôb, ktoré práve dosiahli maximálne tento stupeň
vzdelania. Preto kým podľa sčítania ľudu 1991 vo veku 15 a viac rokov malo približne
37 % osôb nanajvýš základné vzdelanie, v poslednom sčítaní obyvateľov 2011 sa ich
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zastúpenie znížilo pod hranicu 18 %. Väčšinou pritom išlo o staršie osoby. Podiel
mužov a žien so stredoškolským vzdelaním bez maturity zostal približne rovnaký,
a to na úrovni 29 %. Na druhej strane sa však výrazne zvýšilo zastúpenie osôb
s úplným stredoškolským z 25 % na takmer 37 % a s vysokoškolským vzdelaním
z 8 % na viac ako 17 %.
Podrobnejší pohľad na vzdelanostnú štruktúru populácie Slovenska na začiatku
90. rokov (obr. 5.12) zachytáva obraz, ktorý sa formoval nielen v špecifických
podmienkach minulého politického režimu, ale je tiež výsledkom príklonu k veľmi
nízkemu vzdelaniu najstarších generácií mužov a žien narodených v prvých troch
dekádach 20. storočia. Napríklad prevahu mužov s nanajvýš základným vzdelaním
môžeme identifikovať od najstarších kohort až do generácií zo začiatku 30. rokov
minulého storočia. U žien tento jav bolo možné nájsť dokonca až do generácií zo
začiatku 40. rokov. V mladších kohortách už nachádzame spomínanú kvalitatívnu
premenu vzdelanostných dráh. U mužov sa do popredia dostáva veľmi rýchlo
predovšetkým učňovské vzdelanie bez maturity. Už vo veku 40 rokov dosiahli tento
typ vzdelania štyria z desiatich mužov, pričom smerom k mladším kohortám to bolo
ešte viac s maximom vo veku 28 až 35 rokov, a to viac ako 45 %. Sprístupnením
učňovských odborov s maturitou v 70. a najmä 80. rokoch došlo k určitému nárastu
podielu najmladších mužov vo veku 19 až 22 rokov s týmto typom vzdelania.
U žien vidíme skôr spomínaný príklon k úplnému stredoškolskému vzdelaniu
získavanému spočiatku najmä na odborných školách a u mladších kohort aj na
všeobecných stredných školách. Hranicu 40 % ženy s úplným stredoškolským
vzdelaním prekročili vo veku okolo 40 rokov a smerom k mladším kohortám sa ich
zastúpenie zvyšovalo. Vo veku 23 rokov tak tvorili osoby s úplným stredoškolským
vzdelaním nadpolovičnú väčšinu. Súčasťou vzdelanostných dráh žien však bol
v porovnaní s mužmi tiež častejší príklon len k základnému vzdelaniu. Výsledky
sčítania ľudu 1991 tiež potvrdili nízke zastúpenie osôb s vysokoškolským vzdelaním.
Podiel absolventov vysokých škôl sa dlhodobo pohyboval na úrovni 10 až 14 %
a v prípade absolventiek to bolo len približne 9 až 13 %.
Prvé desaťročie transformácie slovenskej spoločnosti prinieslo vo vzdelanostnej
štruktúre u mladších generácií zreteľné zmeny. Išlo však len o prvotnú fázu, ktorá
sa prejavila predovšetkým zvyšovaním podielu mužov so stredoškolským vzdelaním
s maturitou (bližšie pozri napríklad Bleha et al. 2014; Šprocha a Tišliar 2018). Ďalšie
desaťročie, ako to potvrdzujú výsledky posledného sčítania 2011, znamenalo
zreteľný nástup a plné presadenie sa druhej fázy transformácie vzdelanostných
dráh mladých mužov a žien. Podiel osôb s úplným stredoškolským vzdelaním sa vo
veku 20 až 22 rokov ďalej zvyšoval, keď u mužov prekročil 60 % a u žien dokonca
80 %, a to predovšetkým na úkor stredoškolského vzdelania bez maturity (obr.
5.13). K hlavným znakom tejto fázy však bol zreteľný príklon k vysokoškolskému
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Obr. 5.12. Vzdelanostná štruktúra populácie Slovenska v roku 1991
Zdroj údajov: SĽDB 1991; triedenie a výpočty autori

Obr. 5.13. Vzdelanostná štruktúra populácie Slovenska v roku 2011
Zdroj údajov: SODB 2011; triedenie a výpočty autori
vzdelaniu. Prispel k tomu nielen rastúci dopyt, ale aj zvyšujúca sa ponuka v podobe
nárastu počtu vysokých škôl, ako aj rozmachu externej formy vzdelávania na
terciárnom stupni. U mužov podiel vysokoškolsky vzdelaných osôb vo veku 25 – 29
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rokov dosiahol hranicu 25 až 27 % a u žien je to dokonca 36 až 41 %. Znamená
to, že na Slovensku vznikla historicky jedinečná situácia, keď vyššie vzdelanie už
dosahujú ženy. Pokračujúci rast participácie na terciárnom vzdelávaní potvrdzuje,
že tento vývojový jav bude pokračovať aj v ďalších generáciách a dosahovanie
vysokoškolského vzdelania sa stáva integrálnou súčasťou vzdelanostných dráh čoraz
väčšej časti mladých mužov a najmä žien na Slovensku.

5.4 Rodiny a domácnosti
Populácia Slovenska nie je len súbor jednotlivcov, ale vo svojej podstate je tvorená
systémom väčších a menších kolektivít. Tie sa od seba odlišujú nielen veľkosťou,
ale aj rozdielnou štruktúrou, sociálnou funkciou, stupňom organizovanosti a dĺžkou
existencie (Kučera a Kalibová 1994). Medzi malé sociálne kolektivity môžeme
zaradiť rodiny a domácnosti, ktoré sú vyčleňované na základe spoločného bývania,
hospodárenia a príbuzenských väzieb. Nenahraditeľným zdrojom údajov o nich
sú sčítania obyvateľov, z ktorých sa od roku 1961 konštruujú takzvané cenzové
domácnosti (Šprocha a Tišliar 2018). Tie predstavujúce najmenšiu ďalej nedeliteľnú
sociálnu kolektivitu, ktorej základ predstavujú príbuzenské väzby v priamom
príbuzenskom vzťahu deklarované jednotlivými členmi domácnosti (bližšie Pilinská
et al. 2005). Celkovo môžeme hovoriť o dvoch základných typoch domácností –
o rodinných a nerodinných domácnostiach. V prípade rodinných domácností
rozlišujeme úplné a neúplné rodinné domácnosti, ktoré sa ďalej rozdeľujú na
domácnosti s alebo bez závislých detí, pričom za závislé deti sú považované všetky
deti bez vlastného príjmu do veku 26 rokov. Za úplné rodinné domácnosti sa
považuje spolužitie manželského páru alebo druha s družkou. Neúplné rodinné
domácnosti vytvára rodič s dieťaťom alebo deťmi, ak tieto nevytvárajú vlastnú
cenzovú domácnosť. Nerodinné domácnosti sa delia na domácnosti jednotlivcov
a viacčlenné nerodinné domácnosti (bližšie pozri Pilinská et al. 2005).
Samotný počet cenzových domácností má na Slovensku dlhodobo rastúci trend
(Majo a Šprocha 2016; Šprocha a Tišliar 2018; Šprocha et al. 2014). Platilo to aj
o 90. rokoch, no intercenzálne obdobie na začiatku 21. storočia prinieslo ich mierny
pokles (tab. 5.2). Okrem toho došlo tiež k pomerne významnej zmene ich štruktúry.
Vo všeobecnosti na Slovensku dlhodobo dominujú úplné rodinné domácnosti
(Šprocha a Tišliar 2018). V posledných dvoch intercenzálnych obdobiach však
došlo k poklesu ich počtu, ako aj zastúpenia medzi cenzovými domácnosťami.
Transformácia reprodukčného správania od začiatku 90. rokov znižovanie podielu
a počtu úplných rodín urýchlila. Podľa výsledkov sčítania obyvateľov z roku 2011
tak na Slovensku do tejto kategórie patrilo necelých 1 080-tisíc domácností, ktoré
predstavovali už len niečo viac ako polovicu zo všetkých cenzových domácností.
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Súčasne došlo k poklesu úplných rodín so závislými deťmi, kým naopak úplné rodiny
bez detí zaznamenali svoj nárast (tab. 5.2). Tento trend je výsledkom celkového
zníženia plodnosti, odkladania rodenia detí v manželstve, ako aj dlhšieho spolužitia
manželov po odchode detí z nukleárnej rodiny v kombinácii s rozdielmi v početnosti
jednotlivých populačných kohort v rámci životného cyklu rodiny.
Tab. 5.2. Počet a štruktúra typov cenzových domácností na Slovensku v rokoch 1991,
2001 a 2011
Typ cenzovej domácnosti
1991
2001
2011
Absolútny počet cenzových domácností
Cenzové domácnosti celkom
v tom
úplné rodinné
bez závislých detí
so závislými deťmi
neúplné rodinné
bez závislých detí
so závislými deťmi
Domácnosti jednotlivcov
Viacčlenné nerodinné
Štruktúra (v %)
v tom

úplné rodinné
bez závislých detí
so závislými deťmi

1 832 484
1 234 473
472 137
762 336
190 931
91 785
99 146
399 288
7 792

2 071 743
1 168 023
523 920
644 103
246 358
108 029
138 329
622 023
35 339

2 061 864
1 079 858
576 828
503 030
331 524
163 749
167 775
607 808
42 674

67,4
56,4
25,8
25,3
41,6
31,1
neúplné rodinné
10,4
11,9
bez závislých detí
5,0
5,2
so závislými deťmi
5,4
6,7
Domácnosti jednotlivcov
21,8
30,0
Viacčlenné nerodinné
0,4
1,7
Zdroj údajov: SĽDB 1991, SODB 2001, SODB 2011; triedenie a výpočty autori

52,4
28,0
24,4
16,1
7,9
8,1
29,5
2,1

Početnosť neúplných rodinných domácností sa pomaly zvyšovala až do začiatku
90. rokov (Šprocha a Tišliar 2018). V nasledujúcom období však došlo k celkom
dynamickému nárastu, ktorý bol podmienený jednak existenciou pomerne
výrazných rozdielov v úmrtnosti medzi pohlaviami, aj keď od 90. rokov zmenšujúcimi
sa, nárastom rozvodovosti, ako aj poklesom šancí na opakovaný sobáš u rozvedenej
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osoby. Podľa údajov zo sčítania 2011 na Slovensku je už takmer 332-tisíc neúplných
rodín, kým na začiatku 90. rokov to bolo ešte len necelých 191-tisíc. Tento typ
domácností tak tvorí už viac ako 16 %.
Od zavedenia konceptu cenzovej domácnosti medzi integrálne prvky sčítania
obyvateľov sledujeme tiež kontinuálny rast počtu a podielu domácností
jednotlivcov. K pomerne výraznému zvýšeniu došlo najmä v 90. rokoch, keď
z necelých 400-tisíc a 22-percentného podielu už o desať rokov neskôr prekročili
hranicu 622-tisíc a dosiahli podiel takmer 30 %. V nasledujúcom intercenzálnom
období síce došlo k miernemu poklesu na necelých 608-tisíc, ale keďže klesal aj
celkový počet cenzových domácností, ich zastúpenie zostalo tesne pod hranicou
30 %. Príčin takého dynamického nárastu je niekoľko. V spojitosti s vekom a fázou
rodinného cyklu môžeme hovoriť o dvoch veľkých podskupinách domácností
jednotlivcov. Prvú predstavujú mladé, slobodné osoby, ktoré bývajú alebo aspoň
hospodária samostatne bez partnera. Druhou veľkou skupinou sú osoby, ktoré už
majú skúsenosti so životom v manželstve, čiže rozvedení a ovdovení, ale z rôznych
dôvodov zostávajú žiť a hospodáriť samostatne. Vznik a pretrvávanie takýchto
domácností je podmienené ochotou a možnosťami osôb žiť osamote, prípadne
v nájomnom vzťahu, ako aj predchádzajúcou manželskou históriou. V takomto
prípade je potom rozhodujúcim faktorom ukončovanie manželstiev rozvodom
alebo ovdovením. S tým úzko súvisí aj intenzita, s akou tieto osoby vstupujú do
ďalšieho manželstva prípadne kohabitácie, a či sa v predchádzajúcom manželstve či
kohabitácii narodili deti a zostávajú žiť s jedným z rodičov.
Tab. 5.3. Počet a štruktúra cenzových domácností na Slovensku podľa počtu jej členov
v rokoch 1991, 2001 a 2011
Počet
členov
1991
2001
2011
1991
2001
2011
absolútne
v%
1
399 288
622 023
607 808
21,8
30,0
2
438 827
481 628
494 354
23,9
23,2
3
336 692
370 966
409 430
18,4
17,9
4
421 569
404 046
368 117
23,0
19,5
5
168 523
134 617
117 043
9,2
6,5
6
47 548
37 767
37 150
2,6
1,8
7+
20 037
20 696
27 962
1,1
0,1
Spolu
1 832 484 2 071 743 2 061 864
100
100
Zdroj údajov: SĽDB 1991, SODB 2001, SODB 2011; triedenie a výpočty autori
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Zmeny v počte a štruktúre domácností v kombinácii s celkovou transformáciou
reprodukčného správania sa premietli aj do ich zloženia podľa počtu členov.
Dominantným prvkom je dlhodobý pokles priemernej veľkosti rodín a domácností
na Slovensku. Ten pokračoval aj v sledovanom období. Kým v sčítaní ľudu 1991
pripadalo na jednu cenzovú domácnosť približne 2,9 osoby, v roku 2011 to už bolo
menej ako 2,6 členov. Za týmto vývojom stojí nárast podielu domácností tvorených
len jednou osobou, ako aj pokles počtu domácností so štyrmi a viac členmi (pozri
tab. 5.3). Tento trend je výsledkom kombinácie faktorov podmieňujúcich existenciu
rôznych typov domácností jednotlivcov, ako aj znižovania plodnosti a počtu rodín
s vyšším počtom detí, ktoré sú hlavným faktorom vplývajúcim na veľkosť rodinných
domácností na Slovensku.

5.5 Etnické pomery na Slovensku po roku 1989
Etnicita, etnická a národná identita patrili medzi významné spoločenské javy, ktoré
v kontexte spoločensko-politických zmien zaznamenali v slovenskej a zároveň celej
východoeurópskej spoločnosti nevídanú dynamiku až erupciu. Jej umelé umlčanie
počas socializmu nespôsobilo stratu jej významu a potenciál na eskaláciu konfliktov.
Zdanlivú harmóniu o možnosti vyriešenia národnostných konfliktov iba v socialistickej
spoločnosti ... odstránením antagonizmu medzi sociálno-ekonomickou a národnou
slobodou, ktorá sa prejavila v primeranom raste počtu obyvateľov iných národností
(Mazúr 1970, s. 456-457) nemožno s odstupom času brať ako spoľahlivú informáciu
o etnickej situácii u nás. Preto po roku 1989, žiaľ, sa etnické vzťahy pretavili na
našom území do podoby viacvrstvového konfliktu. Na jednej strane išlo o vyplavenie
konfliktov, ktoré boli po II. svetovej vojne socialistickým režimom tabuizované
a nedoriešené, na druhej strane o narastajúcu etnicizáciu sociálnych konfliktov
spojených s časťou rómskeho obyvateľstva. Výraznejšie bol tento konflikt viditeľný
až na medzinárodnej úrovni v 90. rokoch v kontexte slovensko-maďarských vzťahov.
Druhou nemenej významnou oblasťou premien bol akademický diskurz o redefinícii
podstaty a prejavu etnicity. Diskusia o posune chápania tohto spoločenského
fenoménu sa však v geografickej spisbe výraznejšie neprejavila. Najdôležitejší
bol posun v definovaní prvkov, ktoré etnicitu nedeterminujú, ale len indikujú
v širšom spoločenskom kontexte. Prednovembrová etnológia pracovala s etnickými
skupinami ako s uzavretými vnútorne homogénnymi a jasne identifikovateľnými
na základe objektívnych znakov, ako sú najmä jazyk, územie či dokonca psychické
vlastnosti. Nevšímala si odlišnosť kontextov, interakciu, transformáciu obsahu
identity a vôľu vychádzajúcu zvnútra skupiny. Silným tmelom etnickej skupiny bola
predstava spoločnej kultúry, respektíve stotožnenia etnických a kultúrnych celkov.
Ferencová (2005, s. 36-37) správne uvádza, že v čase globalizácie sa kultúrne
rozdiely stierajú a etnické skupiny pretrvávajú a zároveň výpočet kultúrnych prvkov
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je neohraničený, čiže aj kultúrne prvky ako aj kultúrne odlišnosti či podobnosti
sú konštruované. Veľmi silnou etnoidentifikačnou indíciou na Slovensku bol a aj
naďalej pretrval materinský jazyk, kde obzvlášť v chápaní národa – etnickej skupiny
ako monolingválnej sa prípady multilingválnych okamihov jej členov môžu chápať
ako ohrozenie identity (Ondrejovič a Krupa 2009, s. 137).

Obr. 5.14. Dvojjazyčné tabule s názvom obce boli po roku 1989 jedným z aj geograficky
najviditeľnejších prejavov etnickej emancipácie ako aj sporom o vyhraničenie
etnického priestoru
Zdroj: Šútovec (2010); (© Shooty)
V kontexte premien vnímania etnickej identity a etnicity z esencialistického ku
konštruktivistickému by sme vyzdvihli dve významné teórie, ktoré pomerne výrazne
ovplyvnili súčasné etnické procesy – a to je teória etnických hraníc od F. Bartha a teória
komunít v predstavách od B. Andersona. Teória Bartha (1998) poukazuje na etnické
skupiny ako formy sociálnej organizácie s rozhodujúcim aspektom sebapripisovania
(self-ascription) a pripisovania (ascription), pričom etnické kategórie vytvárajú akési
organizačné nádoby, ktoré v rozličných sociálno-kultúrnych systémoch môžu byť
naplnené rozličným obsahom (Barth 1998, s. 13, 14). Ťažiskom výskumu je však
etnická hranica vo význame sociálnej hranice, ktorá vymedzuje skupinu. Udržovanie
tejto hranice je vlastne vytváranie kategórií, ktoré rozhodujú o členstve alebo
- 132 -

Demografické štruktúry
nečlenstve v etnickej skupine počas interakcie (ibid, s. 15). Pri teoretickom prístupe
o etnických skupinách ako komunitách v predstavách hovorí Anderson o komunite,
v ktorej aj členovia tej najmenšej z nich nepoznajú osobne ďalších členov, ale
v predstave vedia, že sú členmi jednej komunity, ktorá si zároveň uvedomuje, že je
zvrchovaná a ohraničená, teda že za hranicou žijú členovia iných národov. K tomuto
uvedomeniu prispieva aj modernizácia a rozvoj sčítaní obyvateľstva, máp či múzeí
(Anderson 2006).
Dynamika akademického diskurzu v etnickej problematike priniesla aj na Slovensko
akési „rozčerenie stojatých vôd“. Spoločenské vedy a aj humánna geografia sa
učia narábať s pluralizáciou a dynamizáciou etnických procesov. Etnicita už nie je
status, ale proces, konceptuálny náhľad a nie determinant spoločenských, čiže aj
geografických či demografických javov. Jej väčšia či menšia fluidita vyžaduje stále
aktualizovanú konceptualizáciu a kontextualizáciu procesu v širších spoločenských
súvislostiach, najmä genderové, náboženské, priestorové či ekonomické
a vzdelanostné súvislosti. Syntéza a syntetický náhľad, taký výrazne dominantný
prístup v geografii, jej však môže uškodiť a zovšeobecniť niečo, čo nemusí byť
vôbec všeobecné. Skôr je v tomto kontexte potrebné hľadať konkrétne príklady ako
etnicita, etnické procesy a vzťahy prispievajú k tvorbe sociálneho fenoménu, ktorý
označíme ako priestor. S dynamizáciou tohto javu sa učíme v kontexte analyzovať
pojmy etnických procesov – najmä asimilácia, koncept viacerých etnických identít,
diasporálnosť či stereotypizácia a mýtizácia.
V súvislosti so záujmom o etnickú problematiku je špecifickým výskum v prípade
Rómov. V tomto prípade spoločenský, a aj vedecký diskurz často veľmi rád
pracuje so zovšeobecňujúcimi až esencialistickými predstavami a konštrukciami.
Etnoidentifikačný proces u Rómov je veľmi komplikovaný, determinovaný dlhodobou
spoločenskou izoláciou, reprodukovanými antropologickými odlišnosťami a často
dvojitou identitou – slovenskou a rómskou (Mann 2009). Medzi výrazné koncepty
v prístupe k Rómom patrí takzvaný biologizmus zavádzajúco vysvetľujúci postavenie
Rómov v osadách „génmi“ či „rasou“, vrodenou „náchylnosťou ku kriminalite“,
nemožnosťou kultivácie. Jeho efektívnosťou je, že dáva okamžitú odpoveď
(Rómovia si za to môžu sami), redukciu problémov na jednu príčinu (môžu za to ich
vrodené vlastnosti) a tým vytvára zdanie „riešenia“ (Hrabovský 2015, s. 55). V časti
populácie sa skoncipoval koncept o rómskej komunite, ktorej prináležia osobité
výsady, o ktoré sa sami nezaslúžili a ktoré zneužívajú (Marushiaková a Popov
2015, s. 82). V tejto atmosfére, keď sa nadmerne preceňujú tzv. osobné talenty,
inteligencia, charakter alebo rovnosť šancí a neprihladia sa na sociálny a spoločenský
kontext, v ktorom je možné tieto vlastnosti rozvíjať, potom môže dôjsť na výzvy na
odstránenie, až zničenie tzv. „neprispôsobivých“ („asociálnych“) skupín. Rovnako
je potrebné upozorňovať na nebezpečnosť konceptov „asociálnosti“ a „rasy“, ktoré
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vedú k formulácii tvrdení, že nijaké sociálne a spoločenské opatrenia (vzdelanie,
podpora, výchova, afirmatívna akcia, atď.) nebudú schopné túto „neprispôsobivú
skupinu“ zmeniť (Hrabovský 2015, s. 57-58).
V celkovom ohľade a v kontexte spoločenských zmien možno z hľadiska etnických
pomerov považovať slovenskú spoločnosť za spoločnosť na pomyselnom vrchole
etnickej homogenizácie. Aspoň v tomto ohľade to naznačujú pomerne nepružne
definované kategórie národnostnej prináležitosti podľa novodobých sčítaní
obyvateľstva 1991 – 2011 (vývoj pozri obr. 5.15), hoci sa štruktúra aj vzhľadom na
emancipáciu staro-nových etnických skupín po roku 1989 mierne heterogenizuje.

Obr. 5.15. Percentuálne zastúpenie najpočetnejších etnických skupín Slovenska
v rokoch 1991, 2001 a 2011
Zdroj: SĽDB 1991, SODB 2001, SODB 2011
Špecifická priestorová koncentrácia je v prípade neslovenských etnických skupín
najviac viditeľná v prípade Maďarov, Rusínov a Ukrajincov a čiastočne aj Nemcov.
Vyššiu koncentráciu v určitých regiónoch Slovenska majú aj Rómovia. Z hľadiska
diverzifikovanosti etnických pomerov (pozri Majo 2018) jednotlivých regiónov
možno sledovať výraznejší nárast diverzifikovanosti od západu smerom na východ
a od severu smerom na juh. Je tiež zaujímavé, že najväčšie mestá Slovenska –
Bratislava a Košice majú podľa cenzových ukazovateľov vyššiu mieru etnickej
homogenity ako zvyšok Slovenska, konkrétne obe mestá majú nadpriemerné
zastúpenie najmä Slovákov.
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Z celkového pohľadu je možné tvrdenie, že skúmanie etnických pomerov a vzťahov
v rámci spoločnosti nie je jednoduchým a neraz vedie k určitému schematizmu.
Regionálna pestrosť, diverzifikovanosť a ukotvenosť v iných spoločenských
štruktúrach kladie stále nové a komplikované otázky postavenia etnicity v ňom.

5.6 Slovensko veriace či neveriace?
Kontinuita štatistických zisťovaní o náboženskej príslušnosti obyvateľov Slovenska
v sčítaniach od roku 1869 bola pretrhnutá v polovici 20. storočia. Materialistická
verzia videnia sveta ako oficiálna štátna doktrína presadzovaná komunistickou
mocou v druhej polovici 20. storočia cielene a systematicky vytláčala náboženstvo
do súkromnej sféry života jednotlivcov. Popri otvorených agresívnych útokoch na
predstaviteľov kléru, prenasledovaní veriacich, masívnej ateistickej propagande
a aktívnom podporovaní sekularizačných tendencií sa vyradenie otázky
o náboženskej príslušnosti obyvateľov Slovenska zo štatistických zisťovaní javilo ako
takmer zanedbateľný prejav bagatelizovania náboženstva a jeho vplyvu vo vtedajšej
spoločnosti. Podľa Tížika (2006) neexistencia údajov o náboženskej príslušnosti
zneviditeľňovala silu cirkví ako najväčších konkurentov komunistickej strany. Pre
hodnotenie religióznej štruktúry však ich absencia znamenala, že rok sčítania
1991 bol akýmsi začiatkom „nového letopočtu“ výskumov v tejto sfére. Zaradením
otázky o náboženskom vyznaní do listu obyvateľa sa Sčítanie ľudu, domov a bytov
v roku 1991 po štyroch dekádach stalo v podstate prvým a na určitý čas aj jediným
spoľahlivým zdrojom údajov o religióznej štruktúre obyvateľstva Slovenska.
Pod náboženským vyznaním sa v tomto sčítaní rozumela účasť občanov na
náboženskom živote niektorej cirkvi či náboženskej spoločnosti alebo vzťah občana
k cirkvi, respektíve náboženskej spoločnosti. Deťom do 15 rokov uviedli náboženské
vyznanie rodičia podľa svojho uváženia.
Sčítanie v roku 1991 malo zároveň ukázať, s akou mierou úspešnosti prebehli za
posledné desaťročia na Slovensku sekularizačné procesy, či a do akej miery sa
podarilo zmeniť obraz Slovenska ako silne náboženskej, najmä katolíckej krajiny.
Po vyhodnotení údajov z prvého sčítania po nežnej revolúcii sociológovia náboženstva
skonštatovali, že si Slovensko udržalo pozitívny vzťah k náboženskej viere, a že
najmä katolicizmus sa stal silnou súčasťou národnej identity Slovákov (Bunčák
2001). K niektorej z cirkví alebo náboženských hnutí či spoločností sa v roku 1991
prihlásilo 72,8 % zo všetkých sčítaných obyvateľov. Táto pomerne vysoká hodnota
stupňa religiozity bola v realite pravdepodobne ešte vyššia, keďže v sčítaní 1991
viac ako 917-tisíc osôb (17 %) na otázku o svojom náboženskom vyznaní neuviedlo
nijakú odpoveď. Podľa Kvasničkovej (2003) možno predpokladať, že medzi nimi boli
ľudia nielen hľadajúci alebo ľahostajní či neistí, ale aj vyhranení stúpenci netradičnej
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religiozity a „veriaci“, neochotní či odmietajúci odpovedať, poukazujúc na výsostne
súkromný charakter tejto sféry. V sčítaní v roku 2001, v ktorom podiel osôb
s nezisteným vierovyznaním bol iba na úrovni 3 %, sa potvrdila predpokladaná vyššia
hodnota stupňa religiozity – 84,1 %. Vysoký počet osôb s nezisteným vierovyznaním
(10,6 %) však zdeformoval objektívny obraz konfesionálnej príslušnosti obyvateľov
Slovenska aj v sčítaní v roku 2011, i keď príčiny takej vysokej absencie odpovedí na
otázku náboženského vyznania v tomto sčítaní súviseli najmä s medializovanými
pochybnosťami o zachovaní anonymity zisťovania.
Nástrojom ako obísť metodický problém s neúplným súborom dát je postup,
v ktorom za celok, čiže za 100 %, je považovaný podsúbor tých osôb, u ktorých sa
hľadaný údaj podarilo získať. Vychádza sa pri tom z predpokladu, že pri dostatočne
veľkom počte štatistických jednotiek, podskupina osôb, u ktorých odpoveď na
výskumnú otázku absentuje, má vlastnosti náhodne zostaveného výberového
súboru a ako taká je jej štruktúra s vysokou pravdepodobnosťou veľmi blízka
štruktúre podsúboru tých, ktorí odpoveď uviedli. Osoby s nezisteným údajom tak
neovplyvňujú, respektíve ovplyvňujú len veľmi málo relatívnu štruktúru celého
skúmaného základného súboru.
V našom prípade bol za celok považovaný súbor tých, ktorí sa k jednotlivým cirkvám
v sčítaní prihlásili alebo uviedli, že sú „bez vyznania“. Takto získaný obraz religióznej
štruktúry obyvateľstva Slovenska je predstavený v tab. 5.4.
Údaje zo všetkých troch ponovembrových sčítaní ukázali nasledovné:
● na Slovensku pôsobí 5 cirkví, ku ktorým sa v každom sčítaní prihlásilo viac ako
1 % obyvateľov, z nich rastúci trend sme zaznamenali iba u Gréckokatolíckej cirkvi,
čo je pozoruhodný fakt vzhľadom na štátom riadenú likvidáciu tejto cirkvi v 50.
rokoch minulého storočia a na násilne prerušené obdobie jej činnosti na takmer
2 dekády;
● najviac, asi 70 % obyvateľov Slovenska, sa prihlásilo k Rímskokatolíckej cirkvi,
pričom ich podiel mal v čase klesajúcu tendenciu;
● v relatívnom i absolútnom vyjadrení sa zvýšila početnosť tých, ktorí v sčítacích
hárkoch uviedli, že sú „bez vyznania“;
● na Slovensku sa viac ako 8 osôb z desiatich prihlásilo k niektorej z cirkví alebo
náboženských spoločností, stupeň religiozity však v čase mierne klesá.
Pri hodnotení zmien v náboženskej štruktúre obyvateľstva Slovenskej republiky
v prvej porevolučnej dekáde sú badateľné dva, na prvý pohľad odporujúce si závery:
● v období medzi rokmi 1991 a 2001 sa o viac ako 650-tisíc osôb zvýšil počet tých,
ktorí sa prihlásili k niektorej z piatich najväčšmi zastúpených tradičných cirkví;
● zároveň sa o takmer 182-tisíc zvýšil počet osôb „bez vyznania“.
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Tab. 5.4. Religiózna štruktúra obyvateľstva Slovenskej republiky v rokoch 1991, 2001 a 2011
Kategória
počet prihlásených
podiel prihlásených (%)
1991
2001
2011
3 187 383 3 708 120 3 347 277
178 733 219 831 206 871
326 397 372 858 316 250
82 545 109 735
98 797
34 376
50 363
49 133
515 551 697 308 725 362
31 515
60 642
81 909

Rímskokatolícka cirkev
Gréckokatolícka cirkev
Evanj. cirkev a. v.
Reform. kresť. cirkev
Pravoslávna cirkev
bez vyznania
ostatné
Spolu (osoby s
uvedeným vyznaním)
4 356 500 5 218 857 4 825 599
Stupeň religiozity
Zdroj: SĽDB 1991, SODB 2001, SODB 2011; výpočty autori

1991
73,2
4,1
7,5
1,9
0,8
11,8
0,7

2001
71,1
4,2
7,1
2,1
1,0
13,4
1,2

2011
69,4
4,3
6,6
2,0
1,0
15,0
1,7

100,0
88,2

100,0
86,6

100,0
85,0

V skutočnosti, zdanlivo si odporujúci paralelný nárast počtu „veriacich“ i počtu osôb
„bez vyznania“ sa mohol udiať vďaka početnému súboru obyvateľov, ktorí sa v sčítaní
1991 k otázke o náboženskom vyznaní nevyjadrili a stali sa tak zdrojovou kategóriou
týchto nárastov. Oba uvedené trendy môžeme komentovať spolu s Moravčíkovou a
Cipárom (2003) ako doklad toho, že 90. roky 20. storočia boli obdobím kryštalizácie
svetonázorových a hodnotových postojov obyvateľstva v nových podmienkach
demokratickej spoločnosti.
Procesy, ktoré viedli k renesancii a návratu náboženstva sociológ Tížik (2006) nazýva
desekularizáciou. Okrem iného za jeden z jej prejavov považuje nárast počtu ľudí,
ktorí sa vo výskumoch alebo sčítaniach obyvateľstva deklarujú ako príslušníci
niektorej z existujúcich cirkví a ktorí sa rôznymi spôsobmi aktívne podieľajú na živote
a praktikách niektorej z existujúcich náboženských skupín, čo bližšie špecifikuje
termínom desekularizácia vedomia (Tížik 2006).
Miera prírastku osôb v kategóriách príslušníkov jednotlivých cirkví a náboženských
spoločností počas intercenzálneho obdobia sa dá na regionálnej úrovni vhodne
vyjadriť relatívnym ukazovateľom, ktorý môžeme nazvať indexom desekularizácie.
Určuje sa u tých regionálnych jednotiek, v ktorých došlo k poklesu podielu osôb
hlásiacich sa do kategórie „bez vyznania“ a teda k nárastu podielu osôb, ktorí sa
prihlásili k niektorej cirkvi či náboženskej spoločnosti. V prvej pototalitnej dekáde,
približne ohraničenej sčítaniami v rokoch 1991 a 2001, ho môžeme určiť podľa vzorca:
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kde hodnota z predstavuje percentuálny podiel osôb, ktoré sa v jednotlivých
sčítaniach zaradili do kategórie „bez vyznania“. Na osoby, ktoré odpoveď na otázku
o náboženskom vyznaní neuviedli, sa neprihliada.
Číselné hodnoty indexu sa pohybujú v rozpätí od 0 po 100 %, pričom vyjadrujú, koľko
osôb v danej priestorovej jednotke opustilo kategóriu „bez vyznania“ v prepočte na
100 osôb, ktoré sa na začiatku sledovaného obdobia ako také deklarovali. Hodnota
indexu 100 % teda znamená, že všetci obyvatelia, ktorí sa na začiatku sledovaného
obdobia, čiže v roku 1991, zaradili do kategórie „bez vyznania“, boli na konci
sledovaného obdobia, teda v roku 2001, evidovaní v rámci niektorej cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti. Naopak, hodnota 0 % predstavuje situáciu, kedy sa podiel
obyvateľov „bez vyznania“ v danej priestorovej jednotke v období medzi dvomi
sčítaniami nijako nezmenil.
Paralelne s procesmi desekularizácie pokračovali v našej spoločnosti aj procesy
sekularizačné, naštartované v polovici 20. storočia. Hoci sekularizačný proces je
mnohovrstevný, zložitý a prebiehajúci na viacerých úrovniach, z hľadiska štruktúry
obyvateľstva podľa deklarovaného vierovyznania, môžeme jeho prejavy v rámci
posledných troch sčítaní vnímať cez zvyšovanie počtu a podielu osôb, ktoré sa
zaradili do kategórie “bez vyznania“. Miera relatívneho prírastku týchto osôb sa na
regionálnej úrovni dá vyjadriť indexom sekularizácie. Počítame ho pre tie regionálne
jednotky, v ktorých v období ohraničenom sčítaniami, napríklad v dekáde 1991 –
2001, došlo k nárastu podielu osôb v kategórii „bez vyznania“. Môžeme ho chápať
ako opak, respektíve ako doplnok indexu desekularizácie, ktorý sme predstavili
vyššie. Jeho výpočet sa riadi vzorcom:

Podobne ako u indexu desekularizácie, aj jeho hodnoty sa pohybujú v škále 0 až
100 %, pričom ich interpretácia je analogická, i keď opačná. Index v tomto prípade
vyjadruje mieru „odlivu“ obyvateľov, ktorých by sme mohli považovať za „veriacich“.
Hodnota indexu 100 % znamená, že všetci obyvatelia, ktorí sa v roku 1991 hlásili
k nejakému vierovyznaniu, prešli do roku 2001 do skupiny „bez vyznania“.
Analogicky môžeme vypočítať index sekularizácie a index desekularizácie aj pre
obdobie 2001 – 2011, pričom vo vyššie uvedených vzorcoch použijeme príslušné
podiely osôb bez vyznania z SODB 2001 a SODB 2011.
Na obr. 5.16 sú zobrazené hodnoty indexu sekularizácie a indexu desekularizácie
na okresnej úrovni v oboch intercenzálnych obdobiach. Kombinácia oboch indexov
umožňuje v rámci jedného kartografického obrazu identifikovať okresy s nárastom/
poklesom relatívnej veľkosti kategórie „bez vyznania“ a zároveň svojou číselnou
hodnotou uvedené indexy kvantifikujú mieru tohto nárastu či poklesu vzhľadom na
počiatočný stav.
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Obr. 5.16. Index sekularizácie a index desekularizácie v okresoch Slovenskej
republiky v obdobiach 1991 – 2001 a 2001 – 2011
Zdroj: SĽDB 1991, SODB 2001, SODB 2011; výpočty: autori
Pokles podielu osôb „bez vyznania“ sme v oboch obdobiach zaznamenali najmä na
severovýchode Slovenska, naopak jeho nárast sa, paradoxne, v oboch obdobiach
prejavil aj v priestoroch tradične považovaných za kresťanské, ako sú Orava či Kysuce.
V druhej porevolučnej dekáde rástlo zastúpenie osôb bez vyznania menej výrazne
v regióne Spiš, výraznejšie najmä v mestských okresoch Bratislavy a v jej zázemí.
Kým v prvej ponovembrovej dekáde je prevaha okresov s narastajúcim podielom
osôb bez cirkevnej príslušnosti menej viditeľná, v druhej dekáde je už úplne zjavná.
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Spolu so sociológmi náboženstva môžeme predpokladať, že sekularizačné tendencie
budú v našej spoločnosti pokračovať aj v budúcnosti, i keď ich intenzita a tempo
budú zrejme regionálne diferencované.
Tiež je namieste určitá opatrnosť pri interpretáciách výsledkov sčítaní, vyplývajúca
z rizík súvisiacich u sčítaných osôb s metódou sebadeklarácie bez akýchkoľvek
kontrolných mechanizmov. Výsledný obraz náboženskej viery/neviery populácie
Slovenskej republiky je navyše deformovaný prítomnosťou dvoch špecifických
skupín: „veriacich bez inštitucionálnej príslušnosti“ a „inštitucionálne ukotvených,
avšak bez viery“. Uvedomujeme si, že údaje zo sčítania informujú predovšetkým
o deklarovanej (ne)príslušnosti k cirkvám a náboženským spoločnostiam, nehovoria
však nič o kvalite vzťahu k nadprirodzenu, nevypovedajú o intenzite religiózneho
prežívania, a už vôbec nie o úprimnosti (ne)náboženského presvedčenia.

5.7 Náčrt budúceho smerovania
Vzhľadom na to, že vekové zloženie je kľúčové pre spoločenský a ekonomický vývoj
a najviac spoľahlivých prognóz bolo publikovaných práve pre túto demografickú
štruktúru, v závere poukazujeme na základné informácie o demografickej budúcnosti
Slovenska najmä pre vekové zloženie jeho populácie.
Demografické starnutie je najdôležitejším a azda i najvýraznejším prejavom
demografickej transformácie po roku 1989. Je nutné podotknúť, že náznaky
spomalenia dynamiky boli prítomné v slovenskej populácii už v 80. rokoch minulého
storočia. Dá sa predpokladať, že aj keby pokračovalo socialistické smerovanie vývoja
našej spoločnosti, starnutie populácie by sa skôr či neskôr v populácii SR objavilo,
i keď s podstatne nižšou intenzitou.
Najnovšia prognóza demografického vývoja na národnej úrovni (Bleha et al. 2018),
ktorej základné výsledky boli prezentované v predchádzajúcej kapitole, dáva
pomerne jasné a jednoznačné posolstvo ohľadom vekovej skladby obyvateľov
Slovenska. Slovenská populácia starne a bezpochyby bude starnúť aj v najbližších
dekádach, zdola, zhora a istú dobu aj zo stredu vekovej pyramídy. Jedinou vekovou
kategóriou, ktorá bude početne rásť, sú seniori starší ako 65 rokov. Ich počet
sa zvýši o takmer 90 %. Naopak, najvýraznejšie zníženie počtu osôb sa prejaví
v reprodukčno-produktívnej vekovej kategórii 15 – 44 rokov. Index starnutia, ktorý
dlhodobo stúpa a v roku 2018 prvýkrát dosiahol hranicu 100 seniorov v prepočte
na 100 detí, má obdobie výrazného rastu ešte stále iba pred sebou. Vo všetkých
troch scenároch vývoja jeho predpokladaná hodnota v roku 2060 presiahne
200 seniorov na sto detí, čiže sa prinajmenšom ešte zdvojnásobí. Priemerný vek
obyvateľov pravdepodobne prekročí hranicu 47 rokov. Na rozdiel od populačnej
dynamiky, sú v tomto prípade rozdiely medzi scenármi podstatne menšie a riziko
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neurčitosti výpovede o budúcnosti výrazne nižšie. Slovenská populácia bude patriť
k najrýchlejšie starnúcim populáciám v európskom priestore aj mimo neho, na
čo bude mať vplyv predovšetkým presun početných generácií do staršieho veku
a do veku „najstarších-starých“, teda do kategórie viac ako 85-ročných. Adaptácia
na takýto vývoj sa bude musieť zintenzívniť, určite nebude bezproblémová a bude
mať, samozrejme, výrazné ekonomické a sociálne dopady.
Zmeny ďalších populačných štruktúr sú primárne dôsledkom zmien v charaktere
a intenzite demografických procesov, predovšetkým sobášnosti, plodnosti,
rozvodovosti, ale aj migrácie.
V budúcnosti očakávame pokračovanie atomizácie, posilnenie váhy domácností
jednotlivcov a oslabenie pozície úplných rodín s deťmi (Šprocha et al. 2014).
V rámci vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva Slovenska môžeme hovoriť
o dynamickom zvýšení podielu osôb s terciárnym stupňom vzdelania v kombinácii
s vysokým podielom osôb s ukončenou strednou školou.
Obraz národnostného, etnického a náboženského zloženia populácie Slovenska sa
bude meniť nielen sám o sebe, vplyvom rôznej demografickej dynamiky príslušných
sub-populácií a v dôsledku procesov prebiehajúcich v sociálno-kultúrnych
systémoch, ale aj vzhľadom na meniace sa možnosti objektívne postihnúť tieto
fenomény.
Poďakovanie: kapitola je čiastkovým výstupom z projektu APVV-017-0079„Analýza
a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080:
identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných
priestorových mierkach“.
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Bytová výstavba

B

ytové jednotky sú hlavnou materiálnou zložkou osídlenia. Ukotvujú aktivity
človeka v priestore a vytvárajú bázu pre priestorovú organizáciu spoločnosti.
Zmeny v rozložení bytového fondu majú zásadný a dlhotrvajúci vplyv na rozvoj
regiónov a sú dôležitým ukazovateľom ich sociálneho a ekonomického vývoja
(Sýkora a Posová 2007; Šveda 2014). Kvalita bývania a jeho dostupnosť sú často
vnímané aj ako indikátory životnej úrovne spoločnosti. Nová bytová výstavba
je preto jedným z hlavných ukazovateľov pre makroekonomiku, bankový sektor
a politickú sféru. Okrem toho, forma zástavby, architektúra jednotlivých stavieb či
charakter vybudovaného prostredia sú nositeľmi materiálneho odkazu o spoločnosti
a historickom období, v ktorom vznikli (Hirt 2017). Sledovanie bytovej výstavby
nám tak umožňuje analyzovať transformačné procesy na Slovensku z viacerých
perspektív. V tejto kapitole sa pokúsime naznačiť aspoň niektoré z nich.
Súčasný stav bytového fondu na Slovensku je výsledkom zložitého historického
vývoja pod vplyvom rôznych hospodárskych a politických pomerov. Predrevolučné
obdobie, typické štátom plánovanou a riadenou hromadnou výstavbou bytov,
bolo charakteristické potláčaním súkromného vlastníctva a nerešpektovaním
individuálnych potrieb obyvateľov. Bytová výstavba bola sústredená predovšetkým
do urbánnych centier a vybraných strediskových obcí. Niekoľko desiatok rokov
štátneho opatrovníctva v bytovej výstavbe a rozsiahlej podpory v oblasti nájomného
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bývania mali za následok, že medzi obyvateľmi sa udomácnil názor, že štát sa má
postarať o ich životné potreby. Porevolučný vývoj priniesol zásadné zmeny v oblasti
bytovej politiky predovšetkým tým, že štát sa zbavil zodpovednosti za jej stav a iba
postupne začal preberať úlohu koordinátora a pomocníka (Vagač 1998). Spoločenské
a hospodárske transformačné procesy začiatkom 90. rokov v kombinácii s pomerne
zlým stavom dožívajúcej časti bytového fondu spôsobili rapídny pokles ukazovateľov
bytovej výstavby. Zatiaľ čo v roku 1989 bolo postavených 33 437 bytov, v roku 1994
to bolo už len 6 709 bytov a v roku 1995 6 157 bytov (Koncepcia štátnej bytovej
politiky do roku 2020). Od roku 1995 sa začali v päťročných cykloch vypracovávať
koncepcie štátnej bytovej politiky, ktorých úlohou bolo vytvárať potrebný rámec
pre postupné formulovanie legislatívnych a ekonomických nástrojov na podporu
rozvoja bývania. Do systému bytového hospodárstva na Slovensku zasiahli takmer
všetky makroekonomické procesy transformačného obdobia – odštátnenie
a privatizácia, podpora rôznych foriem vlastníctva, liberalizácia cien, daňová
reforma, rozpočtové úpravy, neskôr vstup do EÚ a liberalizácia zahraničného
obchodu, vstup zahraničného kapitálu, voľný pohyb pracovných síl, rast ekonomiky,
ale aj jej kríza, konsolidácia trhu s nehnuteľnosťami, ako aj etablovanie úverových
produktov. V podmienkach trhovej ekonomiky sa zodpovednosť za obstaranie
vlastného bývania preniesla výlučne na občana a dostupnosť bývania sa tak stala
priamo úmerná ekonomickým možnostiam jednotlivca. Pôsobnosť štátu sa zamerala
najmä na tvorbu potrebného legislatívneho rámca a inštitucionálnych podmienok
pre jednotlivé subjekty v sektore bývania a na tvorbu nevyhnutných ekonomických
nástrojov dotačnej, úverovej a daňovej politiky. Cieľom štátnej koncepcie bytovej
politiky sa stal prakticky až do súčasnosti kvantitatívny rozvoj bytového fondu
financovaný hlavne zo súkromných zdrojov. Verejné prostriedky štátu a obcí sú
dnes koncentrované najmä do podpory nájomného bývania a rozvoja bývania
určeného pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. V koncepcii bytovej politiky
prijatej v roku 2015 sa okrem dostupnosti a zvyšovania celkovej úrovne bývania
spomína integrovaný prístup v podobe uplatňovania konceptu udržateľného
bývania. Tento zámer vychádza z napĺňania troch základných pilierov udržateľnosti:
environmentálneho, ekonomického a sociálneho. Politika štátu v oblasti bývania má
byť, okrem iného, zameraná na zabezpečenie dôstojnej kvality života pre každého
človeka (sociálna udržateľnosť), pri posilnení ekonomickej (zisk investorov pri
predpoklade, že výrobné a spotrebné procesy nepoškodzujú životné prostredie)
a environmentálnej udržateľnosti (zmiernenie negatívneho vplyvu bytového sektora
na životné prostredie).
Na európskej úrovni je jedným z ukazovateľov rozvoja krajiny v segmente bývania
počet bytov na tisíc obyvateľov. Podľa údajov z posledného sčítania v roku 2011
pripadalo na Slovensku na tisíc obyvateľov 329 obývaných bytov (v roku 2001 to
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bolo 310 obývaných bytov a v roku 1991 307 bytov ). Hoci po období stagnácie v 90.
rokoch 20 storočia intenzita bytovej výstavby postupne narastala, podľa záverov
jednotlivých koncepcií bytovej politiky na Slovensku stále chýba cez 200 tisíc bytov.
Tento rozdiel vychádza z porovnania priemerného počtu bytov v rámci krajín EÚ,
ktoré dosahujú v priemere 450 bytov na 1000 obyvateľov (najviac 557 Portugalsko,
Pittini a Laino 2011). Počet obyvateľov, ktorých potreba bývania na trhu nie je
uspokojená, je tak stále vysoký, čím sa vytvára výrazný tlak na dostupnosť bývania
a bytovú výstavbu ako takú.
V kapitole sa snažíme odpovedať na niekoľko otázok: Aká je časová a priestorová
dynamika bytovej výstavby na Slovensku za ostatné tri desaťročia a ako tieto zistenia
interpretovať v kontexte širšieho sídelného vývoja? Čo majú spoločné obce s vysokou
intenzitou bytovej výstavby? Aké sú rozdiely v dynamike bytovej výstavby mestských
jadier a ich zázemí? Ako tieto diferencie interpretovať v kontexte suburbanizácie
a metropolizácie? Aké dôsledky môže priniesť priestorová disproporcia v bytovej
výstavbe na regionálny rozvoj Slovenska?

6.1. Východiská a vývoj bytovej výstavby na Slovensku
Pre pochopenie súčasného stavu determinujúceho bytovú výstavbu je potrebné
vnímať kľúčové faktory, ktoré ovplyvnili jej vývoj v minulosti. Tieto faktory sa
postupne menili od podmienok poľnohospodárskej výroby, cez socialistickú
urbanizáciu a industrializáciu až po súčasné suburbanizačné tendencie, pričom každé
obdobie podmienilo rozvoj bytovej výstavby na Slovensku osobitným spôsobom.
Z pohľadu vývoja bytovej výstavby v minulom storočí bol rozhodujúcim momentom
rozvoj miest v rámci industrializácie hospodárstva v 50. a 60. rokoch 20. storočia, pre
ktorý sa stala typická rozsiahla výstavba panelových domov. V rámci centralizovaného
hospodárstva vznikli štátne projektové a výskumné organizácie, ktoré až do roku
1989 projektovali sídliská a vyvíjali stavebné sústavy s rôznymi dispozíciami bytov
(pozri Moravčíková et al. 2011). Vďaka panelovým sídliskám počet bytov v republike
rástol raketovým tempom, avšak ich občianska vybavenosť výrazne zaostávala (Jaso
2018). Kulmináciu v objeme dokončených bytov dosiahla panelová výstavba v 70.
a 80. rokoch minulého storočia, kedy sa realizovali najväčšie projekty komplexnej
bytovej výstavby. V roku 1970 sa dokončilo vyše 38 tisíc bytov, v roku 1980 až
48 tisíc (podrobnejšie Očovský 1989). Aj napriek intenzívnej výstavbe sídliskového
typu však nebolo v silách plánovanej ekonomiky zabezpečiť deklarované ciele
v oblasti bývania. Podporovaná preto bola aj družstevná a čiastočne aj individuálna
výstavba rodinných domov. Družstevná bytová výstavba dosiahla najväčší rozmach
v záverečnej etape obdobia centrálneho plánovania v 80. rokoch 20. storočia.
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Priestorové rozloženie bytovej výstavby bolo výsledkom rôznych (často
problematických) preferencií a kompenzácií, ktoré nadobudli ucelený systém
začiatkom 70. rokov prostredníctvom uplatňovania strediskovej sústavy osídlenia. Za
účelom racionalizácie rozvoja osídlenia a vyrovnávania podmienok pre život, osobitne
medzi mestom a vidiekom, sa preferovali menšie a stredné mestá, predovšetkým
sídla okresov, ktoré mali umožniť sústreďovanie občianskej a technickej vybavenosti.
Potlačovanie rozvoja nestrediskových sídiel malo postupne smerovať k redukcii
sídelnej štruktúry na menší počet väčších sídiel. Väčšina malých a periférnych
obcí tak bola odsúdená na postupný úpadok. Koncepcia osídlenia zohľadňovala
predovšetkým ekonomické aktivity, najmä priemysel, ktorý mal byť determinujúci
pre sídelný rozvoj. Koncentrácia bytovej výstavby do regiónov a miest s intenzívnym
rozvojom priemyslu však znamenala často aj nízku atraktivitu bývania. Dôsledkom
direktívnej aplikácie strediskovej sústavy osídlenia bolo aj potláčanie niektorých
prirodzených procesov urbánneho a sídelného vývoja, najmä decentralizačných
(suburbanizácia), ale aj koncentračných (metropolizácia) tendencií (podrobnejšie
Musil 2001). Dôsledky týchto deformácií sa dramaticky prejavili prostredníctvom
akcelerácie „vyrovnávajúcich” procesov po roku 1989.
6.1.1 Stav bytového fondu na začiatku transformačného obdobia
Intenzívna bytová výstavba počas obdobia socializmu priniesla nespochybniteľný
progres v kvalitatívnych parametroch bytového fondu. Vybavenosť územia bytmi
do roku 1991 narástla (z úrovne 253,5 trvalo obývaných bytov na tisíc obyvateľov
v roku 1970) až na hodnotu 306,7 v roku 1991 (MVRG SR 2007). Základné
informácie o stave bytového fondu a sídelného rozvoja Slovenska po období
socialistického režimu (na začiatku transformačného obdobia) poskytuje Sčítanie
obyvateľov, domov a bytov v roku 1991. Na Slovensku bolo v danom období 136
miest a 2 688 vidieckych obcí (z toho dva vojenské priestory bez obyvateľstva).
Najväčšími prirodzenými nodálnymi centrami boli Bratislava a Košice, najväčšími
vidieckymi obcami Krásno nad Kysucou (medzičasom získalo mestský štatút)
a Beluša. Bytový fond bol vybudovaný väčšinou v dôsledku investícií štátu, či
významného regionálneho podniku, menej už v dôsledku lepších finančných
možností obyvateľov. Najmladšie domy boli prekvapivo sústredené v obciach na
severovýchode krajiny (najnižší vekový priemer domov mal Brekov, a to 13 rokov),
tiež na Orave a v obciach s priemyselnou funkciou, či v priemyselných regiónoch
(napr. Dolné Vestenice, Kanianka). Z regionálneho pohľadu najmladšie domy boli
v regiónoch Námestovo, Dunajská Streda, Komárno, Stropkov, Vranov nad Topľou
a Humenné, naopak najstaršie v regiónoch Revúca, Gelnica, Banská Štiavnica,
Krupina, Hnúšťa a Levice. V mestách prevládala bytová výstavba sídliskového
typu. Táto forma výstavby však neobišla ani vidiek. Až v 1 146 obciach bol aspoň
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1 bytový dom s 3 až 4 poschodiami. Najvyšší podiel bývajúcich v bytových domoch
bol v Harmanci (97,9 % populácie). Viac ako dve tretiny populácie žilo v bytových
domoch v Prakovciach, Rudňanoch, Demänovskej Doline, Kanianke, Podbrezovej,
Rohožníku, Dolných Vesteniciach a Lednických Rovniach.
Možno konštatovať, že na začiatku transformačného obdobia boli na území
Slovenska vyformované tri oblasti s vysokou kvalitou bývania – západoslovenská,
severoslovenská a východoslovenská. Na západnom Slovensku bola najvyššia
kvalita bývania v regiónoch Dunajská Streda, Bratislava, Skalica, Trnava a Komárno,
ktoré spolu tvoria súvislé územie od Bratislavy smerom na tri strany pozdĺž hlavných
komunikačných smerov Bratislava – Brno, Bratislava – Žilina a Bratislava – Komárno.
Stredoslovenská oblasť s vysokou kvalitou bývania nebola územne tak kompaktná.
Tvoril ju oblúk pozostávajúci z regiónov Prievidza, Žiar nad Hronom, Banská
Bystrica, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Námestovo a samostatne
ležiaci región Trenčín. Východoslovenská oblasť bola najmenšia a zároveň
najkompaktnejšia. Pozostávala z regiónu Košice, Vranov nad Topľou a Trebišov.
Regióny s najnižšou kvalitou bývania vytvárali rozsiahlu oblasť na juhu Slovenska,
ktorá sa tiahla od Levíc až po Gelnicu. Patrili sem všetky juhoslovenské regióny –
Levice, Štúrovo, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Hnúšťa, Revúca, Rožňava.
Daná situácia reflektuje skutočnosť, že už na začiatku transformačného obdobia
bol región južného Slovenska investične poddimenzovaný. Podobne na tom boli
aj severné regióny Spišská Stará Ves, Medzilaborce a Snina, a to v dôsledku ich
periférnej polohy (Zubriczký 2002).
6.1.2 Súhrnný vývoj bytovej výstavby v transformačnom období
Pri pohľade na tri desaťročia vývoja bytovej výstavby môžeme konštatovať, že
rešpektuje súvislosti politickej a ekonomickej transformácie spoločnosti na Slovensku
a etapizáciu jeho ekonomického vývoja. Podľa Morvaya (Morvay 2005) rozlišujeme
tri fázy ekonomickej transformácie na Slovensku: etapu skokového štartu trhovej
ekonomiky (v rokoch 1990 – 1992), etapu tzv. slovenskej cesty transformácie (1993
– 1998) a etapu posilňovania štandardných princípov trhovej ekonomiky (1998 –
2004). Obdobie po vstupe Slovenska do EÚ v roku 2004 možno charakterizovať ako
etapu posilňovania princípov trhovej ekonomiky v podmienkach členstva v EÚ.
Dôsledky nových ekonomických a sociálnych pomerov po roku 1989 významne
zasiahli aj oblasť bytovej výstavby. Štátom riadená výstavba sa zastavila a proces
plánovania a realizácie novej výstavby sa zásadným spôsobom zmenil. Utlmenú
ekonomiku mala naštartovať rozsiahla privatizácia štátneho majetku, ktorá sa
nevyhla ani oblasti bytového fondu. Obdobie po roku 1989 možno charakterizovať
ako obdobie vytvárania trhu s nehnuteľnosťami a odpredávania bytového fondu
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štátnych a družstevných bytov do osobného vlastníctva. Z časti dovtedy nemajetnej
populácie sa stali aktéri na trhu s bývaním a do osobného vlastníctva byty nadobudli
aj nižšie príjmové skupiny. Nová výstavba bola spočiatku financovaná výlučne
zo súkromných zdrojov. Pri prakticky neexistujúcich komerčných bankových
produktoch získavali súkromní investori finančné prostriedky na výstavbu
prevažne z reštitúcií a z neprehľadnej privatizácie štátnych aktív. Reštitučný zákon
z roku 1991 umožnil návrat bytových domov, nebytových objektov a pozemkov
do súkromných rúk. Nové bytové domy sa stavali ako individuálne projekty
monolitickou konštrukciou a väčšinou boli situované na existujúcich prielukách
zastavaného územia (Szekeres 2011).
Do roku 1989 sa bytová otázka riešila fakticky len zvyšovaním ponuky bytov
a ich administratívnym prideľovaním štátnymi orgánmi na základe sociálnych
kritérií. To bol základný rozdiel oproti distribúcii bytov v trhovom systéme,
kde je rozhodujúcim ekonomickým kritériom cena (Špirková et. al 2009). Ako
uvádza K. Szekeres (Szekeres 2011), po roku 1990 sa zrušili alebo reorganizovali
oddelenia, ktoré mali na starosti plánovanie bytovej výstavby. Navyše, verejnú
správu opustili mnohí skúsení pracovníci pôsobiaci na oddeleniach, ktoré mali na
starosti plánovanie. V dôsledku toho mala verejná správa len obmedzené kapacity
a skúsenosti s riadením investičnej výstavby v podmienkach trhovej ekonomiky.
Všetky tieto faktory negatívne ovplyvnili nielen kvantitu, ale aj kvalitu (stavebnú,
urbanistickú, často aj architektonickú) novej bytovej výstavby. Kým pred rokom
1989 sa na Slovensku ročne postavilo priemerne 20 690 bytov (30,7 % tvorili štátne
byty a 69,3 % družstevné), nasledujúce obdobie prináša útlm výstavby (Véghová
2012). Zatiaľ čo sa v roku 1989 sa postavilo až 33 437 bytov, v roku 1990 poklesla
výstavba nových bytov takmer na polovicu a v roku 1994 už nedosiahla ani úroveň
7 000 bytov. V roku 1995 sa zaznamenali historicky najnižšie hodnoty ročného
prírastku bytov na tisíc obyvateľov po druhej svetovej vojne (1,14 nových bytov
na 1000 obyvateľov, obr. 6.1). Od roku 1997 nasledoval pomerne dynamický vývoj
bytovej výstavby, ktorý korešponduje s obnovením hypotekárneho bankovníctva na
Slovensku. Pritom hypotekárny úver nebol na Slovensku v žiadnej forme poskytnutý
od roku 1948. Prvou komerčnou bankou, ktorá na Slovensku získala od Národnej
banky Slovenska povolenie na výkon hypotekárnych obchodov, bola Všeobecná
úverová banka v roku 1997 (Golej 2008). Ešte predtým, koncom roka 1992, bolo
na finančný trh uvedené aj stavebné sporenie (Prvá stavebná sporiteľňa) so štátnou
prémiou a v roku 1996 sa zriadil Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), čím sa vytvorili
podmienky na poskytovanie štátnej podpory bývania.
Východiskovým dokumentom pre vývojový proces v oblasti vytvárania fungujúceho
bytového trhu sa stali jednotlivé koncepcie bytovej politiky, ktoré sa začali
vypracovávať od roku 1995 pravidelne v päťročných cykloch. Cieľom bytovej
politiky v období rokov 1991 – 2001 bolo zachovať úroveň bývania z roku 1991.
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Vybavenosť obyvateľstva bytmi sa však v tomto období zlepšila iba nepatrne
(z 306,7 trvalo obývaných bytov/tis. obyvateľov na 309,6). Napriek snahám
o dobiehanie ekonomickej a sociálnej úrovne západoeurópskych krajín Slovensko
z hľadiska vybavenosti bytmi výrazne zaostávalo a výkonom stavebnej produkcie
sa nedokázala ani len priblížiť úrovni 450 bytov / 1000 obyv., ktorá bola v krajinách
„starej” EÚ.
PO SILŇ OVANIA PRINCÍPOV TRHOVEJ EKONOMIKY
V PODMIENKACH ČLENSTVA V EÚ
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Obr. 6.1. Vývoj počtu dokončených bytov na Slovensku v obbdobí rokov 1994 – 2018
Zdroj údajov: ŠÚ SR
Po roku 2000 začali na trh prichádzať väčší domáci investori a po roku 2004 objavujú
rezidenčný trh aj menší zahraniční investori, prevažne z Írska a Veľkej Británie, ktorí
sa orientovali na balíkové nákupy nehnuteľností (Véghová 2012). Po roku 2002
sa výraznejšie rozbehlo hypotekárne financovanie, čo ešte výraznejšie prispelo
k rozšíreniu ponuky novostavieb. Po miernom prepade v počte dokončených bytov
v rokoch 2001 a 2004, počet bytov pomaly narastal. Realitný trh na Slovensku
nasledoval vývoj v okolitých krajinách v oneskorenej vlne, ale s o to väčšou
intenzitou výstavby. Najmä po roku 2004, po vstupe Slovenska do EÚ, možno rastúci
dopyt po nehnuteľnostiach vysvetliť aj ako dôsledok obavy zo straty hodnoty
peňazí, a teda ako relatívne bezpečnú možnosť uloženia finančných aktív. Aj táto
skutočnosť prispela k nárastu stavebnej produkcie, ktorá na prelome rokov 2005
a 2006 presiahla tempom svojho rastu úroveň EÚ. Podľa analýzy, ktorú si nechalo
vypracovať Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja v roku 2007, v dôsledku
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zanedbaného stavu bytového fondu, investícií do jeho obnovy, ako aj trendu nárastu
počtu cenzových domácností však v roku 2005 na Slovensku stále chýbalo približne
200 až 220 tisíc bytov (MVRG SR 2007). To môže byť jedno z vysvetlení silnejúceho
dopytu po bytovej výstavbe, keďže aj napriek zvýšenej ponuke novostavieb
v rokoch 2007 a 2008, záujem výrazne prevyšoval ponuku. V tomto období nebolo
nezvyčajné, keď sa byty kupovali na základe projektovej dokumentácie ešte pred
samotnou výstavbou projektu. V početných situáciách sa však kupujúci svojho
vytúženého bývania nedočkali a záväzky stavebných firiem skončili v neprehľadných
schémach schránkových firiem. Výstavba bytov kulminovala v roku 2009 s počtom
viac ako 18 tisíc dokončených bytov.
Hoci obdobie rokov 2004 – 2009 charakterizuje z hľadiska bytovej výstavby relatívne
stabilný výkon v priemere okolo 16 tisíc dokončených bytov za rok, na základe
populačného vývoja, ako aj meniacich sa potrieb obyvateľstva (napr. zvyšovanie
podielu jednočlenných domácností) bolo potrebné pre zabezpečenie optimálnej
vybavenosti bytmi podľa analýzy MVRG SR (2007) dokončiť v nastávajúcom desaťročí
(2006 – 2015) 20 až 31 tisíc bytov ročne. Ako zachytávame v analytickej časti nižšie,
absolútny deficit sa podarilo znížiť len čiastočne a potreby výstavby nových bytov
značne prevyšovali realizačné kapacity. Ekonomické bariéry, nákladné reformy
bankového sektora, ako aj iných verejných sektorov neumožnili rýchle vyrovnanie
sa s nedostatkom bytov počas celého transformačného obdobia. Rastúci trend
výstavby následne zastavila ekonomická kríza, ktorej prvé dopady zaznamenal
slovenský realitný trh už v druhej polovici roku 2008. Realitné kancelárie začínali
redukovať svoje stavy, plánované projekty sa rušili a zastavené boli aj niektoré
rozostavané projekty v Bratislave (projekty Šancová, Jarabiny, Slovany); (Véghová
2012). Tento pokles sa výraznejšie prejavil až po roku 2009 a týka sa predovšetkým
výstavby v mestských jadrách, ktorá sa prepadla o 40 % (obr. 6.2). Produkcia v zázemí
mestských regiónov poklesla len nepatrne. V roku 2011 klesol počet dokončených
bytov na 14 608. Po krátkej stagnácii v rokoch 2013 a 2014 začala výstavba opäť
pozvoľna narastať. Rast ekonomiky, konsolidácia trhu s nehnuteľnosťami a väčšia
dostupnosť úverových produktov predstavovali stimuly pre rozvoj bytovej výstavby.
V roku 2018 dosiahol počet dokončených bytov najvyššiu hodnotu za celé sledované
obdobie – 19 071 bytov. Hoci sa uvedený vývoj môže javiť v absolútnych hodnotách
ako optimistický, pri pohľade na intenzitu bytovej výstavby môžeme konštatovať, že
počas celého transformačného obdobia jej úroveň nedosiahla hodnotu 4 dokončené
byty na tisíc obyvateľov, čo je bežná úroveň krajín západnej Európy.
6.1.3 Bytová výstavba v súčasnosti
Dôsledkom historického vývoja je pre Slovensko typická dominancia vlastníckeho
bývania. Kým 30 % obyvateľov EÚ býva v nájomných bytoch (EUROSTAT 2018), na
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Slovensku až 90,5 % domácností vlastní nehnuteľnosť, v ktorej býva. Je to najvyšší
podiel zo všetkých členských štátov EÚ. Slovensko tak výrazne zaostáva v ponuke
dostupných nájomných bytov. Podiel 9,5 % nájomného bývania je štvrtý najnižší
v eurozóne, z čoho je približne 3 % nájomných bytov vo vlastníctve samosprávy,
3,5 % vo vlastníctve bývalých stavebných bytových družstiev a zvyšné 3 % tvorí
súkromné nájomné bývanie, prevádzkované takmer výlučne fyzickými osobami.
Pre porovnanie, Česká republika má podiel nájomného bývania 20 %. Sektor
komerčného nájomného bývania prevádzkovaný právnickými osobami tak fakticky
neexistuje (Ftáčnik 2018). V podstate jedinou možnosťou, ako sa dostať k bývaniu,
je hypotekárne financovanie. To je však často nedosiahnuteľné pre mladšie
a nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Aj to je pravdepodobne dôvodom, prečo až
74 % mladých ľudí vo veku 18 až 34 rokov žije (oficiálne) so svojimi rodičmi, čo je
najvyšší podiel v rámci krajín EÚ.
Ako konštatuje Ftáčnik (Ftáčnik 2018), v slovenskej spoločnosti je vžitá predstava, že
nájomné byty sú iba pre sociálne slabších obyvateľov. Prispel k tomu aj štát svojou
filozofiou, že primerané bývanie si má občan zabezpečiť prostredníctvom trhového
mechanizmu a bytová politika štátu má pomáhať sociálne slabším skupinám
obyvateľstva. Štát sa teda prioritne nezameriava na dostupné nájomné bývanie,
ktoré by mohlo tvoriť ponuku aj pre strednú vrstvu (hlavne mladých ľudí a mladé
rodiny), ale na sociálne bývanie. V roku 2001 vytvorilo Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR podmienky na financovanie výstavby nájomných bytov
pre obce a mestá tak, aby sa ich kapitálový vklad minimalizoval na obstaranie
stavebného pozemku, projektovej dokumentácie a na spolufinancovanie technickej
vybavenosti, ktorá podmieňuje užívanie nájomných bytov. Tento spôsob podpory
výstavby nájomných bytov sa stretol s veľkým záujmom miest a obcí, v súčasnosti
však opäť klesá. Zatiaľ čo v roku 2000 boli poskytnuté dotácie na výstavbu 1 325
nájomných bytov vo výške 364 082 450 slovenských korún, v roku 2002 to už bolo
6 329 bytov a 2 838 463 480 slovenských korún. Až do roku 2010 bolo každoročne
podporených okolo 2 300 – 2 700 bytov (v roku 2008 3 400 bytov), po roku 2010
v priemere 1500 nájomných bytov. V roku 2018 sa dotáciou podporilo 1385 bytov
(MDV SR 2019). Príčiny klesajúceho záujmu samospráv (predovšetkým väčších
miest) o výstavbu nájomných bytov obcí spočívajú v nedostatku pozemkov, ale aj
v nestabilnej situácii z hľadiska dotácií štátu, ktorých výška sa každoročne mení a je
preto nepredvídateľná. V poslednom období vidieť snahu o určité zefektívnenie
podpory nájomného bývania. Viacerými novelami zákona o Štátnom fonde
rozvoja bývania (ŠFRB) a zákona o dotáciách na rozvoj bývania chce štát motivovať
súkromných investorov, aby stavali nájomné byty. Podpora sa týka obstarávania
technického zabezpečenia, ktoré podmieňuje obstaranie nájomného bytu
alebo pozemku. Financovanie je zabezpečené v rámci schválených limitov ropočtu
ŠFRB na konkrétny rok.
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Súhrnne možno konštatovať, že za účelom rozširovania a zveľaďovania bytového
fondu je zo strany štátu v aktuálnom období uplatňovaný systém ekonomických
nástrojov vo forme priamej a nepriamej podpory. Priama podpora štátu je realizovaná
jednak formou i) dotácií, ktoré poskytuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV
SR) na obstaranie nájomných bytov na účel sociálneho bývania a náhradných
nájomných bytov, technickej vybavenosti a pozemku a na odstránenie systémových
porúch bytových domov, ii) príspevku, ktoré ministerstvo poskytuje na zateplenie
rodinného domu a jednak prostredníctvom iii) zvýhodnených úverov zo Štátneho
fondu rozvoja bývania. Nepriama podpora štátu je realizovaná v rámci Programu
štátnej podpory obnovy bytového fondu, ktorý bol schválený vládou SR už v roku
2005 pre oživenie bytovej výstavby a vytvorenie podmienok pre obnovu bytového
fondu, a to formou poskytovania bankových záruk za úvery. Nepriamou podporou
štátu je aj systém stavebného sporenia so štátnou podporou vo forme štátnej
prémie k stavebnému sporeniu pre fyzické osoby a pre spoločenstvá vlastníkov
bytov a nebytových priestorov, hypotekárne financovanie vo forme štátneho
príspevku a štátneho príspevku pre mladých k hypotekárnym úverom a súčinnosťou
od 1. januára 2018 aj daňový bonus za zaplatené úroky pre fyzické osoby. Celkovo
bola na podporu rozvoj bývania v roku 2018 zo strany štátu (prostredníctvom
priamych ako aj nepriamych ekonomických nástrojov) poskytnutá podpora vo výške
266 345 399,15 eur (MDV SR 2018), z čoho bola na podprogram Výstavba a obnova
bytového fondu minutá suma 30 132 426,99 eur. Podporilo sa obstaranie 1 385
nájomných bytov a obnova 1 229 bytov v celkovej výške 29 312 670 eur. Zvyšok
(819 756,99 eur) predstavoval príspevok na zateplenie rodinného domu. Celkové
výdavky podprogramu Štátneho fondu rozvoja bývania predstavovali sumu 181 517
570 eur, z čoho 156 517 570 eur tvorili vlastné zdroje Štátneho fondu rozvoja bývania
tvorené zo splátok úverov poskytnutých v predchádzajúcich rokoch a finančné
prostriedky EÚ a 25 000 000 eur boli finančné prostriedky vyčlenené zo štátneho
rozpočtu. Štátny príspevok k hypotekárnym úverom predstavoval v roku 2018 sumu
32 320 999,74 eur a výdavky štátneho rozpočtu na štátnu prémiu k stavebnému
sporeniu sumu 22 132 202,42 eur (MDV SR 2018). V rámci podprogramu Náhradné
nájomné byty neboli pôvodne vyčlenené žiadne finančné prostriedky zo štátneho
rozpočtu na obstaranie náhradných nájomných bytov, nakoniec sa však poskytla
dotácia vo výške 242 200 eur na obstaranie 11 náhradných bytov. Napriek nemalým
finančným prostriedkom, ktoré štát nasmeroval do podpory stavebného sporenia,
je ich efektivita považovaná v odborných kruhoch za diskutabilnú. Inštitút finančnej
politiky pri Ministerstve financií SR dokonca navrhol zrušiť štátom dotované
stavebné sporenie1.
Podľa analýzy Inštitútu finančnej politiky z roku 2011 dosahujú celkové poplatky klientov až 83 % štátnej dotácie
a majoritný hráč má takmer monopolné postavenie s 80-percentným trhovým podielom. Stavebné sporiteľne pritom
podľa inštitútu poskytujú prevažne drahé medziúvery a úročenie vkladov bez prémie je nižšie ako porovnateľné
termínované vklady v bankách.
1
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6.2 Dáta a metódy
V kapitole vychádzame z údajov z evidencie stavebných úradov, ktoré sú od roku 2003
preneseným orgánom štátnej správy na úrovni jednotlivých obcí. Táto evidencia
obsahuje nielen údaje o dokončených bytoch, ale aj počty vydaných stavebných
povolení a podlahovú či obytnú plochu dokončených bytov. Spoľahlivosť týchto
údajov je pomerne vysoká, keďže sú produktom stavebného konania a nie sú závislé
od individuálneho nahlasovania počas celonárodného cenzu. Základnou jednotkou
analýzy je dokončený byt predstavujúci miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú
kolaudačným rozhodnutím stavebného úradu určené na trvalé bývanie. Dokončené
byty sú byty v stavbách určených na bývanie, t. j. v bytových domoch, v rodinných
domoch, od 1. 1. 2003 aj v nebytových budovách, získané novou výstavbou,
rekonštrukciou či inou stavebnou úpravou potvrdenou kolaudačným rozhodnutím
(metodický list č. 825, ŠÚ SR). V kapitole sa opierame o dva jednoduché ukazovatele:
počet dokončených bytov a intenzitu bytovej výstavby (počet dokončených bytov
na 1 000 obyvateľov).
Vzhľadom na snahu zachytiť časovú a priestorovú dynamiku bytovej výstavby
v kontexte procesov suburbanizácie a metropolizácie bežne používané
administratívne členenie bolo nahradené konceptom funkčných mestských regiónov
(ďalej FMR) vymedzených na základe denných tokov obyvateľstva – dochádzky do
práce. Tieto tzv. denné urbánne systémy sú vhodným územným rámcom schopným
obsiahnuť zložité priestorové a funkčné vzťahy medzi mestom a jeho zázemím.
V slovenskom prostredí sa delimitácii funkčných regiónov systematicky venoval
A. Bezák (Bezák 2000, 2014). V rámci analýzy používame systém FMR 01-A vyčlenený
na základe údajov zo Sčítania v roku 2001 (Bezák 2014).
Základné štrukturálne hodnotenie bytovej výstavby prebieha na úrovni dvoch
základných častí funkčného mestského regiónu, a to jeho jadra a zázemia. Pri
takomto členení je potrebné upozorniť na nesúlad medzi administratívnym
́ hraníc miest a reálnym rozsahom mestskej zástavby. Slovenské mestá
vymedzením
v dôsledku silných integračných procesov v období socializmu (pozri Slavík 1994)
zahŕňajú aj blízke vidiecke obce a značné rozlohy poľnohospodárskej a prírodnej
krajiny. Vhodnejšie by teda bolo očistiť jadrá FMR od ich vidieckych častí. To však
nie je možné v dôsledku charakteru evidencie bytovej výstavby v obciach. V prípade
miest Bratislava a Košice však môžeme odčleniť mestské časti2 s prevažne vidieckym
charakterom zástavby a tým zúžiť jadro regiónu na kompaktné mesto s relatívne
súvisle zastavaným územím. Naopak, k rozšíreniu sme pristúpili pri FMR Martin, kde
sme do jadra regiónu zahrnuli aj mesto Vrútky. Keďže sa priestorovú diferenciáciu
bytovej výstavby usilujeme zachytiť až na úrovni jednotlivých obcí, v tejto mierke
Do zázemia sme zaradili tieto mestské časti Bratislavy: Čunovo, Devínska Nová Ves, Devín, Jarovce, Rusovce, Záhorská
Bystrica, Vajnory a mestské časti Košíc: Kavečany, Pereš, Poľov, Šaca, Šebastovce a Lorinčík.
2
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sme časový rámec analýzy prispôsobili dostupným údajom (až od roku 2003).
Vzhľadom na nízku úroveň bytovej výstavby v prvej dekáde porevolučného obdobia
môžeme považovať analyzované 16-ročné obdobie (2003 – 2018) za dostatočne
reprezentatívny pohľad na vývoj a rozmiestnenie bytovej výstavby na Slovensku.

6.3 Priestorová diferenciácia bytovej výstavby
na úrovni funkčných mestských regiónov
Empirickú analýzu začíname pohľadom na proporciu dokončených bytov na úrovni
elementárnych častí funkčných mestských regiónov – mestských jadier a ich
zázemia. Hoci principiálne ide o značne generalizovaný pohľad, môžeme pozorovať
dve základné tendencie vývoja výstavby bytov. Tou prvou je skutočnosť, že do roku
2008 rástla bytová výstavba v jadrách aj v zázemí približne rovnaký tempom (obr.
6.2). Po hospodárskej kríze sa však výstavba v zázemí miest obnovila oveľa rýchlejšie
ako v mestských jadrách, ktoré zaznamenali pokles a následnú stagnáciu v objeme
bytovej výstavby. Zvýšená citlivosť bytovej produkcie v mestských jadrách môže
súvisieť s vyšším podielom väčších rezidenčných projektov, ako aj s fenoménom
investovania finančných aktív do nehnuteľností.
Druhá pozorovaná tendencia naznačuje, že z hľadiska objemu bytovej výstavby
jednoznačne dominujú zázemia miest (obr. 6.2). Postupne vzrastajúci objem bytovej
výstavby v zázemí mestských jadier môže reprezentovať určité oživenie záujmu
o bývanie v prímestskom, respektíve vidieckom prostredí. Môžeme tak dokumentovať
prebiehajúce procesy suburbanizácie, ktoré sú viditeľné najmä v bezprostrednom
zázemí krajských miest. Hoci nie všetka bytová výstavba v zázemí miest je dôsledkom
suburbanizačných (decentralizačných) tendencií, môžeme konštatovať, že rezidenčná
výstavba má vplyv na premeny prímestskej zóny a prispieva k postupnej zmene
významu vidieckeho zázemia miest. V ďalšom vývoji tak môže predznamenávať
čiastočný posun ťažiska priestorovej distribúcie obyvateľstva a jeho aktivít. Zázemia
miest dominujú nielen v absolútnom objeme výstavby, ale nachádzame tu aj obce
s vysoko nadpriemernou intenzitou bytovej výstavby. V týchto prípadoch, najmä
v zázemí Bratislavy, sa zásadne pretvára sídelná štruktúra a formuje sa prstenec
obcí, ktorých priestorová konfigurácia zástavby vytvára osobitný typ prímestských
(suburbánnych, satelitných) sídiel – suburbií (pozri nižšie).
Funkčný mestský región Bratislavy má z hľadiska bytovej výstavby výnimočné
postavenie. Počas sledovaného obdobia zaznamenal najväčší objem dokončených
bytov – vyše 80 000. To predstavuje 32 % celorepublikovej výstavby bytov. Tento
vysoký podiel, ktorého hodnota bola na začiatku sledovaného obdobia len 19 %,
poukazuje na prebiehajúcu metropolizáciu v zmysle posiľňovania postavenia
mestského regiónu Bratislavy a jeho podielu na ekonomickej produkcii Slovenska.
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Nárast bohatstva a prehlbovanie rozdielov v príjmoch stimuluje migráciu do tohto
regiónu a tá vytvára dopyt po bytovej výstavbe. Za 21 rokov (1996 – 2016) získal
FMR Bratislava vďaka štatisticky evidovanej migrácii takmer 55 000 obyvateľov
(Novotný a Pregi 2019). Za predpokladu, že v Bratislave a jej zázemí nedochádza
k výrazným úbytkom v bytovom fonde (napr. prostredníctvom prevodov bytov na
nebytové priestory) bude FMR Bratislava pravdepodobne zvyšovať aj podiel na
celkovom bytovom fonde na Slovensku. Dôsledky zvýšenej koncentrácia bývania na
západe krajiny tak môžu ešte viac prispieť k posiľňovaniu metropolizácie Bratislavy
a prehlbovaniu jej dominancie na Slovensku.
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Obr. 6.2. Počet dokončených bytov vo funkčných mestských regiónoch Slovenska.
Porovnanie výstavby na úrovni základných štruktúrnych častí – jadra a zázemia
Zdroj údajov: ŠÚ SR
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6.4 Priestorová diferenciácia bytovej výstavby na úrovni obcí
Priestorové rozloženie bytovej výstavby ponúka niekoľko zaujímavých súvislostí.
Na celoštátnej mierke sa zreteľne formujú dva makroregióny, ktoré v kontexte
dlhodobej tradície regionálno-geografického výskumu môžeme označiť ako
Bratislavský sklon a Košický sklon (cf. Lukniš 1985). Hranica medzi týmito dvoma
makroregiónmi vedie po línii Nové Zámky – Zvolen – Poprad (obr. 6.3 a 6.4). Hoci
je toto bipolárne delenie Slovenska značne schématizujúce, poukazuje na dôležité,
a vo viacerých sociálno-ekonomických analýzach potvrdené posilňovanie významu
Bratislavského sklonu (cf. Korec 2005; Rajčáková 2005, 2007). Túto skutočnosť
podporuje pohľad na bytovú výstavbu, ktorej najväčšie objemy dosahujú obce na
západe krajiny (obr. 6.3). Desať vidieckych obcí s najväčším počtom dokončených
bytov sa nachádza v širšom zázemí Bratislavy (tab. 6.1), kde objemom bytovej
výstavby dominujú mestá regiónu (Senec, Pezinok, Stupava), ktorých atraktivita
pre suburbánnych migrantov spočíva vo „vidieckom“ bývaní v mestskom prostredí
s dostatočne vybudovanou infraštruktúrou služieb. Najväčšiu intenzitu bytovej
výstavby (počet dokončených bytov na 1 000 obyv.) však zaznamenali vidiecke
obce v tesnom zázemí hlavného mesta (obr. 6.4). Tieto populačne prestarnuté
a infraštruktúrne poddimenzované obce s výhodnou geografickou polohou sa stali
prirodzeným cieľom extenzívneho rozvoja rezidenčnej suburbanizácie. Ich pozvoľný
rast prostredníctvom individuálnych projektov koncom 90. rokov vystriedala často
živelná výstavba rozsiahlych rezidenčných areálov. Príkladom je obec Chorvátsky
Grob, kde bolo dokončených vyše 2 200 bytov (v priemere 40 bytov ročne na 1 000
obyv.). Populačná veľkosť na začiatku suburbánnej transformácie však bola len okolo
1 700 obyvateľov, kým v súčasnosti presahuje 6000 obyvateľov (reálne bývajúcich
rezidentov môže byť až 9000). Tento extenzívny rast vidieckych sídiel pritom nemá
v aktuálnom sídelnom vývoji Slovenska obdobu. Jedným z dôsledkov dynamického
vývoja je často až živelný rezidenčný rozvoj, ktorý radikálne pretvára sídelnú
štruktúru. Pozornosť pútajú najmä veľké ucelené rezidenčné projekty so stovkami
rodinných domov, ktoré môžeme označiť ako suburbiá. Tie vznikajú prevažne
ako ad hoc rezidenčné zóny s pomerne koncentrovanou zástavbou a ostrými
hranicami (nezastavaná plocha, ploty jednotlivých parciel či vonkajšie oplotenie
celej rezidenčnej zóny), ktoré ich v priestore zreteľne delimitujú (podrobnejšie
Šveda a Pazúr 2018). Za ich vznikom je vo väčšine prípadov ucelený developerských
projektov, kde investor rozparceluje väčšie územie na stavebné pozemky. Tieto buď
po vybudovaní inžinierskych sietí predáva individuálnym záujemcom alebo vybuduje
typizované domy. Vzhľadom na snahu investorov o maximalizovanie profitu sa
preferujú malé parcely o rozlohe cca 500 – 600 m2, ktoré umožňujú postavenie
samostatného rodinného domu pri dodržaní minimálnych odstupových vzdialeností.
Zvyšný priestor územia tvoria často len cestné komunikácie v nevyhnutnej šírke.
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Koncentrované formy zástavby nadobúdajú v niektorých prípadoch charakter
uzavretých rezidenčných areálov s charakterom gated communities (podrobnejšie
Rochovská a Miláčková 2012).

Obr. 6.3. Bytová výstavba v obciach na Slovensku v období rokov 2003 – 2018
Porovnanie výrezu z územia západného a východného Slovenska
Zdroj údajov: ŠÚ SR
Vznik suburbií však nie je viazaný len na zázemie hlavného mesta, hoci sa práve
v tomto priestore rozvinul do najvýraznejšej podoby. Nachádzame ich aj pri ostatných
krajských mestách, kde sú lokalizované v najvýhodnejších polohách s estetickým
prírodným prostredím (zväčša vo svahovitom teréne a v blízkosti lesných areálov
alebo vodných plôch), či výhodným dopravným napojením na jadrové mesto.
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Dôležitá je pritom nielen samotná vzdialenosť, ale aj časová dostupnosť a kvalita
dopravného spojenia. Ako významný faktor sa ukazuje aj prítomnosť železnice (napr.
Bernolákovo, Miloslavov a Veľký Šariš). Svoju úlohu pravdepodobne zohráva aj
aktivita obecnej samosprávy či miestnych podnikateľov. O výstavbe často rozhoduje
len malá skupina ľudí (starosta, miestne zastupiteľstvo, miestny stavebný úrad)
s obmedzenou kontrolou verejnosti. V konkurenčnom boji obcí sa investícia často
realizuje práve v tej obci, ktorá poskytne najvýhodnejšie podmienky, respektíve má
na investorov minimálne požiadavky.
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Obr. 6.4. Priemerná ročná intenzita bytovej výstavby (počet dokončených bytov
na 1 000 obyvateľov) v období rokov 2003 – 2018. Vybrané príklady obcí s vysoko
nadpriemernými hodnotami
Zdroj údajov: ŠÚ SR
Hoci príklady suburbánneho rozvoja nachádzame aj mimo zázemia Bratislavy, tento
rozvoj je značne selektívny a v porovnaní s hlavným mestom dosahuje oveľa nižšie
intenzity bytovej výstavby. Tieto rozdiely dokumentujeme na porovnaní objemu
bytovej výstavby v širokom zázemí Bratislavy s funkčným mestským regiónom Košíc
(obr. 6.3). Kým zázemie Bratislavy využíva približne 2-krát väčší populačný potenciál
a vďaka menej členitému reliéfu tu mohli vzniknúť väčšie obce a hustejšia dopravná
sieť, zázemie Košíc ovplyvňuje prítomnosť sociálne slabších komunít, ktoré sa
pravdepodobne podieľajú na stagnácii rezidenčného rozvoja.
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Tab. 6.1. Desať jadier FMR a 10 obcí zo zázemia s najväčším počtom dokončených
bytov v období 2003 – 2018
Obec / mestská časť

Počet
dokončených
bytov

Obec / mestská časť

Počet
dokončených
bytov

Bratislava-Nové Mesto

7 222

Pezinok

2 919

Bratislava-Ružinov

6 954

Stupava

2 686

Bratislava-Petržalka

4 453

Chorvátsky Grob

2 265

Trnava

4 418

Senec

1 826

Bratislava-Staré Mesto

3 350

Dunajská Lužná

1 766

Žilina
Bratislava-Podunajské
Biskupice

3 270

Bernolákovo
Bratislava-Záhorská
Bystrica

1 530

Nitra

3 049

Slovenský Grob

1 424

Bratislava-Karlova Ves

3 025

Šamorín

1 384

Banská Bystrica
Zdroj údajov: ŠÚ SR

3 006

Rovinka

1 362

3 080

1 486

6.5 Bytový výstavba podľa veľkostných kategórií sídiel
Bytová výstavba je nielen dôležitým ukazovateľom priestorovej diferenciácie
sociálno-ekonomického rozvoja, ale môžeme ju využiť aj pre sledovanie vertikálneho
vývoja v kontexte veľkostnej hierarchie sídiel. Pri tomto pohľade jednoznačne
dominuje región primárneho mesta, Bratislavy, ktorý po celé sledované obdobie
dosahoval najväčšiu intenzitu bytovej výstavby (obr. 6.5). Vysoká amplitúda
(rozkolísanosť) vývoja naznačuje citlivosť bytovej výstavby v Bratislave na
makroekonomickú situáciu, ako aj vývoj na realitnom trhu. Výkyvy však môžu
byť ovplyvnené aj nárazovým “prísunom” nových bytov prostredníctvom veľkých
projektov so stovkami bytových jednotiek (napr. Koloseum, Slnečnice, Tri veže a iné).
V celkovom pohľade Bratislava výrazne prevyšuje ostatné veľkostné kategórie sídiel
a potvrdzuje tak svoju pozíciu ako dominantného pólu rozvoja.
Mesto druhého rádu, Košice, však z hľadiska bytovej výstavby nepredstavuje druhý
rozvojový pól Slovenska. Kým v Bratislave (v administratívnych hraniciach) sa
dokončilo 41 tisíc bytov, v Košiciach len necelých 6 tisíc. Napriek relatívne nižšiemu
objemu výstavby má vývoj v Košiciach pozitívny trend, kedy pozorujeme vzrastajúcu
dynamiku. Deficit nových bytov v Košiciach pravdepodobne podmieňuje dlhodobo
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záporné migračné saldo (-13 000 obyvateľov v období 1996 – 2018). Nízku intenzitu
výstavby však čiastočne kompenzuje suburbánny rozvoj, kedy väčšina obcí v tesnom
zázemí mesta zaznamenala prejavy rezidenčnej suburbanizácie.
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2003 – 2018
Zdroj údajov: ŠÚ SR
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Dynamický vývoj výstavby bytov zaznamenala kategória stredne veľkých (1000 –
1999 obyvateľov) a veľkých obcí (2000 – 4999 obyvateľov). Tento vývoj môžeme
interpretovať aj ako nárast záujmu o bývanie v obciach s dostatočne vybudovanou
základnou infraštruktúrou. Ukazuje sa tak, že práve väčšie vidiecke obce môžu
zohrať kľúčovú úlohu pri rozvoji vidieka. Zároveň sa tým aj kompenzujú dlhodobé
deformácie sídelného vývoja, ktoré sa prejavili uprednostňovaním rozvoja do
okresných centier. Mnohé z nich pritom vznikli masívnou prestavbou vidieckych
obcí pri priemyselných podnikoch. Rýchla urbanizácia vytvorila početnú skupinu
okresných sídiel s populačnou veľkosťou okolo 20 tisíc obyvateľov. Riadená
urbanizácia však vytvorila často umelé prostredie, s ktorým sa časť vidieckej
populácie nemusela stotožniť. Dnes môžeme pozorovať, že táto kategória sídiel sa
ukazuje ako najmenej atraktívna pre rozvoj bytovej výstavby a preferované sú skôr
väčšie vidiecke obce a veľké mestá. Jednou z možných interpretácií môže byť určité
vyvažovanie deformácií sídelného vývoja a nivelizačnej orientácie krajiny počas
obdobia socializmu. S opatrnosťou, ktorá by si vyžadovala podrobnejší výskum,
môžeme konštatovať, že napriek postupujúcej urbanizácii a osvojovaniu si postojov
a vzorcov správania typických pre mestskú spoločnosť bývanie na vidieku nestráca
na atraktivite. Na tomto vývoji sa podieľa nielen suburbanizácia, ale aj určitá
rehabilitácia bývania na vidieku, ktorý spája pokojnejšie prostredie s dostatočne
vybudovanými službami väčších obcí.

6.6. Bytová výstavba v kontexte populačného rastu
Uvažovanie nad kontextom bytovej výstavby nás privádza k elementárnej otázke.
Do akej miery je bytová výstavba sprevádzaná rastom populácie? Za kategóriou
bytovej jednotky sa môžu ukrývať rôzne formy výstavby, ktoré prinášajú rozličné
dopady na sídelný a populačný rozvoj. Byt v bytovom dome v širšom centre
mesta, solitérny rodinný dom v zázemí mesta, či apartmánové bývanie v horskom
stredisku reprezentujú značne odlišné situácie, ktoré nemusia nevyhnutne
prinášať aj adekvátny rast populácie. Identifikácia týchto situácií a zohľadnenie
ich priestorových kontextov nám umožňuje bližšie spoznať charakter sociálnoekonomického rozvoja Slovenska. Pre konštrukciu jednoduchej kategorizácie sme
využili ukazovateľ priemernej ročnej intenzity bytovej výstavby, kde je hraničnou
hodnotou hodnota horného kvartilu (3,5 dokončeného bytu/1 000 obyvateľov)
a priemerná hodnota (2,8 dokončeného bytu/1 000 obyvateľov). Druhý ukazovateľ
predstavuje index rastu populácie, ktorý porovnáva veľkosť populácie na začiatku
a na konci analyzovaného obdobia. Hodnota 110 oddeľuje progresívne rastúce
populácie od stacionárnych, respektíve regresívnych.
Dostávame tak šesť kategórií (typov), ktoré na generalizovenej úrovni vyčleňujú
výstavbu stimulovanú koncentračnými tendenciami (urbanizácia, metropolizácia),
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decentralizačnými tendenciami (suburbanizácia) a dekoncentračnými tendenciami
(kontraurbanizácia). Grafické znázornenie ich priestorovej distribúcie ponúka
obr. 6.6. Ak však pripustíme, že bytová výstavba je zrkadlom širších spoločenských
transformácií a sociálno-ekonomického rozvoja, tak potom nám prezentovaná
regionalizácia poskytuje prekvapivo plastický obraz o súčasnom polarizovanom
rozvoji Slovenska. Na nasledujúcich riadkoch si predstavíme stručnú interpretáciu
jednotlivých kategórií (typov).
Typ A: Dynamický populačný rast a bytová výstavba
Obce, ktoré zaznamenali intenzívny prírastok bytov ako aj rast populácie môžeme
jednoznačne hodnotiť ako progresívne sa rozvíjajúce územia. Ich rozvoj je
výsledkom súhry rozličných faktorov a nepochybne zahŕňa polohové, dopravné,
sociálne a ekonomické predpoklady. Ich bližšou charakteristikou sa v tejto kapitole
nebudeme zaoberať, spomenieme však kľúčový faktor, ktorým je pravdepodobne
poloha v zázemí veľkého mestského jadra. Veľké mestá predstavujú rozhodujúce
koncentrácie ekonomických aktivít, ktoré na jednej strane priťahujú svojimi
možnosťami, na strane druhej odpudzujú a vytláčajú z najexponovanejšieho
jadrového priestoru do “pokojnejších” končín zázemia (cf. Fishman 1987). Výsledkom
tohto napätia je proces suburbanizácie, ktorý dáva vzniknúť miestam formovaným
rozrastaním sa mesta a priestorovým rozťahovaním jeho funkčných vzťahov
(Šuška a Šveda 2019). Suburbanizácia ako proces rozvoja prímestských teritórií,
ktorý je podmiennený rozrastaním sa priestorov intenzívnych denných vzťahov
s mestským jadrom, je nerozlučne spojený s rozvojom systémov dopravy. Tento
systém je v prípade slovenského kontextu reprezentovaný predovšetkým rozvojom
individuálnej automobilovej dopravy, ktorá sprístupňuje rozsiahle teritória zázemia
miest a prináša dramatický rezidenčný rozvoj do obcí s priaznivým dopravným
napojením na centrálne mesto. Príkladom tohto rozvoja je viac či menej kompaktný
prstenec obcí obklopujúcich všetky krajské mestá na Slovensku. Jedine v prípade
Bratislavy však nadobúda formu uceleného suburbánneho pásu. Z hľadiska objemu
migrácie predstavujú suburbanizačné procesy v zázemí hlavného mesta kľúčovú
zmenu v priestorovej distribúcii obyvateľstva, ktorej výsledkom je formovanie
centra nadnodálnej mierky – metropolizácia Bratislavy (Podolák a Šveda 2019).
Hoci je decentralizácia rezidenčných aktivít kľúčovým a z hľadiska rozsahu
najvýznamnejším procesom stimulujúcim bytovú výstavbu, môžeme identifikovať
aj ďalšie procesy a situácie, ktoré formujú tento typ obcí. Príkladom je región Oravy
(FMR Nižná-Trstená-Tvrdošín, FMR Námestovo), kde intenzita bytovej výstavby
dosahuje hodnoty porovnateľné so sububarnizovanými obcami v zázemí veľkých
miest. V tomto regióne mestské centrá pravdepodobne nezohrávajú významnejšiu
úlohu pri stimulovaní rezidenčného rozvoja a uvažovať môžeme skôr o sociálno- 162 -

Bytová výstavba
kultúrnych špecifikách Oravy, ktoré popri pozitívnych ukazovateľoch demografického
vývoja prinášajú aj regionálny patriotizmus so silnými medzilokačnými kontaktmi
(Krivý et al. 1996 ).
Typ B: Dynamický rozvoj bytovej výstavby, avšak bez adekvátneho populačného rastu
Príčinami disproporcie medzi dynamickou bytovou výstavbou a relatívne nízkym
rastom populácie môžu byť dve odlišné situácie. Tou prvou je skutočnosť, že pracovné
či privátne aktivity obyvateľov sa v súčasnosti neviažu na jedno miesto tak pevne,
ako tomu bývalo v minulosti a miesto trvalého pobytu, miesto bývania a miesto
práce sa čoraz častejšie od seba odlišujú (Šveda et al. 2019; Šveda a Podolák 2014).
Výsledkom je neúplná evidencia migrácie, ktorá vyúsťuje do stavu, keď počet reálne
bývajúceho obyvateľstva ďaleko prevyšuje počet obyvateľov nahlásených v danej
obci na trvalý pobyt. V konkrétnej situácii môže ísť napríklad o obyvateľov miest,
ktorí si však z rozličných dôvodov ponechávajú príslušnosť k predchádzajúcemu
miestu bydliska. Skutočnosť, že zástupcov tohto typu nachádzame v mestských
jadrách (mestské časti Bratislavy: Ružinov, Nové Mesto, Staré Mesto, Karlova Ves,
Dúbravka, mestá Trnava a Dunajská Streda) môže potvrdzovať uvedený predpoklad.
Druhá situácia, ktorá môže byť dôvodom disproporcie medzi počtom dokončených
bytov a rastom populácie, môže súvisieť s individuálnou rekreáciou a fenoménom
druhého bývania. Zatiaľ čo v období socializmu bolo druhé bývanie vyústením
individuálnych potrieb rekreácie, v súčasnosti predstavuje čoraz častejšie formu
(dlhodobej) investície. Môže ísť o apartmánové bývanie v horských strediskách
(Donovaly, Zázrivá, Terchová, Vysoké Tatry) alebo objekty druhého bývania v širšom
zázemí veľkých miest (Bodíky, Borský Mikuláš, Blatnica, Ľubietová, Malá Lodina).
Nie prekvapivo ide najmä o obce situované v esteticky hodnotnom prírodnom
prostredí lesov a vodných plôch (lesy Záhoria, povodie Dunaja, podhorské obce).
Na bytovú výstavbu na periférii funkčných mestských regiónov (dennej dochádzky)
môžeme nazerať aj ako na prejav dekoncentračných tendencií, ktoré sú reakciou
na zmenu kvalitatívnych parametrov rozvoja v súvislosti s prechodom spoločnosti
z industriálneho do postindustriálneho štádia (cf. Čermák et al. 2009). Bývanie v poloprírodnom prostredí vo väčšej vzdialenosti od jadrového mesta môžeme považovať
za prejav kontraurbanizácie. Tu je však potrebná určitá interpretačná opatrnosť,
keďže pre posúdenie uvedného procesu by bola potrebná podrobnejšia analýza.
Typ C: Populačný rast s nadpriemernou bytovou výstavbou
Tento najmenej zastúpený typ tvoria obce na hornej Orave (Novoť, Zákamenné,
Oravská Polhora), niekoľko podtatranských obcí (Lendak, Batizovce), nekoncentrované
zoskupenia na hornom Zemplíne a v zázemí Košíc. Pozitívny populačný vývoj
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Bytová výstavba
a nadpriemerná bytová výstavba signalizujú priaznivý sociálno-ekonomický vývoj,
ktorý však nedosahuje takú dynamiku, ako v predchádzajúcich dvoch typoch. Napriek
tomu je objem bytovej výstavby značný, najmä vo veľkých obciach. Napríklad v obci
Zákamenné sa dokončilo 238 bytov, v Oravskej Polhore 185, v Hrabušiciach 131,
V Lendaku 241, v Zborove 155. Z hľadiska populačného vývoja môžeme uvažovať, že
bytová výstavba v tomto type je výsledkom skôr endogénnych zdrojov – prirodzeného
prírastku, než dopytu vyvolaného migračným pohybom.
Typ D: Populačne stagnujúce obce s nadpriemernou bytovou výstavbou
Charakterovo ide o veľmi pestrú skupinu obcí, v rámci ktorej nie sme schopní
jednoznačne nájsť spoločné polohové či sociálno-ekonomické predpoklady. Bytová
výstavba síce dosahuje nadpriemerné hodnoty, ale populačný rast je menej
progresívny ako v predchádzajúcich typoch. Rezidenčný rozvoj však vnímame
ako pozitívny faktor, ktorý do budúcnosti môže stimulovať aj populačný vývoj. Pri
pohľade na priestorové rozloženie obcí tohto typu môžeme identifikovať, že sú
to prevažne obce, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenejších častiach zázemia mimo
suburbanizačného vplyvu veľkých miest. Nejde však o periférne polohy. Polohový
potenciál tak nemôžeme hodnotiť ani ako negatívny, ale ani ako pozitívny. Obce tohto
typu sa nachádzajú v širšej dostupnosti k rastúcim centrám, sú teda lokalizované
v tom vyspelejšom makroregióne Slovenska (na rozdiel od typu F, ktorý dominuje
na východe a juhu krajiny).
Typ E: Populačný rast bez adekvátnej bytovej výstavby
Intepretácia príčin dynamického populačného rastu, ktorý však nie je sprevádzaný
rezidenčnou výstavbou, ponúka viacero hypotéz, pre ktorých verifikáciu by však
bola potrebná dôslednejšia analýza pokrývajúca aj iné ukazovatele než len dva
jednoduché indikátory. Napriek tomu si dovolíme načrtnúť jednu z možných
interpretácií, ktorá vychádza z pozorovania, že obce v tomto type predstavujú
sociálne a ekonomicky deprivované lokality Slovenska (Gemer, Zemplín, Spiš).
Spoločným znakom viacerých obcí združených v tomto type je vyšší podiel
rómskej populácie. Príkladom je obec Zemplínske Kopčany (okres Trebišov), ktorá
nezaznamenala v sledovanom období ani jeden dokončený byt. Napriek tomu jej
populácia vzrátsla z 245 obyvateľov v roku 2003 na 461 v roku 2018. Podiel rómskej
populácie pritom dosahuje 72 % (Atlas rómskych komunít 2019). Absencia bytovej
výstavby pri sociálne problematickom raste populácie vytvára do budúcnosti značné
riziko, ktoré sa môže prejaviť v prehlbovaní sociálnych nerovností a polarizácie
spoločnosti (cf. Sopóci et al. 2011). Nedostatok bytov môže byť aj faktorom
podmieňujúcim migráciu a sociálnu segregáciu. Môžeme však predpokladať, že
migračný tlak smerujúcich do progresívnejších typov obcí nebude celoplošným
javom, keďže ceny nehnuteľností vykazujú priepastné rozdiely.
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Typ F: Rezidenčne stagnujúce alebo upadajúce obce
Tento typ reprezentujú obce, ktoré v sledovanom období nezaznamenali výraznejšiu
výstavbu bytov ani populačný rast. Z hľadiska jednoduchej konštrukcie mechanizmu
typizácie ide o “zvyškové územie”, ktoré na tejto úrovni analýzy nie je možné
jednoznačne hodnotiť. Priestorové rozšírenie tohto typu vypĺňa veľkú časť Slovenska
a zahŕňa väčšinu populačne menších jadier mestských regiónov, ako aj okrajové
územia v zázemí veľkých mestských jadier. Nízka úroveň či absencia bytovej výstavby
podčiarkuje regionálnu diferenciáciu trhu s bývaním, kde sa na celoštátnej úrovni
prejavuje východo-západný gradient a na regionálnej úrovni dopravná obslužnosť
a časová dostupnosť medzi medzi vidiekom a mestským prostredím. Najväčšie
zastúpenie tohto typu obcí nachádzame na juhu a východe Slovenska.
Pri generalizovanom pohľade môžeme konštatovať, že na Slovensku sa vytvorilo
viacero rozvojových jadier s intenzívne sa rozvíjajúcim suburbánnym zázemím (Typ
A), ktoré obkolesujú obce s rozvojovým (rekreačným) potenciálom (typ B). To sa však
týka len západného Slovenska a severnej časti stredného Slovenska. Na východe
je „rekreačný obal“ mestských regiónov nahradený sociálne problematickým
populačným rozvojom. Obce typu E reprezentujú sociálne a ekonomicky
najchudobnejšie regióny Slovenska a ich lokalizácia vytvára pás od Veľkého Krtíša
cez Gemer a Spiš až na Zemplín. Treba však zdôrazniť, že nejde o súvislý pas, ale skôr
o mozaikovitú štruktúru, kde dynamicky sa rozvíjajúca obec často susedí s ekonomicky
a sociálne upadajúcou. Kým na západe krajiny sú dynamicky rozvíjajúce sa obce
oddelené od upadajúcich obcí širokou zónou priemerných obcí (typ D), na východe
sú hranice oveľa ostrejšie. Najvýraznejšie môžeme túto situáciu pozorovať vo FMR
Poprad, kde v ostrom kontraste susedia suburbanizované obce zázemia Popradu,
dynamicky sa rozvíjajúce horské strediská a chudobné rómske obce podhoria Tatier.

6.7 Zhrnutie
V kapitole sme dokumentovali priebeh bytovej výstavby v transformačnom období
s dôrazom na obdobie ostatných 16 rokov. Porevolučný priebeh bytovej výstavby
charakterizuje dynamický vývoj, kedy sa objem dokončených bytov vyšplhal z úrovne
6 tisíc bytov za rok v roku 1994 na skoro 20 tisíc bytov v roku 2018. Tento viac-menej
kontinuálny rast bol výraznejšie narušený len v období po globálnej hospodárskej
kríze, ktorej dôsledky zasiahli osobitne realitný trh. Ako však dokumentujú údaje
o dokončených bytoch, tento prepad zasiahol výraznejšie predovšetkým výstavbu
v mestských jadrách, ktorá klesla o 40 %. Produkcia v zázemí mestských regiónov
poklesla len nepatrne.
Napriek dynamickému vývoju však môžeme celkovo konštatovať, že objem bytovej
výstavby nedosiahol také parametre, ktoré by dramaticky znížili deficit v bytovom
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fonde. Spolu bolo dokončených viac ako 335 tisíc bytov, avšak ich priestorové
rozloženie možno hodnotiť ako značne nerovnomerné. V období 2003 – 2018 bola
skoro tretina bytovej produkcie lokalizovaná do Bratislavy a jej zázemia. Práve tu
boli dosiahnuté aj najvyššie objemy v intenzite bytovej výstavby.
Pre celé porevolučné obdobie je charakteristická narastajúca decentralizácia
(dekoncentrácia) bytovej výstavby v rámci funkčných mestských regiónov. Hoci
výstavba v mestských jadrách (urbanizácia) nie je zanedbateľná, dominantným
procesom porevolučného obdobia je suburbanizácia, ktorá prináša dramatické
premeny vidieckej krajiny, predovšetkým v zázemí veľkých miest. Pri tomto
hodnotení je však potrebné brať do úvahy štrukturálne špecifiká mestských centier
(zahŕňajúce aj vidiecke lokality) a osobitosti sídelného vývoja postsocialistických
krajín. Celkovo je však pre sledované obdobie typické znižovanie centralizácie
bytovej výstavby, ktoré je aj východiskom pre znižovanie významu centralizácie
obyvateľstva (cf. Čermák et al. 2009; Sýkora a Posová 2007).
Napriek tomu, že sa procesy suburbanizácie javia z pohľadu bytovej výstavby ako
dominantné, nie všetka výstavba v zázemí miest musí byť jednoznačne výsledkom
dekoncentrácie obyvateľstva z jadrového mesta. Pri sledovaní migračných zdrojov
rastúcich obcí v zázemí miest pozorujeme, že len časť migrantov prichádza
z jadrového mesta. Napríklad v zázemí Bratislavy je to „len“ 40,6 % (Šveda a Podolák
2014). Výstavbu v zázemí tak nemôžeme chápať len ako dôsledok environmentálnych
preferencií obyvateľov miest, ktorí túžia bývať v kvalitnejšom (zdravšom, zelenšom
a estetickejšom) prostredí v blízkosti mesta. Významnú úlohu nepochybne zohráva
aj jednoduchšia dosiahnuteľnosť bývania v zázemí, ktorá je podporená narastajúcou
mobilitou obyvateľstva. Zázemie veľkých miest sa tak stáva cieľom aj pre migrantov
z iných regiónov. V tejto súvislosti môžeme uvažovať o fáze metropolizácie, ktorá je
spojená s rozvojom postindustriálnych foriem vývoja zahŕňajúcich zmeny v kvalitatívnej
diferenciácii a vzťahovej organizácii spoločnosti (Čermák et al. 2009). Významnou
súčasťou tohto procesu je aj suburbanizácia, prostredníctvom ktorej dochádza
k intenzívnejšiemu prepojovaniu miest s ich zázemím. Nivelizujú sa tak rozdiely medzi
jadrom a jeho bezprostredným zázemím. Vzdialenejšie časti mestských regiónov však
výrazne stagnujú. Výnimkou sú obce so silným rekreačným potenciálom.
Disproporcia v priestorovom rozložení bytovej výstavby predurčuje rozloženie
obyvateľstva a tým aj pracovných síl a ekonomických aktivít. Pri hodnotení bytovej
výstavby v kontexte populačného rastu a následnom vymedzení 6 typov obcí
vychádza, že migrácia bude z väčšej miery interregionálna ako intraregionálna (z obcí
s horšou bytovou situáciou do obcí s lepšou bytovou situáciou). V tomto kontexte
prináša analýza pohľad na rozvojový potenciál Slovenska. Kým regióny s rozsiahlou
bytovou výstavbou možno považovať za jadrový priestor budúceho rozvoja,
regióny bez prírastkov bytov sú v početných prípadoch odsúdené na prehlbovanie
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sociálnych a ekonomických disparít. V dlhodobom horizonte tak môže byť ohrozená
polycentrická sieť osídlenia, ktorá v minulosti vytvárala predpoklady pre relatívne
rovnomerný rozvoj krajiny. V tomto kontexte je nevyhnutné implementovať
efektívne nástroje štátnej bytovej politiky. Štátna podpora bývania prostredníctvom
stavebných sporiteľní sa ukazuje ako neefektívna a prostriedky priamej podpory
v rámci štátneho fondu rozvoja bývania sú nedostatočné. Bude pravdepodobne
nevyhnutné, aby sa štát výraznejšie ujal úlohy koordinátora a investora bytovej
výstavby, napríklad vytvorením podmienok pre rozvoj nájomného bývania.
Poďakovanie: príprava kapitoly bola podporená Agentúrou na podporu výskumu
a vývoja na základe zmluvy č. APVV-16-0462 a projektom VEGA č. 2/0009/18
a VEGA č. 1/0540/16.
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M

está ako husto zastavané sídla s vysokou koncentráciou obyvateľstva sú
miestami, ktoré často iniciujú šírenie nových zmien široko do celej krajiny.
Uplynulých 30 rokov našu krajinu významne pozmenilo a veľa zmien malo svoje
počiatky práve v mestách. Z nich potom následne prebehla difúzia transformačných
procesov do okolitého vidieckeho priestoru (cf. Matlovič 2001a). Mnohé zmeny však
zároveň pôsobili a pôsobia spätne aj na samotné mestá, ktoré sú tak vnútorne aj
navonok reštrukturalizované a nanovo menia aj svoje zázemia. Mestá s vysokou
koncentráciou obyvateľstva, hospodárskych podnikov, pracovných príležitostí, ale
aj vzdelávania, umenia a kultúry, inštitúcií a politického diania sú miestami, ktoré
poskytujú mnohým obyvateľom bývanie, prácu, ale aj rôzne služby, vzdelanie,
kultúrne vyžitie. Sú miestami mnohých podujatí, avšak sú aj miestami, kde sa ľudia (aj
v súčasnej pohnutej dobe) často vo väčšej miere zhromažďujú, aby mohli vyjadriť svoj
názor na mnohé spoločenské javy. Hlavne posledná skutočnosť by bola veľmi málo
možná pred rokom 1989, ktorý znamenal pre našu krajinu veľký zlom v jej vývoji.
Téma udalostí v roku 1989 ako aj zmien, ktoré po nich nasledovali, je široko
rozpracovaná v rôznych vedných odboroch, ako aj v náučno-populárnej literatúre.
Veľmi skoro na nové zmeny reagovali sociológovia, ktorí sa zamerali na ich odraz
v spoločnosti (Bunčák a Harmadyová 1993; Gajdoš 2001, 2002; Krivý 1993).
Podobne reagovala aj geografická obec a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí,
predovšetkým v krajinách, ktorých sa spoločenské zmeny na prelome 80. a 90.
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rokov bytostne dotkli. Vzhľadom na zameranie kapitoly spomenieme práce, ktoré
sa zaoberali transformáciou sídelnej štruktúry, alebo priamo transformačnými
zmenami v mestách. Zo slovenskej a českej literatúry sú to práce Mládka (1995),
Drgoňu (2001a, 2001b), Paulova (1996), Matloviča (2000, 2001a, 2001b), Sokola
(2001), Lauka (2001), Križana et al. (2008), Danielovej (2008, 2009, 2010, 2011,
2012), Slavíka (1998), Slavíka et al. (2005), Dickej (2007), Korca a Rochovskej (2003),
Lizona (1997), Kasalu et al. (2009), Sýkoru (1999a, 1999b, 2001), Hampla (1996,
2001), Ouředníčka (2005), Ouředníčka a Temelovej (2009), Ilíka a Ouředníčka (2007)
a ďalších. Hlavne veľké mestá ako dejiská najväčšieho množstva transformačných
zmien boli objektom bádania mnohých geografov bývalého Východného bloku.
Medzi ich práce možno zaradiť štúdie od autorov Nuissl a Rink (2003), Sailer-Fliege
(1999), Rudolph (2002), Tasan (1999), Cudny (2006), Fassman (1997) a Fassman
a Lichtenberger (1996), Molodikova a Makhrova (2007), Korcelli (1997), Hohn
a Hohn (1997), Häusermann (1996), Egedy (2003), ktorí sa zaoberali problémami
nemeckých, poľských, maďarských a ruských miest.
Našou snahou je stručne načrtnúť hlavné znaky transformácie slovenských miest
po roku 1989 a vyjadriť tie najvýznamnejšie zmeny, ktoré slovenské mestá za
uplynulých 30 rokov zaznamenali.
V našej analýze sme použili predovšetkým metódu historických prierezov, kedy
naším zámerom bolo porovnať slovenské mestá na začiatku transformačného
obdobia (tesne po roku 1989) a v súčasnosti. Kým na začiatku transformačného
obdobia slovenské mestá vykazovali znaky socialistického mesta (napr. v práci
Sailer-Fliege 1999), za 30 rokov transformácie sa do veľkej miery a v mnohých
ohľadoch zmenili. Podobne ako iné mestá postsocialistických krajín sú označované
ako postsocialistické mestá. Analogicky so Sýkorom (2001) sa preto snažíme
zmeny v nich analyzovať na základe:
● porovnania stavov mesta v dvoch časových rezoch;
● postihnutia najvýznamnejších procesov zmien v mestách.
V našom výskume sme používali predovšetkým dáta Štatistického úradu Slovenskej
republiky dostupné v databáze DATAcube. Časť dát bolo čerpaných zo Štatistickej
ročenky Slovenskej republiky a Štatistickej ročenky regiónov Slovenska. Časť údajov
o školstve bolo získaných z Portálu vysokých škôl a Centra vedecko-technických
informácií SR. Bohužiaľ všetky dáta neboli dostupné za sledované 30-ročné obdobie
(1989 – 2019), nakoľko štatistický zber niektorých údajov neprebiehal celé časové
obdobie (daný jav sa nesledoval), prípadne nebol dostupný za všetky mestá. Preto
sme kvôli prehľadu a možnosti všetky mestá porovnávať pristúpili v niektorých
prípadoch ku skráteniu sledovaného obdobia. Všetky zvolené obdobia sú v kapitole
uvádzané. Pre lepšie priestorové pochopenie súvislostí boli sledované javy aj
kartograficky zobrazené.
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7.1 Slovenské mestá a zásadné zmeny
Ak by sme mali veľmi stručne charakterizovať transformačný proces, bolo by ho
potrebné uviesť v troch rovinách – politickej, hospodárskej a sociálno-demografickej.
Prvá rovina predstavuje zásadné politické zmeny, ktoré prvé zasiahli našu spoločnosť.
Išlo o zmenu totalitného komunistického systému na pluralitný demokratický systém.
To boli prvé zmeny, ktoré naša krajina zaznamenala a ktoré sa stali spúšťačom
a predpokladom ďalších zmien. Moc bola decentralizovaná a spoločnosť sa
demokratizovala. Zmenil sa právny a inštitucionálny systém, čo sa v živote občanov
prejavilo aj obnovou slobody vierovyznania, slobody slova a pohybu.
Ďalšou zmenou bola postupná premena centrálne riadeného hospodárstva na
trhové hospodárstvo. To zahŕňalo vlastnícku reštrukturalizáciu hospodárstva, vznik
podnikateľskej sféry, liberalizáciu odberateľsko-dodávateľských vzťahov, vytvorenie
trhu pracovných síl a v neposlednom rade aj postupný vstup zahraničného kapitálu.
Vytvorilo sa konkurenčné prostredie, ktoré bolo v socialistickom období len veľmi
slabé až mizivé. V mestách ako v sídlach s výraznou koncentráciou výrobných
aj nevýrobných aktivít boli tieto zmeny oveľa viac výraznejšie ako na vidieku
a to v pozitívnom aj negatívnom zmysle (vznik nových závodov a priemyselných
parkov vs. vznik brownfieldov). So zmenami v hospodárstve súviselo aj vytvorenie
trhu s nehnuteľnosťami, čo bolo v mestách ešte viac znateľnejšie. Kým počas
socialistického obdobia výstavba prebiehala plánovite hlavne v rámci komplexnej
bytovej výstavby a bola regulovaná, počas transformačného obdobia realitný trh
reagoval na dopyt.
Najcitlivejšie, aj najrýchlejšie odrážalo transformačné zmeny v krajine priamo
obyvateľstvo. Postupne sa vplyvom viacerých faktorov (spomínané obnovené
slobody, vznik trhu pracovných síl a realitného trhu) zmenila štruktúra obyvateľstva
a to náboženská, veková, vzdelanostná aj ekonomická. Kúpa bytu alebo domu
sa stali pre bežného občana jednou z najdrahších alebo najdrahšou investíciou
v živote a to vo výraznej miere zmenilo aj hodnotový systém obyvateľstva, či časovú
postupnosť jeho životných priorít. Obyvateľstvo sa výrazne diferencovalo podľa
príjmov, vznikli veľké disparity. V neposlednej rade je potrebné spomenúť aj vznik
alebo väčšie rozšírenie viacerých sociálno-patogénnych javov, ktoré Slovensko
a ostatné socialistické krajiny v minulosti nepoznali, resp. poznali ich len v malej
miere (nezamestnanosť, bezdomovectvo, nárast kriminality, organizovaný zločin,
rozšírenie návykových látok). Vzhľadom na vyššiu koncentráciu obyvateľstva
v mestách, sú tieto skutočnosti v urbánnom prostredí oveľa viac znateľné.
Kým teda vyspelé mestá vo svete prechádzali postupne od industrializmu
k postindustrializmu až informatizmu, mestá postsocialistických krajín navyše za
podobný čas prechádzali aj od socializmu ku kapitalizmu. Keďže mestá predstavujú
sídla s vysokou koncentráciou ekonomického, sociálneho a kultúrneho vývoja
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spoločnosti (Lauko 2001) a zároveň sú centrom a akceleračným bodom ďalšieho
ekonomického a civilizačného rozvoja (Gajdoš 2002), je pochopiteľné, že tento
proces je veľmi komplikovaný, ovplyvnený na prelome tisícročí v našich podmienkach
aj globalizáciou a v súčasnosti aj snahou o ekologizáciu života.

7.2 Slovenské mestá a bývanie
Slovensko nepatrí podľa štatistických údajov k veľmi urbanizovaným krajinám. Podľa
údajov zo Štatistického úradu v roku 2018 žilo v mestách Slovenska žilo len 53,5 %
obyvateľstva Slovenska (ŠÚ SR 2019). V porovnaní s vyspelými západnými, ale aj
menej rozvinutými krajinami je to výrazne nižší podiel obyvateľstva v urbánnom
prostredí, čo našu krajinu radí na 160. miesto vo svete. Predčia nás samozrejme
mestské štáty ako Singapur, Monako, či San Marino, vysoko urbanizované krajiny
ako napr. Japonsko, Holandsko, Luxemburg, ale aj krajiny ako Fínsko, Austrália,
Bielorusko, Bulharsko a ďalšie. Samozrejme, že rozdiely medzi krajinami súvisia aj
s rôznymi definíciami urbánneho prostredia v závislosti od regiónov. Bez ohľadu na
túto skutočnosť, na Slovensku v porovnaní s rokom 1989 klesol podiel mestského
obyvateľstva. V tomto roku 1989 žilo v mestách Slovenska 56,03 % obyvateľov, čo
predstavovalo 105. miesto v celkovom poradí štátov sveta (World Bank 2019).
Tento jav súvisí s viacerými skutočnosťami. Rast mestského obyvateľstva Slovensko
výrazne zaznamenalo počas socialistického obdobia. Vtedy prebiehala socialistická
industrializácia, na ktorú bol úzko naviazaný intenzívny urbanizačný proces.
V priebehu 30 rokov (1950 – 1980) sa podiel mestského obyvateľstva zdvojnásobil,
na konci tohto obdobia už viac ako polovica obyvateľstva Slovenska žila v mestách
a Slovensko sa stalo stredne urbanizovanou krajinou (Mládek 1986). Avšak
transformačné obdobie prinieslo so sebou celý rad zmien, ktoré sa výraznou mierou
podieľali aj na sídelnom systéme a teda aj na mestách Slovenska. Podľa Hampla
(1996) sa (nielen na Slovensku, ale aj v ďalších postsocialistických krajinách) mestá
vracajú na prirodzenú vývojovú trajektóriu, ktorá bola prerušená viac ako štyrmi
dekádami socialistického vývoja. Podľa Musila (in Matlovič 2001b) a Sýkoru (2001)
najvýznamnejší vplyv na vývoj miest po roku 1989 mali:
● zmena centrálno-byrokratického ekonomického mechanizmu na trhový
ekonomický mechanizmus;
● reštitúcia významu súkromného vlastníctva a pôsobenia pozemkovej renty;
● návrat k hodnotovému synkretizmu a hodnotovej pluralite v politickej
a ideologickej sfére;
● fungovanie mestskej samosprávy s pluralitným politickým systémom.
Posledná skutočnosť bola umožnená uvedením do platnosti zákonov SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na Slovensku a č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
ktoré zároveň umožnili rozdelenie štátnej správy a samosprávy a tým aj vyšší stupeň
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nezávislosti miest a vidieckych obcí Slovenska. To sa následne prejavilo aj rastom
endogénnych ekonomických, sociálnych a kultúrnych potenciálov jednotlivých
miest ako výraz rastúcej miery decentralizácie (Ptáček et al. 2007).
Toto všetko na jednej strane spôsobilo pozitívnu zmenu, v zmysle ktorej mestá
mohli ďalej rozhodovať o svojom vývoji, na druhej strane však vznik realitného
trhu spôsobil, že sa mnohé z nich stali pre bývanie drahšími. Pre relatívne veľkú
časť obyvateľstva Slovenska sa postupne stali mestá menej atraktívne pre život ako
bývanie na vidieku hlavne v oblastiach, kde v meste ubudli pracovné príležitosti
a zároveň zdražel život. Treba si tiež uvedomiť, že socialistické obdobie spojené
s rýchlou a plánovitou industrializáciou umelo urýchlilo sťahovanie obyvateľstva
do miest. Po skončení socialistického obdobia, kedy začal vznikať realitný trh
a ustalo socialistické prideľovanie bytov, sa byty v mestách stali pre mnohých
obyvateľov finančne menej dostupnými. Vysoká hustota obyvateľstva v mestách
spolu s uponáhľanejším životom, vyššími životnými nákladmi, menej zdravším
životným prostredím a ďalšími problémami boli v mnohých prípadoch dôvodmi,
prečo sa časť obyvateľstva od začiatku 90. rokov začala postupne presídľovať do
vidieckych obcí predovšetkým v zázemí veľkých miest, ktoré stále poskytovali
a poskytujú dostatok pracovných príležitostí. Významnú úlohu nepochybne zohrala
aj jednoduchšia dostupnosť bývania v zázemí, ktorú podporila aj narastajúca
mobilita obyvateľstva (Šveda a Tóth 2014). Kým spočiatku výstavba v zázemí bola
záležitosťou individuálnych vlastníkov pozemkov, po roku 2000 prevzali iniciatívu
veľkí investori, ktorí spustili výstavbu veľkých rezidenčných zón.
Proces suburbanizácie je znateľný predovšetkým v zázemí Bratislavy, avšak týka
sa nielen nárastu obyvateľstva vo vidieckych obciach, ale aj v menších mestách
ako Stupava, Senec, Pezinok (obr. 7.1). Na východe Slovenska podobný jav možno
zaznamenať napríklad vo Veľkom Šariši či Moldave nad Bodvou a Sečovciach
(zázemie Prešova a Košíc). V uvedených sídlach vzrástol v období 1991 – 2018
počet obyvateľov až na 153,8 % (Veľký Šariš), 149,7 % (Stupava) a 136,3 % (Senec).
Najmä ostatné mestá západného Slovenska (s výnimkou okolia Bratislavy) trpia
skôr úbytkom obyvateľstva. Súvisí to na jednej strane s nízkym prirodzeným
prírastkom obyvateľstva, lacnejším životom na vidieku, ale aj so skutočnosťou, že
región Bratislavy výrazne priťahuje pracovné sily z dostupného okolia. Samotná
Bratislava však až taký výrazný rast nezaznamenala. Niektoré mestá navyše prišli
o časť obyvateľstva dezintegráciou obcí na začiatku 90. rokov. Vtedy sa viaceré časti
miest (pôvodne vidiecke obce pričlenené k mestám) odčlenili a stali samostatnými
(prípad Zamaroviec v Trenčíne, či Veľkých a Malých Kozmáloviec v Tlmačoch).
Východná časť Slovenska, ktorá nemá tak dominantné mesto (ako je Bratislava pre
západné Slovensko) z pohľadu pracovných príležitostí a atraktivity pre bývanie, také
silné rozdiely nezaznamenáva. Naopak, viaceré mestá tu v období 1991 – 2018
zaznamenali rast.
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Obr. 7.1. Zmena počtu obyvateľov v slovenských mestách v období 1991 – 2018
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019)
Najvyšší úbytok obyvateľstva za sledované obdobie zaznamenali mestá Liptovský
Hrádok (počet obyvateľov klesol na 68,8 %), Kremnica (na 74,5 %) a Čierna nad
Tisou (76,3 %). V prípade posledného spomínaného možno hovoriť o spoločnom
účinku viacerých faktorov, ktorým je deformovaná veková štruktúra obyvateľstva
(Čierna nad Tisou bolo jedno z novozaložených miesta Slovenska a osídľované pri
svojom vzniku jednou generáciou), polohou na východnom okraji Slovenska navyše
na hraniciach s Ukrajinou a monofunkčnou hospodárskou bázou.
Vzhľadom na relatívne malé plochy zastavaných plôch v rámci miest (obr. 7.2),
nemožno ani v prípade miest hovoriť o vysokej hustote zaľudnenia. Podiel
zastavaných plôch v mestách nepresahuje 40 %, pričom najvyšší podiel majú mestá
s malým katastrom ako Svit (tiež novozaložené mesto, avšak ešte pred 2. svetovou
vojnou), Čierna nad Tisou, Leopoldov. U všetkých spomínaných podiel zastavaných
plôch bol v roku 2018 vyšší ako 30 %, pričom najvyšší bol v Svite (39,6 %), čo súvisí
predovšetkým s jeho plánovitou rezidenčnou výstavbou a malým katastrom.
Rezidenčná výstavba, ale aj priemyselný rozvoj sa do veľkej miere podpísali na
zväčšovaní zastavaných plôch. Hlavne v prípade komerčnej výstavby išlo o veľké
zábery plôch na okraji miest, čo súvisí s výstavou obchodných centier a k nim
pridružených parkovacích plôch. Avšak aj rozvoj priemyslu v trhových podmienkach
znamenal zvyšovanie podielu zastavaných plôch v mestách. Pre nových investorov
bolo jednoduchšie (a často lacnejšie) postaviť nový závod na okraji mesta, ako
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prebudovávať starý a často obmedzene funkčný, prípadne nefunkčný. Preto
vzhľadom na rezidenčnú, ale aj komerčnú výstavbu zaznamenávame nárast podielu
zastavaných plôch (obr. 7.3) takmer vo všetkých mestách Slovenska.
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Obr. 7.2. Podiel zastavaných plôch na celkovej rozlohe slovenských miest v roku 2018
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019)
Najvyššie hodnoty v zmene podielu zastavaných plôch za obdobie 1996 – 2018
vykazuje mesto Vysoké Tatry (zastavanosť sa viac ako zdvojnásobila). Vysoké
Tatry sú však zároveň aj naším mestom s najnižším podielom zastavaných plôch.
V absolútnych číslach teda nejde o veľké plochy (súčasťou katastra mesta je aj
Tatranský národný park s výrazne obmedzenými možnosťami výstavby ako aj naše
najvyššie pohorie Tatry), práve tu však zvyšovanie zastavaných plôch majú na
svedomí viaceré developerské projekty, ktoré však nebudujú rezidenčné oblasti na
stále bývanie, ale skôr využiteľné v rámci cestovného ruchu. Nárast zastavanosti
je znateľný aj v ďalších mestách v okolí Tatier, ako napr. Svit, Poprad, Spišská Belá,
Podolínec, Kežmarok a Spišská Stará Ves, čo taktiež súvisí s rozvojom výstavby
zariadení pre cestovný ruch. Nárast zastavaných plôch je znateľný aj na Považí
(výrazné rozširovanie priemyselných a iných komerčných plôch), ale aj na strednom
Slovensku, predovšetkým v mestách Banskobystrického kraja.
Najvyššiu hustotu zaľudnenia vykazovali v roku 2018 mestá Svit, Bratislava,
Humenné a Prešov (obr. 7.4), kde u všetkých štyroch presiahla hodnotu (1100 obyv.
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na km2) a v prípade Svitu presiahla hodnotu 1734 ob. na km2. Najnižšiu hodnotu
(11,3 obyv. na km2) zaznamenalo už spomínané mesto Vysoké Tatry.
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Obr. 7.3. Zmena v podiele zastavaných plôch na celkovej rozlohe slovenských miest
za obdobie 1996 – 2018
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019)
Oveľa vyššiu výpovednú hodnotu má však porovnanie miest Slovenska vzhľadom
na zastavané plochy (obr. 7.5). V roku 2018 bolo najviac zaľudnené mesto Nová
Dubnica, kde napriek relatívne veľkej časti mesta s rodinnou zástavbou dominuje
bývanie v bytových domoch. Mesto Nová Dubnica ako posledné z novozaložených
miest Slovenska (jeho výstavba začala počas socialistickej industrializácie v roku
1953) bolo budované ako satelit Dubnice nad Váhom, ktorá disponovala viacerými
významnými priemyselnými podnikmi zamestnávajúcimi veľký počet obyvateľstva.
Relatívne malé zastavané územie však tvoria predovšetkým bytové domy a tak
napriek celkovému poklesu počtu obyvateľov si mesto zachovalo najvyššiu hustotu
zaľudnenia na 1 km2 počas celého transformačného obdobia. Vysoké hodnoty
vykazujú aj mestá, ktoré napriek veľkému podielu zastavaných plôch s nebytovou
výstavbou bez rezidenčnej zástavby disponujú aj veľkými sídliskami s vysokou
koncentráciou obyvateľstva. Ide napríklad o všetky krajské mestá (tu tento jav
umocňuje aj to, že sú miestami koncentrácie pracovných príležitostí, rôznych
inštitúcií, vzdelania a kultúry a teda predstavujú pre svoje okolie prirodzené
centrum). Ďalšie mestá s vysokou hustotou zaľudnenia na zastavané plochy sú
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Obr. 7.4. Hustota zaľudnenia v slovenských mestách v roku 2018
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019)
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Obr. 7.5. Hustota zaľudnenia v mestách vzhľadom na zastavané plochy slovenských
miest v roku 2018
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019)
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napr. Prievidza alebo Veľký Krtíš, ktoré ťažia ešte zo socialistického obdobia. Práve
v tomto období tu boli vybudované veľké súbory bytových domov s vysokou
koncentráciou obyvateľstva, ktoré predstavovali veľký podiel v zástavbe mesta.
Celkovo však možno konštatovať, že hustota zaľudnenia vo väčšine miest
Slovenska a to vzhľadom na celkovú plochu ako aj zastavané plochy klesá (obr.
7.6, 7.7). Je to následkom pomalšieho rastu počtu obyvateľstva, ale aj zvyšovaním
podielu zastavaných plôch, ktoré nemajú rezidenčný charakter. S vlastníckou,
veľkostnou ako aj odvetvovou reštrukturalizáciou hospodárstva (predovšetkým
priemyslu) súvisí výstavba nových hospodárskych (priemyselných) podnikov
po obvodoch sídiel, avšak predovšetkým po obvodoch miest. V súvislosti
s rastúcou komercializáciou boli počas transformačného obdobia, hlavne
po roku 2000 práve v mestách budované komerčné zóny, ktoré pozostávajú
z nákupných a nákupno-zábavných centier a veľkých plôch statickej dopravy.
Tieto zóny rovnako predstavujú relatívne veľký podiel zo zastavaných plôch.
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Obr. 7.6. Zmena v hustote zaľudnenia v mestách vzhľadom na celkovú plochu
slovenských miest v období 1996 – 2018
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019)
Typickým príkladom pozitívneho rastu hustoty obyvateľstva na zastavané plochy
je v poslednom čase Stupava, ktorá leží v zázemí Bratislavy a pre ktorú je typická
intenzívna rezidenčná výstavba, v niektorých jej častiach aj na úkor pôvodných
priemyselných plôch. Rozvoj sa v meste prejavuje nielen výstavbou kolónií rodinných
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domov, ale aj početnými projektami bytových domov (Šveda a Pazúr 2018). Podľa
vyjadrenia Švedu (in Garaj 2019) tento rozvoj nastal v transformačnom období,
nakoľko počas socialistického obdobia bola snaha socialistických plánovačov
koncentrovať obyvateľstvo do veľkých sídiel – na mnohých malých mestách
ponechali stavebnú uzáveru, ktorá brzdila ich rozvoj.
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Obr. 7.7. Zmena v hustote zaľudnenia v mestách vzhľadom na zastavané plochy
slovenských miest v období 1996 – 2018
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019)
Zmena politického a následne inštitucionálneho systému priniesla väčšiu slobodu
obciam, ktoré mohli rozhodovať o svojej budúcnosti a otvorila priestor pre rozvoj
trhu s realitami. Pre obyvateľov Slovenska predstavoval veľkú zmenu rozvoj
bankovníctva a jeho nových produktov, predovšetkým hypoték, ktoré sprístupnili
bývanie aj príjmovo slabším vrstvám obyvateľstva. Nové rezidenčné areály, na
okrajoch miest alebo v ich suburbánnej zóne prilákali veľké množstvo obyvateľstva,
čím si mestá až do súčasnosti udržali hustotu obyvateľstva vzhľadom na zastavané
plochy približne 2,5 krát vyššiu ako vidiecke obce.
Výstavba v mestách sa prejavila aj v zmene pomeru počtu bytov na 1000 obyvateľov,
ktorý vzrástol v období 1991 až 2018 takmer vo všetkých mestách Slovenska (obr.
7.8). Samozrejme aj tu hrá určitú rolu v celkovom výsledku pomalý rast obyvateľstva,
resp. v niektorých prípadoch jeho úbytok. Avšak je zrejmé, že výstavba v mestách
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prebieha oveľa väčším tempom v poslednom období (obr. 7.9) ako na začiatku
transformačného obdobia, ktoré bolo komplikované na jednej strane postupne
doznievajúcou socialistickou výstavbou, vznikajúcim realitným trhom a na druhej
strane zmenenými podmienkami pre dostupnosť bývania pre obyvateľstvo.
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Obr. 7.8. Porovnanie počtu bytov na 1 000 obyvateľov v slovenských mestách
v rokoch 1991 a 2017
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019)
Najvýraznejšie zmeny opäť zaznamenali mestá na západe Slovenska v okolí Bratislavy
(v Stupave obdobie 2015 až 2017 predstavuje priemerne viac ako 18 dokončených
bytov na 1000 obyvateľov, v Pezinku – viac ako 8 bytov na 1000 obyvateľov).
Veľký rozmach však zaznamenali aj mestá na Považí, predovšetkým v Považskom
podolí a v okolí Žiliny. Pre tieto regióny je typický silný priemyselný rozvoj, ktorý po
počiatočnej deštrukčnej fáze zbrojárskeho a neskôr textilného odvetvia zaznamenal
rýchly rast hlavne v oblasti elektrotechnického a automobilového priemyslu.
Celkovo možno konštatovať, že mestá sú stále príťažlivé pre bývanie a to aj napriek
nárastu atraktivity bývania na vidieku. Pre mestá hovorí fakt, že na jednom mieste
koncentrujú možnosti bývania spolu s možnosťami práce, vzdelávania, kultúry
aj ostatných služieb. So stále viac silnejúcou automobilovou dopravou sa navyše
obyvatelia bývajúci v zázemí miest a pracujúci v mestách stále viac stretávajú s čoraz
komplikovanejšou dopravnou situáciou a horšou každodennou dostupnosťou do
zamestnania či škôl.
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Obr. 7.9. Porovnanie priemerného počtu dokončených bytov na 1000 obyvateľov v
slovenských mestách v obdobiach 1995 – 1997 a 2015 – 2017
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019)

7.3 Slovenské mestá a pohyb obyvateľstva
V súvislosti s politickými a hospodárskymi transformačnými zmenami sa
v spoločnosti začali od začiatku 90. rokov prejavovať sociálno-demografické zmeny,
ktoré sa vo veľkej miere prejavovali aj v mestách. V úvode spomínaná zmena
časovej postupnosti životných hodnôt sa prejavila aj na celkovom správaní a neskôr
i štruktúre obyvateľstva. V nových celospoločenských, politických a hospodárskych
podmienkach sa režim skorej a takmer univerzálnej sobášnosti a plodnosti prestal
uplatňovať a v čoraz väčšej miere sme sa stali svedkami odkladania vstupu
do manželstva a materstva a tým predlžovania obdobia bezdetnosti a života
mimo manželského zväzku (Šprocha 2019). Od začiatku 90. rokov postupne
sledujeme výrazný pokles prirodzeného prírastku obyvateľstva takmer na celom
území Slovenska. Aj tradične populačne silné regióny ako severovýchod a sever
Slovenska zaznamenali postupný pokles prirodzeného prírastku obyvateľstva počas
transformačného obdobia.
Kým v socialistickom období si mladé páry vzhľadom na finančnú dostupnosť
bývania a neexistujúcu nezamestnanosť veľmi skoro zakladali rodiny, počas
transformačného obdobia sa to zmenilo. Výrazne vzrástli náklady na výchovu detí,
materský príspevok bol pod minimálnou mzdou (Bačík 2013). Už v 90. rokoch
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začal nastupovať trend odkladania pôrodov do vyššieho veku, táto skutočnosť je
zrejmá nielen v prípade prvého, ale v mnohých prípadoch aj posledného pôrodu.
V súčasnosti sa mladí ľudia snažia po ukončení vzdelania získať zamestnanie,
čo najviac popracovať na svojej kariére a až neskôr uvažujú o dieťati. Svoju rolu
zohráva aj obnovená sloboda pohybu a väčšia možnosť cestovať. Tento jav je práve
viac typický v mestách ako na vidieku. Kým vo vidieckych obciach priemerná hrubá
miera prirodzeného prírastku na začiatku transformačného obdobia (obdobie 1993
– 1996) predstavovala hodnotu 1,47 ‰, do súčasnosti (obdobie 2016 – 2018) klesla
na hodnotu 0,86 ‰. Avšak v mestách bol tento jav oveľa vypuklejší. Priemerná
miera prirodzeného prírastku klesla za sledované obdobie z 3,91 ‰ na 0,70 ‰
(obr. 7.10). Výrazne sa pokles miery prirodzeného prírastku prejavil práve na severe
a východe Slovenska, kde jeho hodnoty znižuje aj odchod mladého obyvateľstva do
atraktívnejších regiónov a tým urýchlené postupné starnutie obyvateľstva. Prejavilo
sa to napríklad v mestách Trstená, Námestovo, Snina či Svidník. Naopak mestá ako
Stupava alebo Svätý Jur zaznamenali nárast miery prirodzeného prírastku práve
prílevom mladého obyvateľstva.
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Obr. 7.10. Porovnanie priemernej miery prirodzeného prírastku v slovenských
mestách v obdobiach 1993 – 1996 a 2016 – 2018
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019); (vzhľadom na nedostupnosť údajov
v roku 1994 boli pre všetky miery pohybu obyvateľstva použité údaje za roky 1993,
1995 a 1996)
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Rovnaké trendy potvrdzuje pohľad na mieru migračného salda. Všeobecne platí, že
mestá Slovenska zaznamenávali v sledovanom období záporné hodnoty migračného
salda a práve vidiek bol pre časť obyvateľstva viac atraktívnejší. Je to spojené na
jednej strane s nižšími nákladmi na bývanie na vidieku, no v neposlednej rade
s túžbou bývať v zdravšom, prírodnejšom a menej zaľudnenom prostredí. Vidiecke
obce zaznamenali nárast priemernej miery migračného salda z hodnoty 0,08 ‰ na
začiatku transformačného obdobia (obdobie 1993 – 1996) na 4,39 ‰ v súčasnosti
(obdobie 2016 – 2018), naopak u miest tieto hodnoty poklesli z 0,76 ‰ na -2,46 ‰.
Pozitívnu mieru migračného salda v súčasnosti vykazuje len málo miest (obr. 7.11).
Zázemia najväčších miest boli hlavne od začiatku milénia v prevažnej väčšine
prípadov migračne ziskové (cf. Šprocha et al. 2017), preto nie je prekvapením, že
tu dominuje Stupava (až 31,40 ‰), vysoké hodnoty dosahujú aj Veľký Šariš, Senec,
Svätý Jur. Naopak veľké hodnoty zápornej miery migračného salda zaznamenávajú
mestá Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Šaľa, Hanušovce nad Topľou, Krompachy,
Svidník, Žarnovica, pričom u všetkých klesla pod hodnotu -10,0 ‰. Príčin je viacero –
predovšetkým však nedostatok pracovných príležitostí a postupný odchod mladého
obyvateľstva do atraktívnejších regiónov, často aj na veľké vzdialenosti.
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Obr. 7.11. Porovnanie priemernej miery migračného salda v slovenských mestách
v obdobiach 1993 – 1996 a 2016 – 2018
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019)
Výrazný pokles miery prirodzeného prírastku a miery migračného salda sa prejavil
aj na miere celkového prírastku. Mestá Slovenska tu zaznamenali pokles hodnôt
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z 4,21 ‰ na -1,76 ‰, naopak u vidieckych obcí hodnoty vzrástli z 1,21 ‰ na 5,24 ‰.
Tento jav sa prejavil na celom Slovensku, avšak najväčšie zmeny pri porovnaní
pri začiatku transformačného obdobia (1993 – 1996) a súčasnosti (obdobie 2016
– 2018) boli zaznamenané v Giraltovciach, Čiernej nad Tisou, Svidníku, Trstenej,
Snine, teda v regiónoch, ktoré boli v minulosti populačne silné, avšak ktoré dnes
trpia práve odchodom mladého obyvateľstva. Naopak najvyššiu pozitívnu mieru
celkového prírastku vykazujú už niekoľkokrát spomínané mestá Stupava, Senec,
Svätý Jur a Veľký Šariš.
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Obr. 7.12. Porovnanie priemernej miery celkového prírastku v slovenských mestách
v obdobiach 1993 – 1996 a 2016 – 2018
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019)
Za zmienku stojí aj Dubnica nad Váhom, ktorá prekonáva výrazný pokles miery
celkového prírastku. Dubnica nad Váhom leží mimo tradične silných populačných
regiónov, avšak ešte v 90. rokoch si udržala vysoké hodnoty mier prirodzeného
aj migračného prírastku. Hoci sa mesto na začiatku transformačného obdobia
ocitlo vo veľmi komplikovanej hospodárskej situácii (bolo jedným z tých, ktoré
výraznou mierou postihla konverzia zbrojárskeho priemyslu), aj vďaka vzdelanosti
a kvalifikovanosti obyvateľstva v oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu
relatívne rýchlo dokázalo preklenúť tieto ťažkosti (časť kvalifikovaného obyvateľstva
začala v krátkom čase pracovať v zahraničí, neskôr sa výraznou mierou podieľala
na rozvoji elektrotechnického priemyslu v meste a okolí). Demografické trendy
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spôsobujúce pomalší rast obyvateľstva sa v tomto regióne vo väčšej miere prejavili
oneskorene v porovnaní so Slovenskom, až na začiatku nového milénia.
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Obr. 7.13. Porovnanie indexu starnutia obyvateľstva slovenských miest v rokoch
1991 a 2018
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019), Výsledky sčítania ľudu, domov a bytov 1991
Zmeny v demografickom správaní obyvateľstva sa postupne premietli aj do vekovej
štruktúry obyvateľstva. Všeobecne možno konštatovať, že populácia Slovenska
starne. Tento jav je v západnom svete pozorovaný už od skončenia 2. svetovej
vojny, avšak v našich podmienkach nebol taký znateľný hlavne vďaka propopulačnej
socialistickej politike. So zmenou spoločenských a hospodárskych podmienok sa
však postupne prejavil aj u nás. V období 1991 až 2018 vzrástla hodnota indexu
starnutia z 51,2 % na 101,9 %. Výraznejšie zmeny v demografickom správaní
obyvateľstva miest v porovnaní s vidiekom spôsobili, že index starnutia v rovnakom
období v mestách zaznamenal nárast zo 40,8 % na 115 % (na vidieku to bolo len
posun od 65,59 % na 88, 9 %). V súčasnosti (rok 2018) najvyššie hodnoty indexu
starnutia (viac ako 180,0 %) zaznamenávajú mestá Dudince, Bojnice, Vysoké Tatry,
Piešťany, Trenčianske Teplice (obr. 7.13), teda kúpeľné mestá, čo je spôsobené
predovšetkým ich hospodárskou orientáciou na liečebné činnosti, ostatných
pracovných príležitostí je v nich málo. Podobný jav je sledovaný aj vo svete, niektoré
regióny s relatívne vysokými indexmi ekonomickej závislosti starých ľudí nahlásili
rastúci počet starších ľudí, ktorých „priťahujú“ dôchodkové destinácie známe
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svojou klímou alebo službami ponúkanými starším ľuďom. Napríklad tromi regiónmi
s najvyššími indexmi ekonomickej závislosti starých ľudí v Spojenom kráľovstve boli
populárne dôchodkové destinácie na južnom pobreží Anglicka (Dorset CC, Isle of
Wight a Torbay) a jeden z najvyšších indexov ekonomickej závislosti starých ľudí
v Nemecku bol zaznamenaný v kúpeľnom mestečku Baden-Baden, Stadtkreis
(Eurostat 2015).
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Obr. 7.14. Porovnanie indexu ekonomického zaťaženia obyvateľstva slovenských
miest v obdobiach rokoch 1991 a 2018
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019), Výsledky sčítania ľudu, domov a bytov 1991
Vysoké hodnoty indexu starnutia však dosahuje aj Nová Dubnica (180,9 %), ktorá
trpí tým, že jej veková štruktúra sa nevyvíjala od vzniku mesta prirodzene ako
v ostatných mestách Slovenska, ale bola ovplyvnená založením mesta v období
socializmu. Mesto bolo v 50. rokoch osídlené jednou generáciou mladých ľudí,
ktorá sa v súčasnosti dostala do dôchodkového veku, čo sa prejavilo aj na vysokom
indexe starnutia. Naopak nízke hodnoty indexu starnutia vykazujú viaceré mestá
východného Slovenska (Jelšava, Dobšiná, Hanušovce nad Topľou, Medzev,
Krompachy, Moldava nad Bodvou, Stará Ľubovňa, Trebišov, Sečovce). Vo všetkých
spomínaných mestách je však veľký podiel rómskeho obyvateľstva (pohybuje sa
v rozmedzí 17 % (Jelšava) až 39 % (Dobšiná)); (MV SR 2019), ktoré so svojou vyššou
pôrodnosťou má vplyv na to, že index starnutia je tu nižší v porovnaní s inými
slovenskými mestami. Nízky index starnutia dosahujú aj mestá aj na západnom
Slovensku – Senec a Stupava, tu je zasa spôsobený prílevom mladého obyvateľstva.
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So zmenami vo vekovej štruktúre obyvateľstva súvisí aj index ekonomického
zaťaženia, ktorý od roku 1991 na Slovensku klesol z hodnoty 55,3 % na 46,6 % v roku
2018, v slovenských mestách z hodnoty 79,9 % na 46,6 %. Môže sa to zdať ako
pozitívny jav, avšak treba si uvedomiť, že nižšie hodnoty v roku 2018 má na svedomí
predovšetkým ubúdajúca detská zložka obyvateľstva miest. Preto aj najvyššie
hodnoty indexu ekonomického zaťaženia obyvateľstva vykazujú hlavne mestá, ktoré
sú prestarnuté – spomínané kúpeľné mestá, ďalej mestá novozaložené, napr. Svit,
Nová Dubnica, (s deformovanou vekovou štruktúrou), ďalej sem patria mestá, ktoré
vykazujú vysoký podiel detskej zložky (Dobšiná, Medzev, Stupava). Z nich prvé dve
sú mestá s vysokým podielom rómskej populácie, ktorá sa podieľa na navyšovaní
detskej zložky populácie. Najnižšie hodnoty indexu ekonomického zaťaženia
dosahovali obce ako Gelnica, Trstená, Giraltovce, Turzovka, ktoré v súčasnosti majú
malý podiel detskej zložky ( žiadne z nich nepresiahlo hodnotu 16,3 %) a zároveň
záporné migračné saldo. Ide o mestá z chudobnejších regiónov na severe a východe
Slovenska, ktoré sú postihnuté migráciou obyvateľstva v mladšom produktívnom
veku za prácou do iných regiónov Slovenska.
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Obr. 7.15. Porovnanie podielu narodených mimo manželstva v slovenských mestách
v obdobiach 1993 – 1996 a 2016 – 2018
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019)
Počas transformačného obdobia dochádza aj k ďalším zmenám demografického
správania obyvateľstva Slovenska, čo je spôsobné viacerými faktormi. V socializme
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pôrodnosť a plodnosť bola predovšetkým doménou vydatých žien a len malá časť
detí sa rodila mimo manželstva. Tento stav ešte umocnili špecifické podmienky
minulého režimu spolu s komplexom pronatalitných opatrení určených pre
mladé manželské rodiny (Šprocha et al. 2017). Po roku 1989 dochádza k zmenám
v hodnotovej orientácii ľudí, rastu individualizmu a emancipácie žien, čo sa prejavuje
v znížení úrovne sobášnosti spojenej s posunom vstupu do manželstva vo vyššom
veku. Znižuje sa vplyv religiozity na tradičné demografické správanie (Marenčáková
2006). Rastie počet detí narodených mimo manželstva (aj keď na druhej strane
treba podotknúť, že časť párov po narodení dieťaťa do manželstva neskôr vstúpi).
Kým na začiatku transformačného obdobia (obdobie 1993 – 1996) sa na Slovensku
v manželstve narodilo takmer 90 % detí, v súčasnosti (obdobie 2016 – 2018) je
to menej ako 60 %. Rozdiely medzi mestom a vidiekom sú veľmi malé, približne
rovnaký počet detí sa narodí v manželstve v mestách aj vo vidieckych obciach.
Z priestorového hľadiska je veľmi ťažké nájsť nejakú zákonitosť, podľa ktorej
klesá podiel detí narodených mimo manželstva, keďže ide o celospoločenský jav.
Najvyššie hodnoty podielu detí narodených mimo manželstva zaznamenávajú
mestá ako Dobšiná, Čierna nad Tisou, Jelšava, Medzev, Moldava nad Bodvou,
Krompachy. Pri všetkých spomínaných bol priemerný podiel detí narodených
mimo manželstva v období 2016 – 2018 vyšší ako 70 %. Ide o mestá východného
Slovenska s relatívne veľkou zložkou rómskej populácie. Pravdepodobne vďaka
vyššej pôrodnosti tejto populácie a častého „života bez papiera“ tieto mestá
dosiahli tak vysoké hodnoty. Na druhej strane viaceré mestá severného Slovenska,
ale aj mnohé miesta východného Slovenska majú stále nízky podiel detí narodených
mimo manželstva v porovnaní s ostatnými slovenskými mestami (často pod
20 %). Avšak spoločným znakom je ich poloha v severnej časti Slovenska, kde aj
v súčasnosti pretrváva vyššia religiozita obyvateľstva a veľká časť (aj mladého)
obyvateľstva zostáva verná tradičným hodnotám.

7.4 Slovenské mestá a práca
Zmena zo socialistického centrálne riadeného hospodárstva na trhové hospodárstvo
nebola jednoduchá, pozostávala z mnohých procesov, ktoré na seba nadväzovali.
V prvom rade to bola vlastnícka, veľkostná a odvetvová reštrukturalizácia
hospodárstva, ďalej prebiehali privatizačné a reštitučné procesy. To všetko bolo
spojené so vznikom podnikateľskej sféry, ktorá počas socialistického obdobia na
Slovensku existovala v mizivej miere. Postupne sa zvýšila liberalizácia vzťahov medzi
podnikateľskými subjektmi, oslabili sa, až zanikli vzťahy prepájajúce Slovensko
s ostatnými krajinami bývalej Rady vzájomne hospodárskej pomoci, naopak
snaha našej krajiny bola orientovať sa na západné ekonomiky. Vďaka tejto snahe,
ale aj existencii kvalifikovanej pracovnej sily s oveľa nižšími mzdovými nákladmi
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v porovnaní so Západom, ako aj mnohým daňovým úľavám pre podnikateľov sa
Slovensko stalo rýchlo cieľom zahraničných investorov, ktorí tu mali snahu realizovať
svoje podnikateľské plány. Vytvorilo sa konkurenčné prostredie, ktoré do veľkej
miery ovplyvnilo aj tvorbu cien. Taktiež vznikol pracovný trh a s ním aj negatívny
jav – nezamestnanosť.
Slovenské mestá ako centrá rozvoja slovenského priemyslu tieto zmeny vnímali
veľmi citlivo. Na ich vzhľade sa výrazným mierom podpísala reštrukturalizácia
hospodárstva. Z hľadiska odvetvových zmien boli v socialistickej spoločnosti najviac
cenené priemyselné odvetvia, predovšetkým odvetvia ťažkého priemyslu, pretože
ich rozvoj bol považovaný za základ rozvoja celej ekonomiky (Sailer-Fliege 1999).
V podmienkach Slovenska to boli predovšetkým hutnícky, strojársky a zbrojársky
priemysel. Vo väčšine prípadov to boli veľké štátne podniky, ktoré len veľmi ťažko
a pomaly reagovali na zmenené ekonomické podmienky, preto po roku 1989
mnohé z nich začali zanikať. Problémom boli aj chýbajúci manažéri, či prípadne
slabé technologické know-how (Mišúnová a Mišún 2009). Naopak vznikajúce
malé firmy boli oveľa flexibilnejšie nielen z produkčného hľadiska, ale aj z hľadiska
pracovných síl, a preto boli schopné oveľa skôr osloviť a udržať si vzdelané a dobre
kvalifikované pracovné sily (Kovács 1999). Prílev zahraničných investorov sa
orientoval predovšetkým na tie lokality a odvetvia, ktoré im sľubovali najväčší profit
(Fassman 1997).
Situáciu na Slovensku skomplikoval rozpad Československa na dve samostatné
krajiny, spomínaná konverzia zbrojárstva a recesia textilného priemyslu. Viaceré
regióny sa na začiatku transformačného obdobia dostali do veľkých problémov,
nakoľko v nich postupne upadal alebo kolaboval priemysel, ktorý sa na začiatku
transformačného obdobia dostal do deštrukčnej fázy. Mnohé podniky výrazne
znížili svoju produkciu, prípadne boli zatvorené. Boli to hlavne strojárske závody
orientované na zbrojárstvo Podpoľania a Považia (predovšetkým v mestách Detva,
Hriňová, Trenčín, Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica, Martin). Ďalej to boli
regióny s ťažobnou tradíciou, kde boli zdroje takmer vyčerpané a ich ťažba sa
stávala nerentabilnou (mestá Handlová, Nováky, Rožňava, Veľký Krtíš). Výrazné
zmeny prekonali aj odvetvia hutníckeho priemyslu (v Košiciach, Žiari nad Hronom,
Seredi), kde často šlo aj o ekologicky neúnosnú výrobu. S výnimkou Serede
bol ďalší rozvoj možný práve vďaka vstupu zahraničného kapitálu. Problémy
nastali aj v chemickom priemysle, ktorý sa napriek svojej perspektívnosti musel
vyrovnať s problémom straty značky. Išlo o gumárenský priemysel – podnik
Barum v Púchove, ktorý musel investovať do rebrandingu (Matador) a opätovnej
propagácii v zahraničí. Textilný priemysel mal na Slovensku silnú tradíciu, avšak
problémy jeho podnikov nastali vo väčšej miere na začiatku milénia v súvislosti
s globálnou recesiou textilného priemyslu. Naše výrobky nedokázali cenou
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konkurovať prílevu lacných produktov z Ázie, preto výrazne znížili svoju výrobu
(prípadne zanikli) podniky v Trenčíne, Púchove, Banskej Bystrici, Žiline. Podobný
osud postihol aj obuvnícky priemysel (v Bardejove, Partizánskom, Bánovciach
nad Bebravou). Práve pri týchto odvetviach platilo, že sa na trhu dokázali viac
uplatniť menší výrobcovia schopní pružne reagovať na výzvy trhu a nové zmenené
podmienky, prípadne nadviazali spoluprácu so zahraničím.
Veľké podniky, ktoré sa nedokázali prispôsobiť novým zmeneným podmienkam, vo
viacerých prípadoch zanikli, rozpadli sa na menšie časti, prípadne na ich základe
začali vznikať nové prevádzky. Hlavne z tých prvých vznikali brownfieldy, ktoré bolo
(aj je) v mestách ťažké využiť. Navyše bývalé podniky často stáli priamo vo vnútri
intravilánu miest, nie na ich okraji.
S blížiacim sa prelomom milénií sa slovenské hospodárstvo pomaly dostávalo do
kompenzačnej fázy. Vzrástol počet podnikateľských subjektov, postupne sa etablovali
nové podniky, Slovensko zaznamenalo veľký rozvoj hlavne elektrotechnického
a automobilového priemyslu. To všetko bolo v spojitosti s prílevom zahraničného
kapitálu, pomocou ktorého vznikali nové podniky aj v mestách, ktoré predtým
nemali rozvinuté tieto odvetvia priemyslu, prípadne u nich priemyselná výroba
bola málo rozvinutá. Rozvoj elektrotechnického priemyslu ovplyvnil hlavne mestá
na Považí (Ilava, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Trenčín, Nové Mesto nad
Váhom), v juhozápadnej časti Slovenska (Nitra, Galanta, Bratislava, Nové Zámky),
ale aj na severe (Námestovo, Trstená), či východe Slovenska (Poprad, Krompachy,
Michalovce). Viaceré z nich vznikli na báze starých socialistických podnikov
(Dubnica nad Váhom, Trstená, Poprad). Významne vzrástol automobilový priemysel
vďaka závodom v Bratislave, Trnave, v súčasnosti aj v Nitre, na ktorý sú naviazané
ďalšie odvetvia ako elektrotechnický, textilný, sklársky, gumárenský s veľkými
podnikmi v Púchove, Kysuckom Novom Meste, Ilave, Zvolene, Prešove, Senici
a mnohých ďalších. Všetky tieto podniky si spravidla vyžadovali aj novú výstavbu,
ktorá predstavovala veľké plochy s novými závodmi predovšetkým na okraji miest.
Ďalšie sa stali súčasťou priemyselných parkov, ktoré začali na Slovensku vznikať
od roku 2001 (Vráble). Mnohé z podnikov sú významnými (ak nie najväčšími)
zamestnávateľmi v ich regiónoch.
Popri priemyselnej výrobe veľké množstvo pracovných miest v mestách poskytujú aj
ostatné odvetvia hospodárstva. Ide predovšetkým o maloobchod, dopravu, finančné
a poisťovacie činnosti, zdravotníctvo, školstvo, rôzne druhy služieb a ďalších činností.
Veľká časť týchto odvetví hospodárstva sú prevažne v súkromných rukách, často ide
o malé a stredné podniky.
Vďaka vzniku podnikateľskej sféry postupne vzrástol aj počet veľkých, stredných
aj malých podnikov. Nakoľko štatistické údaje sú dostupné len od roku 2004,
- 190 -

Mestá
uvádzame porovnanie počtu právnických (ziskových) osôb len v rokoch 2004 a 2018
(obr. 7.16 a 7.17). Napriek kratšiemu sledovanému obdobiu vidno, že ich nárast bol
v mestách obrovský. Enormný vzostup zaznamenala Bratislava, ale aj Košice, Žilina,
Banská Bystrica, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava. Ide o hlavné mesto a krajské mestá,
ktoré sú aj administratívnymi centrami, prirodzenými ťažiskami územií a logicky sa
v nich sústreďuje najviac podnikateľských aktivít. V porovnaní s rokom 2004 však
najviac vzrástol počet podnikov v Štúrove (viac ako 8 krát), Gabčíkove, Komárne
(viac ako 5 krát,) Komárne (5 krát) a Námestove (4,5 krát). Ide o mestá ležiace blízko
hraníc so susednými štátmi, takže môžeme predpokladať, že sa tak dialo aj vďaka
cezhraničnej spolupráci.
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Obr. 7.16. Právnické osoby (ziskové) v slovenských mestách v rokoch 2004 a 2018
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019)
Pre lepšiu výpovednosť sme spracovali aj nárast podnikateľských subjektov v období
2004 – 2018 vzhľadom na počet obyvateľov v mestách (obr. 7.18). V roku 2018
dominovala Bratislava ako hlavné mesto krajiny, nasledovali ju mestá ako Štúrovo,
Komárno, Dunajská Streda, Banská Bystrica, Žilina a Nitra. Na opačnom mieste rebríčka
sa ocitli mestá ako Jelšava, Medzev, Dobšiná, Spišská Stará Ves a Handlová. Veľké
mestá vytvárajú priaznivé prostredie pre vznik podnikov, rovnako ako prihraničné
regióny. Naopak dlhodobo problémové oblasti na východnom Slovensku alebo v
starých ťažobných oblastiach sú pre vznik podnikov menej priaznivé. Potvrdzuje
to aj rozdiel medzi rokom 2004 a 2018, kedy najväčší vzostup zaznamenali práve
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mestá na pohraničí (Štúrovo, Bratislava, Komárno), pričom v prípade Bratislavy
možno hovoriť o kombinácii účinku hlavného mesta a polohy na hranici troch
štátov. Naopak najmenší rast zaznamenali mestá Medzev, Medzilaborce, Jelšava
a Dobšiná, mestá na východnom Slovensku, Medzev a Dobšiná navyše s relatívne
vysokým podielom rómskeho obyvateľstva.
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Obr. 7.17. Nárast počtu právnických osôb (ziskových) v slovenských mestách
v rokoch 2004 a 2018
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019)
O takomto vzraste v rámci slovenských miest však nemožno hovoriť v prípade
fyzických osôb podnikateľov a živnostníkov. Za obdobie 2004 – 2018 klesol počet
podnikateľov na 91,7 % v prípade Slovenska a 77, 92 % v prípade miest. Vidiek
naopak zaznamenal vzostup. V prípade živnostníkov bola situácia ešte o niečo
horšia – ich počet klesol na 90,1 % oproti roku 2004 v prípade celého Slovenska
a na 75,0 % v prípade miest. Možno si to vysvetliť zhoršením podnikateľského
prostredia pre fyzické osoby, ktoré súvisí s vysokým daňovo-odvodovým zaťažením,
veľkým množstvom byrokracie a častými zmenami zákonov (Združenie podnikateľov
Slovenska 2019).
V období 2004 – 2018 vrástol počet fyzických osôb – podnikateľov na 1 000
obyvateľov len v prípade 40 miest Slovenska, ostatné mestá zaznamenali úbytok.
Najväčší nárast zaznamenali mestá Trstená, Tlmače, Námestovo, Krásno nad
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Kysucou, Hriňová, Lipany, Spišská Belá. Ide predovšetkým o regióny a mestá ležiace
mimo hlavných rozvojových osí, hlavne na severe a severovýchode Slovenska,
kde až neskôr nastal rozvoj podnikateľského prostredia. Podobná situácia je aj
v prípade fyzických osôb – živnostníkov (obr. 7.19). Najväčší nárast je totožný
u vyššie spomínaných miest, čo potvrdzuje náš predpoklad o neskoršom rozvoji
podnikateľského prostredia v týchto regiónoch.
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Obr. 7.18. Porovnanie počtu právnických osôb (ziskových) na 1 000 obyvateľov
v slovenských mestách v rokoch 2004 a 2018
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019)
Rozvoj podnikateľského prostredia je vnímaný v rámci transformácie prevažne
pozitívne, naopak jedným z najviac negatívne vnímaných javov je nezamestnanosť,
ktorú slovenská spoločnosť počas socialistického obdobia nepoznala. Jej nárast
bol veľký hlavne na začiatku transformačného obdobia, kedy sa mnoho podnikov
a následne celých regiónov dostalo do veľkých ekonomických problémov.
V súčasnosti možno konštatovať, že nezamestnanosť spolu s rozvojom hospodárstva
pomaly klesá. Vzhľadom na nedostupnosť údajov o ekonomickej aktivite
obyvateľstva na úrovni obcí sme sledovali počet evidovaných nezamestnaných
vzhľadom k počtu obyvateľov v produktívnom veku v období 1997 – 2018. Na
začiatku tohto obdobia vysokou nezamestnanosťou trpeli hlavne mestá východu
stredného a východného Slovenska (najvyššia bola v Jelšave, Fiľakove a Kráľovskom
Chlmci, kde dosahovala viac ako 23 %), ako aj mestá Oravy a Kysúc (obr. 7.21). Oveľa
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lepšia bola situácia na západnom Slovensku, ktoré vďaka lepšej polohe, dostupnosti,
aj vyššej ekonomickej úrovni už z obdobia socializmu, vyššej kvalifikovanosti vo
viacerých regiónoch a nižšiemu podielu rómskeho obyvateľstva dokázalo rýchlejšie
riešiť problémy z počiatku transformačného obdobia. Aj v súčasnosti trpia
najvyššou nezamestnanosťou mestá prevažne východného Slovenska (Kráľovský
Chlmec, Jelšava, Tornaľa, Giraltovce, Čierna nad Tisou, Dobšiná, Hanušovce nad
Topľou) U všetkých spomínaných presahuje hodnotu 10 %, avšak nepresahuje
14 %. Pozitívne treba vnímať, že za sledované obdobie nezamestnanosť klesla aj
v problémových regiónoch a to aj napriek globálnej hospodárskej kríze, ktorej sa
nevyhlo ani Slovensko. Podľa Lauka et al. (2009) dopady transformačného obdobia
v rokoch 1997 – 2008 boli na Slovensku celoplošné, do roku 2001 sa nezamestnanosť
celoplošne zvýšila, neskôr začala klesať avšak pri výraznejšom vzniku regionálnych
disparít. Počas hospodárskej krízy ju viac začali pociťovať mestá a regióny, ktoré ju
dovtedy zaznamenávali len veľmi malú.
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Obr. 7.19. Porovnanie počtu fyzických osôb (podnikateľov) na 1 000 obyvateľov
v slovenských mestách v rokoch 2004 a 2018
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019)
Za celé sledované obdobie nárast nezamestnanosti zaznamenali iba Nováky
(v súvislosti s problémami v ťažobnom priemysle), ostatné mestá Slovenska
zaznamenali postupný pokles. Najvýraznejší bol v pohraničných mestách západného
Slovenska, najmenší naopak v mestách, kde bola aj na začiatku transformačného
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obdobia nezamestnanosť nízka (Bratislava, Banská Bystrica, Vysoké Tatry, Svätý Jur,
Trenčianske Teplice, Bojnice, Sliač) – teda vo veľkých mestách, mestách v ich zázemí
a prípadne v mestách, ktoré sú zamerané na rozvoj cestovného ruchu a kúpeľníctva.
Najmenší pokles bol u miest Fiľakovo, Veľký Meder, Jelšava, ktoré vykazovali vysokú
nezamestnanosť aj na začiatku transformačného obdobia.
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Obr. 7.20. Porovnanie počtu fyzických osôb (živnostníkov) na 1 000 obyvateľov
v slovenských mestách v rokoch 2004 a 2018
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019)
Napriek regionálnym rozdielom možno však konštatovať, že mestá ponúkajú viac
pracovných príležitostí v porovnaní s vidiekom. Dokazuje to skutočnosť, že na
začiatku aj konci sledovaného obdobia mali nižší počet evidovaných nezamestnaných
na 100 osôb v produktívnom veku (8,0 % vs. 11,9 % v roku 1997 a 3,6 % vs. 5,6 %
v roku 2018). Súvisí to s vyššou koncentráciou hospodárskych aktivít mestách, ale aj
lepšou infraštruktúrou, často lepšou dostupnosťou a tým aj väčšou atraktívnosťou
pre prípadných domácich aj zahraničných investorov.

7.5 Slovenské mestá a školstvo a zdravotníctvo
Mestá ako základné prvky sídelného systému poskytujú nielen svojim obyvateľom, ale
aj svojmu zázemiu mimo práce a bývania (v prípade obyvateľov) aj mnohé ďalšie služby.
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Obr. 7.21. Porovnanie počtu evidovaných nezamestnaných na 100 obyvateľov
v produktívnom veku v slovenských mestách v rokoch 1997 a 2018
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019)
Najdôležitejšími sú školstvo a zdravotníctvo, pretože sa dotýkajú každého obyvateľa.
Školstvo, podobne ako ďalšie oblasti, bolo ovplyvnené transformáciou aj z toho
dôvodu, že nové ekonomické podmienky si vyžiadali zmeny aj vo vzdelávaní.
Jednou z jeho prvých zmien bol vznik súkromných a cirkevných škôl, čo súviselo
s prechodom krajiny na trhovú ekonomiku a zároveň s obnovením slobody
vierovyznania. Kým štátne školy zostali dominantné vo všetkých sídlach, cirkevné
a súkromné školy sa koncentrovali takmer výlučne iba do miest (Lauko et al. 2011).
Vznik súkromných a cirkevných škôl sa viazal na novely zákonov z roku 1990, ktoré
okrem iného priniesli 9-ročnú povinnú školskú dochádzku na základných školách
(neskôr bola opätovne skrátená na 8 rokov a od roku 1998 znovu predĺžená na
9 rokov), upravil financovanie škôl, ako aj ich decentralizáciu (napríklad vysoké školy
sa stali samosprávne).
To všetko sa premietlo aj do praxe. Napriek tomu, že sieť základných a stredných
škôl bola široko rozvinutá, na zmenách v nej sa podpísali aj zmeny v demografickom
správaní obyvateľstva (pokles pôrodnosti znamenal už od 2. polovice 90. rokov
postupný pokles žiakov v školách). Transformácia hospodárstva si vyžadovala zmeny
aj vo vzdelávaní (vznikali nové povolania, nové pozície, prípadne sa stávali viac
atraktívnymi, čo predpokladalo vznik nových a naopak úpadok niektorých starých
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študijných odborov). Mnohé pracovné miesta si vyžiadali vyššiu úroveň vzdelania,
čo sa odrazilo predovšetkým na vzniku nových vysokých škôl. Vznik súkromných
a cirkevných škôl na jednej strane poskytoval obyvateľstvu väčšiu možnosť výberu, na
druhej strane však nutne spôsobil obmedzenie činnosti až zánik niektorých štátnych
škôl. Pokles pôrodnosti taktiež spôsobil, že rozvinutá sieť materských škôl z obdobia
socializmu sa do prelomu milénií výrazne okresala (mnohé materské školy boli
zrušené, prípadne časť svojich priestorov predali alebo ponúkli na prenájom), čo však
začalo byť problémom na začiatku tohto storočia, kedy počet detí začal opäť stúpať
a hlavne obce a mestské časti s väčším podielom mladého obyvateľstva (napríklad
niektoré sídliská) mali výrazný nedostatok miest v štátnych materských školách.
V priestorovom kontexte môžeme sledovať zmeny v školstve v mestách za obdobie
1996 – 2018 (obr. 7.22-7.24). Počet základných škôl v slovenských mestách klesol
na 89 %, avšak horšie bol na tom vidiek, kde poklesol až na 78 %. V mestách pritom
v roku 1996 podiel štátnych základných škôl predstavoval 91,6 %, do roku 2018
však poklesol na 79,1 %. Počet súkromných a cirkevných základných škôl sa naopak
zvýšil (zo 7,7 % na 12,7 % v prípade cirkevných škôl a z 0,6 % na 8,2 % v prípade
súkromných škôl).
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Obr. 7.22. Porovnanie počtu a štruktúry základných škôl v slovenských mestách
v rokoch 1996 a 2018
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019)
Súkromné a cirkevné základné školy začali vznikať predovšetkým v mestách, ktoré
mali vyššie administratívne postavenie (krajské a okresné), avšak vznikali aj v menších
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mestách (obr. 7.22). Príkladom je Nová Dubnica, ktorá ako mesto založené v období
socializmu po roku 1989 s obnovením slobody okamžite zareagovala nielen výstavbou
sakrálnych objektov, ale aj zriadením cirkevnej školy. Na úrovni základných škôl zostali
dominantné štátne školy, ktoré tvorili v slovenských mestách takmer tri štvrtiny
základného školstva. Po nich nasledujú cirkevné školy (16 %) a súkromné školy tvoria
10 %. Úbytok obyvateľstva v poproduktívnom veku si vyžiadal aj zrušenie niektorých
škôl (obr. 7.23), základné školy boli zrušené napr. v mestách Krásno nad Kysucou, Stará
Turá, Ilava, Šaštín-Stráže, Tornaľa, Turzovka – teda predovšetkým v malých mestách. Len
v 22 mestách (rovnako v menších) v sledovanom období pribudli základné školy, avšak
išlo predovšetkým o zriadenie cirkevných a súkromných škôl (sú to regióny s vyššou
religiozitou obyvateľstva – sever a severovýchod Slovenska). Z tejto skupiny sa vymykajú
mestá v suburbánnej zóne Bratislavy (Senec, Stupava), kde prílev mladého obyvateľstva
a detí spôsobil, že tu museli byť zriadené aj štátne školy, ako aj na juhu Slovenska, kde
boli zriadené školy s vyučovacím jazykom maďarským.
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Obr. 7.23. Zmena počtu základných škôl v slovenských mestách v období 1996 – 2018
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019)
Kým základné školy sú situované celoplošne po celom Slovensku, v mestách aj vidieckych
obciach, stredné a vysoké školstvo sa koncentruje takmer výlučne do miest, spravidla aj
hierarchicky vyššie postavených. Transformácia školstva teda do veľkej miery ovplyvnila
práve mestá. Slovenské mestá na jednej strane zaznamenávali zánik škôl, na strane
druhej vznikali nové školy, prevažne v súkromnej alebo cirkevnej správe.
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Zmeny v strednom školstve boli spôsobené predovšetkým novými požiadavkami
trhu na pracovnú silu. Viacero zamestnaní v súčasnosti vyžaduje mať ukončené
úplné stredné vzdelanie (s maturitnou skúškou), čo postupne viedlo k transformácii
stredných odborných učilíšť na stredné školy a na špeciálne stredné školy
(s ukončením s maturitnou skúškou a záverečnou skúškou). Tlak je najmä na
zvyšovanie kapacít škôl poskytujúcich úplné stredné vzdelanie, teda najmä gymnázií
a stredných odborných škôl, kým záujem o učilištia, resp. špeciálne stredné školy
výrazne klesá (Gurňák et al. 2010). Keďže financovanie škôl je závislé od počtu
žiakov, hlavne v prípade stredných odborných škôl došlo k ich postupnému zániku
alebo zlúčeniu do menšieho počtu subjektov.
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Obr. 7.24. Porovnanie počtu stredných škôl v slovenských mestách v rokoch 1996 a 2018
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019)
Približne v jednej tretine miest sa počet stredných škôl v sledovanom období 1996 – 2018
nezmenil, vzrástol u 9 miest, v ostatných poklesol (obr. 7.23). Nové školy boli zriadené
v Brezne, Bytči, Kremnici, Poprade, Skalici, Sládkovičove, Starej Ľubovni, Trenčianskych
Tepliciach a Trnave, teda predovšetkým na západnom Slovensku. Naopak zanikali na
celom území Slovenska a to bez ohľadu na veľkosť miest. Ja potrebné však podotknúť,
že úbytok zaznamenali predovšetkým stredné odborné školy a špeciálne stredné školy
(obr. 7.24). Ich úbytok sa viazal aj na reštrukturalizáciu hospodárstva a úpadok niektorých
odvetví v regiónoch. Výrazne sa to dotklo napr. miest Poltár, Strážske, Nováky. Gymnáziá
však tento úbytok výrazne nezaznamenali. To súvisí s orientáciou gymnázií na prípravu
na štúdium na vysokých školách. Podobne ako trh vyžaduje pracovníkov s ukončeným
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úplným stredoškolským vzdelaním, veľké množstvo pracovných pozícií si v súčasnosti
vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdelanie.
Zákon o vysokých školách z roku 1990 zrušil centrálne postavenie vysokých škôl, čím sa
vytvorili podmienky pre vznik nových vysokých škôl. Fakulty môže zriaďovať, rozdeľovať
a rušiť akademický senát vysokých škôl. Vyššie požiadavky na vzdelanie viedli k tomu,
že po roku 1989 v podmienkach Slovenska vzniklo veľmi veľké množstvo škôl. Podľa
údajov z Portálu vysokých škôl, v súčasnosti pôsobí na Slovensku 129 vysokých škôl,
avšak v roku 1989 ich bolo iba 46. Vysoké školy sa koncentrujú výlučne do miest, ktoré
sú centrami veľkých regiónov. Platí to predovšetkým o vysokých školách, ktoré sú
dlhodobo etablované, majú svoju tradíciu a kvalitu. Spravidla ich navštevuje aj najväčší
počet interných študentov. Týka sa to predovšetkým TU v Košiciach, STU a UK v Bratislave
a ZU v Žiline. Vysoké školy s relatívne menším počtom študentov majú menšie regióny
dochádzky a nadobúdajú regionálnejší charakter (Gurňák et al. 2010b).
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Obr. 7.25. Porovnanie počtu vysokých škôl v slovenských mestách v rokoch 1989 a 2019
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019)
Do roku 1989 dominantnými centrami vysokého školstva boli Bratislava a Košice
(obr. 7.25). Menší počet vysokých škôl a ich fakúlt sa nachádzal aj v Nitre, Žiline,
Prešove, Banskej Bystrici, Martine a Liptovskom Mikuláši, v nich však počet
nepresiahol 4 fakulty. Od roku 1990 pribudlo ďalších 83 fakúlt, z nich však polovica
vznikla iba do roku 2000. Vysoké školy sú lokalizované v 18 mestách Slovenska,
no detašované pracoviská niektorých sídlia v ďalších 9 mestách, mimo Slovenska
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ešte v ďalších 5 lokalitách. Hoci Bratislava zostala vysokoškolským centrom, výrazne
posilnilo svoje postavenie stredné Slovensko, hlavne vďaka Katolíckej univerzite
v Ružomberku a zvýšeniu počtu škôl v Banskej Bystrici. Na začiatku transformačného
obdobia ako aj na začiatku nového milénia vznikali predovšetkým verejné školy,
po roku 2004 vznikali takmer výlučne súkromné vysoké školy. V súčasnosti sú
lokalizované aj v mestách, ktoré v minulosti neboli centrami vysokého školstva
(v Skalici, Ružomberku, Sládkovičove, Banskej Štiavnici, Komárne, Trenčíne, Dubnici
nad Váhom, Púchove), pre mnohých obyvateľov Slovenska sa tak z hľadiska
vzdialenosti zvýšila dostupnosť vysokoškolského štúdia.
Podobne ako stredné školy, aj financovanie vysokých škôl je závislé od počtu
študentov. Je otázne, či strojnásobenie počtu fakúlt v porovnaní s rokom 1989
viedlo k zvyšovaniu kvality vzdelania. Naopak, v súčasnosti to skôr vytvára tlak
na vysoké školy, aby súťažili o študentov, bohužiaľ nie vždy vyhráva škola, ktorá
poskytuje kvalitnejšie vzdelanie, ale skôr tá, kde sa dá ľahšie získať vysokoškolský
titul. Na druhej strane treba pozitívne oceniť to, že vysoké školy v nových mestách
pritiahli mladých ľudí a tým napomohli rozvoju mesta v určitých ohľadoch.
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Obr. 7.26. Zmena počtu nemocníc v slovenských mestách v období 1996 – 2017
Zdroj: DATAcube. Štatistický úrad SR (2019)
Mestá ako uzly sídelného systému poskytujú aj zdravotnícke služby, len výnimočne
ich poskytujú aj vidiecke obce. Transformácia hospodárstva zasiahla aj slovenské
zdravotníctvo, ktoré prešlo viacerými zmenami. Možno povedať, že tieto zmeny
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sa dotýkajú všetkých občanov, pretože starostlivosť o svoje zdravie by mala byť
jednou z prvoradých v živote človeka. Dobré zdravie obyvateľstva je základným
zdrojom sociálneho a ekonomického rozvoja. Zdravé obyvateľstvo znižuje tlak na
zdravotnícke systémy a systémy sociálnej starostlivosti a zdravé pracovné sily sú
predpokladom ekonomického rastu a blahobytu (Dováľová 2011). V socialistickom
období bolo zdravotníctvo len v štátnych rukách, zmeny po roku 1989 umožnili vznik
súkromného sektoru aj v tejto oblasti. Treba však podotknúť, že štátne zdravotníctvo
je aj vzhľadom na slovenský zdravotný poisťovací systém na Slovensku dominantné.
Po roku 1989 viacero nemocníc postihli zmeny týkajúce sa optimalizácie siete
nemocníc, ako aj ich vlastníckej reštrukturalizácie. Až do roku 2003 pôsobili na
Slovensku len 3 súkromné nemocnice, ostatné zdravotnícke zariadenia boli štátne
príspevkové organizácie. Po decentralizácii menších nemocníc sa samosprávy
väčšinou rozhodli pre transformáciu týchto zariadení buď na obchodnú spoločnosť
alebo neziskovú organizáciu, prípadne došlo k ich privatizácii. Štát zostal vlastníkom
najväčších nemocníc vrátane fakultných. Transformácia nemocníc bola zastavená po
roku 2006 (MZ SR 2011). Menšie nemocnice zanikli hlavne v malých mestách (obr.
7.26), v blízkosti ktorých sa nachádzalo mesto s väčšou nemocnicou (napr. Trenčianske
Teplice vs. Trenčín, Šamorín vs. Bratislava, Šaľa vs. Galanta, Stropkov a Medzilaborce
vs. Svidník). Optimalizáciu siete nemocníc si vyžiadali veľké prevádzkové náklady
tohto odvetvia, ale aj nedostatok zdravotníckeho personálu. V súčasnosti je podľa
výročných správ Ministerstva hospodárstva dostupnosť do zdravotníckych zariadení
hodnotená ako výborná, ale treba si uvedomiť, že časť hodnotenej dostupnosti je
viazaná hlavne na presun automobilom, čím je časť obyvateľstva znevýhodnená.

7.6 Slovenské mestá a zmeny v ich priestorovej štruktúre
Transformačné zmeny v mestách sa premietli aj do ich priestorovej štruktúry,
teda sa odrazili aj na ich vzhľade. Niektoré sa týkali všetkých častí mesta (či už
jadra, vnútorného mesta, vilových častí, sídlisk alebo periférie), iné sa naopak
koncentrovali len do vybraných častí mesta. Taktiež niektoré transformačné procesy
postihli nielen jeho morfologickú štruktúru (vzhľad zástavby, uličnej siete a námestí),
ale aj funkčnú – teda zmenila sa funkcia viacerých mestských častí.
Vo všetkých mestách je pozorovateľný proces intenzifikácie zástavby. Ten súvisel
so vznikom realitného trhu a zmenenou bytovou politikou. Postupne sa novou
zástavbou vypĺňali doposiaľ prázdne plochy v mestách, často to boli prieluky,
nezastavané pozemky medzi jednotlivými časťami mesta, prípadne v menšom
meradle obyvatelia disponujúci veľký pozemok ho rozdeľovali a predali za účelom
ďalšej zástavby. Tento proces je pozorovateľný vo väčšej alebo menšej miere vo
všetkých mestách Slovenska. Prebiehal v malom (samostatné budovy) alebo v rámci
väčších projektov (developerská rezidenčná zástavba).
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Ďalším procesom, ktorý sa týkal väčšiny miest, bola humanizácia sídlisk. Sídliská
vybudované v socialistickom období do roku 1989 pôsobili veľmi uniformným
dojmom často iba so základnou občianskou vybavenosťou. Zmeny sa začali
v slovenských mestách prejavovať hlavne po roku 2000, keď Slovensko malo
už prvú fázu transformácie za sebou, podarilo sa mu vyriešiť najväčšie problémy
hospodárstva a začalo sa viac rozvíjať aj po stavebnej stránke. Súviselo to tiež s tým,
že sídliská, resp. bytové domy v nich spravujú spoločenstvá bytov a nebytových
priestorov alebo správcovia, avšak vlastníci bytov majú právo rozhodovať o správe
domu. Práve preto obyvatelia sídlisk postupne pristupovali k tomu, že v prvom rade
sa začalo s opravami domov (po roku 2000 celoplošne v slovenských sídliskách možno
pozorovať zatepľovanie budov aj v súvislosti so snahou o vyššiu efektivitu vykurovania
spojené s obnovou fasád), ktoré však prispeli aj k ich estetizácii. Mestá a mestské
časti pristúpili k výstavbe alebo oprave oddychových zón, detských a športových
ihrísk. Hlavne v prípade detských ihrísk viaceré konštrukcie (preliezky) boli
nahradené novými, ktoré spĺňajú súčasné bezpečnostné požiadavky. V poslednom
období pribudli na sídliskách aj work-outové zóny, umožňujúce športové vyžitie
obyvateľom a plochy zelene spolu s oddychovými zónami. Vo veľkých sídliskách
pribudla občianska vybavenosť, maloobchodné jednotky, kultúrne zariadenia.
Ďalšia zmena, ktorá sa týka všetkých miest (alebo ich veľkej väčšiny), je rozvoj
prvkov dopravnej infraštruktúry. Tento jav súvisí s obrovským nárastom počtu
hlavne osobných automobilov v porovnaní so socialistickým obdobím. Zmenili
sa jednak prvky dynamickej dopravy (hlavne výstavba bezpečných križovatiek
a kruhových objazdov), ale veľký tlak je aj na prvky statickej dopravy. Veľkým
problémom v mestách je nedostatok parkovacích plôch. Po roku 1989 sa auto
stalo postupne finančne dostupnejším pre väčšinu obyvateľstva, taktiež viaceré
povolania v súčasnosti vyžadujú užívanie automobilu. Problém je vypuklý hlavne
na sídliskách s vysokou koncentráciou obyvateľstva a v centrách miest, kde sídli
množstvo podnikateľských subjektov. Veľké plochy parkovísk vznikajú hlavne na
okraji miest v súvislosti s výstavbou komerčných zón a obchodno-zábavných centier,
vo vnútornom meste, ale aj na okraji v blízkosti nákupných zón bývajú lokalizované
parkovacie domy.
Po roku 1989 mestá postupne pristúpili aj k revitalizácii svojich centier, ktoré
boli v čase socializmu zanedbávané. Revitalizácia centier znamenala nielen ich
fyzickú obnovu, ale aj ich opätovné oživenie, treba „pritiahnutie života“ späť do
mesta. V centrách miest preto často vznikajú pešie zóny, čo je typické hlavne pre
veľké mestá ako Bratislava, Košice, Žilina, Nitra a ďalšie, ale často sa vyskytujú aj
v menších mestách (Trenčín, Poprad), prípadne aj v malých mestách (Trenčianske
Teplice). Centrá počas transformačného obdobia do veľkej miery stratili rezidenčný
charakter, nachádzajú sa v nich skôr komerčné prevádzky, hlavne reštauračné
zariadenia, konajú sa tu kultúrne podujatia, jarmoky a podobne.
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Zmeny v politickom dianí a obnova slobody vierovyznania spôsobili, že práve v mestách
je pozorovateľný proces sakralizácie, teda rozširovania sakrálneho priestoru na úkor
profánneho priestoru (Matlovič, 2001a). Sakrálne stavby v mestách existovali aj
počas socialistického obdobia, avšak ich počet bol nedostačujúci a činnosť v nich
obmedzená. Nedostatočný počet sakrálnych objektov bol spôsobený aj tým, že
počas socialistickej industrializácie a urbanizácie mestá pritiahli veľké množstvo
obyvateľstva z vidieka, ktoré si prinieslo so sebou svoje religiózne návyky, avšak
počet kostolov a kaplniek, či iných priestorov vhodných na bohoslužobné účely sa
nezvyšoval, keďže sa ich využitie priečilo komunistickej ideológii. Počas obdobia
socializmu bolo v slovenských mestách dokončených alebo novopostavených len
22 kostolov.
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Obr. 7.27. Porovnanie počtu kostolov vybraných cirkví postavených v slovenských
mestách do roku 1989 a po roku 1989
Zdroj: Databáza K. Danielovej založená na schematizmoch jednotlivých cirkví
a domovských webových stránkach cirkevných úradov, 2017
Znovuzískanie náboženskej slobody sa po roku 1989 začalo v mestách prejavovať
nielen samotnými obyvateľmi, ktorí v hojnom počet a bez strachu (z následkov)
navštevovali náboženské obrady, ale aj snahou o výstavbu sakrálnych objektov tam,
kde ich bol nedostatok. Pri analýze zmien v období 1989 – 2017 sme sa zamerali
len na vybrané, avšak v slovenských podmienkach najpočetnejšie cirkvi (rímskokatolícku, evanjelickú augsburského vyznania, reformovanú, grécko-katolícku
a pravoslávnu). Nové kostoly pribudli vo väčšine miest Slovenska, hlavne však
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vo veľkých mestách, kde sa nachádzali veľké sídliská (obr. 7.27). Nové kostoly vo
veľkom vznikali na východe Slovenska, kde boli popri iných budované aj chrámy
grécko-katolíckej cirkvi (napr. Bardejov, Svidník, Stropkov a iné), ktorá bola počas
obdobia socializmu prakticky zrušená. Kostoly pribudli aj v novozaložených mestách,
ktoré boli v minulom režime rozvíjané v duchu socialistickej ideológie a teda
v nich žiaden sakrálny objekt neexistoval (Nová Dubnica, Svit, Čierna nad Tisou).
Okrem kostolov pribudli aj kaplnky, modlitebne, v širšom ponímaní sakralizácie
sem môžeme zaradiť aj vznik a činnosť cirkevných škôl, centier pre mládež (zväčšia
saleziánskych). V neposlednej rade sem treba zaradiť okrem architektonickej
sakralizácie aj jazykovú, ktorá sa prejavovala v mnohých mestách (zase hlavne na
sídliskách, napr. veľmi častá bola v Bratislave – Petržalke). Týkala sa zmien názvov
ulíc a námestí, ktoré boli pôvodne pomenované podľa socialistických funkcionárov
alebo revolucionárov, na mená osôb, ktoré mali určitý cirkevný význam.
Ďalší proces, ktorý sa týkal všetkých miest, bol proces komercializácie a súvisel
hlavne s privatizáciou a reštitúciou hospodárstva. Napriek tomu, že aj v čase
socializmu boli mestá centrami obchodu a služieb, ich veľký rozvoj začal hneď
od začiatku transformačného obdobia vďaka reštitúcii a hlavne malej privatizácii
(ukončená bola do roku 1993) spolu so vznikom podnikateľskej sféry. Malá
privatizácia umožnila súkromne podnikať širokej vrstve obyvateľstva, čo sa prejavilo
hlavne v oblasti maloobchodných jednotiek a rôznych služieb (reštauračné služby,
kaderníctva, kozmetické služby a ďalšie). Na komerčné prevádzky sa menili často aj
priestory, ktoré mali pôvodne iné využitie, nielen nebytové, ale aj bytové priestory.
Plošnú komercializáciu (ktorá zasiahla veľké areály v rámci miest) nachádzame hlavne
v centrách miest a v centrách mestských častí – sídlisk, kde je sústredená občianska
vybavenosť a kde sa koncentrovali maloobchodné prevádzky a rôzne služby. Plošná
komercializácia súvisí aj s výstavbou veľkometrážnych predajní (supermarketov
a hypermarketov) a obchodných centier (tu sa prejavil aj vplyv internacionalizácie
a globalizácie). Tento jav začal na Slovensku od roku 1998 výstavbou hypermarketov
a v roku 2000 výstavbou prvého obchodno-zábavného centra Polus v Bratislave
(Križan a Lauko 2014). Odvtedy sa rozšíril do všetkých veľkých (krajských) miest,
avšak menšie centrá vznikli aj menších mestách ako sú Nové Zámky, Prievidza,
Zvolen, Spišská Nová Ves, Michalovce a iné). Ďalšie veľké plochy vznikajú na okraji
miest, kde sú budované veľké komerčné zóny pozostávajúce z hypermarketov
a supermarketov, obchodno-zábavných centier a vybraných veľkoplošných predajní
(napr. predajne nábytku, automobilov, kobercov). Príkladom je Avion Shopping
park Bratislava alebo Laugarício v Trenčíne, ale komerčné zóny vznikajú aj na okraji
menších miest (napr. Stop Shop a Tesco v Dubnici nad Váhom. Líniové prejavy
komercializácie je možné pozorovať pozdĺž hlavných ťahov (ulíc) miest, kde je
sústredená väčšina maloobchodných jednotiek a služieb, bodovo sa vyskytuje aj
- 205 -

30 rokov transformácie na Slovensku
v ostatných častiach miest. Tu však ide o drobné prevádzky malých predajní alebo
vybraných služieb.
Všetky vyššie spomínané procesy sú spravidla pozorovateľné vo všetkých mestách
Slovenska. Mestá sa však líšia svojou históriou ako aj hospodárskou bázou a preto
niektoré transformačné procesy sa prejavili v menšej skupine miest. Ide o proces
deindustrializácie, recesie a úhorovania, ktorý sa prejavil v tých mestách, v ktorých
došlo k úpadku alebo až zániku priemyselných podnikov. Sú to viaceré mestá Považia
(napr. Dubnica nad Váhom, Trenčín, Martin), ale aj iných regiónov Slovenska (napr. aj
Bratislava, Banská Bystrica, Bardejov, Detva). V týchto mestách krachujúce podniky
zanechali po sebe veľké nevyužité a chátrajúce areály – tzv. brownfieldy, ktoré je
len veľmi ťažké opätovne využiť. Podobný proces – demilitarizácia postihol mestá,
ktoré boli v minulosti sídlom posádky armády. Po odsune sovietskych vojsk po roku
1989 a profesionalizácii Slovenskej armády v roku 2006 vo viacerých mestách zostali
objekty v minulosti využívané armádou, ktoré je potrebné revitalizovať. Tu je však
revitalizácia v mnohých prípadoch jednoduchšia, keďže často ide o bývalé kasárne
a nie továrenské priestory. Pekným príkladom revitalizácie je polyfunkčné centrum
Masaryčky v Trenčíne, Kultur park v Košiciach, alebo bytová zóna Iglovia v Spišskej
Novej Vsi, ktoré boli prebudované z bývalých kasární.
V súvislosti s transformáciou školstva možno hovoriť aj o procese edukacionalizácie
– rozširovaní plôch školstva, ktorý sa však tiež prejavoval len v niektorých mestách.
Niektoré z nových škôl vznikali v uvoľnených priestoroch po zaniknutých štátnych
školách alebo v priestoroch administratívnych budov, či iných priestoroch. Pribúdali
aj však novopostavené školy, ako napr. gymnázium Mercury a Kremnická v Bratislave,
či Katolícka univerzita v Ružomberku.
Ako bolo v úvodných častiach kapitoly spomínané, slovenské mestá počas
socialistického obdobia plošne rástli. Tento rast bol spôsobený industrializáciou,
kedy na okraji niektorých vznikali nové priemyselné závody, priemyselné parky
a priemyselné zóny (napr. AU Optronik a Leoni Autokabel v Trenčíne, Volkswagen
v Bratislave, Industrial park v Dubnici nad Váhom, Banská Bystrica – Šalková, Prešov
– Záborské, Poprad – Matejovce a ďalšie). Ďalší rast je spôsobený vyššie spomínanou
veľkoplošnou komercializáciou. Treba však spomenúť aj výstavbu rezidenčných zón,
ktoré vyrastajú po obvode už existujúceho intravilánu. V niektorých prípadoch
nerastie len hlavné kompaktné mesto, ale aj jeho aglomerované časti, ako napríklad
nová rezidenčná výstavba v Bratislave v Jarovciach, Rusovciach, Čunove, Záhorskej
Bystrici, či Devínskej Novej Vsi. V takomto prípade môžeme hovoriť o vnútornej
suburbanizácii, teda mesto sa síce rozrastá, avšak vo svojich okrajových častiach,
ktoré doposiaľ neboli s centrálnym mestom stavebne prepojené. Tento jav je
typický hlavne vo veľkých mestách, ku ktorým boli v minulosti pripojené vidiecke
obce. V súčasnosti zažívajú stavebný boom, pretože do istej miery spĺňajú výhody
bývania na vidieku a mestskej vybavenosti a dostupnosti.
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7.7 Zhrnutie
Slovenské mestá za 30 rokov transformačného obdobia prekonali mnoho zmien.
Niektoré z nich sú na prvý pohľad viditeľné, iné sú postrehnuteľné len pri
dlhodobejšom pobyte v nich. Čo je však potrebné podotknúť, že sa výrazne zmenili
od obdobia socializmu. Plošne sa rozrástli, avšak pri približne rovnakej hustote
zaľudnenia, pričom v zastavaných plochách pribudli komerčné aj rezidenčné areály.
Zvýšil sa počet bytov aj dokončených bytov napriek tomu, že získať bývanie je
v súčasnosti oveľa finančne náročnejšie v porovnaní so socialistickým obdobím.
Zmenilo sa demografické správanie mestského obyvateľstva. Klesol prírastok
obyvateľstva, mladí ľudia vstupujú neskôr do manželstva, neskôr si zakladajú
rodiny. Časté je spolužitie v kohabitácii, rodí sa väčší podiel detí mimo manželstva.
Nové ekonomické podmienky mali veľký vplyv na zmeny v hodnotovom rebríčku
obyvateľstva, ako aj v časovej postupnosti dôležitých udalostí v živote človeka.
Vznik podnikateľského prostredia, súkromnej sféry, konkurencie a taktiež
nezamestnanosti spôsobili, že jednou z priorít ľudí je získať vzdelanie a dobre finančne
ohodnotenú prácu. To všetko viedlo k nárastu vzdelanosti obyvateľstva, ale s ňou
aj k transformácii siete škôl, ktoré sú sústredené predovšetkým v mestách. Najväčší
rozmach zaznamenali vysoké školy a to aj v mestách, ktoré predtým vysokoškolské
vzdelanie neposkytovali. Na jednej strane sa zvýšila dostupnosť aj vysokoškolského
vzdelania pre obyvateľstvo z regiónov vzdialenejších od tradičných vysokoškolských
miest, na druhej strane je otázna kvalita vysokoškolského vzdelania niektorých
nových vysokých škôl. Ekonomickej transformácii sa nevyhlo ani zdravotníctvo, čo
postihlo viaceré (dokonca aj okresné mestá), kde boli zrušené nemocnice.
Veľký rozmach v mestách zažila podnikateľská sféra. Mestá ako hospodárske centrá
krajiny sústreďujú veľkú časť hospodárstva, čo sa prejavuje aj v náraste podnikateľských
subjektov. Transformačné obdobie prinieslo aj nový negatívny jav – nezamestnanosť,
avšak pozitívne je, že jej hodnoty hlavne v mestách postupne klesajú.
Vzhľad miest sa výrazne od socialistického obdobia zmenil. Pozitívne je, že ožili
centrálne zóny, do ktorých sa vrátil život nielen v podobe množstva komerčných
prevádzok, ale aj v tom zmysle, že sa v nich uskutočňujú rôzne podujatia a naozaj
sa stali „centrálnym miestom“ stretávania obyvateľov. Šedé socialistické sídliská sa
postupne menia na humanizované oblasti s kvalitnými ihriskami a športoviskami,
dobrou občianskou vybavenosťou a väčšími plochami zelene. V mestách s obnovou
slobody vierovyznania stúpol počet sakrálnych objektov, kde sa môžu obyvatelia
slobodne zúčastňovať bohoslužieb. Budujú sa dopravné prvky ako bezpečné
križovatky a parkovacie plochy, vo väčších mestách je snaha aj o budovanie
separovaných komunikácií pre cyklistov. V mestách výrazne vrástol počet komerčných
zariadení, malých ako aj veľkých obchodných a obchodno-nákupných zón.
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Samozrejme pri väčšej koncentrácii obyvateľstva dochádza aj k väčšej koncentrácii
sociálno-patogénnych javov. Mnohými z nich sú postihnuté hlavne veľké mestá
Slovenska – máme na mysli prostitúciu, bezdomovectvo, vytváranie „no go“ zón.
Viaceré mestá východného Slovenska majú problém s ghettoizáciou – rómskych
osád vo veľmi zlom stave. Po roku 1989 u nás do popredia vystúpila problematika
drogovej závislosti, ako aj organizovaného zločinu, ktorá sa však neviaže iba na veľké
mestá. V mestách je čoraz viac prehustená doprava, klesá kvalita ovzdušia, v letných
obdobiach je v nich vyššia teplota ako v okolitom prostredí. Niektoré negatívne javy
si mestá priniesli ešte zo socialistickej minulosti, iné vznikli v transformačnom období.
Napriek uvedeným negatívnym črtám mestá svojou koncentráciou bývania,
pracovných príležitostí, vybavenosti, služieb a činností rôzneho charakteru
poskytujú väčšine obyvateľstva všetko potrebné. Ich budúci vývoj závisí vzhľadom
na zvýšenie samostatnosti obcí na Slovensku od činnosti samospráv. Už teraz je
badať v mnohých mestách Slovenska vďaka samospráve kvalitatívny posun vpred.
Transformačné obdobie prinieslo mnoho zmien, pozitívnych aj negatívnych. Je
veľmi ťažké všetky postihnúť, možno však konštatovať, že bývanie v mestách stále
pre veľkú časť obyvateľstva predstavuje celý rad výhod, možno aj preto, že nová
výstavba sa často v mestách snaží priniesť mestské bývanie s nádychom vidieka.
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Poľnohospodárstvo

P

oľnohospodárstvo je nielen základnou hospodárskou činnosťou človeka,
ale zároveň jedným z najsilnejších a najtrvalejších znakov vidieckosti. Práve
poľnohospodárstvo bolo po stáročia vo väčšine vidieckych regiónov dominantným
zdrojom zamestnanosti a hnacím motorom ekonomiky vidieka. Zároveň sa jeho
všadeprítomný vplyv odrazil na formovaní vidieckej society, kultúry a obraze krajiny
ako takej. Inak tomu nebolo ani na Slovensku, ktorému bolo často označované ako
„agrárna krajina“. Po roku 1989 sa výrazné zmeny v spoločensko-politickej orientácii
prejavili aj v agrosektore. Od centralizácie výrobných kapacít, koncentrácii pôdneho
fondu a vysokej špecializácie z obdobia kolektivizácie, došlo aj v našich podmienkach
k postupnej decentralizácii výroby a prechodu na trhovú ekonomiku. Zameranie
poľnohospodárskych podnikov sa diferencovalo, zväčšila sa pestrosť výroby
a podnikom sa naskytla možnosť etablovať sa na konkurenčnom zahraničnom trhu.
Transformácia tohto výrobného procesu však prebiehala (a z pohľadu viacerých
odborníkov možno povedať, že i v súčasnosti prebieha) najpomalšie zo všetkých
výrobných aktivít, čo má prirodzene svoje dôsledky medzi inými nedostatočnú
prepojenosť poľnohospodárstva so spracovateľskými podnikmi, stratu spätosti
novej generácie s pôdou, či pustnutie časti poľnohospodárskej krajiny.
Cieľom predkladanej kapitoly je tak na jednej strane zachytiť vývojové tendencie
transformácie slovenského poľnohospodárstva v uplynulých troch dekádach,
na strane druhej poukázať na pretrvávajúce dopady týchto zmien v širšom
- 211 -

30 rokov transformácie na Slovensku
kontexte. Naplniť tieto zámery sa pokúsime prostredníctvom štruktúrovaného
pohľadu na vývoj agrárnej politiky, agrosubjekty a vlastnícke vzťahy, zameranie
poľnohospodárskej produkcie a zamestnanosť.

8.1 Poznámky k metodike výskumu
8.1.1 PREHĽAD PROBLEMATIKY Z POHĽADU LITERATÚRY
Vývoj spoločnosti ovplyvňuje jednotlivé zložky sociálno-geografickej sféry a ich
pôsobenie na krajinu. Ako zdôrazňujú Bičík a Jančák (2005), štúdie zamerané
na analýzu týchto jednotlivých zložiek v prelomových obdobiach (kde možno
zaradiť aj obdobie transformácie po roku 1989) sú obzvlášť významné, pretože
zachytávajú jedinečné časopriestorové zmeny, ktoré možno hodnotiť v širšom
kontexte a zároveň využiť pre tvorbu komparatívnych analýz. Po roku 1989 sa
preto v odbornej literatúre poľnohospodárskeho, ekonomického i geografického
zamerania prirodzene objavovali práce orientované na transformáciu výrobných
a nevýrobných štruktúr. Samotná transformácia poľnohospodárstva pritom
podnietila výskumy nielen v dotknutých krajinách, ale zaujala aj ďalších zahraničných
autorov. Na jednej strane nachádzame práce, ktoré ponúkajú komplexne spracovaný
pohľad na transformačné procesy v poľnohospodárstve v jednotlivých krajinách
– k takým možno napríklad zaradiť práce Spišiak (1994), Spišiak et al. (2005,
2008) na Slovensku, Bičík a Jančák (2002, 2005), Věžník (1993, 1995) v Česku,
Kovács (2003) v Maďarsku a Gazińki (2016); Gomułka (2016), Kowalski (2014)
v Poľsku. Niektoré práce zachytávajú priebeh transformačných zmien súhrnne
naprieč dotknutými krajinami strednej a východnej Európy alebo krajinami V4
a umožňujú tak cennú komparáciu priebehu a dopadov transformačných zmien
medzi nimi (Bański 2019; Bański a Bednarek 2008; Csaki 1992).
Na druhej strane, existuje rad výskumov zameraných na špecifické aspekty
transformácie poľnohospodárstva, napríklad na reformu poľnohospodárskej
politiky, prechod na trhovú ekonomiku a reštrukturalizáciu poľnohospodárstva vo
vzťahu k novým požiadavkam spoločnosti (Blaas 1994; Bičík a Götz 1996; Halás
2003; Pitoňák 1994; Pokrivčák 2003; Tvrdoň 2001; Wos 2003), poľnohospodársky
znevýhodnené oblasti (Bański 2001; Kulikowski 2005; Spišiak 2005, 2007), zmeny
vo využití zeme (Blažík et al. 2011; Labuda a Žarnovičan 2013; Midriak et al. 2011;
Zaušková et al. 2012), vývoj agrárnej zamestnanosti (Buchta 2018; Jamborová a Masár
2015), reštrukturalizáciu majetkoprávnych vzťahov a foriem poľnohospodárskych
subjektov (Bandlerová 2013; Bański 2011; Ciaian a Swinnen 2006; Madarász 2011;
Zglinski 2003, 2004), dopady transformácie na vidiecky priestor (Buchta 1996;
Csatári a Farkaš 2008) a ďalšie.
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Vplyvom globalizačných a integračných procesov sa aj v posledných rokoch obraz
poľnohospodárstva neustále pretvára a agrosektor čelí novým výzvam. Na tieto
zmeny prirodzene reagujú aj vedecké štúdie zameriavajúce sa v tomto kontexte
predovšetkým na trvaloudržateľný rozvoj agrosektoru, ekologické poľnohospodárstvo
či multifunkcionalitu poľnohospodárstva (Bartošová a Buday 2013; Konečný a Hrabák
2016; Némethová 2010; Némethová et al. 2017b; Pavličková 2002).
8.1.2 DÁTOVÁ ZÁKLADŇA
Hlavným zdrojom dát pri snahe čo najlepšie retrospektívne zachytiť transformačné
zmeny v slovenskom poľnohospodárstve v uplynulých troch dekádach boli
údaje verejnej databázy Štatistického úradu SR DATAcube. Táto databáza
a k nej spracované prehľady nám umožnili prístup k množstvu relevantných
dát za sledované obdobie v rámci makroekonomických a odvetvových štatistík.
Niektoré dáta bolo vzhľadom k pomerne širokému časového záberu potrebné
skompletizovať z viacerých zdrojov. Informácie o ekologickom poľnohospodárstve
sme získali s z Informačného portálu rezortu MŽP SR a databáz Ústredného
kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSUP). Sumárny prehľad
o štruktúre a pozícii vybraných agrosubjektov sme spracovali predovšetkým na
základe Informačných listov MPRV SR, výsledkov Štruktúrálneho zisťovania fariem
v rokoch 2001 a 2016 a Zelených správ.
Práve Zelené správy (Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej
republike), ktoré každoročne pripravuje MPRV SR, predstavovali cenný zdroj
údajov o stave a vývoji poľnohospodárstva na ročnej báze. Ide o cenné súhrnné
dokumenty s informáciami o situácii v poľnohospodárstve a potravinárstve na
Slovensku a vo svete, o medziročnom vývoji, výrobe a trhu, ekonomicko-finančnej
situácii podnikateľských subjektov, rozvoji vidieka, regionálnom rozvoji, ale najmä
o postavení poľnohospodárstva a potravinárstva v hospodárstve SR a tiež v rámci
krajín EÚ. Celkový obraz o stave a smerovaní poľnohospodárstva, jeho hlavných
prioritách agrosektoru nám predostreli aj programové dokumenty MPRV SR
Program rozvoja vidieka v jednotlivých programových obdobiach a hodnotiace
správy Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.
Pri výbere jednotlivých ukazovateľov sme sa zamerali na tie, ktoré sú z hľadiska
tvorby komplexného obrazu o stave poľnohospodárstva relevantné a zároveň
pod vplyvom transformačných procesov vykazovali najvýraznejšie zmeny. Získané
dáta sme spracovali v prehľadných tabuľkových a grafických výstupoch. Vývojové
tendencie počas uplynulých troch dekád sme načrtli použitím jednoduchých indexov
zmien a následne ich interpretovali v širších súvislostiach.
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8.2 Transformácia slovenského poľnohospodárstva
v širších súvislostiach
Pre pochopenie procesov transformácie slovenského poľnohospodárstva
je potrebné si uvedomiť, že ich priebeh a intenzita sa vyznačujú značnou
priestorovou rôznorodosťou. Ovplyvňuje to celé spektrum faktorov, počínajúc
prírodnými podmienkami pre poľnohospodársku výrobu, ekonomickými
a sociálnymi predpokladmi. V dôsledku toho je zrejmé, že aj dopady týchto zmien
sa líšia vzhľadom k charakteru územia a uhla pohľadu cez národnú, regionálnu
či lokálnu mierku. Neustále sa meniace celospoločenské pomery (z hľadiska
vývoja ekonomiky, politickej situácie či vplyvu medzinárodných väzieb) pritom
poukazujú na skutočnosť, že transformáciu poľnohospodárstva nemožno vnímať
ako jednoznačne ukončený proces, ale skôr ako súhrn procesov, ktoré sa podieľajú
aj na formovaní obrazu súčasného poľnohospodárstva.
8.2.1 AGRÁRNA POLITIKA
Smerovanie agrárnej politiky počas transformácie poľnohospodárstva v 90. rokoch
minulého storočia je pritom potrebné vnímať v kontexte predošlého obdobia už
od konca 40. rokov, kedy po vzore bývalého Sovietskeho zväzu začalo na území
vtedajšieho Československa obdobie kolektivizácie poľnohospodárstva spojené
s postupnou centralizáciou výrobných kapacít. Hlavným zámerom bolo zvýšenie
poľnohospodárskej produkcie za pomoci intenzifikácie, koncentrácie a špecializácie
výroby. Toto obdobie sa vyznačovalo uzavretosťou trhu (aj poľnohospodárskeho)
len v rámci socialistických krajín, malo vysoký stupeň protekcionistických opatrení
a subvencií a prejavilo sa v zaostávaní poľnohospodárskej výkonnosti Slovenska
v porovnaní so štátmi západnej Európy, a to najmä v zmysle technickej zaostalosti,
nízkej efektivity a výraznej prezamestnanosti (Spišiak et al. 2005). Hlavné ciele
agrárnej politiky v období socializmu boli:
● sebestačnosť v produkcii produktov (v zhľadom ku klimatickým podmienkam na
Slovensku);
● nízka cena poľnohospodárskych produktov pre spotrebiteľov;
● parita príjmu medzi poľnohospodárskym sektorom a zvyškom hospodárstva.
Hospodárska reforma zameraná na prechod od direktívneho riadenia na trhové
hospodárstvo, ktorá na Slovensku prebiehala od roku 1989, sa dotýkala všetkých
zložiek hospodárstva, no najproblematickejšia bola práve v poľnohospodárstve
(Drgoňa 1998; Spišiak 1996). A to aj napriek tomu, že Slovensko možno vo
všeobecnosti zaradiť ku krajinám s prechodovou ekonomikou s nízkym podielom
poľnohospodárstva na celkovej zamestnanosti ako i tvorbe HDP. Vo vývoji
agrárnej politky na Slovensku po roku 1989 je pritom možné rozlíšiť niekoľko etáp
- 214 -

Poľnohospodárstvo
reflektujúcich prispôsobovanie odvetvia trhovej ekonomomike s meniacimi sa
politikami štátu.
Prvú etapu možno označiť ako liberálnu, s cieľom uvoľnenia cien a obchodu, ktorej
dôsledkom bol dramatický pokles produkčnej a ekonomickej výkonnosti odvetvia
(Pokrivčák 2003). Ciele agrárnej politiky tesne po roku 1989 boli:
● vznik nových právnych subjektov založených na súkromnom vlastníctve pôdy;
● zlepšiť trhovú orientáciu poľnohospodárskej výroby s cieľom vytvoriť stabilné
trhové podmienky;
● zvýšiť produktivitu a konkurencieschopnosť poľnohospodárov a spracovateľov
potravín;
● zlepšiť regionálne rozdelenie výroby rešpektujúc prírodné a trhové podmienky.
Vývoj poľnohospodárstva bol následne úzko spojený so vznikom samostatného štátu,
kedy postupne došlo k zmene liberálnej politiky na politiku s protekcionistickými
opatreniami. Cieľom bola stabilizácia poľnohospodárskych príjmov a produkcie
zodpovedajúcej možnostiam domáceho trhu a úrovni konkurencieschopnosti
odvetvia a zvýšenie efektivity využívania výrobných činiteľov, najmä práce
a kapitálu (Varoščák 2006).
V ďalšej etape sa poľnohospodárska politika sústreďovala na vstup Slovenska do EÚ,
snahu zosúladiť všetky podporné nástroje politiky štátu, prípravu dlhodobejšieho
a ucelenejšieho systému poskytovania finančných podpôr, sprehľadnenie toku
peňazí a celkové zbližovanie agrárnej politiky so Spoločnou poľnohospodárskou
politikou (SPP). Elementárnym cieľom slovenského poľnohospodárstva sa
stala snaha udržiavať produktívne poľnohospodárstvo, ktoré efektívne využíva
poľnohospodársku pôdu na celom území, a to aj prostredníctovm intervencií
zmierňujúcich nevýhody poľnohospodárskej výroby voči iným sektorom, ako aj tie
vyplývajúce z odlišných prírodných podmienok (Pokrivčák 2003).
Významným míľnikom bol napokon samotný vstup Slovenska do EÚ 1. mája
2004. Ciele agrárnej politky na Slovensku sa zosúladili s cieľmi SPP EÚ so
zameraním na rast produktivity práce a životnej úrovne osôb pracujúcich
v agrosektore, stabilizáciu trhu s agroproduktmi a zabezpečenie dostupnosti ich
zásob a dodávok spotrebiteľom za primerané ceny. Otvorenie európskych trhov
a uplatnenie nástrojov priamej podpory poľnohospodárstva zároveň priniesli pre
poľnohospodárstvo nové príležitosti, ale aj ohrozenia (Varoščák 2006). Slovenský
agrosektor tak na jednej strane mal možnosť čerpať z dotačných mechanizmov, na
druhej strane sa musel prispôsobiť systému produkčných kvót, väčšej konkurencii
na spoločnom trhu a mnohým legislatívnym obmedzeniam. Pokračoval trend
znižovania poľnohospodárskej produkcie, menila sa komoditná štruktúra, klesala
čistá pridaná hodnota, zamestnanosť, avšak stúpal čistý zisk z podnikania (Blaas
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2013). Hoci poľnohospodárstvo ako celok si každoročne od vstupu Slovenska do
EÚ zachovávalo trend ziskovosti, konkurencieschopnosť jeho výrobkov sa značne
diferencovala a možno tvrdiť, že bez dotačných podpôr by v súčasnosti väčšina
z nich bola stratová (Bujňáková 2010).
Vyššie naznačené štrukturálne zmeny v poľnohospodárstve Slovenska, ktoré nastali
transformáciou po roku 1989 a neskoršou implementáciou SPP EÚ sa pochopiteľne
premietli do vývoja hlavných indikátorov celkovej úrovne poľnohospodárstva a jeho
pozície v národnom hospodárstve, pričom išlo vo väčšine prípadov o nepriaznivý
vývoj (tab. 8.1). V porovnaní s rokom 1990 sa znížilo zastúpenie poľnohospodárstva
na hrubom domácom produkte o takmer 4 %. Hrubá poľnohospodárska produkcia
dosiahla úroveň necelých 65 % produkcie spred 30 rokov, pričom v nej začala
dominovať rastlinná pred živočíšnou produkciou. Oproti roku 1990 sa znížil podiel
poľnohospodárstva na zamestnanosti o viac ako 10 % a pri mzdách o viac ako o 1/3.
Tab. 8.1. Poľnohospodárstvo vo vzťahu k vybraným ukazovateľom národnej ekonomiky
zmena
Ukazovateľ
1990 1999 2009 2017 1990 –
2017
Podiel poľnohospodárstva na HDP (%)
7,4
4,3
2,3
3,4
4,0
Podiel poľnohospodárstva na hrubej
3,7
2,6
3,6
pridanej hodnote (b.c.)
Podiel poľnohospodárstva na
3,6
1,9
2,2
medzispotrebe (b.c.)
Hrubá poľnohospodárska produkcia
2 320,6 1 860,2 1 638,2 2 160,9 159,7
(mil. € b.c.)
z toho hrubá rastlinná produkcia (%)
42,8
46,1
46,7
59,9
17,1
z toho hrubá živočíšna produkcia (%)
57,1
53,9
53,3
40,1
17,0
Podiel poľnohospodárstva na
13,3
4,3
4,6
3,0
10,3
zamestnanosti (%)
Podiel poľnohospodárstva na priemernej
113,3
76,7
78,6
77,0
36,3
mzde (%)
Zdroj: ŠUSR, Zelené správy
8.2.2 AGROSUBJEKTY A VLASTNÍCKE VZŤAHY
Pred rokom 1989 hospodárili na pôde iba poľnohospodárske družstvá a štátne majetky.
Vo vtedajšom Československu existovalo vyše 200 štátnych majetkov s výmerou
okolo 6 000 ha a viac ako 1 600 poľnohospodárskych družstiev s priemernou výmerou
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2 500 ha (Demo 2001). Táto forma hospodárenia na pôde má na Slovensku napokon
dlhú tradíciu, o čom svedčia aj prvé zmienky o družstevníctve z 19. storočia. Po roku
1990 sa následkom privatizácie štruktúra podnikateľských subjektov začala podstatne
meniť. K existujúcej sieti družstiev a štátnych majetkov pribudli nové podnikateľské
subjekty – obchodné spoločnosti a samostatne hospodáriaci roľníci (SHR). Proces
transformácie poľnohospodárskych podnikov zahŕňal proces privatizácie štátnych
poľnohospodárskych podnikov, transformácie poľnohospodárskych družstiev
a riešenie reštitučných nárokov. Základ pre privatizáciu v poľnohospodárstve na
Slovensku dal najmä zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorého
cieľom bolo obnovenie vlastníckých práv a vrátenie poľnohospodárskeho majetku
pôvodným vlastníkom, resp. ich potomkom. Iba malá časť z nich sa však rozhodla
opätovne hospodáriť na vlastnej pôde, či už pre dôchodkový vek, stratu vzťahu
k pôde, alebo ekonomickú aktivitu v iných odvetviach hospodárstva. Väčšia časť
vlastníkov sa snažila a aj v súčasnom období snaží, majetok predať alebo prenajať
veľkopodnikom (Bandlerová 2013). Výsledkom je, že hoci je v súčasnosti vlastníctvo
poľnohospodárskej pôdy na Slovensku rozdrobené (jednu parcelu vlastní v priemere
12 osôb a jeden vlastník disponuje spoluvlastníckymi podielmi v priemere k 23
parcelám) (MPRV SR), nepremietlo sa to do jej fragmentovaného využívania (Bański
2019). Napriek tomu existujúca fragmentácia vlastníctva okrem iného zamedzuje
správnemu fungovaniu trhu s pôdou. Slovensko tak má relatívne nízku úroveň
cien pôdy v porovnaní s inými členskými štátmi EÚ. Okrem vysokej fragmentácie
vlastníctva pôdy je ďalším dôvodom monopolné postavenie veľkých fariem na
lokálnom trhu s pôdou (Ciaian a Swinnen 2006).
Z hľadiska štruktúry agrosubjektov sa teda zachovala podnikateľská štruktúra
založená na koexistencii komerčných fariem kolektívneho vlastníctva (na princípe
obchodných spoločnosti a poľnohospodárskych družstiev) a fariem fyzických osôb.
V posledných troch dekádach však došlo k úbytku poľnohospodárskych družstiev
a nárastu obchodných spoločností a registrovaných fyzických osôb, čiže SHR.
V súčasnosti veľký počet drobných hospodárstiev obhospodaruje malý podiel
celkovej výmery, kým relatívne malý počet veľkých fariem má prevažujúci podiel
na celkovej poľnohospodárskej pôde (Buchta 2018). V číslach je to zhruba 12 %
podnikov obhospodarujúcich 80 % poľnohospodárskej pôdy.
Na základe výsledkov posledného Štrukturálneho zisťovania fariem v roku 2016
existovalo na Slovensku spolu 25 658 fariem právnických a fyzických osôb, ktoré
obhospodarovali 1,9 mil. ha poľnohospodárskej pôdy. Až 87,5 % pritom tvorili
podniky fyzických ôsob (SHR a negeregistrované osoby takzvané samozásobiteľské
alebo samozásobiteľské farmy). Z hľadiska podielu na poľnohospodárskej pôde
však dlhodobo dominujú podniky právnických osôb, najmä družstiev (35,08 %)
a spoločností s ručením obmedzeným (37,23 %) nad SHR (16,06 %); (tab. 8.2);
- 217 -

30 rokov transformácie na Slovensku
(Štrukturálny cenzus fariem za rok 2016). Aj napriek kontinuálnemu a jednoznačnému
ústupu družstevnej formy podnikania si družstvá dodnes zachovali významné
postavenie, najmä čo sa týka rozsahu obhospodarovanej poľnohospodárskej
pôdy, ako aj z pohľadu podielu na agrárnej zamestnanosti. Aj v najbližšom období
budú preto spolu s ďalšími veľkými poľnohospodárskymi podnikmi zrejme naďalej
plniť dôležitú funkciu výrobcov poľnohospodárskych a potravinárskych komodít
a zastávať tak rozhodujúci podiel na trhovej poľnohospodárskej produkcii. Na
druhej strane, početná skupina malých farmárov síce z pohľadu kvantity produkcie
nemôže konkurovať veľkým agropodnikom, ich význam je však potrebné vnímať
nielen z ekonomického hľadiska, ale najmä z hľadiska sociálneho, krajinotvorného
a evnironmentálneho (Chrastinová et al. 2013).
Tab. 8.2. Vybrané ukazovatele poľnohospodárskych podnikov na Slovensku
Podiel výmery na
Priemerná výmera
Počet
subjektov
poľnohospodárskej
poľnohospodárskej
Poľnohospodársky
pôde SR (%)
pôdy (ha)
subjekt
1990 2001 2016 1990 2001 2016 1990 2001 2016
Právnické osoby
754 1 522 3 200 99,7 89,8 80,2 2 735 1 241 473,5
spolu
z toho:
družstvá 681 715 558 81,8 53,8 35,1 2 484 1 582 1 188,0
spoločnosti
s ručením
0 627 2 235 0,0 26,1 37,2
0
877 314,8
obmedzeným
akciové spoločnosti
0
94 130 0,0 8,2 6,7
0 1 842 974,8
štátne podniky
73
4 17,9
- 0,4 5 083
- 1 847,3
Registrované fyzické
2 437 5 473 5 935 0,3 10,2 16,1
2,6
39,2
51,1
osoby (SHR)
Zdroj: ŠUSR, Zelené správy
8.2.3 ZAMESTNANOSŤ V POĽNOHOSPODÁRSTVE
Hoci agrárna zamestnanosť má od minulého storočia vo všeobecnosti silne klesajúcu
tendenciu, poľnohospodárstvo aj v súčasnosti ostáva výrazným indikátorom
vidieckeho života. V roku 1989 pracovalo v poľnohospodárstve viac ako 350 tisíc
ľudí, no s nástupom politických a ekonomických zmien sa slovenský vidiek postupne
začal prispôsobovať novým podmienkam (Demo 2001). Obdobie transformácie
ekonomiky prinieslo všeobecné úvoľňovanie pracovných síl vo všetkých odvetviach
národného hospodárstva, poľnohospodárstvo nevynímajúc. Pokles zamestnanosti
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v tomto odvetví sa pritom zintenzívnil už v 90. rokoch, keď sa v pomere k iným
odvetviam zaradilo práve poľnohospodárstvo v tempe znižovania pracovných síl
na prvé miesto. Príčinou úbytku agrárnej zamestnanosti bola okrem ekonomickej
recesie poľnohospodárstve aj znížená potreba kapitálovo náročnej manuálnej práce,
silnejúci tlak na racionálne využitie pracovnej sily a znižovanie nákladov (Danglová
2006). Pokles agrárnej zamestnanosti bol pritom výrazne regionálne diferencovaný.
Najvyššie tempá tohto znižovania sa koncentrovali do nízkoprodukčných regiónov,
kde bola v minulosti pod vplyvom pridruženej výroby relatívne vysoká agrárna
zamestnanosť. Tento enormný pokles zamestnanosti bol sprevádzaný zvýšením
produktivity živej práce, na mzdovom vývoji sa to však neprejavilo (Zoborský 2006).
Naopak, od roku 1992 klesli mzdy v poľnohospodárstve do takej miery, že nízka cena
práce prestávala byť koparatívnou výhodou a dokonca bránila rozvoju odvetvia,
ktoré strácalo na atraktivite u kvalifikovanej pracovnej sily (Buchta 1998). V roku
2017 bol počet zamestanných v poľnohospodárstve na úrovni necelých 25 tisíc, čo
predstavovalo približne 3 % zamestnanosti Slovenska (Zelená správa 2018) (obr. 8.1).
Najvyšší podiel na agrárnej zamestnanosti vytvárali pritom poľnohospodárske
družstvá (zhruba 65 %) a obchodné spoločnosti (viac ako 30 %); (ŠUSR).

Obr. 8.1. Vývoj agrárnej zamestnanosti
Zdroj: ŠÚSR, Zelené správy
Vzhľadom k zvyšujúcemu sa priemernému veku zamestnancov v poľnohospodárstve
(v roku 1990 bol priemerný vek poľnohospodára 40 rokov, v súčasnosti je to na
úrovni 50 rokov (MPRV SR), pretrvávajúcu mzdovú disparitu medzi ekonomikou SR
a agrorezortom a celkovo nízku atraktivitu u natupujúcej pracujúcej generácie sa dá
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očakávať, že zamestnanosť v tomto odvetví bude mať i naďalej klesajúcu tendenciu.
Budúci bývoj agrárnej zamestnanosti bude teda závisieť od zvýšenia produkčnej
výkonnosti rezortu, intenzity modernizácie odvetvia, skvalitňovania ľudského
kapitálu ako aj od diverzifikovaného využívania vnútorných rozvojových potenciálov
vidieckej ekonomiky (Némethová et al. 2017a).
8.2.4 POĽNOHOSPODÁRSKY PÔDNY FOND
Poľnohospodárska pôda je základným výrobným prostriedkom poľnohospodárstva
a od štruktúry a charakteru pôdneho fondu sa odvíja aj štruktúra poľnohospodárskej
produkcie, a to tak rastlinnej ako i živočíšnej. Pôdne pomery sa pritom líšia
v závislosti od materskej horniny a charakteru pôdotvorných činiteľov (Spišiak
2005). Trend poklesu výmery poľnohospodárskej pôdy pretrváva od roku 1990,
pričom v uplynulých troch dekádach poklesla jej výmera celkom o 70 000 ha, čo
predstavuje asi 3 %. V roku 2018 predstavovala celková výmera poľnohospodárskej
pôdy na Slovensku 2 379 101 ha, stupeň poľnohospodárskeho využitia bol na úrovni
48,52 % a stupeň zornenia dosiahol 59,17 % (tab. 8.3).
Tab. 8.3. Štruktúra poľnohospodárkej pôdy (v tis. ha)
1990

1999

2009

2018

Poľnohospodárska pôda spolu
2 449,2 2 442,2 2 417,9 2 379,1
z toho:
orná pôda 1 509,5 1 460,6 1 418,0 1 407,7
trvalo trávnaté porasty 808,3
856,4 878,5
851,7
chmeľnice
2,0
0,9
0,5
0,5
záhrady
78,0
77,7
76,6
76,0
vinice
31,4
28,0
27,1
26,2
ovocné sady
20,0
18,6
17,3
17,0
Zdroj: ŠUSR, Zelené správy

Index
2018/1990
97,1
93,3
105,4
25,2
97,4
83,6
84,8

V sledovanom období dochádza pritom k pozvoľnému poklesu výmery u takmer
všetkých druhov poľnohospodárskych pozemkov, čo je z environmentálneho hľadiska
negatívny jav, najmä v prípade, keď ide o vyňatie ornej pôdy z poľnohospodárskeho
pôdneho fondu a následné preradenie do kategórie zastavaných plôch. Hodnoty
výmery ornej pôdy na 1 obyvateľa totiž informujú o zabezpečení produkčných,
ekologických a ostatných potrieb v krajine. Všeobecne je možné konštatovať, že
ak je táto výmera menšia ako 0,15 – 0,16 ha na obyvateľa v SR, má to za následok
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ohrozenie potravinovej dostatočnosti a závislosť na dovoze aj základných potravín
(Informačný portál rezortu MŽP SR). Vzhľadom k tomu, že pôda je navyše špecifickým
výrobným prostriedkom, ktorý nie je možné ľubovoľne rozširovať a z hľadiska
rozsahu ľudského života ju možno považovať za neobnoviteľný zdroj (10 cm pôdy
sa vytvorí asi za 1 000 rokov), možno dlhodobo pretrvávajúci pokles výmery ornej
pôdy vnímať ako potenciálny existenčný problém. V období rokov 1990 – 2018
klesla výmera ornej pôdy na jedného obyvateľa z 0,285 ha na 0,259 ha. Uvedené
štatistiky teda len potvrdzujú, že výmera ornej pôdy na jedného obyvateľa je na
Slovensku na hranici dostatočnosti už v súčasnosti.
Po roku 1989 sa objavil aj nový fenomén – pustnutie kultúrnej poľnohospodárskej
krajiny, týkajúci sa najmä oblastí s nepriaznivými podmienkami pre
poľnohospodárstvo (odľahlé a horské oblasti). Prejavuje sa samovoľným zarastaním
lúk a pasienkov nelesnou stromovou a krovinovou vegetáciou, a to v dôsledku
stagnácie poľnohospodárstva, predovšetkým živočíšnej výroby, nevyužívaním zeme,
t.j. keď sa zem ponechá ležať ladom (Midriak et al. 2011). V roku 2009 sa tento
problém týkal približne 18,6 % (452 tisíc ha) z celkovej výmery poľnohospodárskej
pôdy na Slovensku, pričom nárasť plôch pustnúcej krajiny možno pokladať
z národohospodárskeho hľadiska za veľmi závažný problém (Zaušková et al. 2013).

Obr. 8.2. Vývoj výmery poľnohospodárskej pôdy v ekologickej poľnohospodárskej
výrobe
Zdroj: Informačný portál rezortu MŽP SR, UKSUP
Na druhej strane, pozitívnym trendom vo využití poľnohospodárskeho pôdneho
fondu je zvyšujúci sa podiel ekologického hospodárenia. Na rozdiel od krajín
západnej Európy, kde táto iniciatíva vychádzala zo strany environmentálnych
aktivistov, bol systém ekologického poľnohospodárstva u nás vo svojich
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začiatkoch organizovaný štátom a jeho začiatky siahajú do roku 1991. Prvých
37 subjektov (väčšinou transformované poľnohospodárske družstvá) s celkovou
obhospodarovanou plochou takmer 15 tisíc ha vtedy začalo hospodáriť na asi
0,59 % poľnohospodárskej pôdy, prevažne v rastlinnej výrobe so zameraním na
pestovanie obilnín a technických plodín (Spišiak et al. 2005). V súčasnosti (k 31. 7.
2019) je v systéme ekologického poľnohospodárstva registrovaných 831 subjektov
(okrem väčšiny ekologických poľnohospodárov (551) sú tu zahrnutí spracovatelia,
dovozcovia, vývozcovia a obchodujúci s biopotravinami) obhospodarujúcich 10 %
poľnohospodárskej pôdy (obr. 8.2); (ÚKSÚP).
8.2.5 POĽNOHOSPODÁRSKA PRODUKCIA
S rozvojom služieb a nepoľnohospodárskeho sektora ako takého sa po
roku 1989 pokles významu poľnohospodárstva v ekonomike Slovenska ešte
prehĺbil, čo sa prejavilo na poklese hrubej hospodárskej produkcie. Už v prvej
dekáde po roku 1990 poľnohospodárska produkcia poklesla o 35 % (pričom
rastlinná produkcia poklesla o viac ako 30 %, živočíšna o 40 %); (tab. 8.4).
Existuje pritom niekoľko dôvodov takéhoto vývoja – zhoršujúce sa podmienky
obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami, transformácia poľnohospodárstva,
nedoriešené vlastnícke vzťahy, krátkodobé narušenie privatizácie, pokles
reálnych miezd, nestabilnú agrárnu politiku, extrémne prejavy počasia či
fluktuácie na svetových trhoch (Pokrivčák 2003).
Štruktúra produkcie rastlinnej a živočíšnej výroby sa následne vyvíjala v súlade
s trendom ponuky a dopytu na domácom, európskom a svetovom trhu
s agropotravinárskymi komoditami a v nemalej miere ju ovplyvnil aj vývoj agrárnej
politiky, hlavne prijatie pravidiel SPP EÚ od roku 2004 (Matošková a Gálik 2014).
V súčasnosti je hrubá poľnohospodárska produkcia na úrovni 64 % v porovnaní
s rokom 1990, a zatiaľ čo u rastlinnej výroby dlhodobo pozorujeme pozvoľný nárast
produkcie (60,4 % v roku 2017), živočíšna výroba sa výrazne znižuje (39,6 % v roku
2017). V rozvinutých krajinách predstavuje pritom hlavný zdroj príjmov v agrosektore
práve živočíšna výroba, ktorá má potenciál produkovať viac pridanej hodnoty ako
rastlinná výroba (Bański 2008). Dlhodobé podceňovanie tohto sektora v uplynulých
desaťročiach sa však odrazilo vo výraznom poklese chovu hospodárskych zvierat
na Slovensku, a to tak z hľadiska počtu zvierat ale aj intenzity chovu (výnimku
predstavuje len chov hydiny, kde dlhodobo sledujeme nárast). Z viac ako 1,6 milióna
kusov hovädzieho dobytka v roku 1989 zostalo v súčasnosti niečo viac ako 400 tisíc
kusov. Počet ošípaných sa znížil o dve tretiny z 2,7 milióna kusov v roku 1989 na
súčasných 627 tisíc a počet oviec klesol o viac ako polovicu zo 614 tisíc na 351 tisíc
(ŠUSR); (tab. 8.5). Tento vývoj súvisí najmä so vstupom SR do EÚ, keď sa v rámci
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Tab. 8.4. Hrubá poľnohospodárska produkcia (1990 = 100 %)
Rok

Hrubá poľnohospodárska
produkcia

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Hrubá rastlinná
produkcia

100,0
91,0
66,2
64,7
68,7
70,2
71,6
70,9
66,7
65,0
57,0
61,4
61,9
57,5
62,0
56,7
57,1
61,0
62,1
48,6
54,1
62,0
65,6
65,8
65,0
57,6
64,6
64,1

100,0
107,1
76,2
62,4
67,0
67,7
72,2
66,8
66,5
67,0
50,9
59,9
61,5
55,6
68,4
58,9
61,0
66,8
71,4
56,2
63,4
79,8
79,3
80,0
83,8
74,8
89,8
83,4

Zdroj: ŠUSR, Zelené správy
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Hrubá živočíšna
produkcia
100,0
78,3
67,3
67,9
69,9
72,3
71,2
74,1
66,8
61,2
61,8
62,6
62,2
59,1
56,5
54,8
53,8
56,0
54,2
42,0
46,1
46,7
53,9
53,7
48,1
43,0
43,1
47,5
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plnej liberalizácie agrárneho trhu začali na Slovensko dovážať nadmerné objemy
konkurenčných komodít živočíšneho pôvodu s následnou redukciou stavov
hospodárskych zvierat (Matošková a Gálik 2014). Pri pohľade na rastlinnú produkciu
možno konštatovať, že hoci v prvej dekáde došlo k jej výraznému poklesu, od
začiatku nového milénia sledujeme jej postupný nárast na úkor živočíšnej výroby.
Najmä v súvislosti s implementáciou SPP došlo v rastlinnej výrobe k výrazným
štrukturálnym zmenám. Viaceré klasické plodiny v štruktúre osevu zaznamenali
pokles a boli nahradené olejninami, ktoré sa spolu s kukuricou využívajú aj na
energetické účely (Némethová et al. 2017a). Z hľadiska štruktúry sa aj rastlinná
výroba postupne prispôsobovala dopytu na trhu a na ornej pôde sa zvýšilo najmä
zastúpenie obilnín a olejnín na úkor krmovín, zemiakov a strukovín (tab. 8.6).
Tab. 8.5. Stav a intenzita chovu hospodárskych zvierat
1989

1999

2009

2018

Index
Index
Index
1999/1989 2009/1999 2018/2009

Hovädzí
1 623
665
472
439
41,0
71,0
93,0
dobytok
2 708 1 562
741
627
57,7
47,4
84,6
A Ošípané
Ovce
621
340
377
351
54,8
110,8
93,1
Hydina
16 585 12 247 13 583 14 057
73,8
110,9
103,5
Hovädzí
66
27
20
18
41,2
71,7
94,5
dobytok
179
107
52
45
59,6
48,9
85,3
B Ošípané
Ovce
25
14
16
15
55,0
111,9
94,7
Hydina
1 099
839
958
999
76,3
114,2
104,2
Vysvetlivky: A – Počty hospodárskych zvierat (tis. kusov); B – Intenzita chovu
hospodárskych zvierat (na 100 ha PP/OP)
Zdroj: ŠÚSR
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že agroprodukcia na Slovensku je aj
v súčasnosti nevyvážená a slovenské poľnohospodárstvo nedostatočne využíva svoj
produkčný potenciál. Hospodári sa síce na veľkých výmerách, no s produktivitou
porovnateľnou s maloroľníkmi a drobnochovateľmi. Dôsledkom je, že následná
produkcia potravín nepokrýva ani vlastnú spotrebu obyvateľov Slovenska,
množstvo produktov, ktoré by sme vedeli aj v našich podmienkach vyprodukovať
dovážame, čo sa odráža na úrovni potravinovej sebestačnosti (MPRV SR). Ako
uvádza Matošková (2010), v liberalizovanom prostredí EÚ nie je pre väčšinu
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Tab. 8.6. Výmera a produkcia hlavných plodín na ornej pôde

Produkcia (tis. t)

Výmera (tis. ha)

Plodiny

1989 1999 2009 2018

Obilniny spolu 818,5 733,2 768,7 743,2
Z toho: Pšenica 410,2 295,8 379,2 403,4
Jačmeň 199,3 245,9 195,8 124,2
Kukurica 148,7 129,9 144,2 179,0
Olejniny
64,7 225,9 267,7 280,9
Strukoviny
42,9 29,7
9,3 10,8
Cukrová repa
technická
54,6 34,5 16,0 21,9
Zemiaky
55,0 26,8 11,6
7,8
Kŕmne
okopaniny
9,5
4,8
0,9
0,4
Obilniny spolu 4249,1 2829,4 3330,0 4037,8
Z toho: Pšenica 2266,4 1187,3 1537,9 1927,9
Jačmeň 936,5 723,7 675,5 486,9
Kukurica 825,2 779,3 988,1 1515,8
Olejniny
147,1 377,6 595,8 794,7
Strukoviny
95,0 56,9 15,0 20,5
Cukrová repa
technická
1876,0 1404,9 898,8 1312,0
Zemiaky
745,4 384,5 216,1 170,0
Kŕmne
okopaniny
423,4 172,2 33,3
6,6

Index
Index
Index
1999/1989 2009/1999 2018/2009
89,6
72,1
123,4
87,4
349,0
69,2

104,8
128,2
79,6
111,0
118,5
31,2

96,7
106,4
63,4
124,1
104,9
116,5

63,1
48,8

46,3
43,3

137,4
66,8

50,3
66,6
52,4
77,3
94,4
256,7
59,9

19,2
117,7
129,5
93,3
126,8
157,8
26,4

42,7
121,3
125,4
72,1
153,4
133,4
136,7

74,9
51,6

64,0
56,2

146,0
78,6

40,7

19,3

19,7

Zdroj: ŠÚSR
krajín prioritné dosahovať absolútnu, t. j. 100 % sebestačnosť, otáznou je však
definovanie akceptovateľného stupňa závislosti. Hoci z dlhodobého hľadiska
pozorujeme pokles miery sebestačnosti u takmer všetkých komodít (s výnimkou
olejnín), sebestačnosť, až prebytkovosť, máme stále pri ovčom mäse (230,0 %),
hovädzom mäse (105,2 %), obilninách (126,9 %) a olejninách (264,6 %), relatívne
akceptovateľnú mieru dosahujeme pri mlieku (95,7 %) a cukre (91,0 %). Naopak,
nízku úroveň sebestačnosti s potrebou dovozu zahraničných komodít vykazujeme
pri bravčovom mäse (56,6 %), hydinovom mäse (76,9 %), ovocí (61,7 %) a zelenine
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(78,6 %); (hodnoty z roku 2013). Uvedený stav je dôsledkom viacerých faktorov,
predovšetkým dlhodobo nevyváženej štruktúry poľnohospodárskej produkcie,
znižovania stavov hospodárskych zvierat, ale tiež regulačných opatrení zo strany EÚ
(ako napríklad v prípade kvót na produkciu cukru) (Matošková a Gálik 2014).

8.3 Miesto záveru: od produkčného poľnohospodárstva
k postprodukčnému až multifunkčnému
Zámerom produkčného poľnohospodárstva, ktoré dominovalo od 40. do polovice
80. rokov minulého storočia, bolo najmä zvýšenie poľnohospodárskej produkcie
za pomoci intenzifikácie, koncentrácie a špecializácie výroby (Konečný a Hrabák
2016). V porovnaní s produkčným aspektom poľnohospodárstva možno prechod
k postprodukčnému poľnohospodárstvu počínajúc rokom 1989 chápať ako oveľa
viac nejednoznačný a mnohostranný koncept. Pozornosť od produkcie potravín
sa postupne začala presúvať smerom k viac udržateľnému poľnohospodárstvu
aj prostredníctvom iniciatív zameraných na podporu rôznych sociálnych
a ekonomických aspektov. K najvýraznejším možno zaradiť extenzifikáciu výroby
s cieľom redukcie množstva používaných chemikálií a snahu o zvýšenie hodnoty
poľnohospodárskej produkcie, diverzifikáciu poľnohospodárskych subjektov
a zníženie jednostrannej závislosti farmárov od veľkosti produkcie; dôraz na
multifunkčné poľnohospodárstvao zvlášť jeho krajinotvornú funkciu (Woods 2005).
Celospoločenské transformačné zmeny v uplynulých troch dekádach sa odrazili aj na
súčasnom stave a smerovaní slovenského agrosektoru. Vyššie naznačený prechod
od produkčného k postprodukčnému až multifunkčnému poľnohospodárstvu možno
pritom vnímať prostredníctvom viacerých kľúčových tendencií. Štrukturálne zmeny
v poľnohospodárstve zahŕňali najmä vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov
v rámci privatizačných, transformačných a reštitučných procesov, zmenu štruktúry
podnikateľských subjektov s postupným ústupom družstevnej formy hospodárenia
a nové smerovanie poľnohospodárskej politiky reflektujúc prechod od direktívneho
riadenia na trhové hospodárstvo (Pokrivčák 2003; Spišiak et al. 2005; Varoščák
2006). Poľnohospodárska prvovýroba už v prvých rokoch transformačného procesu
zareagovala na dopytové obmedzenie a zhoršenie podmienok hodnotovej výmeny
obmedzením rozsahu poľnohospodárskej produkcie (Blaas 2013). Zároveň sa
zmenila aj jej komoditná štruktúra, kde poklesol objem produkcie s vyššou pridanou
hodnotou a postupnú dominanciu získala rastlinná výroba, a to najmä po vstupe
SR do EÚ. V rastlinnej výrobe sa znížilo pestovanie krmovín pre živočíšnu výrobu
v prospech trhových plodín, najmä olejnín (Matošková a Gálik 2013). V štruktúre
pôdneho fondu sa tieto zmeny prejavili úbytkom poľnohospodárskej pôdy, poklesom
výmery ornej pôdy v prepočte na jedného obyvateľa až na hranicu dostatočnosti
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a novoobjavujúcim sa trendom pustnutia poľnohospodárskej kajiny (Midriak et
al. 2011). Výrazná extenzifikácia poľnohospodárstva a obmedzovanie rozsahu
prvovýroby ovplyvnili napokon aj agrárnu zamestnanosť, ktorá v sledovanom
období kontinuálne klesala. Vyššie naznačené štrukturálne zmeny tak spôsobili, že
celkový príspevok poľnohospodárstva k národnej ekonomike možno z dlhodobého
hľadiska charakterizovať ako klesajúci (Blaas 2013).
Akokoľvek však nazeráme na zmeny v uplynulých troch dekádach, či na tie, ktorým
čelí (nielen) slovenské poľnohospodárstvo v súčasnosti, je dôležité si uvedomiť, že
poľnohospodárstvo je jedno z najviac regulovaných odvetví svetovej ekonomiky. Viac
ako kedykoľvek predtým čelí dnes poľnohospodárstvo kapitalistickým požiadavkám
maximalizovať návratnosť investícií. Navyše, sieť aktérov, ktorí vstupujú do
rozhodovania v tomto sektore je pomerne zložitá, zahŕňajúc v sebe štát, ako
kľúčový prvok, EÚ, investorov, banky, korporátne agrosubjekty, poľnohospodárov
samotných a v neposlednom rade nás všetkých – spotrebiteľov (Woods 2005).
Všetky tieto skutočnosti sa podieľajú na formovaní poľnohospodárstva v národných
ekonomikách, pričom dynamika a dopady týchto zmien sa líšia v čase a priestore.
Smerovanie poľnohospodárstva by pritom malo túto diferenciáciu zohľadňovať. Pre
zachovanie trvaloudržateľného slovenského poľnohospodárstva a životaschopného
vidieckeho osídlenia to v praxi znamená implementáciu nasledovných opatrení
v nadväznosti na priority stanovené v Programe rozvoja vidieka 2014 – 2020:
● Základným predpokladom rozvoja pôdohospodárstva je oživenie dopytu po
domácej produkcii. Pri mnohých komoditách je pritom Slovensko v produkcii
potravinárskej suroviny sebestačné až prebytkové, avšak spotrebiteľský trh je
zásobovaný do značnej miery dovezenými spracovanými výrobkami s väčšou
pridanou hodnotou. Vyžaduje si to podporu dlhhodobo absentujúcej kapitálovo
prepojenej vertikály prvovýroby, spracovania poľnohospodárskych výrobkov a ich
uvádzania na trh, ako aj zmenu v organizácii trhu (Blaas 2013).
● Napriek tomu, že produkčný potenciál slovenského poľnohospodárstva presahuje
potreby našej vlastnej sebestačnosti, agroprodukcia je dlhodobo nevyvážená
a vyžaduje si revitalizačné opatrenia formou zvýšenej podpory rozvoja živočíšnej
výroby a špecializovanej rastlinnej výroby.
● Vysporiadaním vlastníckych a užívacích práv k pôde a uľahčením samotného
prístupu k pôde pre mladých a začínajúcich farmárov je možné prispieť k obnoveniu
dekádami narušenej spätosti s pôdou, generačnej obmene pracovníkov
v poľnohospodárstve, efektívnemu využívaniu pôdneho fondu a zároveň predísť
nepriaznivým dôsledkom opúšťania hospodárenia na pôde a negatívnym zmenám
vo využití zeme.
● Efektívna implementácia multifunkčného poľnohospodárstva v zmysle TUR prispeje
k ochrane biodiverzity, kultúrneho dedičstva a najmä zachovaniu vidieckeho
osídlenia a oživeniu ekonomiky vidieka aj v menej priaznivých oblastiach.
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● V neposlednom rade je nevyhnutná podpora prenosu znalostí a presadzovanie
inovačných poľnohospodárskych technológií podporujúcich konkurencieschopnosť
celého agrosektoru, efektívnosti zdrojov a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo
odolné voči zmene klímy.
Poďakovanie: kapitola vznikla s podporou projektu APVV-017-0079.
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Priemysel

V

akej kondícii sa nachádza slovenský priemysel po tridsiatich rokoch
postsocialistickej transformácie? Ktoré faktory, procesy a mechanizmy sa
podieľali na reštrukturalizácií priemyslu? Akú úlohu zohrávala priemyselná politika
štátu vo vzťahu k privatizácií a PZI? Kde sa nachádza automobilový priemysel a ako je
integrovaný v rámci globálnych produkčných sieti? Tieto otázky majú priamy dosah
na regionálnu konkurencieschopnosť a ekonomický rast na jednej strane a kvalitu
životného prostredia a environmentálne politiky na strane druhej.
Súčasný stav slovenského priemyslu je závislý na predchádzajúcom vývoji ekonomiky.
Štátom riadená, socialistická industrializácia, ktorej cieľom bolo vyrovnávanie
regionálnych rozdielov medzi industriálnym Českom a agrárnym Slovenskom sa
transformovala na trhom organizovanú, kapitalistickú industrializáciu, ktorej cieľom
mala byť vyššia konkurencieschopnosť regiónov. Keďže industriálne dedičstvo tu
ostalo hlboko zakorenené, vlády hľadali cesty, ako slovenský priemysel integrovať
v rámci globálnej ekonomiky. Pre malú ekonomiku, akou je Slovensko, bolo
nevyhnutné otvoriť trh a prijať zahraničný kapitál, ktorého intenzitu reguloval štát.
Ten, za tridsať rokov dokázal zo Slovenska spraviť takmer bezkonkurenčnú krajinu,
plne integrovanú v globálnych produkčných sieťach. Problémom Slovenska je jeho
periférna pozícia (Pavlínek 2018).
Slovenský priemysel závisí od zahraničného kapitálu, ktorý prúdi v podobe
priamych zahraničných investícií (PZI). Kapitál sa tu doslova „spracuje“ a premieňa
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na spotrebné produkty, ktoré sú exportované späť do zahraničia. Ak rastie európska
ekonomika, potom rastie slovenský priemysel. Baláž a Hamara (2016) potvrdili,
že Nemecko, ako najväčšia ekonomika EÚ, je citlivá na vývoj dopytu po osobných
automobiloch a spotrebnej elektronike, ktoré sú predmetom slovenského exportu.
Z toho vyplýva, že kondícia slovenského priemyslu je determinovaná spotrebným
správaním obyvateľov Nemecka.
Cieľom tejto kapitoly je zrekapitulovať príbeh transformácie slovenského priemyslu
a poukázať na vývojové trajektórie reštrukturalizácie priemyslu, ktoré boli vo
veľmi miere ovplyvnené politickými rozhodnutiami. Prvé tri kapitoly predstavujú
teoretický vstup do problematiky transformácie priemyslu v širšom spoločenskom
kontexte. Prvá kapitola sa vyjadruje k pojmom prechod a transformácia, druhá sa
snaží poukázať na to, že geografia priemyslu je súčasťou výskumov ekonomickej
geografie, pretože samotné odvetvie je integrovanou súčasťou globálnej ekonomiky
a tretia sa venuje vývoju sektorovej štruktúry ekonomiky a klasifikácií odvetvových
činností. V štvrtej kapitole kriticky zhodnotíme uplynulých tridsiatich rokov so
zameraním na privatizačné procesy, konverziu zbrojárskeho priemyslu, príchod
zahraničných investorov a vplyv investičných stimulov.

9.1 Prechod alebo transformácia?
Na konci roku 1989 sa centrálne plánovitý ekonomický systém zrútil a krajiny strednej
a východnej Európy (SVE) vrátane Slovenska sa stali objektom ekonomických
a sociálnych experimentov. Zmena ekonomického systému vrátane reštrukturalizácie
priemyslu sa mala dosiahnuť prechodom, ktorý bol v ekonomických teóriách
hlavného prúdu spájaný s politickou praxou neoliberalizmu (Smith a Pickles 1998).
Politickí dizajnéri prechodu v krajinách SVE prijali triviálne závery o konci dejín
a víťazstve liberálnej demokracie, ktoré v tom čase predložil Francis Fukuyama
(1992) a odporúčania politiky štrukturálneho prispôsobovania sa, známej ako
Washingtonský konsenzus, ktoré sa aplikovali v 80. rokoch v krajinách južnej Amerike
(Williams 1990). Teória prechodu, postavená na princípoch neoliberálnej politiky,
známa ako šoková terapia, bola kritizovaná v podobe štyroch vážnych nedostatkov
(Rusnák a Korec 2013):
• Komplexnosť sa týka rôzneho spektra aktivít od decentralizácie moci, obnovy
samosprávy, podnikateľského prostredia a verejného života až po rozmanité
životné stratégie a skúsenosti domácností. Teória prechodu sa zamerala
na makroekonomický rozmer a nedocenila neekonomické aspekty, najmä
inštitucionálnu dimenziu (Kolodko 1999; Mlčoch 1997; Stenning et al. 2010).
• Pluralita vyjadruje skutočnosť, že v krajinách SVE existovali rôzne spôsoby
vyvedenia zo socializmu, ktoré teória prechodu považovala za banálne. Zjednotenie
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Nemecka, rozdelenie Československa, rozpad bývalej Juhoslávie a Sovietskeho
zväzu a odlišné predstavy politických elít pri budovaní trhového prostredia
a zavádzaní prístupov politickej ekonómie ostali neoliberalizmom nepovšimnuté
(Offe 1997; Stark 1992).
• Evolúcia sa týka ukotvenia postsocialistickej transformácie v kontexte
postindustriálnej transformácie. Pri budovaní poznatkovej ekonomiky bolo
potrebné rešpektovať všeobecný proces európskej ekonomickej integrácie a rastúci
význam globálnej ekonomiky (Hampl 2005; Korec 2007). Z pohľadu inštitucionálnej
evolučnej ekonómie, evolučné princípy vysvetľujú zotrvačné spôsoby riadenia
inštitúcií a štátnych podnikov, ktoré si aktéri preniesli aj do budovania nového
systému. Stereotypné správanie sa aktérov je výsledkom prechádzajúceho, silne
zakoreneného socialistického systému. Ako píše Stark (1996) toto dedičstvo
nemožno pretvoriť zo dňa na deň. Ostalo integrálnou súčasťou novo vznikajúceho
systému. Nový kapitalistický systém vzniká na ruinách starého.
• Kontextualita vyjadruje rozdielne štartovacie podmienky krajín SVE. V dôsledku
rozdielov v geografickej polohe, prírodných podmienok, kultúrnych a etnických
špecifík a demografického vývoja univerzálny proces prechodu spôsoboval
v krajinách rôzne výsledky (Ďurček a Šprocha 2019; Rochovská et al. 2017).
Premenlivý kontext miesta je vyjadrením defektov v rámci predchádzajúceho
socialistického vývoja a efektov plynúcich zo súčasného postsocialistického vývoja.
Triviálne chápanie zmeny v zmysle riadeného prechodu sa zmenilo v reálne
chápanie zmeny ako neriadeného prechodu, kedy dochádza k postupnej a zdĺhavej
synergii parciálnych častí systému (Wűsten 1992). Takto definovaný prechod možno
stotožniť s procesom transformácie, o ktorom nevieme s určitosťou povedať, kedy
sa skončí a aký bude presný výsledok. Kým prechod predstavuje dočasné a relatívne
krátke obdobie zmien s jasnou definíciou cieľového stavu, v ktorom sa predmetom
záujmu stávajú vybrané subsystémy celku, napríklad len ekonomický systém, tak
transformácia je viac vrstvový proces komplexnej povahy s otvoreným koncom,
s viacerými vývojovými alternatívami a evolučnými aspektmi zmien. Stark a Bruszt
(1998, s. 7) chápali spoločenskú zmenu nie ako prechod z jedného poriadku do
druhého, ale ako transformáciu – prestavbu, rekonfiguráciu a rekombináciu, ktorá
prináša kvalitatívne nové prepojenia starého a nového.
Napokon postsocialistická transformácia vyvoláva celý rad pragmatických otázok:
ako definovať koniec transformácie, ako dlho bude proces transformácie trvať
a v akých krokoch sa uskutoční? Túto nejednoznačnosť uvádza Dahrendorf (1990,
s. 94): šesť mesiacov môže trvať konštituovanie demokratických princípov, šesť
rokov treba na to, aby sa prejavili efekty ekonomickej reformy, avšak šesťdesiat
rokov potrvá, kým sa demokratické hodnoty a trhová ekonomika zakorenia
v novej spoločnosti.
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9.2 Priemysel na Slovensku ako súčasť
ekonomickej geografie a globálnej ekonomiky
Vývoj geografie priemyslu na Slovensku bol podľa Ivaničku (1958) ovplyvnený tým,
že geografia priemyslu nebola v Československu vyčlenená ako samostatná vedná
disciplína ekonomickej geografie. Táto skutočnosť mohla byť spôsobená oneskoreným
rozvojom priemyslu v porovnaní s krajinami západnej Európy. Ideologické
zameranie socialisticky orientovanej geografie priemyslu naznačuje Čorný (1963):
„pre kapitalistický výrobný systém, v ktorom ekonomické zákony pôsobia živelne,
je charakteristické živelné rozmiestnenie priemyslu smerujúce k dosiahnutiu
maximálnych ziskov pre podnikateľov. Názorným príkladom je rozmiestnenie
priemyslu v kapitalistickej Československej republike, kde takmer polovica územia
krajiny bola priemyselne zanedbávaná a predstavovala polokoloniálne územie pre
dovoz surovín a využitie lacných pracovných síl. Pre socialistický spôsob výroby
je charakteristickou črtou rozvoja a rozmiestnenia priemyslu odstránenie zvyškov
kapitalistického hospodárenia a presadenie plánovitého rozmiestnenia priemyslu.“
Geografia priemyslu súvisela s vedou štátnych objednávok, ktoré sa podieľali na
hodnotení socioekonomického potenciálu a plánovaní miest a regiónov. Sauškin
(1976), jeden z popredných sovietskych ekonomických geografov, veril, že racionálna
územná organizácia výrobných síl a územná deľba práce, ktorá je ústredným
predpokladom tempa rastu a produktivity práce, sa dá uskutočniť len plánovaním.
Najracionálnejšiu priestorovú organizáciu výroby predstavovali teritoriálne výrobné
komplexy a energeticko-výrobné cykly, ktoré zohľadňovali dopravné náklady medzi
miestami prírodných, pracovných a materiálno technických zdrojov (Mládek 1990).
Model priemyselnej lokalizácie mal podobnú štruktúru ako Weberov lokalizačný
trojuholník avšak mechanizmu trhovej konkurencie bol nahradený mechanizmom
racionálneho plánovania.
V anglo-amerických krajinách bol dôraz na plán, racionalizáciu a optimalizáciu
predmetom samotných firemných stratégií, nie privilégiom štátneho aparátu. Vzťah
medzi štúdiom industrializácie a geografiou bol voľný. Geografia mala pomocou
svojich poznávacích nástrojov (regionálne opisy, klasifikácia) a konceptov (lokalizácia,
priestor) posilniť povedomie spoločnosti o procesoch industrializácie. Zároveň sa začala
prehlbovať interdisciplinárna spolupráca medzi geografmi a ekonómami a ekonomická
geografia sa začala chápať ako veda zaoberajúca sa priestorovou organizáciou
priemyselných aktivít (Simandan 2009). Tradičné chápanie priemyslu v rozširujúcej sa
ekonomickej globalizácii stratilo oporu v historickej geografii, taxonomickej klasifikácií
a popisnej metodológií. Koncept sektorovej analýzy priemyselných odvetví bol
postupne nahradený konceptom regionálnej analýzy ekonomiky ako celku. Vznikol celý
rad prípadových štúdií zaoberajúcich sa reštrukturalizáciou priemyslu a globalizáciou
ekonomiky s cieľom objasniť rozdielnu adaptačnú úspešnosť priemyselných regiónov
v rozvinutých krajinách (Barnes et al. 2007).
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Globálna premena kapitalizmu znamená deindustrializáciu rozvinutého sveta,
reindustrializáciu transformujúceho sveta a industrializáciu rozvojového sveta.
Deregulačné mechanizmy uvoľnili kapitál, ktorý bol dovtedy teritoriálne zakorenený.
Ten opustil svoje historické centrá vo Francúzsku, Veľkej Británii a v USA v prospech
lacnejších lokalít. Trendy vo vývoji a dynamike svetového priemyslu a ekonomiky
ako takej zachytáva viac krát editovaná monografia „Globálna premena“ (Dicken
2015). V prvom vydaní z roku 1986 autor v podnadpise zdôrazňuje „zmeny
priemyslu v turbulentnom svete“, zatiaľ čo v poslednom, siedmom vydaní z roku
2015, pozornosť obracia k „meniacej sa mape globálnej ekonomiky“. Dicken (2015)
nám chce povedať, že priemysel je parciálnym elementom globálnej ekonomiky.
Hovorí o dvoch podmienkach, ktoré túto globálnu ekonomiku vytvárajú: nestálosť
ekonomického rastu a rast globálnej prepojenosti. Nestálosť ekonomického rastu je
spôsobená inovačnou schopnosťou ekonomických aktérov. Metcalfe et al. (2006)
tvrdia, že kapitalizmus je nepokojný, pretože v ekonomike založenej na poznatkoch
sú konkrétne praktické vedomosti len prechodné a dočasné. Istoty a tradície sú
nahradené neúnavným hľadaním nových kombinácií v snahe dosiahnuť ekonomickú
výhodu. Tento proces vznikania nového zánikom starého je známy ako kreatívna
deštrukcia (Schumpeter 1943).
Inovačný proces vznikania nových činností zo starých ďalej rozvinula sociálna
teoretička Jane Jacobsová (1969). V jej často citovanej knihe „Ekonómia miest“ tvrdí,
že priemysel a remeslá sa rozvíjali v mestách dávno pred poľnohospodárstvom.
Na viacerých príkladoch popisuje logiku vznikania novej práce zo starej. Inovácie
prichádzajú z dostupných materiálov a schopností alebo vychádzajú z konkrétnych
problémov v priebehu práce. Zachovaním starej práce a pridaním novej sa deľba
práce prehlbovala. Takýmto spôsobom rástol počet výrobných odvetví a priemyselná
štruktúra miest sa diverzifikovala.
Druhou podmienkou rastu je rastúca prepojenosť globálnej ekonomiky. Takáto
prepojenosť má tri hlavné rozmery (Dicken 2015): obchod rastie rýchlejšie ako
produkcia, PZI rastú rýchlejšie ako obchod a tok kapitálu (dočasne) vyrovnáva
štrukturálnu nerovnováhu v globálnej ekonomike.

9.3 Priemysel ako súčasť sektorovej štruktúry
a klasifikácia priemyslu
Priemysel ako súčasť globálnej ekonomiky sa štandardne vymedzuje na základe
určitých kritérií (štruktúra dopytu, dynamika tempa rastu a produktivity, postavenie
výrobného procesu k východiskovým surovinám, funkcia využitia finálnych
výrobkov). Dlhé obdobie sa vymedzovali len dva sektory: primárny a sekundárny.
Primárny sektor pozostával z odvetví súvisiacich s produkciou tovarov nevyhnutných
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pre prežitie (potraviny), sekundárny sektor zahŕňal všetky produkty, ktoré sú
potrebné z hľadiska dlhodobejšej udržateľnosti, ale nie sú nevyhnutne potrebné
pre život. Spomínaná logika pridávania novej práce k starej často krát nenachádza
oporu v existujúcej odvetvovej štruktúre. Technologický pokrok, nové spôsoby
organizácie výroby a deľby práce menili odvetvovú štruktúru hospodárstva. Clark
(1940) zistil, že pôsobenie rôznych výrobných faktorov vedie k rôznej produktivite.
Odvetvia primárneho sektora fungovali na predpoklade klesajúcich výnosov
(limitom rastu bola pôda), odvetvia sekundárneho sektora na báze neklesajúcich
výnosov (technologické limity) a odvetvia terciárneho sektore na báze rastúcich
výnosov z rozsahu (ľudský potenciál). Do sekundárneho sektora zaradil remeslá,
stavebníctvo, výrobu, baníctvo a plynárenské a elektrické činnosti (Wolfe 1955).
V roku 1948, pod záštitou Organizácie spojených národov (OSN) vzniká
„Medzinárodný štandard klasifikácie ekonomických odvetví“ (ISIC), ktorého cieľom
bolo vytvoriť jednotnú klasifikáciu priemyslu. ISIC predstavuje akúsi normu, základ
pre rozvoj národných klasifikácií ekonomických činností. Týmto spôsobom bolo
zabezpečené aj medzinárodné porovnávanie podľa rôznych druhov ekonomickej
činnosti (OSN 2008).
Na Slovensku počas socialistickej industrializácie existovala „Jednotná klasifikácia
odvetví národného hospodárstva“ (JKONH). Priemysel sa delil na ťažký, ktorý
zahŕňal výrobu výrobných prostriedkov a ľahký, ktorý zahŕňal výrobu spotrebných
predmetov. V roku 1992 nadobudla platnosť „Odvetvová klasifikácia ekonomických
činností“ (OKEČ), ktorá zodpovedala potrebám trhového hospodárstva s ambíciami
medzinárodného porovnávania. Vychádzala zo štatistickej klasifikácie ekonomických
činností Európskej únie NACE revízia 1, ktorá bola kompatibilná a úplne prevoditeľná
na ISIC revízia 3. Priemysel pozostával z troch subsystémov: ťažba nerastných
surovín, priemyselná výroba a výroba a rozvod elektrickej energie, plynu a vody
(Korec 1994; Kulla 2005). V roku 2008 sa dostala do platnosti „Štatistická klasifikácia
ekonomických činností“ (NACE revízia 2), ktorá je harmonizovaná s normami
Európskeho štatistického úradu (EUROSTAT) odvodená od ISIC revízia 4.
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) identifikovala dynamicky
rozvíjajúce odvetvia priemyslu, ktoré prispievajú rôznou intenzitou k rastu
produktivity a konkurencieschopnosti krajín a regiónov. Kritériom pre vymedzenie
odvetví podľa technologickej náročnosti je objem výdavkov na výskum a vývoj vo
vybraných vyspelých krajinách. OECD vymedzila štyri základné priemyselné odvetvia
klasifikované podľa technologickej náročnosti: vysoko náročné technológie, stredne
vysoko náročné technológie, stredne nízko náročné technológie, nízko náročné
technológie (OECD 2003). Porovnanie všetkých doterajších klasifikácii priemyslu na
Slovensku uvádzame v tab. 9.1.
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Výroba tabakových výrobkov
Výroba textílií
Výroba odevov
Vyčiňovanie a úprava kože, výroba obuvi
Spracúvanie dreva a výroba výrobkov z dreva
Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera
Vydavateľstvo, tlač a reprodukcia

Priemysel stavebných hmôt

Drevospracujúci priemysel

Ľahký priemysel

Priemysel papiera a celulúzy
Priemysel skla, keramiky a
porcelánu

Textilný priemysel

Výroba potravín a nápojov

C - Ťažba nerastných surovín
Ťažba čierneho uhlia
Ťažba ropy a zemného plynu
Ťažba a úprava rúd
Ťažba a úprava ostatných nerastov
D - Priemyselná výroba

Ťažký priemysel
Priemysel palív
Energetický priemysel
Hutníctvo železa
Hutníctvo neželezných kovov
Strojársky priemysel
Chemický, gumárenskoazbestový priemysel
Elektrotechnický a
kovospracujúci priemysel

Tab. 9.1. Vývoj klasifikácie odvetvovej štruktúry priemyslu na Slovensku
JKONH - do 1992
OKEC rev.1.1 - do 2007
D - Priemyselná výroba
10-Výroba potravín
11-Výroba nápojov
12-Výroba tabakových výrobkov
13-Výroba textilu
14-Výroba odevov
15-Výroba kože a koženných
výrobkov
16-Spracovanie dreva a výroba
výrobkov z dreva
17-Výroba papiera a papierových
výrobkov
18-Tlač a reprodukcia
záznamových médií
19-Výroba koksu a rafinovaných
ropných produktov
20-Výroba chemikálií a
chemických výrobkov
21-Výroba základných
farmaceutických výrobkov
22-Výroba výrobkov z gumy a
plastu

NACE rev.2 - od 2008
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VT

SVT

SNT

NT

NT

NT

NT

NT
NT
NT
NT
NT
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32-Iná výroba
33-Oprava a inštalácia strojov

Výroba komunikačných zariadení a prístrojov
Výroba zdravotníckych a optických prístrojov

Úprava a rozvoj vody

Výroba a rozvoj elektriny, plynu, pary a teplej vody

E - Výroba a rozvod elektrickej energie, plynu a vody

Recyklovanie

Výroba nábytku

Výroba ostatných dopravných zariadení

Výroba motorových vozidiel

31-Výroba nábytku

Výroba elektrických strojov a prístrojov

Výroba výrobkov z gumy a plastov
Výroba chemikálií a chemických výrobkov

23-Výroba ostatných nekovových
minerálnych výrobkov
24-Výroba a spracovanie kovov
25-Výroba kovových konštrukcií
Polygrafický priemysel
Výroba koksu, refinovaných ropných produktov
okrem strojov a zariadení
26-Výroba počítačových a
Priemysel potravín a pochutín Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov optických výrobkov
Výroba mraziarenská, žriedlová
a tabaku
Výroba kovov
27-Výroba elektrických zariadení
Ostatná priemyselná výroba
Výroba strojov a zariadení
28-Výroba strojov a zariadení
Výroba kovových konštruktrukcií a kovových
výrobkov
29-Výroba motorových vozidiel
30-Výroba ostatných dopravných
Výroba kancelárskych strojov a počíťačov
prostriedkov

Konfekčný priemysel
Kožiarsky priemysel

SNT

NT

NT

SVT

SVT

SVT
SVT

VT

SNT

SNT
SNT
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9.4 30 rokov transformácie slovenského priemyslu
V 70. rokoch 20. storočia socialistická industrializácia extenzívneho charakteru
zažívala zlatú éru. S rozvojom industrializácie sa urýchlil aj proces urbanizácie.
Konkrétny lokálny priemyselný podnik sa stal do určitej miery synonymom mesta
a jeho širšieho regiónu (Duslo Šaľa, Calex Zlaté Moravce, Závody 29. augusta
Partizánske, Bučina Zvolen, Tatramat Poprad, Východoslovenské železiarne Košice,
Chemlon Humenné); (Korec 2005). Keďže ekonomika regiónu bola postavená na
jednom veľkom zamestnávateľovi, relatívne vysoká ekonomická výkonnosť malých
špecializovaných regiónov sa dosahovala internými úsporami z rozsahu, vďaka
veľkosti firmy.
Myšlienka, dostať prácu k ľuďom viedla v niektorých prípadoch k nadmernej
geografickej koncentrácií priemyslu. Často sa zabúdalo na optimálnu veľkosť podnikov
a jej prekročenie spôsobovalo ekonomické nevýhody. Tieto priemyselné komplexy,
označované ako katedrály v púšti (Popjaková 1998), boli časovanou nástrahou
nepružnej socialistickej ekonomiky. Kritika veľkých podnikov „socialistického
fordizmu“ spočívala v tom, že priemyselné aktivity nemali v danom regióne
„ukotvenie“ v podobe tradície a vnútorných zdrojov, ktoré by umožnili ich udržateľnosť
aj v zmenených ekonomických podmienkach (Smith 1996). Priestorová expanzia
priemyslu sa nezaoberala ekonomikou nákladov a ziskov, nerešpektovala ekologické
bariéry a technologický pokrok bol podriadený politickým úlohám. Niekdajší úspech
socialistickej industrializácie Slovenska bol transformačnou pascou.

Obr. 9.1. Štruktúra ekonomiky z pohľadu zamestnanosti na Slovensku v rokoch
1991 a 2017
Zdroj: ŠUSR (2019)
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Po páde štátom riadenej, plánovitej ekonomike sa spomínané nedostatky stali reálnou
skutočnosťou. Vtedajšia politika Československej vlády pod vedením Václava Klausa
pristúpila na rýchlu obnovu súkromného vlastníctva. Transformačný model šokovej
terapie bol založený na štyroch krokoch: ekonomická stabilizácia, cenová deregulácia,
obchodná liberalizácia a privatizácia. Počas týchto období sa menili vlastnícke vzťahy,
veľkostná štruktúra a odvetvová špecializácia priemyselnej výroby ako aj postavenie
priemyslu v ekonomike. Obr. 9.1 zobrazuje štruktúru ekonomiky podľa zamestnanosti
v rokoch 1991 a 2017. Očakávaný prepad zamestnanosti v poľnohospodárstve
a priemysle je kompenzovaný rastom podielu zamestnanosti v službách.
Podľa viacerých autorov (Mládek 1995; Popjaková 1999) transformáciu priemyselnej
výroby ovplyvňovali viaceré procesy. V súčasnosti sa do hospodárskeho diania aktívne
zapája štát, ktorý sa snaží zachovať si monopolne postavenie v niektorých tradičných
a distribučných odvetviach a zároveň mobilizovať tok kapitálu. V neposlednom rade
vytvára podmienky pre znižovanie regionálnych rozdielov. Súčasný stav priemyselnej
výroby je výsledkom pôsobenia štyroch významných procesov:
● privatizácia;
● konverzia zbrojárskeho priemyslu;
● prílev zahraničných investícií;
● dotácie štátu.
9.4.1 Privatizácia: formovanie štátneho kapitalizmu
Podľa Aslunda (2018) nepopulárne riešenia sú často zároveň aj nevyhnutné
riešenia, a tie si vyžadujú svoju daň. Privatizácia nebola o efektívnosti súkromného
sektora, ale o politickej stabilite. Mlčoch (1997) uvádza, že na začiatku privatizácie
bolo až 95 % kapitálu v rukách štátu. Tento obrovský objem kapitálu bolo potrebné
v čo najkratšom čase previesť do súkromných rúk. Lenže ako uskutočniť tento
transfer, keď obyvateľstvo nedisponovalo takmer žiadnymi úsporami, bankový
sektor nemal dostatok kapitálu na to, aby mohol poskytovať pôžičky a aktéri
nemali žiadne skúsenosti s reformou centrálne plánovitého hospodárstva?
Privatizačné programy ponúkali viaceré metódy. Štandardné metódy privatizácie
vychádzali z princípov fungovania trhovej ekonomiky – priamy predaj, verejné
dražby (35 % z celkového objemu privatizovaného kapitálu), Fond národného
majetku a iné fondy (25 %), bezplatný prevod na obce alebo forma reštitúcií
(15 %). Neštandardné metódy prichádzajú do úvahy tam, kde neexistuje funkčný
kapitálový trh – kupónová privatizácia (25 % z celkového objemu privatizovaného
kapitálu) (Williams a Baláž 1999).
Masová, často označovaná aj ako divoká privatizácia na Slovensku bola rozdelená
do troch etáp (Popjaková 1998). Reprivatizácia zahŕňa reštitúciu majetku, jeho
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prinavrátenie späť do rúk pôvodných vlastníkov, ktorí ho stratili počas socialistického
znárodnenia. Nasledovala malá privatizácia, v rámci ktorej sa domáci investori
opierali o vlastný, aj keď obmedzený kapitál. V hre boli malé podniky v sektore
maloobchodu a cestovného ruchu. Veľká privatizácia sa týkala predaja stredne
veľkých a veľkých podnikov priemyselnej výroby. Tu sa udiali najdramatickejšie
zmeny. Na Slovensku evidujeme štyri vlny veľkej privatizácie.
V prvej vlne veľkej privatizácie dominovala kupónová privatizácia. Išlo o spôsob,
ktorý ekonomická teória poznala, ale so samotnou realizáciou skúsenosti nemala.
Kupónová privatizácia sa považovala za nepreskúmaný ekonomický experiment,
ktorý mal skvelú myšlienku, ale v konečnom dôsledku vygeneroval nepredvídateľné
udalosti (Baláž et al. 2007). Jej cieľom bolo vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých
účastníkov privatizačného procesu. Základnou myšlienkou bola transformácia
štátnych podnikov na spoločnosti, do ktorých mohli vstúpiť individuálni akcionári
(obyvatelia) prostredníctvom investičných kupónov. Každý účastník dostal 1000
bodov a mohol ich uplatniť k vybranej privatizovanej spoločnosti (Kulla 2005).
Investičné privatizované fondy boli inštitúcie, ktoré spravovali investičné kupóny
individuálnych akcionárov. Časom sa vytvorila roztrieštená a neefektívna vlastnícka
štruktúra bez majoritného vlastníka. Túto neprehľadnú situáciu využila finančná
loby, ktorá stanovovala ceny akcií a záujmové investičné spoločnosti, ktoré skupovali
investičné kupóny v snahe ovládnuť národnú ekonomiku (Baláž et al. 2007).
Negatívom prvej vlny privatizácie boli nedostatočné skúsenosti individuálnych
akcionárov s kapitálovým trhom.
Druhá vlna veľkej privatizácie začala na konci roka 1994. Vláda Vladimíra Mečiara
previazaná s loby podnikových manažérov odmietala druhé kolo kupónovej
privatizácie a presadzovala priamy predaj majetku. V hre ostávalo ešte takmer 10 %
neprivatizovaných podnikov. Vznikol Fond národného majetku SR, ktorý odpredával
štátny majetok vopred určeným vlastníkom za umelo nízke ceny. Pri priamych
predajoch v roku 1992 predstavovala kúpna cena 106 % účtovnej hodnoty štátneho
majetku, pričom v roku 1997 to bolo len 18 % (Kulla 2005).
Tretia vlna veľkej privatizácie z roku 1997 už nebola organizovaná štátom, ale
trhom a sieťou neformálnych inštitúcií. Namiesto vyjasnenia vlastníckych práv sa
privatizácia stala miestom nejasných prevodov majetku na hrane zákona. Manažéri
privatizovaných podnikov začali veľké prevody vlastníctva do anonymných
spoločností typu s.r.o. alebo a.s. V dôsledku neexistencie formálnych inštitúcií
a regulačného rámca bola ochrana individuálnych akcionárov voči tunelovaniu
veľmi neúčinná. Obavy z neprehľadnej privatizácie mali aj zahraniční investori,
ktorí odmietali vstúpiť na slovenský trh, pretože stupeň ochrany vlastníckych
práv bol nedostatočný. Keďže slovenskí majitelia akciových spoločností nemali
záujem podniky reštrukturalizovať, kapitálový trh ovládla sieť vlastníkov politickej
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a ekonomickej moci (Baláž et al. 2007). Namiesto toho, aby súkromní vlastníci
investovali privatizovaný kapitál, radšej ho akumulovali na svojich účtoch. Tento
nepomer viedol k nízkemu ekonomickému rastu. Najväčším negatívom druhej
a tretej vlny veľkej privatizácie bola korupcia a neefektívnosť súdneho systému
z dôvodu absencie vlastníckych práv.
Toto prostredie bolo priaznivé pre bujnenie oligarchického alebo štátneho
kapitalizmu, ktorý sa presadil v Rusku. Myant a Drahokoupil (2013) tvrdia, že
politické subjekty a štátne inštitúcie sa stali kľúčovým aktérom hospodárskeho
rozvoja, pretože sa často miešali do trhovej ekonomiky (štát ako podnikateľ) alebo
sme u nich pozororovali prepojenosť s domácim podnikateľským a finančným
prostredím s netransparentnými aktivitami.
Štvrtá vlna veľkej privatizácie sa zamerala na strategické podniky s charakterom
prirodzených monopolov v odvetviach energetiky, telekomunikácií, bankovníctva,
dopravy, s trvalou 51 % majetkovou účasťou štátu. Podľa Smitha a Rochovskej
(2007) dovŕšenie neoliberálnej politiky sa na Slovensku uskutočnilo počas druhej
Dzurindovej vlády v rokoch 2002 až 2006, keď sa realizovali kľúčové reformy,
ktoré svojou odvážnosťou zaujali aj medzinárodné inštitúcie: rovná 19 % daň;
dôchodková sféra a zdravotníctvo boli z časti privatizované, čo umožnilo vstup
komerčným subjektom na trh; sociálna reforma (zníženie štátnych výdavkov na
dávky v nezamestnanosti). Tieto nepopulárne opatrenia síce pomohli vstupu
zahraničných investorov ekonomiky vrátane priemyslu, ale prehĺbili priestorovú
polarizáciu spoločnosti medzi liberálnymi a sociálno-demokratickými sociálnymi
triedami. Roky 2001 a 2002 sa z tohto pohľadu označujú za „roky privatizácie“, najmä
vzhľadom na dosiahnuté príjmy v hodnote takmer 300 mld. Sk., ktoré sa mali využiť
pri reforme verejnej správy, školstva, zdravotníctva a dostavby infraštruktúrnych
projektov (Kulla 2005).
Mládek (1995) si všíma zmeny vo veľkostnej štruktúre podnikov a priemernej
veľkosti podnikov, ktoré sprevádzajú celé obdobie privatizácie. Tento vývoj sa
realizoval dvoma spôsobmi. Proces dezintegrácie starých štátnych podnikov, ktoré
sa najprv transformovali na podnikateľské spoločnosti a následným delením,
vznikali samostatné výrobné a organizačné jednotky. Druhý spôsob súvisel so
zakladaním podnikov. Tento nebol efektívny, pretože podnikateľom vstupujúcim
na trh chýbal potrebný kapitál. Na obr. 9.2 vidieť, že veľké priemyselné komplexy
boli privatizačnými projektmi rozložené na súbor malých a stredne veľkých
akciových spoločností. Zatiaľ čo v roku 1989 dosiahol podiel podnikov s viac ako
500 zamestnancov až 96 %, podiel podnikov tej istej veľkostnej kategórii dosiahol
v roku 1994 10,5 % a v roku 1999 len 2 %. V rokoch 1997 až 2007 celkový počet
podnikov vzrástol o 45 %. Pokles priemernej veľkosti podnikov a počtu podnikov
vo veľkostnej kategórií 250 a viac zamestnancov prejavil poklesp, regionálnej
špecializácie (Lehocký a Rusnák 2016).
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Obr. 9.2. Veľkostná štruktúra priemyselných podnikov v roku 1989 a 1994
Zdroj: Štatistická ročenka SR (1994, 1995)
9.4.2 Konverzia zbrojárskeho priemyslu:
likvidácia symbolu socialistickej industrializácie
Rozvoj strojárenského priemyslu vrátane zbrojárskej výroby sa lokalizoval na území
Stredného Považia, ktoré zaujímalo strategicky výhodnú geopolitickú polohu. Politická
situácia pred druhou svetovou vojnou bola v bývalom Československu napätá.
Rozhodnutie štátnych orgánov o umiestnení zbrojárskej výroby na Slovensky malo
za cieľ vyrovnať regionálne rozdiely a posilniť obranu krajiny. Počas druhej svetovej
vojny slovenský priemysel ovládol nemecký kapitál, čo spôsobilo prehlbovanie
geografickej koncentrácie zbrojárskeho priemyslu na Strednom Považí (Mládek 1993).
Aj počas socialistickej industrializácie sa akcentoval strategický význam zbrojárskeho
priemyslu. Z geopolitického hľadiska malo Slovensko ideálnu geografickú polohu.
Ležalo v strede krajín Rady vzájomnej a hospodárskej pomoci (RVHP) a zároveň bolo
dostatočne vzdialené od nebezpečnej západnej hranice (Korec 2005).
Rozhodnutie o útlme zbrojárskej výroby prišlo už v roku 1987, potom čo v zahraničnej
politike Michail Gorbačov naštartoval novú kvalitu vzťahov s USA a vo vnútornej
politike presadzoval ekonomické reformy (perestrojka). Zbrojárska výroba sa mala
pretransformovať na civilnú výrobu. V rokoch 1989 – 1992 podiel vojenských
výdavkov na celkových výdavkoch štátu klesol z 13,3 % na 5,7 %. Tie spôsobili veľký
prepad v produkcii, keďže slovenské podniky generovali až 60 % objemu výroby
v rámci Československa, ktorá mala byť určená krajinám RVHP. Kým v roku 1987
bol podiel zbrojnej výroby na strojárenskom priemysle Československa 11 % tak
v roku 1990 to bolo takmer 6 %. Situácia sa zdramatizovala v roku 1991 potom,
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čo vláda pristúpila ku konverzii zbrojárskeho priemyslu. Pôvodné zámery konverzie
predpokladali, že do konca roka 1992 bude v rámci federácie z pôvodných 78 tisíc
pracovníkov, ktorí sa priamo podieľali na zbrojnej výrobe, uvoľnených asi 58 tisíc.
Najmasovejším prepúšťaním boli postihnuté mestá Dubnica nad Váhom, Martin,
Detva, Trenčín. Do konca roka 1992 počet pracovníkov vo všetkých slovenských
podnikoch so zbrojnou výrobou klesol na 4 620 osôb, čo je v porovnaní s rokom
1987, keď sa na zbrojnej výrobe priamo podieľalo okolo 35 500 pracovníkov, 86 %
pokles (Štaigl a Turza 2013a, 2013b).
Zbrojársky priemysel bol klasifikovaný ako súčasť strojárskeho priemyslu. Jeho
konverzia ovplyvnila celkovú transformáciu odvetvovej štruktúry priemyslu. V tab.
9.2 predstavujeme vývoj zamestnanosti a ceny práce podľa odvetví priemyselnej
výroby počas ekonomickej transformácie. Celková zamestnanosť v priemyselnej
výrobe poklesla medzi rokmi 1991 a 2001 takmer o 40 %. Predpokladáme, že
časť uvoľnenej pracovnej sily ostala nezamestnaná (v roku 2001 bol na Slovensku
nezamestnaný každý piaty ekonomicky aktívny obyvateľ), časť sa presunula do
odvetví sektoru služieb a časť hľadala pracovné príležitosti v zahraničí (Michniak
2016; Rusnák 2017). Priemerné mzdy v priemyselnej výrobe vzrástli takmer
šesť násobne. Najrýchlejší rast dosiahli odvetvia palív, chemický a automobilový
priemysel. Najpomalší rast zaznamenali odvetvia nižšej technologickej náročnosti
ako kožiarsky, drevársky alebo odevný priemysel.
Vývoj odvetvovej štruktúry priemyselnej výroby podľa zamestnanosti je zobrazený
na obr. 9.3. Referenčnou úrovňou je rok 1991. Vidíme, že pokles zamestnanosti
v strojárskom priemysle sa stabilizoval až v roku 2004 na menej ako 40 % zamestnanosti
z roku 1991. Najrýchlejšie reagoval na privatizačné projekty elektrotechnický
priemysel, ktorý už v polovici 90. rokov zaznamenal rast zamestnanosti. Hutnícky
priemysel s veľkým objemom pracovnej sily vo VSŽ si počas celého sledovaného
obdobia zachoval relatívne stabilnú úroveň zamestnanosti. Po roku 2001 sa obnovil rast
zamestnanosti v odvetviach gumárenského, elektrotechnického a automobilového
priemyslu, čo súviselo s postupným prílevom zahraničných investícií.
Ešte jednou štatistikou chceme vyjadriť hlboké zmeny odvetvovej štruktúry
priemyselnej výroby (tab. 9.3). Finger-Kreinin index (FKI) porovnáva (ne)podobnosť
ekonomickej štruktúry dvoch krajín alebo dvoch časových období jednej krajiny.
Čím je index vyšší, tým väčšia nepodobnosť v štruktúre priemyslu existuje. Hodnoty
indexu potvrdili, že najvýznamnejšie zmeny z pohľadu zmeny objemu zamestnanosti
medzi priemyselnými odvetviami nastali počas prvej vlny privatizácie. Naopak,
ozdravovanie podnikov bolo utlmené v druhej vlne privatizácie, asymetria
na trhu práce sa dočasne zastavila, čím sa etapa ekonomickej transformácie
predĺžila. Zároveň to bolo obdobie najdivokejšieho manažovania privatizácie.
Ďalšie obdobie už selektovalo úspešné a neúspešné privatizačné projekty.
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Tab. 9.2. Charakteristiky štruktúry priemyselnej výroby v období ekonomickej transformácie 1997 – 2007
Priemerný evidenčný počet
Priemerna mesačná mzda (v eurách)
zamestnancov
Odvetvie priemyselnej výroby
1991
1997
2001
2007
1991
1997
2001
2007
Potravinársky priemysel
57 724 50 222 42 997 32 553
121
288
411
614
Odevný priemysel
66 377 49 466 46 561 30 525
98
205
282
408
Kožiarsky priemysel
26 865 18 066 14 232 12 782
113
201
281
427
Drevársky priemysel
20 314 13 679 10 182 8 878
112
242
315
530
Papierenský priemysel
22 808 21 915 17 481 14 198
127
349
516
818
Priemysel palív (výroba ropných produktov)
8 549
5 519
4 772
2 672
167
457
694
1 541
Chemický priemysel
38 298 26 752 18 916 11 512
135
348
523
846
Gumárenský priemysel
15 036 14 324 13 188 19 815
140
354
522
694
Sklársky priemysel
37 921 25 150 22 092 19 392
126
316
475
760
Hutnícky priemysel (výroba kovov)
58 037 58 669 57 070 56 128
149
362
513
845
Strojársky priemysel (výroba strojov)
123 218 70 925 45 981 43 817
122
288
419
710
Eletrotechnický priemysel
61 275 38 717 45 081 66 863
112
276
400
609
Automobilový priemysel
40 200 27 620 24 670 40 057
120
315
560
886
Iná výroba
25 485 16 229 12 837 16 270
105
243
377
630
Priemysel spolu/priemer
602 107 437 253 376 060 375 462 125
303
449
737
Zdroj: Štatistická ročenka SR (1994); ŠUSR (interné dáta)
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Niektoré odvetvia sa naďalej prepadávali, iné sa adaptovali na podmienky trhovej
ekonomiky aj s prispením vstupu zahraničných investorov. Pre porovnanie, súčasná
odvetvová štruktúra priemyselnej výroby vyjadrená rokmi 2013 a 2016 je oproti
predchádzajúcim obdobiam pomerne stabilná.

Obr. 9.3. Zmena odvetvovej štruktúry priemyselnej výroby podľa zamestnanosti
v prvej etape ekonomickej transformácie
Zdroj: Štatistická ročenka SR (1994); ŠUSR (interné dáta)
Tab. 9.3. Nepodobnosť odvetvovej štruktúry priemyselnej výroby podľa zamestnanosti
Obdobie
Finger-Kreinin index
1991 – 1994
0,0784
1994 – 1997
0,0380
1997 – 2001
0,0656
2001 – 2004
0,0674
2004 – 2007
0,0697
2013 – 2016
0,0290
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9.4.3 Priame zahraničné investície: zárodky globálnej závislosti
PZI boli v 90. rokoch 20. storočia neznámym pojmom. V rokoch 1989 – 1997 prijalo
Slovensko len 912 miliónov amerických dolárov(USD) PZI. Na porovnanie, v Česku
v tom istom období to bolo 7 479 miliónov, v Poľsku 8 442 miliónov a v Maďarsku
15 403 miliónov USD (Baláž et al. 2007). Výnimkou boli Bratislavské automobilové
závody, do ktorých vstúpil nemecký automobilový Volkswagen, ktorý získaním
Škody a vybudovaním výrobných prevádzok v Poznani a Györi rozšíril svoj globálny
vplyv v jednom z najpotenciálnejších trhových priestorov v Európe (Kulla 2005).
Napriek tejto lastovičke, zahraniční investori vnímali slovenský kapitálový trh ako
príliš nestabilný a rizikový. V takomto prostredí by prílev zahraničného kapitálu
mohol viac uškodiť ako pomôcť. Platili isté ekonomické poučky. Pravdepodobnosť
prílevu rizikovejších investícií rastie v prípade, ak je ekonomika menej rozvinutá.
Pravdepodobnosť absorpcie a efektivity PZI klesá vtedy, ak je domáca ekonomika
menej otvorená, menej globalizovaná. Podľa Baláža et al. (2007) tieto riziká vyplývali
z troch navzájom súvisiacich nedostatkov:
● zlá finančná bilancia privatizovaných podnikov;
● netransparentný kapitálových trh;
● neprivatizovaný bankový sektor.
Autori ďalej konštatujú ,že demonopolizácia a denacionalizácia bankového sektora
trvala až do roku 2002, kedy sa uskutočnila posledná vlna liberálnych reforiem.
Investori pri rozhodovaní o umiestnení výroby v hostiteľskej krajine zvažujú faktory
na národnej a regionálnej úrovni. Za hlavné determinanty prílevu PZI na národnej
úrovni sú v súčasnosti považované bezpečnosť a politická stabilita krajiny, veľkosť
trhu, otvorenosť ekonomiky a regionálna integrácia, stupeň industrializácie
a ekonomická rozvinutosť krajiny, štátna podpora a regulačné mechanizmy. Na
regionálnej, prípadne na lokálnej úrovni sa zvažujú prírodné zdroje, priemyselné
tradície, dostatok pracovnej sily s príslušnou kvalifikáciou, existujúca sieť
subdodávateľov, dopravná infraštruktúra, regionálne a miestne zvýhodnenia (ceny
pozemkov), blízkosť vedeckovýskumnej inštitúcie, kultúrna blízkosť (Blažek a Uhlíř
2011; Dicken 2015; Šipikal 2008).
Podľa viacerých autorov (Balko 2004; Blažek a Uhlíř 2011) hlavné motívy a lokalizačné
stratégie zahraničných investorov sú orientované na získanie nových trhov s exportným
potenciálom v snahe zvýšiť svoju konkurenciu na trhu a zdrojov a výrobných kapacít
so snahou minimalizovať náklady ako je cena práce, energii, pozemkov. V súvislosti
s transformačnými stratégiami automobilového priemyslu a vplyvom PZI v krajinách
SVE rozlišujeme dva spôsoby vstupu investora do hostiteľskej krajiny (Pavlínek 2002):
investície do starých výrobných priestorov (brownfield) a investície do budovania
nových výrobných priestorov na zelenej lúke (greenfield).
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V prvom prípade ide o investície do vzniku spoločného podniku (joint venture).
Investor vytvorí spoloční podnik s domácim subjektom, ktorý riadia a spravujú
spoločne. V terminológii Štatistického úradu SR ide o zmiešané formy vlastníctva,
podniky v medzinárodnom vlastníctve. V tomto zmysle sú investície v rámci
brownfield považované za kontinuálny vývojový proces, ktorý je závislý na
predchádzajúcom socialistickom vývoji (path dependent). Príkladom takejto
investície je transformácia Bratislavských automobilových závodov (BAZ) na
Volkswagen Slovakia, a.s. (VWS). Problémy investícií do brownfield sú spojené
s nejasnými vlastníckymi vzťahmi majiteľov starých priestorov.
Druhý spôsob vstupu investora do hostiteľskej krajiny je ten, že investor vybuduje
úplne nový výrobný závod na zelenej lúke. Ak zahraničný investor získa plnú, 100 %
kontrolu nad podnikom, respektíve prevádzkou výroby, v terminológii Štatistického
úradu SR ide o podniky v zahraničnom vlastníctve. Podľa Petríkovej et al. (2013)
výhodou greenfield je, že investor nie je nútený zbúrať alebo inak prispôsobiť
objekt svojmu zámeru. Svoju investíciu si môže lokalizovať v blízkosti dopravnej
infraštruktúry. V roku 2011 bolo takmer 70 % nových priemyselných parkov
založených na zelenej lúke. Príkladom realizovaných projektov v rámci greenfield je
viacero, napríklad KIA – Teplička nad Váhom, Jaguar Land Rover – Nitra, z odvetví
mimo automobilového priemyslu napríklad Samsung – Voderady, Amazon – Sereď.
V tab. 9.4 dokumentujeme vývoj vlastníckej štruktúry priemyselných podnikov.
Potvrdzuje sa, že vstup zahraničných investorov na začiatku transformácie sa
realizoval prostredníctvom zmiešaného – medzinárodného – vlastníctva. Následne,
po realizácii potrebných reforiem a vstupe SR do EU, sa podmienky pre vstup
zahraničných investorov stali natoľko priaznivé, že podiel podnikov v domácom
vlastníctve neustále klesá na úkor rastu podnikov v zahraničnom vlastníctve. Podiel
tržieb podľa vlastníctva je koncentrovaný v podnikoch so 100 % zahraničnou účasťou.
V roku 2017 takmer 30 % podnikov v zahraničnom vlastníctve sa podieľa na viac
ako 50 % tržbách všetkých podnikov. Naopak, podiel tržieb podnikov v domácom
vlastníctve klesol v tom istom toku na 20 %.
Tab. 9.4. Vývoj vlastníckej štruktúry podnikov priemyselnej výroby
Štruktúra
Tržby
vlastníctva
1994 2008 2017
podľa vlastníctva
2008
Slovenské
87 % 65 % 58 %
Slovenské
25 %
Zahraničné
3 % 23 % 29 %
Zahraničné
42 %
Medzinárodné
10 % 12 % 13 %
Medzinárodné
33 %
Zdroj: Štatistická ročenka SR (1995), Ročenka priemyslu (2009, 2012, 2018)
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2017
20 %
52 %
27 %
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Do priemyselnej výroby prúdila v začiatkoch 21. storočia v priemere takmer polovica
všetkých investícií. Po hospodárskej kríze sa tento objem ustálil na tretinovom
podiele. Tab. 9.5 zaznamenáva stav PZI v rámci jednotlivých odvetví priemyselnej
výroby. Medzi rokmi 2003 a 2007 vidieť obrat vo vývoji slovenského priemyslu.
Príchodom automobiliek KIA a Peugeot v roku 2007 odvetvie výroby motorových
vozidiel získalo vedúce postavenie v rámci zahraničných investícií. Rástol aj objem PZI
v dodávateľských odvetviach ako gumárenský a elektrotechnický priemysel.
Tab. 9.5. Odvetvová štruktúra PZI na Slovensku v rokoch 2003 – 2015
Stav priamych zahraničných investícií v rámci
priemyselnej výroby
2003 2007
Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov
9 % 21 %
Výroba kovov
17 % 16 %
Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov
a jadrových palív
14 % 12 %
Výroba elektrických strojov, prístrojov a zariadení
9 % 10 %
Výroba strojov a zariadení i.n.
9%
7%
Výroba výrobkov z gumy a plastov
5%
5%
Výroba potravín a nápojov
8%
6%
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
7%
6%
Výroba chemikálií a chemických výrobkov
5%
5%
Výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov
7%
7%
Ostatné odvetvia priemyselenej výroby
10 %
5%
Zdroj: Národná banka Slovenska

2011
17 %
13 %

2015
21 %
13 %

10 %
11 %
8%
7%
6%
6%
5%
5%
11 %

10 %
10 %
8%
8%
6%
5%
5%
4%
9%

Z pohľadu priestorovej distribúcie, viaceré štúdie potvrdili nerovnomerné
rozloženie PZI. Vychádzajúc zo štatistík Národnej banky Slovenska (NBS), v období
1997 až 2002 prúdilo do Bratislavského kraja v priemere až viac ako 60 % PZI.
Baláž (2004) odhalil tesný vzťah medzi pozíciou Bratislavy v regionálnej štruktúre
a objemom zahraničných investícií. Zistil, že s rastúcou vzdialenosťou od Bratislavy
klesal počet zahraničných investorov, čím potvrdil významnosť faktoru vzdialenosti.
Západno-východný gradient spôsobuje, že Bratislavský kraj je prijímateľom takmer
70 % zahraničných investícií. Obr. 9.4 ukazuje, ako sú priestorovo distribuované
tržby priemyselných podnikov v roku 2008. Tie sú naviazané na PZI. Dominantnú
pozíciu má Bratislava, voči ktorej posudzujeme výkonnosť ostatných okresov. Druhý
najvyšší objem tržieb s 23 % podiel má okres Žilina. Vďaka PZI má silnú pozíciu
v konkurencií metropolitných regiónov Košíc, Nitry, Trnavy a Žiliny aj okres Galanta.
Nasledujú okresy Ilava, Malacky, Púchov, Prievidza a Skalica. Na východe Slovenska
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majú výkonný priemysel okresy Poprad a Spišská Nová Ves. Najmenej priemyselné
rozvinuté sú oblasti na juhu stredného a na severovýchode Slovenska.

Bratislava = 100 % = 21 680 mil. EUR
podiel okresov v % v porovnaní s Bratislavou (100 %)
Dôverné*
0

25

50

0,00 - 1,00

100 Kilometers

1,01 - 3,00
3,01 - 10,00
10,01 - 99,99
Bratislava = 100

Obr. 9.4. Tržby priemyselných podnikov za vlastné tovary v roku 2008
Zdroj: Ročenka priemyslu (2009)
9.4.4 Štátna politika a investičné stimuly: prehlbovanie globálnej závislosti
Napriek tomu, že liberalizácia a globalizácia preniká naprieč rôznymi krajinami
a zasahuje rôzne dimenzie každodenného života, štáty sú stále považované za
aktívnych aktérov manažujúcich globálnych kapitalizmus. Štáty môžu vystupovať
vo vzťahu k riadeniu ekonomík v rôznych pozíciách. Môže ísť o pozíciu hlavného
garanta poskytovania verejných služieb, regulátora hospodárskeho vývoja,
vlastníka prirodzených monopolov, trhového hráča v zmysle konkurencie alebo
spolupráce (Dicken 2015; MacKinnon a Cumbers 2019). Keďže investičné stimuly
sú nástrojom usmerňovania trhových aktivít a interakcií v rámci vybraných
sektorových a regionálnych politík s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti
regiónov, ekonomickej výkonnosti krajiny a podpory ekonomicky zaostalých
regiónov pozornosť venujeme štátu, ktorý reguluje svoju ekonomiku.
Podľa Dickensa (2015, s. 179) štát využíva dva základné typy makroekonomickej
politiky na usmerňovanie národného hospodárstva:
● Fiškálna politika je zameraná na zníženie daní pre vybrané zahraničné spoločnosti.
● Finančná politika môže ovplyvniť veľkosť peňažnej zásoby v krajine a zrýchliť
alebo spomaliť jej rýchlosť obehu prostredníctvom pôžičiek a úrokových sadzieb.
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Podľa Slovenskej agentúry pre rozvoj, investície a obchod Slovensko disponuje
rôznymi formami investičnej pomoci (sario.sk):
● úľava na dani z príjmov
● dotácia na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok
● príspevok na novovytvorené pracovné miesta
● nájom/predaj nehnuteľností za zvýhodnenú cenu
● nákup hmotného investičného majetku – technologické a strojové vybavenia
a nákup nehmotného investičného majetku – patenty, licencie, know–how.
Po roku 2000 Slovensko zasiahla investičná vlna zakladania montážnych závodov
na zelenej lúke a smerovala predovšetkým do automobilového priemyslu.
Zákon z roku 2001 o priemyselných parkoch zaviazal vládu zaplatiť podstatnú
časť stavebných nákladov pri budovaní priemyselných parkov. To využili dva
dodávateľské parky (Lozorno a Küster), ktoré boli postavené v blízkosti spoločnosti
VWS. Tretia pobočka bola vybudovaná v Martine medzi rokmi 1998 – 2000 so
špeciálnym dotačným plánom. Kým v roku 1997 mala spoločnosť VWS iba štyroch
priamych a deväť nepriamych dodávateľov so sídlom na Slovensku tak v roku 2004
to bolo 17 dodávateľov lokalizovaných v spomínaných priemyselných parkoch.
Do roku 2015 zahraniční dodávatelia komponentov vybudovali na Slovensku 128
nových závodov (Pavlínek 2017).
Štát vo svojich investičných zámeroch rozvíjať automobilový priemysel pokračoval.
Jeho aktívna úloha v súťaži s okolitými krajinami o získanie PZI vyústila do
príchodu PSA a Kia. Tieto preteky boli sprevádzané štedrosťou stimulov, ktoré
končili za hranicami právnych a etických noriem. Právne predpisy EU povoľujú
len 15 %, priamych štátnych dotácií z celkovej investície. Vlády však ponúkajú
iné formy stimulov, ktoré nespadajú pod stanovený predpis. Napríklad štátom
dotovaný rozvoj infraštruktúry, výnimky v rámci pracovných a environmentálnych
predpisov, príspevky na vzdelávanie, rekvalifikácie a bývanie. Len pre porovnanie,
Slovensko zaplatilo 86 000 USD za pracovné miesto vytvorené spoločnosťou
Kia v porovnaní s 50 tisíc USD za pracovné miesto vytvorené spoločnosťou PSA
Slovakia, 48 tisíc USD od spoločnosti Hyundai v Českej republike a 37 tisíc USD
od spoločnosti Toyota Peugeot Citroen (TPCA) v Českej republike (Kolesár 2007).
Ukážkový spor o investície registrujeme medzi slovenskou a poľskou vládou
v súvislosti s príchodom spoločnosti Jaguar Land Rover. Aj keď podľa právnych
predpisov EÚ Slovensko ponúklo v rámci priamych stimulov maximálnu povolenú
sumu 130 miliónov €, celkové náklady na získanie JLR vrátane nákladov na prípravu
priemyselného parku v Nitre by mohli byť 600 miliónov € (Pavlínek 2017). Inou
kapitolou sú intervencie vlády počas externých šokov, kedy sú ohrozené exportne
orientované, na dopyt citlivé výrobné odvetvia automobilového priemyslu.
V tomto prípade dotácie smerujú do zachovania pracovných pozícií, aby nedošlo
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k skokovitému zvýšeniu nezamestnanosti. Často sa uplatňujú aj finančné nástroje,
ako je pokles úrokových sadzieb, alebo zavedenie šrotovaného.
Kritika takto manažovanej priemyselnej politiky sa koncentruje do dvoch oblastí
(Pavlínek 2016): nedostatočná podpora integrácie malých a stredných podnikov
a prehlbovanie globálnej závislosti od automobilového priemyslu. Zvyšujúce
sa výdavky štátu na prilákanie zahraničných investícií do automobilového
priemyslu oslabujú sieť slovenských subdodávateľov, pretože s príchodom nového
zahraničného investora prichádza aj časť zahraničných subdodávateľov, ktorá sa
stáva súčasťou produkčných sietí a bráni procesu zlepšovania pozícií slovenských
firiem v rámci dodávateľských reťazcov TIER1. Štát by mal s rovnakou štedrosťou
podporovať malé a stredné podniky v domácom vlastníctve. Podľa Martiškovej
(2018) o investičné stimuly žiadajú vo väčšine prípadov firmy, ktoré už na Slovensku
pôsobia (67 % v roku 2017) a predmetom podpory je najčastejšie rozširovanie
výroby. Tým sa prehlbuje závislosť na zvolenej ceste prostredníctvom exportne
orientovanej priemyselnej výroby.
V tab. 9.6 uvádzame príklady rôznych politík podpory podľa rôznych analytických
jednotiek realizovaných na Slovensku. Zaznamenané sú to nielen politiky podpory
zahraničných investorov, ale aj slovenských subjektov a regiónov. Ukazuje sa, že štát
má opätovne k dispozícii kľúčové nástroje na riadenie ekonomiky. Stáva sa garantom
pri schvaľovaní verejných tendrov, projektov verejno-súkromného partnerstva
a prideľovaní dotácií, grantov a eurofondov, čo vyvoláva otázky transparentného
nakladania s verejnými zdrojmi. Slovensko navyše pociťuje deficit sofistikovaných
inovačných politík. Doterajšie vládne politiky sa namiesto podpory vedy a výskumu
v podobe vyšších výdavkov z HDP rozhodli znížiť dane z príjmu alebo poskytnúť
daňové prázdniny pre zahraničné spoločnosti (Baláž et al. 2007).
V tab. 9.7 predstavujeme vývoj počtu zamestnaných v odvetviach priemyselnej
výroby ako aj rast ceny práce. Hospodárska kríza v roku 2009 zapríčinila, že
zamestnanosť sa medzi rokmi 2008 až 2012 prepadla o 15 %, no v roku 2017 dosiahla
úroveň roku 2008. V rámci konkrétnych odvetví najväčšie poklesy zamestnanosti
o viac ako 40 % zaznamenali odvetvia odevného a drevárskeho priemyslu. Naopak
najviac odolný sa v sledovanom období ukázal automobilový priemysel aj vďaka
vládnym intervenciám, ako bolo zavedenie šrotovaného alebo priame stimuly,
ktoré zabránili prepúšťaniu zamestnancov. V nasledujúcom období 2012 až 2017 sa
naďalej prepadávala zamestnanosť v chemickom priemysle. Úroveň zamestnanosti
z predkrízového roku prekročili gumárenský, strojársky a automobilový priemysel.
Priemerné mzdy v sledovanom období 2008 – 2017 vzrástli o 30 %. Z pomedzi odvetví
sa najviac darilo kožiarskemu priemyslu, vďaka nízkej začiatočnej úrovni. V rámci
horného kvartilu sa najviac dynamické odvetvia ukázali strojárenský, gumárenský,
automobilový priemysel a iná výroba. Kým priemerná mzda v automobilovom
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priemysle bola v roku 2008 dve percentá pod úrovňou priemernej mesačnej mzdy
v priemyselnej výroby, tak v roku 2017 bola o 10 % vyššia a dosahuje druhú najvyššiu
priemernú mesačnú mzdu v rámci priemyselnej výroby.
Tab. 9.6. Podpora štátu v oblasti priemyselnej politiky
Analytická
jednotka
Politika podpory
Podpora malých a stredných podnikov
Prilákanie zahraničných firiem
Firma

Povzbudzovať domáce firmy k exportným
činnostiam

Príklad Slovenska
cestovný ruch
automobilový
priemysel

Pomáhať domácim podnikom proti zahraničnej
konkurencií
Zachovanie strategických odvetví
Odvetvie

Podpora upadajúcich odvetví

automobilový
priemysel
ťažba hnedého uhlia

Podpora nových odvetví
Ekonomicky zaostalé regióny
Priestor

Zákon o podpore
menej rozvinutých
regiónov

Regióny „potenciálneho rastu“
Budovanie klastrových foriem

Zdroj: spracované podľa Dicken (2015), sario.sk

Zákon
o priemyselných
parkoch

Zdá sa, že obr. 9.5 má podobný priestorový vzor distribúcie tržieb priemyselných
firiem ako v roku 2008. Dominantné priemyselné centrá si zachovali svoju pozíciu.
Avšak poklesla relatívna výkonnosť Bratislavy, podiel Trnavy zo 14 % na 18 %.
Rast tržieb priemyselných podnikov v Bratislave sa oproti iným okresom spomalil.
Podiel Žiliny tak stúpol z 23 % v roku 2008 na 40 % tržieb Bratislavy v roku 2017.
Kombináciou veľkej investície s relatívne nízkou úrovňou v roku 2008, najväčší rast
tržieb v rokoch 2008 až 2017 zaznamenali okresy Námestovo a Bytča. Z pomedzi
etablovaných priemyselných centier najviac rástli Žilina, Trnava, Púchov, Prešov,
Považská Bystrica, Košice okolie. Najväčší prepad v tržbách pocítili okresy Košice
a Galanta v rámci etablovaných priemyselných centier a Poltár, Rimavská Sobota,
Brezno, Trebišov a Spišská Nová Ves z pomedzi menej rozvinutých okresov. Pre
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Tab. 9.7. Charakteristiky štruktúry priemyselnej výroby v období ekonomickej transformácie 2008 – 2017
Priemerný evidenčný počet
Priemerna mesačná mzda
zamestnancov
(v eurách)
Odvetvie priemyselnej výroby
2008
2012
2017
2008
2012
2017
Potravinársky priemysel
34 409
28 797
30 430
783
899
1 026
Odevný priemysel
26 597
15 754
15 970
482
565
707
Kožiarsky priemysel
11 962
9 806
10 267
475
587
766
Drevársky priemysel
8 647
5 062
6 086
577
663
771
Papierenský priemysel
12 096
9 568
9 369
848
937
1 052
Priemysel palív (výroba ropných produktov)
2 635
2 426
2 427
1 725
1 835
2 250
Chemický priemysel
9 412
8 603
7 907
890
1 026
1 186
Farmaceutický priemysel
2 548
2 148
2 228
946
1 134
1 136
Gumárenský priemysel
24 650
23 484
32 871
749
879
1 060
Sklársky priemysel
18 197
12 872
13 173
869
1 010
1 196
Hutnícky priemysel (výroba kovov)
60 518
51 360
59 515
914
1 023
1 249
Strojársky priemysel (výroba strojov)
39 051
34 814
41 365
807
942
1 207
Eletrotechnický priemysel
60 518
51 360
59 515
914
1 023
1 249
Automobilový priemysel
61 027
65 146
79 632
829
965
1 264
Iná výroba
28 536
23 230
25 437
760
912
1 079
Priemysel spolu/priemer
400 803
344 430
396 192
838
960
1 146
Zdroj: Ročenka priemyslu (2009, 2015, 2018)
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okresy Medzilaborce a Levoča boli údaje nedostupné, čo znamená, že hodnoty boli
príliš nízke na to, aby sa zverejnili. Z toho vyplýva, že dobiehanie pozície Bratislavy
ako priemyselného centra môže signalizovať vyrovnávanie regionálnych rozdielov.
Kým variačný koeficient regionálnych tržieb bol v roku 2008 na úrovni 2,84 tak
v roku 2017 klesol na úroveň 2,58. Každopádne, ak by sme kumulatívne spočítali
50 % všetkých tržieb priemyselných podnikov, tak v roku 2017 by to boli tri okresy:
Bratislava, Žilina a Košice, pričom pozícia menej rozvinutých priemyselných okresov
sa nezmenila, dokonca v niektorých prípadoch zhoršila.

Bratislava = 100 % = 24 461 mil. EUR
podiel okresov v % v porovnaní s Bratislavou (100 %)
Dôverné*
0,00 - 1,00
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1,01 - 3,00
3,01 - 10,00
10,01 - 99,99
Bratislava = 100

Obr. 9.5. Tržby priemyselných podnikov za vlastné tovary v roku 2017
Zdroj: Ročenka priemyslu (2018)

9.5 Zhrnutie
V socializme dominovala politika nad ekonomikou. Štátny aparát vychovával
technokratov a plánovačov, ktorí zodpovedali za plnenie plánov a racionalizáciu
výroby. Ich byrokratické praktiky sa zakorenili v organizácii podnikov natoľko, že si
ich preniesli aj do manažovania privatizovaných podnikov. S prechodom na trhové
podmienky sa vytratili etické a morálne zábrany a prepukla túžba po akumulácii
majetku a moci. Viacerí autori (Mlčoch 1997; Stark 1995; Williams a Baláž 1999) sa
zhodli na tom, že proces privatizácie nesie v sebe prvky evolučnej povahy, pretože
je závislý na predchádzajúcom socialistickom vývoji.
Koncept závislosti na predchádzajúcom vývoji sa aplikoval aj v makroekonomickej
úrovni. S liberalizáciou obchodu a globalizáciou trhu sa pre Slovensko otvorila
- 253 -

Časť III: Transformácia sociálnoekonomických aktivít
možnosť zadefinovať priemyselnú politiku. Začiatkom nového milénia sa vlády
rozhodli pokračovať v strojárenskej tradícii a nadviazať na relatívne úspešnú
reštrukturalizáciu BAZ. Nölke a Vliegenthart (2009) tvrdia, že zvolené stratégie
priemyselného rozvoja zamerané na PZI zvýšili vonkajšiu závislosť krajín SVE od
zahraničného kapitálu do takej miery, že viedli k vzniku závislej trhovej ekonomiky,
ako špecifickej variety globálneho kapitalizmu. Pavlínek (2018) tvrdí, že Slovensko
v kontexte globálnych produkčných sietí sa etablovalo ako krajina integrovanej
periférie, ktorá ponúka priestor pre výrobu a montáž automobilov s nízkou pridanou
hodnotou a lacnou pracovnou silou v blízkosti veľkých odbytových trhov. Tak ako je
Mexiko integrovanou perifériou pre USA, tak je Slovensko integrovanou perifériou
pre krajiny západnej EU.
Aktívna úloha štátu pri budovaní „Detroitu Európy“ prináša viaceré riziká. Pavlínek
(2019) zasadzuje rozvoj integrovaných periférnych ekonomík do Harveyho
globálneho toku kapitálu (Harvey 2012). Tvrdí, že integrované periférie sú len
dočasné. Ak sa potenciál spojený s časopriestorovou (tlaky na zvýšenie ceny
práce), inštitucionálnou (skončia štátne stimuly), organizačnou (redefinovanie
dodávateľských vzťahov) a technologickou záplatou (infraštruktúra je prehustená,
zastarané stroje) vyčerpá výrobný proces sa presúva do lacnejších regiónov. Jeho
analýza ukazuje nielen výrazný úbytok pracovných miest v starších integrovaných
perifériách akými sú Belgicko, Španielsko a Portugalsko, ale aj vo viacerých krajinách
SVE, napríklad v Českej republike a Poľsku. Je to dôkaz toho, že automobilové
spoločnosti neustále hľadajú ziskovejšie miesta s nižšími mzdami, nižšími daňami
a väčším prebytkom pracovných síl.
Z dlhodobého hľadiska tieto trendy vyvolávajú určité obavy. Dôvodov je hneď niekoľko:
vysoká špecializácia na automobilový priemysel, potenciálne problémy s dopytom
po automobiloch, ktoré môžu byť vyvolané inovačnými cyklami a prechodom na
ekologické a autonómne formy automobilovej dopravy, nerovnomerná distribúcia
príjmov a závislosť na finančnom sektore, dlhová kríza. V súčasnosti, v čase
obchodných vojen, sa veľká pozornosť sťahuje na východ Slovenska, kde spoločnosť
USS a.s. oznámila, že pretrvávajúca konkurencia na trhu s oceľou si vyžiada opatrenia,
ktoré povedú k poklesu výroby a prepúšťaniu ich zamestnancov.
Poďakovanie: kapitola vznikla s podporou projektu VEGA č. 1/246/17.
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K

oniec 20. a začiatok 21. storočia sa v postkomunistických krajinách strednej Európy
niesli v znamení ďalekosiahlych zmien, ktoré zasiahli všetky oblasti spoločnosti,
dopravu nevynímajúc. Nasledujúca kapitola predkladanej práce venuje pozornosť
procesom, ktoré sa udiali v sektore dopravy na Slovensku od roku 1989. Ide o veľmi
zložité procesy, ktoré v sebe zahŕňajú právne zmeny, organizačnú a inštitucionálnu
transformáciu sektora dopravy, zmeny na prepravnom trhu, a dynamické politické
zmeny týkajúce sa rozvoja dopravnej infraštruktúry. Do týchto procesov zasiahli
také významné udalosti a javy, ako rozdelenie ČSFR, vstup krajiny do Európskej
úznie, zmeny v ekonomike Slovenska i krajín strednej Európy, ako i spoločenské
zmeny vyvolávajúce neobvykle prudký rast individuálneho automobilizmu a mnoho
ďalších faktorov.

10.1 Dopravná politika SR po roku 1989
vo svetle celoeurópskych tendencií
Faktorom a impulzom, ktoré na prelome tisícročí zasiahli vývoj v oblasti dopravy
na Slovensku, by bolo možné venovať veľmi široký priestor, tu však spomenieme
len najkľúčovejšie. Jedným z najvýznamnejších faktorov bol rozpad RVHP v období
po roku 1989, kedy rozbeh trhovej ekonomiky a zmena ekonomickej orientácie
bývalých socialistických ekonomík (najmä susedných krajín) priniesli úplne nové
požiadavky na rozvoj dopravných sietí.
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Rozdelenie ČSFR a vznik samostatnej SR v roku 1993 mali za následok zmenu
orientácie časti dovtedy nosných prepravných prúdov (čiastočné oslabenie
prepravných prúdov medzi bývalými súčasťami federácie, zdôraznenie tranzitnej
úlohy Slovenska). V dôsledku vzniku nového samostatného štátneho útvaru prišlo
k vypracovaniu nových scenárov rozvoja a modernizácie dopravnej infraštruktúry
a riadenie rezortu dopravy sa prenieslo do Bratislavy.
Zmeny v zamestnanosti ekonomicky aktívneho obyvateľstva (pokles zamestnanosti
v priemysle, nárast sektoru služieb), ako aj postupná diferenciácia životnej úrovne
a životného štýlu obyvateľstva prispeli k nárastu individuálneho automobilizmu
na úkor hromadnej prepravy (pozri napr. Horňák et al. 2016). Zároveň s nárastom
kamiónovej prepravy to prispelo k zvýšeniu intenzity cestnej prepravy.
Zvýraznenie polarizácie ekonomického rozvoja v SR v transformačnom období
a postupný nárast rozdielov vo výkonnosti ekonomiky v smere od západu na východ
krajiny, resp. od mesta smerom na vidiek majú za následok, že požiadavky na rozvoj
dopravnej infraštruktúry sa koncentrujú predovšetkým do regiónu Bratislavy, odkiaľ
centrifugálne postupujú do ďalších regiónov, na čo upozorňuje viacero prác (napr.
Horňák 2006; Korec et al. 2005).
Transformačné obdobie prinieslo kvalitatívne podobu územného plánovania
a rozhodovania, so zvýraznením vplyvu regionálnych a lokálnych autorít na rozvoj
infraštruktúrnych prvkov a dopravnej obslužnosti územia (miestne samosprávy,
samosprávne kraje, regionálne ekonomické záujmové skupiny, atď.).
Vytýčenie pan-európskych dopravných koridorov na území strednej a východnej
Európy na Kréte v roku 1994 a v Helsinkách v roku 1997 – pričom 4 z týchto koridorov
prechádzajú územím SR – znamenal postupný kvalitatívny prerod dopravných
trás súhlasných s trasami týchto koridorov na našom území. Rozvoj dopravnej
infraštruktúry na území Slovenska sa koncentruje pozdĺž uvedených koridorov, čím
sa čiastočne dostáva spod vplyvu vnútroštátnych a medziregionálnych prepravných
požiadaviek, čo však môže priniesť zníženie regionálnych disparít v sociálnoekonomickej oblasti.
Ako upozorňuje viacero prác (napr. Hamada a Kasagranda 2012; Horňák 2004;
Michniak 2015), čoraz významnejším faktorom rozvoja dopravnej infraštruktúry
je záujem zahraničných investorov (hlavne do oblasti priemyselnej produkcie)
o územie Slovenska, čo vyvoláva potrebu neustále prehodnocovať potreby rozvoja
a modernizácie existujúcej dopravnej infraštruktúry. Dopravná infraštruktúra
sa stáva nepriamo (cez hodnotiace kritériá zahraničných investorov) jedným
z kľúčových predpokladov pre ekonomický a sociálny rast jednotlivých regiónov.
Rezort dopravy bol po roku 1989 konfrontovaný s novými politickými,
ekonomickými a spoločenskými podmienkami, ale obdobie tesne po roku 1989
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neprinieslo závažnejší posun v riešení pretrvávajúcich problémov v doprave, ani
v reakcii na nové geopolitické a ekonomické impulzy. Výraznú zotrvačnosť prejavili
i organizačné kolosy, ktoré pred rokom 1989 monopolne zabezpečovali nákladnú
i osobnú prepravu (ČSD, ČSAD, ČSA, ČSPD). Výstavba diaľničnej siete v slovenskej
časti federácie prakticky ustrnula a s výnimkou elektrifikácie niektorých úsekov
sa výrazne spomalili i práce na modernizácii železníc. Hoci ministerstvo riadiace
rezort dopravy a spojov bolo v Slovenskej republike zriadené 1. augusta 1991,
posun v riešení závažných problémov dopravy v rovine vládnej politiky prinieslo až
rozdelenie ČSFR a vznik SR v roku 1993.
V období spoločného federálneho štátu figurovalo Slovensko ako relatívne
samostatná územná jednotka, hlavným cieľom však bolo dopravné prepojenie častí
federácie navzájom, čomu zodpovedal postup pri výstavbe diaľkových dopravných
sietí, predovšetkým diaľničnej siete. Po 1. januári 1993 muselo slovenské rezortné
ministerstvo riešiť hneď niekoľko úloh: prehodnotiť konfiguráciu dopravnej
infraštruktúry smerom k posilneniu prepojenia medzi jednotlivými regiónmi
novovzniknutého štátu a zároveň zachovať otvorenosť dopravnej infraštruktúry pre
medzinárodnú a tranzitnú dopravu a urýchlene pripraviť podklady pre modernizáciu
kľúčových prvkov dopravnej infraštruktúry (magistrálnych železničných tratí
a diaľkových cestných komunikácií).
Vlády Slovenskej republiky v 90. rokoch 20. storočia postupne zadefinovali
nasledovné priority vývoja sektoru dopravy, ktoré boli okrem iného ovplyvnené
snahou o integráciu do európskych štruktúr, otvorením hraníc a prechodom na
liberálny ekonomický systém (podľa dokumentov Koncepcia rozvoja dopravy SR
1993; Zásady štátnej dopravnej politiky SR 1993):
● postupné uplatnenie trhového hospodárstva v podmienkach dopravy,
harmonizácia dopravnej politiky SR s liberalizujúcim sa trhom vo vyspelých
krajinách Európy;
● zrovnoprávnenie všetkých foriem vlastníctva pre všetkých účastníkov dopravnoprepravného procesu najmä z hľadiska legislatívnych a ekonomických podmienok;
● vytvorenie konkurenčného prostredia na dopravnom trhu s primeranou
úrovňou demonopolizácie, deetatizácie a privatizácie, vytvorenie rovnakých
pravidiel prístupu na dopravnú cestu a dopravné zariadenia pre transformované
dopravné subjekty;
● prepojenie dopravnej siete SR s európskou sieťou na primeranej kvalitatívnej
úrovni;
● zvyšovanie bezpečnosti dopravy a znižovanie negatívnych účinkov dopravy na
životné prostredie a dobudovanie a rozvíjanie informačných systémov v prepravnom
a dopravnom procese.
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Dopravná politika Slovenska teda už od vzniku SR vykazovala značný stupeň
aproximácie k princípom európskej dopravnej politiky. Z hľadiska rozvoja
infraštruktúry dostala prioritu železničná doprava, predovšetkým trate, zaradené
do tzv. krétskych koridorov (pozri vyššie). Problémy spojené s prechodom
riadenia rezortu z federálneho na slovenské ministerstvo, finančná náročnosť,
oneskorovanie legislatívno-inštitucionálnych zmien a pravdepodobne mnohé
ďalšie faktory spôsobili, že ešte koncom 90. rokov v aktualizovanom návrhu priorít
štátnej dopravnej politiky stále rezonovali vážne systémové problémy. Hreusík
a Štefániková (1999) uvádzajú najmä nevyhovujúcu kvalitu dopravnej infraštruktúry
a zastaranosť vozidlového parku, nedokončenie transformácie ŽSR a podnikov SAD
na verejné obchodné spoločnosti, nedostatok kapitálu pre exponované dopravné
projekty a niektoré ďalšie.
Identifikácia uvedených okruhov problémov naznačila, že transformácia rezortu
dopravy bola v poslednej dekáde 20. storočia príliš pomalá (oproti vývoju napr.
v susednej ČR) a mnohé z transformačných krokov, naplánovaných na koniec 90.
rokov 20. storočia sa napokon presunuli až do obdobia po roku 2000 (viac napr.
Horňák 2005; Michniak 2018).

10.2 Vývoj dopravnej infraštruktúry Slovenska
od zmeny politického režimu
Vo všeobecnosti je potrebné uviesť, že vývoj dopravnej infraštruktúry Slovenska bol
v posledných troch dekádach ovplyvnený jednak vnútornými národnými potrebami
smerujúcimi k vyššej vnútornej integrite, ale tiež európskou politikou, keďže
integrácia Slovenska do Európskej únie znamená tiež integráciu jeho dopravnej
siete do celoeurópskych dopravných systémov.
Pri geografickej charakteristike dopravy SR je dôležité si uvedomiť, že jej súčasný
stav je výsledkom spolupôsobenia viacerých okolností. Osobitosti územia Slovenska,
predovšetkým jeho rozloha, poloha a prírodné pomery, ale i historický vývoj
v priestore strednej Európy sú príčinou toho, že kľúčovú úlohu v preprave na území
Slovenska majú dva druhy dopravy, a to železničná a cestná. Letecká, vnútrozemská
vodná (riečna) ako aj potrubná doprava majú z hľadiska priestorového i z hľadiska
významu iba okrajovú úlohu v dopravnom systéme Slovenska.
Najvýznamnejšími faktormi rozvoja dopravy sú: geografická poloha, prírodné
pomery, historický vývoj štátoprávneho usporiadania a niektoré ďalšie faktory.
Hodnoteniu činiteľov, ktoré vplývali a stále pôsobia na vývoj dopravy na území
Slovenska bolo venovaných niekoľko významných a rozsiahlych dopravnogeografických prác, z ktorých najvýznamnejšími a z hľadiska hodnotenia
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faktorov rozvoja dopravy najkomplexnejšími sú práce Podhorského (1974, 1976)
a Korca (1987). Obaja autori sa pomerne podrobne zaoberajú činiteľmi, ktoré sa
spolupodieľali na vývoji a rozmiestnení prvkov dopravnej infraštruktúry Slovenska.
Preto sa v tejto časti kapitoly budeme venovať nevyhnutný priestor len niektorým
faktorom, k zvýrazneniu ktorých prišlo na prelome tisícročí.
Geografická poloha Slovenska v centrálnej časti európskeho kontinentu a zároveň jeho
poloha voči najvýznamnejším hospodárskym jadrám a prístavom Európy spôsobuje,
že v jeho priestore prichádza ku stretu viacerých významných transkontinentálnych
dopravných smerov (Horňák a Kováčiková 2003; Podhorský 1997):
a) centrálny stredoeurópsky severo-južný smer, spájajúci prístavy na severnom
pobreží Jadranského mora so St. Peterburgom a prístavmi v Pobaltí;
b) západo-východný smer, spájajúci tradičné jadrá v západnej Európe s centrami
v Rusku a na Ukrajine;
c) smer spájajúci severozápad Európy s juhovýchodnou časťou kontinentu (prepojenie
medzi prístavmi v Severnom mori a prístavmi na Balkánskom polostrove).
Územie Slovenska je teda dôležitým tranzitným územím, pričom jeho tranzitná
úloha je umocnená jeho periférnou polohou v rámci rozširujúcej sa Európskej
únie s prepojením na hospodársky zaujímavý priestor východnej Európy (Ukrajina
a ostatné štáty bývalého ZSSR).
Z desiatich pan-európskych multimodálnych dopravných koridorov, vyčlenených
v rokoch 1994 a 1997 na Kréte (tzv. krétske koridory) a v Helsinkách prechádzajú
územím Slovenska nasledovné štyri koridory:
● koridor IV (Berlin/Nürnberg – Praha – Budapest – Constanta/Thessaloniki/Istanbul);
● koridor VA (Trieste – Ljubljana – Budapest/Bratislava – Uzgorod – Lviv);
● koridor VI (Gdańsk – Warszawa – Žilina);
● koridor VII (Dunaj).
Tieto koridory sa neskôr stali základnou kostrou tzv. TEN-T siete (Trans-European
Transport Network), ktorá má zabezpečiť efektívnu a bezpečnú mobilitu
tovarov a osôb v rámci Európskej únie, a do ktorej smeruje rámci finančných
fondov Európskej únie dlhodobo najväčší balík financií (Schade et al. 2019). Pre
Slovensko bola a je významným prínosom a výhodou možnosť čerpania financií
pre modernizáciu dopravnej infraštruktúry v trasách spomínaných koridorov zo
zdrojov Európskej únie.
V súvislosti s tranzitnou polohou Slovenska v strednej Európe však už pred rokom
2000 bolo nevyhnutné upozorniť na existenciu konkurenčných dopravných trás
na území susedných štátov: v smere západ – východ existujú dobre rozvinuté
konkurenčné dopravné trasy v Maďarsku a Poľsku, v smere sever – juh v susednej
Českej republike (Blažík 1997; Buček 1994).
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Z hľadiska dopravno-geografickej polohy sú najvýznamnejšími priestormi región
juhozápadného Slovenska (región Bratislavy v blízkosti Viedne a Budapešti) a región
severozápadného Slovenska (región Žiliny v blízkosti významných hospodárskych
jadier na severovýchode Českej republiky a v južnej časti Poľska). Osobitosť dopravnogeografickej polohy Bratislavy je dôvodom dynamických zmien v dopravnom systéme
hlavného mesta v uplynulom období (Horňák a Bačík 2013; Horňák a Kováčiková
2003; Korec et al. 1997). Na druhej strane určitou periférnosťou a polohou mimo
hlavných transkontinentálnych dopravných trás sa vyznačuje predovšetkým oblasť
južného Slovenska a región severovýchodného Slovenska. Východné Slovensko má
však pomerne veľký potenciál vyťažiť zo spomínanej hraničnej polohy voči štátom
ležiacim východne od rozšírenej Európskej únie.
Veľký vplyv na štruktúru dopravnej siete Slovenska má rozmiestnenie kľúčových
administratívnych, hospodárskych, sídelných a dopravných jadier, predovšetkým
Bratislavy a Košíc, ktoré sa z rôznych dôvodov rozvinuli v okrajových polohách na
území súčasnej SR. Dopravné trasy prepájajúce navzájom Bratislavu a Košice vedú
cez komplikovaný terén stredného Slovenska. Osobitosťou územia Slovenska je
tiež extrémne periférna poloha Bratislavy, ako najvýznamnejšieho ekonomického
a sídelného jadra Slovenska, ktoré sa v roku 1993 stalo hlavným mestom
novovzniknutého štátneho útvaru. Takéto usporiadanie je z dopravného hľadiska
krajne neefektívne a z aspektu dostupnosti metropoly z ostatných častí štátu
ekonomicky i časovo veľmi náročné. Omnoho priaznivejšou konfiguráciou polohy
hlavného mesta voči ostatnému územiu štátu sa vyznačujú napr. susedné Maďarsko
alebo Česká republika.
10.2.1 Stagnácia rozvoja železničnej infraštruktúry
V roku 2017 bolo na Slovensku 3626 km železničných tratí (tab. 10.1), pričom
z hľadiska kvality železničnej siete sú kľúčovými ukazovateľmi dvojkoľajnosť a stupeň
elektrifikácie. Elektrifikované trate na území Slovenska využívajú v podstate dve
rozličné elektrizačné sústavy (25 kV v západnej a juhozápadnej časti siete a starší
trakčný systém s jednosmerným prúdom 3 kV v severnej a východnej časti siete).
Železničná infraštruktúra je spravovaná štátom prostredníctvom štátnej spoločnosti
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).
K tab. 10.1, ktorá zachytáva vývoj železničnej infraštruktúry v posledných troch
desaťročiach, je možné urobiť dve závažnejšie poznámky. Po prvé, po druhej
svetovej vojne sa výstavba železničných tratí na Slovensku (podobne ako v celej
Európe) výrazne spomalila a v súčasnom období (po roku 1989) neprichádza
k budovaniu úplne nových tratí. Výrazným povojnovým trendom bola modernizácia
(predovšetkým elektrifikácia a zdvojkoľajňovanie) vybranej siete železničných
tratí, pričom v postsocialistickom období bolo elektrifikovaných len asi 260 km
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tratí. Postup modernizácie a rekonštrukcie tratí na Slovensku však výrazne zaostal
za vývojom vo vyspelejšej časti Európy. Druhá poznámka sa týka skutočnosti, že
približne od 60. rokov 20. storočia možno sledovať postupné systematické rušenie
a zánik železničných tratí, ktorých prevádzka sa z rôznych dôvodov stala neefektívnou,
celková dĺžka úzkorozchodných tratí na našom území dosahovala ešte v roku 1960
vyše 500 km (Keresteš 1994). Tab. 10.1 naznačuje, že postsocialistického obdobia
sa dožil len malý zlomok úzchorozchodných železníc (krátky úsek Trenčianska TepláTrenčianske Teplice a sieť úzkorozchodných železníc v oblasti Vysokých Tatier). Okrem
toho však na Slovensku prichádza k revitalizácii izolovaných sietí úzkorozchodných
železníc (napr. Čiernohronská železnica v oblasti Čierneho Balogu alebo Historická
lesná úvraťová železnica medzi Starou Bystricou-Vychylovkou a Oravskou Lesnou),
ktoré však slúžia len sezónne pre potreby turizmu (Michniak 2018).
Tab. 10.1. Dĺžka a štruktúra železničnej siete Slovenska (1990 – 2017)
1990
Parameter

z toho

% z celk.
dĺžky

km

Celková dĺžka tratí

2000

2017

% z celk.
dĺžky

km

% z celk.
dĺžky

km

3 660

100

3 662

100

3 626

100

jednokoľajové

2 496

68,2

2 492

68,1

2 418

66,7

dvoj- a viackoľajové

1 011

27,6

1 020

27,9

1 017

28

širokorozchodné

102

2,8

100

2,7

99

2,7

úzkorozchodné

51

1,4

50

1,4

46

1,3

elektrifikované

1 330

36,3

1 536

41,9

1 588

43,8

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Základnou prioritou pri rekonštrukcii a modernizácii železničnej siete je modernizácia
infraštruktúry v trasách európskej siete TEN-T. Železničná sieť SR zdedená z obdobia
socializmu sa vyznačovala nevyhovujúcim stavom spôsobeným zanedbanou obnovou,
nedostatočnou údržbou, ako aj oneskorenou všeobecnou modernizáciou prepravného
systému, nereagujúcou na svetové či európske trendy. Za hlavný nedostatok železničnej
infraštruktúry SR bola označovaná nízka úroveň traťových rýchlostí na kľúčových
medzinárodných tratiach (max. 120 km/hod, výnimočne 140 km/hod).
Hoci v Európe neustále narastá význam vysokorýchlostných železníc (spravidla
sa tak označujú systémy s prepravnou rýchlosťou 200 a viac km/hod, pozri napr.
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Tomeš 2017), rozloženie obyvateľstva a z toho vyplývajúci potenciál cestujúcich na
uvažovaných stredo- a východoeurópskych vysokorýchlostných tratiach je oveľa
menší ako v západoeurópskych krajinách. Z uvedených dôvodov, ale tiež vzhľadom na
komplikované reliéfne pomery na území Slovenska nemožno zatiaľ reálne uvažovať
o vedení trás vysokorýchlostnej železnice na území Slovenskej republiky, hoci takéto
idey sa objavili (Drgoňa 1999).
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vypracovalo v roku 1995 program
rozvoja železničných tratí cestou ich modernizácie, ktorý bol v roku 1996 prijatý vládou
Slovenskej republiky ako Dlhodobý program rozvoja železničných ciest (1996), kde boli
definované hlavné smery rozvoja železničnej infraštruktúry Slovenska do roku 2010.
Neskôr bol tento program aktualizovaný, najmä vzhľadom na zhoršujúcu sa finančnú
situáciu ŽSR, inštitucionálnu transformáciu pôvodne monopolného železničného
prepravcu i vstup Slovenska do EÚ. Uvedený dokument stanovil nasledovné priority
týkajúce sa investícií do železničnej siete Slovenska:
● modernizácia tranzitných železničných koridorov;
● modernizácia vybraných pohraničných prechodových staníc;
● dostavba a modernizácia rozhodujúcich uzlov a staníc;
● modernizácia ostatnej siete;
● modernizácia informačnej siete (zabezpečovacie systémy, atď.);
● modernizácia mobilného parku.
Hoci časť nákladov na modernizáciu železničnej siete sa snaží štát pokryť finančnými
zdrojmi EÚ (Kohézny fond), ciele modernizácie stanovené v polovici 90. rokov 20.
storočia neboli dodnes splnené. V súčasnosti je zrekonštruovaná len časť hlavného
koridoru od Bratislavy po Horný Hričov (pokračujú práce na ďalšom úseku po Žilinu),
kde je povolená pre vybraný segment diaľkových vlakov osobnej prepravy cestovná
rýchlosť 160 km/hod. Zvyšná časť rozhodujúcej železničnej siete Slovenska na
rekonštrukciu ešte iba čaká.
10.2.2 Oneskorený vývoj cestnej infraštruktúry
Cestná sieť predstavuje v súčasnosti popri sieti železníc jeden z rozhodujúcich prvkov
dopravnej infraštruktúry. Jej kvalita, hustota, priestorová konfigurácia a vzájomná
prepojenosť medzi jednotlivými jej hierarchickými úrovňami ako aj prepojenosť
s inými prvkami dopravnej infraštruktúry sú znakmi, ktoré veľmi výrazne determinujú
možnosti socio-ekonomického rozvoja jednotlivých regiónov. Osobitne to platí pre
územia, ktoré nedisponujú inými druhmi dopravnej infraštruktúry. V týchto regiónoch
predstavuje cestná sieť v podmienkach Slovenska jedinú možnosť dopravnej
komunikácie medzi sídlami a hospodárskymi centrami navzájom v rámci regiónu, ako
i s okolitými regiónmi.
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Súčasná štruktúra cestnej siete SR z hľadiska jej príslušnosti k správnym orgánom je
nasledovná (stav platný od 1. 1. 2004):
1. Diaľnice a rýchlostné cesty – sú prevažne v správe štátnej spoločnosti Národná
diaľničná spoločnosť, a. s., časť siete (niektoré úseky rýchlostnej cesty R1 budované
prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva – PPP) je v správe súkromnej
spoločnosti Granvia, a. s.;
2. Štátne cesty – cesty I. triedy v správe štátu (prostredníctvom Slovenskej správy
ciest – SSC);
3. Nadregionálne a regionálne cestné komunikácie II. a III. triedy pod správou
samosprávnych krajov (pred 1. 1. 2004 spravované SSC);
4. Miestne komunikácie – cestné komunikácie spravidla v intraviláne obcí pod správou
príslušných miestnych samospráv.
Tab. 10.2 obsahuje údaje o štruktúre cestnej siete Slovenska podľa jednotlivých jej
hierarchických úrovní. Najväčší podiel v cestnej sieti Slovenska majú cesty II. a III. triedy.
Tab. 10.2. Vývoj cestnej infraštruktúry Slovenska (dĺžka siete v km, 1995 – 2017)
Prvok cestnej siete
1995
2010
2017
Diaľnice (vrátane privádzačov)
198
464
483
Rýchlostné cesty (vrátane privádzačov)
N
190
295
cesty I. triedy
3 074
3 318
3 311
cesty II. triedy
3 878
3 643
3 610
cesty III. triedy
10 718
10 408
10 357
Miestne komunikácie
24 572
25 942
38 895
Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Všetky uvedené cesty majú v celej dĺžke spevnený povrch (v prevažnej miere asfaltový).
Diaľnice spolu s cestami I. triedy sú komunikáciami medzinárodného i vnútroštátneho
významu a vytvárajú základnú kostru cestnej siete Slovenska.
V súčasnej etape je rozvoj siete cestných komunikácií na Slovensku zameraný
predovšetkým na rozvoj siete diaľnic a rýchlostných ciest. Výstavba diaľnic na
Slovensku má svoje počiatky v roku 1969, kedy sa začala výstavba úseku autostrády
Bratislava – Malacky. Podľa pôvodných koncepcií z obdobia socializmu mala celková
dĺžka autostrád na Slovensku dosiahnuť 600 km a mala byť dokončená v rokoch 1990–
1995 (Podhorský 1974). Výstavba diaľnic sa uskutočňovala predovšetkým v zázemí
Bratislavy (diaľnica Bratislava – Brno – Praha, Bratislava – Trnava – Piešťany), ďalej na
Liptove (úsek Ivachnová – Liptovský Hrádok, budovaný súbežne s výstavbou vodného
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diela Liptovská Mara) a medzi Košicami a Prešovom na východnom Slovensku. Na
tieto úseky diaľnic potom nadviazala ďalšia výstavba v druhej polovici 90. rokov 20.
storočia. Treba tiež poznamenať, že už v období socialistickej etapy vývoja sa uvažovalo
o tzv. rýchlostných cestách, t. j. cestných komunikáciách diaľničného typu s nižšou
priepustnosťou a nižším štandardom vybavenosti ako diaľnice. Tento typ ciest sa stal
menej nákladnou alternatívou diaľnic.

Obr. 10.1. Vývoj dĺžky diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku (diaľnice v plnom
profile, rýchlostné cesty v polovičnom a plnom profile)
Zdroj: Ročenka dopravy 1996 – 2003, Slovenská správa ciest
Do roku 1990 bolo na území Slovenska vybudovaných 192 km diaľnic, do roku 1991
pribudlo ešte ďalších 6 km (podľa databázy Slovenskej správy ciest). Roky 1993 –
1996 predstavovali obdobie stagnácie rozvoja diaľničnej siete z dôvodu pomalého
prechodu z federálneho na republikové financovanie (obr. 10.1). Po rozdelení ČSFR
bolo pri vypracúvaní projektu ďalšieho rozvoja diaľničnej siete potrebné vychádzať
z jestvujúcej nadradenej siete diaľkových ciest európskeho významu (najmä sieť
európskych ciest TEN a sieť hlavných európskych multimodálnych koridorov).
Významným impulzom pre rozvoj cestnej siete bolo schválenie niekoľkých vládnych
dokumentov definujúcich rozvoj siete diaľnic. Aktuálne je stále platný projekt rozvoja
diaľničnej siete, tzv. Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest (2001), ktorý
ráta s dvoma podsystémami: diaľnice a rýchlostné cesty. Dokument bol neskôr
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Obr. 10.2. Stav cestnej siete Slovenska v rokoch 1990 (a) a 2018 (b)
aktualizovaný a doplnený, ale ani do súčasnosti (stav k roku 2018) nebol naplnený
a jednotlivé vlády predkladajú rôzne termíny a alternatívy jeho naplnenia. Celková dĺžka
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diaľničnej siete podľa aktuálne platnej koncepcie rozvoja diaľničnej siete na území SR
by mala po kompletnej dostavbe dosiahnuť približne 700 km, sieť rýchlostných ciest
1 180 km (podľa dokumentácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
a dokumentu Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest 2001). Porovnanie
stavu cestnej siete Slovenska v rokoch 1990 a 2018 ponúka obr. 10.2.
10.2.3 Vývoj ostatných prvkov dopravnej infraštruktúry
Spomenúť treba najmä vnútrozemskú vodnú a leteckú dopravu, ktoré v Slovenskej
republike hrajú iba doplnkovú úlohu.
Dĺžka vodných ciest na území Slovenska dosahuje v súčasnosti približne 250 km
(obr. 10.3), pričom 172 km pripadá na hraničnú rieku Dunaj. Od roku 1998 je
s určitými obmedzeniami splavná dolná časť toku rieky Váh od Komárna po Sereď
(80 km, využívaný však je len po prístavisko v Šali). V dĺžke 7,5 km od hraníc s MR po
Ladmovce je splavná i rieka Bodrog, táto vodná cesta však zatiaľ nie je pravidelne
využívaná (Klepoch a Žarnay 1999; Píš 2001). Posledné desaťročie 20. storočia prinieslo
Slovensku okrem nárastu dĺžky plavebných ciest i zlepšenie plavebných podmienok
v úseku Bratislava – Komárno (ukončenie VD Gabčíkovo a otvorenie novej plavebnej
dráhy a plavebných komôr v Gabčíkove).
Dunaj slúži predovšetkým ako medzinárodná vodná cesta a pre vnútroštátnu prepravu
na území Slovenska má len malý význam, predovšetkým pre jeho hraničnú polohu.
Z hľadiska vnútroštátnych potrieb by sa významnejšou vodnou cestou mala stať
rieka Váh, ktorá by v záverečnej fáze mala byť splavnená až po Žilinu, s potenciálom
prepojenia na rieku Odra. Ďalšie potenciálne vodné cesty predstavujú rieky Morava na
hranici s Rakúskom a systém vodných tokov Bodrog/Latorica na východnom Slovensku.
V súčasnosti sú slovenskom úseku Dunaja tri verejné prístavy: Bratislava, Komárno
a Štúrovo. Hospodársky význam majú len prvé dva z nich. V transformačnom období
význam prepravy nákladov po vodných cestách v SR poklesol, predovšetkým vďaka
obmedzeniam prepravy po Dunaji v súvislosti s krízou na Balkáne. Dunaj je pritom
kľúčovou riekou v styku Slovenska so zvyškom Európy prostredníctvom riečnej
dopravy a jednou z najvýznamnejších vodných ciest Európy. Špecifické postavenie
Dunaja (súčasť transeurópskej vnútrozemskej vodnej cesty Dunaj – Mohan – Rýn)
dokladá jeho zaradenie v sieti pan-európskych multimodálnych koridorov v strednej
Európe ako samostatný koridor VII.
Pokiaľ ide o infraštruktúru leteckej dopravy, na území Slovenska je v súčasnosti
v prevádzke 6 verejných letísk s možnosťou medzinárodnej leteckej prevádzky:
Bratislava, Košice, Poprad-Tatry, Piešťany, Sliač, Žilina (pozri obr. 10.3, pričom letiská
Bratislava, Košice a Poprad-Tatry sú verejnými medzinárodnými letiskami určenými na
nepretržité vybavenie pasažierov cestujúcich do, resp. zo schengenského priestoru.
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Okrem týchto letísk existuje na Slovensku sieť malých letísk, ktoré sa uplatňujú
len malou mierou vo verejnej doprave, slúžia prevažne na hospodárske (hlavne
v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, príležitostne aj pre iné odvetvia)
a športovo-rekreačné účely. Osobitné úlohy plnia vojenské letiská.
Rozvoj leteckej dopravy bol zakotvený v roku 1993 v Koncepcii rozvoja dopravy
Slovenska, avšak kľúčovým dokumentom vytvárajúcim rámec pre ďalší rozvoj tohto
druhu dopravy v SR je Koncepcia rozvoja leteckej dopravy z roku 2001. Program
reštrukturalizácie správy letísk a riadenia letovej prevádzky sa oneskoril a posunul
sa do neskoršieho obdobia. Procesom privatizácie napokon prešlo len letisko Košice
(v roku 2006), ktorého 66 % akcií vlastní medzinárodné letisko Viedeň, zvyšných 34 %
vlastní štát prostredníctvom príslušného rezortu. Privatizácia letiska M. R. Štefánika
v Bratislave bola zastavená (jeho vlastníkom je štát prostredníctvom príslušného
ministerstva a Fondu národného majetku). Spolumajiteľmi letiska Piešťany sú okrem
štátu mesto Piešťany a Trnavský samosprávny kraj (majoritný vlastník). Ostatné
významné verejné letiská ostali v správe štátu.

Obr. 10.3. Infraštruktúra leteckej a vnútrozemskej vodnej dopravy na Slovensku (stav
k roku 2019)
Zdroj: Materiály Ministerstva dopravy a výstavby SR, Vývoj v doprave... (2018)
Hoci kombinovaná doprava nie je z hľadiska použitého kritéria základným druhom
dopravy (integruje viaceré druhy prepravy do prepravného reťazca), predstavuje
jedno s perspektívnych riešení trvalo udržateľného rozvoja nákladnej dopravy.
Voleský et al. (1997) definujú kombinovanú dopravu ako intermodálnu nákladnú
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dopravu, pri ktorej podstatnú časť trasy je preprava vykonávaná železničnou, vodnou
(vnútrozemskou alebo morskou), prípadne leteckou dopravou, pričom začiatočná
a konečná fáza prepravy po ceste by mala byť podľa možnosti čo najkratšia. Spája
v sebe teda silné stránky železničnej a vodnej dopravy (možnosť veľkokapacitnej
prepravy, väčšia bezpečnosť prepravy, nižšia energetická náročnosť a nižšie zaťaženie
životného prostredia) a silné stránky cestnej dopravy v začiatočných a koncových
fázach prepravy (pružnosť, operatívnosť, rýchlosť, obsluha „z domu do domu“).
Alpské krajiny (Rakúsko, Švajčiarsko) patria medzi priekopníkov v rozvoji ekologicky
akceptovateľnej intermodálnej nákladnej dopravy v Európe (Reggiani et al. 2000).
Vyčíslenie úspory energie udávanej spotrebou nafty napr. hovorí, že pri kombinovanej
doprave cesty/železnice je táto úspora 30 – 80 % v porovnaní so samotnou cestnou
dopravou (Graja a Mojžíš 1996).
Technologické vybavenie terminálov kombinovanej dopravy je jednou z príčin
zaostávania rozvoja tohto modelu nákladnej dopravy na Slovensku. Rozloha Slovenska
a prepravné vzdialenosti po železnici medzi terminálmi sú dôvodmi, prečo sa
kombinovaná doprava u nás využíva predovšetkým v medzinárodnej výmene tovarov.

10.3 Liberalizácia dopravného trhu a inštitucionálna
transformácia dopravy na Slovensku
S transformáciou prepravných subjektov, ktorá smerovala k čiastočnému alebo
úplnému prechodu týchto organizácií do súkromných rúk a liberalizáciou trhu dopravy
prišlo k zmenám v počte pracovníkov, zamestnaných v sektore dopravy, ako i k nárastu
počtu subjektov, hlavnou aktivitou ktorých je prepravná činnosť. Doprava spolu
s odvetvím spojov vždy bola a aj naďalej ostáva jedným z kľúčových zamestnávateľov
ekonomicky aktívneho obyvateľstva. V roku 1990 bolo v organizáciách, ktoré sa
venovali prepravnej činnosti (bez spojov) zamestnaných 111 990 osôb, v roku 2002 to
bolo 98 150 a v roku 2017 takmer 102 tisíc (Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií
1996, 2003, 2018).
V nasledujúcej časti kapitoly uvádzame stručný prehľad organizačnej transformácie
organizácií, ktoré pred rokom 1989 hrali úlohu dominantných verejných prepravcov
na území Slovenska, podľa jednotlivých druhov dopravy.
Ako naznačuje štúdia Tomeš et al. (2014), proces liberalizácie na trhu železničnej dopravy
je výsledkom celoeurópskeho trendu postupnej demonopolizácie postavenia národných
železničných prepravcov, ktorý začal koncom 20. storočia v krajinách západnej Európy
a na prelome tisícročí prebehol aj vo väčšine krajín postocialistickej strednej Európy.
Keďže vo väčšine krajín Európy sa v priebehu 20. storočia stali železničné dráhy ako
i prepravcovia štátnymi monopolmi, proces demonopolizácie bol vo všetkých krajinách
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komplikovaný a sprevádzaný významnými politickými a ekonomickými rozhodnutiami
na úrovni centrálnych riadiacich inštitúcií (Tomeš 2014).
Na Slovensku prišlo po roku 1989 najprv k zmenám organizačnej štruktúry monopolného
železničného prepravcu. Vzniklo Ústredné riaditeľstvo ČSD, ktorému podliehali oblastné
riaditeľstvá (na Slovensku sídlilo v Bratislave). Vznikom Slovenskej republiky v roku
1993 vznikli oddelením od spoločného podniku ČSD Železnice Slovenskej republiky
(ŽSR). Dňa 30. 9. 1993 bol prijatý zákon č. 258/1993 o ŽSR, čím začala pomerne dlhá
etapa transformácie tohto štátneho podniku na akciovú spoločnosť. Najdôležitejším
cieľom reštrukturalizácie podniku bolo účtovné oddelenie oblasti železničnej
dopravnej cesty od obchodu, podriadenie činnosti železnice potrebám prepravného
trhu, vytvorenie podmienok pre privatizáciu vybraných aktivít a prispôsobenie počtu
zamestnancov aktuálnym prevádzkovým potrebám. Medzistupňom k definitívnemu
oddeleniu prepravných činností od správy dráhy bolo divizionálne usporiadanie ŽSR
(divízie so sídlami v Bratislave, Žiline, Zvolene a Košiciach). Napokon dňa 1. januára
2002 prišlo k rozdeleniu dovtedajšieho podniku ŽSR a vzniku dvoch samostatných
právnych subjektov: ŽSR a Železničnej spoločnosti, a. s.. ŽSR aj naďalej ostávajú
štátnym podnikom, ktorý je správcom a prevádzkovateľom dráhy (dopravnej cesty).
Predmetom činnosti Železničnej spoločnosti, a. s. bolo prevádzkovanie dopravy po
železnici, čiže preprava osôb, zvierat a tovarov. K rozdeleniu Železničnej spoločnosti,
a. s. prišlo dňa 1. 1. 2005, kedy vznikli dve nové spoločnosti:
1. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), ktorá podniká v preprave osôb, ktorá
je hlavným zdrojom jej príjmov, vykonáva dopravné a obchodné činnosti vo verejnom
záujme štátu. Vlastníkom 100 % akcií je štát. Povinnosťou štátu je uhrádzať straty
vzniknuté poskytovaním prepravných výkonov vo verejnom záujme.
2. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. vykonáva dopravno-prepravné služby
v nákladnej preprave a jej 100 % vlastníkom je štát. Spoločnosť čelí podmienkam
trhu nákladnej prepravy v silnej konkurencii nielen cestných prepravcov, ale i ďalších
subjektov podnikajúcich na železničnej dopravnej ceste. Začiatkom roku 2006 malo
prísť k sprivatizovaniu tejto spoločnosti, avšak nastupujúcou prvou vládou Roberta
Fica bola privatizácia pozastavená (stav platí do súčasnosti).
Ďalším významným výsledkom transformácie železníc na Slovensku bolo sprístupnenie
železničnej infraštruktúry aj pre iných prepravcov, spĺňajúcich príslušné technické
a legislatívne normy. Etablovanie prvého regionálneho prepravcu zaznamenávame
však až v roku 2003 v súvislosti so zrušením prevádzky osobnej prepravy na vybraných
regionálnych železničných tratiach zo strany Železničnej spoločnosti, a. s. od februára
2003 (viac v prácach Horňák 2005; Križan a Horňák 2013; Michniak 2016; Taczanowski
2015). Podľa Výročnej správy ŽSR za rok 2018 bolo v roku 2018 na území Slovenska
aktívnych spolu 42 železničných dopravcov (vrátane vyššie uvedených 2 štátnych
prepravcov, pričom poskytovateľov osobnej železničnej dopravy bolo spolu 6). Pravidelnú
osobnú dopravu však v súčasnosti poskytujú len štyria z nich (pozri obr. 10.4).
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Obr. 10.4. Poskytovatelia osobnej železničnej dopravy v železničnej sieti Slovenska
(stav v roku 2019)
Zdroj: Michniak (2016), www.zsk.sk, upravené autormi
Cestná nákladná doprava bola jedným z tých sektorov dopravy, kde prišlo k deregulácii
ešte hlboko v 90. rokoch 20. storočia, iniciálnou fázou bol rozklad niekdajších
monopolných štruktúr ČSAD (Československá automobilová doprava). Pravidelná
autobusová doprava bola pred rokom 1993 taktiež vykonávaná podnikmi ČSAD, ktorých
regionálna pôsobnosť v zásade kopírovala hranice vtedajších okresov a po vzniku SR
táto štruktúra istý čas zotrvala v podobe známych podnikov SAD (Slovenská autobusová
doprava). Prvým krokom k ich transformácii bolo oddelenie nákladnej dopravy a jej
privatizácia po roku 1994 (podniky NAD Nákladná automobilová doprava). V roku 1995
boli pokusne sprivatizované podniky SAD Skalica a SAD Stará Ľubovňa. V roku 1999
bol počet štátnych podnikov SAD zredukovaný z 53 na 17 (na jeden samosprávny kraj
pripadajú 2 – 3 podniky). Zložitá ekonomická situácia podnikov SAD charakterizovaná
minimálnou rentabilitou, podkapitalizovaním majetku a nedostatkom zdrojov na
jednoduchú reprodukciu vozidlového parku však pokračovala. Hlavným dôvodom
bol stav, keď na jednej strane neustále rástla výška neregulovaných cien vstupov
(nafta, pneumatiky, náhradné diely, atď.), na druhej strane podniky museli v súlade
so zákonom poskytovať regulované ceny cestovného, pričom štát nebol schopný
uhrádzať straty z výkonov vo verejnom záujme (Gnap a Poliak 2002). Podľa vládnej
Koncepcie transformácie podnikov SAD sa po roku 2000 začala celoplošná privatizácia
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týchto subjektov založením akciových spoločností, pričom 49 % akcií každého podniku
je určených na priamy predaj investorom, zvyšný podiel ostáva v majetku štátu.
Takáto forma privatizácie mala prispieť k ozdraveniu podnikov SAD a obnove ich
vozidlového parku pri zachovaní štátom garantovanej dopravnej obslužnosti územia
SR. Postupne prišlo k odpredaniu časti spoločností prevádzkujúcich regionálnu
autobusovú dopravu do rúk súkromných medzinárodných prepravných spoločností.
Najviac regionálnych spoločností vlastní medzinárodná prepravná spoločnosť Arriva,
ktorá je dcérskou spoločnosťou Deutsche Bahn, a ktorá prevádzkuje 5 regionálnych
prepravných autobusových spoločností v 4 samosprávnych krajoch Slovenska (stav
k roku 2019 – podľa www.arriva.sk).
Po rozdelení ČSFR prišlo Slovensko o schopného národného leteckého prepravcu,
bývalý federálny podnik ČSA (Československé aerolínie) pripadol po rozdelení Českej
republike. Pokusy o oživenie takého subjektu na Slovensku (Tatra Air, neskôr Slovenské
aerolínie) z rôznych dôvodov neuspeli. Situácia v stagnujúcej leteckej doprave sa
zlepšila až príchodom efektívnych low-cost prepravcov po roku 2000 (Grenčíková et
al. 2011). V súčasnosti je na slovenskom trhu aktívnych viacero zahraničných leteckých
spoločností, pričom väčšina z nich prevádzkuje pravidelné letecké linky hlavne z letísk
v Bratislave a Košiciach.
V rámci vnútrozemskej vodnej dopravy prišlo (podobne ako v cestnej nákladnej
doprave) k pomerne rýchlym a výrazným organizačným zmenám už v prvej polovici
90. rokov minulého storočia. Zo slovenskej časti pôvodného federálneho podniku
zameraného na riečnu dopravu vznikla spoločnosť Slovenská plavba a prístavy (SPaP),
ktorá sa už polovici 90. rokov 20. storočia transformovala zo štátneho podniku na
akciovú spoločnosť a má úlohu kľúčového operátora riečnej dopravy v SR. V roku 2002
sa od SPaP, a. s. Bratislava, odčlenila spoločnosť špecializujúca sa výlučne na osobnú
prepravu a tiež námorná doprava (spolu s odpredajom zvyšných troch slovenských
námorných lodí). Súčasťou SPaP, a. s. Bratislava sú teda už len prístavy v Bratislave
a v Komárne, servisné lodenice v Bratislave a flotila riečnej nákladnej dopravy.
Okrem toho existuje približne 20 ďalších spoločností s licenciou na prevádzku riečnej
dopravy na území SR, ich flotilu však tvorí spravidla jedno či dve nákladné plavidlá
a spektrum tovarov, ktoré prepravujú, je veľmi úzke. Miera využitia vnútrozemskej
vodnej dopravy na Slovensku je limitovaná rozsahom a geografickým rozložením
potenciálnych vodných ciest (prakticky len Dunaj a jeho prítoky), ale tiež orientáciou
ekonomík Slovenska a priľahlých krajín na priemyselnú výrobu hlavne v oblasti výroby
automobilov a elektrotechniky, v ktorých sú možnosti využitia málo flexibilnej lodnej
dopravy obmedzené, hoci podľa niektorých štúdií (napr. Kalina et al. 2016) je potenciál
vnútrozemskej vodnej dopravy v tomto smere nevyužitý dostatočne.
Oblasť verejnej osobnej dopravy (hlavne železničnej a cestnej) predstavuje veľmi
širokú problematiku, preto jej venujeme osobitú pozornosť.
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Koncepcia tvorby regionálnej dopravnej politiky (2002) uvádza, že v oblasti verejnej
hromadnej prepravy osôb je záujmom štátu (v súlade s dopravnou politikou EÚ)
usmerňovanie jej rozvoja a jej finančná podpora zo strany štátu. Hlavnými dôvodmi
pre uplatňovanie takejto politiky sú (podľa vyššie uvedenej koncepcie):
● ekologizácia dopravy – udržať vyšší podiel prepravných výkonov verejnej hromadnej
dopravy (VHD) v porovnaní s individuálnou automobilovou dopravou;
● ekonomizácia dopravy – jednotkové náklady na prepravný výkon sú vo VHD nižšie
ako pri individuálnej automobilovej doprave;
● znižovanie nárokov dopravy na priestor – individuálna automobilová doprava má
vyššie priestorové nároky ako VHD;
● sociálny aspekt – možnosť prepravy aj pre obyvateľov, ktorí nemajú možnosť použiť
osobný automobil.
Pre naplnenie týchto požiadaviek bolo nevyhnutné koordinovať kroky usmerňujúce
rozvoj verejnej hromadnej prepravy osôb s dopytom po osobnej preprave na
úrovni regiónov. Vyššie citovaná koncepcia smerovala k decentralizácii kompetencií
v oblasti verejnej hromadnej osobnej dopravy na územnú samosprávu. Podobne
Zásady regionálnej politiky SR (2000), ako i legislatíva upravujúca pôsobnosť
orgánov samosprávy VÚC (samosprávnych krajov) prenášali kompetencie v oblasti
zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia verejnou dopravou do rúk regionálnej
samosprávy.
Kompetencie týkajúce sa verejnej osobnej dopravy v jednotlivých regiónoch boli
za uplynulé obdobie presúvané medzi krajskou štátnou správou a samosprávou.
V roku 2002 získali niekdajšie krajské úrady isté možnosti koordinovať oblasť osobnej
železničnej dopravy vo svojom území, ale kompetencie pre oblasť pravidelnej
autobusovej dopravy boli prenesené na samosprávne kraje. Súčasný stav kompetencií
vo verejnej osobnej doprave zachytáva nasledujúci prehľad:
● Ministerstvo dopravy a výstavby SR – dozor nad plnením záväzkov vo verejnom
záujme, presadzovanie zásad štátnej dopravnej politiky a reguláciu cien cestovného,
dohliadanie na tvorbu grafikonu vlakovej dopravy a schvaľovanie cestovného poriadku
vo verejnej osobnej železničnej doprave, schvaľuje cestovné poriadky v medzinárodnej
autobusovej doprave.
● Samosprávne kraje (VÚC) – finančné a riadiace kompetencie v oblasti verejnej
autobusovej dopravy, dozor nad tvorbou cestovných poriadkov regionálnej
i vnútroštátnej diaľkovej autobusovej dopravy a ich schvaľovanie.
Vzájomná koordinácia cestovných poriadkov železničnej a pravidelnej autobusovej
dopravy v regiónoch je nedostatočná. Nesúlad a slabá koordinácia železničných
cestovných poriadkov osobnej prepravy a autobusových cestovných poriadkov
vyvolávajú dlhodobo zbytočný prekryv (súbeh vlakov a autobusov) alebo nedostatočnú
vzájomnú časovú nadväznosť vlakov a autobusov. V regiónoch (krajoch) existujú dva
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dopravné systémy, oba dotované z verejných rozpočtov, pri ktorých však neexistuje
povinnosť spolupracovať s cieľom vytvoriť optimálny dopravný systém a skvalitniť
dopravné služby pre cestujúceho. Konkurencia dopravcov zabezpečujúcich dopravnú
obslužnosť územia z pohľadu vytvorenia optimálnej dopravnej ponuky je podľa
rezortného analytického dokumentu Verejná osobná doprava 2030 (2017) i naďalej
dlhodobým problémom prímestskej verejnej dopravy.
Chýba tiež koordinácia v schvaľovaní licencií pre diaľkové spoje v železničnej
a autobusovej doprave. Diaľkové autobusové spoje vo veľkej miere kopírujú trasy
rýchlikov, IC a EC vlakov.
Nedostatok koordinácie existuje nielen medzi rôznymi dopravnými systémami, ale aj
v rámci jedného systému: autobusoví prepravcovia v snahe zlepšiť svoj hospodársky
výsledok zavádzajú diaľkové spoje, ktoré nie sú stratové vďaka tomu, že neprepravujú
(aspoň nie v takom rozsahu ako prímestská autobusová doprava) cestujúcich so
zľavneným cestovným. Diaľkové spoje so zastávkami každých 15 – 20 km preberajú
zákazníkov prímestskej doprave (dotovanej). V prímestskej doprave tak prichádza
k znižovaniu počtu prepravených cestujúcich, k nárastu počtu nerentabilných
spojov a k ich rušeniu. Tým sa znižuje ponuka spojov pre cestujúceho, teda aj kvalita
služieb, čo má za následok odliv cestujúcich v prospech individuálnej automobilovej
dopravy (Hejhalová 2000).
Po roku 2000 prišlo navyše k prerušeniu alebo úplnému ukončeniu prevádzky
osobnej vlakovej dopravy na viacerých regionálnych železničných tratiach, čo sa
dotklo predovšetkým regiónov v južnej časti západného, stredného a východného
Slovenska, z ktorých viaceré patria medzi ekonomicky zaostávajúce (viac Horňák
2005; Michniak 2016).

10.4 Vývoj prepráv: cestná doprava ako víťaz boja
na dopravnom trhu Slovenska
Pre dopravný trh Európy je príznačné, že dopyt po dopravných službách rastie
a prognózy hovoria o pokračovaní tohto trendu (Rothengather 2017; Schade et
al. 2019). Dynamika hladu po preprave úzko súvisí s rozvojom ostatných zložiek
ekonomiky. Nákladná, ale i osobná doprava rastie zhruba paralelne s rastom hrubého
domáceho produktu (Varjan et al. 2017).
Pri hodnotení vývoja na trhu osobnej a nákladnej dopravy na Slovensku v poslednej
dekáde 20. storočia treba mať na zreteli viacero skutočností (Horňák 1999):
● vývoj prepráv prebiehal do roku 1989 v Československu v určitých umelých
podmienkach uzavretého trhu RVHP;
● do roku 1993 bolo Slovensku súčasťou spoločného štátu s Českom a teda aj slovenská
- 273 -

30 rokov transformácie na Slovensku
cestná a železničná doprava bola súčasťou spoločného federálneho podniku ČSAD,
resp. ČSD;
● nástup transformácie štruktúry a objemov výroby na Slovensku po roku 1989 zmenil
vnútroštátne prepravné nároky v nákladnej doprave;
● spoločensko-ekonomická situácia a zmena životnej úrovne obyvateľov po roku 1989
priniesli diferenciáciu dopytu po osobnej preprave.
V Slovenskej republike majú vo vnútroštátnej preprave tradične významnú pozíciu
železničná a cestná doprava. Ostatné druhy dopravy sa doteraz príliš nepresadili.
Vnútroštátna letecká doprava je v súčasnom období minimálna, vnútroštátna nákladná
vodná doprava má vzhľadom na geografickú pozíciu i dĺžku našich vodných ciest nízky
podiel a osobná vodná doprava má u nás v podstate len rekreačný charakter. Situácia
v slovenskej doprave nedosiahla zatiaľ také rozmery, ako vo vyspelých európskych
krajinách, kde sú problémom najmä preťaženie cestnej infraštruktúry a preplnenie
vzdušného priestoru. S očakávaným rastom výkonnosti slovenského hospodárstva
akiste budú rásť i požiadavky na osobnú i nákladnú prepravu, na ktorú však slovenská
dopravná sieť nie je dimenzovaná. Navyše treba počítať s nárastom objemu tranzitu
cez územie Slovenska, čo nároky na dopravnú infraštruktúru ešte zvýši. V Európe je za
východisko zo zložitej situácie dopravy jednoznačne považovaná železnica, pričom sa
zdôrazňuje predovšetkým jej ekologickosť (Tomeš 2014).
Z tohto hľadiska je zaujímavá skutočnosť, že kým v západoeurópskych krajinách sa
železničná doprava podieľa na prepravných výkonoch (v osobnej i nákladnej doprave)
len relatívne malým percentom, v krajinách bývalého východného bloku si železnice
z viacerých dôvodov udržujú veľmi významné postavenie. Preto je určite veľmi
významnou výzvou pre stredo- a východoeurópske krajiny (vrátane Slovenska) takýto
výhodný stav udržať.
10.4.1 Nákladná doprava pod tlakom zmien v ekonomike
V preprave nákladov bol na Slovensku zaznamenaný v priebehu 90. rokov 20.
storočia pokles výkonov všetkých druhov pozemnej dopravy (obr. 10.5), a to hlavne
v dôsledku stagnujúcej ekonomiky, pomalej transformácie priemyslu a kolapsu
viacerých významných priemyselných závodov. Ako nazdačujú štatistické dáta (obr.
10.5), všeobecná konjunktúra slovenskej ekonomiky po roku 2000 priniesla postupný
rast dopytu po nákladnej doprave, pričom sa však na tomto náraste podieľa hlavne
cestná (kamiónová) doprava. Príčinu treba hľadať v pomalej adaptácii slovenského
železničného prepravcu na ekonomický vývoj v strednej Európe (Horňák 2006), ale
tiež v rastúcom dopyte po flexibilnej cestnej doprave zo strany globálnych spoločností,
ktoré na Slovensku i v okolitých krajinách začali rozvíjať produkciu automobilov,
elektrotechniky a súvisiacich komponentov (Pavlínek 2016).
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Obr. 10.5. Vývoj výkonov nákladnej dopravy Slovenska (mil. tkm)
Zdroj: Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 1996 – 2018

Obr. 10.6. Podiel pozemných druhov dopravy na výkonoch nákladnej dopravy vo
vybraných štátoch EÚ (2017)
Zdroj: online databáza Eurostat
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Z obr. 10.6 vyznieva pre niektoré krajiny strednej Európy, vrátane Slovenska podiel
železničnej nákladnej dopravy v porovnaní s cestnou dopravou pomerne priaznivo. Hoci
zelezničná doprava na Slovensku zaznamenávala ešte pred rokom 2000 nadpolovičný
podiel na výkonoch v nákladnej preprave (pozri Horňák 1999), spoločnou črtou
všetkých postsocialistických krajín je tendencia poklesu podielu železničnej dopravy
a naopak nárast významu cestnej, prípadne iných druhov nákladnej dopravy.
Vodná doprava vzhľadom na okrajovosť našej najvýznamnejšej vodnej cesty nemá
zatiaľ z hľadiska objemu prepraveného tovaru na trhu nákladnej prepravy závažnejší
význam. Treba však podotknúť, že sa výrazne uplatňuje najmä v preprave hromadných
materiálov (hnojivá, palivá, plodiny). Našou jedinou medzinárodnou vodnou cestou je
Dunaj, ktorý má kľúčovú úlohu v riečnom dopravnom spojení severozápadnej Európy
s Balkánom. Tranzitná preprava po Dunaji predstavuje približne tretinu z celkového
objemu tovarov prepravených riečnou nákladnou dopravou na území SR (podľa
materiálu Vývoj v doprave... 2018).
10.4.2 Osobná doprava a rastúca dominancia individuálneho automobilizmu
V druhej polovici 20. storočia počet osôb prepravených železničnou dopravou
klesal, pričom tento trend pokračoval aj po roku 1990. Naopak v hromadnej
cestnej doprave bolo možné v tomto období sledovať dosť výrazný nárast počtu
prepravených osôb (pozri obr. 10.7, údaje dokumentujúce vývoj cestnej dopravy
zachytávajú iba verejnú autobusovú dopravu, bez individuálneho motorizmu). Po
roku 1991 začal počet prepravených verejnou autobusovou dopravou klesať, čo súvisí
s explóziou individuálnej automobilovej dopravy na Slovensku, ale tiež s narastajúcou
nezamestnanosťou, ktorá spôsobila zmeny vo vzťahoch medzi miestom pracovných
príležitostí a zdrojom pracovných síl, čo sa prakticky prejavilo znižovaním dochádzky
za prácou. S nárastom podielu nezamestnaných občanov klesal dopyt po preprave do
zamestnania, ale aj po prepravách realizovaných na účely spoločenského a kultúrneho
života, čo bolo tiež jednou s príčin poklesu ukazovateľa počtu prepravených osôb
autobusovou i železničnou dopravou (Gnap a Poljak 2002).
Istou nevýhodou železničnej dopravy je jej previazanosť na jestvujúce železničné trate.
Tieto však kopírujú najvýznamnejšie urbanizačné osi a prepájajú navzájom všetky
významné hospodársko-sídelné centrá. Ako vyplýva z priestorovej analýzy intenzity
osobnej železničnej dopravy, úseky s najvyššou intenzitou železničnej dopravy sa
nachádzajú v zázemí veľkých miest, resp. na spojnici medzi nimi, ako aj v oblastiach
s rozvinutým cestovným ruchom (Tatry).
Vo verejnej cestnej preprave osôb je dominantným prepravcom sieť podnikov štátnej
Slovenskej automobilovej dopravy (SAD), ktorá je v súčasnosti v štádiu organizačnej
a majetkovej transformácie. Linky podnikov SAD pokrývajú na rozdiel od železničných
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prepravcov všetky obce Slovenska, čo súvisí s nesporne vyššou pružnosťou autobusovej
dopravy oproti železničnej. Kým diaľkové linky spravidla spájajú navzájom regionálne
centrá, prípadne zabezpečujú medzinárodnú prepravu, spoje na prímestských linkách
zabezpečujú spojenie medzi centrami a ich zázemím.
Osobitnú kategóriu tvoria podniky špecializujúce sa výlučne na mestskú hromadnú
dopravu (mestské dopravné podniky v Bratislave, Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici
a Žiline), ktorej však nevenujeme zvláštnu pozornosť.

Obr. 10.7. Vývoj výkonov verejnej osobnej dopravy SR (mil. oskm)
Poznámka: údaje o MHD za roky 1990 a 1991 nie sú dostupné
Zdroj: Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 1996 – 2018
Z obr. 10.7 vyplýva pre vývoj osobnej verejnej dopravy na Slovensku viacero záverov.
Podiel železničnej dopravy na verejnej preprave osôb bol v celom postsocialistickom
období nižší ako podiel cestnej dopravy, s tým, že možno pozorovať stálu tendenciu
mierneho poklesu významu železničnej dopravy. Preprava po železnici má však stále
relatívne veľký význam v preprave cestujúcich na veľké vzdialenosti. Pre porovnanie:
v roku 2002 bola priemerná prepravná vzdialenosť osobnej železničnej dopravy 45 km
(v roku 2017 to bolo 52 km), vo verejnej cestnej doprave len 15,3 km v roku 2002 a 21 km
v roku 2017 (Vývoj v doprave... 2018), čo kopíruje skutočnosť, že autobusová doprava
s krátkou priemernou cestovnou vzdialenosťou sa aj naďalej významnejšie (v porovnaní
s vlakovou dopravou) podieľa na realizácii hromadnej prímestskej dopravy.
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Z obr. 10.8 je zrejmé, že vo všeobecnosti majú európske krajiny, pomerne nízky podiel
železníc v preprave osôb. Naopak veľmi vysoký podiel má vo vyspelých štátoch cestná
preprava osôb, predovšetkým preprava osobnými vozidlami. Postsocialistické krajiny
(vrátane Slovenska) si ešte zachovávajú mierne vyšší podiel verejnej dopravy (vlaky
a autobusy) v pozemnej preprave osôb, čo je pozostatkom niekdajšej značnej hustoty
a kapacity siete verejnej hromadnej prepravy osôb, ktorá bola pre tieto štáty typická
v období socializmu.

Obr. 10.8. Porovnanie výkonov osobnej dopravy SR s vybranými štátmi (rok 2017)
Zdroj: online databáza EUROSTAT
Napriek uvedeným skutočnostiam nemožno nespomenúť narastajúci význam
individuálnej osobnej dopravy na Slovensku, ako i v celej strednej a východnej Európe.
Obr. 10.9 jasne indikuje, že kým v období socializmu výkony v osobnej doprave na našom
území uskutočňovala najmä hromadná doprava osôb (berieme do úvahy verejnú cestnú
a železničnú dopravu, bez leteckej dopravy, ktorá vykazuje výkony neporovnateľne
nižšie) a doprava osobnými automobilmi mala len doplnkový charakter, v polovici 90.
rokov 20. storočia prichádza k výmene úloh. Nárast individuálnej osobnej prepravy
bol pritom neobyčajne prudký. Počet evidovaných osobných vozidiel narástol spolu
s postupným prijímaním západného štýlu života, s ktorým je úzko spojené vlastníctvo
a užívanie osobného automobilu, a tiež s rozvojom súkromno-podnikateľského
sektora, pre ktorý je užívanie osobného automobilu nevyhnutnosťou (tab. 10.3).
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V prvej etape po uvoľnení trhu s osobnými automobilmi sa táto tendencia prejavila
najmä v nezdravom náraste počtu ojazdených automobilov nižšej kvality.
Tab. 10.3. Vývoj počtu registrovaných motorových vozidiel na Slovensku po roku 1989
Rok
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Počet motorových
1 527 1 498 1 752 1 801 2 339 2 844 2 949 3 078
vozidiel* (tis.)
z toho: osobné
876 1 016 1 274 1 304 1 669 2 035 2 122 2 223
automobily (tis.)
Vysvetlivky: * od roku 1995 bez malých motocyklov
Zdroj: Ročenka dopravy 1996, Vývoj v doprave ... (2018)		
Zdá sa teda, že individuálny automobilizmus predstavuje veľmi vážnu konkurenciu
pre hromadné druhy dopravy, čo má ďalekosiahle dôsledky v najmä podobe škôd na
životnom prostredí a zníženia zamestnanosti v sektore verejnej dopravy. Pre slovenský
trh autobusovej a železničnej osobnej dopravy sú však typické slabá flexibilita
a nedostatočný marketingový prieskum, ktorý by mohol prispieť k vytvoreniu stabilného
a efektívneho modelu dopravnej obslužnosti (hromadnou dopravou) územia SR. Stále
sa nedarí dostatočne skoordinovať tvorbu cestovných poriadkov prevádzkovateľov
autobusovej dopravy a železníc. Dopravcovia tak zbytočne prichádzajú o cestujúcich,
tým aj o zisky, čo vedie k utlmovaniu neefektívnych liniek a opätovnému poklesu
záujmu cestujúcich. Obyvateľstvo mnohých vidieckych regiónov, ktorých sa týka
rušenie niektorých autobusových alebo vlakových spojov, je v kontakte s najbližším
centrom čoraz viac odkázané na využitie osobného automobilu (Horňák et al. 2016).
Túto skutočnosť dokumentuje obr. 10.10, ktorý naznačuje, že dynamika nárastu počtu
registrácií osobných automobilov je v poslednom období najvyššia práve v najmenej
urbanizovaných okresoch Slovenska.. Podobný trend je možné sledovať i vo vývoji vo
vyspelejšej časti Európy (pozri napr. Perrels 2004) alebo susedných postsocialistických
krajinách (Marada a Květoň 2010; Seidenglanz 2007; Taylor 2006).
K rastu obľúbenosti osobného automobilu výrazne prispela zmena ekonomického
prostredia. Odrazila sa tu pestrosť pracovných príležitostí vzniknutých predovšetkým
v terciérnom sektore. Vzniklo množstvo malých a stredných firiem s rôzne
organizovanou pracovnou dobou, čo prispelo k rozbitiu niekdajších pomerne
stabilných a jasne definovaných prepravných prúdov pri dochádzke do zamestnania.
Pre zamestnancov mnohých firiem sa stalo samozrejmosťou používanie osobného
automobilu. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvnil diferenciáciu a spôsobil oslabenie
prepravných prúdov je nezamestnanosť, resp. klesajúci podiel zamestnaných vo
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výrobnom priemysle. Spoločnosť sa po roku 1989 viac diferencuje a klesá počet
obyvateľov odkázaných iba na verejnú dopravu (Horňák et al. 2016).

Obr. 10.9. Výkony pozemnej verejnej hromadnej prepravy osôb (cestná a železničná
doprava) v porovnaní s individuálnym motorizmom na území Slovenska
Zdroj: Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 1996 – 2018
Napriek jeho výhodám je osobný automobil dnes vnímaný pomerne kontroverzne,
a predovšetkým v mestách je možné po roku 2000 vnímať snahy o elimináciu
využívania osobného automobilu. Podobne ako v bohatších západoeurópskych
krajinách, i v postsocialistickej strednej Európe sa objavujú alternatívne formy využitia
osobného automobilu (car-pooling alebo car-sharing, e-car-sharing atď., pozri napr.
Ivan 2010), a postupne sa rozvíjajú i na Slovensku (Turoń a Sierpinski 2018).
Na presune dopravných výkonov z verejnej prepravy osôb v prospech individuálneho
automobilizmu sa podpísal ešte jeden významný faktor, a to postupné zvyšovanie cien
cestovného vo verejnej autobusovej a železničnej doprave. Vzťahom medzi rastúcimi
prepravnými tarifami a poklesom cestujúcich vo verejnej doprave sa venujú početné
analýzy (napríklad Berežný 2018; Gnap a Poljak 2002; Hejhalová 2010). Výška taríf vo
verejnej doprave vo všeobecnosti rástla v celom postsocialistickom období, čiastočný
zlom však nastal v roku 2014, kedy vláda zaviedla tzv. nulové cestovné pre vybrané
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skupiny cestujúcich v štátnej železničnej spoločnosti. Táto zmena priniesla deformáciu
trhu (pozri napr. Dolinayová et al. 2017), a okrem pozitívnych efektov, medzi ktoré
vláda radí mierne zvýšenie prepravných výkonov osobnej železničnej dopravy (pozri
obr. 10.7) priniesla diskrimináciu obyvateľov bez prístupu k železničnej doprave.

Obr. 10.10. Vzťah medzi mierou urbanizácie a dynamikou rastu počtu registrovaných
osobných automobilov v okresoch Slovenska (za obdobie 2003 – 2018)
Zdroj: ŠÚ SR, Ministerstvo vnútra SR
Ako už bolo naznačené, letecká doprava má na trhu osobnej prepravy SR zanedbateľný
podiel. Napriek tomu uvádzame aspoň zopár poznámok k tomuto druhu dopravy na
Slovensku. Ako je zjavné z obr. 10.11, začiatkom poslednej dekády 20. storočia záujem
cestujúcich o prepravu lietadlom na Slovensku prudko poklesol (v roku 1991 oproti
predchádzajúcemu roku na polovicu). Ďalší pokles spôsobilo oddelenie ČSFR v roku
1993. Významnými faktormi spôsobujúcimi pokles záujmu o leteckú prepravu boli
v 90. rokoch rast ceny leteckej prepravy oproti poklesu reálnych príjmov obyvateľstva
a slabá ponuka liniek spájajúcich slovenské letiská so zahraničnými destináciami.
Z tohto hľadiska nastal závažnejší obrat situácie až v roku 2002, kedy vstúpil na trh
leteckej dopravy nový prepravca s progresívnymi produktmi (SkyEurope Airlines)
a vyvolal silný konkurenčný boj medzi leteckými prepravcami (Grenčíková et al. 2011).
V roku 2003 presiahol počet cestujúcich v leteckej doprave po prvý krát hodnoty z roku
1990 a do roku 2017 vzrástol na takmer 4-násobok oproti roku 1990. Zdá sa teda, že
v posledných rokoch sme svedkami znovuoživenia trhu osobnej leteckej prepravy na
Slovensku a záujem o prepravu zo slovenských letísk (predovšetkým z Bratislavy) má
čoraz viac významných zahraničných leteckých spoločností.
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Obr. 10.11. Vývoj počtu osôb vypravených z medzinárodných letísk Slovenskej
republiky po roku 1989
Zdroj: Vývoj v doprave... (2018)

10.5 Zhrnutie
Od zmeny režimu v roku 1989 zaznamenal sektor dopravy, podobne ako ostané
sektory Slovenska výrazné zmeny, ktoré boli ovplyvnené na jednej strane vnútornou
transformáciou spoločnosti, jej politického a ekonomického fungovania, ale tiež
zmenou geopolitickej orientácie krajiny, eurointegračnými snahami a globálnym
vývojom, vrátane inovácií v doprave i zmien v mobilitnom správaní obyvateľstva.
Vo všeobecnosti prišlo k výraznejšej hierarchizácii dopravných sietí, pričom sa
zodpovednosť za jednotlivé prvky dopravnej infraštruktúry preniesla zo štátu
čiastočne na iné subjekty (regionálne a lokálne samosprávy, súkromný sektor).
Po rozdelení ČSFR sa samostatná Slovenská republika musela od roku 1993
vysporiadať s jednak s reorganizáciou sektoru dopravy, čo bolo spojené s čiastočne
omeškanou konsolidáciou štátnych priorít v oblasti dopravy, a v neskoršom období
bolo potrebné pod vplyvom eurointegračných snáh akceptovať priority dopravnej
politiky Európskej únie. Hoci výstavba nových, resp. revitalizácia existujúcich častí
dopravnej infraštruktúry napreduje (čiastočne s podporou finančných podporných
fondov Európskej únie, čiastočne v réžii privátneho sektora), Slovensko stále zaostáva
v modernizácii kľúčových železničných koridorov a výstavbe siete diaľnic a rýchlostných
ciest, ktorá je dodnes v strednej a východnej časti krajiny značne fragmentovaná.
- 282 -

Doprava
Zmeny ekonomickej štruktúry Slovenska i okolitých štátov, výraznejšie previazanie
ekonomiky Slovenska so súčasnou Európskou úniou, preorientovanie priemyslu na
technologicky náročnejšie odvetvia (automotive sektor, elektrotechnika) spôsobili
zmeny dopytu po nákladnej doprave. Tradične silná železničná doprava utrpela
nedostatočnou adaptáciou na flexibilitu logistických reťatcov, ktoré naopak dali
výraznejšiu šancu ekologicky problematickej, ale adaptabilnej cestnej nákladnej
(kamiónovej) doprave. Vo všeobecnosti prišlo k otvoreniu trhu nákladnej dopravy,
k oslabeniu pôvodných monopolných aktérov v nákladnej doprave a k vzniku pomerne
rozvinutého privátneho sektora v oblasti nákladnej dopravy, ako i posilneniu pozície
medzinárodných a globálnych prepravcov na našom dopravnom trhu.
Podobne v osobnej doprave prišlo čiastočnej liberalizácii na trhu osobnej prepravy,
k oslabeniu niekdajších monopolných prepravcov, k čiastočnému posilneniu
kompetencií regionálnych aktérov v regionálnej (autobusovej) doprave, ako i ku
kopírovaniu globálnych trendov v mobilite obyvateľstva. V dôsledku oslabenia podpory
verejnej dopravy, ale tiež zmenou v štruktúre zamestnanosti (posilnenie pracovného
trhu v nevýrobných odvetviach), zmenou životného štýlu a v dôdledku relatívneho
poklesu cien osobných automobilov prišlo k výraznému oslabeniu významu verejnej
dopravy a naopak k nárastu významu individuálnej automobilovej dopravy prakticky
vo všetkých regiónoch Slovenska. Na jednej strane sa osobný automobil stal symbolom
sociálneho statusu, v niektorých častiach Slovenska (hlavne vidiecky priestor) sa stal
prakticky jediným prostriedkom mobility v dôsledku oslabenia verejnej dopravy.
Inovácie v osobnej doprave a environmentálne riešenia mobility sú zatiaľ stále
marginálnymi, a rozvíjajú sa predovšetkým vo veľkých mestách Slovenska.
Poďakovanie: kapitola vznikla s podporou projektu VEGA č. 1/246/17 a VEGA
č. 1/0540/16.
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Školstvo

E

dukácia má nezastupiteľné miesto v spoločnosti, pričom postupom času sa jej
dôležitosť neustále zvyšuje nielen pre spoločnosť ako celok, ale aj pre regióny
ako jej entity (Lauko et al. 2011). Edukácia je jedným z východiskových faktorov
rozvoja spoločnosti a vo vyspelej spoločnosti patrí medzi podstatné priority
hospodárstva. Vzdelanie je jedným z rozhodujúcich faktorov znalostnej ekonomiky
(Rehák et al. 2015). Doteraz všetky vlády na Slovensku deklarovali školstvo ako
jednu zo svojich hlavných priorít (Správy o stave školstva na Slovensku), avšak
realita zatvárania škôl rôznych typov v dôsledku zmien demografickej štruktúry
obyvateľstva alebo transformácie školstva sa v ostatnom období objavuje stále
častejšie (cf. Lauko et al. 2011).
Aj slovenská spoločnosť začína postupne považovať školstvo a jeho kvalitu za
individuálnu tému, na ktorú sa kladie dôraz pri širších politických diskusiách (Beblavý
a Kubánová 2001). Napriek tomu možno konštatovať, že všeobecná diskusia k tejto
téme mala za ostatných 30 rokov iba minimálnu pozornosť. Školstvo na Slovensku
za ostatné tri dekády prešlo výraznou transformáciou, ktorej prejavy možno
hodnotiť aj z priestorového hľadiska. Jednou z disciplín, ktorej objektom výskumu
je aj školstvo, je geografia. Geografia edukácie sa venuje výskumu priestorových
aspektov edukácie, školstva (Johnston 2000). V slovenskej geografii bola téma
školstva viackrát diskutovaná (napr. Gurňák et al. 2009, 2010a, 2010b, 2011; Lauko
a Križan 2008; Lauko et al. 2010, 2011; Madziková 2017; Matlovič a Matlovičová
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2017; Nestorová-Dická 2013; Slavík 1994; Slavík a Lišková 1996; Slavík a Mišík 1999;
Slavík a Plavčan 1999).
Najväčšia pozornosť autorov je venovaná sieti základných škôl, keď podľa platnej
legislatívy je povinná školská dochádzka desaťročná a nikoho nemožno oslobodiť od
plnenia povinnej školskej dochádzky. Sieť základných škôl možno teda považovať za
esenciálnu pri efektívnom fungovaní samospráv. Ďalšia časť kapitoly je zameraná na
transformáciu siete stredných škôl v súvislosti s vývojovými trendami. V poslednej
časti je zhodnotená sieť rôznych typov vysokých škôl na Slovensku s prihliadnutím
na vývoj počtu ich študentov.
Cieľom tejto kapitoly je zhodnotenie siete škôl na území Slovenska z dvoch aspektov.
Prvým je časový aspekt v období ostatných 30 rokov. Druhým je priestorový aspekt,
pričom dôraz je kladený na transformáciu školských zariadení za vybrané priestorové
jednotky. Úlohou autorov je analýza vývoja sietí základných, stredných a vysokých
škôl na území Slovenska, identifikovať regióny a trendy vývoja počas troch dekád.
V tejto súvislosti je úlohou autorov odpovedať na otázku: Ako sa zmenilo priestorové
rozloženie školských zariadení na Slovensku od roku 1989 a aké sú vývojové trendy?

11.1 Transformácia siete základných škôl na území Slovenska
Pred rokom 1989 v Československu boli žiaci na základe miesta trvalého pobytu
pričlenení do príslušného spádového školského obvodu. Táto kontrolovaná
obslužnosť poskytla školám určitú krátkodobú stabilitu a väčšiu predvídateľnosť
vývoja na danom území (napr. prognóza vývoja žiakov v populácii). V prípade
poklesu počtu žiakov alebo nepravidelností vo vekovej štruktúre obyvateľstva však
školy mali vysoké riziko zániku bez možnosti legitímneho poskytovania alternatívnej
„klientely“. Takto boli posilňované netransparentné konkurenčné vzťahy medzi
školami a selektívne udeľovanie výnimiek školských obvodov (Trnková 2006). Od
osemdesiatych rokov 20. storočia, najmä pod tlakom populačných zmien a úbytku
počtu žiakov, je upúšťané od striktného vymedzenia spádových regiónov základných
škôl a rodičom je ponechávaná možnosť vybrať si, do ktorej školy umiestnia svoje
deti, čo otvára miestne školské trhy (Nekorjak et al.. 2011; Kučerová et al. 2015b).
Súčasný platný školský zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov stále
používa termín „školský obvod spádovej školy“. To znamená, že „žiak si plní povinnú
školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt“,
súčasne však nie je povinnosťou detí s trvalým pobytom na území školskej štvrte
navštevovať výlučne túto základnú školu v prípade „ak zákonný zástupca pre svoje
dieťa nevyberie inú základnú školu“ a „ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné
vzdelávanie“. Riaditeľ spádovej školy je „povinný prednostne prijať na plnenie
povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom
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obvode spádovej školy a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom
zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom
obvode tejto spádovej školy“ do výšky povoleného počtu žiakov na danej škole. Až
potom ostatné voľné miesta môžu obsadiť žiaci z iných obvodov.
Od začiatku polovice 90. rokov 20. storočia dochádza celkovo na území Slovenska
k nárastu ZŠ (Lauko et al. 2010). Kulminácia počtu bola dosiahnutá v roku 1996,
kedy bolo na Slovensku 2 516 základných škôl (obr. 11.1). Tento jav možno vysvetliť
ako dôsledok obnovenia samosprávy, keď niektoré sídla administratívne pričlenené
k vyšším strediskovým sídlam sa osamostatnili, pričom sa obnovila aj prevádzka
miestnych škôl (Kučerová 2012). Od tohto roku dochádza k sústavnému znižovaniu
počtu až na najnižšiu hodnotu v roku 2018 a to 2 087 základných škôl.

Obr. 11.1. Vývoj počtu ZŠ a žiakov ZŠ na území Slovenska v rokoch 1991 – 2018
Zdroj: Interné materiály Centra vedecko-technických informácií SR 2019
Vývoj zmien počtu ZŠ v rurálnom prostredí má podobný charakter ako pri
všeobecnom celoslovenskom meradle (Lauko et al. 2011). Na slovenskom vidieku
bolo v roku 1991 lokalizovaných 1 700 ZŠ, čo predstavovalo 70,4 % zo všetkých ZŠ
na Slovensku. Vzhľadom na spomínaný pokles počtu škôl, v roku 2016 sa ich počet
znížil na 1 410 škôl, pričom sa aj percentuálny podiel znížil, a to na 67,1 % (Interné
materiály Centra vedecko-technických informácií SR 2017).
Zo všetkých žiakov ZŠ na Slovensku v roku 1991 navštevovalo vidiecke školy 249 732
žiakov (34 % žiakov ZŠ na Slovensku). Počas analyzovaného obdobia dochádzalo
k poklesu počtu žiakov ZŠ na vidieku (174 869 žiakov v roku 2016), avšak relatívny
počet žiakov ZŠ na vidieku zaznamenal vzostup (40,3 % žiakov ZŠ na Slovensku)
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(Interné materiály Centra vedecko-technických informácií SR 2017). Pozitívnejšia
demografická situácia sa prejavila aj na miernom náraste počtu žiakov po roku 2014,
a to o 2,2 tisíc. Možno sa však domnievať, že uvedený nárast počtu žiakov ZŠ vo
vidieckych regiónoch môže byť spôsobený aj v kontexte suburbanizačných procesov,
najmä v regiónoch, ktoré zaznamenávajú významnú bytovú výstavbu (Šveda 2011).
Pri sumárnom pohľade na vidiecke ZŠ prostredníctvom ukazovateľa indexu rastu
možno poukázať na negatívne zmeny analyzovaných ukazovateľov počas troch
analyzovaných dekád. Index rastu (resp. poklesu) počtu ZŠ celkovo od roku 1991
do roku 2018 dosiahol hodnotu 85,6 (úbytok 351 škôl). Počas prvej dekády došlo
k nárastu poštu škôl o 28, odvtedy dochádzalo k ich neustálemu poklesu, najvýraznejšie
v období rokov 2000 – 2010 (pokles o 250 škôl). Záporné hodnoty dosahujú aj ostatné
analyzované ukazovatele. Pokles počtu ZŠ sa prejavil aj rapídnym poklesom počtu
tried. Medzi rokmi 1991-2018 došlo k poklesu o 5 155 tried, avšak s pozitívnym
vývojom v poslednom analyzovanom období. Aj napriek rušeniu mnohých škôl
došlo k zvýšeniu počtu tried vzhľadom na zvyšujúci sa počet žiakov. Čiže nevznikali
nové školy, ale dochádzalo skôr k zvyšovaniu kapacít existujúcich. Počet žiakov
ZŠ sa kontinuálne znižoval až do roku 2014. Negatívny trend výrazného znižovania
počtu žiakov nezvrátil ani mierny nárast ich počtu v poslednej etape vývoja. Medzi
rokmi 1991 – 2018 došlo k úbytku až 269 324 žiakov ZŠ! Na takýto trend s istým
oneskorením reaguje aj index počtu učiteľov ZŠ. V prvej etape vývoja došlo k ich
výraznému zvýšeniu (4 374 učiteľov), avšak v druhej etape s úbytkom 250 škôl, 5 639
tried a 212 378 žiakov súvisí úbytok 6 792 učiteľov. Medzi rokmi 2010 – 2018 narástol
počet žiakov ZŠ o 7 417, na čo reagoval nárast počtu 666 učiteľov. Sumárne je však na
základných školách registrovaný úbytok 1 752 učiteľov! (tab. 11.1).
Tab. 11.1. Index rastu vybraných ukazovateľov ZŠ na území Slovenska v rokoch 1991 – 2018
Rok
ZŠ
Triedy ZŠ
Žiaci ZŠ Učitelia ZŠ
1991 – 2000
101,1
100,8
91
111,6
2000 – 2010
89,9
80,7
67,4
83,9
2010 – 2018
94,2
101
101,7
101,9
1991 – 2018
85,6
82,2
62,4
95,4
Zdroj: Interné materiály Centra vedecko-technických informácií SR 2019
Ak zohľadníme skutočnosť, že dochádzka do ZŠ je na Slovensku povinná počas
deviatich1 školských rokov, a tiež aj rozsah služieb poskytovaných školou (Školský
zákon č. 245/2008 Z. z.), tak by ZŠ mala byť dostupná všetkým deťom v školskom
Podľa zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov je povinná školská dochádzka desaťročná.
V tomto prípade sa berie do úvahy povinná školská dochádza do úspešného skončenia 9. ročníka základnej školy.
1
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Školstvo
veku (6 – 15 rokov). Lokalizácia ZŠ by mala byť rovnomerná na celom území
republiky, samozrejme so zreteľom na intenzitu osídlenia a počet školopovinných
žiakov na danom území. Rovnako by mala byť zabezpečená primeraná možnosť
dochádzania do školských zariadení, napríklad prostredníctvom prostriedkov
hromadnej dopravy (Kučerová 2008). Podľa Kučerovej et al. (2015b) riedka sieť ZŠ
je predpokladom tiež väčšej spádovej oblasti jednotlivých škôl, a teda tiež napr.
aj väčších nákladov na dopravu (najmä pre rodičov žiakov). Nízky počet ZŠ však
môže s ohľadom na konkurenčné prostredie medzi školami byť aj výhodný, pretože
školy majú, bez nutnosti vzájomného boja o žiakov, lepšiu možnosť vytvoriť si
dostatočne veľký a početný spádový región. Nastáva tu zároveň však aj riziko, že
priestorová izolovanosť niektorých škôl bude pôsobiť na ich vzdelávací monopol
bez ohľadu na kvalitu vzdelávania. Podstatnejšie preto než samotné údaje o počte
škôl sú informácie o ich priestorovom rozmiestení a tiež vzťah k rozmiestneniu
potenciálnych žiakov a detskej zložky populácie všeobecne v danom území.
Z priestorového hľadiska možno sieť ZŠ v porovnaní so sieťou ostatných škôl (Lauko
et al. 2011) na území Slovenska vo všeobecnosti hodnotiť ako relatívne homogénnu
(obr. 11.2). Na druhej strane možno poukázať aj na určitú priestorovú heterogenitu.
Zjednodušene možno sieť ZŠ dichotomicky rozdeliť na regióny, v ktorých je sieť škôl
husto lokalizovaná a regióny s riedkou sieťou ZŠ. Najväčšiu koncentráciu ZŠ možno
identifikovať najmä na západnom, severnom Slovensku (Orava a Kysuce), v južnej
časti stredného Slovenska (okolo hraníc s Maďarskom) a na východnom Slovensku
(s výnimkou severovýchodnej časti a západnej časti Košického kraja). Regióny
s redšou sieťou ZŠ sú príznačné najmä pre časť stredného Slovenska, v centrálnej
časti Trnavského kraja, severnej a východnej časti Nitrianskeho kraja, v západnej
a severovýchodnej časti Košického kraja a v severovýchodnej časti Prešovského kraja.
V slovenských obciach prevažuje počtom jedna škola. V roku 1991 sa vo viac ako
polovici obcí nachádza práve jedna ZŠ (obr. 11.2). Úbytok počtu ZŠ za ostané roky
spôsobil, že v roku 2018 sa podiel obcí s jednou ZŠ znížil na menej ako polovicu,
pričom úbytok ZŠ bol identifikovaný v takmer 300 obciach. Práve dve ZŠ sa v roku
1991 nachádzali v 6 % obcí, pričom v roku 2018 ich podiel klesol na hodnotu 3 %.
Z analýzy vyplýva, že v obciach s počtom škôl tri a viac sa úbytok ZŠ prejavil výrazne,
keďže v roku 2018 nebola identifikovaná vidiecka obec s viac ako 2 ZŠ (obr. 11.2).
Podľa Kučerovej (2012) určité pravidelnosti ako populačná veľkosť obcí alebo
spádových oblastí príslušnej školy, resp. veľkosť a štruktúra populácie vo veku
povinnej školskej dochádzky by mali byť odzrkadlené a zohľadnené v lokalizácii
rôznych typoch a druhov ZŠ. Medzi rokmi 1991 – 2018 došlo na území Slovenska
prevažne k procesu stagnácie siete základných škôl (70 % obcí). Druhú najpočetnejšiu
skupinu obcí zastupujú obce, v ktorých zanikla základná škola (16 %). Ide prevažne
o obce na východe a juhu Slovenska (obr. 11.3). Celkovo v 8 % obcí lokalizovaných
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prevažne na juhu Slovenska počet základných škôl poklesol. Nárast (2 %), prípadne
vznik nových (4%) základných škôl bol zaznamenaný prevažne v mestách, prípadne
v ich zázemí v súvislosti so suburbanizačnými procesmi.
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Obr. 11.2. Priestorové rozloženie ZŠ na území Slovenska v roku 1991 a 2018
Zdroj: Interné materiály Centra vedecko-technických informácií SR 2019
Znižovanie počtu žiakov a tried základných škôl na území Slovenska malo celoplošný
charakter, avšak iba v prípade štátnych škôl. Kým v roku 1990 boli na Slovensku
2 cirkevné základné školy, ktoré navštevovalo 767 žiakov (0,1 % všetkých žiakov
základných škôl), v roku 2018 to bolo 116 škôl a 25 969 žiakov (5,8 % všetkých
žiakov základných škôl). Prvá súkromná základná škola na Slovensku je evidovaná
od roku 1993 s počtom žiakov 49. V roku 2018 bolo na Slovensku 61 súkromných
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základných škôl, ktoré navštevovalo 2,1 % všetkých žiakov základných škôl na
Slovensku (Zacharová et al. 2019). Aj tieto ukazovatele dotvárajú trend vývoja siete
základných na Slovensku za ostatných 30 rokov.
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Obr. 11.3. Vývoj ZŠ na území Slovenska v rokoch 1991 až 2018
Zdroj: Interné materiály Centra vedecko-technických informácií SR 2019

11.2 Transformácia siete stredných škôl
na území Slovenska
Slovensko má zo všetkých stupňov škôl (primárne, sekundárne a terciárne)
najpestrejšie zloženie škôl ponúkajúcich stredoškolské vzdelanie. Ponuka
súkromných, cirkevných, jazykových či umeleckých vzdelávacích inštitúcií je veľmi
široká. Absolútny počet žiakov stredných škôl na Slovensku však v ostatných rokoch
postupne klesá (Lauko et al. 2011).
Vývoj siete stredného školstva na Slovensku definovaného počtom stredných škôl
mal do roku 2001 vzostupný trend (Lauko et al. 2011), kedy ich počet presiahol
hodnotu 1 000 škôl (obr. 11.4). S výnimkou troch rokov nastal následne pozvoľný
pokles počtu škôl na úroveň 840 škôl v roku 2018. Tento pokles bol najzreteľnejší
v prípade stredných odborných škôl (resp. stredných odborných učilíšť a učilíšť).
Naopak, v prípade gymnázií došlo k výraznému rastu a v ostatnej dekáde
minimálnemu poklesu počtu škôl (menej ako 10 %). Počet špeciálnych stredných
škôl zaznamenal za ostatných 30 rokov kontinuálny nárast (viac ako 4-násobný).
Trendom vývoja stredných škôl je zmena ich vnútornej štruktúry. Od roku 2008/2009
boli združené stredné školy, stredné odborné učilištia a učilištia podľa zákona
245/2008 Z.z. premenované na stredné odborné školy. Trendom je zvyšovanie
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30 rokov transformácie na Slovensku
podielu cirkevných a súkromných škôl na území Slovenska. V prípade stredných
odborných škôl tvoril v roku 2018 podiel súkromných škôl 18 % a cirkevných 4 %,
v prípade gymnázií ide o 17 % súkromných škôl a 22 % cirkevných škôl.

Obr. 11.4. Vývoj počtu SŠ a žiakov SŠ na území Slovenska v rokoch 1989 – 2018
Zdroj: Interné materiály Centra vedecko-technických informácií SR 2019
Demografický vývoj počas ostatných dvoch dekád spolu s vývojom počtu žiakov
stredných škôl (obr. 11.5) naznačuje, že kapacitné možnosti stredného školstva už
pomaly presiahli dopyt na začiatku nového storočia. Tieto tlaky si vynútili štrukturálne
zmeny v školstve. Keďže väčšina škôl (a to i štátnych) je existenčne závislá od počtu
žiakov, sú nútené prispôsobovať sa dopytu. Ako konštatujú Lauko et al. (2011), tlak
je najmä na zvyšovanie kapacít škôl poskytujúcich úplné stredné vzdelanie, teda
najmä gymnázií a stredných odborných škôl, kým záujem o učilištia, resp. špeciálne
stredné školy výrazne klesá. Možno konštatovať, že ťažiskom stredného školstva
na Slovensku sú odborné školy, ktoré tvoria až 52 % počtu všetkých stredných
škôl a navštevuje ich až 61 % všetkých žiakov. Za ostatné tri dekády zaznamenali
tieto školy najväčší nárast pokiaľ ide o ich počet. Tento nárast sa dial práve na úkor
redukcie siete učilíšť. Je pozoruhodné, že tento nárast sa odohral tak v štátnom,
ako aj v cirkevnom a najmä v súkromnom odbornom školstve. Výsledkom daného
procesu sa stala skutočnosť, že od roku 2008 prestali učilištia ako samostatná
kategória stredných škôl existovať a boli rozdelené medzi stredné odborné školy
a špeciálne stredné školy. Zaujímavou skutočnosťou je fakt, že najväčší počet
súkromných stredných škôl je v súčasnosti práve v kategórii stredných odborných
škôl. Pokiaľ ide o gymnáziá, možno konštatovať pomerne vyrovnaný stav počtu
štátnych gymnázií za ostatné dekády, čo ale neplatí pokiaľ ide o cirkevné a najmä
súkromné gymnáziá, kde došlo k viac ako dvojnásobnému nárastu počtu škôl.
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Školstvo
Je potrebné poznamenať, že všetky uvedené údaje o počtoch študentov sa vzťahujú
na denných študentov, hoci aj v strednom školstve je evidovaná externá forma štúdia.
Počty externých študentov na rozdiel od vysokého školstva dosahujú minimálny
podiel s viac-menej stabilizovaným počtom. V školskom roku 2018/2019 predstavoval
podiel externých študentov na gymnáziách iba 0,6 % všetkých študentov, pričom
išlo prevažne o súkromné školy. Výraznejší, nie však rozhodujúci, podiel externých
študentov bol zaznamenaný na stredných odborných školách (7,7 %).
Na začiatku transformačného obdobia boli gymnáziá najdynamickejšie rastúcim
druhom stredných škôl. Napriek nepriaznivej demografickej situácii, došlo medzi
rokmi 1990 – 2003 k 1,8 násobnému zvýšeniu počtu ich študentov. V druhej
dekáde transformačného obdobia bol zaznamenaný všeobecný trend poklesu
počtu žiakov stredných škôl, čo sa prejavilo aj v prípade gymnázií o viac ako
štvrtinu počtu žiakov. V ďalšom období možno očakáva opäť mierny nárast počtu
žiakov gymnázií (Herich a Kováč 2019).
Horná kulminácia žiakov stredných odborných škôl nastala v polovici 90. rokov
minulého storočia. Odvtedy počet žiakov týchto stredných škôl klesá. Podľa prognóz
by mal pokles počtu žiakov trvať do konca druhej dekády 21. storočia a následne
nastane mierny nárast (Herich a Kováč 2019). Za ostatnú dekádu sa počet žiakov
znížil o viac ako polovicu, pričom medziročné tempo poklesu je na úrovni 4 %.
Opačný trend majú konzervatóriá. Štúdium na tomto type stredných škôl
zaznamenal za ostatné dve dekády zvýšený záujem s medziročným tempom rastu
cca 4 %. V období medzi rokmi 2000–2018 došlo k nárastu z 1 579 na 3 034 žiakov
(CVTI 2019).
Priestorový pohľad na vývoj siete stredných škôl na území Slovenska ponúka dve
protichodné tendencie, ktoré sa prejavujú zvyšovaním počtu stredných škôl (obr.
11.5). Prvým trendom je koncentrácia stredných škôl na Slovensku. Priemerný
počet škôl na sídlo strednej školy (definované ako obec, v ktorom sa nachádza
stredná škola) sa medzi rokmi 1991 a 2018 zvýšil z hodnoty 3,2 na 4,8. Druhým,
protichodným trendom je atomizácia stredného školstva. Kým v roku 1991 sa
stredná škola nachádzala 121 obciach, v roku 2018 to bolo 143 obcí (obr. 11.5).
Tieto trendy majú svoje špecifiká v priestore. Zväčša ide o rozvoj siete stredných
škôl v mestách na Slovensku, avšak trendom je narastajúci počet stredných škôl na
slovenskom vidieku. V roku 1991 sa 13 stredných škôl nachádzalo v 12 vidieckych
obciach a študovalo v nich 1 478 žiakov. V roku 2018 došlo k zvýšeniu vidieckych
centier stredného školstva na 19 obcí (23 škôl), ktoré navštevovalo 3 769 žiakov.
Vo všeobecnosti možno konštatovať vývojové trendy, podľa ktorých došlo takmer
v polovici sídiel stredných škôl k nárastu počtu škôl (obr. 11.6). Je však potrebné
poznamenať, že viac ako v desatine sídiel došlo k zániku (6 %) alebo poklesu (5 %)
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počtu škôl. V pätine sídiel počet stredných škôl stagnoval. V roku 2018 v porovnaní
s rokom 1991 vzniklo 31 nových stredných škôl (20 %). Kým v roku 1991 boli stredné
školy lokalizované v 15 obciach, v roku 2018 sa ich počet takmer zdvojnásobil (29).
Taktiež došlo k nárastu počtu žiakov vidieckych stredných škôl o 52 % na počet viac
ako 4 500 žiakov. V rokoch 1991 a 2018 sa stredná škola nachádzala v 34 vidieckych
obciach. V 8 obciach došlo k zániku školy alebo k zníženiu počtu, v 20 obciach
vznikla nová škola.
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Obr. 11.5. Priestorové rozloženie SŠ na území Slovenska v roku 1991 a 2018
Zdroj: Interné materiály Centra vedecko-technických informácií SR 2019
Vzhľadom na zriaďovateľa má trend vývoja siete stredných škôl odlišný charakter
ako v prípade základných škôl. Vývoj žiakov štátnych gymnázií dosiahol kulmináciu
v roku 2003 (viac ako 83 000 žiakov), vývoj počtu žiakov cirkevných a súkromných
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škôl za ostatné tri dekády transformácie má rastúci trend (s istým medziročným
poklesom). V prípade gymnázií je trendom zvyšovanie podielu cirkevných škôl.
V roku 1990 navštevovalo 2 cirkevné gymnáziá 162 žiakov (0,2% všetkých žiakov
stredných škôl), v roku 2018 to bolo 51 gymnázií s 12 615 žiakmi (17,3 % všetkých
žiakov stredných škôl). Menší podiel dosahujú súkromné gymnáziá (na rozdiel od
základných škôl), kedy ich podiel na počte žiakov stredných škôl medzi rokmi 1990 –
2018 narástol z 0,2 % na 6,0 % (v roku 2018 pôsobilo na Slovensku 40 súkromných
gymnázií). Súčasným trendom je, že celkovo takmer štvrtina žiakov gymnázií
študuje na neštátnych školách. Obdobný trend je aj v prípade stredných odborných
škôl a konzervatórií. Na neštátnych stredných odborných školách a konzervatóriách
v súčasnosti študuje 14 % všetkých žiakov stredných odborných škôl a konzervatórií,
pričom v roku 1990 to bolo 0,6 % (Zacharová et al. 2019).

# #

#

#

#

#

k

(
!

k#
k #
#
(
!

#

k#
k

#

!#
A
!
A

#

#

k #
(
!

# #
(
!
# #
#
# # k
k
#
#
k
(k#
# !
#k
#
#
(
!
#
#
#
(#
!
k
#
#
(
!
#
(
!
(
#!

k #
#

k
k

#

0

25

#

k #
(#
!

k#

# #

(
( !
!

#

k

#

(
!

50 km

(
!
(
!
!
(
(
!

(
!

(
!

k
k !(

!
A
! #
A

#
#
#

ag
St

#

20 %

#

k# !(#

#
cia
nב

(
!

#

!
((
!

#

(
!

k

#

#

#
#

#
(
!
k#

#k

!#
(

k #
!
! A
A

!
A

Vz n i

k

Z בnik

6%

#

k

(
!

#
k

Po k
le s

5%

#

Nבrast
Pokles

(
!

Stagnבcia

k

Vznik

!
A

Zבnik

21 %
Nב
ra

48 %

#

#

#A
!

#
# #
# #
(
!
#
!k
kk
A
k#

#

(
!

st

Obr. 11.6. Vývoj SŠ na území Slovenska v rokoch 1991 až 2018
Zdroj: Interné materiály Centra vedecko-technických informácií SR 2019

11.3 Transformácia siete vysokých škôl
na území Slovenska
Špecifickým procesom transformácie po roku 1989 prechádzalo vysoké školstvo
na Slovensku. Na rozdiel od nižších stupňov škôl na jeho transformáciu veľmi
zásadným spôsobom vplývali politické a ekonomické zmeny a až v neskoršom
období sa prejavili aj dopady demografických zmien. Samozrejme zásadnú úlohu
v prvom slede zohrávali spoločenské a politické zmeny v závere roka 1989, ktoré
boli do značnej miery priamo prepojené s akademickým prostredím. Tie mali za
následok liberalizáciu viacerých aspektov vysokého školstva. V prvom rade to bolo
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okamžité ukončenie ideologickej kontroly a regulácie vysokých škôl, čo sa okrem
iného týkalo i prijímacieho procesu na vysoké školy. Ten prestal byť limitovaný
ideologickými kritériami a v neposlednom rade svoju úlohu zohralo i rozšírenie
možností výberu škôl, keďže sa napríklad rýchlo odbúravali limity ohľadom počtu
podaných prihlášok. Tieto faktory spolu s viacerými ďalšími, spomeňme najmä
fakt, že po roku 1990 do veku vysokoškolského štúdia prichádzali populačne
najsilnejšie ročníky študentov narodených v polovici 70. rokov 20. storočia (tzv.
„Husákove deti“), podstatne zvyšovali záujem o vysokoškolské štúdium. Pri sčítaní
obyvateľstva v roku 1991 bolo na Slovensku 13 vysokých škôl, na ktorých študovalo
62 103 študentov. Podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov v tomto čase tvoril
len 5,8 % z celkovej populácie.
Od tohto obdobia prešlo slovenské vysoké školstvo turbulentnými zmenami
(Gurňák et al. 2009). Výrazne narástol počet vysokých škôl, vzniklo súkromné
vysoké školstvo a na území Slovenska začali pôsobiť zahraničné vysoké školy. Nastal
ďalší kvantitatívny rozvoj vysokého školstva. Mnohé detašované pracoviská sa stali
samostatnými vysokými školami. Vytvorila sa aj pestrejšia štruktúra vysokých škôl
z pohľadu ich zriadenia, k doposiaľ výlučne verejným vysokým školám pribudli
ďalšie štátne a tiež súkromné vysoké školy. Hoci pozícia verejných vysokých škôl
zostala čo do množstva jednotlivých škôl, či ich fakúlt dominantná, predsa len vznik
uvedených ďalších typov škôl výrazne kvantitatívne rozšíril kapacity i územný dosah
vysokého školstva na Slovensku. Možno povedať, že postupne po prelome milénií
sa situácia najmä v sektore verejných vysokých škôl stabilizovala, aspoň pokiaľ ide
o sformovanie siete verejných vysokých škôl.
Vývoj vysokého školstva v transformačnom období možno rozdeliť do troch hlavných
etáp (decénií), ktoré sa odlišujú intenzitou vzniku vysokých škôl (časový aspekt)
a taktiež priestorovými možnosťami rozvoja vysokých škôl. V prvom desaťročí
vzniklo 9 vysokých škôl v troch „nárazových“ fázach. Prvou z nich bol rok 1992,
kedy boli založené tri všeobecnovzdelávacie verejné vysoké školy v Trnave, Banskej
Bystrici a v Nitre a jedna štátna vysoká škola v Bratislave (Akadémia Policajného
zboru). Výraznejší rozvoj vysokých škôl nastal až v druhej polovici dekády, a to
najmä v roku 1997, kedy sa ďalšími centrami vysokých škôl stali aj mestá Prešov
a Trenčín. Ďalšie vysoké školy boli otvorené v Banskej Bystrici a Trnave. V roku 1999
bola otvorená Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, čím vznikla nová kategória
vysokých škôl – súkromné vysoké školy. Možno konštatovať, že prvá dekáda
transformačného obdobia bola charakterizovaná výrazným rozvojom vysokého
školstva v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, keďže bolo vytvorených viac ako
26 % súčasných vysokých škôl. S nárastom počtu vysokých škôl súvisel aj intenzívny
nárast počtu študentov. Od polovice deväťdesiatych rokov stúpal počet študentov
na vysokých školách medziročne v priemere o 10 %. Celkovo v období 1989–2000
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vzrástol počet interných študentov o 90 % (obr. 11.7), pričom v prípade externých
študentov možno hovoriť o mimoriadnom náraste (260 %). Počet fakúlt vysokých
škôl sa viac ako zdvojnásobil (CVTI SR 2019).

Obr. 11.7. Vývoj počtu študentov vysokých škôl v SR podľa jednotlivých druhov škôl
a typu štúdia
Zdroj: UIPŠ
Narastajúci záujem o vysoké školstvo sa prejavil najväčším rozmachom vysokého
školstva na Slovensku v prvom decéniu 21. storočia, kedy vzniklo viac ako
38 % súčasného počtu škôl. Vysoké školy vznikali priebežne, nie nárazovo ako
v predchádzajúcom decéniu. Celkovo vzniklo 13 vysokých škôl v rôznych lokalitách
Slovenska (tab. 11.2). Vznikom dvoch verejných vysokých škôl v Ružomberku (2000)
a v Komárne (2004) došlo k ukončeniu rastu počtu verejných vysokých škôl. Na
druhej strane vzniklo 10 súkromných vysokých škôl, najmä v Bratislave (40 %), ale aj
na východe Slovenska (Košice, Prešov).

- 297 -

30 rokov transformácie na Slovensku
Vo vývoji vysokého školstva sa objavil aj nový prvok – pôsobenie zahraničných
vysokých škôl na území Slovenska. Zahraničné vysoké školy poskytujú vysokoškolské
vzdelávanie na území Slovenskej republiky podľa právnych predpisov štátu ich
sídla na základe udelenia oprávnenia vydaného Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky (www.minedu.sk). Do konca druhého
sledovaného decénia pôsobili na Slovensku oficiálne so súhlasom Ministerstva
školstva Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
výlučne vysoké školy z Českej republiky: Bankovní institut vysoká škola, a. s.; Vysoká
škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.; Vysoká škola mezinárodních a veřejných
vztahů Praha, o. p. s. a Univerzita Palackého v Olomouci so sieťou vzdelávacích
centier po celom území Slovenska. Tento výpočet by však nebol úplný. Faktom
totiž je, že v uvedenom hektickom období prvej dekády 21. storočia rastúci dopyt
po vysokoškolskom vzdelávaní využívali i ďalšie (opäť prevažne české) zahraničné
vysoké školy, ktoré si neoficiálne a v rozpore s platnou legislatívou zriaďovali na
území Slovenskej republiky svoje konzultačné strediská. Podľa médií ich počet
dosahoval až desiatku (SME 2004). Išlo pritom nielen o súkromné, ale aj niektoré
verejné vysoké školy z Českej republiky. Neskôr buď niektoré z nich svoje pôsobenie
zlegalizovali získaním oprávnenia alebo naopak „stiahli“ svoje zariadenia mimo
územie SR, často do prihraničných obcí (napr. Univerzita Jana Amose Komenského
Praha spol. s r. o. v Starom Hrozenkove). Z pohľadu štatistík, ale i právneho stavu
však študenti týchto vysokých škôl boli a sú považovaní za študentov v zahraničí,
rovnako ako tí, ktorí reálne odišli na štúdiá do zahraničia.
Kým v predchádzajúcich obdobiach vznikali vysoké školy na Slovensku iba vo väčších
mestách, v súčasnosti zaradených medzi krajské mestá, začiatkom 21. storočia
začali vysoké školy vznikať aj v okresných (Skalica, Ružomberok, Komárno, Banská
Štiavnica) alebo dokonca i v ostatných mestách (Dubnica nad Váhom, Sládkovičovo).
Charakteristikou črtou sa stal najmä rozmach súkromných vysokých škôl, ktorých
podiel bol 69 % zo všetkých vzniknutých škôl v danej dekáde (okrem zahraničných
vysokých škôl).
Počty vysokoškolských študentov v tejto druhej etape (2000 – 2010) už nenarastali
tak výrazne ako v predošlej etape (1989 – 1999). V prípade interných študentov išlo
o vzostup 45 %, pričom hranica 100 000 interných študentov bola prekročená v roku
2002. Rast externých študentov (o 99 %) si zachovával stále viac ako dvojnásobné
hodnoty v porovnaní s internými študentmi. Práve uvedené druhé decénium sa
stalo zlomovým z pohľadu kvantitatívneho rozvoja slovenského vysokého školstva,
pretože trend rastu počtu študentov sa v polovici tohto obdobia v podstate zastavil
a v jeho závere sa už objavili známky poklesu. Tento obrat vo vývoji počtu študentov
mal rôzne prejavy podľa jednotlivých druhov škôl, či foriem štúdia. Napríklad
vo verejných vysokých školách nastal obrat už v rokoch 2007 – 2008 a následne
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pokračoval trvalý úbytok študentov, pričom najskôr sa tento pokles prejavil
u študentov externého štúdia až o rok až dva neskôr už výraznejšie aj pri študentoch
interného štúdia (obr. 11.8). Súkromné vysoké školy si naopak udržali rastúci trend
počtu študentov až do rokov 2010, 2011. I v rámci súkromných vysokých škôl dosiahli
maximálne počty najskôr externí študenti (maximum v roku 2009), ktorých počet sa
ďalšie tri roky stabilizoval, kým počet interných študentov ešte do roku 2011 rástol.
Spomenúť musíme i štátne vysoké školy, ktoré tvoria najmenej početnú skupinu.
Práve tieto školy sa na základe legislatívnych zmien definitívne etablovali. Vývoj
počtu ich študentov bol výrazne menej turbulentný, ale podobne ako pri ostatných
dvoch typoch vysokých škôl možno sledovať v závere druhej dekády pokles ich
počtu. Celkovo možno konštatovať, že v rokoch 2007 – 2009 dosiahlo z hľadiska
počtu študentov slovenské vysoké školstvo svoj zenit. V rekordných rokoch 2008,
2009 študovalo na slovenských vysokých školách tesne cez 230 000 študentov.
Maximum interných študentov bolo dosiahnutých v roku 2009 (149 600 študentov),
maximum externých študentov už v roku 2007 (87 111).
Keďže sme opisovali zenit kvantitatívneho rozvoja vysokého školstva v druhej
sledovanej dekáde, teda počas prvého decénia 21. storočia, je zrejmé, že v druhom
decéniu a teda zhruba v poslednej sledovanej dekáde nastal pokles. Môžeme
potvrdiť, že minimálne pokiaľ ide o počet študentov slovenských vysokých škôl, je
to nesporný fakt. Od roku 2010 do roku 2018 klesol počet študentov slovenských
vysokých škôl o 38 %, inak povedané v poslednom sledovanom roku 2018 sa vrátil
na stav z rokov 2000 – 2001. Hoci dramatický pokles počtu študentov je jednou
z ústredných tém akademických kruhov posledných rokov, treba skonštatovať,
že stále je to viac ako dvojnásobný počet oproti roku 1990. Samozrejme to sú
len počty, ktoré nič nehovoria o kvalite a motivácii uchádzačov o vysokoškolské
štúdium. Podstatná je skôr skutočnosť, že na pokles počtu študentov doposiaľ
len veľmi obmedzene reaguje sieť vysokých škôl na Slovensku. Sieť verejných
a štátnych vysokých škôl sa dotvorila (na úrovni samotných vysokých škôl) ešte
v polovici predchádzajúceho decénia a do súčasnosti sa nezmenila (nesledujeme
vnútorné reorganizácie v rámci vysokých škôl, teda napr. vznik, či zánik fakúlt,
detašovaných pracovísk a pod.). V prípade súkromných vysokých škôl vznikli zatiaľ
posledné dve ešte v roku 2011. Najmladšou vysokou školou na území Slovenska
sa tak stala súkromná vysoká škola v Banskej Štiavnici akreditovaná koncom roka
2011. Dokonca neúspešné pokusy o akreditovanie a zriadenie ďalších súkromných
škôl sa objavili i v rokoch 2014 – 2015. Celkovo však doposiaľ oficiálne nezanikla ani
jedna zo súkromných slovenských vysokých škôl, hoci viaceré z nich postihol tak
zásadný úbytok študentov, že ich ďalšia existencia je už len z tohto pohľadu veľmi
problematická. Relatívne najdynamickejšou, ale aj najmenej prehľadnou zložkou
vysokého školstva na Slovensku sa tak stali zahraničné vysoké školy pôsobiace na
Slovensku. Oficiálne sa ich počet vyšplhal v polovici decénia na 8 (celkovo bolo
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oprávnených 9 škôl), no postupne klesal na súčasných 5, respektíve od novembra
2019 už iba na 4. Jednej z týchto škôl odobralo oprávnenie priamo ministerstvo
školstva, ostatné oznamovali samé ukončenie svojej činnosti (Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR).
Vývoj počtu študentov vysokých škôl na Slovensku v rokoch 2011 – 2018
podľa jednotlivých typov škôl i foriem štúdia vykazuje rôznu intenzitu poklesu.
Najvýraznejšie ubudli študenti súkromných vysokých škôl, ktorých počet sa znížil
v tomto období až o 57 %, pričom dramatický medziročný pokles o 24 % nastal
v roku 2015. Ten bol spôsobený najmä radikálnym poklesom počtu externých
študentov, kým počet interných študentov klesal miernejšie, respektíve sa po roku
2015 stabilizoval (obr. 11.8). Napriek tomu tvoria externí študenti až 2/3 študentov
súkromných vysokých škôl (v časoch maximálneho rozmachu v roku 2007 to bolo až
85 %). Podiel študentov súkromných vysokých škôl poklesol z maximálnej hodnoty
18 % (2011) na súčasných 12 %. Štátne vysoké školy zažili taktiež pokles a postupnú
stabilizáciu počtu študentov, treba však pripomenúť, že celkovo ich navštevuje len
zhruba 2 % vysokoškolských študentov. Z uvedeného by sme mohli vyvodzovať,
že verejné vysoké školstvo na Slovensku si napriek poklesom počtu študentov
celkovo posilňuje svoje pozície. Treba však pripomenúť, že problémom je celková
zmena pomerov. Kým pred zhruba 15 – 10 rokmi nedokázali verejné vysoké školy
napriek svojmu rozvoju kapacitne uspokojiť enormný dopyt po vysokoškolskom
vzdelaní, čo využili práve súkromné, ale i zahraničné vysoké školy, v súčasnosti je
to inak. Väčšina vysokých škôl má nenaplnené kapacity, pričom vďaka bezplatnému
vysokoškolskému štúdiu na verejných a štátnych školách sa ocitajú vo výraznej
nevýhode súkromné vysoké školy s plateným štúdiom. Nepochybne sa dá
polemizovať o kvalite jednotlivých vysokých škôl, no z hľadiska celkových počtov
študentov je zrejme ekonomické kritérium pri výbere štúdia asi kľúčové. Celkovo
teda môžeme uzavrieť kvantitatívny opis vývoja počtu študentov slovenských
vysokých škôl tým, že na verejných vysokých školách študuje v súčasnosti až 85 %
všetkých študentov a z nich iba 14 % študuje v externej forme.
Najdiskutovanejšou témou ohľadom poklesu počtov študentov slovenských
vysokých škôl je odliv slovenských študentov na štúdiá priamo do zahraničia. Podľa
údajov UNESCO v roku 2017 študovalo v zahraničí 32 404 študentov zo Slovenska,
z toho najviac 22 478 v Česku. S veľkým odstupom nasledovali Maďarsko, Spojené
kráľovstvo, Dánsko a Rakúsko s počtami medzi 1800 – 1000 študentmi (http://data.
uis.unesco.org). Na základe dostupných údajov môžeme povedať, že tento odliv
tvorí až 20 % študentov, ktorí študujú na Slovensku. V roku 2017 to bolo dokonca
23 %. Nejde však o trend len posledných niekoľkých rokov. Na súčasnú úroveň sa
v absolútnych hodnotách dostal počet v zahraničí študujúcich slovenských študentov
už v roku 2010, kedy prvý krát presiahol hranicu 30 000 študentov. V podstate
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Obr. 11.8. Vývoj celkového počtu študentov vysokých škôl v SR podľa jednotlivých
druhov škôl
Zdroj: spracované podľa UIPŠ, UNESCO (1991 – 2019)
najdynamickejší nárast odchodu študentov do zahraničia nastal v prvej dekáde
21. storočia, kedy už v roku 2002 presiahol hranicu 10 000 a v roku 2006 hranicu
20 000 študentov. Trend odchodu slovenských študentov do zahraničia ovplyvňuje
dominantne odchod na vysoké školy v Česku, ktorý sa rozvinul v uvedenom období
prvej dekády 21. storočia, kedy už v roku 2009 presiahol hranicu 20 000 študentov
a od tohto obdobia si zachováva viac-menej stabilný trend. Vrchol dosiahol v rokoch
2011 – 2013, kedy presiahol hranicu 24 000 študentov. Pri zohľadnení viacerých
súvislostí môžeme na margo odlivu vysokoškolských študentov zo Slovenska
skonštatovať, že tento odliv nastal v čase kulminácie kapacitnej vyťaženosti
samotného slovenského vysokého školstva na sklonku prvej dekády 21. storočia.
Čo je však podstatné, na rozdiel od vývoja počtu študentov vysokých škôl na
Slovensku, kde v druhej dekáde 21. storočia nastal citeľný pokles študentov, si
dokázal v podstate zachovať absolútne počty študentov, čím sa jeho podiel voči
študentom na slovenských vysokých školách neustále zvyšuje. Ani v tomto prípade
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nemôžeme hlbšie analyzovať okrem základných kvantitatívnych ukazovateľov aj
kvalitatívne aspekty, teda to, akí študenti odchádzajú. Pozoruhodná je i skutočnosť,
že v absolútnych hodnotách je uvedený odliv cca 30 000 študentov zo Slovenska
do zahraničia v porovnaní s niektorými krajinami veľmi vysoký. Napríklad z Česka
odchádza sotva polovičný počet študentov a podobné počty v zahraničí študujúcich
študentov dosahujú podstatne ľudnatejšie krajiny ako sú Poľsko alebo Španielsko.
Samozrejme v prípade odlivu slovenských študentov do zahraničia zohráva
špecifickú úlohu práve Česko a to nielen vďaka jazykovej a kultúrnej blízkosti (kde
v podstate môžu slovenskí študenti absolvovať štúdium v rodnom jazyku), ale aj
vďaka identickým ekonomickým a sociálnym podmienkam ako na slovenských
vysokých školách.
Tab. 11.2. Vysoké školy na Slovensku v roku 2018
Vysoká škola

Sídlo

Typ Dátum vzniku

Univerzita Komenského

Bratislava

V

6/27/1919

Slovenská technická univerzita

Bratislava

V

6/25/1937

Ekonomická univerzita

Bratislava

V

10/1/1940

Nitra

V

1/1/1946

Zvolen

V

4/25/1946

Vysoká škola výtvarných umení

Bratislava

V

1/1/1949

Vysoká škola múzických umení

Bratislava

V

6/9/1949

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie

Košice

V

12/12/1949

Technická univerzita

Košice

V

7/8/1952

Žilinská univerzita

Žilina

V

10/1/1953

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Košice

V

1/1/1959

Bratislava

Š

1/1/1973

Banská Bystrica V

2/27/1992

Slovenská poľnohospodárska univerzita
Technická univerzita

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Univerzita Mateja Bela
Trnavská univerzita
Akadémia Policajného zboru
Univerzita Konštantína Filozofa
Prešovská univerzita
Akadémia umení

Trnava

V

7/1/1992

Bratislava

Š

10/1/1992

Nitra

V

12/12/1992

Prešov

V

1/1/1997

Banská Bystrica V

1/7/1997

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

Trenčín

V

7/1/1997

Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Trnava

V

7/27/1997
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Vysoká škola manažmentu

Trenčín

S

12/1/1999

Ružomberok

V

7/1/2000

Slovenská zdravotnícka univerzita

Bratislava

Š

9/1/2002

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety

Bratislava

S

9/24/2003

Univerzita J. Selyeho

Komárno

V

1/1/2004

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej
správy

Bratislava

S

4/10/2004

Paneurópska vysoká škola

Bratislava

S

7/14/2004

Sládkovičovo

S

5/30/2005

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM
Slovakia

Prešov

S

8/24/2005

Stredoeurópska vysoká škola

Skalica

S

11/30/2005

Dubnica nad
Váhom

S

3/1/2006

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych
štúdií

Bratislava

S

7/1/2006

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

Košice

S

7/7/2006

Katolícka univerzita

Vysoká škola Danubius

Vysoká škola DTI

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Banská Bystrica Z

Vysoká škola medzinárodných a verejných
vzťahov

Bratislava

Z

11/10/2008

Akadémia médií, odborná vysoká škola
mediálnej a marketingovej komunikácie,
Bratislava

Bratislava

S

8/11/2011

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica S

11/19/2011

Vysoká škola hotelová v Praze 8

-

Z

do 8/2/2016

Univerzita Palackého v Olomouci

-

Z

do 26/2/2018

Vysoká škola Goethe Uni Bratislava

Bratislava,
Piešťany

Z do 16/12/2015

INSTITUT SUPÉRIEUR SPÉCIALISÉ DE LA MODE

Bratislava

Z

od sept. 2016

-

Z

-

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Hochschule Fresenius gGmbH

Banská Bystrica Z do 31/10/2019

Szent István Egyetem
Z
Vysvetlivky: V – verejná; Š – štátna; S – súkromná; Z – zahraničná
Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (2019)
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Všeobecne možno konštatovať, že od roku 1989 počet vysokých škôl na Slovensku
nepretržite stúpal až do začiatku poslednej sledovanej dekády, teda do roku 2011,
pričom nedošlo k zrušeniu ani jednej vysokej školy (tab. 11.2). No v tomto období sa
už zreteľne prejavovala stagnácia kvantitatívneho rastu vysokých škôl. Od polovice
druhej dekády 21. storočia sa už začali prejavovať prvé náznaky regresie, a to
v špecifickej skupine zahraničných vysokých škôl. Je to pochopiteľné, lebo práve
táto skupina najflexibilnejšie reaguje na zmeny trendov v dopyte po štúdiu. Iná je
situácia v ostatných typoch vysokých škôl, ktorých sa regres dotkol zatiaľ v rôznej
miere intenzity poklesu študentov a s tým súvisiace znižovanie finančných tokov. Na
tieto trendy školy zatiaľ reagovali internými opatreniami, reorganizáciami, či rušením
detašovaných pracovísk, ktoré najmä v prvej dekáde 21. storočia výrazne zahusťovali
sieť poskytovateľov rôznych foriem vysokoškolského štúdia. V súčasnosti (koniec
roka 2019) pôsobí na území Slovenska 35 slovenských vysokých škôl klasifikovaných
troch skupín (verejné, štátne a súkromné) a okrem nich 4 zahraničné vysoké školy.
V ostatných troch dekádach v súvislosti s rastom počtu vysokých škôl, rástol aj počet
fakúlt vysokých škôl. Fakulty boli zakladané aj mimo lokalít, kde sídlila univerzita. Takto
sa sídlami vysokých škôl stali aj ďalšie mestá a vysoké školstvo sa stalo prístupnejšie
pre väčší počet obyvateľov, pričom trendom bolo skracovanie priemernej
vzdialenosti do centra vysokého školstva. Rastúci počet študentov a absolventov
vplýval aj na zmenu vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva. Len pre ilustráciu, v roku
1950 malo ukončené vysokoškolské vzdelanie len 0,39 % obyvateľov Slovenska, čo
v absolútnych hodnotách predstavovalo takmer 13 500 obyvateľov. To bolo menej
ako bolo ako bolo zapísaných študentov v akademickom roku 2008/2009 na vysoké
školy iba v Bratislave. Počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov Slovenska rýchlo
narastal aj v období socializmu (Lauko et al. 2011). Na začiatku transformačného
obdobia tak malo podľa sčítania v roku 1991 7,75 % obyvateľov Slovenska starších
ako 15 rokov vysokoškolské vzdelanie, čo predstavovalo takmer 307 000 osôb.
Nastúpený trend zvyšovania podielu vysokoškolsky vzdelaných však pokračoval,
pričom historicky najintenzívnejší rast počtu vysokoškolsky vzdelaných bol
zaznamenaný v prvej dekáde 21. storočia, kedy podiel vysokoškolsky vzdelaných
osôb na Slovensku vo vekovej skupine 15 a viac ročných stúpol z 9,85 % na
16,64 %, čo predstavovalo v absolútnych hodnotách nárast zo 429 000 na 751 000
vysokoškolsky vzdelaných osôb. Inak povedané na Slovensku v rokoch 2001 – 2011
pribudlo toľko nových vysokoškolských absolventov, ako predtým za obdobie rokov
1970 – 2001. Trend rozširovania vysokoškolského vzdelania v populácii Slovenska
pokračuje i v ostatnej dekáde. Podľa odhadov štatistického úradu SR dosiahol
k 31. 12. 2018 počet vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov 1,002 mil., čo by malo
predstavovať 21,82 % obyvateľov Slovenska starších ako 15 rokov. Hoci neustále,
aspoň podľa údajov zo sčítaní obyvateľstva, je podiel vysokoškolsky vzdelaného
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obyvateľstva výrazne podmienený priestorovosťou a v rámci okresov Slovenska
možno pozorovať výrazné disparity (viac v Lauko et al. 2012), predsa len sa najmä
po roku 2000 výrazne priestorovo rozširuje vyšší podiel vysokoškolsky vzdelaných
obyvateľov z veľkých mestských centier aj do jednotlivých regiónov Slovenska a,
až na ojedinelé výnimky niektorých periférnych obcí izolovane rozmiestnených
v rôznych častiach Slovenska, kompaktne rastie na celom území.
Priestorové rozloženie VŠ a ich fakúlt na území Slovenska možno považovať za
heterogénne. Za centrá vysokých škôl považuje Slavík a Lišková (1996, s. 64)
sídla, v ktorých je lokalizovaná aspoň jedna vysoká škola, prípadne fakulta. Podľa
týchto kritérií je v súčasnosti na Slovensku 19 centier vysokého školstva. Okrem
všetkých 8 krajských miest sú to Zvolen, Komárno, Ružomberok a Liptovský Mikuláš
ako sídla univerzít a vysokých škôl. Ďalej Martin, Nové Zámky a Púchov ako sídla
fakúlt vysokých škôl a napokon Sládkovičovo, Skalica, Dubnica nad Váhom a Banská
Štiavnica ako sídla súkromných vysokých škôl (obr. 11.9).
Žilina

Ružomberok
Dubnica
nad Váhom Marn

Skalica
Trenčín
Trnava
Nitra

Prešov
Liptovský
Mikuláš
Banská
Bystrica

Košice

Zvolen

Počet študentov:
45 000

Sládkovičovo

Braslava

Komárno
Podiel
interných
študentov

10 000
5 000
1 000

Podiel študentov
podľa zriaďovateľa:
Verejné VŠ
Súkromné VŠ
Štátne VŠ

Obr. 11.9. Centrá vysokých škôl na Slovensku v roku 2019
Zdroj: spracované podľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (2019)
Okrem centier vysokých škôl bolo možné v čase boomu vysokých škôl pred cca
desiatimi rokmi študovať na detašovaných pracoviskách, ktoré boli často lokalizované
v iných obciach, ako sídlili domovské vysoké školy, pričom v niektorých prípadoch
išlo aj o vidiecke obce (Gurňák et al. 2009). Takýchto lokalít vysokých škôl bolo na
území Slovenska až 34 (išlo o lokality, v ktorých bol v akademickom roku 2008/2009
prijatý aspoň 1 študent podľa zdrojov CVTI SR). Celkový počet takto definovaných
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centier a lokalít vysokých škôl tak dosiahol počet 52 (okrem pobočiek zahraničných
vysokých škôl). Avšak práve lokácie detašovaných pracovísk boli v rámci interných
reštrukturalizácií vysokých škôl rušené po roku 2010 ako prvé. Preto mestá a obce,
kde sa na istú nie veľmi dlhú dobu takéto ustanovizne „objavili“, nemožno považovať
za centrá vysokoškolského vzdelania (viac k problematike lokácií vysokých škôl
v publikácii Lauko et al. 2011).
Opísané trendy transformácie vysokého školstva na Slovensku počas uplynulých
30 rokov môžeme jednoznačne označiť za kvantitatívne najdynamickejšie obdobie
rozvoja tohto typu škôl v celých jeho doterajších dejinách. Hoci z hľadiska
priestorovej distribúcie vysokých škôl na Slovensku boli základy vytvorené už počas
druhej polovice 20. storočia, až po roku 1990 došlo k dotvoreniu siete vysokých
škôl. V období rokov 1992 – 2006 sa v podstate dotvorila sieť univerzít a vysokých
škôl v regiónoch Slovenska a pribudli aj súkromné vysoké školy. Tento dynamický
rast počtu vysokých škôl sprevádzal aj radikálny nárast počtu študentov vysokých
škôl. V druhej polovici prvej dekády 21. storočia sa však kvantitatívny rast zastavil.
Vysoké školstvo za krátku dobu dokázalo saturovať požiadavky na dosiahnutie
vyššieho stupňa vzdelania pre staršie ročníky so stredoškolským vzdelaním, ale
nástup početne slabších ročníkov čerstvých absolventov stredných škôl znamenal
pomerne rýchly prechod od kulminácie záujmu o vysokoškolské štúdium k jeho
rýchlemu úpadku.
Pri otázke ľudských zdrojov, pre nábor študentov vysokých škôl možno aspoň
orientačne vychádzať z porovnania počtu vysokoškolských študentov s istou vekovou
skupinou obyvateľstva SR. Napriek tomu, že v detailoch nejde o celkom korektné
porovnanie, pretože jednak na slovenských vysokých školách študujú zahraniční
študenti a taktiež sa vyskytujú aj študenti z iných vekových kategórií, predsa len môže
poukázať na niektoré naznačené súvislosti. V roku 1990 počet študentov vysokých
škôl na Slovensku tvoril 12 % vekovej skupiny 19 – 25 ročných na Slovensku, v roku
2000 tento podiel stúpol na 20 %. Pritom práve v tomto období uvedená veková
skupina obyvateľov Slovenska kulminovala (656 tis., v roku 1999 dokonca 659 tis.);
(ŠÚ SR). Hoci postupne sa uvedená veková skupina začala zmenšovať (v roku 2011
to bolo 553 tis.) podiel vysokoškolských študentov stúpal a v rokoch 2008 – 2011
dosahoval až 39 % uvedenej vekovej skupiny. V poslednej dekáde klesala nielen
početnosť sledovanej vekovej skupiny 19 – 25 ročných, z ktorej pochádza najvyšší
podiel vysokoškolských študentov, v roku 2018 sa zmenšila na 430 tis. (v r. 1990 to
bolo 529 tis.), ale zmenšoval sa aj podiel vysokoškolských študentov voči nej. Ten
v roku 2018 dosiahol hodnotu 32 %. Ak by sme pripočítali (za rok 2017 s poslednými
dostupnými údajmi) aj slovenských študentov v zahraničí, tak tento podiel dosiahne
38 % (takto spočítaný podiel študentov na Slovensku a slovenských študentov
v zahraničí dosiahol maximálny podiel voči sledovanej vekovej skupine 45 %
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v roku 2011). Napriek uvedeným výhradám v takomto porovnávaní však môžeme
predsa len dôjsť k záveru, že slovenské vysoké školstvo dosiahlo svoj kvantitatívny
zenit a pokles počtu vysokoškolských študentov je v prvom rade dôsledkom
demografických procesov, hoci i tu treba podotknúť, že odliv slovenských študentov
do zahraničia má tiež citeľné dopady na fungovanie vysokých škôl. Práve tento jav
spolu so saturáciou dopytu po vysokoškolskom štúdiu na Slovensku znamená, že
v nasledujúcom období zostáva pred slovenským vysokým školstvom neľahká úloha
prejsť od kvantitatívneho rastu ku kvalitatívnej premene, ak chce obstáť v stále
tvrdšej a širšej konkurencii.

11.4 Zhrnutie
V kapitole sme zhodnotili základné trendy rozvoja siete škôl na Slovensku
v uplynulých 30. rokoch, pričom sme sa zamerali najmä na časové a priestorové
aspekty. Treba však zdôrazniť, že diskutované sú už len prejavy a dôsledky procesov,
ktoré v rámci školstva na Slovensku prebiehali a prebiehajú. Preto na záver stručne
zhrnieme najzásadnejšie širšie spoločenské, ekonomické a súvislosti vplývajúce na
transformáciu siete škôl na Slovensku.
Elementárne školstvo je priestorovo najrovnomernejšie rozložené a aj po stránke
zriaďovateľa a prevádzkovateľa najhomogénnejšie (dominujú samosprávy, podiel
iných subjektov – cirkví, či privátneho sektora je marginálny). Okrem základného
poslania tohto stupňa školstva, zabezpečiť plošne elementárne vzdelanie pre
prakticky celú populáciu relevantnej vekovej kategórie, patria základné školy aj
k významným regiónotvorným prvkom. Za ostatných 30 rokov však došlo k výraznému
úbytku počtu základných škôl, žiakov a učiteľov. To môže mať (a v mnohých obciach
aj má) za následok stratu základnú služobnú funkciu obce a na území Slovenska
tak vznikajú územia, kde sú obyvatelia limitovaní dostupnosťou povinnej školskej
dochádzky. Tieto územia možno nazvať edukačnými púšťami a v nasledujúcom
období bude potrebné upriamiť pozornosť decíznej sféry práve na tieto regióny
v zmysle princípov priestorovej spravodlivosti a efektívne fungovania samospráv.
Sekundárne školstvo je priestorovo aj kvalitatívne výrazne rôznorodejšie ako
elementárne školstvo. Možno identifikovať výrazne silnejšie orientovanú urbánnu
determinovanosť stredných škôl. Tlak na odborné vzdelávanie ešte viac deformuje
prirodzený vývoj vzdelávania žiakov na stredných školách a ich silenú orientáciu
na technické odbory (jasný vplyv a lobing zamestnávateľov, medzi inými aj
automobilového priemyslu). Celkovou výhodou elementárneho i sekundárneho
školstva však je stále (s výnimkou väčších miest) nízka mobilita žiakov.
Najkoncentrovanejšie je lokalizovaná sieť vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií.
Je aj najrôznorodejšia z hľadiska kvality a zriaďovateľov. Hoci vznik samostatnej
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Časť III: Transformácia sociálnoekonomických aktivít
Slovenskej republiky nepochybne významnou mierou prispel k dotvoreniu
a zahusteniu siete vysokých škôl, následný zahraničnopolitický vývoj, predovšetkým
úspešná integrácia Slovenska do Európskej únie v kombinácii s globálnymi zmenami
v oblasti vedy a výskumu vystavili slovenské vysoké školstvo silnému konkurenčnému
tlaku zo strany zahraničných univerzít a vysokých škôl, najmä českých. Ako
sme poukázali, odliv študentov zo Slovenska nie je ani zďaleka kompenzovaný
príchodom zahraničných študentov. Kvalita slovenských vysokých škôl je rôznorodá.
Slovenské vysoké školstvo sa v ostatných rokoch javí ako kapacitne predimenzované
a stále zreteľnejšie sa rysuje potreba jeho ďalšej transformácie zameranej už nie
na kvantitu, ale na kvalitu. Práve pre jej zvýšenie prebieha v súčasnosti proces
vytvárania konkurenčného prostredia na nových akreditačných základoch. Zreteľne
sa prejavuje proces útlmu externého vzdelávania a redukcia formálnej garancie
viacerých odborov na vysokých školách. Nastáva tak fáza konsolidácie a reálnej
evaluácie vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií a podľa modelu významných
univerzít v Európe je v nie veľmi vzdialenej budúcnosti pravdepodobné aj zlučovanie
či vzájomná tesnejšia kooperácia jednotlivých vysokých škôl a univerzít.
Uplynulých 30 rokov transformácie školstva na Slovensku tak vytvorilo situáciu
v mnohom diametrálne odlišnú od východiskového stavu. Možno povedať, že vývoj
slovenského školstva sa ocitol na novom prahu, či začiatku. Kým doposiaľ rozvoj
slovenského školstva v podstate napĺňal idey národného obrodenia z 19. storočia
v zmysle šírenia národnej vzdelanosti medzi široké vrstvy obyvateľstva, pričom
postupne v jednotlivých etapách bolo dosiahnuté plné rozvinutie základného
a stredného školstva a v podstate až od polovice 20. storočia do začiatku 21. storočia
postupne aj vysokého školstva. Nadchádzajúce obdobie vývoja slovenského školstva
bude prelomové vzhľadom na stanovenie nových priorít a nasmerovanie rozvoja
vzdelanostnej úrovne obyvateľstva Slovenska v kontexte globálnych technologických
a spoločenských zmien.
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V

postkomunistických krajinách priniesli 90. roky 20. storočia mnoho
signifikantných sociálnych a ekonomických premien, ktoré sa samozrejme
prejavili aj v maloobchode (Garb a Dybicz 2006; Kok 2007; Krásny 1992; Križan
et al. 2016; Michalak 2001). Za najdôležitejšie možno považovať demokratizáciu
spoločnosti a prechod na trhové hospodárstvo. Ako konštatuje Kshetri (2009,
s. 236-237), prechod komunistických krajín na trhové hospodárstvo sa pre ich
ekonomiky ukázal ako náročná skúsenosť. Dôvodom je zložitosť vytvorenia
vhodných politických, právnych, ekonomických a obchodných štruktúr potrebných
pre hospodárstvo s voľným trhom, ktoré dovtedy neexistovali. Prechod
z centrálne plánovaného hospodárstva na trhové je komplikovaným procesom
vo všetkých sférach hospodárstva. Práve maloobchod možno považovať za
rýchlo sa transformujúci sektor hospodárstva, na ktorom možno dokumentovať
transformačné trendy a globalizačné procesy (Križan et al. 2019; Maryáš et al.
2014; Simová 2010; Spilková 2003). Tempo transformácie maloobchodu a prejavov
globalizačných procesov nebolo však vždy rovnaké v kontexte s politickou
a ekonomickou situáciou štátu (regiónu).
Za ostatných 50 rokov došlo v slovenskom maloobchode (ako príklad postkomunistickej transformácie) jednoznačne k najdôležitejším zmenám až po roku
1989 (Krásny 1992). Tieto zmeny sú štruktúrneho, ale aj funkčného charakteru
(Bednář 2005; Fertaľová 2005; Pulpitlová 2003; Szczyrba 2005b), pričom charakter
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maloobchodu sa menil výrazne a možno hovoriť o komplexnej transformácii (Smith
1996). Je potrebné poznamenať, že výrazné premeny maloobchodu nastali taktiež
v povojnovom období. Po týchto radikálnych zmenách sa maloobchod na Slovensku
unifikoval. K výrazným zmenám de facto nedochádzalo niekoľko desaťročí. Až
politicko-hospodárske premeny spoločnosti po roku 1989 priniesli nové pomery
do hospodárstva krajiny, resp. maloobchodu (Drtina 1995; Fertaľová 2005; Krásny
1992; Križan et al. 2016; Mitríková 2008; Pulpitlová 2003; Seitz 1992; Spilková 2008;
Trembošová 2012), resp. zmeny nastali aj v správaní spotrebiteľov (Fertaľová 2006b,
2007; Kunc et al. 2012; Spilková 2003, 2012).
Cieľom kapitoly je zhodnotenie transformačných zmien v maloobchode a spotrebe
z časového a priestorového hľadiska. Analýza transformácie zodpovedá komparácii
maloobchodu na celorepublikovej úrovni za ostatných 30 rokov. Snahou autorov
je odpovedať na otázku: Aké zmeny možno pozorovať v maloobchode na území
Slovenska z časového a priestorového hľadiska? V tejto súvislosti možno diskutovať
o zmenách počtu predajní, zmenách veľkosti predajnej plochy a zmenách štruktúry
maloobchodu.
Vzhľadom na pochopenie širších súvislostí transformácie maloobchodu
a spotreby v postkomunistickej krajine sú diskutované základné znaky
transformácie v maloobchode na Slovensku s dôrazom na prebiehajúce
transformačné etapy: etapa komunizmu, prechodná etapa a etapa intenzívneho
prejavu globalizačných procesov.

12.1 Etapy premeny maloobchodu
Vývojové trendy v slovenskom maloobchode boli výrazne ovplyvnené politickými
ako aj hospodárskymi podmienkami v krajine. Transformácia maloobchodu na
Slovensku prebiehala v niekoľkých vlnách (Križan et al. 2016), obdobne ako
v ostatných krajinách strednej a východnej Európy. Transformácia maloobchodu
sa v postkomunistických krajinách vrátane Slovenska začala v období 1989 až
1991. Samozrejme, v daných krajinách je mnoho variácií nástupu nových vĺn
vývoja maloobchodu v priebehu transformácie. V niektorých sa globalizačné
trendy začali prejavovať v roku 1996, v iných až po roku 2002 (Dries et al. 2004).
V postkomunistických krajinách možno identifikovať tri etapy transformácie
maloobchodu: (i) etapa komunizmu, (ii) etapa transformácie, (iii) etapa globalizácie.
Pre každú etapu možno pre maloobchod uviesť niekoľko charakteristík (tab. 12.1).
Slovensko možno pri hodnotení transformačných vĺn priradiť ku krajinám, akými sú
Česko, Maďarsko a Poľsko. Na druhej strane možno poukázať na isté oneskorenie
nástupu globalizačných trendov v smere západ-východ (Szczyrba 2005b).
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Tab. 12.1. Kľúčové charakteristiky troch etáp transformácie maloobchodu
Etapa
Prechodná
Etapa
Charakteristiky
komunizmu
etapa
globalizácie
Koncentrácia v maloobchode
Vysoká
Nízka
Vysoká
Dominantný zdroj kapitálu
Tuzemský
Tuzemský
Zahraničný
Zahraničné investície
Brownfield
Greenfield
Podiel moderného maloobchodu
Nízky
Nízky
Vysoký
Podiel nadnárodných spoločností
Nízky
Nízky
Vysoký
Lokalizácia moderných
maloobchodných sietí

-

Mestá

Kdekoľvek

Zdroj: upravené podľa Driesa et al. (2004)
12.1.1 Maloobchod na Slovensku počas komunistickej éry
Pre povojnové obdobie (po II. svetovej vojne) bola pre Slovensko charakteristická
rozdrobenosť obchodnej siete s prevahou individualistického vlastníctva a taktiež
nerovnomerné rozloženie v priestore. Dôležitým momentom bola zmena
vlastníckych pomerov po roku 1948, dokedy mal prevahu súkromný sektor a po
znárodnení obchodu (rok 1948) sa sformoval štátny obchod. Kým v roku 1948 patrilo
súkromnému sektoru 88 % predajní, v roku 1949 už iba necelých 25 %, v roku 1950
sa podiel znížil na 9 % a po roku 1960 sa v maloobchode už nevyskytoval (Očovský
1976). Slovensko (Československo) predstavovalo typický príklad centralizovaného/
štátneho modelu vlastníctva v maloobchode (Dries et al. 2004). Štátny obchod
mal za úlohu zásobovať prevažne mestá. Na vidiek boli zamerané spotrebné
družstvá, ktoré boli zjednotené pod názvom Jednota. Ďalším dôležitým prvkom
vo vývoji maloobchodu bolo zavedenie jednotných cien, čím de facto konkurencia
v maloobchodnom prostredí prestala existovať. Postupne dochádzalo k rozvoju
maloobchodnej siete, ktorú na vidieku dopĺňal ambulantný predaj a oživenie tradícií
v organizovaní trhov (Križan et al. 2016). Pre mestá bola charakteristická výrazná
koncentrácia maloobchodu do centrálne umiestnených obchodných domov (Prior).
Maloobchodná sieť tvorená približne 17 000 – 18 000 predajňami zostala po
60. rokoch 20. storočia takmer nemenná počas nasledujúcich troch dekád.
Najväčší podiel z maloobchodnej siete pripadal v 80. rokoch 20. storočia na
predajne potravín (tab. 12.2). Koncom 50. a 60. rokov 20. storočia došlo k úbytku
maloobchodných kapacít, ktoré súviseli s cielenou prestavbou maloobchodnej
siete (Mitríková 2017). Išlo o zatváranie najmä malých, nevyhovujúcich predajní
a zároveň spájanie a modernizácia prevádzok. V tomto období dochádza k nárastu
obchodných domov a nákupných stredísk viac ako 10-násobne na úkor zmiešaných
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a nepotravinárskych predajní. Napriek tomu sa celkový počet maloobchodných
predajní takmer nezmenil, čo poukazuje na isté prejavy koncentrácie maloobchodu
(na úkor potravinárskych a nepotravinárskych predajní). Možno konštatovať, že
maloobchodná sieť vzhľadom na počet predajní a ich kapacitu nebola dostatočne
rozvinutí a neposkytovala dostatok nákupných možností (Očovský 1974).
Tab. 12.2. Vybrané charakteristiky maloobchodnej siete na Slovensku v rokoch 1955 – 1990
Ukazovateľ/Rok
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1989* 1990
Maloobchodná
17 197 16 608 16 782 17 485 18 560 18 831 18 837 18 840 18 523
sieť celkovo
z toho
Potravinárske
5 538 6 403 6 633 7 445 8 353 8 428 8 252 8 092 7 916
predajne
Zmiešané
3 743 2 858 2 683 2 822 2 873 2 722 2 837 2 843 2 836
predajne
Nepotravinárske
5 388 6 396 6 219 6 242 5 924 5 764 5 703 5 609 5 485
predajne
Obchodné domy
a nákupné
30
23
48
97 150 217 325 367 372
strediská
Vysvetlivky: *v roku 1989 došlo k zmene politického režimu v krajine
Zdroj: Štatistický úrad SR
V porovnaní s vyspelými európskymi ekonomikami, bol maloobchod na Slovensku
(resp. v Československu) nedostatočne rozvinutý, v mnohých aspektoch kriticky
hodnotený (Krásný 1992):
1. Hustota maloobchodnej siete (uvedená počtom predajní na 1 000 obyvateľov) bola
veľmi nízka (približne polovica priemeru v západnej Európe). Zvlášť pozoruhodná
bola veľmi obmedzená škála predajní vo väčších mestách.
2. Maloobchodná kapacita (veľkosť predajnej plochy na 1 000 obyvateľov) bola tiež
veľmi nízka (približne štvrtina úrovne v mnohých krajinách západnej Európy). Dodávka
tovaru do predajní, najmä nepotravinárskeho tovaru, bola výrazne obmedzená.
3. Nepriaznivé podmienky v maloobchode určené hodnotami hustoty a kapacity
maloobchodu podmieňovali štruktúrne nedostatky prejavujúce sa obmedzenou
prítomnosťou obchodov s nepotravinárskym sortimentom, absenciou moderných
veľkometrážnych predajní ako aj výraznými rozdielmi vo funkcii maloobchodu na
miestnej a regionálnej úrovni v zmysle uspokojenia dopytu spotrebiteľov.
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Veľkostná štruktúra maloobchodných predajní podľa veľkosti predajnej plochy mala
charakter výraznej prevahy malometrážnych prevádzok (tab. 12.3). Predajnú plochu
do 100 m2 malo viac ako 90 % všetkých potravinárskych predajní. Väčšou predajnou
plochou disponovali predajne nepotravinárskeho tovaru. Takmer všetky obchodné
domy mali predajnú plochu väčšiu ako 150 m2.
Tab. 12.3. Veľkosť predajnej plochy maloobchodných predajní na Slovensku v roku 1960
Podiel predajní s predajnou plochou v m2
Ukazovateľ
Potravinárske predajne
Zmiešané predajne
Nepotravinárske predajne
Zdroj: Štatistický úrad SR

do 40
72,3
67,6
52,6

41–70 71–100 101–150 nad 150
20,9
4,6
1,6
0,6
27,2
3,8
1,1
0,2
26,8
7,9
3,4
9,3

Nové trendy nakupovania postupne a so značným oneskorením prenikali aj do
obchodných prevádzok na Slovensku. V roku 1958 sa zavádzajú samoobslužné
predajne. V roku 1970 existovala samoobsluha v 18 % všetkých predajní, najmä
v predajniach so zmiešaným tovarom (Očovský 1974). Pozícia obchodu v hospodárstve
krajiny mala stále dôležitejšiu úlohu. V tomto období vznikajú aj prvé obchodné domy
s jednotnými cenami (ASO, TETA, Brouk či Babka), čo na jednej strane viedlo k rastu
odvetvia, no na druhej strane dochádzalo k značnej koncentrácii maloobchodu a jeho
priestorové rozloženie sa stávalo čoraz nerovnomernejšie (obr. 12.2). Maloobchod
bol koncentrovaný najmä do miest, ktorý obsluhoval aj vidiecke obce.
K najznámejším značkám patril Prior. Prvý Prior v Bratislave otvorili 20. novembra
1968. Ako sa píše v záznamoch TASR „Nápor ľudí bol taký veľký, že organizátori
zalarmovali armádu. Prišli štyri vojenské vetriesky, ktoré vytvárali pri vstupe
do obchodu koridor.“ V prvý deň obchod navštívilo 40 tisíc ľudí (vtedy.sk). Aj to
dokumentuje zmenené správanie spotrebiteľov nielen v mestách.
Maloobchod ponúkal prevažne domáce produkty a výrobky, prípadne z krajín
socialistického bloku. Vyskytovali sa však aj špecializované predajne. Príkladom je
otvorenie bulharskej predajne Vitoša v Bratislave v roku 1972 alebo špecializovanej
predajne Orient (rok 1969). Iným príkladom možnosti nákupu zahraničného
tovaru bola sieť predajní Tuzex, ktoré na Slovensku boli v prevádzke od roku
1957. Predchodcom sietí predajní Tuzex bol Darex, ktorý fungoval od roku 1949.
Obdobné siete predajní boli prítomné aj v iných komunistických krajinách. V ZSSR
to bola Berjozka, v NDR Intershop, v Maďarsku Intertourist a v Poľsku Pewex.
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V ére socializmu to bolo jediné miesto, kde sa dala kúpiť západná elektronika,
potraviny, autá, oblečenie, či kozmetika. Nákupy cez Tuzex boli výhodnejšie ako
dovoz zo zahraničia, pretože sieť obchodov podporoval aj štát cez úpravu colných
poplatkov (vtedy.sk).

Obr. 12.2. Spádové územia obchodných stredísk na Slovensku v roku 1973
Zdroj: Očovský (1973)
Z priestorového hľadiska bol maloobchod výrazne koncentrovaný do miest prípadne
strediskových obcí. Vidiecka maloobchodná sieť mala (a stále má) niekoľko znakov
(Szczyrba 2005a):
i) uspokojuje lokálny, málo koncentrovaný dopyt;
ii) realizuje sa tu iba časť dopytu vidieckeho obyvateľstva kvôli spádovosti miest, čo
nevytvára podmienky pre efektívnu sortimentovú ponuku;
iii) realizácia tržieb vo vidieckej maloobchodnej sieti je s ohľadom na vyššie uvedené
faktory spájaná s vysokými nákladmi fungovania v porovnaní s mestskou sieťou.
Maloobchodnú sieť na slovenskom (československom) vidieku počas komunizmu
možno v porovnaní so štátmi západnej Európy charakterizovať na relatívne
dobrej úrovni vybavenosti. Takmer v každej populačne menšej vidieckej obci bola
samozrejmosťou predajňa zmiešaného tovaru. Následne v 60. rokoch minulého
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storočia vznikli v populačne väčších obciach tzv. družstevné obchodné domy (obr.
12.3). Po roku 1952 sa vymedzila sféra obchodnej činnosti družstiev a štátneho
obchodu. Úlohou štátneho obchodu bolo zásobovať tovarmi mestá a väčšie
priemyselné sídla. Zjednotené družstvá pod názvom Jednota zamerali svoju
činnosť na vidiecke sídla. Šírka sortimentu bola úmerná nákupnej kapacite daného
nákupného strediska. Rozlišovali sa malé strediská (do 400 m2 predajnej plochy)
a veľké strediská (viac ako 400 m2 predajnej plochy). Vo všeobecnosti bol vidiecky
maloobchod v tomto období spätý s aktivitami spotrebných družstiev, ktoré boli
direktívne riadené centrálami. V najmenej ľudnatých obciach maloobchodnú
vybavenosť zabezpečovali pojazdné predajne (obr. 12.3) potravinárskeho
a zmiešaného tovaru (Očovský 1974; Szczyrba 2005b).

Obr. 12.3. Otvorenie družstevného obchodného domu v Dechticiach v roku 1954
(vľavo) a pojazdná predajňa Odeva v Hornej Potôni v roku 1950 (vpravo)
Zdroj: vtedy.sk
12.1.2 Maloobchod na Slovensku počas prechodnej etapy
K radikálnym zmenám v maloobchode došlo po roku 1989 po prechode z centrálne
riadeného hospodárstva na trhové. Krásný (1992) nazýva obdobie nástupu centrálne
riadeného hospodárstva do roku 1989 ako dlhú a stresujúcu cestu od kapitalizmu
ku kapitalizmu. Prechodná etapa, ktorá sa začala v roku 1989 priniesla nové
kvalitatívne obdobie vo vývoji slovenského maloobchodu (Fertaľová 2005; Pulpitlová
2003). Išlo najmä o organizačné zmeny vlastníctva spôsobené decentralizáciou,
demonopolizáciou a privatizáciou maloobchodu. Rôzne formy vlastníctva prešli
procesmi privatizácie a transformácie podporené novým regulačným prostredím
a odlišnými makroekonomickými podmienkami v súvislosti s menovou stabilizáciou,
liberalizáciou cien, zdaňovaním, zamestnanosťou a liberalizáciou zahraničného
obchodu a rôznych predpisov (Krásný 1992; Simová 2010; Taylor 2001). Liberalizácia
cien tovarov mala za následok obmedzenie spotreby a rozvoja maloobchodu ako
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takého. Ako príklad možno uviesť enormný a skokový nárast cien od 1. januára
v roku 1991, kedy v priebehu jedného dňa ceny narástli o 32 % (Drtina 1995).
Zmeny vlastníckych foriem v hospodárstve (maloobchode) sa prejavovali reštitúciou
majetkov pôvodným vlastníkom, vstupom nových subjektov do ekonomiky ako aj
prevodom štátneho majetku súkromným subjektom formou privatizácie (cf. Brada
1996; Ovaska a Sobel 2005). Privatizácia štátneho majetku prebiehala ako tzv.
malá a veľká privatizácia (cf. Kotrba a Svejnar 1994). Vývoj maloobchodu výrazne
poznačila tzv. kupónová privatizácia, ktorá prebiehala v dvoch kolách (Baláž 1996).
Jej podstatou bola kúpa kupónovej knižky s investičnými bodmi, za ktoré bolo
možné objednať si akcie privatizovaných spoločností.
Na rozdiel od radikálnych zmien v organizácii a vlastníctve nedošlo k radikálnej zmene
vo fyzickej štruktúre maloobchodných predajní. Bol to výsledok zotrvačnosti procesu
transformácie z predchádzajúceho obdobia. Vznikli tisíce nových maloobchodných
predajní, veľké predajne vznikli väčšinou rekonštrukciou skladových priestorov,
revitalizáciou starých obchodov, ktoré boli zatvorené a využívaním napríklad priestoru
na prízemí panelového domu. Absolútny nárast počtu obchodov s potravinami
je spojený s rastúcim dopytom v porovnaní s nepotravinárskym sektorom, ako aj
s určitými právnymi opatreniami. Priemerná veľkosť predajní zostávala na úrovni
len asi 90 m2 predajnej plochy (Drtina 1995). Rozvoju veľkometrážnych predajní
bránil nedostatok kapitálu v prípade tuzemských podnikateľov a ich rozvoj nastal
až procesom internacionalizácie maloobchodu. Odvetvie maloobchodu v nových
spoločensko-ekonomických podmienkach prechádzalo po roku 1989 výraznou
transformáciou a za relatívne krátke obdobie sa v odvetví prejavili viaceré
transformačné procesy v súvislosti s nástupom globalizácie v maloobchode (cf. Kunc
et al. 2012). Keďže prvý hypermarket, ako prejav globalizácie maloobchodu, bol na
Slovensku otvorený v roku 1999, možno etapu transformácie maloobchodu ohraničiť
dekádou 1989 – 1999 (Križan a Lauko 2014).
Pre maloobchod na Slovensku v tomto období je príznačný proces atomizácie.
Proces atomizácie maloobchodu sa v rôznych krajinách prejavuje odlišnou
intenzitou a dĺžkou trvania prechodom na globalizačné procesy (Szczyrba 2010).
Dôsledkom privatizačných a reštrukturalizačných procesov bol vznik veľkého
počtu obchodných živností sprevádzaný likvidáciou mnohých dovtedajších veľkých
obchodných organizácií a iba pozvoľným vytváraním nových filiálok. Atomizácia
obchodu bola priestorovo a organizačne charakteristická roztrieštením štruktúry
maloobchodu so znakmi decentralizácie a dekoncentrácie štruktúr maloobchodnej
siete, ktorá bola značne rozdrobená. Vo sfére obchodu a služieb dochádzalo
k zvýšeniu počtu pôsobiacich organizácií a následnému zvýšeniu počtu pracovníkov
v odvetví (Mitríková 2008). Transformácia maloobchodnej siete v období atomizácie
prebiehala takmer výlučne bez účasti zahraničných maloobchodných reťazcov.
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Na rozvoji maloobchodu a jeho transformácii sa podieľal domáci súkromný
kapitál a vplývali naňho aj transformačné procesy súvisiace s rozpadom štátnych
a družstevných organizácií vnútorného obchodu (Trembošová 2009b; Trembošová
a Dubcová 2013; Trembošová a Tremboš 2009, 2016).
Vo všeobecnosti možno štruktúru obchodných konceptov podnikajúcich na
slovenskom trhu počas obdobia atomizácie charakterizovať ako nevyhovujúcu.
Prevažujúcim maloobchodným konceptom na slovenskom trhu bola v tomto období
menšia samoobsluha a tradičná pultová alebo zmiešaná potravinárska predajňa,
v prípade širokosortimentného tovaru obchodný dom a pri špecializovanom
sortimente malá špecializovaná predajňa prípadne zmiešaná predajňa (Maryáš et
al. 2014; Mitríková 2008) alebo maloobchod zastupovali trhoví predajcovia zväčša
ázijského pôvodu (Williams a Baláž 2005).
Atomizácia maloobchodu mala za následok zvýšenie počtu predajní a zároveň
zníženie počtu obyvateľov na predajňu. Predajná plocha rapídne rástla, čím sa
zvyšoval aj plošný štandard. Zároveň však klesal obslužný štandard, vyjadrený ako
počet obyvateľov pripadajúcich na jedného pracovníka v maloobchode (Pulpitlová
2002; Szczyrba 2005b). Atomizácia sa prejavovala aj vo veľkoobchode, kde možno
taktiež pozorovať rapídny nárast registrovaných subjektov. Na Slovensku bolo
v roku 1990 registrovaných 450 spoločností, v roku 1993 tento počet narástol na
19 500. Koncom roka 1992 viac ako dve tretiny tržieb pripadali na spoločnosti
s menším počtom zamestnancov ako 25 (Drtina 1995). Kým v roku 1990 dominoval
v maloobchodnom predaji na Slovensku verejný sektor, od roku 1992 výrazne začal
dominovať súkromný sektor (tab. 12.4), čo bolo prejavom atomizácie maloobchodu.
Verejný sektor sa podieľal na maloobchodnom predaji v roku 1990 podielom 71 %,
pričom v roku 1998 tento podiel klesol na 3 %. Je potrebné poznamenať, že súkromný
sektor bol takmer prevažne tuzemský. K prvým zahraničným spoločnostiam, ktoré
vstúpili na slovenský maloobchodný trh patrila spoločnosti Tesco (rok 1996), ktorá
odkúpila obchodné domy Prior.
Pre proces atomizácie je charakteristický stav, kedy malometrážne predajne
predstavujú ťažisko realizácie predaja. Možno ho považovať za významný
proces v dôsledku iniciálnej etapy transformácie maloobchodu vo všetkých
postkomunistických krajinách. Proces atomizácie predstavuje istú prechodnú fázu
vo vývoji maloobchodu medzi centrálne riadeným a izolovaným hospodárstvom
na jednej strane a dynamickými prejavmi globalizačných procesov vo forme
internacionalizácie maloobchodu na strane druhej (Križan et al. 2016). Typickým
trendom v maloobchodnej sieti na Slovensku bol úbytok (družstevných) obchodných
domov a nárast počtu supermarketov, ako nového nákupného formátu. Obchodné
domy boli na úpadku najmä na vidieku. Jedným z dôsledkov bol nárast motorizácie
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obyvateľstva a obchodnú funkciu výraznejšie prevzali mestá s rozšírením nákupných
zón aj do vzdialenejších vidieckych obcí.
Tab. 12.4. Maloobchodný predaj na Slovensku podľa druhu vlastníctva v rokoch 1990
– 1998 (v mil. Sk, v bežných cenách)
Rok
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
A
85 723 61 179 39 740 38 561 26 902 21 783 16 032 13 628 12 056
B
34 532 59 030 110 580 163 566 206 942 240 321 280 451 315 202 367 336
Vysvetlivky: A – verejný sektor; B – súkromný sektor
Zdroj: Štatistický úrad SR
V slovenskej (československej) maloobchodnej sieti sa v dôsledku nárastu nových
prevádzok začali odrážať západné vzorce v správaní spotrebiteľov. To sa prejavilo
aj pozitívnejším postojom spotrebiteľov k nákupom v zmysle kvality ponúkaných
služieb v maloobchode. Kým na jar roku 1990 iba 10 % domácností uviedlo, že
sú spokojní s maloobchodnými zariadeniami, o dva roky neskôr bolo spokojných
67 % domácností. Spotrebitelia sa začali zaujímať predovšetkým o kvalitu tovaru
a príjemnú a profesionálnu kvalitu služieb. Dôležitými faktormi v maloobchode sa
stali šírka výberu tovaru a nižšie ceny (Drtina 1995).
12.1.3 Maloobchod na Slovensku počas etapy globalizácie
Maloobchod na Slovensku relatívne krátko po prechode z centrálne riadeného
hospodárstva na trhové hospodárstvo začali ovplyvňovať globalizačné procesy,
akými sú internacionalizácia, koncentrácia a kooperácia (Križan 2009). Vzhľadom na
špecifickosť vývoja slovenského hospodárstva sa internacionalizácia v podmienkach
slovenského maloobchodu stala intenzívnou po roku 1989 po prechode na trhovú
ekonomiku (Drtina 1995; Krásný 1992). Je potrebné však podotknúť, že pred rokom
1939 mala na území Československa maloobchodné prevádzky napr. firma Julius
Meinl of Vienna, avšak počas druhej svetovej vojny boli tieto prevádzky zničené
alebo boli po vojne znárodnené počas socialistického zoštátnenia (Dawson 1994,
s. 267-268). Mnohé medzinárodné spoločnosti sa etablovali na vnútorných trhoch
postkomunistických krajín, pričom tento trend pokračoval aj v druhej polovici 90.
rokov 20. storočia (Kneževič et al. 2014) a pokračuje aj v súčasnosti.
Globalizácia sa v maloobchode na Slovensku prejavila troma rozdielnymi pohľadmi
(cf. Spilková 2008, s. 157-158):
i) internacionalizáciou a globalizáciou maloobchodu a ich praktík cez prizmu
vlastníckych pomerov a organizačnej štruktúry;
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ii) koncentračnými tendenciami v priestorovej organizácii maloobchodu a rapídnym
nárastom veľkoformátových maloobchodných formátov a vehementným prijatím
zahraničných trendov;
iii) globalizáciou nákupného správania spotrebiteľov a zmeny v nákupných štýloch
reflektujúce preferencie pre zmenené lokality nákupu.
V prvej polovici 90. rokov minulého storočia ovládali maloobchod na Slovensku
najmä domáce spoločnosti (Fertaľová 2006b; Mitríková 2011). Následne možno
pozorovať nástup významných medzinárodných spoločností. Je potrebné
poznamenať, že vstup internacionálnych spoločností na Slovensko v porovnaní
s okolitými krajinami bol oneskorený. Začiatkom 90. rokov 20. storočia bol jediným
zahraničným maloobchodníkom, ktorý privatizoval štátnu sieť obchodných domov
Prior (7 obchodných domov na Slovensku). Intenzívnejší nástup medzinárodných
maloobchodných reťazcov na slovenský trh nastal až po roku 2000 (tab. 12.5).
Jeden z dôvodov bola politicko-hospodárska situácia v krajine. Internacionalizáciu
slovenského maloobchodu možno hodnotiť pomocou rebríčka najvýznamnejších
maloobchodných spoločností zoradených podľa obratu. Kým v roku 1996 sa
v rebríčku TOP 10 obchodných firiem umiestnili 4 medzinárodné spoločnosti,
v roku 2006 to bolo až 8 spoločností. Za rok 2006 nie je v tabuľke uvedený domáci
reťazec COOP Jednota Slovensko, ktorá neuvádza údaje za celú spoločnosť z dôvodu
nejednotnej majetkovej štruktúry.
Transformáciu maloobchodu v mestách na Slovensku možno dokumentovať
bilanciou maloobchodných predajní potravín a predajní nepotravinárskeho tovaru
(nepotraviny) medzi rokmi 1994 a 2005. Ide o obdobie pred výstavbou veľkoplošných
maloobchodný predajní (supermarketov a hypermarketov) a obdobie rozvoja takejto
výstavby. V roku 1995 pripadalo v slovenských mestách priemerne 3,3 predajne
potravín na 1 000 obyvateľov, v roku 2004 došlo k zvýšeniu na hodnotu 3,7 predajne.
Vyššie hodnoty tohto ukazovateľa možno pozorovať na východe Slovenska. V tomto
priestore dochádzalo aj k najvýraznejšiemu nárastu počtu predajní na obyvateľov
medzi rokmi 1995 a 2004 (obr. 12.4). Naopak, v okolí ľudnatých miest došlo k zníženiu
počtu obyvateľov na predajňu. Priemerný rozdiel v ukazovateli počtu predajní
na 1 000 obyvateľov miest medzi rokmi 2004 a 1995 dosahuje kladnú hodnotu
(0,4). Z priestorového hľadiska ide prevažne o menej ľudnaté mestá alebo mestá
vzdialené od významných sídelných obchodných centier. Rozvojom koncentrácie
potravinárskeho maloobchodu v slovenských mestách s nástupom veľkometrážnych
prevádzok (supermarketov a hypermarketov) dochádzalo k úbytku počtu predajní
potravín, prípadne k ich miernejšiemu nárastu v kontexte zvýšenej spotreby. Opačný
trend možno badať v prípade predajní nepotravinárskeho tovaru, kde nárast medzi
skúmanými rokmi dosahuje priemernú hodnotu 2,7 predajne na 1 000 obyvateľov
miest a 86 % miest zaznamenalo nárast tohto ukazovateľa. V porovnaní s predajňami
potravín bol nárast zaznamenaný v prípade 56 % miest na Slovensku.
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Tab. 12.5. TOP 10 obchodných spoločností na Slovensku v roku 1996 a 2006
1996
Spoločnosť
1 Tesco Stores SR*

2006

obrat v počet
mld. Sk prevádzok
3,8

7

Prima Zdroj
Holding

3,3

3 Zdroj Univers

Spoločnosť

obrat v počet
mld. Sk prevádzok

1 Tesco Stores SR*

24,5

48

46

Metro
2 Cash&Carry
Slovakia*

17,4

5

1,3

56

3 Billa*

12,2

89

4 OD Prior Stred*

1,2

9

9,8

28

5 ATVE

1,1

15

7,4

25

6 Pecom Group*

1,1

6

6 NAY*

5,0

18

7 Sintra

1,1

17

7 CBA SK

4,8

242

8 Adut

1,1

14

8

4,5

4

9 Kon-rad

1,0

1

4,0

75

3,7

3

2

4 Kaufland SK*
5

Ahold Retail
Slovakia*

Carrefour
Slovensko*

9 Lidl SR*

10 DDK Slovakia*
1,0
1
10 Labaš
Vysvetlivky: *zahraničná majetková účasť
Zdroj: Fertaľová (2006b); Mitríková (2011); archív autorov

Koncentrácia v maloobchode je spojená predovšetkým s výstavbou veľkoplošných
predajní, so vstupom internacionálnych maloobchodných reťazcov na vnútorný
trh (Fertaľová 2006a; Fertaľová a Szczyrba 2006; Trembošová 2020; Trembošová
a Tremboš 2009). Analýzou chovania maloobchodných sietí možno na slovenskom
trhu vymedziť štyri etapy (cf. Križan et al. 2016; Szczyrba 2005b):
(i)
etapa dynamického rozvoja v sieti supermarketov (od roku 1996);
(ii)
etapa dynamického rozvoja v sieti hypermarketov (od roku 1999);
(iii)
etapa dynamického rozvoja v sieti nákupných centier (od roku 2000);
(iv)
etapa dynamického rozvoja v sieti diskontov (od roku 2004).
Etapu dynamického rozvoja v sieti supermarketov možno nazvať aj „revolúciou
supermarketov“, keďže dochádza k „meteorickému“ nárastu počtu supermarketov
(Reardon a Hopkins 2006). Pre všetky uvedené etapy je charakteristický progres v čase.
Počet daných predajných formátov každoročne narastá. V roku 2012 bolo na území
Slovenska 601 supermarketov prevažne v mestách. Vo vývoji možno pozorovať trend
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Obr. 12.4. Zmena počtu predajní potravín na 1 000 obyvateľov za vybrané mestá
Slovenska v rokoch 1995 a 2004
Zdroj: Štatistické ročenky Slovenskej republiky za roky 1996 a 2005
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zvyšovania podielu supermarketov vo vidieckych obciach. Kým v roku 2001 bolo na
slovenskom vidieku lokalizovaných 11,9 % všetkých supermarketov, v roku 2012 podiel
narástol na 28,1 %. Taktiež možno konštatovať, že výstavba supermarketov sa presúva
aj do miest s menším počtom obyvateľov (Križan a Bilková 2014). Za ostatných 20
rokov vzrástla predajná plocha supermarketov viac ako 15-krát (tab. 12.6). Obľúbenosť
supermarketov medzi spotrebiteľmi ako preferovaného typu predajní pre nákup sa
udržiava na úrovni približne 25 % (obr. 12.5). K najväčším sieťam maloobchodných
predajní typu supermarket patrí Billa, ktorá v roku 2018 mala na území Slovenska
viac ako 150 predajní. K expanzii supermarketov v ostatných rokoch prispela aj zmena
nákupných formátov lokalizovaných v nákupných centrách. Kým v počiatočnom vývoji
nákupných centier boli v nich umiestňované prevažne hypermarkety, v súčasnosti sú
to supermarkety a najmä spoločnosť Billa. Viac ako 100 predajní supermarketov na
Slovensku má ešte spoločnosť COOP Jednota.
Tab. 12.6. Vývoj predajnej plochy (v m2) siete maloobchodu za organizácie s 20 a viac
zamestnancami
Ukazovateľ/Rok
1995
2000
2005
2010
2015
2017
Maloobchodná sieť
778 023 861 704 1 682 162 2 637 430 3 329 288 3 524 469
celkovo
z toho
Obchodné domy 111 883
73 910
70 800
Nákupné strediská
30 625
5 624
3 166
Hypermarkety
94 701 437 339
Zmiešané predajne 180 156 126 114 140 652
Supermarkety
27 503 104 449 245 518
Zdroj: Štatistické ročenky Slovenskej republiky

68 622
3 185
572 613
135 301
399 653

332 731
31 376
642 875
136 303
464 145

486 523
57 116
279 859
129 189
504 426

Prvým hypermarketom na Slovensku bol hypermarket Tesco otvorený v roku 1999
v Nitre. O dva roky neskôr bolo na území Slovenska už 22 hypermarketov, v roku
2012 sa ich počet zvýšil na 154 s medziročným nárastom viac ako 10 % (tab. 12.7).
Intenzívny rozvoj formátov hypermarket vychádza z obľúbenosti hypermarketov ako
hlavného miesta nákupu, v ktorom sa realizuje viac ako štvrtina všetkých nákupov
(obr. 12.5). Trendom zostáva presun daného formátu aj do suburbánnych zón väčších
miest, pričom podiel vidieckych hypermarketov predstavuje menej ako 10 %. Druhým
faktorom na rozvoj tohto formátu na vidieku je výstavba nákupných centier, ktorých
súčasťou je hypermarket v katastrálnom území vidieckej obce v rámci procesu
komerčnej suburbanizácie (cf. Danielová 2008; Šveda a Križan 2012).
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Tab. 12.7. Štrukturálny vývoj maloobchodu na Slovensku v rokoch 1998 – 2002
Formát/Rok
1998
1999
2000
2001
2002
Diskonty
42
55
59
72
49
Supermarkety
196
207
222
238
255
Hypermarkety
0
2
8
13
49
Nákupné centrá
0
0
2
5
7
Zdroj: www.etrend.sk, vlastný výskum
V tejto súvislosti sa vyznačujú spotrebitelia na Slovensku výraznou preferenciou
veľkometrážnych maloobchodných predajní v podobe supermarketov a hypermarketov
(Danielová a Trembošová 2020; Fertaľová 2007; Fertaľová a Klamár 2006; Trembošová
2009a); (obr. 12.5). Podľa prieskumu agentúry GfK domácnosti chodia na nákupy
do supermarketov a diskontov častejšie a aj na väčšie nákupy ako v minulosti. Pre
supermarkety sú charakteristické práve väčšie doplňujúce nákupy čerstvého tovaru
a zásobovacie nákupy, ktoré v rámci tohto formátu na Slovensku ešte posilnili.
Diskonty zasa upevňujú svoju pozíciu pri veľkých zásobovacích nákupoch v oboch
krajinách. Domácnosti teda presúvajú väčšie nákupy do menších moderných formátov
v porovnaní s hypermarketmi. Napriek tomu, viac ako štvrtina spotrebiteľov nakupuje
v hypermarketoch. Viac ako polovica spotrebiteľov nakupuje v hypermarketoch
a supermarketoch. Tento trend je dlhodobo takmer nemenný a pravdepodobne bude
pokračovať aj v budúcnosti v zmysle životného cyklu maloobchodu. Podiel na trhu
stále zvyšujú diskonty prevažne na úkor malých predajní a špecializovaných predajní.
Ide najmä o „Lidl efekt“, ktorého maloobchodná sieť sa neustále rozrastá a obľúbenosť
narastá. Dôvodom je lokalizácia týchto prevádzok bližšie k spotrebiteľom, ktorí tu
nakupujú častejšie a vo väčších objemoch.
Etapa dynamického rozvoja v sieti diskontov začala na území Slovenska v roku 2004
výraznou plošnou expanziou predajní maloobchodnej siete Lidl (obr. 12.6), aj keď pred
týmto termínom na slovenskom trhu pôsobili diskontné predajne siete Nitrazdroj. Lidl
si na slovenskom trhu vybudoval významnú pozíciu, pričom od roku 2005 figuroval
v rebríčku TOP 10 širokosortimentových obchodníkov na Slovensku. V porovnaní
s Českou republikou došlo k výraznému oneskoreniu tejto fázy transformácie
maloobchodu (Kunc et al. 2013). Fáza dynamického rozvoja diskontov je dlhodobo
pod vplyvom skupiny niekoľkých spoločností (Lidl, Nitrazdroj, CBA). Slovenský trh
bol pre ostatné diskonty menej zaujímavým. Zmena nastala v roku 2013, kedy prišiel
na Slovensko nový nepotravinársky diskont Pepco. Kým v roku 2006 boli diskonty
preferovanými typmi predajní iba v prípade 6 % spotrebiteľov, v roku 2018 to bolo
16 % spotrebiteľov (podľa prieskumov agentúry GfK).
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Obr. 12.5. Preferované typy predajní (hlavné miesto nákupu) medzi spotrebiteľmi na
Slovensku v rokoch 2014 – 2018
Zdroj: GfK
Nákupné centrá patria k preferovaným nákupným formátom v celej Európe. Hustota
nákupných centier daná veľkosťou hrubej prenajímateľnej plochy (m2) na 1 000
obyvateľov štátu (obr. 12.7) dosahuje v mnohých post-komunistických krajinách
nadpriemerné hodnoty (Slovinsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko) a naopak,
v niektorých dosahuje podpriemerné hodnoty (Rumunsko, Bulharsko, Srbsko), kde možno
v budúcnosti predpokladať masívnejší rozvoj výstavby nákupných centier. Aj napriek
tomu, že vo východnej Európe došlo k oneskorenému rozvoju nákupných centier (zväčša
po roku 1995, resp. 2000) v porovnaní so západnou Európou, súčasný stav dokumentuje
rýchlu adaptáciu spotrebiteľov na tento nákupný formát a ich vývoj v zmysle životného
cyklu maloobchodu nedosiahol ešte fázu maturity (cf. Kita et al. 2019).
V ostatnom období dochádza na Slovensku k spomaľovaniu vývoja nákupných centier
založeného na náraste ročného prenájmu ako jedného zo základných ukazovateľov
vývoja nákupných centier (obr. 12.8). Napriek tomu nemožno vývoj nákupných
centier na Slovensku považovať za stagnujúci, resp. ukončený, čomu nasvedčujú aj
plány do budúcna. V roku 2019 sa plánuje dostavba troch nákupných centier (Košice,
Prešov, Nitra) a revitalizácia a zväčšenie starších nákupných centier. Preto možno
predpokladať, že rozvoj nákupných centier, ako nositeľov globalizačných trendov
v maloobchode a spotrebe, nedosiahol svoj vrchol a v budúcnosti bude na vzostupe.
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Obr. 12.6. Vývoj siete diskontov Lidl na Slovensku v rokoch 2004 – 2018
Zdroj: archív autorov
Polus City Center bolo prvým nákupným centrom na Slovensku otvorené v roku
2000. Odvtedy došlo k dynamickému rozvoju výstavby nákupných centier. Vo vývoji
nákupných centier na Slovensku možno vyčleniť tri etapy (Križan et al. 2017). Prvá,
iniciálna etapa, je spájaná s otvorením prvých nákupných centier do roku 2003. Prvá
fáza výstavby nákupných centier bola menej intenzívna ako ostatné. Na Slovensku
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Obr. 12.7. Hustota nákupných centier vo vybraných štátoch Európy v roku 2018
Zdroj: Cushman & Wakefield (2018)
bolo do roku 2003 otvorených 13 % súčasných nákupných centier. Počas druhej
etapy vývoja nákupných centier (2003 – 2009) možno pozorovať kulmináciu vzniku
nákupných centier do roku 2008 s postupným zostupom výstavby do roku 2009. Túto
etapu možno označiť ako intenzívny rozvoj nákupných centier, keďže medzi rokmi
2004–2009 bolo otvorených až 28 nákupných centier, čo predstavuje 51 % všetkých
nákupných centier na Slovensku. Vývoj výstavby nákupných centier počas tretej etapy
má charakter poklesu výstavby nových nákupných centier pravdepodobne spôsobený
globálnou hospodárskou krízou s oneskoreným nástupom, ktorý sa prejavil až v roku
2011. Viaceré projekty boli pozastavené, resp. menili majiteľa či veľkosť a charakter.
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Obr. 12.8. Vývoj európskeho trhu nákupných centier založený na náraste ročného
prenájmu (k 4. kvartálu 2017)
Zdroj: Cushman & Wakefield (2018)
To malo za následok, že v roku 2013 (a 2016) nebolo na území Slovenska postavené ani
jedno nákupné centrum. To však neznamená, že na Slovensku nevznikali veľkoplošné
maloobchodné predajne iné typu, akými sú nákupné centrá. Výrazný rozvoj v ostatnom
období najmä v menej ľudnatých mestách zaznamenali rôzne koncepty obchodných
centier a obchodných promenád. Príkladmi sú koncepty OC Kocka, Big Box, STOP
SHOP a pod. V poslednej etape vývoja bolo na Slovensku otvorených 36 % súčasných
nákupných centier v krajine.
Nákupné centrá možno klasifikovať podľa rôznych kritérií (Križan et al. 2017): (i) genéza,
(ii) lokalizácia, (iii) veľkosť prenajímateľnej plochy (obr. 12.9). Zovšeobecnením vývoja
nákupných centier na Slovensku je vyrovnaný podiel nákupných centier greenfield
a brownfield s trendom nárastu počtu nákupných centier typu brownfield. Na
Slovensku prevládajú nákupné centrá lokalizované na okraji mesta (predmestí),
najmenej početnou skupinou sú nákupné centrá lokalizované v centrálnych častiach
miest. Podľa veľkosti hrubej prenajímateľnej plochy sa na Slovensku stavali spočiatku
veľké nákupné centrá. Trendom je však znižovanie veľkosti nákupných centier. Viac
ako polovicu nákupných centier zastupujú malé nákupné centrá. Nákupné centrá
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Obr. 12.9. Vývoj počtu novootvorených nákupných centier na Slovensku v rokoch
2000 – 2018 podľa rôznych kritérií
Zdroj: vlastný výskum
do 40 000 m2 hrubej prenajímateľnej plochy tvoria na Slovensku viac ako 90 %.
Priemerná hrubá prenajímateľná plocha pre nákupné centrum na Slovensku je
21 300 m2. V súvislosti s etapami rozvoja veľkoplošných maloobchodných predajní
formátu supermarket, hypermarket alebo diskont možno diskutovať o difúzii
maloobchodu. Tá môže mať rôznych charakter (Kunc et al. 2013). Ide o istú
časovú postupnosť zavádzania jednotlivých predajných konceptov na trh v zmysle
priestorovej koncentrácie maloobchodnej siete. Difúzne procesy sú ovplyvňované
faktorom trhu a polohy v zmysle stupňa urbanizácie, keďže ide o formáty
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urbánneho maloobchodu a v zmysle kúpnej sily spotrebiteľov. Vo všeobecnosti sa
maloobchodná sieť na Slovensku zahusťuje a možno identifikovať tri základné typy
difúzie maloobchodnej siete (Szczyrba et al. 2007): expanzívna hierarchická difúzia,
expanzívna kontaktná difúzia s vlnovým charakterom a expanzívna kontaktná difúzia
s plošným charakterom (obr. 12.10). Expanzívna hierarchická difúzia, ktorá sa šíri
v závislosti od veľkosti obsluhovaného územia, resp. ďalších faktorov (koncentrácia
obyvateľstva, veľkosť predajnej plochy a pod.). Ide o výstavbu hypermarketov
v najľudnatejších sídlach (napríklad krajské mestá) a následné doplňovanie
maloobchodnej siete menšími formátmi (supermarkety) v menej ľudnatých mestách
(napríklad okresné mestá). Typickým predstaviteľom tohto typu difúzie je spoločnosť
Tesco. Vlnová difúzia ma charakter expanzie maloobchodnej siete v priestore
v podobe smerových vĺn (napríklad zo západu na východ) bez ohľadu na veľkosť
sídla a koncentráciu obyvateľstva. Možno podotknúť, že mnohé maloobchodné
spoločnosti v nadnárodnej úrovni uplatňujú tento typ difúzie. Príkladom je
oneskorenie procesu internacionalizácie v slovenskom maloobchode v porovnaní
s českým (oneskorený nástup vybraných maloobchodných sietí). Expanzívna
kontaktná difúzia s plošným charakterom je príznačná pre sieť diskontných predajní
Lidl. Ide o nárazovité celoplošné pokrytie územia štátu niekoľkými desiatkami
predajní v jeden deň (rok) bez ohľadu na ich veľkostnú (hierarchickú) štruktúru.
Globalizačné procesy sa prejavili v priestorovej štruktúre miest aj v maloobchodnej
štruktúre miest (Danielová 2017; Trembošová 2012). Zmeny v priestorovej štruktúre
mesta sa udiali vo fyzickej štruktúre a vo funkčnej štruktúre. Zmeny vo fyzickej
štruktúre možno charakterizovať ako nové morfologické štruktúry v podobe
halových prízemných objektov hypermarketov, špecializovaných veľkopredajní
a pod. (Bednář 2005). Na druhej strane, zmeny vo funkčnej štruktúre reprezentujú
zmeny využitia voľných plôch na okraji kompaktnej zástavby za účelom výstavby
nákupných centier a tým vytvorením nového typu rozsiahlych monofunkčných
plôch komerčnej občianskej vybavenosti (cf. Spilková a Šefrna 2010). Druhú skupinu
predstavujú zmeny v maloobchodnej štruktúre mesta, medzi ktoré možno zaradiť
nové formy maloobchodného predaja (supermarkety, hypermarkety, hobbymarkety),
sortimentný úpadok okrskových nákupných centier, zníženie významu obchodných
domov v centre mesta, duálnu priestorovú štruktúru vlastníctva a nájmu predajných
jednotiek podľa polohovej renty (miestni vs. národní, nadnárodní maloobchodníci),
oligopolizáciu trhu predaja potravín, ostrú konkurenciu medzi jednotlivými formami
maloobchodného predaja potravín, zmenu hierarchie maloobchodnej siete a jej
nové priestorové usporiadanie a ako poslednú zmenu uvádza redukciu významu
a obmedzenie ambulantného predaja.
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Obr. 12.10. Typy difúzie maloobchodu na Slovensku (fiktívne príklady)
Zdroj: vlastné spracovanie podľa Szczyrba et al. (2007)
Pri hodnotení globalizácie na urbánny maloobchod možno rozlišovať medzi časovými
a priestorovými prejavmi (Križan et al. 2019). Vo všeobecnosti možno z časového
aspektu konštatovať tri hlavné trendy:
● Zmena počtu maloobchodných predajní.
● Zmena veľkosti maloobchodnej predajnej plochy. Maloobchodná predajná plocha
sa v mestách zvyšuje, avšak v prípade ukazovateľa predajnej plochy na predajňu
dochádza iba k miernemu nárastu.
● Zmena štruktúry maloobchodu. Dochádza napríklad k poklesu počtu predajní
potravín a k zvýšeniu predajní odevov a obuvi alebo lekární a pod.
Pri hodnotení urbánneho maloobchodu z priestorového aspektu možno identifikovať
dva hlavné trendy:
● Zmena nákupných zón. Dochádza k špecializácii niektorých lokalít na obchodnú
funkciu najmä v okrajových častiach miest, kde sa stavajú nákupné centrá typu
greenfield. Ak nákupné zóny v centrách miest zostali zachované, zmenila sa kvantita
a štruktúra daných maloobchodných jednotiek.
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● Špecializácia nákupných zón. Trendom urbánneho maloobchodu je proces
koncentrácie vybraných špecializovaných predajní v priestore. Vhodným príkladom
sú predajne potravín, pre ktoré je príznačný rapídny úbytok predajnej plochy, na
úkor veľkometrážnych predajní. Aj v prípade odevov a obuvi dochádza k istým
koncentračným tendenciám, avšak vzhľadom na nadpriemerný nárast počtu predajní,
ide skôr o atomizáciu tohto maloobchodného odvetia.
Vidiecky (potravinársky) maloobchod sa transformuje v zmysle niekoľkých trendov
(Križan et al. 2009; Lauko et al. 2018):
● Mimoobecné nákupy predstavujú výrazný podiel nákupov bežného potravinárskeho
tovaru. Ide o nákupy najmä v supermarketoch, resp. hypermarketoch či diskontoch.
Preto možno spotrebiteľov z vidieka považovať za významnú skupinu nakupujúcich
v okolitých mestách, čo ovplyvňuje aj lokalizáciu výstavby nových veľkometrážnych
maloobchodných predajní v týchto mestách pri výjazdových cestách smerom
k spotrebiteľom alebo pri autobusovej či železničnej stanici v mestách.
● Denné nákupy sú na zostupe, naopak veľké týždenné nákupy zaznamenali vzostup.
● Spokojnosť spotrebiteľov s kvalitou podmienok nákupu bežného potravinárskeho
tovaru stúpa.
● Čas strávený nakupovaním bežného potravinárskeho tovaru počas týždňa sa skracuje.
● Preferovanie maloobchodnej predajne (v rurálnom prostredí) úzko súvisí
s dostupnosťou tejto predajne. Až potom nasleduje lacnejší tovar a širší sortiment.
● Proces koncentrácie maloobchodu sa v rurálnom prostredí prejavuje iba
v minimálnej miere. Možno konštatovať, že proces koncentrácie je v porovnaní
s procesom internacionalizácie v rurálnom prostredí najmenej badateľným.
● Variabilita potravinárskych maloobchodných predajní na vidieku je značná,
pričom dominantné postavenie si stále zachovávajú predajne nezapojené do žiadnej
maloobchodnej siete.
● Z maloobchodných sietí má dominantné postavenie COOP Jednota, čo pramení
v historickom pozadí maloobchodu Slovenska.

12.2 Konzumná spoločnosť
Spotrebu nemožno chápať iba ako proces nakupovania tovarov a služieb v zmysle
funkcie a užitočnosti pre spotrebiteľa, ale významnou vlastnosťou spotreby sa stáva
identita, symbolika. A práve symbolika často presahuje funkciu a užitočnosť v spotrebe.
Ako poznamenáva Chorvát (2015, s. 20-21): „žijeme vo svete, v ktorom je takmer každá
oblasť sociálneho správania spätá v takej či onakej podobe so spotrebou a v ktorom
spotrebné aktivity dávajú význam i štruktúru každodennému životu. Miesto, ktoré bolo
v predchádzajúcich typoch spoločnosti vyhradené práci, je v konzumnom type spoločnosti
vyhradené spotrebe. Predtým boli identita človeka, spôsob života a status určované jeho
pracovným zaradením: človeka „robila“ jeho práca. Teraz je hodnota človeka, prestíž
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a postavenie charakterizované do veľkej miery jeho spotrebou. Na individuálnej úrovni
dochádza k posunu od identity založenej prevažne na pozícii človeka v socio-ekonomickej
(triednej) štruktúre k identite založenej na životnom štýle a spotrebnom správaní.“ Možno
konštatovať, že naša spoločnosť prešla z pracovnej do konzumnej.
Termín konzumná spoločnosť (consumer society) sa zrodil počas studenej vojny v USA.
Masový rozvoj spotreby nastal po druhej svetovej vojne, keď v USA a v západnej
Európe výrazne narástol počet spotrebiteľov strednej (ekonomickej) triedy súvisiaci
so vznikom konzumnej spoločnosti. Všeobecne uznávaný koncept zrodu konzumnej
spoločnosti v polovici 20. storočia, možno z dlhodobej perspektívy charakterizovať
ako vývojovú trajektóriu spoločností od agrárnej (pred rokom 1800) cez industriálnu
(1800 – 1945) ku konzumnej (1945 – súčasnosť) spoločnosti (Cohen 2014). Je však
potrebné podotknúť, že uvedené letopočty môžu v individuálnych prípadoch
varírovať. Ako príklad možno uviesť postsocialistické krajiny, akou je aj Slovensko,
v ktorých došlo k istému časovému oneskoreniu prejavu konzumnej spoločnosti
až koncom 20. storočia. V ostatných dekádach sa však v mnohých spoločnostiach
začínajú prejavovať isté alternatívy konzumnej spoločnosti. Do popredia sa dostáva
odpor masovej spotreby vedúci k alternatívnej, resp. udržateľnej spotrebe (a výrobe),
dochádza k zrodu post-konzumnej spoločnosti (Cohen et al. 2017). Spotrebitelia sa
stávajú v konzumnej spoločnosti unifikovanými, sú pod vplyvom niekoľkých globálnych
aktérov. Kupujú potraviny v rovnakých nadnárodných maloobchodných reťazcoch,
nosia rovnakú obuv alebo odevy, šoférujú rovnaké autá, stravujú sa v rovnakých
reštauráciách s rýchlym občerstvením, spia v rovnakých hoteloch, bývajú v rovnakých
suburbiách a pod., preberajú rovnaké osobnostné, kultúrne a duchovné hodnoty.
Konzumná spoločnosť nadobúda rysy globálnej monokultúry (Firat et al. 2013).
V tomto zmysle konzumná spoločnosť smeruje ku konzumnej (spotrebnej) kultúre
(cf. Bunčák et al. 2019). Podľa Chorváta (2015, s. 22) spotrebná kultúra nezahŕňa len
spotrebu konkrétnych výrobkov, uspokojovanie súkromných potrieb a želaní, ale jej
súčasťou je napríklad aj príslušnosť k hnutiam či subkultúram, ktoré sa vyznačujú
určitým životným štýlom (spôsobom obliekania, stravovania, postojom k verejným
otázkam) a ktoré sa napríklad môžu vymedzovať voči konzumnému životnému štýlu.
Ako poznamenáva Kalenda (2014, s. 21), konzumnú kultúru možno chápať aj ako každý
iný spoločenský jav, ktorý je súčasťou mnohorozmerných sociálnych vzťahov a väzieb
ku konkrétnym skupinám, jedincom a inštitúciám. Tie však nezostávajú nemenné,
podliehajú trvalému procesu sociálnej zmeny.
Rast konzumnej spoločnosti je spájaný s termínom „konzumerizmus“. Termín
konzumerizmus (consumerism) sa v čase vyvíja a získava rôzne významy, ktoré majú
tendenciu byť konfliktnými a protichodnými (Papasolomou 2013). Pri zohľadnení
vývoja spotreby v čase možno konzumerizmus chápať z troch aspektov (Yani-de-Soriano
a Slater 2009). Prvý aspekt sa vzťahuje na manipulačnú reklamnú a marketingovú
prax s cieľom povzbudiť spotrebiteľov, aby nakupovali a konzumovali viac. Ide o tzv.
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manipulačný marketing a aktivity charakterizujúce konzumerizmus v tomto kontexte
sú (Lambin 1997): povzbudzovanie spotrebiteľov, aby nadmerne konzumovali;
využívanie neistoty a utrpenia ľudí; propagačné techniky, ktoré využívajú impulzívne
správanie spotrebiteľov; a nadnesenie obsahu produktu prostredníctvom dizajnu
obalov. Konzumerizmus tak môže mať nepriaznivý až škodlivý vplyv na spotrebiteľov.
Druhý aspekt rieši konzumerizmus z iného, opačného hľadiska. V tomto zmysle sa
konzumerizmus týka hnutí spotrebiteľov na ochranu ich práv pred excesmi marketingu.
Z marketingového hľadiska ide o organizované hnutia občanov a vládnych agentúr
na zlepšenie práv a právomocí kupujúcich vo vzťahu k predávajúcim (Kottler et al.
2012). Konzumerizmus ako spotrebiteľské hnutie sa sústredilo na podporu a ochranu
práv spotrebiteľov, na bezpečnosť, výber a informovanie. Tento aspekt konzumerizmu
zdôrazňuje potrebu spoločnosti správať sa spoločensky zodpovednejšie voči svojim
spotrebiteľom a spoločnosti ako celku. Tretí aspekt interpretuje konzumerizmus ako
spotrebiteľskú ideológiu, ktorá predpokladá, že šťastie a blahobyt spotrebiteľov je
možné dosiahnuť prostredníctvom spotreby. Spotreba je teda prostriedkom na šťastie
a blahobyt (Papasolomou 2013). Tento aspekt konzumerizmu predstavuje základ
zrodu a rozvoja konzumnej spoločnosti.
V súvislosti so spotrebou možno diskutovať o globálnej homogenizácii (Howes
2002). Ide o globálnu konvergenciu vkusu a konzumných praktík do mnohých
spoločností. Spojitosť medzi rastom (growth) a globalizáciou (globalization) prináša
termín „grobalizácia“ (grobalization) referujúci o (maloobchodných) gigantoch, ktorí
určujú trendy v spotrebe (Ritzer 2015). Medzi takéto spoločnosti patria McDonald's,
Coca-Cola, Starbucks, Ikea, WallMart, Disney a pod. Ako opozitum vzniklo niekoľko
alternatív, ktoré odmietajú globálne trendy v spotrebe, prienik globálnych kultúr do
lokálnych a ich štandardizáciu. Ide o udržateľnú spotrebu a hnutie za antispotrebu.
Spotreba je najzákladnejšou potrebou ľudí a ovplyvňuje produkciu. Je súčasťou
hospodárstva každej krajiny s priamym dopadom na spoločnosť. Spotreba vplýva
na správanie spotrebiteľov a spotrebitelia svojím správaním ovplyvňujú spotrebu.
Ako konštatujú Križan a Bilková (2019), spotreba je ako divadelné alebo filmové
predstavenie. Má svojich kritikov i zástancov, pričom ich názor nie je univerzálny
a nemenný. Trh pravidelne ponúka premiéry a nové predstavenia, ktoré sú rôznej
kvality a majú pre publikum rôzne hodnoty. Po istom čase sa objavia remaky, ktoré časť
spoločnosti považuje za niečo nové alebo lepšie ako pôvodné, iní s tým nesúhlasia.
Herci sú ako symboly, značky. Tých najúspešnejších pozná publikum na celom svete.
Časť publika si vyberá predstavenie nie podľa žánru alebo kvality, ale podľa hereckého
obsadenia, veria, že so značkou je spojená kvalita v akejkoľvek podobe. Niektorí
diváci nie sú spokojní s mainstreamovou (konvenčnou) ponukou, hľadajú niečo iné,
alternatívne. Časť z nich nie preto, lebo by ich alternatívne bavilo, ale aby zapadli do
komunity, aby sa odlíšili od ostatných. Akékoľvek sme publikum, nová premiéra sa nás
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priamo (film si pozrieme) alebo sprostredkovane (všetci a všade o filme hovoria) týka,
všetci sme spotrebitelia.
Naša spoločnosť prešla z pracovnej do konzumnej. Globalizácia výrazne ovplyvnila
spotrebiteľov a spotrebu. Vývoj nasmeroval spoločnosť k homogenizácii, ktorá
prináša rôzne sociálne zmeny smerujúce ku konzumnej spoločnosti, resp. konzumnej
kultúre. Ako spotrebitelia sme začali preberať vzorce spotreby iných kultúr často bez
zmien, inokedy z prejavmi lokálnych prvkov vyúsťujúcich do kreolizácie spotreby.
Spoločnosť je však vo svojej podstate heterogénna, nie všetci spotrebitelia sú
unifikovaní pod vplyvom niekoľkých nadnárodných korporácií (McDonald´s a spol.).
Z toho vyplýva aj kritika konzumerizmu, ideológie po túžbe po komoditách a službách
previazanú s masovou spotrebou. Konzumerizmus vplýva na prehlbovanie sociálnych
a ekonomických nerovností vo svete. Netreba zabúdať ani na dosahy konzumerizmu
na životné prostredie a jeho degradáciu. Preto vznikol akýsi protiprúd spotrebiteľov
inklinujúci k udržateľnej spotrebe. Tá pozostáva z rôznych koncepcií: zodpovednej
spotreby, antispotreby a uvedomelej spotreby (Križan a Bilková 2019). V ostatnom
období sa aj na Slovensku prejavujú prvky udržateľnej spotreby zmenou správania
spotrebiteľov. Objektom výskumu sa stále častejšie stáva alternatívna spotreba
v podobe alternatívnych potravinových sietí (farmárske trhy, komunitné záhrady
a pod.). V slovenskej akademickej obci ide však iba o okrajový záujem aj napriek
spoločenskému dosahu transformácie spoločnosti. Možno konštatovať, že vplyvom
globalizačných trendov a jej prejavom možno slovenskú spoločnosť označiť ako
konzumnú spoločnosť. Okrem konzumerizmu sa v našej spoločnosti prejavujú aj prvky
udržateľnej spotreby, ktoré sa v spoločnosti stávajú čoraz populárnejšími.

12.3 Zhrnutie
Maloobchod na Slovensku prešiel vo svojom vývoji mnohými zmenami, ktoré
možno vo všeobecnosti nazvať transformáciou. Transformáciu maloobchodu
možno charakterizovať z rôznych hľadísk, pričom geografi sa zameriavajú na časové
a priestorové aspekty zmien štruktúry maloobchodu. Ide o zmeny vo forme a spôsobe
maloobchodného predaja, s ktorými súvisia zmeny prenášajúce sa na správanie
spotrebiteľov. Možno konštatovať, že k najväčšej transformácii maloobchodu na
Slovensku došlo za ostatných 30 rokov. Často sú zmeny v maloobchode spájané
s termínom globalizácia. Možno však poukázať na skutočnosť, že globalizácia nemusí
viesť k transformácii, resp. prejavy globalizácie v hospodárstve v priestore a čase
varírujú v zmysle transformačných zmien. Dôvodom môžu byť politické, kultúrne
alebo ekonomické vplyvy. V prípade prvej skupiny ide o istú izolovanosť od prejavov
globalizácie v maloobchode napriek tomu, že sa maloobchod transformuje. Ako
príklad možno uviesť transformáciu maloobchodu na Slovensku v období medzi
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rokmi 1948 až 1989 (cf. Očovský 1974). V prípade druhej skupiny vplyvov má
tradícia a hodnoty danej spoločnosti väčšiu váhu ako globalizačná vlna, a preto
globalizácia do transformácie maloobchodu zasahuje iba limitovane. Poslednou
skupinou sú ekonomické vplyvy priestorovo podmienená hospodárskou aktivitou
a schopnosťou maloobchodníkov uspokojiť svoje požiadavky aj v menej rozvinutých
regiónoch. Súkromní maloobchodníci sa správajú výsadne trhovo a nie sú nútení
poskytovať služby bez ziskov ako tomu bolo v povojnovom období na Slovensku,
kedy štátny (družstevný) maloobchod zabezpečoval základnú občiansku vybavenosť
aj v najodľahlejších a najmenej rozvinutých regiónoch. Po prechode na trhové
hospodárstvo sa transformuje aj maloobchod na súkromný sektor, čo vedie k zmenám
priestorového usporiadania maloobchodu (Križan a Bilková 2014).
Transformácia maloobchodu je v tejto kapitole analyzovaná v zmysle časovej
a priestorovej zmeny realizácie maloobchodného predaja v kontexte zhodnotenia
faktorov vplývajúcich na tieto zmeny. Maloobchodná sieť na Slovensku sa pred rokom
1989 vyznačovala nízkou kapacitou, nízkou kvalitou a nevhodnou štruktúrou (Krásny
1992; Mitríková 2019). Po prechode na trhové hospodárstvo sa začali v maloobchode
na Slovensku prejavovať rôzne transformačné procesy: atomizácia, internacionalizácia,
koncentrácia, kooperácia v kontexte globalizačných procesov (Križan 2009). Tieto procesy
mali rôznu intenzitu a formy prejavu nielen v čase, ale aj v priestore. Transformácia
maloobchodu na Slovensku prebieha v urbárnom prostredí (v porovnaní s rurálnym)
rýchlejšie a intenzívnejšie s výraznejším funkčným a priestorovým dosahom. Po
atomizácii maloobchodu, ktorá sa prejavovala nárastom počtu maloobchodných predajní
zväčša malometrážneho charakteru došlo vstupom medzinárodných maloobchodných
sietí k procesu internacionalizácie maloobchodu. To malo za následok koncentráciu
maloobchodu, ktorá sa prejavovala výstavbou veľkometrážnych maloobchodných
predajní prevažne vo forme supermarketov a hypermarketov. Na tento trend reagovali
aj spotrebitelia a novým nákupným formátom sa rýchlo prispôsobili. Maloplošné
maloobchodné predajne začali byť výrazne na ústupe a dochádzalo k ich zániku. To sa
výraznejšie prejavilo na vidieku, ktorý strácal a neustále stráca svoje základné obslužné
funkcie (Bilková a Križan 2015; Kunc et al. 2013; Szczyrba et al. 2013). Hlavným nástrojom
malometrážnych predajní odolávať konkurencii internacionálnych maloobchodných
sietí bolo zapojenie sa do rôznych kooperačných zväzkov. Tie majú na Slovensku rôznu
hierarchickú úroveň: regionálnu, nadregionálnu a národnú (Križan a Bilková 2014).
Proces kooperácie sa prejavuje najmä v potravinárskom maloobchode, v ostatnom
období aj v prípade lekární.
Za ostatné dve dekády sa obľúbeným nákupným formátom na Slovensku stali
nákupné centrá. Ich rozmach po roku 2000 zrejme dosiahol kulmináciu, avšak nič
nenasvedčuje tomu, že dochádza k ústupu ich výstavby. Naopak, trendom je rozšírenie
existujúcich prevádzok a ich rekonštrukcia a modernizácia. S tým súvisí aj ďalší trend
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vyplývajúci z požiadaviek spotrebiteľov. Koncepty nákupných centier už nestavajú
iba na nakupovaní, ponúkajú niečo viac. Ide najmä o rozšírenie ponuky rôznych
voľnočasových aktivít nielen pre jednotlivcov, ale pre celú rodinu. Na Slovensku sa
prejavil aj trend zmenšovania nákupných centier. Ide o výstavbu malých nákupných
centier (do 20 000 m2), čo vytvára podmienky pre menšie spádové nákupné zóny a tým
pádom aj vznik nákupných centier v populačne menších mestách (Križan et al. 2017).
Hodnotením globalizačných procesov v maloobchode na území Slovenska možno
vyvodiť všeobecné závery:
Ad 1. Na Slovensku sa prejavujú všetky globalizačné procesy identifikované
v rozvinutých krajinách, ktoré transformujú maloobchod tak v mestách ako aj
na vidieku. Prejavy globalizačných procesov v maloobchode sú intenzívnejšie
v mestách.
Ad 2. Oneskorený priebeh transformačných procesov v porovnaní s okolitými
štátmi. Možno identifikovať oneskorenie v priebehu transformačných procesov
v smere západ-východ.
Ad 3. Veľkosť trhu podmieňuje intenzitu prejavov globalizačných procesov.
V ľudnatejších mestách a ich zázemí sú procesy zreteľnejšie.
Ad 4. Proces internacionalizácie maloobchodu v zmysle životného cyklu
maloobchodu ešte nedosiahol fázu zrelosti.
Ad 5. Procesom koncentrácie maloobchodu na slovenskom vidieku dochádza
k negatívnemu vývoju úbytku základných obslužných funkcií vidieka.
Ad. 6. Výstavba nákupných centier bude na Slovensku pokračovať aj v budúcnosti
a lokalizované budú aj v menej ľudnatých mestách.
S transformáciou maloobchodu úzko súvisí aj spotreba a správanie spotrebiteľov.
Vznikajú nové lokality spotreby. Preferovaným spôsobom nákupu sa stal virtuálny
priestor a online nákup v e-shopoch sa stal neodmysliteľnou súčasťou slovenského
maloobchodu. Na Slovensku obdobne ako v iných rozvinutých krajinách je na
vzostupe skupina spotrebiteľov, ktorí preferujú alternatívnu spotrebu pred
konvenčnou. To má za následok rozvoj alternatívnych potravinových sietí najmä
v podobe farmárskych trhov a komunitných záhrad.
Trendom vývoja maloobchodu a spotreby na Slovensku je kopírovanie vzorcov
vývoja zo západnej Európy a USA so špecifickým prejavom v podmienkach
postkomunistickej krajiny.
Poďakovanie: výskum bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja
na základe zmluvy č. APVV-16-0232 a projektom VEGA 2/0113/19.
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V

ývoj turizmu od roku 1990 do istej miery zosobňuje idealizované očakávania po
zmene spoločensko-hospodárskych podmienok v novembri 1989. Očakávania
boli zhmotnené do podoby samovoľného rozvoja odvetvia a jeho automatického
úspechu v podobe prílevu zahraničných hostí. Kapitola sumarizuje vývoj odvetvia
po zmene politických pomerov a následnej spoločensko-ekonomickej transformácie
na území Slovenska. Vývoj stručne, no nutne zachytáva aj obdobie pred rokom 1989
z dôvodu ilustrovania dovtedajšieho systému fungovania turizmu a organickejšieho
pochopenia transformačných zmien v odvetví. Identifikuje kľúčové udalosti, ktoré
ovplyvnili odvetvie cestovného ruchu a pomenováva vývojové trendy vplývajúce
na jeho rozvoj. Významným indikátorom objemu výkonov turizmu je štatistická
evidencia ubytovacích zariadení ako aj evidencia ubytovaných hostí. V kapitole
je venovaný ucelený priestor sumarizujúci zmeny v čase a priestore s dôraznom
na vývoj počtu ubytovacích zariadení. Taktiež sa zaoberá špecifickým fenoménom
slovenského cestovného ruchu a to druhým bývaním. Z pohľadu štatistickej
a priestorovej analýzy správania sa kapitola detailne venuje domácim návštevníkom,
ktorí predstavujú najpočetnejšiu skupinu pre slovenský turizmus.

13.1 Centrálne plánovaný turizmus a jeho porevolučný tieň
Pred novembrom 1989 mal štát monopolný vplyv na celé odvetvie cestovného ruchu.
Znárodnenia v roku 1948 (hotely, kúpele, gastronomické a zábavné prevádzky, no
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aj klub československých turistov a iné) a výrazná izolácia štátu od okolitého sveta
boli značne limitujúce prvky určujúce celý charakter turizmu v krajine. Centrálne
plánované hospodárstvo začalo presadzovať hlavne viazaný cestovný ruch. Bolo
vybudovaných veľa podnikových a odborárskych zariadení. Pri súpise zariadení
cestovného ruchu v roku 1960 bolo na území Slovenska 609 ubytovacích zariadení,
z toho 257 patrilo viazanému cestovnému ruchu a 352 voľnému cestovnému ruchu
(Cákoci 2013). U voľného cestovného ruchu sa prejavovala nedostatočná kapacita
a kvalita (Vágner 2011). Na organizovaní rekreačných pobytov sa podieľali odborové
združenie ROH a mládežnícke organizácie, dominantne Pionierska organizácia
československého zväzu mládeže. Centrá cestovného ruchu sa primárne viazali na
horské oblasti a lokality pri vodných plochách. Prirodzený záujem o pobyt pri vode
v letnej sezóne musel byť systémovo riešený. Pasívny cestovný ruchu bol značne
obmedzený. Z politických dôvodov mohli naši obyvatelia v zahraničnom cestovnom
ruchu až na výnimky navštevovať (okrem územia Česka ako súčasť Československa)
len socialistické krajiny. Predovšetkým Bulharsko, Rumunsko, NDR, Maďarsko
a Juhosláviu. Podobne na územie Slovenska za účelom rekreácie prichádzali okrem
Čechov hlavne obyvatelia NDR, Maďarska a Poľska. Úmerne tomu sa zvyšoval dopyt
po domácich lokalitách. Tie sa vyvíjali kombináciou živelných, no hlavne centrálne
riadených rozhodnutí. Napríklad vzniknuté vodné plochy v blízkosti miest, ktoré
ostali po ťažbe štrku, či budované umelé vodné nádrže boli v niektorých lokalitách
masívne využívané na rekreačné účely.
Rozvoj obľúbenosti turizmu v druhej polovici 60. rokoch súvisel aj so silným
dopytom od populačne najsilnejších povojnových ročníkov, zlepšovaním životnej
úrovne ako aj zavedením päťdňového pracovného týždňa s voľnou sobotou
a nedeľou v roku 1968 (Rux 2014). Rozvoj infraštruktúry sa dotkol aj zimnej sezóny
v rozvoji lyžiarskych stredísk. V roku 1964 bolo na území Slovenska evidovaných 11
lanoviek a 38 vlekov, no už v roku 1970 vzrástol počet lanoviek na 14 a vlekov na
213. Kontinuálny nárast dopravných zariadení v lyžiarskych strediskách súvisel aj
s povinnými lyžiarskymi kurzami a celkovo s nárastom popularity lyžiarskych aktivít.
V roku 1987 bolo evidovaných 31 lanoviek a 904 vlekov (Otrubová 1996).
Špecifickým fenoménom na území Slovenska počas totalitného režimu boli
záhradkárske oblasti v prímestských oblastiach. Proces urbanizácie a industrializácie
spojený so sťahovaním sa obyvateľstva z vidieka do miest a novovybudovaných
sídlisk predstavoval dramatickú zmenu životného štýlu, ktorá vyvolala potrebu
väčšieho kontaktu s prírodou. Okrem záhradkárskych oblastí sa budovali aj súkromné
chaty a na účely cestovného ruchu sa začali využívať vidiecke chalupy. Tieto objekty
individuálnej rekreácie predstavujú objekty druhého bývania, ktoré boli v tomto
období využívané hlavne v lete. Peter Mariot ich definoval ako špecifický druh
ubytovacieho zariadenia slúžiaci k rekreačným účelom. Charakteristické sú pomerne
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nízkou ubytovacou kapacitou s obmedzeným kruhom užívateľov, ich rôznorodosťou
a častou koncentráciou na malom území (Mariot 1976).
Obdobie vývoja turizmu do roku 1989 nieslo rovnaké charakteristiky ako celé
plánované hospodárstvo. Chýbajúce princípy voľného trhu a konkurencie nevytvárali
potrebu zvyšovania kvality služieb, respektíve konkurencia nebola konfrontovaná
s vonkajším trhom. Preferoval sa záujem masy pred individuálnosťou. Paradoxne
totalitný režim komunistickej strany určil turizmu charakter masového konzumného
odvetvia. Štátne vlastníctvo a ideológia deformovali základné chápanie vzťahu
k majetku respektíve ku krajine. Tento vzťah bol narušený aj cenzúrou mnohých
tém od historických udalostí či osobnosti, ktoré sú v širšom vnímaní prvky identity
regiónov na Slovensku. Prvky identity predstavujú z pohľadu tvorby turistickej
ponuky kľúčovú úlohu. Režim dokázal niektoré prvky identity unifikovať na celú
spoločnosť, ktoré vyhovovali spoločensko-politickým pomerom. Vnútorná migrácia
obyvateľstva vyvolaná urbanizáciou a industrializáciou sa v týchto podmienkach len
podieľala na prehlbovaní a strate tradičnej identity v regiónoch. Aj tieto súvislosti
boli príčinou istého marazmu a stagnácie cestovného ruchu v 90. rokoch 20. storočia.

13.2 Transformácia turizmu a precitnutie do reality
Vývoj turizmu po roku 1989 ovplyvnila hlavne zmena majetkovoprávnych vzťahov
či už v podobe reštitúcií, no hlavne privatizácie. Privatizácia zariadení cestovného
ruchu mala vytvoriť prostredie na zvyšovanie konkurencieschopnosti, potrebné
pre zlepšenie málo kvalitných služieb. Privatizácia však bola poznačená silným
klientelizmom a v odvetví cestovného ruchu eliminovala vstup zahraničných
investorov. Potrebné investície do infraštruktúry boli limitované aj vysokou mierou
inflácie a s tým spojeným zvýšeným investičným rizikom. Vysoká miera inflácie
a nezamestnanosti ovplyvňovali aj kúpyschopnosť domáceho obyvateľstva.
Pochopiteľne voľnočasové aktivity predstavujú prvú voľbu pri potrebe zníženia
životných nákladov. Pokles počtu prenocovaní domácich hostí na Slovensku
sa medzi rokmi 1989 a 1992 znížil z 10,3 milióna na 3 milióny (Williams a Baláž
2002). Vznikom Slovenskej republiky 1. 1. 1993 začala vplývať na vývoj návštevnosti
cestovného ruchu aj menová politika. Jednak kurz slovenskej koruny voči okolitým
krajinám, ako aj uvoľnenie predaj devízových prostriedkov devízovým tuzemcom.
V roku 1994 bolo možné vymeniť na vnútornom trhu devízy len za 9 000 Sk na
obyvateľa, postupným zvyšovaním sa v roku 1996 hodnota dostala na 100 tisíc Sk
a od roku 1997 sa toto obmedzenie úplne zrušilo (MH SR 2000).
Proces transformácie je vhodne demonštrovaný na vývoji lyžiarskych stredísk.
Slovenské lyžiarske strediská patrili v rámci socialistickej strednej Európy medzi
najatraktívnejšie (Matlovičová et al. 2015). Po otvorení hraníc a vznikom novej
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konkurencie v podobe alpských stredísk hrozil rýchly úpadok lyžiarskych stredísk.
Ten sa však neprejavil až tak dramaticky. V lyžiarskych strediskách fungovala fáza istej
zotrvačnosti vychádzajúca z princípov minulosti. Mnohé podniky stále organizovali
lyžiarske zájazdy rovnako ako školy lyžiarske kurzy v podobe kontinuálnej obdoby
viazaného cestovného ruchu. Stagnovala však potreba inovácie a investícií do
rozvoja. Medzi rokmi 1990 až 2001 pribudlo na Slovensku len 9 nových lanoviek,
pričom medzi rokmi 1998 – 2001 žiadna (Ševčík 2007). Od roku 1991 sa začala
zmena vlastníckych pomerov v lyžiarskych strediskách na Slovensku. Už prvotné
podhodnotené predaje vyvolali kontroverzie. Ďalšie mocenské boje sa zvádzali cez
machinácie s akciami. Tento tvrdý mocenský boj nebral ohľad na etickú rovinu a bol
štandardom, na ktorý až roku 1998 dohliadala vládna moc. Z dnešného pohľadu sa
jedná len o „epizódku“, ktorú sa snažia aktuálni vlastníci bagatelizovať.
Potrebný rast kvality služieb v odvetví cestovného ruchu bol v 90. rokoch značne
pomalý. Chýbajúce investičné zdroje však nepredstavovali jediný identifikovaný
prvok. Národný program rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike
identifikoval ako zásadný problémový prvok motiváciu, návyky a zotrvačnosť
myslenia ľudí, čo demonštruje realizované výberové zisťovania na zahraničných
hosťoch (tab. 13.1).
Tab. 13.1. Spokojnosť zahraničných hostí so službami na Slovensku
Hodnotená stránka
1996 [%]
Stravovacie služby
40,2
Jazyková úroveň personálu
29,5
Vzťah personálu k hosťom
35,3
Ubytovacie služby
33,8
Cenová úroveň
32,4
Zmenárenské služby
35,8
Čistota a hygiena
27,8
Informačné služby
21,9
Kultúra, zábava
20,2
zdroj: Ústav turizmu (MH SR 2000)

1998 [%]
36,8
34,5
33,9
31,7
29,2
29,2
28,8
22,1
16,7

Chýbajúce potrebné investície do zariadení cestovného ruchu so sebou priniesol
hlavne vstup Slovenska do Európskej únie. Využívanie či už predvstupovej pomoci
programu PHARE (sumárne 313 podporených projektov v objeme 13,3 mil. €) alebo
štrukturálnych fondov po vstupe predstavujú výrazný rozvojový stimul. V skrátenom
plánovacom období 2004 – 2006 bol objem finančnej podpory ešte vyšší. Dvadsaťtri
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projektov s verejným spolufinancovaním bolo podporených v objeme 48,5 mil. €
a 40 súkromných projektov v objeme 43,2 mil. €. Financie smerovali do vylepšenia
základnej infraštruktúry ako renovácia historických objektov, rozvoja lyžiarskych
stredísk či vodných parkov a wellness centier (Cákoci 2013). V období rokov 2002
– 2006 pribudlo na Slovensku spolu 17 lanoviek v lyžiarskych strediskách (Ševčík
2007). Zvyšovanie prepravnej kapacity ako aj komfortu a kvality pridružených
služieb so sebou nieslo úspech v podobe rozvoja stredísk, ktoré mali pred pár
rokmi skôr regionálny charakter ako Ružomberok Malinô Brdo, Donovaly, Veľká
Rača. Transformácia stredísk cestovného ruchu prebiehala aj na úrovni rozširovania
sezóny a ponuky aktivít. Zaužívaný model z predošlých rokov, kedy lyžiarske
stredisko fungovalo v zimnej sezóne sa menil a vložené investície museli prinášať
zisk celoročne. Príkladom môže byť rezort Ski Jasná, ktorý v roku 1999 predstavoval
výhradne stredisko pre zimnú sezónu. Využitie hotelových zariadení malo charakter
zimného centra s minimálnou návštevnosťou v letnej sezóne a mimosezónnom
období (Velecký 1999).
Od plánovacieho obdobia 2007 – 2013 pokračovalo spolufinancovanie projektov
rozvoja cestovného ruchu pomocou viacerých operačných programov smerovaných
tak pre verejný ako aj privátny sektor. Podporované boli aj formujúce sa organizácie
destinačného manažmentu, ktorých účel je koordinácia rozvoja vo funkčných
regiónoch cestovného ruchu. Investície mali široké zameranie od budovania
doplnkovej infraštruktúry pre pešiu turistiku a cykloturistiku, cez skvalitňovanie
služieb. Trendom bola snaha o rozvoj udržateľných foriem cestovného ruchu.
Ďalším významným finančným nástrojom pre rozvoj bol Finančný mechanizmus
EHS a Nórsky finančný mechanizmus, ktorý podporil viacero projektov cestovného
ruchu (Cákoci 2013).
Okrem štrukturálnej a grantovej pomoci pomohlo investorom v cestovnom ruchu
celkové zlepšenie makroekonomických ukazovateľov Slovenska, vďaka čomu získalo
lepšie ratingové hodnotenie, čo významne ovplyvnilo zníženie úrokových sadzieb
na finančnom trhu (NBS 2019).

13.3 Vývoj manažmentu cestovného ruchu na Slovensku
Zatiaľ čo sa hlavná fáza zakladania organizácií destinačného manažmentu
v rozvinutých krajinách udiala v 60. rokoch 20. storočia, na území Slovenska bolo
možné naštartovať tento proces až po roku 1989. Prechod na trhové hospodárstvo,
procesy privatizácie a z časti aj reštitúcie vytvorili v cestovnom ruchu na území
Slovenska významného aktéra – súkromný sektor. Zmenou prešiel aj verejný sektor.
Vďaka postupnej decentralizácií prechádzalo čoraz viac kompetencií na samosprávy,
pričom tento proces sa dotkol aj prechodu štátneho majetku na samosprávu.
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Koncepčný rozvoj turizmu však dlhodobo zaostával, respektíve trpel
nejednoznačnosťou, čoho výsledkom bola živelnosť v celom odvetví cestovného
ruchu na území Slovenska. Tá sa prejavovala v absencii spolupráce regionálnych
aktérov (Cákoci et al. 2014). Koncepčný rozvoj turizmu po roku 1989 charakterizovala
hlavne absencia legislatívnej podpory s ohľadom na udržateľné financovanie aktivít
regionálnych organizácií. Zásadný prelom prišiel až s prijatím zákona č. 91/2010 Z.z.
o podpore cestovného ruchu, ktorý formalizoval fungovanie regionálnych štruktúr
cestovného ruchu na Slovensku. Na základe tohto zákona mohli vzniknúť krajské
a oblastné organizácie cestovného ruchu ako reálni predstavitelia destinačného
manažmentu na Slovensku. Predošlé iniciatívy postavené na princípe zdola – nahor
nemali vyriešené dlhodobé a udržateľné financovanie. Aj z tohto dôvodu boli
v konečnom dôsledku menej úspešné. Najživelnejšou podobou boli mikroregionálne
združenia v podobe integrovania sa jednotlivých obcí do väčších celkov. Éra týchto
združení by sa dala časovo vymedziť na desaťročné trvanie od polovice 90. rokov do
roku 2005, kedy sa aktivity mikroregiónov minimalizovali. V roku 2004 registrovalo
ministerstvo vnútra 219 mikroregionálnych združení. Útlm bol spôsobený viacerými
faktormi. Pričom neudržateľnosť finančného modelu predstavoval podstatný faktor.
Útlm súvisel aj so vznikom nových právnych foriem regionálnej spolupráce.
Tab. 13.2. Rozmiestnenie mikroregionálnych združení na úrovni krajov na Slovensku
k 31. máju 2014
VÚC

Počet mikroregionálnych
združení

Bratislavský
Trnavský
Nitriansky
Trenčiansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický
Zdroj: Cákoci et al. (2014)

Priemerný
počet obcí
(členov)

6
11
26
25
23
55
34
39

8,3
11,0
9,0
8,1
11,4
9,7
10,9
10,2

Max. počet obcí Min. počet obcí
(členov)
(členov)
12
37
22
22
24
25
33
34

5
3
3
2
4
4
3
2

Nové formy boli postavené na princípy verejno-súkromného partnerstva. Hlavný
prím hrali miestne akčné skupiny (MAS). Zastúpenie v miestnych akčných
skupín mali miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske
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a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni.
V roku 2014 pôsobilo na území Slovenska 29 miestnych akčných skupín. Najviac
po päť v Banskobystrickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji). Pre rozvoj cestovného
ruchu však exaktne vznikli takzvané klastre cestovného ruchu. Síce nemali žiadnu
legislatívnu oporu, no boli predzvesťou jednoznačnej snahy o profesionalizáciu
v oblasti destinačného marketingu. Systém klastrovania verejného a súkromného
sektora v slovenských podmienkach začína v roku 2008. Prvou takouto formou
verejno-súkromného partnerstva bolo Združenie cestovného ruchu Balnea Cluster,
ktorý oficiálne vznikol 6. 6. 2008. Podľa tohto vzoru vznikli na území Slovenska
ďalšie štyri klastre cestovného ruchu: v auguste 2008 Klater Liptov a Klaster Orava.
V decembri 2008 Klaster cestovného ruchu Západné Slovensko a v júli 2009 Klaster
Turiec (Balog a Duman 2010). V inštitucionálnom vývoji predstavoval vznik klastrov
cestovného ruchu dovtedy najkomplexnejšiu formu. Integroval verejný a súkromný
sektor za jednotným účelom rozvoja. Klastre cestovného ruchu boli po organizačnej
stránke inšpirované modelmi organizácií destinačného manažmentu s vlastným
personálnym obsadením. Svoju činnosť posunuli od obvyklej tvorby rozvojových
dokumentov k reálnej finalizácii regionálneho produktu cestovného ruchu. K ich
hlavnými činnostiam patrila tvorba internetového portálu, rezervačného systému
ubytovania, realizácia marketingovej stratégie ako aj tvorba regionálnych kariet
cestovného ruchu. Pri týchto klastroch sa naplno ukázal pozitívny efekt spolupráce
verejného a súkromného sektora pri rozvoji. Klastre však nepredstavovali
oprávnených žiadateľov štrukturálnych fondov EÚ a ich financovanie muselo byť
zabezpečené z iných zdrojov. Štrukturálne fondy mohli využívať nepriamo cez
členské obce, čo výrazne limitovalo ich udržateľnosť (Cákoci et al. 2014).
Vzniknuté pozitívne interakcie medzi jednotlivými aktérmi cestovného ruchu
boli základom pre vznik tzv. „PPP – privat–public–partnership“ alebo verejno–
súkromného partnerstva. Postupne sa všetkých päť klastrových združení
transformovalo do „oblastných organizácií cestovného ruchu“. Na základe Zákona
č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu sa takáto forma partnerstva nazýva
„krajská“, respektíve „oblastná organizácia cestovného ruchu“ (ďalej OOCR).
Z inštitucionálneho hľadiska predstavujú najdôležitejšiu formu územného
manažmentu na regionálnej úrovni (Cákoci et al. 2014).
K októbru 2019 pôsobilo na území Slovenska 37 oblastných (obr. 13.1) a 7 krajských
organizácií cestovného ruchu. Iba Nitriansky kraj nedisponoval vlastnou
organizáciou. Prvou zaregistrovanou OOCR bol Región Banská Štiavnica 15. 12.
2011. Do konca roku 2012 vzniklo 31 OOCR. Aktuálne najmladšou je OOCR Gemer
zaregistrovaná 29.6.2018 (MDaV SR 2019a).
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Obr. 13.1. Priestorové rozmiestnenie obcí patriacich do OOCR k 31. máju 2018
Zdroj: (MDaV SR 2019a), vlastné spracovanie
Najviac obcí patriacich do oblastných organizácií cestovného ruchu sa k októbru 2019
nachádzalo v Banskobystrickom (99 obcí), Žilinskom (63) a Prešovskom (58) VÚC.
Nasleduje Trnavský (28), Bratislavský (24), Trenčiansky (21) a Košický s Nitrianskym
VÚC po 19 obcí. V rámci celého Slovenska je až 73 % členov z privátneho sektora. Len
štyri organizácie majú ako člena len jednu obec: Bratislavská organizácia cestovného
ruchu, Dudince, KOŠICE – Turizmus, Trenčianske Teplice. Trvalo takmer štvrť storočie
transformácie turizmu, kým sa našla vhodná, udržateľná inštitucionálna forma
rozvoja cestovného ruchu. Samotná existencia OOCR automaticky nezaručuje rozvoj
cestovného ruchu v regióne, no predstavuje základný rozvojový predpoklad ako aj
konkurenčnú výhodu v zmysle atribútov autorov J. G. Ritchieho a G. I. Croucha.

13.4 Vývoj počtu ubytovacích zariadení na Slovensku
od 90. rokov 20. storočia
Ubytovacie zariadenia patria medzi základnú turistickú infraštruktúru. Konkrétne
medzi supraštruktúru, teda infraštruktúru budovanú výhradne pre účastníkov
cestovného ruchu (Vystoupil a Šauer 2011). Dôležitá je početnosť, štruktúra
a priestorové rozmiestenie, keďže ubytovacie zariadenia predstavujú základný
predpoklad lokalizácie cestovného ruchu. Kategórie ubytovacích zariadení sú
definované vyhláškou č.277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na
ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.
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Delia sa na hromadné ubytovacie zariadenia (hotely, penzióny, apartmánové domy,
turistické ubytovne, chatové osady, ostatné hromadné ubytovanie) a ubytovanie
v súkromí. V roku 2017 dosahovali hromadné ubytovacie zariadenia 79,5 %
podiel, pričom významný podiel tvorili hotely a penzióny s vyše 42 %. Ubytovanie
v súkromí dosiahlo v roku 2017 podiel 20,5 % zo všetkých ubytovacích zariadení
(MDAV SR 2019b). Vývoj počtu ubytovacích zariadení v modernej histórií Slovenska
má stúpajúci trend (obr. 13.2), pričom v roku 2018 bol historický najvyšší počet
4 007 ubytovacích kapacít, čo je takmer sedemnásobne viac ako v roku 1993
s 578 ubytovacími zariadeniami. Mierne narušenie stúpajúceho trendu spôsobila
ekonomická kríza s kontinuálnym trojročným poklesom v rokoch 2009 – 2011.
V roku 2013 evidoval Štatistický úrad Slovenskej republiky aspoň jedno zariadenie
poskytujúce ubytovanie služby v 776 obciach na Slovensku (spolu 2 927 obcí). Z toho
v 39 obciach bolo 20 a viac ubytovacích zariadení (tab. 13.3), v 123 obciach medzi 5 až
19 a jedno až štyri ubytovacie zariadenia boli lokalizované v 614 obciach na Slovensku.

Obr. 13.2. Vývoj počtu ubytovacích zariadení, ubytovaných hostí a priemerného
počtu prenocovaní na Slovensku v rokoch 1993 – 2018
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019), vlastné spracovanie
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Tab. 13.3. Obce s najväčším počtom ubytovacích zariadení na Slovensku v roku 2013
por. Obec
1.

Vysoké Tatry

2.

Liptovský Mikuláš

3.

Počet
115

por. Obec

Počet

21. Prešov

34

82

22. Bardejov

31

Ždiar

60

23. Banská Štiavnica

30

4.

Bratislava-Staré Mesto

49

24. Štrba

30

5.

Veľký Meder

48

25. Trnava

29

6.

Terchová

46

26. Liptovský Ján

29

7.

Zuberec

44

27. Senec

28

8.

Podhájska

41

28. Bojnice

28

9.

Poprad

41

29. Trenčín

27

10. Piešťany

38

30. Stará Lesná

27

11. Štúrovo

38

31. Trenčianske Teplice

22

12. Demänovská Dolina

37

32. Pribylina

22

13. Donovaly

37

33. Bešeňová

22

14. Nitra

36

34. Rajecké Teplice

22

15. Oščadnica

36

35. Modra

21

16. Banská Bystrica

36

36. Veľká Lomnica

21

17. Košice-Staré Mesto

35

37. Vrbov

21

18. Bratislava-Ružinov

34

38. Dunajská Streda

20

19. Ružomberok

34

39. Smižany

20

20. Žilina

34

*Bratislava

*súčet za mesto
*Košice
Zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie

128
68

Priestorové rozmiestnenie ubytovacích zariadení zobrazuje obr. 13.2 zobrazuje len
početnosť zariadení, nie ich štruktúru či kapacitu. Najväčšia koncentrácia ubytovacích
zariadení bola v Tatranskom regióne cestovného ruchu, nasledovaná Liptovským
a Severopovažským regiónom. Za pozornosť stojí Podunajský región, ktorý v tejto
priestorovej štruktúre obsadil šieste miesto po Bratislavskom a Horehronskom
regióne. Hoci je administratívne rozdelený, rozvoj cestovného ruchu poskytuje
tomuto regiónu priestor na územnú či marketingovú integráciu. Naopak najmenšia
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koncentrácia ubytovacích zariadení bola zaznamenaná v Záhorskom regióne. To
však súvisí s vyšším výskytom objektov druhého bývania, či turistickým tieňovým
efektom Bratislavy.

Počet ubytovacích
zariadení v obci
1–4
5 – 19
20 <

Podiel ubytovacích zariadení
v regióne CR z celkového počtu
< 2,5
2,5 – 5,0
5,1 – 7,5
7,6 – 10,0
10,0 – 12,5

0

25

50

Km
100

Región cestovného ruchu

12,5 <

Obr. 13.3. Priestorové rozmiestnenie ubytovacích zariadení na Slovensku v roku 2013
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019), vlastné spracovanie
Z typologického hľadiska segmentu ponuky rozdelili Vystoupil, Kasagranda a Šauer
evidované ubytovanice zariadenia na Slovensku na zariadenia v mestách (43,8 %),
horských strediskách (19,8 %), kúpeľných strediskách (11,6 %), v strediskách
letnej rekreácie pri vode (11,5 %), v prírode pri významných atraktivitách (6,3 %),
v strediskách histórie – mimo historických miest (5,4 %) a v rurálnych strediskách
(1,6 %) (Vystoupil et al. 2016).
Z dôvodu snahy o komplexné pokrytie problematiky je vhodné sa aspoň
z priestorového hľadiska venovať objektom individuálnej rekreácie. Tie zo svojej
podstaty predstavujú objekty druhého bývania, ktoré slúžia pre voľnočasové potreby
vlastníka, či užívateľa (Fialová 2014). Problematike sa z hľadiska vývoja na celom
Slovensku venovali (Džupinová a Pšenka 2010; Otrubová 1996) a na regionálnej
úrovni (Kulla 2007; Otrubová a Rebroš 1996).
Vývoj počtu objektov individuálnej rekreácie (ďalej OIR) zobrazuje tab. 13.5.
Vlastníci alebo užívatelia OIR nie sú zahrnutí v evidovanej štatistike ubytovaných
hostí, no v rámci malého regiónu s koncentrovaným výskytom môžu vytvárať
rekreačný región s dobre vybavenou supraštruktúrou.
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Tab. 13.4. Ubytovacie zariadenia podľa kategórií vo VÚC v roku 2017
hotel
penzióny
tur. ubyt.
ostatné
ubyt. v súkromí
VÚC
z toho [%]
spolu spolu
spolu spolu spolu spolu spolu spolu spolu spolu
abs.
[%] 5*a4* 3*
abs.
[%]
abs.
[%]
abs.
[%]
abs.
[%]
2*a1*
BA
105
16
24,1
12,4
11,6
36
4,4
14
4,4
60
6,8
14
1,9
TT
76
11,6
13,2
11,4
10
69
8,5
23
7,3
50
5,7
41
5,7
TN
58
8,9
6,6
8,7
12,1
74
9,1
34
10,8
70
7,9
39
5,4
NR
64
9,8
12,1
9,8
7,5
100
12,3
33
10,5
87
9,8
48
6,6
ZA
121
18,5
12,1
20,1
22,1
201
24,6
55
17,5
220
24,9
267
36,9
BB
77
11,8
6
14,8
13,8
101
12,4
70
22,2
164
18,6
93
12,9
PO
101
15,4
16
16,2
12,6
169
20,7
49
15,6
146
16,5
181
25
KE
53
8,1
9,9
6,6
10,6
66
8,1
37
11,7
87
9,8
40
5,5
Slovensko
655
100
100
100
100
816
100
315
100
884
100
723
100
Zdroj: MDaV SR (2019c), vlastné spracovanie
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Tab. 13.5. Vývoj počtu objektov individuálnej rekreácie (OID)
Západoslov.
Stredoslov. Východoslov.
Rok
Bratislava
kraj
kraj
kraj
1955
240
460
450
350
1971
1 290
2 757
3 100
3 358
1980
3 400
11 100
15 000
13 200
1991
17 627
22 437
26 419
21 419
2001
2011
Zdroj: Otrubová (1996), Štatistický úrad SR (2019)

Slovensko
1 500
10 505
42 700
88 076
43 907
57 264

Najväčšia koncentrácia OIR sa historicky viaže na regióny s disperzným osídlením
naviazaných na kopaničiarsku kolonizáciu, pričom charakter krajiny sa do veľkej
miery nezmenil ani v súčasnosti. Oblasť Myjavskej pahorkatiny a Bielych Karpát
(hlavne okresy Myjava, Senica, Nové Mesto nad Váhom), Javornícko – Beskydská
(Čadca, Považská Bystrica, Púchov, Bytča, Kysucké Nové Mesto), Novobanská
(Žarnovica), Valaskobeliasnka (Prievidza, Ilava, Bánovce nad Bebravou) a Detvianska
oblasť (Brezno, Detva) podľa (Lukniš et al. 1974) predstavujú stále oblasti s najvyššou
početnosťou aj koncentráciou OIR (obr. 13.4).
Novodobým regiónom druhého bývania sa stáva severovýchod Slovenska.
Hospodársky aj populačný úpadok od 90. rokov menil charakter celého územia,
pričom cenová atraktívnosť existujúcich nehnuteľností bola významným prvkom
rozvoja druhého bývania. V okresoch Stropkov, Svidník, Medzilaborce, Snina
a Vranov nad Topľou narástol medzi rokmi 2001 a 2011 počet OIR o 1 226, pričom
zintenzívnevšie tohto procesu bude viditeľné až s údajmi z roku 2021.
Od roku 2006 sa objavuje nový trend v rozvoji ubytovacích kapacít. Výstavba
apartmánových domov ako aktivita investičného developmentu. Časť týchto aktivít
funguje na princípoch zdieľanej ekonomiky (timesharing), kde investor ako správca
apartmánového domu prenajíma apartmán, mimo dohodnutého obdobia kedy
ho užíva vlastník. Apartmánové domy na Slovensku sú lokalizačne viazané hlavne
na lyžiarske strediská Skipark Ružomberok, Donovaly, Štrbské Pleso, Veľká Rača,
Terchová – Vrátna a iné.

13.5 Vývoj počtu hostí na Slovensku od 90. rokov 20. storočia
V kontexte turizmu na Slovensku predstavuje počet ubytovaných hostí stále
najvýznamnejší štatistický údaj a indikátor jeho objemu (Matlovičová et al. 2015).
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Na štatisticky evidovaných ubytovaných návštevníkov je naviazaný aj systém
financovania oblastných organizácií cestovného ruchu prostredníctvom zákona
č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu. Priestorovej analýze cestovného ruchu
na Slovensku v sledovanom období s dôrazom na ubytovaných hostí sa venoval
Kasagranda (2015) ako aj Bučeková et al. (2016), ktoré sa zamerali na hostí pôvodom
z Česka, Poľska a Nemecka po roku 2000. Blízky problematike je aj príspevok
Kasagranda a Cákoci (2015), ktorý sa venoval vývoju a analýze správania sa hostí
z Česka na Slovensku.
2001

Počet OIR

0

25

50

Km
100

2000
1000
500
100 50
10

Koncentrácia OIR na km2
0,10 – 0,20
0,21 – 0,60
0,61 – 1,10
1,11 – 1,80
1,81 <

2011

Obr. 13.4. Priestorové rozmiestnenie objektov individuálnej rekreácie na Slovensku
v rokoch 2001 a 2011
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019), vlastné spracovanie
- 350 -

Turizmus
Základnou premisou analýzy aktívneho cestovného ruchu na základe počtu hostí je
jeho delenie na domáci a zahraničný aktívny cestovných ruch. Dramatický pokles
počtu hostí medzi rokmi 1991 – 1993 sa týkal hlavne úbytku domácich návštevníkov.
Kým podiel domácich hostí v roku 1990 predstavoval 75 % zo všetkých hostí v roku
1993 bol na Slovensku jediný krát vyšší podiel zahraničných hostí ako domácich
(Kasagranda 2015). Od roku 1994 do 2018 je už podiel domácich hostí vyšší ako
zahraničných. Za celé obdobie sa pohyboval v intervale medzi 54,4 – 66,3 %. Od
roku 2010 sa podiel stabilizoval na 60 % (+/- 1 %) (Štatistický úrad SR 2019).
Špecifické postavenie v štruktúre cestovného ruchu na Slovensku má kúpeľný
turizmus. Pobyt kúpeľného hosťa má iný charakter, čo sa prejavuje hlavne v dĺžke
pobytu. V roku 2015 bolo evidovaných 304 980 kúpeľných hostí, čo predstavovalo
vyše 7 % zo všetkých návštevníkov. Až 79,3 % kúpeľných hostí tvorili domáci
návštevníci (Kasagranda a Gurňák 2017). Kúpeľných hostí z Česka bolo 27 600
čo predstavovalo 4,7 % zo všetkých českých hostí v roku 2015. Kúpeľných hostí
pôvodom z Nemecka bolo 7 700, čo tvorilo 13,6 % podiel zo všetkých. Treťou
najvýznamnejšou skupinou zahraničných hostí v kúpeľoch s počtom 5 800 sú hostia
pôvodom z Izraela, čo predstavuje vyše 26 % všetkých hostí z Izraela v roku 2015
na Slovensku. Priemerná dĺžka prenocovania kúpeľných hostí v danom roku bola
u domácich 8,72 a 7,98 noci u zahraničných. Z pohľadu vývoja zahraničných hostí
predstavovalo územie Slovenska do roku 1989 vďaka totalitnému zriadeniu a z toho
vyplývajúcich spoločensko-politických väzieb jednu z mála dostupných alternatív
pre zahraničných návštevníkov z NDR, Maďarska a Poľska. Tieto krajiny prechádzali
obdobnými transformačnými zmenami spojenými s poklesom životnej úrovne, no
pretrvávala zotrvačnosť v návykoch tejto klientely. Podľa výberového štatistického
zisťovania Ústavu turizmu (tab. 13.6) dominovali v štruktúre zahraničných hostí
opakovane prichádzajúci turisti na Slovensko (MH SR 2000).
Tab. 13.6. Podiel predchádzajúcich ciest na Slovensko zahraničných hostí v roku 1999 [%]
Krajina pôvodu
Viackrát
Raz
Nikdy
Česko
93,6
4,1
2,3
Poľsko
72,1
17,4
10,5
Rakúsko
88,5
6,1
5,3
Maďarsko
85,8
9,4
4,8
Ukrajina
90,2
5,3
4,6
Nemecko
58,1
12,2
29,7
iné
46,1
18,6
35,3
Zdroj: MH SR (2000)
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Až do roku 2000 dokázalo Slovensko prilákať len minimum nových zahraničných
hostí. Táto fáza zotrvačnosti a stagnácie sa končí v období, kedy sa Slovensko
vrátilo na cestu budovania demokracie, ekonomických reforiem a prioritnej
snahy o integrovanie krajiny do európskych štruktúr. No až vstup Slovenska do
Európskej únie k 1.máju 2004 znamenal nárast počtu zahraničných hostí z nových
krajín ako Taliansko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko či Holandsko. K nárastu počtu
zahraničných turistov prispel aj rozmach leteckej dopravy prostredníctvom nízko
nákladových prepravcov využívajúcich hlavne letisko v Bratislave – Skyeurope
Airlines (medzinárodné lety od 2003 – 2009) a Ryanair (od 2005), ktorý zvýšil
dostupnosť krátkodobých pobytov takzvaných city-breaks (Vágner 2011). Z obr.
13.5 je badateľné skracovanie priemerného počtu prenocovaní tak u domácich ako
aj zahraničných hostí, ktoré však nie je znepokojujúce. Skracovanie dĺžky pobytu
predstavuje globálny trend v cestovnom ruchu (Martinéz-Garcia a Raya 2008)
a vývoj na Slovensku naň len reagoval.

Obr. 13.5. Vývoj počtu domácich a zahraničných ubytovaných hostí a ich priemernej
dĺžky prenocovania v rokoch 1994 – 2018
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019), vlastné spracovanie
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Tak ako v Česku aj na Slovensku bola časť zahraničných návštevníkov, pochádzajúcich
prevažne zo starých členských krajín, motivovaná prvýkrát navštíviť „novú Európu“
(Vystoupil et al. 2010). Dôležitým faktorom bolo aj zvyšovanie úrovne kvality
služieb. V roku 2007 bol v Piešťanoch otvorený prvý päť hviezdičkový hotel
Thermia Palace na Slovensku (Cákoci 2013). V roku 2018 pôsobilo na Slovensku
9 päť hviezdičkových hotelov. Fázu medzi rokmi 2000 – 2008 je možné nazvať fázou
integrácie. Je spojená so ziskom dôvery a budovaním stability. Jedným z vrcholných
aktov tejto fázy, ktorý významne prospel pri budovaní povedomia o Slovensku bol
Slovakia Summit 2015 v Bratislave, na ktorom sa stretli prezident Spojených štátov
George Bush a prezident Ruskej federácie Vladimír Putin.
Vývoj počtu hostí výrazne ovplyvnila svetová ekonomická kríza. V roku 2009 sa
práve v cestovnom ruchu naplno prejavila. Rekreácia je prvým miestom, kde ľudia
začínajú šetriť, čo sa prejavilo aj na Slovensku. Po najúspešnejšej sezóne cestovného
ruchu v roku 2008, prišiel výrazný pokles pod číselné hodnoty obdobia pred
vstupom do EÚ. Významným dôvodom poklesu bola situácia na devízových trhoch.
Slovensko k 1. 1. 2009 prijalo jednotnú európsku menu a v priebehu roku národné
meny susedných krajín v dôsledku krízy oslabili svoj kurz voči Euru. V momente sa
Slovensko stalo pre tradičných návštevníkov drahou krajinou (Cákoci 2013). Fáza
ekonomickej krízy sa na slovenskom cestovnom ruchu prejavila až do roku 2014.
Slovensko bolo v roku 2014 jedinou krajinou Európskej únie, ktorá zaznamenala
pokles v návštevnosti hostí (Eurostat 2019). Tento pokles v porovnaní s rokom 2013
nie je ani v odbornej verejnosti zdôvodnený.
Po odznení ekonomickej krízy samozrejme neprišlo k automatickému návratu do stavu
pred krízou. Práve naopak, došlo k výraznej zmene štruktúr hostí ako aj k zmenám
z priestorového hľadiska. Tab. 13.7 zachytáva túto zmenu pri zahraničných hosťoch.
Hoci poradie hostí z prvých štyroch krajín Česka, Poľska, Nemecka a Maďarska
sa nemenilo, prešli výraznými dynamickými zmenami. Zatiaľ čo čiastočný ústup
z pozícií nastal pri návštevníkoch z Ukrajiny, Ruska, ale aj Talianska, značný nárast
zaznamenali hostia pôvodom z Rakúska ako aj z Izraela. Dominantná časť hostí bola
viazaná na hlavné mesto. Výnimku predstavujú spomínaní návštevníci z Izraela,
ktorí objavili slovenské kúpele.
Svetová ekonomická kríza zmenila charakter správania sa turistov. Domáci aktívny
cestovný ruch bol zasiahnutý slabšie v porovnaní s cestovaním do vzdialenejších
lokalít. Vo všeobecnosti sa vývoju prispôsobili aj organizácie destinačného
manažmentu a začali výraznejšie propagovať domáci cestovný ruch (Smeral
2010). Na úrovni celého Slovenska bol počet zahraničných hostí v roku pred
krízou 1 766 529 čo predstavovalo podiel 43,3 % zo všetkých hostí. V roku 2010
poklesol počet zahraničných hostí o takmer 440 000 a podiel sa znížil na 39,1 %
zo všetkých hostí. Prepad bol ešte výraznejší, keď nie sú brané do úvahy výkony
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v Bratislave. Hlavné mesto na seba viaže veľký podiel zahraničných turistov a hostí
so stabilnejším vývojom s motívom návštevy obchodného turizmu. Kým v roku 2008
predstavoval podiel zahraničných hostí na Slovensku bez Bratislavy 38,1 % (stabilná
hodnota aj v predošlých rokoch). V roku 2010 klesol podiel na 30,8 % a do konca
fázy ekonomickej krízy v roku 2014 až na 24,2 %.

Poradie 2018

Tab. 13.7. Top 15 krajín podľa počtu návštevníkov na Slovensku v roku 2018
2018
Krajina pôvodu

Počet hostí Počet hostí
Priemerný
Podiel hostí
1998
2008
Počet hostí
počet
v Bratislave
prenocovaní

1Česká republika
244 454 537 180
701 642
2Poľsko
132 047 308 437
225 899
3Nemecko
141 373 164 694
178 364
4Maďarsko
49 423
90 123
111 780
5Rakúsko
31 832
62 052
99 634
6Spojené kráľovstvo
18 557
66 628
83 734
Čínska ľudová
7
7 675
66 961
republika
8Ukrajina
37 725
28 858
66 791
9Taliansko
24 968
54 722
61 458
Spojené štáty
10
23 736
28 739
53 162
americké
11Francúzsko
14 633
43 958
41 866
12Rusko
27 313
25 982
41 593
13Izrael
13 256
11 171
36 567
14Rumunsko
5 490
20 685
33 805
15Španielsko
2 402
17 693
30 571
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019), vlastné spracovanie

2,8
2,4
2,6
2,1
1,9
2,2

15,9
22,5
44,8
20,3
61,5
69,5

1,3

79,3

3,6
2,1

34,6
63,2

2,0

68,9

2,0
3,2
4,3
3,0
2,1

57,1
52,6
26,5
47,9
67

Vývoj do istej miery ovplyvnilo zvýšenie strachu a pocitu bezpečia spojeného
s nástrahami globálneho terorizmu (Feridun 2011) či migračnou krízou v Európe.
Kým v roku 2014 považovalo terorizmus sa dôležitú tému v Európe 6 % respondentov
v roku 2017 kulminoval podiel na 44 %. Koncom roku 2018 klesol podiel na 20 %.
(Európska komisia 2019). Tieto faktory vplývali skôr na rozhodnutia domácich
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návštevníkov pri preferovaní bezpečných lokalít. Fáza od roku 2015 ešte stále
prebieha, je charakteristická rekordným rastom návštevnosti, ktorá môže byť
zapríčinená okrem stúpajúcej životnej úrovne aj fungovaním oblastných organizácií
cestovného ruchu a ich marketingových aktivít. Regióny so širokou ponukou
atrakcií sa stávajú ešte silnejšie, organizovanejšie a konkurenčnejšie. Predbežné
pomenovanie tejto fázy je fáza konkurenčnej výhody. Fáza konkurenčnej výhody
sa nesie aj v znamení návratu zahraničných hostí na Slovensko. Podiel hostí zo
zahraničia v roku 2018 stúpol oproti roku 2014 len mierne na 40,7 % no počet
narástol o takmer 814 000, z čoho takmer 774 000 bolo viazaných na regióny mimo
Bratislavu. Miera rastu zahraničných hostí medzi rokmi 2014 a 2018 na Slovensku
bez evidencie hlavného mesta bola 122,7. Podiel zahraničných hostí na Slovensku
bez Bratislavy sa zvýšil na 32,4 % oproti 24,2 % v roku 2014.

13.6 Vývoj návštevnosti a priestorové preferencie
domácich hostí
Domáci turisti predstavujú pre cestovný ruch na Slovensku formujúcu skupinu,
ktorá svojím správaním určuje charakter cestovného ruchu v krajine a regiónoch.
Podiel domácich turistov zo všetkých sa medzi rokmi 1996 – 2018 pohyboval
v intervale 66,3 a 55 %, pričom od roku 2010 sa podiel domácich turistov stabilizoval
na hodnote 60 % (+/- 1 %) (obr. 13.6). Počet ubytovaných hostí reagoval na
spoločensko-ekonomickú transformáciu, pričom sa prejavili štyri vývojové fázy. Fáza
zotrvačnosti a stagnácie do roku 2000 vyvrcholila poklesom počtu domácich hostí
v dôsledku zavádzania hospodárskych reforiem a reštrukturalizačných opatrení,
ktoré krátkodobo znížili životnú úroveň. Následná fáza integrácie v znamení
zlepšujúceho sa stavu ekonomiky spôsobila mierny nárast počtu domácich turistov.
V roku 2004 bola aj na podnikateľské činnosti v cestovnom ruchu zavedená rovná
19 % daň, čím sa zvýšila sadzba o 5 %. To vyvolalo reakciu vo zvýšení cien služieb.
Evidovaný štatistický pokles už nemusí úplne reflektovať realitu, skôr podporil
domnienku o neoficiálnom účtovníctve a rozmachu nelegálneho ubytovania. Zatiaľ
čo počet domácich turistov medzi rokmi 2003 – 2004 klesol o 143 453 hostí, počet
zahraničných v tom istom období stúpol o 14 398 hostí (Cákoci 2013).
Obdobie nárastu počtu domácich návštevníkov trvalo do roku 2008, ktorý bol
dovtedy historicky najúspešnejším rokom cestovného ruchu z pohľadu počtu
ubytovaných hostí.
Fáza ekonomickej krízy zasiahla aj vývoj počtu domácich hostí. Až v roku 2013
sa počty turistov vrátili na predkrízovú úroveň. Ostatné štyri roky poslednej fázy
konkurenčnej výhody, sú v znamení kontinuálneho nárastu počtu hostí aj v dôsledku
preferovania domáceho aktívneho cestovného ruchu. Správanie slovenských
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turistov ovplyvnil globálny vývoj bezpečnosti a citlivo reagovali na zhoršenú
situáciu spojenú s revolučnou vlnou v moslimských krajinách s autoritárskymi
režimami, známu ako Arabská jar, keď čiastočne zmenili svoje dovolenkové ciele.
Túto tézu potvrdzuje evidencia pasívneho cestovného ruchu na Slovensku kedy
až roky 2017 a 2018 zaznamenali vyššie počty vycestovaných osôb do zahraničia
ako rok 2011 (Štatistický úrad SR 2019) spojený so začiatkom takzvanej Arabskej
jari. Destabilizačné procesy a medializované násilie a teroristické útoky aj
v turistických rezortoch, zasiahli dovtedy obľúbené turistické krajiny ako Egypt,
Tunisko a čiastočne aj Turecko. Kontinuálne nadväzujúca migračná kríza a hlavne
export teroristických aktov do krajín západnej Európy vykonaných sympatizantami
militantnej organizácie Islamský štát (Daeš) ešte viac prehĺbili obavy o bezpečnosť,
čo sa prejavilo rozhodnutím preferovať domáce, blízke, pocitovo bezpečné
destinácie. Na zvýšenom záujme o domáci cestovný ruch sa pozitívne prejavilo aj
zvyšovanie kvality služieb a rozširovanie ponuky a činnosť oblastných organizácií
cestovného ruchu.

Obr. 13.6. Vývoj ubytovaných hostí zo Slovenska medzi rokmi 1998 – 2018
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019), vlastné spracovanie
Zvýšený záujem domácich turistov o Slovensko sa prejavil jednak celkovým
nárastom počtu hostí, no prejavil sa aj výrazne vyšší záujem o trávenie letnej
sezóny na Slovensku (obr. 13.7). V roku 2018 predstavovali mesiace jún, júl a august
výraznú hlavnú sezónu v porovnaní s rokom 2011. Stále však platí, že domáci turisti
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trávia voľný čas na Slovensku celoročne. Diferencia v počte ubytovaných hostí
medzi augustom (najviac hostí) a decembrom (najmenej hostí) predstavovala len
1,7 násobok.

Obr. 13.7. Sezónne správanie sa ubytovaných hostí zo Slovenska v rokoch 2018 a 2011
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019), vlastné spracovanie
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Obr. 13.8. Priestorové rozmiestnenie ubytovaných hostí zo Slovenska v roku 2018
a podiel ubytovaných domácich hostí zo všetkých ubytovaných hostí v roku 2018
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019), vlastné spracovanie
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Z pohľadu priestorového rozmiestnenia domácich návštevníkov vyčnieva z dlhodobého
hľadiska mesto Bratislava a regióny NUTS IV Poprad a Liptovský Mikuláš. S odstupom
nasleduje Žilina a mesto Košice. Obr. 13.8 zobrazuje dominantnú pozíciu domáceho
turistu vo významnej časti územia Slovenska. Na území celého Banskobystrického VÚC
je podiel domácich ubytovaných hostí vyšší ako 70 % zo všetkých, pričom NUTS IV
Zvolen, Brezno, Detva, Žarnovica, Veľký Krtíš a Krupina dosahuje viac ako 80 % podiel
a Žiar nad Hronom s Revúcou viac ako 90 % podiel. Obdobne je na tom aj Košický VÚC,
kde okrem Košíc a Spišskej Novej Vsi narastá podiel domácich ubytovaných hostí nad
70 %. Súvisí to aj s nižšou koncentráciou ubytovacích zariadení (obr. 13.3) a čiastočne aj
so všeobecnou tézou, že zahraniční hostia preferujú ubytovacie zariadenia vyššej kvality
(Vlad a Stoian 2014).
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Obr. 13.9. Porovnanie priestorového rozmiestnenia ubytovaných hostí zo Slovenska
v rokoch 2004, 2008, 2011 a 2014
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019), vlastné spracovanie
Tab. 13.8 zobrazuje poradie regiónov NUTS IV podľa miery rastu a úbytku domácich
hostí na základe hodnôt v dvoch kľúčových rokoch v novodobej histórií cestovného
ruchu na Slovensku. Rok 2008 bol posledným rokom fázy integrácie a predstavoval
dovtedy historicky najúspešnejší rok v počte ubytovaných hostí. Nasledujúca fáza
ekonomickej krízy sa niesla v znamení prepadu výkonov, ale aj systémových zmien
v legislatíve a manažmente cestovného ruchu na Slovensku. Aj rok 2018 vo fáze
konkurenčnej výhody bol historicky najúspešnejším rokom v počte ubytovaných
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hostí, no reflektuje ako sa jednotlivé regióny vysporiadali s ekonomickou krízou.
Priemerná miera rastu za celé Slovensko bola 44,2 %. Silné regióny sa stali ešte
silnejšími a naopak pokles domácich hostí je do veľkej miery likvidačný pre cestovný
ruch. Prešov ako jediný región z pomedzi NUTS IV s lokalizovaným sídlom VÚC
zaznamenal úbytok domácich hostí.
Tab. 13.8. Vývoj počtu domácich hostí v regiónoch NUTS IV medzi rokmi 2018 a 2008

NUTS IV

Rozdiel
2018/2008
abs.

[%]

Regióny s najväčšou mierou úbytku
Poradie

Poradie

Regióny s najväčšou mierou rastu

NUTS IV

Rozdiel
2018/2008
abs. [%]

1 Žarnovica

16 083 439,4

1 Sobrance

2 Topoľčany

13 029 172,7

2 Bánovce nad Bebravou

-1 982 -51,3

3 Banská Štiavnica

18 053 159,4

3 Gelnica

-3 580 -51,2

4 Krupina

36 133 132,3

4 Partizánske

-2 684 -46,2

5 Ružomberok

48 727 124,5

5 Poltár

7 964 121,1

6 Myjava

-4 003 -42,1

26 214 110,1

7 Rožňava

-9 659 -40,3

8 Liptovský Mikuláš 156 871 107,8

8 Stropkov

-887 -31,7

9 Revúca

8 840

97,8

9 Kysucké Nové Mesto

-834 -30,2

10 Tvrdošín

22 819

96,5

10 Trebišov

-5 383 -28,2

11 Púchov

18 253

94,6

11 Skalica

-2 313 -26,2

12 Nové Zámky

29 802

78,0

12 Ilava

-1 403 -19,2

13 Kežmarok

25 865

68,1

13 Zlaté Moravce

-1 688 -14,7

14 Poprad

159 297

64,1

14 Prešov

-4 362 -10,3

15 Trnava

15 627

61,3

15 Rimavská Sobota

-2 138

-9,4

146 309

56,5

16 Bytča

-269

-7,4

17 Vranov nad Topľou

5 875

51,7

17 Prievidza

-4 277

-5,7

18 Čadca

8 349

48,5

18 Michalovce

-1 707

-4,7

19 Dolný Kubín

7 695

46,6

19 Galanta

-363

-3,5

6 Veľký Krtíš
7 Dunajská Streda

16 Bratislava (I-V)

-618 -59,0

-868 -43,3

20 Žilina
48 398 45,6 - Humenné, Medzilaborce diskrétne údaje
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019), vlastné spracovanie
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Na detailnejší porovnanie vývoja vzájomne si konkurujúcich regiónov boli vybrané
regióny zoskupené do typologicky kompaktných skupín, ktoré boli voľne inšpirované
typologickým členením stredísk podľa (Vystoupil et al. 2016).

Obr. 13.10. Vývoj ubytovaných domácich hostí v Bratislave a Košiciach
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019), vlastné spracovanie
Prvý typ predstavujú hlavné mestské centrá. Bratislava a Košice predstavovali
v každom hodnotenom roku prvý a piaty najnavštevovanejší región domácimi
turistami. Z obr. 13.10 je viditeľná značne odlišná dynamika vývoja od roku 2004. Na
obidve mestá je viazaný mestský turizmus, ale hlavne biznis turizmus (Matlovičová
et al. 2015). O tom svedčí aj vývoj sezónnosti (obr. 13.11), ktorý je celoročne
stabilný. Bratislava sa však stala už aj turistickým cieľom pre domácich návštevníkov,
čo vyplýva z vyššieho nárastu návštevnosti v jarných a letných mesiacoch v roku
2018 v porovnaní s rokom 2011.

Obr. 13.11. Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných domácich hostí po mesiacoch
v Bratislave a Košiciach medzi rokmi 2018 a 2011
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019), vlastné spracovanie
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Druhým typom sú horské regióny s lokalizovanými lyžiarskymi strediskami (obr.
13.12 a 13.13). Pozoruhodný je nárast regiónu Liptov (NUTS IV Liptovský Mikuláš,
Ružomberok), ktorý sa v sledovanom období dotiahol na takmer rovnocennú
pozíciu s regiónom Vysokých Tatier (NUTS IV Poprad, Kežmarok). Región Vysokých
Tatier má výraznejšiu zimnú sezónu ako Liptov a rozdiel vytvára jeseň, kde Vysoké
Tatry predstavujú atraktívnu lokalitu pre pešiu turistiku v období „babieho leta“.
Región Liptov dokázal v roku 2018 v mesiacoch júl a august prilákať viac domácich
návštevníkov ako Vysoké Tatry. Kým v roku 2004 bola pozícia hodnotených regiónov
vyrovnanejšia, regióny Žiliny a Horehronia (NUTS IV Banská Bystrica, Brezno)
nezaznamenali taký výrazný nárast počtu domácich hostí. V Horehronskom regióne
je v porovnaní s konkurenciou poddimenzovaná letná sezóna (obr. 13.13).

Obr. 13.12. Vývoj ubytovaných domácich hostí vo Vysokých Tatrách (NUTS IV PP, KK)
na Liptove (LM a RK), v Žiline a Horehroní (BB a BR)
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019), vlastné spracovanie

Obr. 13.13. Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných domácich hostí po mesiacoch
vo Vysokých Tatrách (NUTS IV PP, KK) na Liptove (LM a RK), v Žiline a Horehroní (BB, BR)
medzi rokmi 2018 a 2011
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019), vlastné spracovanie
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Tretím typom sú regióny s ponukou pobytu pri vode a wellness (obr. 13.14 a 13.15).
Vzájomne sú porovnané štyri regióny NUTS IV. Región Dunajskej Stredy s tradičnými
nosnými strediskami Dunajská Streda, Veľký Meder a rastúcimi Šamorín a Orechová
Potôň dokázal od roku 2004 do 2018 prilákať štvornásobne viac domácich hostí. Región
má z pohľadu domácich hostí výrazne vyrovnanejšiu sezónnosť, pričom v porovnaní
s konkurenciou bol v roku 2018 atraktívnejšie počas ôsmich mesiacov. Vo Veľkom
Mederi však predstavujú zahraniční hostia až ¾ všetkých hostí, ktorí prevládajú práve
v letnej sezóne.

Obr. 13.14. Vývoj ubytovaných domácich hostí v NUTS IV Dunajská Streda, Nové
Zámky, Senec a Michalovce
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019), vlastné spracovanie

Obr. 13.15. Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných domácich hostí po mesiacoch
v NUTS IV Dunajská Streda, Nové Zámky a Senec medzi rokmi 2018 a 2011
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019), vlastné spracovanie
Región Nové Zámky predstavuje len štatistický región a z pohľadu cestovného ruchu
sa delí na Podunajskú časť a Tekovskú časť. Pre domácich návštevníkov predstavuje
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hlavné stredisko mesto Štúrovo s termálnym kúpaliskom Vadaš a termálne kúpalisko
Podhájska s okolitými obcami. Najmarkantnejší nárast domácich návštevníkov bol
zaznamenaný v roku 2018 vo fáze konkurenčnej výhody. Dvojnásobne silnejšia letná
sezóna v porovnaní s rokom 2011 vytvorila pre región príležitosť, ktorú je potrebné
podporiť investíciami do supraštruktúry a zvyšovania kvality služieb. Región Senec
(Senecké jazerá) predstavuje stabilizované stredisko. Hoci počet domácich hostí
stagnuje, poloha v zázemí Bratislavy zaručuje vysokú návštevnosť jednodňových
výletníkov. Región Michalovce (Zemplínska Šírava) má z pohľadu domácich turistov
podobný vývoj ako Senec, no štatisticky evidované čísla sú bližšie k reálnej celkovej
návštevnosti. Michalovce boli v poradí 18. regiónom s najväčšou mierou úbytku
medzi rokmi 2008 – 2018 (tab. 13.8).
Štvrtý typ predstavujú regióny s lokalizovaným kúpeľným strediskom. Tie boli
rozdelené do dvoch skupín. Regióny Trenčín (Trenčianske Teplice), Piešťany a Krupina
(Dudince) predstavujú z pohľadu domácich návštevníkov najnavštevovanejšie
kúpeľné centrá. Trenčianske Teplice sa podieľajú viac ako 60 % podielom na
hodnotách celého regiónu. Pri Piešťanoch a Krupine tvoria hostia naviazaní na kúpele
dominantný podiel. Pri všetkých troch je badať analógiu čo sa týka postupného
nárastu počtu domácich hostí. Piešťany stále predstavujú najnavštevovanejšie
kúpele na Slovensku aj z pohľadu domácich turistov.

Obr. 13.16. Vývoj ubytovaných domácich hostí v NUTS IV Trenčín, Piešťany a Krupina
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019), vlastné spracovanie
Druhú skupinu (obr. 13.18) predstavujú síce menej navštevované, no regionálne
dôležité kúpeľné centrá Bardejov, Turčianske Teplice, Stará Ľubovňa (Vyšné
Ružbachy, Nová Ľubovňa), Zvolen (Sliač, Kováčová) a Prievidza (Bojnice). Pri
Zvolene a Prievidzi tvoria kúpeľné centra polovicu ubytovaných hostí. Pri všetkých
regiónoch je možné hovoriť o stabilizovanom vývoji, ktorý sa zakladá na špecifických
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pravidlách. Významnú časť predstavujú hostia s hradenou kúpeľnou liečbou zo
strany poisťovní. Narastajúci význam takzvanej striebornej ekonomiky v dôsledku
demografického vývoja vytvára nové rozvojové možnosti pre kúpeľné centrá.

Obr. 13.17. Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných domácich hostí po mesiacoch
v NUTS IV Trenčín, Piešťany a Krupina medzi rokmi 2018 a 2011
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019), vlastné spracovanie

Obr. 13.18. Vývoj ubytovaných domácich hostí v NUTS IV Bardejov, Turčianske
Teplice, Stará Ľubovňa, Zvolen a Prievidza
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019), vlastné spracovanie
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Z ostatných regiónov je zaujímavý nárast v Banskej Štiavnici, kde sa zvýšil počet
domácich návštevníkov vo fáze konkurenčnej výhody na takmer 30 tisíc oproti
dlhodobo konštantným 13 tisícom do roku 2014. V tejto fáze bol najväčším skokanom
susedný región Žarnovica. Miera rastu medzi rokmi 2018 a 2008 bola takmer
440 %. Naopak mierny ústup z pozícií zaznamenal v tejto fáze neďaleký región Žiar
nad Hronom (Vyhne, Sklené Teplice, Kremnica, Krahule). Tento štatistický región je
z pohľadu cestovného ruchu rozdelený na časť Štiavnických vrchov a Kremnických
vrchov. V roku 2018 tu bolo ubytovaných takmer 62 tisíc domácich hostí no miera
rastu oproti roku 2008 bola len 33,5 % čo bolo o 10,7 % menej ako celoštátny priemer.

13.7 Ako ďalej so slovenským turizmom?
Stav turizmu na Slovensku ako celku 30 rokov po Nežnej revolúcii je treba
hodnotiť určite pozitívne. A to napriek komplikovanému a častokrát morálne
pokrivkávajúcemu procesu majetkovoprávnych zmien pri mnohých atrakciách
a strediskách na Slovensku, či pri čerpaní štrukturálnej pomoci z fondov EÚ. Pri
tomto procese sa nie raz stalo, že dovtedy fungujúce strediská stratili svoju pozíciu
alebo úplne zanikli.
Najzásadnejší posun v turizme sa prejavil v schopnosti kooperácie verejného
a súkromného sektoru, ktoré aktuálne vyvrcholilo fungovaním 37 oblastných
organizácií cestovného ruchu. Ich priestorové pokrytie reprezentuje územie,
ktoré je schopné učiť sa a inovovať. Má zvládnuté moderné princípy manažmentu
a územného marketingu a pravdepodobne bude schopné získať investičné zdroje
do budúceho rozvoja.
Pozícia štátu pri podpore rozvoja turizmu má neprehliadnuteľný význam. Po
legislatívnom ukotvení funkčnosti systému v podobe zákona č. 91/2010 Z.z. aktívne
vstúpil do podpory domácej návštevnosti. Novela zákona o podpore cestovného ruchu
platná od 1. 1. 2019 zaviedla do slovenského turizmu stimulačný nástroj pre domácich
hostí vo forme rekreačných poukazov. Zamestnávatelia s viac ako 49 zamestnancami
refundujúc časť finančných nákladov spojených s rekreáciou na Slovensku. Vhodné
načasovanie v kontexte existujúcich opísaných trendov pri preferencii domáceho
cestovného ruchu sa prejaví pozitívne vo zvýšenej návštevnosti.
Od júla 2019 bolo povinne zavedené používanie e-kasy, teda priameho napojenia
účtovných operácií na finančné riaditeľstvo SR. Táto zmena bude mať značný
dopad na eliminovanie sivej ekonomiky v segmente ubytovacích služieb a zreálnení
štatistických údajov o ubytovaných hosťoch. Túto zmenu bude potrebné reflektovať
pri budúcich interpretáciách vývoja ubytovaných hostí na Slovensku.
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Doterajší rozvoj cestovného ruchu na Slovensku bol dominantne postavený na snahe
o prilákanie čo najväčšieho počtu návštevníkov. Problémom spojenými s únosnou
kapacitou sa veľký priestor nevenoval. Len výnimočne pri kultúrnych, športových
podujatiach, či vstupoch do vybraných atrakcií sú zavedené regulované počty
návštevníkov. Na úrovni veľkoplošných chránených území k regulácií nedošlo,
hoci problémy s preľudnenosťou v lokalitách v národných parkoch Vysoké Tatry,
Slovenský raj sú zjavné. Racionálna regulácia návštevnosti a dôsledné dodržiavanie
princípov udržateľnosti predstavujú budúce výzvy pre slovenský turizmus.
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Anton Michálek

Sociálne disparity a chudoba

S

lovensko prešlo za ostatných 30 rokov veľmi dynamickým vývojom. Napriek
mnohým úspechom najmä v ekonomickej oblasti, sa sociálna situácia časti
populácie výrazne nezlepšila a v niektorých, a nie ojedinelých prípadoch sa dokonca
zhoršila. Sociálnu situáciu, resp. jej vývoj možno sledovať a posúdiť z rôznych uhlov
pohľadu. Zmeny vo vývoji sociálnej situácie, či už pozitívne alebo negatívne, sú
vo všeobecnosti najčastejšie sledované prostredníctvom kvantitatívnych mier
a parametrov chudoby a sociálnej exklúzie. Na Slovensku v súčasnosti existuje
pomerne veľká skupina obyvateľov pre ktorú zostáva chudoba a sociálna exklúzia
reálnym stavom a ešte väčšia skupina populácie je nimi ohrozená. Ani vysoký
ekonomický rast a ani množstvo sociálnych opatrení a programov zameraných na
potláčanie/odstránenie chudoby a sociálnej exklúzie neviedlo k žiadaným efektom.
Oba súvisiace javy (chudoba a sociálna exklúzia) naďalej zostávajú typickými znakmi
nielen marginalizovaných skupín obyvateľov u ktorých sa v mnohých prípadoch
ešte prehĺbili, ale aj pomerne širokej časti populácie oscilujúcej na hranici chudoby.
Nakoľko obidva javy veľmi úzko súvisia, resp. sa prelínajú, budeme ďalej z praktických
dôvodov narábať len s pojmom chudoba.
Znalosti ľudí o výskyte, úrovni a prejavoch chudoby sú matné a zväčša spočívajú len
v nejasnej predstave koľko je asi chudobných a možno v tom, kto sú jej najčastejší
nositelia. Okrajom ostávajú oveľa závažnejšie otázky a informácie týkajúce sa
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rôznych aspektov jej vývoja. Či, a v akej miere chudoba klesá alebo stúpa, či rastie
alebo klesá jej závažnosť a hĺbka, ako sa menia jej ďalšie kvantitatívne a kvalitatívne
parametre, štrukturálne charakteristiky, zastúpenie jej nositeľov a pod. Dôležité
najmä v akademickej oblasti sú otázky súvisiace so skúmaním podmienenosti
a vzťahov chudoby s ostatnými fenoménmi, ktoré ju v značnej miere determinujú.
Jednou z takýchto významných otázok je, ako priaznivý pomerne vysoký ekonomický
rast na Slovensku (podľa priemerného rastu HDP jeden z najväčších v rámci Európy)
ovplyvnil vývoj chudoby. Či priniesol pokles miery rizika chudoby, zlepšil úroveň
materiálneho zabezpečenia chudobných, resp. viedol k zníženiu závažnosti a hĺbky
chudoby, ale aj či ovplyvnil, a ako (zvýšil alebo znížil) regionálne nerovnosti chudoby.
Odpovede na tieto, ale aj ďalšie závažné otázky spojené s chudobou môžeme
pomerne rýchlo získať na základe v súčasnosti už dostupných longitudinálnych dát
o chudobe, ktoré sa z roka na rok rozširujú a poskytujú potrebné informácie na
požadovanej úrovni. Od roku 2005 Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje
na Slovensku výberové zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
(EÚ SILC). Ide o harmonizované zisťovanie členských štátov EÚ, ktorého úlohou je
zabezpečiť produkciu pravidelných, včasných a kvalitných údajov o príjmoch, chudobe
a sociálnom vylúčení. Zisťovanie EÚ SILC sa stalo zdrojovou základňou pre analýzy
životnej úrovne obyvateľstva, ako i pre koncepčné zámery a prijímanie opatrení
smerujúcich k zvyšovaniu kvality života občanov EÚ a teda aj obyvateľov Slovenska1.
Priamoúmerne s rozširovaním a dostupnosťou dát rastie i počet analýz, výskumov
a štúdií o chudobe. Napriek tomuto rýchlo sa rozširujúcemu záujmu o problematiku
spojenú s chudobou a rastom publikovaných prác zameraných na rôzne aspekty
chudoby, v slovenskej odbornej literatúre sú len ojedinele publikované štúdie
zamerané na sledovanie vývoja chudoby a zmien jej kvalitatívnych a kvantitatívnych
parametrov. Našou snahou je vyplniť túto tematickú medzeru, ktorá je relevantná
nielen ako akademický problém, ale aj reálny problém obyvateľov, ktorých sa priamo
dotýka, ako aj tých, ktorí sa prostredníctvom svojich daní zúčastňujú a podieľajú na
jej riešení, teda nás všetkých.
Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia prezentované v tejto kapitole však
veľmi dobre a pomerne detailne dokumentujú všetky významné aspekty chudoby
na Slovensku2. Na národnej úrovni nám zistené údaje umožňujú sledovať chudobu
a sociálne vylúčenie z viacerých zaujímavých aspektov a dimenzií – z hľadiska vývoja
rôznych mier chudoby v čase, štruktúry chudobných domácností, hĺbky a závažnosti
chudoby, pracovnej aktivity/intenzity, materiálnej deprivácie a pod.
Určitým nedostatkom zisťovania zvlášť pre geografov a odborníkov na regionálne problémy a politiku je, že dáta
o chudobe sprostredkováva len na úrovni súčasných krajov (NUTS 3). Keďže chudoba je podobne ako aj mnohé iné
sociálno-ekonomické javy silno regionálne diferencovaná a súčasne sa vyznačuje výraznou priestorovou koncentráciou,
dáta na takejto mierkovej úrovni poskytujú len obmedzené informácie o jej priestorových aspektoch, nedokážu, resp.
na ich základe nie je možné robiť precíznejšie a detailnejšie priestorové analýzy.
2
Zároveň sú podkladom pre analýzy a komparatívne štúdie o chudobe a sociálnom vylúčení v rámci krajín Európskej únie.
1
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V tejto kapitole sa zameriame na predstavenie a charakterizovanie jednotlivých
sledovaných indikátorov chudoby a sociálneho vylúčenia za ktoré existujú
dostupné longitudinálne dáta o chudobe. Po zadefinovaní každého zo sledovaných
indikátorov nasleduje stručná analýza zameraná na sledovanie ich vývoja a tam,
kde je to možné a kde sú dáta štruktúrované, sú prezentované extrémne hodnoty
a zaujímavé prípady s dôrazom na rizikové skupiny a hlavných nositeľov chudoby.
Pre komplexnejšie pochopenie dopadov chudoby a sociálneho vylúčenia sú
indikátory doplnené o analýzy príjmových nerovností, materiálnej deprivácie
a intenzite práce, ktoré súčasne prestavujú tri základné ukazovatele agregovaného
indexu chudoby používaného v rámci EÚ. V príspevku sa pokúsime analyzovať rôzne
miery a aspekty chudoby a ich vývoj za ostatných 13 rokov3, teda za obdobie odkedy
existujú relevantné dáta o chudobe potrebné pre jej skúmanie.
Cieľom kapitoly je podať presný a čo najdetailnejší pohľad na vývoj rôznych mier
chudoby a o jej nositeľoch v sledovanom období rokov 2005 – 2017. Súčasne
poskytneme dôležité informácie o hĺbke a trvaní (dĺžke) chudoby, ktoré ak sa
vyskytujú súčasne znamenajú pre obyvateľov značné, nielen existenčné problémy,
ale i mnohovrstvovú depriváciu a sociálnu exklúziu. Takáto chudoba na rozdiel od
„plytkej“ chudoby (osoba alebo populácia osciluje okolo hranice chudoby a zároveň
je sprevádzaná vysokým podielom osôb v krátko trvajúcej chudobe s nízkym
podielom trvalo znevýhodnených osôb) má vážne konzekvencie pre verejnopolitické rozhodnutia.

14.1 Využitie longitudinálnych dát choduby
Rastúca dostupnosť dlhodobých údajov o príjmoch a chudobe v krajinách Európy
uľahčuje analýzy a sledovanie rôznych aspektov vývoja, zmien, dynamiky a trendov
chudoby. Pomocou longitudinálnych dát chudoby možno identifikovať cykly chudoby,
časové profily chudoby, rizikové skupiny, prognózy chudoby a v budúcnosti najviac
chudobou ohrozené skupiny, určiť historické determinanty a súčasné faktory rizika
chudoby, efektívnosť programov sociálnej politiky a programov v rámci boja proti
chudobe, zmeny vo vývoji chudoby vybraných demografických skupín, kvantifikovať
zmeny stratifikácie, hĺbky4 a závažnosti5 chudoby a množstva ďalších významných
temporálnych aspektov chudoby.
Muffels et al. (2000) na základe longitudinálnych dát Nemecka, Holandska
a Spojeného kráľovstva identifikovali tzv. profily chudoby ukazujúce, či ľudia
Niektoré parametre chudoby (za ktoré nie sú dáta v celom sledovanom období) budeme analyzovať za kratšie
obdobie, teda roky za ktoré máme potrebné/dostupné dáta.
4
Index priepasti (hĺbky) chudoby PG je mierou hĺbky chudoby, ktorá je založená na agregovanom deficite príjmu
chudobných v pomere k hranici chudoby. Podáva dobrý obraz o hĺbke chudoby, ktorá závisí na vzdialenosti hodnoty
príjmu jednotlivca od hranice chudoby (Želinský 2014).
5
Index závažnosť chudoby vypovedá o vážnosti chudoby a chudobe najchudobnejších, teda o jej “drsnosti” a nepriamo
vyjadruje aj nerovnosť medzi chudobnými.
3
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patria k trvale chudobným, prechodne chudobným, opakujúcim sa chudobným
alebo bohatým, ktorí nikdy nepatrili k chudobným. Na základe multinomiálnych
regresných modelov odhadli pravdepodobnosť príslušnosti ku každému z profilov
chudoby v priebehu času a vysvetlili udalosti, ktoré časom vyvolávajú príslušnosť
k niektorému z profilov chudoby. Ich výsledky ukázali, že chudoba je vo veľkej miere
ovplyvnená ekonomickou/sociálnou/hospodárskou mobilitou v priebehu času.
Zistili, že časť chudobných je chudobných len na krátke obdobie, avšak podstatná
časť chudobnej populácie sa považuje za perzistentne chudobných. Z ich analýzy
„časových“ profilov chudoby vyplýva, že najmä udalosti na trhu práce vyvolávajú
príslušnosť k trvalým, opakujúcim sa alebo prechodným chudobným.
Analýzou chudoby na základe historických dát sa zaoberali Dorling a Pritchard
(2010). Zaoberali sa časovými zmenami miery chudoby zaznamenaných zo správ
z rokov (1845 – 1901); z prvých národných záznamov o počte a opisoch geografického
rozdelenia (1895 – 1965); a z údajov zameraných na počet chudobných a ich
geografické rozmiestnenie (1968 – 2008). Jedným z ich významných záverov bolo, že
stav chudoby v Británii sa menil oveľa menej ako očakávali. Uvádzajú, že na národnej
úrovni je dnes štvrtina domácností v Británii chudobná a až šestina obyvateľov je
mimoriadne chudobná.
Devine et al. (2019) poskytujú informácie o súčasnej úrovni a mierach chudoby
v Spojenom kráľovstve vrátane historických trendov a predpovedí na budúce
roky. Zameriavajú sa na chudobu definovanú z hľadiska disponibilného príjmu
domácnosti, pričom stredobodom ich záujmu sú trendy vývoja a zmien chudoby
v Spojenom kráľovstve za posledných 20 rokov, ako aj jej najnovší vývoj. Konštatujú,
že chudoba sa v rámci populácie veľmi líši. Celkovo sa chudoba medzi rokmi
1994/1995 a 2004/2005 znížila približne o pätinu. V nasledujúcom desaťročí
sa pokrok zastavil a chudoba sa začala opäť zvyšovať. V rokoch 1994/1995 žilo
v Británii 24 % obyvateľstva v chudobe. V roku 2004 ich podiel klesol na 20 %. Do
roku 2015/2016 sa však znova zvýšil na 22 %. Chudoba medzi niektorými skupinami
síce poklesla, zatiaľ čo iné zaznamenali jej nárast alebo výrazne zhoršenie.
Zaujímavá je i práca z dielne Joseph Rowntree Foundation – (JRF 2017) v ktorej
sa okrem iného uvádza, že vyhliadky na riešenie chudoby vo Veľkej Británii sú
znepokojujúce. Pokračujúci rast zamestnanosti už nevedie k zníženiu chudoby.
Zmeny v dávkach a daňových úľavách pre rodiny v produktívnom veku znižujú
príjmy domácností s nízkym príjmom. Vysoké náklady na bývanie naďalej znižujú
príjmy, ktoré chudobní potrebujú pre uspokojenie iných základných potrieb.
Stúpajúca inflácia je vyššia u ľudí s nižšími príjmami ako u lepšie zarábajúcich, resp.
vyšších príjmových skupín. Toto znižovanie životnej úrovne tiež prináša problémy
do budúcnosti. Väčšina ľudí s nízkymi príjmami nemá žiadne úspory a nevytvára
si dostatočný dôchodok. Klesajúci podiel obyvateľov v produktívnom veku, ktorí si
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kupujú svoj vlastný dom, znamená, že v budúcnosti budú pravdepodobne starí ľudia
za prenájom platiť vyšší nájom a budú mať vyššie „dôchodkové“ náklady.
Diskusie o životnej úrovni, chudobe a nerovnosti v Spojenom kráľovstve sú často
brzdené skutočnosťou, že oficiálne údaje o príjmoch domácností sú k dispozícii
s určitým oneskorením. Hood a Waters (2017) sa pokúsili zaplniť túto medzeru
a vykonali odborný odhad ako by sa mohli vyvíjať príjmy domácností a miera
chudoby do roku 2022 ak budú dodržané súčasné plány daňovej a sociálnej
politiky. Ich prognózy chudoby sú zamerané i na regióny, pričom sa zamerali na
charakteristiky regiónov, ktoré vedú k odlišným predpokladaným trendom vývoja
miery chudoby. Súčasne projektujú, ako vládou plánované reformy daní a sociálnych
dávok ovplyvnia mieru chudoby v celej krajine.
Duiella a Turrini (2014) hodnotili chudobu v krajinách EÚ v období rokov po kríze
v kontexte hlavných makroekonomických faktorov. Nárasty chudoby zaznamenali
najmä v súvislosti s ťažkou materiálnou depriváciou a nízkou mierou pracovnej sily
od roku 2010 a to najmä v krajinách, ktoré kríza postihla najviac (Grécko, Španielsko,
Írsko a Taliansko). Konštatujú, že miera rizika chudoby má jasne identifikovateľné
faktory ktorými sú príjem na obyvateľa a nezamestnanosť, pretože majú výraznú
vysvetľujúcu silu pre závažnú materiálnu depriváciu a sú ukotvené v riziku chudoby.
Za najvýznamnejšiu hybnú silu rastu rizika chudoby považujú najmä podiel dlhodobej
nezamestnanosti na celkovej nezamestnanosti. Ich analýza tiež ukázala, že sociálne
výdavky prispievajú k obmedzeniu nárastu chudoby a že tento typ výdavkov po
kríze neklesol nad rámec toho, čo vysvetľujú štandardné determinanty.
Zaujímané využitie longitudinálnych dát o chudobe nájdeme aj v práci Chaudry et al.
(2016), ktorí skúmali vplyv bezpečnostnej siete na vývoj miery chudoby v rizikových
populáciách v USA, ktoré zažili zvýšenú úroveň chudoby počas 50 rokov. Oficiálna
miera chudoby poskytla jednotnú metriku na skúmanie zmien v štatistickom obraze
chudoby počas piatich desaťročí. Hlavné, doplnkové a alternatívne opatrenie
v oblasti chudoby umožnili úplné vyúčtovanie sily/efektivity záchrannej siete pri
zmierňovaní chudoby pre rodiny a deti, najmä v čase hospodárskej krízy. Vplyv
vládnych programov na zníženie miery chudoby bol výrazný medzi rokmi 1967
a 2012, pričom obzvlášť dôležitú úlohu zohrávali počas recesie. Jednotlivé programy
určené na zmiernenie ekonomických ťažkostí zachránili mnoho detí, rodičov,
pracovníkov, starších dospelých a ľudí so zdravotným postihnutím pred chudobou.
Napriek tomu chudoba zostáva pre krajinu trvalým problémom a ako zdôrazňujú
mimoriadne znepokojujúce sú pretrvávajúce vysoké miery chudoby detí
a neúplných rodín. Obavy vyvolávajú aj pretrvávajúce rozdiely v chudobe medzi
bielym obyvateľstvom na jednej strane a Afroameričanmi a Hispáncami na strane
druhej. Geografické oblasti s vysokou koncentráciou chudoby tiež ukazujú na
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dôležitosť pokračujúceho úsilia o riešenie chudoby v ekonomicky marginálnych
a periférnych regiónoch.
Na zmeny vo vývoji chudoby vybraných demografických skupín v krízovom období
poukazuje aj správa ASPE (2013), kde sa konštatuje, že od hospodárskej krízy sa
chudoba zvýšila pre väčšinu demografických skupín. K nárastu chudoby došlo
najmä medzi rokmi 2007 a 2010, pričom v rokoch 2011 a 2012 sa miera chudoby
v jednotlivých štátoch ustálila.
V slovenských podmienkach boli longitudinálne dáta o chudobe použité v oveľa
menšej miere a to najmä pri regionálnych analýzach skúmania vývoja chudoby
a príjmových nerovností (Michálek 2018; Michálek a Veselovská 2014; Michálek
a Výbošťok 2018, 2019; Michálek et al. 2019).

14.2 Vybrané relevantné indikátory chudoby a ich vývoj
14.2.1 Miery rizika chudoby a ich vývoj
Základným a zároveň najdôležitejším ukazovateľom chudoby je Miera rizika
chudoby, (MRCH) ktorá predstavuje podiel osôb v celkovej populácii, ktorých
ekvivalentný disponibilný príjem sa nachádza pod hranicou rizika chudoby. Na to,
aby sme mohli určiť MRCH je potrebné poznať, aká je hranica rizika chudoby, ktorá
je základným predpokladom pre jej výpočet. Hranica rizika chudoby je stanovená
ako 60 % mediánu národného ekvivalentného disponibilného príjmu. Hodnota
hranice rizika chudoby sa uvádza v PKS (parita kúpnej sily) a v EUR. Celková ročná
hranica rizika chudoby vypočítaná z EÚ SILC 2018 (SME 2019) bola pre jednočlennú
domácnosť 4 477 EUR, čo predstavuje sumu približne 373 Eur na mesiac. Pre
domácnosť 2 dospelých s 2 deťmi do 14 rokov bola 783 EUR na mesiac.
Chudobou je najviac ohrozených 48,9 % nezamestnaných, ale aj 36,9 % neúplných
domácností osamelých rodičov s jedným či viacerými závislými deťmi. Tiež je
ohrozených 35,8 % úplných rodín s tromi a viac závislými deťmi. Najohrozenejšou
vekovou skupinou v rámci príjmovej chudoby sú deti vo veku do 18 rokov, každé
piate dieťa (20,1 %) žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby.
Najmenej ohrození rizikom príjmovej chudoby v roku 2017 boli obyvatelia
Bratislavského kraja (4,4 %). Pod priemernou úrovňou SR sú aj ostatné
tri kraje západného Slovenska – Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky kraj.
Najvyššia miera rizika príjmovej chudoby bola zaznamenaná v Prešovskom
(19,0 %) a Banskobystrickom kraji (18,1 %). Banskobystrický región dosiahol
aj najvýraznejšie zhoršenie stavu, medziročne stúpol podiel osôb ohrozených
príjmovou chudobou o 3,9 p. b. Vývoj miery rizika chudoby podľa krajov v rokoch
2005 – 2015 môžeme sledovať na obr. 14.1.
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Obr. 14.1. Vývoj miery rizika chudoby podľa krajov v rokoch 2005 – 2015
Zdroj: Michálek a Výbošťok (2018)
Mieru rizika chudoby ovplyvňuje množstvo faktorov. Za najvýznamnejšie faktory
môžeme vo všeobecnosti považovať regionálne hľadisko, vek, pohlavie, typ
domácnosti, pracovná intenzita domácnosti, najčastejší status ekonomickej aktivity,
vlastnícky vzťah k obydliu. Podľa EÚ SILC 2018 bolo rizikom príjmovej chudoby
v roku 2018 ohrozených 12,2 % obyvateľov Slovenska (približne 650 tisíc osôb).
V porovnaní s predchádzajúcim rokom nastal mierny pokles o 0,2 percentuálne
body (ďalej p.b.). Detailnejšie výsledky zisťovania EÚ SILC 2018 vo všeobecnosti
potvrdzujú síce mierny, ale predsa len pozitívny trend (pokles) vývoja chudoby
na Slovensku. Ak sa pozrieme na vývoj MRCH za všetky osoby spolu vidíme, že sa
v sledovanom období pohybuje v intervale od 10,5 do 13,3 %. Uvedené obdobie
môžeme rozdeliť do troch etáp. Prvá (2005–2007) bola obdobím poklesu MRCH
a predstavuje etapu s pomerne výrazným poklesom chudoby (z 13,3 na 10,5 %).
Druhú „krízovú“ etapu (2008–2012) charakterizuje všeobecné zhoršenie sociálnoekonomických parametrov, ktorých jedným z negatívnych znakov je aj nárast podielu
chudobných z 10,9 na 13,2 %. Pre tretiu „stabilnú“ etapu boli charakteristické
takmer vyrovnané „dvanástkové“ hodnoty (podiel osôb v riziku chudoby sa v tomto
období pohyboval od 12, 3 do 12,8 %).
MRCH podľa typu domácností (obr. 14.2) ukazuje na veľmi nepriaznivú situáciu
dvoch dospelých s tromi a viac deťmi, kde podiel osôb z takýchto domácnosti (v riziku
chudoby) sa pohybuje od 23,9 do 35,4 %, pričom mal stúpajúcu tendenciu nielen
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v krízových rokoch, ale aj v troch posledných sledovaných rokoch. Na druhej strane
najmenší podiel osôb v riziku chudoby vykazujú domácnosti dvoch dospelých (bez
detí), ktorých podiel sa pohybuje od 3,8 do 7,5 %. Vidíme, že tento rozdiel medzi
uvedenými „extrémnymi“ domácnosťami je za celé sledované obdobie priemerne
viac ako 5-násobný.
MRCH má viacero modifikácií, pričom spomenieme dve najdôležitejšie a to Mieru
rizika chudoby pred sociálnymi transfermi a Mieru rizika chudoby po sociálnych
transferoch. Miera rizika chudoby pred sociálnymi transfermi (MRCHp) vyjadruje
podiel osôb v percentách (z celkovej populácie), ktorých ekvivalentný disponibilný
príjem pred sociálnymi transfermi sa nachádza pod hranicou rizika chudoby. Miera
rizika chudoby pred sociálnymi transfermi je indikátor založený na definícii príjmu,
ktorá zahŕňa dôchodky (t. j. starobné a pozostalostné dávky), ale ostatné sociálne
transfery sa pri výpočte indikátora nezohľadňujú6.

Obr. 14.2. Vývoj miery rizika chudoby podľa typu domácností
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019)

Existuje ešte Miera rizika chudoby pred všetkými sociálnymi transfermi (vrátane starobných a pozostalostných
dávok). Indikátor je založený na definícii príjmu, ktorá nezohľadňuje žiadny zo sociálnych transferov, t. j. ani dôchodky
(starobné a pozostalostné dávky). V zisťovaní EÚ SILC sa za sociálne transfery považujú: - rodinné dávky a príspevky
pre rodiny s deťmi, - príspevky na bývanie, - dávky v nezamestnanosti, - starobné dávky, - dávky pre pozostalých, nemocenské dávky, - dávky v invalidite, - príspevky na vzdelanie, - dávka a príspevky v rámci sociálnej exklúzie.
6
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Miera rizika chudoby po sociálnych transferoch vyjadruje podiel osôb v percentách
(z celkovej populácie), ktorých ekvivalentný disponibilný príjem sa aj „po“ sociálnych
transferoch nachádza pod hranicou rizika chudoby. Na základe uvedených dvoch
indikátoroch je možné stanoviť Mieru poklesu rizika chudoby (MRCHpo) po
sociálnych transferoch, ktorá vyjadruje efektívnosť sociálnej politiky potláčania
chudoby a je vyjadrená ako percento poklesu chudoby v dôsledku sociálnych dávok.
Ako môžeme vidieť na obr. 14.3, kým MRCH pred sociálnymi transfermi sa
pohybovala v intervale 17,1 až 21,9 %, podiel osôb v riziku chudoby po sociálnych
transferoch sa pohyboval v intervale hodnôt od 10,5 po 13,3 %. Priemerná miera
efektívnosti dosiahla za sledované obdobie 7,0 p.b. (pokles miery rizika chudoby).
MRCH pred, ale aj po sociálnych transferoch výrazne rástla od roku 2010 do roku
2013. Najväčšiu efektívnosť MRCH vykazovala v prvých sledovaných rokoch, kedy
podiel osôb v riziku chudoby po sociálnych transferoch sa pohyboval nad 8 %. Od
roku 2013 „efektivita“ sociálnej politiky klesla na hodnotu 5,1 p.b., čo znamená
stabilné hodnoty osôb žijúcich v RCH ktorých percentuálny podiel sa pohybuje už
šesť rokov na úrovni cca 12 %.

Obr. 14.3. Vývoj miery rizika chudoby pred a po sociálnych transferoch a miera
jej poklesu
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019); vlastné výpočty
Miera rizika chudoby zakotvená v určitom čase (MRvC) pre daný rok t, je podiel
osôb s ekvivalentným disponibilným príjmom pod hranicou rizika chudoby v čase
t-3, upravený o infláciu. Ako môžeme vidieť na obr. 14.4 – MRvC za všetky osoby
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vzrástla zo 4,9 v roku 2008 na 8,6 % v roku 2012. Odvtedy mierne klesla (s výnimkou
roku 2014) a zachováva si pomerne stabilné hodnoty na úrovni okolo 7,5 %, pričom
v roku 2017 klesla na 6,6 %. Iný vývoj vykazuje vo vekovej kategórii 0 – 17 rokov,
kde výrazne vzrástla a dosiahla pomerne vysoké hodnoty. Naopak najpriaznivejší
vývoj (pokles) a najnižšiu MRC vykazovala skupina osôb vo veku viac ako 65 rokov
(v roku 2016 – 2,7 %). Zaujímavou a ťažko vysvetliteľnou skutočnosťou je výrazný
(viac ako dvojnásobný) nárast MRvC u vekovej skupiny 18 – 24 rokov, ktorých podiel
„vyskočil“ zo 7,1 (rok 2013) na 16,9 % (2014). Najvyšší medziročný pokles i rast
bol teda zaznamenaný v uvedenej vekovej skupine 18 – 24 roční, kde miera rizika
chudoby zakotvená v čase najprv vzrástla o 9,8 % p.b. a následne v ďalšom roku
o rovnakú hodnotu p.b. poklesla. Je otázkou, čo spôsobilo tieto dva extrémne
protichodné skoky v uvedenej vekovej kategórii.

Obr. 14.4. Vývoj miery chudoby zakotvenej v určitom čase (rok 2008) podľa
vekových kategórií
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019)
Miery rizika chudoby podľa stupňa urbanizácie vyjadruje podiel osôb v riziku
chudoby, ktoré žijú v domácnostiach v prostredí miest, predmestí a vidieckych
oblastí. Ako je zrejmé z obr. 14.5 osoby vo vidieckych oblastiach v celom sledovanom
období vykazovali vyšší podiel v riziku chudoby. Ich podiel sa pohyboval v intervale
od 14,6 do 17,3 %. Pod ich rast sa podpísala tiež kríza, ktorá spôsobila, že až do
roku 2012 ich podiel sa pomerne výrazne zvyšoval. Následne poklesol a vykázal
striedanie rastu a poklesu hodnôt, pričom najvyššiu hodnotu zaznamenal v roku
2006 a to 17,3 %. Podiel v riziku chudoby v mestách a predmestiach vykazoval
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v celom sledovanom období nižšie hodnoty v intervale od 10,6 do 12,9 %. Od roku
2014 hodnoty mierne klesli a zostali pomerne vyrovnané až na posledný sledovaný
rok, kedy opäť pomerne výrazne stúpli.

Obr. 14.5. Vývoj miery rizika chudoby podľa stupňa urbanizácie
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019)
14.2.2 Vývoj závažnosti a hĺbky chudoby
Relatívny prepad mediánu príjmov v riziku chudoby (RPMP) je rozdiel medzi
mediánom ekvivalentného disponibilného príjmu osôb pod hranicou rizika chudoby
a samotnou hodnotou hranice chudoby, vyjadrený v percentách. Tento ukazovateľ
možno považovať za priamy indikátor závažnosti chudoby, teda prepad príjmov
populácie pod hranicou chudoby. Na obr. 14.6 môžeme vidieť vývoj RPMP za
sledované obdobie. Vidíme krivku s tromi poklesmi a s dvomi vrcholmi hodnôt RPMP.
Trojročný pokles v prvom období indikuje priaznivý vývoj teda pokles závažnosti
chudoby. Ďalšie poklesy predstavujú izolované roky 2012 a 2017. Zaujímavejšie sú
„vrcholy“ hodnôt v roku 2010, ktorý možno považovať za prejav a dopad krízy, ale
najmä vrcholy rokov 2014 a 2015, kedy relatívny prepad mediánu príjmov v riziku
chudoby dosiahol veľmi vysoké hodnoty na úrovni 29 %7. Zdá sa, že tento prepad do
značnej miery súvisí s vývojom nerovností zachytených Giniho koeficientom, pričom
rovnaký priebeh kriviek poukazuje, že prepad mediánu príjmov v riziku chudoby
na vyššej úrovni reflektuje rast nerovností. Inými slovami rast nerovností výrazne
podmieňuje pokles/prepad mediánu príjmov chudobných. Možno konštatovať,
že uvedený indikátor je veľmi citlivý na vývoj príjmových nerovností, a preto je
potrebné s rešpektom pristupovať k ich zmenám (rastu nerovností) s ohľadom na
najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva.
Ďalším veľmi významným priamym indikátorom závažnosti chudoby je Rozptyl
okolo hranice rizika chudoby (RoHRCH). Vyjadruje podiel osôb (v percentách)

Čo spôsobilo tento prepad a ktoré skupiny populácie naň najviac doplatili, možno považovať za relevantnú a vysoko
aktuálnu otázku ďalšieho výskumu chudoby na Slovensku.
7
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z celkovej populácie, ktorých ekvivalentný disponibilný príjem sa nachádza pod
hranicou rizika chudoby, ktorá je stanovená ako 40 %, 50 % a 70 % národného
mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu. V súvislosti so zachytením rozptylu
chudoby okolo hranice chudoby, malo v roku 2017 na Slovensku príjem nižší ako
40 % mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu 5,3 % osôb, pod 50 % mediánu
malo príjem 7,8 % osôb a pod 70 % mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu
až 18,3 % osôb.

Obr. 14.6. Vývoj relatívneho prepadu mediánu príjmov osôb v riziku chudoby
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019)
Na obr. 14.7 môžeme vidieť vývoj RoHRCH za sledované obdobie. Vidíme 4 krivky
s takmer totožným vývojom aj keď na úrovni iných hodnôt. Vývojové krivky
„rozptyl“ okolo hranice chudoby – 40 % a 50 % majú od roku 2012 stúpajúci trend,
čo indikuje rast podielu populácie „hlbšie“ pod HCH. Čo je signifikantné a súvisí
s predchádzajúcim ukazovateľom (RPMP) sú kritické roky 2014 a 2015, kedy
bol zaznamenaný prepad mediánu a súčasne vzrástol podiel osôb o 1,4 p.b. (so
40 %) a 0,6 p.b (s 50 %) s rozptylom pod HCH. Oproti roku 2007 vzrástol takmer
dvojnásobne podiel osôb s ekvivalentným disponibilným príjmom pod hranicou
rizika chudoby, ktorá je stanovená ako 40 %, z 2,9 na 5,7 % v roku 2015. Súčasne
vzrástol aj podiel osôb s 50 % ekvivalentným disponibilným príjmom z 5,7 (rok
2008) na 8,4 % (rok 2015).
Za špecifický indikátor závažnosti chudoby možno považovať Neschopnosť vyjsť
s peniazmi (NVsP), ktorý predstavuje podiel obyvateľov žijúcich v domácnostiach,
ktoré nie sú schopné vyjsť s peniazmi. Ako môžeme vidieť na obr. 14.8, do krízy
hodnoty tohto ukazovateľa mierne klesali z 12,5 na 10,7 %, v krízovom a pokrízovom
období mierne rástli z 11,3 (2008) na 13,3 % (2013) a v posledných štyroch rokoch
zaznamenali výrazný pokles na hodnotu 8,1 % v roku 2017. Najmenšiu schopnosť
vyjsť s peniazmi vykazujú domácnosti jednotlivcov so závislými deťmi, ktorých
podiel sa pohybuje v intervale od 17,8 % do 32 %. Nepriaznivú, avšak o niečo lepšiu
- 380 -

Sociálne disparity a chudoba
situáciu vykazujú domácnosti - dvaja dospelí s 3 alebo viac závislými deťmi, kde
podiel vyjsť s peniazmi je z intervalu 13,5 – 24,4 %. Naopak najmenej takýchto osôb
žije v domácnostiach - dvaja dospelí s 2 závislými deťmi, kde tvoria od 3,5 do 9,4 %.
Za pozitívny možno považovať trend pozorovaný v posledných troch sledovaných
rokoch, kedy okrem osôb v domácnostiach jednotlivcov so závislými deťmi, osoby
vo všetkých ostatných kategóriách domácností zaznamenávajú pokles. Napr.
pri domácnostiach – dvaja dospelí s 3 alebo viac závislými deťmi o takmer 11 p.b.

Obr. 14.7. Vývoj rozptylu okolo hranice rizika chudoby
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019)

Obr. 14.8. Vývoj indikátora – neschopnosť vyjsť s peniazmi
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019)
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Finančná záťaž pre domácnosť (FZD) je indikátor tzv. ekonomickej bezpečnosti, ktorý
je vyjadrený podielom domácností, ktoré nezvládajú pokryť všetky náklady a splácať
všetky pohľadávky, resp. majú problémy s platením celkových nákladov na bývanie
a splácaním pohľadávok za kúpu na splátky alebo pôžičiek. Obr. 14.9 porovnáva
finančnú záťaž chudobných domácnosti s domácnosťami nechudobných. Ako môžeme
vidieť na obrázku FZD je oveľa nižšia u osôb žijúcich v domácnostiach, ktoré nie sú
v riziku chudoby, ako u osôb z domácností, ktoré sú v riziku chudoby. Ich podiel sa
pohybuje v intervale od 4,4 do 11,7 %, pričom ich podiel od roku 2009 do roku 2017
klesol viac ako o polovicu. Aj podiel osôb z chudobných domácností, ktorý nezvládajú
finančnú záťaž od roku 2009 síce klesá, ale stále zostáva vysoký (v roku 2017 dosiahol
hodnotu až 22,4 %). Okrem jedného roku (2008) bol ich podiel vyšší ako 20 %, pričom
najvyšší bol v roku 2009 kedy dosiahol hodnotu 27,3 %. Aj táto skutočnosť indikuje, že
kríza a jej následky sa najviac prejavili práve na chudobných domácnostiach.

Obr. 14.9. Vývoj indikátora – Finančná záťaž pre domácnosť
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019)
14.2.3 Vývoj mier nerovností ako indikátorov chudoby
Úroveň chudoby sa dá dobre sledovať a identifikovať aj pomocou rôznych
sprostredkujúcich mier, indikátorov a ukazovateľov príjmových nerovností. Pre
všetky indikátory a miery príjmových nerovností platí, že čím sú väčšie (dosahujú
vyššie hodnoty), tým je väčšia i miera rizika chudoby a zväčša aj ostatných jej
ukazovateľov. Medzi najčastejšie využívané sprostredkujúce „príjmové“ indikátory
úrovne chudoby patria indikátory/koeficienty – Nerovnomernosť príjmového
rozdelenia S80/S20 a Giny koeficient.
Nerovnomernosť príjmového rozdelenia S80/S20 vyjadruje podiel sumy
ekvivalentného disponibilného príjmu 20 % osôb z populácie s najvyššími príjmami
(horný kvintil) a sumy ekvivalentného disponibilného príjmu 20 % osôb z populácie
- 382 -

Sociálne disparity a chudoba
s najnižšími príjmami (dolný kvintil). Môže teoreticky nadobúdať hodnoty od 1 do
nekonečna, v praxi však v krajinách EÚ nadobúda hodnoty maximálne v intervale od
2 do 12. Čím vyššia je jeho hodnota, tým vyššie sú celkové príjmy 20 % najbohatších
osôb v spoločnosti v pomere k celkovým príjmom 20 % najchudobnejších osôb. Ako
je zrejmé z obr. 14.10 najhoršiu (najvyššiu) hodnotu kvintilového pomeru vykazuje
BB kraj, kde jeho hodnota v roku 2015 dosiahla úroveň 4,2. Naopak jeho najnižšie
hodnoty zaznamenali Trnavský a Trenčiansky kraj (zhodne 3). V chudobnejších
krajoch mal tento pomer tendenciu mierne rásť a v bohatších krajoch zase naopak
klesať. Absolútne najvyššiu hodnotu sme zaznamenali v Bratislavskom kraji v roku
2006, kde kvintilový pomer dosiahol hodnotu 6,9. Najnižšiu 2,7 zase o rok neskôr
v Trenčianskom kraji.

Obr. 14.10. Vývoj miery nerovnomernosť príjmového rozdelenia S80/S20 v krajov
v rokoch 2005 – 2015
Zdroj: Michálek a Výbošťok (2018)
Gini koeficient vyjadruje vzťah kumulatívnych podielov populácie členenej podľa
výšky ekvivalentných disponibilných príjmov, ku kumulatívnym podielom ich
celkového ekvivalentného disponibilného príjmu. Gini koeficient patrí medzi
najznámejšie ukazovatele príjmovej nerovnosti. Kým ukazovateľ S80/S20 porovnáva
z pohľadu príjmu len horné a dolné vrstvy spoločnosti, Gini koeficient berie do
úvahy príjmy celej spoločnosti. Teoreticky môže nadobúdať hodnoty od 0 do 1,
resp. v percentuálnom vyjadrení, od 0 % do 100 %. Keby v spoločnosti existovala
absolútna rovnosť v príjmoch, koeficient by nadobúdal hodnotu 0 %. Naopak, ak by
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všetky príjmy v spoločnosti patrili len jednej osobe, tak koeficient by mal hodnotu
100 %. Čím je koeficient vyšší, tým je väčšia príjmová nerovnosť v spoločnosti.
Podobne ako podľa ukazovateľa S80/S20, tak aj podľa Gini koeficientu na Slovensku
vo všeobecnosti nie sú príjmové nerovnosti príliš veľké.
Ako môžeme vidieť na obr. 14.11 krivka Giniho koeficientu je viac rozkolísaná a jej
hodnoty sa pohybujú 23,7 až 28,1 %. Kým pred krízou okrem roku 2006 klesali
(v roku 2008 klesla hodnota i až na 23,7 %), v rokoch po kríze až do roku 2012 stúpali,
pričom najvyššiu hodnotu dosiahol v roku 2014 až 26,1 % . Avšak najvyššiu hodnotu
dosiahol v roku 2006 a to 28,1 %, teda ešte o celé 2 p.b. vyššiu. Oveľa priaznivejšie
z aspektu chudobných a nižších príjmových skupín populácie sa vyvíjal indikátor
nerovnomernosť príjmového rozdelenia S80/S20, ktorý na rozdiel od svojho názvu
bol v sledovanom období pomerne rovnomerný. Rozdiel dosiahnutých hodnôt
medzi rokom s najvyššou hodnotou 4,1 (2006) a najnižšou hodnotou 3,4 (2008)
bol len 0,5 % minimálny, pričom dvanásť z trinástich hodnôt dosiahli „trojkové“
hodnoty oscilujúce okolo 3,7 %.

Obr. 14.11. Vývoj indikátorov/koeficientov príjmových nerovnomerností
Zdroj: Štatistický úrad SR (2019), EUROSTAT (2019)
14.2.4 Vývoj agregovaného indikátora chudoby a jeho parciálnych mier
Pri vymedzení Agregovaného indikátora chudoby (AICH) alebo sociálneho vylúčenia
sa vychádza z multidimenzionálneho prístupu k meraniu chudoby. Znamená to, že
sa v indikátore okrem konceptu príjmovej chudoby zohľadňujú ďalšie dve dimenzie
– materiálna deprivácia a vylúčenie z trhu práce, resp. nízka pracovná intenzita.
Agregovaný indikátor chudoby alebo sociálneho vylúčenia je vytvorený kombináciou
troch čiastkových indikátorov: - miera rizika chudoby, - miera materiálnej deprivácie,
- miera nízkej pracovnej intenzity. AICH je definovaný ako podiel obyvateľov, ktorí sú
ohrození rizikom chudoby alebo sú materiálne deprivovaní a/alebo žijú v domácnosti
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s nízkou pracovnou intenzitou. Agregovaný indikátor chudoby predstavuje súčet
všetkých vzájomných prienikov troch vyššie spomínaných čiastkových indikátorov
(miery rizika chudoby, miery závažnej materiálnej deprivácie a miery nízkej
pracovnej intenzity). Podľa EÚ SILC (ŠÚ SR 2019) bolo na Slovensku v roku 2018
v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia celkovo 16,1 % obyvateľov.
Miera rizika chudoby zachytená na obr. 14.12 vzniká súčtom podielu osôb, ktoré sú
ohrozené len rizikom chudoby plus podielu osôb, ktoré sú ohrozené rizikom chudoby
a zároveň sú závažne materiálne deprivované plus podielu osôb, ktoré sú ohrozené
rizikom chudoby a zároveň žijú v domácnosti s nízkou pracovnou intenzitou a plus
podielu osôb, ktoré spadajú do spoločného prieniku všetkých troch čiastkových
indikátorov. Ďalšie dva čiastkové indikátory sú vytvorené obdobným spôsobom, t.z.
súčtom podielu osôb jednotlivých vzájomných prienikov čiastkových indikátorov.
Z pohľadu príjmovej chudoby patrí Slovensko od začiatku zisťovania EÚ SILC ku
krajinám s najnižšou mierou rizika chudoby v rámci EÚ. Podľa EÚ SILC 2018 bolo
na Slovensku rizikom príjmovej chudoby alebo sociálneho vylúčenia v roku 2018
ohrozených 12,2 % obyvateľov (obr. 14.14), čo je približne 650 tisíc obyvateľov.
V porovnaní s rokom 2017 to znamenalo mierny pokles o 0,2 p.b. Hranica rizika
príjmovej chudoby dosiahla hodnotu 4 477 € na rok. Medziročne tak vzrástla o 167 €.

Obr. 14.12. Agregovaný indikátor chudoby alebo sociálneho vylúčenia v roku 2017
Zdroj: Štatistický úrad SR (2018)
Vychádzajúc z percentuálneho zastúpenia ohrozených osôb podľa prienikov
jednotlivých čiastkových indikátorov je zrejmé, že v roku 2017 najväčší podiel
tvorili osoby ohrozené rizikom príjmovej chudoby alebo pociťovali len materiálnu
depriváciu (7,6 % a 3,1 %). Podiel osôb, ktoré len žili v domácnostiach s nízkou
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pracovnou intenzitou predstavoval 0,7 %. U príjmovej chudoby sa oproti materiálnej
deprivácii ukazuje väčšie prepojenie s nízkou pracovnou intenzitou (1,0 %, t. j.
vzájomný prienik miery rizika chudoby a miery nízkej pracovnej intenzity v porovnaní
s 0,2 %, čo predstavuje prienik miery závažnej materiálnej deprivácie a miery
nízkej pracovnej intenzity). Najohrozenejšou skupinou osôb je vzájomný prienik
všetkých troch čiastkových indikátorov a podľa údajov EÚ SILC 2017 predstavoval
2,3 % obyvateľstva Slovenska, ktorých možno považovať za najchudobnejšie
obyvateľstvo. Ako je zrejmé z obr. 14.13 v roku 2011 bolo na Slovensku 6 okresov
z aspektu všetkých troch dimenzií, 11 z aspektu 2 dimenzií a 7 okresov z aspektu
jednej dimenzie.

Obr. 14.13. Okresy chudoby z aspektu agregovaného indikátora chudoby v roku 2011
Zdroj: Michálek a Veselovská (2014)
Podiel obyvateľov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením na Slovensku
od roku 2005 do roku 2009 klesol z 32,0 % na 19,6 % (obr. 14.14). Vplyvom
hospodárskej krízy došlo k miernemu zvýšeniu (na 20,6 % v roku 2010 a 2011),
ale od roku 2012 sa podiel ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením
opäť postupne znižoval až na hodnotu 16,1 % obyvateľov v roku 2018. Najvyšší
pokles o 5,3 p.b. zaznamenal v rokoch 2006 a 2007, rast len v roku 2010 aj to len
o 1 p.b. Priemerný ročný pokles v sledovanom období dosiahol hodnotu 1,3 p.b.
a to najmä vďaka plynulému/výraznému zníženiu hodnôt materiálnej deprivácie
a intenzity práce.
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Obr. 14.14. Osoby ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením v SR v rokoch
2005 – 2017
Zdroj: Štatistický úrad SR (2018), vlastné výpočty
Miera závažnej materiálnej deprivácie (MzMD) vyjadruje podiel populácie
(v percentách), ktorá čelí vynútenému nedostatku v aspoň štyroch z celkovo
deviatich deprivačných položiek patriacich do dimenzie finančnej záťaže a vlastníctva
predmetov dlhodobej spotreby. Vo výpočte indikátora sa berú do úvahy tieto
deprivačné položky: 1) nedoplatky spojené s hypotékou alebo nájomným, úhradou
za energie alebo splácaním nákupov na splátky a iných pôžičiek, 2) schopnosť dovoliť
si ísť raz za rok na jeden týždeň dovolenky mimo domu, 3) schopnosť dovoliť si jesť
jedlo s mäsom, kuraťom, rybou (alebo vegetariánskou obdobou) každý druhý deň,
4) schopnosť čeliť neočakávaným výdavkom vo výške sumy stanovenej ako mesačná
národná hranica rizika chudoby za obdobie predchádzajúceho roka, 5) domácnosť
si nemôže dovoliť telefón (vrátane mobilného telefónu), 6) domácnosť si nemôže
dovoliť farebný televízor, 7) domácnosť si nemôže dovoliť práčku, 8) domácnosť si
nemôže dovoliť automobil, 9) schopnosť domácnosti finančne si dovoliť udržiavať
doma primerané teplo.
Ak sa pozrieme na vývoj MzMD možno konštatovať, že zo všetkých indikátorov/
ukazovateľov chudoby dosiahla najväčší „pokrok“. V sledovanom období výrazne
klesol podiel osôb, ktorý pociťovali depriváciu/nedostatok uvedeného počtu
z dimenzie finančnej záťaže, resp. vlastníctva predmetov dlhodobej spotreby. Kým
v prvom roku sledovania (2005) až vyše pätina osôb (presne 21,7 %) vykazovala
závažnú materiálnu depriváciu, v poslednom sledovanom roku (2018) to bolo
len 7,0 % , teda 3x menej osôb. Najviac ľudí, a to 39,9 %, uvádza, že si nemôžu
dovoliť zaplatiť raz ročne týždeň dovolenky mimo domu. Druhým najčastejším
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problémom je neschopnosť čeliť nečakaným výdavkom (31,5 % osôb). Jesť jedno
mäsité jedlo každý druhý deň si nemôže dovoliť 15,1 % osôb na Slovensku. Problém
s nedoplatkami pri platení hypotéky, pôžičiek, splátkového predaja aj pre platení
výdavkov za bývanie (nájomné, energie, financovanie tepla) uvádza najnovšie
9,9 % obyvateľov.
Vývoj miery závažnej materiálnej deprivácie v členení podľa vybraných vekových
skupín je zachytený na obr. 14.15. Ako môžeme vidieť na obrázku, kým na začiatku
sledovaného obdobia najväčšiu závažnú materiálnu depriváciu vykazovala skupina
osôb vo veku viac ako 65 rokov (24,4 %), ku koncu obdobia to boli osoby vo vekovej
kategórií 18 – 24 rokov. Tento stav je pochopiteľný, pretože časť z týchto osôb bola
ešte závislá na rodičoch, alebo na trhu práce boli aktívni len krátke obdobie, za ktoré
neboli schopní uspokojiť všetky „položky“, alebo sa nachádzali vo fáze zakladania
rodiny náročnej na množstvo výdavkov. Naopak najlepšia situácia, len 6,3 % podiel
závažnej materiálnej deprivácie vykazovala veková skupina 25 – 49 ročných. Ich
dlhšia ekonomická aktivita i výška mzdy/príjmov ich predurčila, že boli materiálne
najlepšie zabezpečení.

Obr. 14.15. Vývoj miery závažnej materiálnej deprivácie podľa vekových kategórií
Zdroj: Štatistický úrad SR )2019)
Miera nízkej pracovnej intenzity (MNPI) vyjadruje podiel osôb, ktoré žijú
v domácnostiach s veľmi nízkou pracovnou intenzitou (menej než 20 %), k populácii
vo veku 0-59 rokov. Pracovná intenzita domácnosti predstavuje pomer medzi
počtom mesiacov, ktoré všetci členovia domácnosti v pracovnom veku odpracovali
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počas príjmového referenčného obdobia na strane jednej a celkovým počtom
mesiacov, ktoré by mohli byť teoreticky odpracované týmito členmi domácnosti
na strane druhej. Definícia pracovného veku sa vzťahuje na osoby vo veku 18-59
rokov, s vylúčením osôb, ktoré sú študentmi vo veku 18-24 rokov. V domácnostiach
s veľmi nízkou pracovnou intenzitou žilo na Slovensku podľa údajov EÚ SILC 2018
celkovo 5,5 % obyvateľov vo veku 18-59 rokov. V porovnaní s predchádzajúcim
rokom 2017 sa miera nízkej pracovnej intenzity len minimálne zvýšila o 0,1 p.b. Na
obr. 14.16 môžeme vidieť vývoj MNPI za sledované obdobie. Ako môžeme vidieť aj
tento indikátor bol silno poznačený krízou a jej následkami, v tomto prípade nízkym
dopytom po práci. Kým ešte v roku 2008 ukazovateľ dosiahol hodnotu 5,2 %,
v rokoch po kríze dosahoval vyše 7 % hodnoty, pričom v roku 2010 sa hodnota
priblížila/zostala tesne pod 8 % hranicou.

Obr. 14.16. Vývoj indikátora – Miera nízkej pracovnej intenzity
Zdroj: EUROSTAT (2019)

14.3 Analýza výsledkov vývoja
(klasifikácia analyzovaných mier podľa trendov)
Diferencovaný charakter analyzovaných mier vychádza a je dôsledkom ich vzťahu
k chudobe, resp. určenia aký aspekt chudoby skúmajú, resp. na čo sú zamerané (čo
z chudoby je predmetom ich záujmu). Táto skutočnosť do značnej miery ovplyvňuje
a podmieňuje vývoj sledovaných mier chudoby a ich trendy v skúmanom období.
Na zachytenie diferencovaného vývoja a trendov jednotlivých mier sme vykonali
ich klasifikáciu, ktorá nám poskytla jasný obraz o vývoji rôznych aspektov chudoby.
Vývoj a trendy mier chudoby sme sledovali v dvoch obdobiach a to v celom
sledovanom období (2005 – 2017) a aby sme mohli lepšie posúdiť súčasnú situáciu,
aj vývoj v posledných piatich rokoch (2013 – 2017).
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Tab. 14.1. Trendy vývoja analyzovaných mier chudoby v sledovaných obdobiach
trend vývoja
trend vývoja v celom
Miery chudoby
v posledných piatich
období (2005 – 2017)
rokoch (2013 – 2017)
pozitívny trend
stabilný trend
Miery rizika chudoby
(mierny pokles)
(vyrovnané hodnoty)
Miera rizika chudoby pred
bez trendu
pozitívny trend
sociálnymi transfermi
hodnoty rast/pokles
(mierny pokles)
Miera rizika chudoby po
bez trendu
stabilný trend
sociálnych transferoch
hodnoty rast/pokles
(vyrovnané hodnoty)
Miera rizika chudoby zakotvenej
bez trendu
bez trendu
v čase
hodnoty rast/pokles
hodnoty rast/pokles
Miera rizika chudoby podľa
bez trendu
bez trendu
stupňa urbanizácie
hodnoty rast/pokles
hodnoty rast/pokles
Relatívny prepad mediánu
bez trendu
bez trendu
príjmov v riziku chudoby
hodnoty rast/pokles
hodnoty rast/pokles
Rozptyl okolo hranice rizika
negatívny trend
bez trendu
chudoby
(mierny rast)
hodnoty rast/pokles
bez trendu
výrazne pozitívny trend
Neschopnosť vyjsť s peniazmi
hodnoty rast/pokles
(vysoký pokles)
bez trendu
pozitívny trend (mierny
Finančná záťaž pre domácnosť
hodnoty rast/pokles
pokles)
bez trendu
bez trendu
Gini koeficient
hodnoty rast/pokles
hodnoty rast/pokles
Nerovnomernosť príjmového
bez trendu
stabilný trend
rozdelenia S80/S20
hodnoty rast/pokles
(vyrovnané hodnoty)
výrazne pozitívny trend
pozitívny trend
Agregovaný indikátor chudoby
(vysoký pokles)
(mierny pokles)
Miera závažnej materiálnej
výrazne pozitívny trend
pozitívny trend
deprivácie
(vysoký pokles)
(mierny pokles)
bez trendu
výrazne pozitívny trend
Miera nízkej pracovnej intenzity
hodnoty rast/pokles
(vysoký pokles)
Zdroj: vlastné spracovanie
Ako môžeme vidieť v tab. 14.1, analyzovali sme 14 mier a parametrov chudoby.
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že väčšina mier (10) za celé sledované
obdobie nevykazuje žiadny trend – hodnoty striedavo stúpajú a klesajú. Avšak
pri 4 významných mierach sme zaznamenali jednoznačné trendy. Miera rizika
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chudoby vykazovala pozitívny trend (mierny pokles hodnôt) a Agregovaný indikátor
chudoby a Miera závažnej materiálnej deprivácie výrazne pozitívny trend (vysoký
pokles hodnôt). Uvedené skutočnosti nám ukazujú na pokles chudoby v celom
sledovanom období. Tento pozitívny vývoj na druhej strane zhoršuje negatívny
trend vývoja ukazovateľa Rozptyl okolo hranice rizika chudoby, ktorý zároveň
indikuje, že rastie podiel najchudobnejších. Ak sa pozrieme na vývoj v posledných
piatich rokoch vidíme, že pozitívny ekonomický vývoj priaznivo pôsobil aj na vývoj
viacerých mier a parametrov chudoby. Výrazne pozitívne pôsobil na Neschopnosť
vyjsť s peniazmi a Mieru nízkej pracovnej intenzity. Obidva ukazovatele
zaznamenali vysoký pokles hodnôt. Zlepšil situáciu (mierny pokles) a pozitívne
vplýval aj na Mieru rizika chudoby pred sociálnymi transfermi a Finančnú záťaž
pre domácnosť. Pozitívny trend vykázali i Agregovaný indikátor chudoby a Miera
závažnej materiálnej deprivácie.

14.4 Zhrnutie
Vývoj a trendy analyzovaných indikátorov, mier a parametrov chudoby prezentované
v rámci tejto kapitoly nám pomerne detailne zdokumentovali všetky významné
aspekty chudoby na Slovensku. Na národnej úrovni nám umožnili sledovať chudobu
z viacerých zaujímavých aspektov a dimenzií – z hľadiska vývoja rôznych mier
chudoby v čase, štruktúry chudobných domácností, hĺbky a závažnosti chudoby,
pracovnej aktivity/intenzity, materiálnej deprivácie a pod. Naša kapitola poskytuje
pomerne detailný pohľad na vývoj rôznych mier chudoby a jej nositeľov v sledovanom
období rokov 2005 – 2017. Na základe získaných výsledkov o vývoji rôznych
parametrov chudoby môžeme konštatovať ich diferencovaný vývoj. Kým niektoré
vykazujú pozitívny vývoj, iné poukazujú na zhoršujúcu sa situáciu obyvateľov, resp.
chudobných populácií. Výsledky vývoja Miery rizika chudoby (MRCH), ktorú možno
považovať za jeden z najdôležitejších ukazovateľov chudoby, vo všeobecnosti
potvrdzujú mierny, ale predsa len pozitívny trend (pokles) vývoja chudoby na
Slovensku. Podľa EÚ SILC 2018 bolo rizikom chudoby ohrozených 12,2 % obyvateľov
Slovenska. MRCHp (pred sociálnymi transfermi) sa pohybovala v intervale 17,1
až 21,9 %, MRCHpo (po sociálnych transferoch) bola v intervale hodnôt od 10,5
do 13,3 %. Priemerná miera efektívnosti dosiahla za sledované obdobie 7,0 p.b.
(pokles miery rizika chudoby). Negatívnou skutočnosťou vývoja je, že od roku
2013 „efektivita“ sociálnej politiky klesla na hodnotu 5,1 p.b., čo znamená stabilné
hodnoty osôb žijúcich v RCH ktorých percentuálny podiel sa pohybuje už šesť rokov
na úrovni cca 12 %. Pozitívnejšie môžeme vnímať vývoj MRvC, ktorej hodnoty od
roku 2013 aj keď mierne (s výnimkou roku 2014) klesali. Pri sledovaní MRCH podľa
stupňa urbanizácie sa potvrdila už viac krát dokázaná skutočnosť, že vidiecke oblasti
v celom sledovanom období vykazovali vyšší podiel osôb v riziku chudoby ako mestá
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a predmestia. Pomerne nepriaznivo sa vyvíjala miera relatívneho prepadu mediánu
príjmov osôb v riziku chudoby. Rovnako vývojové krivky „rozptyl“ okolo hranice
chudoby majú od roku 2012 stúpajúci trend, čo indikuje rast podielu populácie
„hlbšie“ pod HCH. Naproti tomu pozitívny vývoj vykazujú indikátory „Neschopnosť
vyjsť s peniazmi“ a „Finančná záťaž pre domácnosť“, ktoré vykazujú pokles podielu
osôb. Ešte priaznivejšie z aspektu chudobných a nižšie príjmových skupín populácie
sa vyvíjal indikátor nerovnomernosť príjmového rozdelenia S80/S20, ktorého
hodnoty boli v celom sledovanom období nízke a pomerne rovnomerné.
Je zrejmé, že každý indikátor a miera má svoju váhu, ktorá sa zvyšuje alebo znižuje
v závislosti od kontextu a ťaživosti problému, ktorý je predmetom výskumu. Táto
skutočnosť však neplatí (možno len veľmi obmedzene) pri agregovanom indikátore
chudoby (AICH) alebo sociálneho vylúčenia predstavujúceho multidimenzionálny
indikátor merania chudoby. V tomto kontexte je mimoriadne dôležitý vývoj tohto
zvlášť významného „komplexného“ indikátora, ktorý zahŕňa viacero významných
parciálnych ukazovateľov chudoby. Výsledky ukázali na priaznivý vývoj tohto
ukazovateľa v sledovanom období. Ako sme zistili podiel obyvateľov ohrozených
chudobou alebo sociálnym vylúčením od roku 2005 do roku 2009 klesal (z 32,0 na
19,6 %). Vplyvom hospodárskej krízy došlo k miernemu zvýšeniu (na 20,6 % v roku
2010 a 2011), ale od roku 2012 sa podiel ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym
vylúčením opäť postupne znižoval až na hodnotu 16,3 % obyvateľov v roku 2017.
Hodnota AICH teda v sledovanom období klesla o takmer polovicu, čo je veľmi
pozitívna skutočnosť. Priemerný ročný pokles dosiahol hodnotu 1,3 p.b. a to najmä
vďaka plynule výraznému znižovaniu hodnôt miery závažnej materiálnej deprivácie
(MzMD) a miery nízkej intenzity práce (MNIP).
Na záver možno konštatovať, že v sledovanom období sa sociálna situácia
obyvateľstva na Slovensku analyzovaná prostredníctvom prezentovaného spektra
ukazovateľov chudoby vo všeobecnosti mierne zlepšila. Na druhej strane však
treba povedať, že toto „zlepšenie“ neodráža priaznivý vysoký ekonomický rast
na Slovensku. Zisky z tohto rastu mali pomerne slabý efekt a len málo prospeli
najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva.
Poďakovanie: kapitola vznikla v rámci riešenia vedeckého projektu č. 2/0009/18
financovaného grantovou agentúrou VEGA.
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V

posledných desaťročiach na vývoj regionálnej štruktúry Slovenska mali vplyv
zmeny ekonomického a sociálneho prostredia, ktoré so sebou priniesol prechod
z centrálne riadenej ekonomiky na trhové hospodárstvo. Ich sprievodným javom na
Slovensku bola pomerne značná intenzita diferenciačných tendencií a prehlbujúca
sa regionálna polarizácia. Transformačné procesy boli odrazom zásadných zmien
nielen v reštrukturalizácii, výkonnosti a prosperite ekonomických subjektov, ale vo
zvýšenej miere aj v uplatnení kvalitatívnych faktorov ako sú ľudské zdroje, sociálny
kapitál a infraštruktúrna vybavenosť regiónov. Všetky tieto javy mali vplyv na vývoj
a zmeny v regionálnej štruktúre územia. Regionálna štruktúra tak predstavuje
zložitý systém procesov a vzťahov, ktoré sú výsledkom pôsobenia veľkého množstva
faktorov prírodnej, ekonomickej, sociálnej, politickej, kultúrnej a inej povahy
na rôznom stupni rozvoja. Hampl (2001) za najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce
regionálno-ekonomickú diferenciáciu považuje regionálnu resp. sídelnú hierarchiu,
makropolohovú atraktivitu a nevhodnú ekonomickú špecializáciu. Podľa Korca (2009)
rozhodujúci vplyv na vývoj regionálnej štruktúry Slovenska mala postkomunistická
transformácia, nástup postindustriálneho štádia vývoja spoločnosti, endogénne
faktory (sídelná hierarchia, makropolohová atraktivita a ekonomická špecializácia
regiónov) a exogénne faktory (vrátane globalizácie prejavujúcej sa lokáciou
priamych zahraničných investícií).
Priestorovým prejavom vzájomnej interakcie týchto faktorov sú regionálne
disparity. Na Slovensku sa o regionálnych disparitách začalo diskutovať v súvislosti s
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regionálnymi dopadmi postkomunistickej ekonomickej transformácie po roku 1989,
ktorá priniesla zvýšenú dynamiku regionálneho rozvoja, pričom sa začali prejavovať
diferenciačné tendencie ako dôsledok pôsobenia trhových mechanizmov. V súlade
s Hamplom a Müllerom (2011), Slobodom (2006), Matlovičom a Matlovičovou
(2011) je možné konštatovať, že záujem o regionálne disparity sa zvýšil v súvislosti
so vznikom a rastúcou úlohou regionálnych samospráv a bol tiež podmienený
európskou integráciou, teda vstupom Slovenska do Európskej únie v roku 2004,
kde jednou z prioritných oblastí je regionálna politika zameraná na znižovanie
regionálnych rozdielov.
Pojem disparita vo všeobecnosti vyjadruje nerovnosť, rozdielnosť, rôznosť alebo
nepomer rôznych javov. Kutscherauer (2007) regionálne rozdiely chápe ako
rozdielnosti, nerovnosti znakov, javov či procesov, ktorých identifikácia a porovnanie
má racionálny zmysel (poznávací, ekonomický, sociologický, psychologický a i.).
Zdôrazňuje dôležitosť priestorovej a časovej dimenzie regionálnych rozdielov
a potrebu poznania miery zaostávania vo vzťahu k rozvoju, pričom rozmanitosť
regiónu považuje za jeho prirodzenú vlastnosť. Michálek (2014) vníma regionálne
disparity ako osobitnú skupinu regionálnych rozdielov zameraných na výskum
nerovností medzi vopred vyčlenenými územnými jednotkami, regiónmi. Pojem
disparita, na rozdiel od všeobecnejšieho pojmu rozdiel, sa vzťahuje na tie
charakteristické črty regiónov, ktoré majú exaktne stanovený spoločenský
hodnotový obsah, najčastejšie ekonomický a sociálny. Problematika regionálnych
rozdielov vo vzťahu k regionálnej štruktúre územia je najmä v posledných rokoch
v pozornosti záujmu mnohých odborníkov z oblasti geografie (Bezák 2001; Ira 2007;
Klamár 2016, 2011; Korec 2005; Korec a Ondoš 2006; Matlovič a Matlovičová 2011,
2005; Matlovič et al. 2008; Michálek 2014 a i.), sociológie (Gajdoš 2007; Gajdoš
a Pašiak 2007 a i.) a ekonómie (Hajko et al. 2011; Tvrdoň 2007 a i.).
Regionálne disparity sa najčastejšie sledujú z troch hľadísk – ekonomického,
sociálneho a infraštruktúrnej vybavenosti a kvality životného prostredia
(Kutscherauer at el., 2010). Výber indikátorov v jednotlivých oblastiach závisí od
zvolenej hierarchickej úrovne a dostupnosti štatistických dát. Hlavným zdrojom
informácií pre sledovanie regionálnych disparít na území Slovenskej republiky
je Štatistický úrad Slovenskej republiky. Významným zdrojom informácií sú aj
špecializované ústavy a štátne organizácie ako Národná banka Slovenska, Slovenský
vodohospodársky podnik, Národné centrum zdravotníckych informácií, Slovenská
správa ciest, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) a iné.
Na identifikáciu regionálnych disparít bolo použité multikriteriálne rozhodovanie
s použitím bodovej metódy. Pre porovnanie údajov sú všetky kritériá transformované
na maximalizačné a následne sú jednotlivé prvky transformované tak, aby
nadobúdali hodnoty od 0 do 1. Po maximalizácii, normalizácii a pridelení bodových
hodnôt bola určená pozícia okresov v regionálnej štruktúre Slovenska.
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Regionálne disparity sú sledované v štyroch oblastiach – demografický profil,
ekonomická výkonnosť, trh práce a infraštruktúrna vybavenosť. Výber hodnotiacich
ukazovateľov v jednotlivých oblastiach bol čiastočne determinovaný dostupnosťou
dát na úrovni okresov.
Demografický profil – hodnotiace ukazovatele: prirodzený, migračný a celkový
pohyb obyvateľstva, index starnutia populácie podľa metodiky EÚ a index
vzdelanostnej štruktúry.
Ekonomická výkonnosť – hodnotiace ukazovatele: priemerná nominálna mesačná
mzda zamestnanca, priame zahraničné investície v prepočte na obyvateľa, tržby za
vlastné výkony a tovar v priemysle v prepočte na obyvateľa, miera podnikateľskej
aktivity, počet právnických osôb na 100 ekonomicky aktívnych obyvateľov.
Trh práce – hodnotiace ukazovatele: miera zamestnanosti, miera nezamestnanosti,
miera dlhodobej nezamestnanosti a progresivita ekonomickej štruktúry.
Infraštruktúrna vybavenosť – hodnotiace ukazovatele: podiel obyvateľov
zásobovaných vodou z verejných vodovodov, podiel obyvateľov napojených na
verejnú kanalizačnú sieť, hustota diaľnic a rýchlostných ciest na 1 000 obyvateľov,
hustota ciest I. a II. triedy na 1 000 obyvateľov, počet miest v sociálnych zariadeniach
na 1 000 obyvateľov, počet lôžok v nemocniciach na 1 000 obyvateľov.
Pre hodnotenie parciálnych a komplexného ukazovateľa sociálno-ekonomickej
úrovne v roku 1989 boli v súlade s platným územno-správnym usporiadaním zvolené
územno-správne jednotky platné do 1. 1. 1997 (Slovenská republika, 4 kraje, 38
okresov) a pre hodnotenie v rokoch 2001, 2007 a 2018 (resp. 2017) regióny systému
NUTS (NUTS 1 až NUTS 4), ktorých hranice sú totožné s aktuálne platnými územnými
jednotkami (SR, 8 krajov, 79 okresov).
Pre určenie veľkosti regionálnych disparít boli použité štandardné nástroje na
meranie nerovností – variačné rozpätie, smerodajná odchýlka a Giniho koeficient.
Regionálne disparity sú zároveň zohľadnené aj v komplexnom vyjadrení v rámci
regionálnych disparít podľa ukazovateľa socioekonomickej úrovne regiónov, ktorý
vyjadruje pozíciu územných jednotiek rôznej hierarchickej úrovne v regionálnej
štruktúre Slovenska. Bol skonštruovaný ako súčet hodnôt parciálnych ukazovateľov.

15.1 Regionálna štruktúra Slovenska do roku 1989
Regionálna politika v predtransformačnom období bola založená na vyrovnávaní
rozdielov medzi jednotlivými regiónmi v rámci bývalého Československa
prostredníctvom silnej urbanizácie a industrializácie Slovenska. Industrializácia
sa uskutočňovala lokalizáciou a rozvojom ťažkého, strojárskeho a chemického
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priemyslu. Tento druh priemyselných aktivít nevychádzal z vnútorných zdrojov
jednotlivých regiónov, bol týmto regiónom implantovaný direktívne, prostredníctvom
centrálne riadeného hospodárstva. Priemyselné podniky boli často umiestňované bez
akýchkoľvek ohľadov na podmienky v danom regióne (vrátane ich environmentálnych
dopadov) ako inhibítory urbanizácie a sociálno-ekonomického rozvoja. Vývoj
regionálnej štruktúry Slovenska ovplyvnilo aj smerovanie hospodárskych väzieb
a dodávateľsko-odberateľských trhov na členské krajiny Rady vzájomnej hospodárskej
pomoci (RVHP). Takto smerovaná regionálna politika vylučovala nezamestnanosť
a zaručovala stabilný príjem. I napriek zdanlivo priaznivým rozvojovým možnostiam
počas predtransformačného obdobia sa regionálna štruktúra Slovenska v 80. rokoch
vyznačovala značnou rôznorodosťou (Babiak 2012).
Z hľadiska demografického vývoja dominantnými procesmi boli prirodzená
mobilita a migrácia obyvateľstva. Intenzita prirodzeného rastu ktorej primárne
ovplyvňovala rozsah populácie Slovenska. Migrácia obyvateľstva smerovala najmä
z rurálnych regiónov do tzv. pólov rozvoja rôznej hierarchickej úrovne (Bratislava,
Košice, Banská Bystrica) a významných sídelno-hospodárskych osí (predovšetkým
Považská, Pohronská), ktoré sa vyznačovali koncentráciou pracovných príležitostí,
bytovej výstavby, služieb, školstva a zdravotníckych zariadení celoštátneho
a nadregionálneho významu.
Na prelome 70. a 80. rokov sa demografický vývoj na Slovensku v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím vyznačoval stagnáciou prirodzenej mobility
obyvateľstva s priestorovou diferenciáciou na krajskej (tab. 15.1) a okresnej úrovni.
Nadpriemerné hodnoty prirodzeného prírastku obyvateľstva zaznamenávali okrem
Bratislavy a Košíc aj okresy stredného Považia (Žilina, Trenčín a Považská Bystrica)
a v dôsledku náboženskej štruktúry a preferencie viacdetného modelu rodiny aj
okresy Oravy (Dolný Kubín), Kysúc (Čadca) a Východoslovenského kraja (Poprad,
Prešov, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves a i.). Na druhej strane sa začali formovať
tzv. demograficky degresívne regióny, s vysokým emigračným saldom, postupnou
stagnáciou vekovej štruktúry obyvateľstva s nízkym prirodzeným prírastkom až
úbytkom obyvateľstva. Patrili k nim okresy Podunajskej nížiny (Levice, Nové Zámky)
a Juhoslovenskej kotliny (Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Rožňava a i.).
Koncom 80. rokov prirodzený prírastok obyvateľstva na Slovensku dosahoval
„len“ 4,4 ‰ (približne o 2/3 menej ako v roku 1975). Výrazne poklesla prirodzená
mobilita obyvateľstva nielen v problémových okresoch južného Slovenska, ale aj
v rozvojových póloch Bratislava a Košice a hospodársko-sídelných osiach. Vo vývoji
rastu obyvateľstva začali narastať priestorové rozdiely.
Charakter demografických procesov sa prejavil aj v štruktúre obyvateľstva podľa
veku (index starnutia obyvateľstva), s najväčšou intenzitou v okresoch južného
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Slovenska (Komárno, Levice, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a i.); naopak “mladými“
boli severné (Dolný Kubín) a východoslovenské (Košice, Poprad, Spišská Nová Ves
a i.) okresy.
Už koncom predtransformačného obdobia hodnota demografického profilu, ako
parciálneho ukazovateľa sociálno-ekonomickej úrovne regiónov, poukázala na
priestorovú diferenciáciu demografických procesov (tab. 15.1).

Bratislava
379 659 1 036
Západoslovenský
1 685 459
116
Stredoslovenský
1 526 358
85
Východoslovenský
1 392 443
87
Slovensko
4 983 919
108
Zdroj: Slovenský štatistický úrad 1981,1982

9,6
6,7
8,7
11,6
9,2

12,4
-1,8
-1,1
-2,2
1,8

22
4,9
7,6
9,4
11

68,3
72,0
63,5
54,1
64,5

Index ekonomickej
zaťaženosti (‰)

Index starnutia (‰)

Celkový pohyb
obyvateľstva (‰)

Migračné saldo (‰)

Prirodzený pohyb (‰)

Hustota zaľudnenia
(na km2)

Kraj

Počet obyvateľov

Tab. 15.1. Ukazovateľ demografického profilu v roku 1980

70,9
76,6
75,4
76,7
74,9

K demograficky stabilným až progresívnym regiónom, okrem Košíc a Bratislavy,
patrili aj okresy považsko-turčianskeho regiónu (Považská Bystrica, Martin), ale
najmä východného Slovenska (Poprad, Prešov). Južné okresy Stredoslovenského
(Rimavská Sobota) a Východoslovenského (Rožňava, Trebišov) kraja ako aj okresy
Podunajskej nížiny (Levice a Komárno) vykazovali silno podpriemerné hodnoty
ukazovateľa demografického profilu a začali sa formovať ako tzv. populačne
problémové regióny. Priestorová diferenciácia demografického profilu sa zvýraznila
v druhej polovici 90. rokov.
Na formovanie ďalších ukazovateľov (ukazovateľ ekonomickej výkonnosti,
ukazovateľ trhu práce, ukazovateľ infraštruktúrnej vybavenosti) a ukazovateľa
sociálno-ekonomickej úrovne malo vplyv dominantné postavenie priemyslu
v štruktúre hospodárstva a v zamestnanosti obyvateľstva v industriálnej
etape. Priestorová diferenciácia objemu priemyselnej výroby bezprostredne
korešpondovala s koncentráciou priemyslu do Bratislavy, Košíc, stredopovažského
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(Považská Bystrica), turčianskeho (Martin), pohronského (Žiar nad Hronom, Zvolen)
a hornonitrianskeho (Prievidza, Topoľčany) regiónu, z ktorých najmä posledný
predstavoval uzavretý mnohoodvetvový priemyselný cyklus.
Industrializácia pôvodne poľno- resp. lesohospodársky zameraných regiónov
severného, východného a južného Slovenska bola priestorovo diferencovaná.
V okresoch Oravy (Dolný Kubín) a východného Slovenska (Humenné, Michalovce)
sa posilnilo postavenie priemyslu v štruktúre hospodárstva. V nížinných okresoch
s lokalizáciou nových priemyselných subjektov, orientovaných predovšetkým na
spracovanie poľnohospodárskej produkcie, sa nenaplnili očakávané predpoklady
a subjekty často menili svoje výrobné programy. V dôsledku straty trhov po rozpade
RVHP a nízkej konkurencieschopnosti sa mnohé z nich čiastočne transformovali
alebo zanikli úplne. Priestorovú diferenciáciu ukazovateľa ekonomickej výkonnosti
na úrovni krajov v roku 1980 udáva tab. 15.2.

Bratislava
64,5
614,5
24,5
Západoslovenský
30,5
984,9
14,8
Stredoslovenský
40,8
766,6
15,9
Východoslovenský
32,8
910,5
15,2
Slovensko
36,9
869,0
17,6
Zdroj: Slovenský štatistický úrad 1981, 1982, výpočty autorov

17,5
9,0
9,0
8,2
9,4

Priemerná mesačná
mzda (Kčs)

Priame investície na obvateľa
(tisíc Kčs)

Objem maloobchodného
obratu na obvateľa (tisíc Kčs)

Objem stavebnej produkcie na
obvateľa (tisíc Kčs)

Kraj

Objem priemyselnej produkcie
na obvateľa (tisíc Kčs)

Tab. 15.2. Ukazovateľ ekonomickej výkonnosti v roku 1980

2 863
2 536
2 602
2 567
2 642

V predtransformačnom období sa nezamestnanosť obyvateľstva, vzhľadom na
zachovanie princípu tzv. plnej zamestnanosti, prakticky nevyskytovala. V tom čase
rozhodujúcim determinantom ukazovateľa trhu práce bola odvetvová štruktúra
zamestnanosti obyvateľstva s dominantným postavením priemyslu (35,1 %), ktorá
bola najvyššia najmä v tzv. priemyselných okresoch (Martin, Považská Bystrica,
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Trenčín, Liptovský Mikuláš a i.). Prírodný potenciál determinoval nadpriemernú
zamestnanosť obyvateľstva v poľnohospodárstve v nížinných (Dunajská Streda,
Komárno, Levice viac ako 40 %) a vybraných kotlinových (Veľký Krtíš, Košice-vidiek
a i. viac ako 50 %) okresoch Slovenska.

Bratislava
260 981
2,0 25,5
72,5
Západoslovenský
566 761
26,4 35,5
38,1
Stredoslovenský
621 929
15,1 41,9
43,0
Východoslovenský
523 029
19,4 31,1
49,4
Slovensko
1 972 700
17,7 35,1
47,2
Zdroj: Slovenský štatistický úrad 1981, 1982, výpočty autorov

68,7
33,6
40,7
37,6
39,6

Progresivita ekonomickej
štruktúry (body)

Zamestnanosť (na 100 obyv.)

Ostatné odvetvia (%)

Priemysel (%)

Poľnohospodárstvo, lesné
hospodárstvo a rybolov (%)

Kraj

Počet zamestnaných (spolu)

Tab. 15.3. Ukazovateľ trhu práce v roku 1980

370,5
250,4
265,7
263,0
287,4

Zamestnanosť obyvateľstva v odvetviach terciárneho sektoru závisela predovšetkým
od funkcie nosného sídla v štruktúre regiónu a Slovenska. V súlade s funkciou
hlavného mesta Bratislavy, krajských sídiel (Košice, Banská Bystrica) a sídiel
nadregionálneho významu sa v nich lokalizovali nevýrobné (administratívne,
školské, kultúrne a i.) aktivity, v dôsledku čoho rovnomenné okresy dosahovali
nadpriemernú zamestnanosť v terciárnom sektore (Bratislava 72,5 %, okresy Banská
Bystrica 54,4 %, Košice 65,4 %, Prešov 56,7 %, Žilina 64,4 % a i.).
Počas 80. rokov diferenciácia zamestnanosti obyvateľstva zostala takmer
nezmenená, aj keď rastúca intenzita dennej dochádzky za prácou do Bratislavy
(najmä do stavebníctva, priemyslu a služieb) ovplyvnila transformáciu celkovej
a odvetvovej štruktúry zamestnanosti obyvateľstva v okresoch Dunajská Streda,
Komárno a Levice. Výsledkom bol pokles zamestnanosti v primárnych aktivitách –
poľnohospodárstve a lesníctve.
Koncom 80. rokov pomaly sa rozvíjajúce podnikateľské prostredie vytváralo nové
pracovné možnosti najmä v službách, cestovnom ruchu a poľnohospodárstve.
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Dominantné postavenie v regionálnej štruktúre Slovenska podľa ukazovateľa
trhu práce dosiahli okresy s polyfunkčnými hospodárskymi nodálnymi centrami
celoštátneho a regionálneho (krajského) významu. Formovali sa počas industriálneho
obdobia a dlhodobo tvorili „kostru“ ekonomickej štruktúry Slovenska. Patrili k nim
Bratislava, Košice a okresy Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Nitra. V zmysle reformy
územného a správneho usporiadania Slovenska z roku 1996 centrá uvedených
okresov a zároveň nosné články hospodársko-sídelnej štruktúry Slovenska získali
štatút novovzniknutých krajských miest, čím posilnili svoju pozíciu v regionálnej
štruktúre Slovenska.

Bratislava
3,2
1,8
Západoslovenský
0,3
0,1
Stredoslovenský
0,3
0,1
Východoslovenský
0,1
0,2
Slovensko
0,1
0,6
Zdroj: Slovenský štatistický úrad 1981, 1982, výpočty autorov

Rozloha obytnej
plochy na 1 byt (m2)

Počet nemocničných
lôžok na 1 000 obyv.

Hustota kanalizačnej
siete na km2

Kraj

Hustota vodovodnej
siete na km2

Tab. 15.4. Ukazovateľ infraštruktúrnej vybavenosti v roku 1980

4,4
6,9
7,2
8,0
6,6

54,5
46,1
44,0
48,1
48,2

Nevyhnutným rozvojovým predpokladom regiónu je infraštruktúrna vybavenosť. Aj
keď v porovnaní s transformačným obdobím, keď význam polohového potenciálu,
infraštruktúry a dostupnosti regiónu často rozhodujúcou mierou determinoval vstup
zahraničných investícií, ani v predtransformačnom období význam infraštruktúrnej
vybavenosti nebol zanedbateľný. Analýza environmentálnej, sociálnej a dopravnej
infraštruktúry poukázala na jej nepostačujúcu kvantitatívnu a kvalitatívnu úroveň
a podľa lokalizácie dopravnej infraštruktúry na dominantnú pozíciu okresov,
ktorými prechádza považský dopravný koridor západovýchodného smeru
a poddimenzovanú pozíciu okresov južného Slovenska s absenciou dopravného
prepojenia celoštátneho a medzinárodného významu.
Priestorová diferenciácia ukazovateľa sociálnoekonomickej úrovne okresov na
konci predtransformačného obdobia poukazuje na to, že začiatkom 90. rokov sú
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na území Slovenska zreteľné tri polarizované jadrové regióny – Bratislava, Košice
a Banská Bystrica (obr. 15.1). Na rozvojové póly a ich zázemie sa priestorovo
viaže stredoslovenský región s nadpriemernou hodnotou ukazovateľa sociálnoekonomickej úrovne v okresoch považsko-turčianskeho (Martin, Žilina, Liptovský
Mikuláš) a hornonitrianskeho (Prievidza) regiónu. Okrem Košíc, na území
Východoslovenského kraja priaznivú pozíciu mali aj okresy Prešov, Poprad
a Humenné, ktorých hospodárstvo bolo v predtransformačnom období zamerané
prevažne na priemysel. V tom čase aj ostatné okresy, s výnimkou okresov
s marginálnym polohovým potenciálom a zlou dostupnosťou (Veľký Krtíš, Svidník,
Vranov na Topľou, Trebišov), patrili k ekonomicky a sociálne priemerným.

Okresy podľa indikátora
socioekonomickej úrovne
zaostávajúce
čiastočne sa rozvíjajúce
rozvíjajúce sa
dynamicky sa rozvíjajúce

Obr. 15.1. Ukazovateľa sociálnoekonomickej úrovne regiónov v roku 1989

15.2 Regionálna štruktúra Slovenska po roku 1990
Geopolitické zmeny po roku 1989, proces transformácie ekonomickej a sociálnej
sféry spoločnosti na trhovú ekonomiku, spolu s integračným úsilím a členstvom
v EÚ možno považovať za globálne faktory, ktoré v posledných troch desaťročiach
prispeli k formovaniu regionálnej štruktúry Slovenska s pomerne výraznými
regionálnymi rozdielmi.
V porovnaní s predtransformačným obdobím nastali zmeny v územnosprávnom
usporiadaní Slovenska. S účinnosťou od 1. 7. 1997 vzniklo 8 krajov a 79 okresov. Pre
potreby porovnávania ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov a implementáciu
nástrojov regionálnej politiky EÚ bol na území Slovenska zavedený systém regiónov
NUTS. Regióny NUTS 2 (Bratislavský kraj, Západné, Stredné a Východné Slovensko)
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sú považované za základnú úroveň pre implementáciu štrukturálnej, resp. kohéznej
politiky EÚ; regióny NUTS 3 (8 krajov) a NUTS 4 (79 okresov) sú využívané pri
hodnotení sociálno-ekonomickej úrovne a analýze regionálnej štruktúry Slovenska.
15.2.1 Ukazovateľ demografického profilu
Po roku 1990 prišlo k výrazným zmenám v demografických procesoch, ktoré
sa odrazili v poklese prirodzenej mobility, zmene migračných tokov, starnutí
obyvateľstva a v zmene vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva. Transformačný
proces výrazne ovplyvnil aj demografické správanie obyvateľstva. Typickým znakom
bol najmä výrazný pokles plodnosti a pôrodnosti, ich stabilizácia na nízkej úrovni,
a tiež postupné zlepšovanie úmrtnostných pomerov a predlžovanie dĺžky života.
Po roku 2001 prišlo k oživeniu prirodzenej mobility obyvateľstva, avšak zhoršovalo
sa vekové zloženie obyvateľstva a pokračovalo jeho starnutie (Filadelfiová 2005).
Zmeny nastali aj v smere migračných tokov, pre ktoré je charakteristická intenzívna
dekoncentrácia v rámci suburbanizačných procesov. Celkovo však dochádza
k zväčšovaniu východo-západoslovenského gradientu, na úkor regiónu východného
(najmä severovýchodného) Slovenska.
Dlhodobo najpriaznivejší vývoj demografickej mobility sledujeme v Bratislavskom
kraji, ktorý vykazuje vysoko nadpriemerné hodnoty rastu obyvateľstva a to
dôsledkom nielen prirodzeného, ale najmä migračného prírastku, kedy sa sem
každoročne prisťahovalo približne 10 tisíc obyvateľov. Naopak, celková deprivácia
demografickej, najmä vekovej a vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva, ako dôsledok
pretrvávajúceho prirodzeného aj migračného úbytku obyvateľstva, sa prejavuje
v Banskobystrickom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji. V Prešovskom, Košickom
a Žilinskom kraji, celkový rast obyvateľstva zabezpečuje najmä prirodzený prírastok.
V súčasnom období je hlavným demografickým vývojovým trendom starnutie
slovenskej populácie. Primárne je populačné starnutie spôsobené znížením
pôrodnosti a znížením úmrtnosti, v podstate však ide o dôsledok súčasného
životného štýlu a s ním spojeného reprodukčného správania obyvateľstva, ktoré je
charakteristické tým, že sa rodí málo detí a ľudský život sa predlžuje. Na Slovensku sa
starnutie obyvateľstva začalo výraznejšie prejavovať od roku 2010, kedy sa plodnosť
populácie Slovenska dostala pod úroveň jednoduchej reprodukcie a následne začal
nárast obyvateľov vyšších vekových skupín. Prvý krát na Slovensku pribudlo viac
ľudí vo veku nad 65 rokov a ľudí vo veku 15 – 64 rokov začalo ubúdať. Odvtedy
sa starnutie postupne zrýchľuje pričom každoročne pribúda viac ľudí vo veku nad
65 rokov a od roku 2011 klesá počet ľudí vo veku 15 – 64 rokov (Podmanická et
al. 2013). Za prelomový možno považovať rok 2018, kedy počet seniorov prevýšil
počet detí (na 100 detí pripadalo 102 seniorov). Svoj podiel na starnutí populácie
- 402 -

Sociálno-ekonomická úroveň regiónov Slovenska
má aj zlepšovanie zdravotnej starostlivosti a predlžovanie života jednotlivcov, čo
dlhodobo potvrdzuje nárast strednej dĺžky života pri narodení.
Na starnutie obyvateľstva poukazuje aj index starnutia, ktorý odráža celkovú
mobilitu obyvateľstva a na regionálnej úrovni osobitosti demografických procesov.
Je dôležitý v kontexte bilancie pracovných síl, resp. ekonomického a sociálneho
zabezpečenia predovšetkým obyvateľstva pred- a poproduktívneho veku a indikuje
nároky na budovanie infraštruktúry školských a sociálnych zariadení. Index starnutia
sa na Slovensku od roku 2001 viac ako zdvojnásobil z 44,6 na 101,9 percentuálnych
bodov v roku 2018.
Priestorová diferenciácia indexu starnutia poukazuje na výrazné priestorové
disparity. Výrazné starnutie obyvateľstva sa prejavuje najmä v Nitrianskom
a Trenčianskom kraji. Pomerne priaznivejšia je situácia v krajoch s dlhodobo
nadpriemerným prirodzeným prírastkom v Prešovskom a Košickom. Podpriemernú
hodnotu dosahuje aj Bratislavský kraj vďaka najvyšším hodnotám prirodzeného aj
migračnému prírastku, ktoré priaznivo ovplyvňujú demografickú štruktúru kraja.
Na Slovensku v poslednom desaťročí možno sledovať viaceré zmeny prejavujúce sa
„presunom“ skupiny obyvateľov s pôvodne nižším stupňom dosiahnutého vzdelania
do kategórií s úplným stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním. Kým v roku
2001 najnižšie stupne dosiahnutého vzdelania – základné a učňovské bez maturity –
malo približne 41 % obyvateľov Slovenska, do roku 2011 sa ich podiel výrazne znížil
na 28,3 %. Podobný trend vývoja mala aj skupina obyvateľov bez vzdelania. Naopak,
výrazne sa zvýšil počet absolventov všetkých stupňov vysokoškolského vzdelania,
a to z 8 % v roku 2001 na 22 % v roku 2018.
Nadpriemerný podiel obyvateľstva s úplným stredným odborným vzdelaním
s maturitou, úplným stredným všeobecným a vyšším odborným vzdelaním je
odrazom potrieb regionálneho hospodárstva počas industriálneho obdobia. Na
druhej strane regionálny pokles podielu obyvateľstva s týmto stupňom vzdelania
do roku 2011 je okrem iného dôsledkom regionálne slabej prepojenosti odborného
školstva s potrebami regionálneho hospodárstva v transformačnom období.
V období 2001 – 2011 je zrejmý „presun“ stredoškolsky vzdelaného obyvateľstva
z nižších (učňovské) do vyšších kategórií stredoškolského vzdelania (úplné stredné
vzdelanie s maturitou) vo všetkých krajoch (Vaňo 2014).
Pozitívny vývoj zaznamenal index vzdelanostnej úrovne obyvateľstva, ktorý sa od
roku 2001 zvýšil z 36,2 na 57,3 percentuálnych bodov v roku 2011. Zmeny v indexe
vzdelanosti poukazujú na zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva, ktoré sa
prejavuje v raste počtu obyvateľov s úplným stredoškolským vzdelaním s maturitou
a vysokoškolským vzdelaním. Diferenciácia vzdelanostnej situácie na úrovni krajov
nie je veľmi výrazná s výnimkou Bratislavského kraja, ktorý sa vzdelanostnou
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Index vzdelanostnej
úrovne obyvateľstva

Index starnutia - EÚ

Celkový prírastok/
úbytok na 1 000
obyvateľov

Migračný prírastok/
úbytok na 1 000
obyvateľov
3,5
-0,7
-1,7
-2,5
1,1
-1,4
3,2
2,1
0,6

2,0
1,4
-0,7
0,6
-0,5
0,1
-0,8
-0,1
0,2

5,8
5,1
1,4
2,0
0,0
-0,3
-1,4
-0,7
1,3

9,9
2,8
-0,8
-0,4
-0,6
-1,5
-1,8
-0,6
0,7

0,4
-0,2
-1,7
-2,4
0,4
-1,8
3,1
1,6
0,0

6,7
3,7
-0,0
-0,8
0,5
-1,7
1,8
1,3
1,4

13,4
2,2
-2,5
-3,0
0,5
-3,0
1,5
1,5
1,3

59,7
44,1
46,7
49,5
38,1
45,6
34,6
38,3
44,6

96,8
83,6
91,9
94,0
67,6
82,2
55,2
62,8
76

97,7
114,4
128,3
128,6
96,9
114,8
77,3
86,1
101,9

49,1
34,6
32,6
37
33,1
36,3
33,7
36,1
36,2

65,7
43,0
44,1
44,5
43,0
44,4
41,7
46,3
46,1

82,4
51,4
55,5
51,9
53,0
52,4
49,7
56,5
57,3

2001 2007 2018 2001 2007 2018 2001 2007 2018 2001 2007 2018 2001 2007 2011

Bratislavský
-1,6
0,9
Trnavský
-1,5 -1,3
Trenčiansky
-1,1 -1,4
Nitriansky
-3,1 -2,8
Žilinský
0,9
0,5
Banskobystrický
-1,9 -1,4
Prešovský
3,9
3,3
Košický
1,7
2,0
Slovensko
-0,2
0,1
Zdroj: Štatistický úrad SR (2017)

Kraj

Prirodzený prírastok/
úbytok na 1000
obyvateľov

Tab. 15.5. Ukazovateľ demografického profilu
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2001

2007

2018

Ukazovateľ
demograﬁckého proﬁlu
(počet bodov)

211 - 250

111 - 160

251 - 303

Obr. 15.2. Ukazovateľ demografického profilu v okresoch Slovenska
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161 - 210

106 - 110
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úrovňou výrazne líši od ostatných krajov. V roku 2011 mal Bratislavský kraj
dvojnásobne vyšší podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (27 %) a najnižší
podiel obyvateľov so základným a stredoškolským vzdelaním bez maturity. Čo sa
týka zastúpenia obyvateľov so stredoškolským vzdelaním s maturitou, rozdiely
medzi jednotlivými krajmi nie sú veľké a ani Bratislavský kraj sa v tomto prípade
nevymyká z úzkeho intervalu (Vaňo 2014).
Demografický ukazovateľ odráža stav a zmeny demografických procesov a ich
štruktúru. Jeho komponentné skóre sa v roku 2018 pohybovalo v rozmedzí 30 – 384
bodov. Na území Slovenska sa vytvorili dve oblasti s priaznivým potenciálom. Prvú
tvoria okresy Bratislavy a jej zázemia (Senec, Pezinok a Malacky) charakteristické
vysokou pôrodnosťou, imigráciou, ktorá je sprievodným javom intenzívnych
dekoncentračných procesov v rámci intenzívnej suburbanizácie a s vysokou
vzdelanostnou úrovňou obyvateľstva. Druhú skupinu predstavujú okresy Oravy,
Spiša a Šariša s vedúcou pozíciou Kežmarku, Námestova a Sabinova, ktoré
v porovnaní so stavom v roku 2001 oslabili svoje pozície v priestorovej diferenciácii
demografického ukazovateľa, avšak aj naďalej dosahujú nadpriemerné hodnoty
príslušného ukazovateľa, a to vďaka dlhodobo pretrvávajúcemu kladnému
prirodzenému prírastku a najnižším hodnotám indexu starnutia obyvateľstva.
Pretrvávajúca marginálna pozícia okresov Podunajskej nížiny (Komárno, Nové
Zámky, Levice), Juhoslovenskej kotliny (Krupina, Poltár, Veľký Krtíš, Rimavská
Sobota), severovýchodného Slovenska (Svidník, Medzilaborce, Snina, Sobrance) sa
od roku 2001 výrazne prehĺbila.
Z hľadiska vývoja regionálnych disparít demografického ukazovateľa pozorujeme
kontinuálne najvyšší nárast regionálnych rozdielov. Hodnota Giniho koeficientu
v roku 2018 sa v porovnaní s rokom 2001 zdvojnásobila, smerodajná odchýlka sa
zvýšila o viac ako 15 bodov a variačné rozpätie vzrástlo na 354 bodov (tab. 15.10).
15.2.2 Ukazovateľ ekonomickej výkonnosti
Zmena politických pomerov a s ňou súvisiaca transformácia po roku 1990 výrazne
ovplyvnili aj hospodársku štruktúru Slovenska a jej ekonomickú výkonnosť.
Výrazný vplyv na socioekonomický vývoj Slovenska po roku 2000 mali integračné
snahy a začlenenie sa do EÚ a naštartovanie reštrukturalizačných procesov, ktoré
zahŕňali zmeny vlastníckych vzťahov prostredníctvom privatizácie bánk a štátnych
monopolov, cenovú dereguláciu a zmeny v daňovom systéme. Úplne sa zmenila
orientácia priemyselnej výroby. Klesol odbyt hutníckeho a zbrojárskeho priemyslu
a Slovensko sa následne preorientovalo na automobilový a elektrotechnický
priemysel. Zmenila sa orientácia priemyselných podnikov v oblasti exportu z krajín
RVHP a Sovietskeho zväzu na štáty EÚ, najmä Nemecko, Česká republika, Francúzsko
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a Taliansko. Po zmene privatizačných podmienok a zlepšení podnikateľského
prostredia začali na Slovensko „pritekať“ zahraničné investície. V roku 2003 boli
prijaté významné systémové zmeny vo viacerých verejných sektoroch. Prebehla
daňová a dôchodková reforma, reformy zdravotníctva, verejných financií, trhu práce
a verejnej správy, ktoré mali výrazne kladný dopad na sociálnoekonomický vývoj
Slovenska, o čom svedčí aj vývoj makroekonomických ukazovateľov po roku 2001
(Šikulová, 2014). Treba však podotknúť, že dobre naštartovaný ekonomický rast bol
v roku 2008 prerušený svetovou hospodárskou krízou, ktorá spôsobila stagnáciu
až mierny pokles ekonomického rastu. Jeho naštartovanie sledujeme opäť po roku
2010 a pretrváva do súčasnosti. Hrubý domáci produkt na obyvateľa v PKS sa od
roku 2001 viac než zdvojnásobil a v prepočte k priemeru EU28 = 100 % sa zvýšil
z 50,8 % na 76,2 % v roku 2017. Hodnota hrubej pridanej hodnoty na obyvateľa
vzrástla trojnásobne (tab. 15.6).
Tab. 15.6. Vybrané makroekonomické indikátory v krajoch SR
Kraj

Regionálny hrubý
domáci produkt na
obyvateľa (v b. c.)
v PKS
2001

2007

Bratislavský
22 861 39 775
Trnavský
10 595 20 207
Trenčiansky
9 745 15 519
Nitriansky
8 786 14 050
Žilinský
8 576 14 116
Banskobystrický 8 730 12 486
Prešovský
6 327 9 248
Košický
9 608 13 833
Slovensko
10 368 16 825
Zdroj: Štatistický úrad SR (2017)

Regionálny hrubý
domáci produkt na Hrubá pridaná hodnota
obyvateľa (v b. c.) na obyvateľa (v b. c.)
v PKS (EU28=100%)

2017 2001 2007 2017
53 779
24 829
18 947
19 992
19 510
16 863
13 682
19 010
22 860

112,1
51,9
47,8
43,1
42,0
42,8
31,0
47,1
50,8

159,1
80,8
62,1
56,2
56,5
49,9
37,0
55,3
67,3

179,3
82,8
63,2
66,6
65,0
56,2
45,6
63,4
76,2

2001

2007

2017

12 561
5 821
5 354
4 828
4 712
4 797
3 476
5 279
5 697

13 743
6 128
5 690
5 263
5 032
5 388
3 786
5 532
6 161

32 839
15 247
11 658
12 307
11 990
10 378
8 403
11 676
14 042

Intenzita ekonomického rastu však nebola na celom území Slovenska rovnaká. Na
nižších hierarchických úrovniach možno sledovať výrazné regionálne disparity, ktoré
sú výsledkom pôsobenia mnohých faktorov. Za najvýznamnejšie možno považovať
prírodný a polohový potenciál, ekonomický a demografický potenciál, infraštruktúrnu
vybavenosť, inštitucionálne faktory a politické rozhodnutia (Michálek 2012).
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Bratislavský kraj aj napriek svojej excentrickej prihraničnej polohe v západnej časti
Slovenska dosahuje počas celého sledovaného obdobia viac než dvojnásobné
hodnoty priemeru SR z hľadiska ekonomickej výkonnosti. Výška HDP na obyv. v PKS
sa od roku 2001 viac než zdvojnásobila a Bratislavský kraj ako jediný dosiahol vyššie
hodnoty HDP na obyv. v PKS ako je priemer EU28 = 100 %, a tak sa v roku 2018
zaradil medzi 10 najbohatších regiónov Európskej únie. Na hrubej pridanej hodnote
SR sa podieľal 27,6 % (tab. 15.6). Za ním nasledoval Trnavský kraj, ktorý taktiež
dosahoval nadpriemerné hodnoty HDP na obyv. v PKS a hrubej pridanej hodnoty
na obyv., avšak tieto boli viac než o polovicu nižšie ako v prípade Bratislavského
kraja. V porovnaní s priemerom HDP na obyv. v PKS EU28 = 100 % Trnavský kraj
dosiahol 84,2 %. Všetky ostatné kraje vykazovali podpriemerné hodnoty HDP na
obyv. v PKS (EU28 = 100 %), ktoré oscilovali v roku 2011 od 44 % v Prešovskom
kraji do 67,4 % v Nitrianskom kraji a ich podiel na tvorbe hrubej pridanej hodnoty
na obyv. sa pohyboval od 8,8 % v Prešovskom kraji do 11,5 % v Trenčianskom
kraji (tab. 15.6). Trajektóriu vývoja HDP na obyv. v PKS aj hrubej pridanej hodnoty
v krajoch Slovenska možno rozdeliť na tri obdobia. Obdobie 2001 – 2007, pre ktoré
bol charakteristický plynulý ekonomický rast a hodnoty sledovaných ukazovateľov
sa vo všetkých regiónoch zvýšili 1,5 až dvojnásobne. Index rastu dosahoval od
143 % v Košickom a Banskobystrickom kraji do 190 % v Trnavskom kraji. Roky 2008
– 2010 boli naopak poznačené svetovou finančnou krízou, hospodárskou recesiou
a poklesom ekonomickej výkonnosti regiónov. Pozitívne je však, že po roku 2011
došlo k postupnému oživovaniu hospodárskeho rastu, ktorý v roku 2018 dosiahol
4,3 % rast HDP, čím sa Slovesko zaradilo medzi top 5 štátov EÚ. Aj v regionálnej
ekonomickej výkonnosti všetky kraje opäť zaznamenávajú postupný hospodársky
rast. Ťažiskovými odvetiami z pohľadu príspevkov k HDP sú automobilový,
elektrotechnický a chemický priemysel. V málo rozvinutých oblastiach však majú
dôležitú úlohu aj odvetvia výroby textilných, odevných a kožiarskych výrobkov
a dôležitým zamestnávateľom sú aj podniky z oblasti výroby potravín a nápojov.
Ekonomická výkonnosť regiónov je výrazne ovplyvnená vstupom priamych
zahraničných investícií (ďalej PZI). Na Slovensko začali PZI prichádzať v prvých
rokoch transformačného obdobia a smerovali do finančného sektoru a následne do
priemyslu. Pre prvé roky existencie samostatnej SR bola charakteristická opatrnosť zo
strany zahraničných investorov, vo veľkej miere ovplyvnená nestabilným politickým
a makroekonomickým prostredím. Do slovenskej ekonomiky prúdili relatívne
nízke objemy PZI. Výraznejší nárast objemu PZI bol zaznamenaný na prelome
tisícročí v súvislosti s opatreniami prijatými novou vládou, ktoré viedli k zlepšeniu
ekonomickej aj politickej stability. PZI smerovali najmä do bankového sektora.
V roku 2008 sa zahraniční investori zamerali najmä na automobilový a chemický
priemysel (Šikulová, 2014). V nasledujúcom období v dôsledku hospodárskej krízy
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viaceré subjekty s majoritnou zahraničnou účasťou obmedzili svoju produkciu
a viaceré z nich presunuli svoje aktivity mimo územia Slovenska.
V súčasnom období dochádza postupne k oživeniu hospodárskeho rastu, čo sa
prejavilo opätovným nárastom PZI. Najviac, až 70 % z celkového objemu PZI je
lokalizovaných v Bratislavskom kraji. Najvýznamnejšie vzrástol podiel Žilinského
kraja, a to najmä v súvislosti s investíciou juhokórejskej automobilky Kia Motors
Slovakia. Žilinský kraj spolu s Bratislavským (Volkswagen Slovakia) a Trnavským (PSA
Peugeot Citroën) prirodzene najviac „ťažia“ z rozvoja automobilového priemyslu.
Podiely Trenčianskeho a Banskobystrického kraja stagnovali a v prípade ostatných
krajov došlo k poklesu ich podielu na celkovom objeme PZI v SR. V najhoršej pozícii
je stále Prešovský kraj s PZI vo výške menej než 0,8 mld. €.
Priestorová diferenciácia ekonomickej výkonnosti na úrovni okresov SR odráža
rozvojový potenciál, komparatívne výhody (polohový potenciál, dopravná
dostupnosť, kvalifikovaná pracovná sila, infraštruktúrna vybavenosť, prírodný
potenciál a i.), ekonomickú pozíciu a efektívnosť ekonomických subjektov.
Bodové rozpätie ekonomickej výkonnosti sa v roku 2018 pohybovalo v rozmedzí
od 10 do 455 bodov, pričom okresy Bratislavy vysoko prevyšovali ekonomickú
výkonnosť ostatného územia. Na západnom Slovensku sa vytvorilo takmer súvislé
územie okresov s vysokou ekonomickou výkonnosťou zahrňujúce okrem okresov
Bratislavy aj dobre dostupné, infraštruktúrnymi a hospodárskymi väzbami
prepojené okresy, ležiace v ich bezprostrednej blízkosti – Malacky, Senec, Trnava,
Piešťany, Hlohovec, Nitra, Galanta a Šaľa. Okresy Považia s dominanciou okresu
Žilina a Púchov predstavujú druhú ekonomicky najsilnejšiu oblasť. Na strednom
Slovensku relatívne dobré hodnoty ekonomickej výkonnosti zaznamenali okresy
Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom a Žarnovica ležiace pozdĺž pohronskej
rozvojovej osi. Na východnom Slovensku vedúce postavenie mali mestské okresy
Košíc, zatiaľ čo ostatné okresy vykazovali len podpriemerné hodnoty ekonomickej
výkonnosti. Marginálne okresy východného (Sobrance, Trebišov) a južného (Poltár,
Rimavská Sobota, Revúca) Slovenska dlhodobo patria k ekonomicky najslabšie
rozvinutým oblastiam (obr. 15.3). Z vývojového hľadiska možno konštatovať, že
rozdiely v ekonomickej výkonnosti okresov Slovenska sa v krízovom období postupne
zmierňovali. Hospodársky útlm postihol hlavne okresy s dobre naštartovaným
ekonomickým rastom a tie sa mierne priblížili k tým, hospodársky najmenej
rozvinutým okresom Slovenska. Po prekonaní hospodárskej krízy (roky 2008 – 2010)
došlo k opätovnému rastu ekonomiku a regionálne disparity sa znovu prehĺbili,
o čom svedčí aj rast hodnôt Giniho koeficientu, smerodajnej odchýlky aj variačného
rozpätia (tab. 15.10).
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Počet právnických
osôb na 100
ekonomicky
aktívnych
obyvateľov

Miera
podnikateľskej
aktivity (%)

Priemerná
nominálna mesačná
mzda zamestnanca
(€)

16,0
14,2
10,7
11,3
11,9
9,9
9,5
9,3
11,3

19,3
17,5
14,7
14,9
17,7
13,7
15,1
12,3
15,4

22,1
7,1
6,0
7,1
7,0
6,3
5,3
6,2
8,4

7,3
2,6
3,0
2,4
2,8
3,4
2,8
3,3
3,5

12,6
4,7
4,7
4,3
4,7
5,3
4,6
5,2
5,8

24,0
8,3
7,0
8,2
8,3
7,8
6,5
7,4
9,7

2001 2007 2018 2001 2007 2017 2001 2007 2018 2001 2007 2018 2001 2007 2018

Objem tržieb za
vlastné výkony a
tovar v priemysle
na obyvateľa (€)

Bratislavský
592 1 046 1 532 8 11729 40748 45025 76641 48242 717
Trnavský
402 695 1 114 697 5 326 3 169 4 61319 39620 550
Trenčiansky
397 648 1 094 389 2 335 4 597 5 124 8 66016 032
Nitriansky
371 622 1 034 355 1 648 3 557 2 817 5 036 9 857
Žilinský
383 655 1 088 495 2 864 4 462 4 660 9 24321 134
Banskobystrický
383 634 1 023 410 1 154 1 544 3 859 4 919 5 935
Prešovský
355 579 928 232 279 974 2 149 2 866 4 768
Košický
422 706 1 110 1 628 3 420 2 824 5 199 9 027 8 937
Slovensko
424 728 1 171 1 446 5 382 8 307 6 42311 80915 615
Zdroj: Štatistický úrad SR (2018), Národná banka Slovenska (2018)

Kraj

Objem priamych
zahraničných
investícií na
obyvateľa (€)

Tab. 15.7. Ukazovatele ekonomickej výkonnosti v krajoch SR
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2001

2007

2018

Ukazovateľ
ekonomickej výkonnos�
(počet bodov)

61 - 100

3 - 30

101 - 150

31 - 60

151 - 455

Obr. 15.3. Ukazovateľ ekonomickej výkonnosti v okresoch Slovenska
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15.2.3 Ukazovateľ trhu práce
Situácia na trhu práce priamo súvisí s vývojom ekonomiky. Na regionálnej úrovni
je ovplyvnená potenciálom regiónov, stavom regionálneho hospodárstva, trhu
práce, bilanciou a štruktúrou pracovných síl, resp. jej súladu s požiadavkami
zamestnávateľov na vzdelanostnú a profesijnú štruktúru pracovných síl. Dôležitá
je aj atraktivita a dostupnosť regiónov z pohľadu investorov, miera podnikateľskej
aktivity, absorpčná kapacita a schopnosť podnikateľského prostredia udržať
a vytvárať pracovné miesta a zvyšovať zamestnanosť.
Transformácia a reštrukturalizácia hospodárstva bola spojená aj so zmenami
v zamestnanosti obyvateľstva a na trhu práce. Nové systémové a reštrukturalizačné
podmienky, regionálne špecifiká a pomerne slabá aktívna politika trhu práce na
začiatku transformačného obdobia, viedli k degresívnemu vývoju zamestnanosti
obyvateľstva, rastu nezamestnanosti a formovaniu nerovnovážneho stavu na
regionálnych trhoch práce.
Začiatkom 90. rokov v relatívne krátkom čase bolo z pracovného procesu uvoľnených
cca 150 tis. osôb. V súvislosti s konverziou zbrojárskej výroby sa viac ako o 1/3
znížila zamestnanosť v priemysle; zamestnanosť výrazne poklesla aj v stavebníctve
a poľnohospodárstve. Nezamestnanosť prudko vzrástla a vo viacerých okresoch
Slovenska dlhodobo dosahovala mieru nezamestnanosti vyššiu ako 20 %.
Nadpriemerná miera nezamestnanosti bola sprevádzaná ďalšími negatívnymi javmi
ako boli rast podielu dlhodobej nezamestnanosti, vysoký podiel absolventov škôl,
mladistvých a ťažko adaptabilného rómskeho obyvateľstva. Prijatím zásadných
ekonomických opatrení a nových aktívnych opatrení na trhu práce po roku 2001
došlo k stabilizácii makroekonomických ukazovateľov a postupnému oživeniu
rastu slovenskej ekonomiky, čo sa prejavilo takmer 11 % nárastom zamestnanosti
a 10,9 % poklesom nezamestnanosti, ktorá v roku 2007 na Slovensku dosahovala
hodnotu 8 %.
Priaznivý vývoj nezamestnanosti na Slovensku bol v roku 2008 „prerušený“
hospodárskou a finančnou krízou. Podľa údajov VZPS ŠÚ SR v roku 2009 kríza
na Slovensku pripravila o prácu vyše 130 tisíc osôb, počet nezamestnaných sa
„vyšplhal” na 380 tisíc a miera nezamestnanosti dosiahla 12,7 %. Najvýraznejší
pokles ekonomickej aktivity bol zaznamenaný v odvetviach priemyslu a služieb, kde
prišlo o prácu viac ako 47 tisíc osôb. (MPSVR SR 2009). Hodnoty nezamestnanosti
sa v roku 2013 pohybovali na úrovni 13,5 %. Počet uchádzačov o zamestnanie sa od
roku 2007 zvýšil o 156 tisíc osôb a miera nezamestnanosti vzrástla o 5,5 %. (UPSVAR
2013). Od roku 2013 sledujeme kontinuálny pokles miery nezamestnanosti, ktorá
v roku 2018 dosiahla už len 5 %. Rapídny pokles nezamestnanosti v poslednom
období úzko súvisel s nástupom a intenzitou hospodárskeho rastu, ktorý sa v roku
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2001 2007 2018 2001 2007 2018 2001 2007 2018 2001 2007 2018
Bratislavský
5,8
2,0
2,6
1,7
0,5
0,6 10,9 49,3 201,2 102,3 118,2 63,0
Trnavský
15,5
4,3
2,3
6,2
1,9
0,5
1,9 17,8 160,0 35,7 40,8 56,9
Trenčiansky
12,7
4,5
2,9
4,5
1,9
0,8
5,0 26,0 93,4 45,9 44,8 57,8
Nitriansky
23,1
7,1
3,1 10,9
4,2
1,2
0,9 11,8 46,9 35,3 37,5 56,1
Žilinský
16,4
5,6
4,0
6,7
2,7
1,4
1,6
9,3 43,5 38,1 40,7 55,9
Banskobystrický 23,6 14,1
7,0 10,4
9,2
4,1
1,0
4,2 15,7 51,4 45,4 54,5
Prešovský
24,0 12,1
8,6 10,7
7,5
4,8
1,4
7,6 12,8 32,4 32,1 53,0
Košický
25,6 13,0
8,2 12,7
8,5
5,0
0,9
1,9 13,4 38,3 40,2 51,9
Slovensko
18,6
8,0
5,0
8,1
4,7
2,4
2,3 10,2 43,5 47,4 49,8 55,9

Kraj

Počet voľných
Miera evidovanej
Miera dlhodobej pracovných miest na Miera zamestnanosti
nezamestnanosti (%) nezamestnanosti (%) 100 uchádzačov o
(%)
zamestnanie

Tab. 15.8. Ukazovateľ trhu práce v krajoch SR

2001
344,5
288,0
275,9
295,5
300,6
299,2
305,9
316,6
305,8

2007
356,7
289,6
284,0
300,4
311,3
316,5
317,6
324,6
316,5

2018
362,3
305,6
298,6
316,4
317,3
327,3
324,9
334,7
328,9

Progresivita
ekonomickej
štruktúry (body)

Sociálno-ekonomická úroveň regiónov Slovenska
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2001

2007

2018

Ukazovateľ
trhu práce
(počet bodov)

101 - 140

10 - 60

141 - 200

61 - 100

201 - 488

Obr. 15.4. Ukazovateľ trhu práce v okresoch Slovenska
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2018 priblížil k 4,3 %. Vzrástla aj výška minimálnej mzdy na úroveň 429 € a miera
zamestnanosti dosiahla takmer 72 %. Až 19 okresov vykázalo mieru nezamestnanosti
pod hranicou 3 %. Aktuálnym trendom je, naopak, nedostatok pracovnej sily, ktorá
starne, zvyšuje svoju kvalifikáciu a v najproduktívnejšom veku jej ubúda. Nedostatok
disponibilných pracovníkov sa v posledných rokoch zintenzívnil natoľko, že dokonca
tlmí výrobu v niektorých podnikoch (Morvay et al. 2018). Očakáva sa, že v roku 2019
bude každé druhé novovytvorené pracovné miesto obsadené osobami zo zahraničia
(Valachy 2018).
Priestorová diferenciácia ukazovateľa trhu práce je zrejmá na všetkých
hierarchických úrovniach a úzko koreluje s ekonomickou výkonnosťou regiónov
(obr. 15.4). Podľa príslušného ukazovateľa po roku 2013 dominantné postavenie
v regionálnej štruktúre majú nielen všetky okresy Bratislavského kraja, ale aj dobre
dostupné, infraštruktúrou a hospodárskymi väzbami prepojené okresy Trnavského
a Nitrianskeho kraja spolu s okresmi Považského regiónu, s dominantným
postavením okresov Trenčín a Ilava. Nadpriemernú hodnotu ukazovateľa dosahujú
aj Košice, okresy Banská Bystrica a Zvolen (obr. 15.4).
V priestorovej diferenciácii ukazovateľa zamestnanosti a trhu práce sa výrazne
prejavuje pomyselná línia juhozápadného – severovýchodného smeru, ktorá
rozdeľuje územie Slovenska na dva regióny. Prvý tvoria okresy západného
a severozápadného Slovenska po okres Poprad, Brezno, Banská Bystrica a Zvolen
s nadpriemernými hodnotami sledovaného ukazovateľa. Druhý región predstavujú
okresy Juhoslovenskej kotliny a východného Slovenska s vysoko podpriemernými
hodnotami ukazovateľa trhu práce. Hodnota Giniho koeficientu (tab. 15.10), ktorá
od roku 2001 má klesajúcu tendenciu, poukazuje na zmiernenie disparít na trhu
práce medzi okresmi Slovenska v skúmanom období.
15.2.4 Ukazovateľ infraštruktúrnej vybavenosti
Nevyhnutným predpokladom rozvoja regiónov je infraštruktúra a dostupnosť
regiónov, ktoré sú podmienkou pre rozvoj hospodárskych aktivít (priemyslu,
služieb, obchodu, cestovného ruchu a i.) a lokalizáciu zahraničných investícií.
V transformačnom období infraštruktúra výrazne ovplyvnila intenzitu procesu
reštrukturalizácie regiónov, ich pozíciu v regionálnej štruktúre a konkurencieschopnosť
regiónov Slovenska. Dôležitým ukazovateľom environmentálnej infraštruktúry
je podiel obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov. V roku 2018
z verejných vodovodov bolo zásobovaných 88,9 % obyvateľov Slovenska, čo
predstavuje nárast oproti roku 2001 o 5,5 percentuálnych bodov. Podľa podielu
obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov nie sú na úrovni krajov
výraznejšie rozdiely, nižší podiel ako priemer je aj napriek novovybudovanej
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vodovodnej sieti v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. V ostatných
krajoch je zásobovanie obyvateľstva vodou z verejných vodovodov nadpriemerné
a túto pozíciu si uvedené kraje zachovávajú počas celého sledovaného obdobia.
Zásobovanie obyvateľov vodou z verejných vodovodov dosiahlo najväčší pozitívny
posun v Trenčianskom kraji, kde ich podiel vzrástol takmer o 20 percentuálnych bodov.
Pozitívny trend sledujeme aj v prípade podielu obyvateľov napojených na kanalizačnú
sieť, ktorý vzrástol na celoštátnej úrovni z 55,2 % v roku 2001 na 67,7 % v roku 2017.
Najvyšší prírastok (viac ako 20 percentuálnych bodov) bol zaznamenaný v Trnavskom
a Žilinskom kraji. Výrazné zlepšenie stavu environmentálnej infraštruktúry bolo
dosiahnuté najmä smerovaním značného objemu finančných prostriedkov z EŠIF do
tejto oblasti v programových obdobiach 2004 – 2006 a 2007 – 2013.
Významnú pozíciu v dopravnej infraštruktúre SR má cestná sieť ako súčasť
európskej dopravnej infraštruktúry. Jej slabými stránkami sú však nedobudovanosť
diaľnic a rýchlostných ciest, nevyhovujúci technický a kvalitatívny stav dopravnej
infraštruktúry, chýbajúce cestné obchvaty a prekročenie dopravnej kapacity na
cestách II. a III. triedy (http://www.nsrr.sk/dokumenty/zakladne-dokumenty).
Identifikované nedostatky dopravnej infraštruktúry sú dôvodom nepriaznivej
dostupnosti niektorých regiónov s absenciou nadradenej cestnej infraštruktúry, čo
nepriaznivo ovplyvňuje ich hospodársky rozvoj, rozvoj podnikateľského prostredia
a vstup zahraničných investícií. Cestná doprava je v podmienkach Slovenska
dominantná v preprave osôb a problémy v regionálne nedostatočne vybudovanej
cestnej sieti a jej kvalite sú aj jedným z dôvodov pomerne nízkej mobility (dochádzky)
obyvateľstva za prácou.
Faktorom, ktorý výrazne determinuje konkurencieschopnosť a rozvojové možnosti
regiónov sú diaľnice a rýchlostné cesty, ktorých budovanie výrazne zaostáva
v porovnaní s okolitými krajinami. Diaľnice v roku 2018 dosahovali dĺžku 482 km
a rýchlostné cesty 282 km. Na význam nadradenej cestnej infraštruktúry poukazuje
aj skutočnosť, že okresy, ktorými neprechádza diaľnica ani rýchlostná cesta patria
medzi okresy s nižšou ekonomickou výkonnosťou a s výraznými rozdielmi na
regionálnom trhu práce. Práve vybudovanie rýchlostných ciest najmä v doposiaľ
dopravne a časovo menej dostupných okresoch môže výrazne zvýšiť ich komparatívne
výhody, atraktivitu, prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti a celkovému rozvoju.
Počet zariadení sociálne starostlivosti sa na Slovensku od roku 2001 zvýšil zo 670
na 1 372 v roku 2017, čo je nielen odrazom potrieb, ale aj v súlade so všeobecnou
transformáciou (deinštitucionalizáciou) sociálnych služieb, ktorá okrem iného
reflektuje demografický vývoj, vekovú štruktúru, procesy starnutia a zdravotný
stav obyvateľstva a marginalizované, resp. sociálnou exklúziou ohrozené skupiny
obyvateľstva. Pozitívne je, že s nárastom počtu zariadení sa zvýšil v nich aj počet
miest, ktorý v roku 2017 dosiahol hodnotu viac ako 51 tisíc. Najvyšší počet miest
- 416 -

Počet
nemocničných
lôžok na 1000
obyvateľov

2001 2007 2017 2001 2007 2017 2001 2007 2017 2001 2007 2017 2001 2007 2017 2001 2007 2017
Bratislavský
95,8 99,0 98,2 82,5 86,8 90,6 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,5 7,2 8,2 8,7 11,8 9,0 7,4
Trnavský
89,8 96,8 89,3 45,0 53,2 67,6 0,1 0,1 0,2 1,5 1,5 1,4 6,3 8,2 10,1 5,6 9,6 4,3
Trenčiansky
74,2 73,3 91,3 53,2 47,0 65,8 0,1 0,1 0,2 1,1 1,1 1,1 6,6 8,1 9,9 6,1 8,7 4,8
Nitriansky
82,7 90,0 91,6 45,7 45,5 53,9 0,0 0,0 0,1 1,4 1,4 1,5 7,0 8,2 11,3 7,0 6,2 5,2
Žilinský
85,4 86,5 91,1 48,8 52,2 69,3 0,1 0,1 0,2 1,2 1,2 1,2 5,9 7,0 8,3 7,5 8,4 5,7
Banskobystrický 89,2 90,4 87,5 56,4 60,1 62,1 0,0 0,0 0,2 2,0 2,0 1,9 6,5 8,2 9,2 7,3 10,3 6,0
Prešovský
73,6 73,7 81,0 51,1 51,8 68,0 0,0 0,1 0,1 1,5 1,4 1,4 5,8 6,5 11,2 8,8 10,5 6,3
Košický
77,5 76,3 84,6 56,9 57,0 65,4 0,0 0,0 0,1 1,3 1,2 1,2 5,3 6,2 7,3 8,6 7,8 6,7
Slovensko
83,4 86,6 88,9 55,2 58,2 67,7 0,1 0,1 0,1 1,3 1,3 1,3 6,3 7,5 9,5 7,9 8,8 5,9

Kraj

Podiel obyvateľov
Podiel obyvateľov
Hustota diaľnic
Počet miest
napojených
Hustota ciest I. a
zásobovaných
a rýchlostných
v sociálnych
na verejnú
II. triedy na 1000
vodou z verejných
ciest na 1000
zariadenia na
kanalizačnú sieť
obyvateľov
vodovodov (%)
obyvateľov
1000 obyvateľov
(%)

Tab. 15.9. Ukazovateľ infraštruktúrnej vybavenosti v krajoch SR
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2001

2007

2018

Ukazovateľ
infraštruktúrnej vybavenos�
(počet bodov)

231 - 290

111 - 170

291 - 368

Obr. 15.5. Ukazovateľ infraštruktúrnej vybavenosti v okresoch Slovenska
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171 - 230

48 - 110
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v zariadeniach sociálnej starostlivosti je v Trnavskom, Nitrianskom a Prešovskom
kraji, kde na 1 000 obyv. pripadalo 10 až 11 miest (tab. 15.9).
Vo vývoji počtu zdravotníckych zariadení je možné sledovať dve obdobia. V prvom
z nich do roku 2007 sa pozvoľna a regionálne diferencovane, zvyšoval počet
zdravotníckych zariadení. Od roku 2008 v súlade s uplatňovaním racionalizačných
opatrení politiky zdravotníctva niektoré zdravotnícke zariadenia prešli do fázy útlmu
a postupne sa zrušili, dôsledkom čoho je v súčasnosti nižší počet zdravotníckych
zariadení a tiež aj nemocničných lôžok. V porovnaní so stavom z roku 2007 sa počet
zariadení znížil o 456 na súčasných 12 800 a počet lôžok sa zredukoval o viac ako
6 000 približne na 41 500. Na regionálnej úrovni sledujeme relatívne rovnomerné
rozloženie počtu lôžok v prepočte na 1 000 obyvateľov, s o niečo vyššími hodnotami
v Bratislavskom a Košickom kraji (tab. 15.9).
Priestorová diferenciácia ukazovateľa infraštruktúrnej vybavenosti poukazuje na
rozdielnu vybavenosť okresov Slovenska dopravnou, environmentálnou a sociálnou
infraštruktúrou. V roku 2018 okresy SR z hľadiska infraštruktúrnej vybavenosti
dosiahli komponentné skóre od 48 do 368 bodov (obr. 15.5).
Najvyššie hodnoty dosahujú mestské okresy Bratislavy a Košíc spolu so skupinou
okresov severného Považia, okresmi Banská Bystrica a Žiar nad Hronom. Sú to
okresy s vysokým stupňom dobudovania environmentálnej infraštruktúry, vysokou
koncentráciou sociálnych a zdravotníckych zariadení, s dopravnou infraštruktúrou
medzinárodného a celoštátneho významu.
Najmenej priaznivá situácia je v okresoch Sabinov, Gelnica, Košice-okolie, Námestovo
a Bytča, kde absentuje nadradená dopravná infraštruktúra, nemocničné zariadenie
a environmentálna infraštruktúra je na priemernej úrovni.
Vývoj disparít v oblasti infraštruktúrnej vybavenosti poukazuje na ich prechodné
zníženie v roku 2007 a opätovný nárast v roku 2018, kedy hodnota Giniho koeficientu
(0,18414) bola takmer totožná s hodnotou v roku 2001 (tab. 15.10).

15.3 Regionálne disparity na Slovensku
Východiskom pre identifikáciu regionálnych disparít sú predchádzajúce analýzy
parciálnych ukazovateľov, výpočet koeficientov a stanovenie pozície regiónov
v oblastiach – ekonomická výkonnosť, trh práce, demografický profil a infraštruktúrna
vybavenosť. Najvyššie bodové skóre, ktoré mohli jednotlivé kraje získať bolo 2 100
bodov, z toho po 500 v oblasti ekonomickej výkonnosti a demografickom profile,
500 v oblasti trhu práce a 600 v oblasti infraštruktúrna vybavenosť.
Významným znakom regionálnej štruktúry Slovenska sú neustále sa prehlbujúce
regionálne rozdiely (disparity). Napriek tomu treba povedať, že okrem
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demografického profilu, vo všetkých ostatných ukazovateľoch sme zaznamenali
kvalitatívne a kvantitatívne zlepšenie. Intenzívny ekonomický rast posledného
obdobia mal však za následok prehĺbenie rozdielov medzi ekonomicky najsilnejšími
regiónmi západného a najslabšími (marginálnymi) regiónmi východného Slovenska.
Dokazujú to aj hodnoty Giniho keoficientu, variačného rozpätia a smerodajnej
odchýlky v sledovaných obdobiach (tab. 15.10)
Tab. 15.10. Ukazovatele regionálnych nerovností
Giniho koeficient Smerodajná odchýlka Variačné rozpätie
Ukazovateľ
2001 2007 2018 2001 2007 2018 2001 2007 2018
Demografický
0,1
0,2
0,3 45,1 47,3 60,6 196 287 353
profil
Ekonomická
0,4
0,3
0,4 61,7 62,8 66,4 439 411 444
výkonnosť
Trh práce
0,4
0,4
0,3 71,5 78,9 73,0 363 452 380
Infraštruktúrna
0,2
0,2
0,2 63,4 57,0 67,4 320 267 286
vybavenosť
Socioekonomická
0,2
0,2
0,2 184,4 190,9 197,0 1 001 1 074 1 123
úroveň
Zdroj: vlastné výpočty
Regionálne rozdiely sa formovali už počas industriálneho vývoja v rámci
predtransformačného obdobia. Počas transformačného obdobia sa jednotlivé
regióny, s rozdielnym prírodným, polohovým potenciálom, s rozdielnou dynamikou
a štruktúrou ľudských zdrojov a schopnosťou reagovať na podmienky trhovej
ekonomiky, rozvíjali diferencovane v závislosti od „možností a schopnosti“ včasne
a vhodným spôsobom reagovať na podmienky transformačného obdobia. Už
v počiatkoch transformačného obdobia niektoré mali charakter tzv. otvorených
regiónov (Bratislava, Košice), regiónov parciálnej adaptácie (Stredné Považie,
Stredné Pohronie) alebo zaostalých (marginálnych) regiónov (Rajčák 1998). Práve
uvedená typológia je v úzkej väzbe na súčasný stav, keď v regionálnej štruktúre
Slovenska možno na základe komplexného ukazovateľa sociálno-ekonomickej
úrovne vymedziť zaostávajúce (hodnota komplexného ukazovateľa 206 – 350
bodov), stagnujúce (351 – 500 bodov), čiastočne sa rozvíjajúce (501 – 650 bodov),
rozvíjajúce sa (651 – 900 bodov) a dynamicky sa rozvíjajúce (901 – 1 329 bodov)
okresy (obr. 15.6).
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2001

2007

2018

Okresy podľa ukazovateľa
socioekonomickej úrovne
zaostávajúce
stagnujúce

čiastočne sa rozvíjajúce

rozvíjajúce sa
dynamicky sa rozvíjajúce

Obr. 15.6. Ukazovateľ socioekonomickej úrovne v okresoch Slovenska
Dlhodobo dominantné postavenie v regionálnej štruktúre Slovenska majú mestské
okresy Bratislavy, ktoré spolu s ostatnými okresmi Bratislavského kraja (Senec,
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Pezinok, Malacky, jadrovými (okresy Trnava, Galanta, Piešťany) a severnými (Skalica,
Myjava) okresmi Trnavského kraja a okresom Nitra vytvorili rozsiahly dynamicky
sa rozvíjajúci región s najvyššou ekonomickou výkonnosťou, zamestnanosťou
a infraštruktúrnou vybavenosťou (obr. 15.6). Na východnom Slovensku dominantnú
pozíciu majú Košice, ktoré sú významným ekonomicko-sídelným pólom rozvoja
východného Slovenska.
Silnú pozíciu v regionálnej štruktúre má aj priestorovo rozsiahly región, tvorený
okresmi ekonomicko-sídelných systémov Považia (Trenčín, Žilina, Liptovský Mikuláš,
Ružomberok), ktorý sa kontinuálne rozširuje o okresy Martin a Poprad ako aj región
stredného Pohronia (Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom). Jadrá uvedených
regiónov sú pólmi rozvoja a ťažiskami osídlenia a hospodárstva SR (KURS 2011).
V regiónoch južného a severovýchodného Slovenska aj napriek potenciálu
a rozvojovým tendenciám (posilnenie štruktúry hospodárstva lokalizáciou priemyslu,
školstva, administratívnou funkciou a i. počas predtransformačného obdobia) sa
nevyformovali významnejšie články regionálnej štruktúry SR. Z vývojového hľadiska
„prepad“ zaznamenala komplexná ekonomicko-sociálna úroveň Hornonitrianskeho
regiónu (okresy Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou), ktorého
hospodárska, najmä priemyselná štruktúra pôvodne predstavovala relatívne
uzavretý cyklus. Reštrukturalizačné zmeny hospodárstva, realizované vo viacerých
etapách sa nepriaznivo prejavili nielen na ekonomickej prosperite, ale aj v sociálnej
sfére a životnej úrovni obyvateľov. Okresy východného Slovenska, okrem okresov
Košice I až IV, dlhodobo patria k podpriemerným a z hľadiska ekonomickej výkonnosti
a sociálneho rrozvoja (najmä okrajové prihraničné okresy) k trvalo zaostávajúcim
(obr. 15.6).
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Záver
V predchádzajúcich 15 kapitolách sme načrtli, podľa našej mienky najvýstižnejšie
procesy vývoja a transformácie jednotlivých geografických aspektov Slovenska
v rokoch 1989 – 2019. Tak ako to najmä v histórii býva pomerne častým javom, časové
vymedzenie záujmového obdobia môže byť vnímané ako účelové. Kým rok 1989
by sme ešte mohli považovať istým spôsobom za prelomový vďaka spoločenským,
politickým a vzápätí aj ekonomickým zmenám, rok 2019 sa takým na prvý pohľad
nejaví. Predsa však je v ľudskej povahe bilancovať uplynulé diania najmä pri okrúhlych
výročiach. A práve 30 rokov je istým spôsobom „magické“ výročie, na jednu stranu
vymedzuje obdobie dosť dlhé, aby sa v plnej miere prejavili rôzne vývojové trendy, na
druhú stranu je toto obdobie ešte dosť krátke na to, aby si jeho priebeh a počiatočný
stav ešte pamätala významná časť populácie. V úvode sme poukázali na skutočnosť,
že približne od obdobia, v ktorom práve žijeme, sa systém z pred roka 1990 začne
„prepadať“ do „dávnej“ minulosti, ktorá sa bude postupne meniť na spomienky stále
menšieho okruhu pamätníkov. Samozrejme tento proces je kontinuálny, ale predsa len
nie náhodou sa obdobie zhruba 30 rokov považuje za obdobie jednej generácie. Naša
spoločnosť už skrátka prechádza do obdobia, v ktorom bude dominovať generácia, ktorá
prišla až počas nami skúmaného obdobia transformácie a ktorej bude z objektívnych
príčin toto obdobie ako celok stále vzdialenejšie, pretože jej čoraz viac bude chýbať
osobná skúsenosť s celou skúmanou dobou.
Ako teda môžeme zhodnotiť tých uplynulých 30 rokov transformácie Slovenska?
V našej monografii poukazujeme na skutočnosť, že jednoduchá odpoveď neexistuje.
Aj keď výber 15 parciálnych aspektov transformácie sa môže zdať široký, určite nie je
vyčerpávajúci, stále by bolo možné vygenerovať ďalšie témy, no napriek tomu sme
vytvorili, podľa našej mienky, doposiaľ asi najucelenejší pohľad na transformáciu
Slovenska v rokoch 1989 – 2019 z geografického pohľadu. Predovšetkým sa Slovensko
v tomto období etablovalo ako nový medzinárodne uznaný štát, ktorý si pomerne
rýchlo, no nie bez problémov, získal medzinárodné uznanie a najmä úspešne zakotvil
svoje geopolitické postavenie v rámci EÚ a NATO. Hoci v kontexte búrlivého aktuálneho
diania a turbulentných vnútropolitických udalostí sa to na prvý pohľad nemusí zdať
zjavné, v našom výskume dokladáme, že v skutočnosti si slovenská zahraničná politika
až doposiaľ ako celok zachovala vysokú mieru kontinuity. Z pohľadu jej korelácie
s ekonomickými väzbami je možné ju vnímať na základe rôznych ukazovateľov ako
vysoko pragmatickú. Avšak globálne geopolitické zmeny môžu tento trend zvrátiť.
Kým v prvej polovici sledovaného obdobia dominovali slovenskej zahraničnej politike
jasné ciele v podobe zavŕšenia integračných procesov, v poslednej dekáde stále
akútnejšie takýto mobilizačný cieľ chýba. Táto neurčitosť, zdanlivo až náhodilosť
zahraničnopolitického vývoja má svoj pendant aj vo vnútropolitickom smerovaní
Slovenska. Ako poukazujeme v druhej kapitole, vnútropolitický vývoj Slovenska cez
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prizmu volebných preferencií v parlamentných voľbách ukazuje značnú nestabilitu.
Na Slovensku sa za obdobie 30 rokov nepodarilo vytvoriť stabilnú politickú scénu
v zmysle vytvorenia dominantných kontinuálne existujúcich politických strán. Naopak,
dochádzalo neustále k prelievaniu voličskej podpory k novým a novým subjektom. Hoci
sme identifikovali z pohľadu priestorovej diferenciácie volebnej podpory isté rámce, je
ťažké ich generalizovať. Objavili sa najmä polarity medzi veľkými mestami a prevažne
vidieckym zázemím. Čo sa však prejavilo najviac, je rastúca indiferencia volebných
preferencií tak z hľadiska územného, ako aj z hľadiska podpory jednotlivých politických
subjektov. Rovnako ako v zahraničnopolitickej sfére sa aj vo vnútornej politike Slovenska
vytráca nejaký určujúci mobilizačný (ideový) prvok. V protiklade s týmito trendami
je naopak vývoj regionálnej politiky a regionálneho rozvoja. Práve vďaka úspešnej
európskej integrácii sa na Slovensku podarilo vybudovať úplne nový komplexný systém
programového, inštitucionálneho a legislatívneho rámca ako nevyhnutného základu
vytvorenia funkčného systému regionálneho rozvoja a regionálnej politiky. Hoci je
miera reálnej efektivity a dopadov tohto systému na zmierňovanie regionálnych
disparít predmetom mnohých diskusií a výskumov, je nepochybné, že ide o zásadný
nástroj štátu a samospráv, ktorým v podmienkach trhového mechanizmu dokážu
ovplyvňovať rozvoj regiónov.
Druhou zásadnou oblasťou transformácie Slovenska sú zmeny v jeho populácii
a osídlení. Slovensko sa v tomto ohľade počas uplynulých 30 rokov zaradilo medzi
väčšinu ostatných európskych krajín. Populácia Slovenska prešla z hľadiska parametrov
jej dynamiky zásadnými zmenami najmä na sklonku 20. storočia, pričom aj kompenzačný
efekt v nasledujúcom období mal veľmi nízku intenzitu. Stagnácia a regresívny vývoj
budú fundamentálnou črtou demografického vývoja Slovenska. Táto stagnácia sa
však netýka štruktúr populácie Slovenska, ktoré v sledovanom období podliehali
taktiež zásadným premenám. Určujúcim prvkom je starnutie populácie Slovenska, od
ktorého sa odvíjajú i ďalšie parametre. Z pohľadu prepojenia problematiky štruktúr
obyvateľstva a spoločensko-politického vývoja, ktorému je venovaný začiatok našej
monografie, je potrebné zdôrazniť, že nové politické rámce, v ktorých sa Slovensko
po roku 1990 ocitlo, výrazne ovplyvnili najmä formovanie religióznej štruktúry
obyvateľstva a spätne zasa vývoj religiozity sa stále viac prepája s politikou. Napriek
spomínanej stagnácii populačnej dynamiky je paradoxom, že jedným zo základných
problémov významnej časti slovenskej populácie je otázka bývania. Tento paradox
je však iba zdanlivý. Výrazný útlm bytovej výstavby súvisiaci najmä s ekonomickou
transformáciou a zásadným znížením úlohy štátu v bytovej politike bol síce previazaný
aj s výraznými populačnými zmenami v poslednej dekáde 20. storočia, no v ďalšom
vývoji sa ukázali oveľa zložitejšie prepojenia. Bytová výstavba začala byť na jednej
zásadne ovplyvňovaná ekonomickými faktormi (kúpyschopnosťou obyvateľstva, ktorá
zasa bola odrazom ekonomického rozvoja regiónu), na druhej strane sama v kombinácii
ďalšími faktormi generovala rozvoj a tiež podporovala zlepšovanie pozitívneho
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vývoja populácie. Jedným z trendov vývoja Slovenska sa tak stala dekoncentrácia
a najmä značné prehlbovanie regionálnych rozdielov vo vývoji bytovej výstavby. To
v kombinácii s pretrvávajúcim chronickým nedostatkom bytov v spojení s priestorovo
veľmi nerovnomernou ďalšou výstavbou predstavuje výrazný moment v ďalšom vývoji
a transformácii regionálnych štruktúr Slovenska. Čiastočne sa tento efekt prejavuje
i na transformácii slovenských miest. Práve mestá predstavujú jeden z fenoménov
najviditeľnejších zmien za posledných 30 rokov. Kontrastuje v nich ich často výrazný
územný rast intravilánov v kontraste so stagnujúcim populačným vývojom. Zmenila
sa nielen vonkajšia podoba miest, ale aj ich funkcie. Slovenské mestá sa stále ostrejšie
stratifikujú podľa ekonomického, sociálneho a tiež demografického vývoja. Hoci mesto
bolo vnímané tradične ako pól rozvoja v danom regióne, v zmenených ekonomických
podmienkach nedokáže túto úlohu plniť každé mesto. Na jednej strane stojí dynamický
rozvoj metropoly – Bratislavy, na opačnej strane spektra zasa malé mestá, hoci aj
okresnej úrovne v periférnych regiónoch Slovenska.
Ďalšou oblasťou transformácie Slovenska je jeho hospodárstvo. Máloktorý sektor
vyvoláva také diskusie, ako poľnohospodárstvo. Ako poukazujeme, transformácia
poľnohospodárstva bola zásadne ovplyvnená komplexom zásadných zmien v rôznych
oblastiach, od majetkovo-právnych, štruktúrnych, cez ekonomické až po politické.
Napriek všeobecným tvrdeniam o zavedení trhovej ekonomiky na Slovensku po roku
1989, poľnohospodárstvo (nielen na Slovensku) zostáva najviac regulovaným odvetvím
hospodárstva, do ktorého vstupuje množstvo aktérov, pričom tieto zmeny prebiehajú na
pozadí globálnych zmien poľnohospodárstva a svetovej ekonomiky. Napriek množstvu
problémov však možno povedať, že zásadné transformačné zmeny vyvolané zmenou
spoločenského a ekonomického systému pred 30 rokmi už prebehli a ďalšie zmeny
v poľnohospodárstve už sú a budú vyvolávané ďalšími faktormi. Za pomerne úspešnú
sa často považuje transformácia priemyslu na Slovensku. Hoci aj v tomto prípade sa
diskutuje o zavedení trhovej ekonomiky, poukazujeme na skutočnosť, že na celovom
smerovaní priemyselnej výroby má významný podiel i štát so svojimi mechanizmami
investičných stimulov. Aj vďaka tomu si Slovensko ako celok udržalo silnú strojársku
výrobu, ktorej novým dynamickým prvkom, ktorý na seba významným spôsobom viaže
ďalšie druhy výrob je automobilový priemysel. To síce na jednej strane umožnilo zvrátiť
hlbokú recesiu slovenskej ekonomiky z 90. rokov 20. storočia, no na druhej strane
vytvorilo zo Slovenska integrovanú perifériu západnej Európy. Túto integráciu nielen
voči západnej časti Európy, ale aj moderné a efektívne prepojenie vnútorného trhu
Slovenska má okrem iného prehĺbiť aj transformácia dopravy, bez ktorej sa súčasná
moderná globalizovaná ekonomika nemôže rozvíjať. Hoci za uplynulých 30 rokov došlo
k výrazným zmenám v doprave na Slovensku, v mnohom požiadavky na jej efektívnu
transformáciu ďaleko predbiehajú skutočný stav. Zásadnou otázkou bola modernizácia
dopravnej infraštruktúry a jej hierarchizácia. Najdynamickejší rozvoj nastal v cestnej
doprave, čo však prináša mnohé problémy. Toľko medializovaná pomalá výstavba
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diaľnic je len povestnou špičkou ľadovca. Problémom sú mnohé ďalšie tlaky, nízka
miera koncepčnosti rozvoja dopravy ako celku, a najmä zásadné podcenenie železníc,
ktorých modernizácia oproti cestnej infraštruktúre ešte viac zaostáva. Štát ako hlavný
aktér a garant rozvoja dopravnej infraštruktúry nedokáže včas a pružne reagovať na
aktuálne výzvy, predovšetkým na stále rastúci tlak na mobilitu obyvateľstva. Pretože
ak pri poskytovaní rôznych služieb (zdravotníctva, vzdelania, či dochádzky za prácou)
chce presadzovať väčšiu mieru efektivity, bez kapacitne primeranej a funkčnej dopravy
to nebude možné. Spomenuli sme demografické a hospodárske faktory transformácie
Slovenska počas 30. rokov, práve tie sa navzájom prepájajú v ďalšej oblasti, ktorou
je školstvo na Slovensku. Rozvoj kapacitných možností jednotlivých stupňov školstva
a ich priestorová distribúcia je zásadným spôsobom, najmä na nižších stupňoch,
ovplyvňovaná demografickými faktormi, no postupne smerom k vyšším stupňom
škôl stále väčší vplyv zohrávajú aj ekonomické a spoločenské faktory. A tak zatiaľ čo
pri transformácii siete základných škôl môžeme uvažovať o miere schopnosti štátu
a samospráv zabezpečiť jednu zo základných funkcií štátu, ktorú štát na seba vzal už
v 18. storočí, v prípade najmä siete a kapacitách vysokých škôl je možné skôr uvažovať
o celkovom smerovaní spoločnosti. Uplynulých 30 rokov znamenalo zásadnú zmenu v
rôznych aspektoch slovenského školstva, no podobne ako v poľnohospodárstve, ktoré
prešlo koncom minulého storočia od produkčného k postprodukčnému, aj slovenské
školstvo sa po fáze kvantitatívneho rastu bude musieť na prahu nového milénia obrátiť
k rozvoju kvality. V tomto rámci bude pravdepodobne ešte viac vystavené tlakom na
prehĺbenie hierarchizácie, podobne ako iné sektory.
Jednou z oblastí, ktorá je považovaná za viditeľný prejav presadenia sa trhovej
ekonomiky na Slovensku je transformácia maloobchodu. Po prechode na trhové
hospodárstvo sa začali v maloobchode na Slovensku prejavovať rôzne transformačné
procesy: atomizácia, internacionalizácia, koncentrácia, kooperácia v kontexte
globalizačných procesov. Maloobchod ako sektor hospodárstva, ktorý štát ovplyvňuje
relatívne najmenej, je asi sektorom, kde sa najviditeľnejšie prejavujú ekonomické
a sociálne tlaky, ktoré nachádzajú svoj odraz v rozvoji a štruktúre maloobchodnej siete.
Slovensko sa v sektore maloobchodu zaradilo medzi okolité krajiny aj v otázke vplyvov
globalizácie a internacionalizácie symbolizovanej najmä rozmachom nákupných centier
versus podpory lokálnej ekonomiky a vzniku alternatívnej spotreby.
Za jednu z príležitostí ekonomického o sociálneho rozvoja Slovenska ako celku a najmä
viacerých jeho regiónov je považovaný rozvoj cestovného ruchu. Lákavé prípady zo
zahraničia, kde vo viacerých prípadoch hospodársky stagnujúce, či periférne regióny
sa začali dynamicky rozvíjať vďaka turizmu, sú inšpiráciou aj pre viaceré regióny
Slovenska. Ako sa však ukazuje, mnohé idealizované očakávania z pred troch desaťročí
sa v tomto smere zďaleka nenaplnili. Napriek tomu možno hodnotiť aj transformáciu
sektora cestovného ruchu na Slovensku ako pomerne úspešnú. Mnohé aspekty
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samozrejme podliehali ekonomickým a sociálnym vplyvom z iných sektorov, navyše
Slovensko muselo a musí v tomto smere neustále čeliť silnému konkurenčnému
tlaku okolitých krajín. I v rozvoji cestovného ruchu na Slovensku sa však v mnohých
oblastiach prehlbuje polarizácia medzi jednotlivými regiónmi a zadá sa, že rozvoj
turizmu regionálne disparity nezriedka ešte prehlbuje.
Rovnako, ba ešte výraznejšie sa prehlbuje polarizácia a regionálne disparity v sociálnej
oblasti. Kým pred rokom 1989 z ideologických dôvodov fenomén chudoby formálne
neexistoval, po roku 1990 sa „objavil“ s o to väčšou intenzitou. Samozrejme bola tu
najmä priama súvislosť s ekonomickou transformáciou, ktorá postihla jednotlivé regióny
Slovenska diferencovane. Už od druhej polovice 90. rokov 20. storočia sa otvorene
v geografickej obci diskutovalo o „dvoch Slovenskách“ – tom perspektívnejšom
západnom až severozápadnom a tom chudobnom južnom až východnom. Tento
priestorový model sa v rôznych variáciách opakuje aj pokiaľ ide o rôzne indikátory
prejavov chudoby na Slovensku. Napriek čiastočne pozitívnym trendom vývoja od
druhej polovice sledovaného obdobia zostáva však tento problém jedným z kľúčových
a zásadným spôsobom vplýva na možnosti ďalšieho rozvoja niektorých regiónov
Slovenska. Práve prehlbovanie regionálnych rozdielov je jav, ktorým transformačné
procesy zmenili obraz Slovenska. Transformačné procesy boli odrazom zásadných
zmien nielen v reštrukturalizácii, výkonnosti a prosperite ekonomických subjektov, ale
vo zvýšenej miere aj v uplatnení kvalitatívnych faktorov ako sú ľudské zdroje, sociálny
kapitál a infraštruktúrna vybavenosť regiónov. Všetky tieto javy mali vplyv na vývoj
a zmeny v regionálnej štruktúre územia Slovenska.
Poukázali sme na veľmi zložitý proces transformácie Slovenska počas uplynulých
30 rokov. Dokonca ani nehovoríme o transformácii ale o transformáciách, pretože
ako sme už uviedli, v rôznych aspektoch prebiehali tieto transformácie rôzne. Na
záver sa nebudeme uchyľovať k nejakým generalizovaným a hodnotiacim výrokom
a nanucovať čitateľom jednoznačné závery, pretože ich podľa našej mienky ani nie je
možné zodpovedne formulovať. Transformačne procesy na Slovensku však môžeme
jednoznačne označiť ako veľmi intenzívne. Vo výraznej miere prehĺbili nielen regionálne
disparity, ale najmä zásadným spôsobom zmenili celú krajinu. A práve na tieto zmeny
sme zamerali v našej monografii pozornosť.
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