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Úvod

Úvod
Predkladaná publikácia je druhým dielom série Slovacicum, ktorá vychádza
v edícii Studia Academica Slovaca ako tudijný materiál k vzdelávaciemu programu
Slovenèina ako cudzí jazyk. Cie¾om príruèky je v preh¾ade predstavi zahranièným
záujemcom o slovenské reálie súèasné dianie so zrete¾om na spoloèensko-politický
vývin po roku 1989 a s tým súvisiace zmeny v ivote krajiny a obèanov. Dôleitým
faktorom pri zostavovaní obsahu jednotlivých kapitol sa stal vznik Slovenskej
republiky a etablovanie jej tátnych intitúcií, úloha politických strán a hnutí, ako aj
formovanie národnej politiky vo vzahu k európskej integrácii. Kadá kapitola
reflektuje novú geopolitickú situáciu v irích európskych súvislostiach na pozadí
geografických a historických daností Slovenska.
Východiskom prezentácie je veobecná geografická charakteristika
s dôrazom na pecifiká jednotlivých regiónov a postulovanie regionálnej politiky.
Zároveò sa poukazuje na existujúce regionálne rozdiely, ktoré výrazne ovplyvòujú
tempo hospodárskych a sociálnych reforiem a dynamiku rozvoja Slovenska. Okrem
toho kniha zahàòa sociálnu stratifikáciu slovenskej spoloènosti s vymedzením
sociálnych vzahov z h¾adiska spoloèenského postavenia a ohodnotenia jednotlivých
sociálnych vrstiev a kategórií. Osobitné miesto zaujíma pecifikácia rodovej
problematiky a ponuka rodových túdií ako moderného prvku akademického
vzdelávacieho programu.
Publikácia nepredstavuje kompletný súbor aktuálnych otázok ivota
Slovenska, ale obsahuje len vybrané témy, ktoré môu slúi tudentom
slovakistických túdií na zahranièných univerzitách alebo v rámci tudijného programu
na slovenských univerzitách, ako aj frekventantom letnej koly Studia Academica
Slovaca. Zároveò je urèená lektorom slovenského jazyka a kultúry ako východisko
pri zostavovaní tudijného programu zameraného na získanie preh¾adu o súèasnom
stave slovenskej spoloènosti z poh¾adu jednotlivých vedných odborov. Keïe ide
o rozlièné oblasti odbornej komunikácie, jazyk textov je diferencovaný.
Od jednoduchieho opisného týlu v kapitole geografia, ktorá zahàòa základné
informácie o krajine, k nároènejiemu výkladovému postupu v ïalích kapitolách,
ktoré sa zaoberajú peciálnymi otázkami sociálnych a ekonomických vzahov.
Uvedené texty mono vyui jednak na odbornú jazykovú prípravu, jednak pri
vzdelávaní budúcich translatológov, aj ako východiskový materiál na odborné túdium.
Vzh¾adom na to, e práca s niektorými textami je nároèná a predpokladá znalos
terminologického minima, v úvode jednotlivých kapitol sú zaradené k¾úèové slová,
ktoré môu slúi ako pomôcka na porozumenie textu. Prísluné témy sú doplnené
tabu¾kami, schémami a obrázkami, ktoré názornejie demontrujú opisované fakty
a javy. Kadá kapitola tvorí relatívne samostatný celok, a preto umoòuje
pouívate¾om aj individuálny prístup k vybranej téme. Pre potreby hlbieho túdia
problematiky sa za kadou kapitolou uvádza prísluná odborná literatúra.
9
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Autormi jednotlivých kapitol sú poprední odborníci Univerzity Komenského
v Bratislave, a to z katedier filozofie (Etela Farkaová, Zuzana Kiczková, Mariana
Szapuová), politológie (Darina Malová, Branislav Dolný) a sociológie (Ján Bunèák,
Roman Dambazoviè, Ján Sopóci) filozofickej fakulty a katedier geografie
a regionálnej geografie prírodovedeckej fakulty (Viliam Lauko, Ladislav Dolmáèi,
Daniel Guròák, Eva Rajèáková), ako aj pracovník Centra pre európsku politiku
(Kamil Sládek). Príruèka je výsledkom spoloènej snahy ponúknu kompaktný
materiál k prezentácii Slovenska zahranièným záujemcom a prispie tak k hlbiemu
a lepiemu poznávaniu krajiny a jej súèasného dynamického rozvoja ako èlena
Európskej únie. Editori spolu s autormi publikácie veria, e si Slovacicum  Súèasné
Slovensko nájde cestu k svojim pouívate¾om a stane sa dobrým tudijným prameòom
spoznávania súèasnej tváre Slovenska.

Jana Pekarovièová
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Jana Pekarovièová
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Slovenská republika v Európe
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Slovensko v (stredo)európskom priestore

1.1 Geopolitická situácia
K¾úèové slová
podunajský región
platobná bilancia
Višegrádska skupina (V 4)
daòová / sociálna reforma
európska integrácia
jednotná / rovná daò z príjmu
národná identita
DPH  daò z pridanej hodnoty
tátna príslunos
zákonník práce
národnos
trh práce
politický systém
produktivita práce
parlament, národná rada
verejná správa
vláda
samospráva
ministerstvá
obec, okres, kraj
ústava
regionálna politika
odbory
subsidiarita (princíp podpory obèanov)
podniky
VÚC – vyšší územný celok
transformaèný proces
upa, upan
privatizácia
acquis communautaire
zahranièný kapitál
komunitárne právo
hospodárska politika
aproximácia (pribliovanie)
ekonomický rast
negociácia (vyjednávanie)
cenová stabilita
implementácia (zavádzanie)
tátny rozpoèet
národný referenèný rámec
HDP  hrubý domáci produkt
vo¾ná súa
zamestnanos / nezamestnanos
rovnos príleitostí

Slovensko patrí geograficky, historicky a kultúrne do oblasti, ktorá sa
v súèasnosti oznaèuje ako stredná, centrálna alebo stredovýchodná Európa. Ak
vychádzame z teórie troch historických regiónov kontinentálnej Európy, tvoriacich
západnú, východnú a stredovýchodnú Európu, ktoré bezprostredne ovplyvnili
kultúrno-historické procesy v naom priestore, Slovensko je súèasou
stredovýchodnej Európy, ktorá tvorí prechodnú oblas medzi Západom a Východom
alebo východný okraj trukturálne chápanej západnej Európy. Základom historického
vývinu tohto regiónu je práve prienik prvkov západného a východného vývinového
modelu, prièom prevaujú spoloèné znaky s kultúrou Západu , ktorá stojí v opozícii
voèi Východu, poznaèenom kultúrou Byzancie.
Slovensko ako krajina Podunajského regiónu sa èasto odvoláva na svoju
(stredo)európsku príslunos, ktorá sa na jeho historickej ceste prejavovala rozlièným
spôsobom. Slováci ako súèas rozlièných tátnych celkov (Ve¾komoravská ría,
13
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Uhorsko, Rakúsko-Uhorsko, Èeskoslovensko) mali bohaté skúsenosti s urèovaním
a diferencovaným uplatòovaním národnej identity a tátnej príslunosti. Po rozpade
habsburskej monarchie (1918) sa na pozadí geopolitických zmien a nasledujúcich
hospodárskych udalostí uvaovalo o tesnejej kooperácii susedných krajín a po
federáciu podunajských krajín. Táto predstava mala svojich zástupcov aj v slovenskej
politike. V knihe Federácia v strednej Európe (vydanej 1942 v angliètine, 1995
v nemèine, a 1997 v slovenèine) obhajuje Milan Hoda (bývalý predseda
èeskoslovenskej vlády v medzivojnovom období) vznik zväzku národov malých
stredoeurópskych tátov so zachovaním ich suverenity a nezávislosti. Ilo o vecné
zhodnotenie vývoja aj vtedajej situácie a h¾adanie východiska pre malé krajiny
v ustaviène ohrozovanom priestore (porov. Alner, 1999, s. 34). Uiu
(stredo)európsku kooperáciu bez politických obmedzení sa darí presadzova a po
politických zmenách v roku 1989, keï Slováci dostali ancu nanovo sa geopoliticky
identifikova v európskom kultúrnom priestore. Perspektíva priamej spolupráce sa
èiastoène naplnila vytvorením zoskupenia tyroch krajín Višegrádskej skupiny
(Visegrád group, 1991), nazývanej V4, ktorú tvoria Èeská republika, Slovensko,
Maïarsko, Po¾sko, avak toto úsilie nadobúda nový charakter po získaní vlastnej
tátnosti, keï vzniká samostatná Slovenská republika (1993) a obèania
prostredníctvom volených zástupcov získavajú právo samostatne riadi a spravova
vlastné záleitosti. Po rozdelení Èeskoslovenska, ktoré na rozdiel od iných
geopolitických zmien v junej a východnej Európe prebehlo pokojnou cestou, stál
mladý tát pred úlohou kontituova chýbajúce vnútropolitické intitúcie, vrátane
orgánov tátnej správy a zároveò vytvára novú kvalitu kontaktov so zahranièím aj
prostredníctvom budovania zodpovedajúcich zastupite¾ských orgánov, aby sa
Slovenská republika na zahraniènopolitickej scéne etablovala ako dôveryhodný
partner.
Cesta Slovenskej republiky od totality k demokracii nebola jednoduchá
a nezaobila sa bez vnútorných napätí a krytalizácie postojov na fungovanie a
charakter tátu, ale predovetkým na jeho politický a hospodársky systém
a uplatòovanie základných práv a slobôd. Principiálne rozdiely sa prejavili u pri
schva¾ovaní Ústavy Slovenskej republiky 1. septembra 1992. Aj keï mnohí
poslanci nesúhlasili s oficiálnou deklaráciou tátnej suverenity, ktorá bola z dielne
národne orientovaných strán, návrh bol poslaneckou väèinou prijatý, a tak
1. september sa stal Dòom Ústavy SR. Rozdelenie Èeskoslovenska na základe
ústavného zákona bez monosti obèanov vyjadri sa v referende vyvolalo neraz ostrú
výmenu názorov, najmä medzi dvoma prúdmi  tzv. národniarmi a tzv.
èechoslovakistami, stúpencami spoloèného tátu. Existujúce rozdielne názory
politických lídrov mali za následok rozdelenie politickej scény, postupne vznikali
rozlièné politické zoskupenia  strany a hnutia (kresanskí demokrati, ¾avicoví /
sociálni / demokrati, obèianski demokrati, národne orientované strany, liberáli, zelení
a pod.), ale základný charakter SR ako demokratického a právneho tátu sa podarilo
14
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jednotlivým (koalièným) vládam v priebehu rokov 1990  2005 udra a s väèími
èi meními úskaliami aj v ivote krajiny a obèanov uplatòova. Na politickej scéne
pôsobí vak doteraz pomerne ve¾a strán majúcich podobný program, v parlamentných
vo¾bách kandiduje obyèajne viac ako 20 strán. Vo vo¾bách uspeje zvyèajne es a
osem politických subjektov, ktoré sa dostanú do parlamentu, a tak sa podie¾ajú na
správe tátu a rozhodujú o jeho politicko-ekonomickom smerovaní. Keïe iadna
zo strán po vo¾bách nebola schopná samostatne zostavi vládu, museli úspené strany
navzájom rokova o vytvorení koalície. A tak kadú vládu obyèajne tvorili strany,
ktoré mali neraz rozdielne názory na smerovanie tátu a ako h¾adali potrebnú
zhodu pri rieení hospodárskych a sociálnych reforiem.
1.2 Na ceste do Európskej únie
Obdobie po roku 1989 poznaèilo predovetkým úsilie by súèasou procesu
európskej integrácie charakterizovaného prijímaním spoloèných európskych zásad,
ktoré podmieòovalo transformáciu vetkých oblastí verejného ivota. Tento proces
ovplyvnilo mnoho ïalích faktorov, sú to jednak geopolitické faktory: zánik tátov
a vznik nových tátov, nové územnosprávne èlenenie, posilnenie samosprávy,
hospodárska a sociálna politika, jednak etnokultúrne faktory: etnická / kultúrna
identita, kultúrna autonómia a jazyková diverzita, regionálna a cezhranièná spolupráca.
Krajiny stredoeurópskeho priestoru sa vyznaèujú h¾adaním spoloèných postupov,
ale v niektorých sférach je evidentné presadzovanie národných pecifík. Súèasný
proces súvisí s aproximáciou (pribliovaním), negociáciou (vyjednávaním)
a implementáciou (zavádzaním) noriem Európskej únie a európskej agendy, tzv.
acquis communautaire (právo Európskej únie, komunitárne právo),
do vnútrotátnej legislatívy nových èlenských krajín, vrátane Slovenska. Preberanie
euroagendy a jej integrácia do slovenského právneho, sociálneho a hospodárskeho
systému sa odvíja od európskych reálií zakotvených v osobitných dokumentoch,
ktoré sú vydávané a spravované orgánmi Európskej únie. K najdôleitejím
dokumentom patrí Agenda 2000  akèný plán Európskej únie obsahujúci reformy
a nástroje v oblasti verejnej správy.
Integrujúcim prvkom slovenskej národnej politiky bolo úsilie o vstup
do Európskej únie a NATO. Vetky vládne garnitúry deklarovali záujem o zaèlenenie
SR do európskych a transatlantických truktúr, aj keï názory na realizáciu
integraèných procesov neboli jednotné. Do roku 1989 politická situácia na Slovensku
nevytvárala priaznivé podmienky pre vznik a spoluprácu cezhranièných truktúr.
V snahe nenarui pozíciu tátu boli potláèané vetky miestne a regionálne iniciatívy,
smerujúce k vzájomnej spolupráci slovenských prihranièných regiónov s regiónmi
na opaènej strane hranice. Vznik cezhranièných truktúr a formovanie euroregionálnej
spolupráce sa v prihranièných regiónoch Slovenska stalo aktuálnym a v druhej
polovici 90. rokov.
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Regionálna politika prešla v podmienkach Slovenska viacerými vývojovými
etapami, pre ktoré boli príznaèné rozdielne strategické ciele, zámery a prístupy, èomu
zodpovedal aj systém pouívaných nástrojov na rozvoj regiónov. Kadá z vývojových
etáp osobitným spôsobom ovplyvòovala rozvoj regiónov a rozdielnou intenzitou
vyuívala potenciálne predpoklady územia, èo sa napokon odrazilo aj v diferencovanej
ekonomickej a sociálnej úrovni regiónov. Dôsledkom tohto procesu je regionálna
nerovnos a prehlbujúce sa regionálne rozdiely. Nemalý vplyv na rozvoj regiónov
Slovenska mali aj ïalie faktory, ako historický vývoj, tátno-politické pecifiká,
industrializaèné a urbanizaèné procesy, demografický vývoj a i. (Podrobnejie
informácie v kapitole Regionálna politika).
Podmienkou vstupu Slovenska do EÚ bola vnútorná stabilita krajiny ako
právneho tátu zaruèujúceho ochranu a uplatòovanie ¾udských práv a slobôd a práva
menín, ako aj vytvorenie prísluných demokratických intitútov (kontrolné orgány,
ombudsman). Predovetkým bolo potrebné vytvori legislatívne prostredie na
prijímanie trukturálnych reforiem vo vetkých oblastiach verejného ivota a úspené
absolvovanie prístupových rozhovorov s orgánmi EÚ so zameraním na tieto priority:
• aproximácia právneho systému SR s právom EÚ – preberanie aquis
communautaire a európskej agendy;
• reforma verejnej správy, posilnenie samosprávy – miestnej a regionálnej;
• reforma bankového sektora, vznik Národnej banky Slovenska
a komerèných bánk s cie¾om otvori finanèný trh;
• transformácia hospodárstva, revitalizácia podnikov, podpora malých
a stredných podnikov, privatizácia;
• budovanie infratruktúry, komunikaèné siete, cesty, eleznice;
• reforma sociálneho systému, zdravotného poistenia a dôchodkového
zabezpeèenia.
Tieto ambície Slovenska sa postupne naplnili a Slovenská republika sa stala
èlenom NATO (2002) a EÚ (1. máj 2004).
1.3 Ekonomická a sociálna transformácia
Od konca 2. svetovej vojny a do roku 1989 sa na Slovensku ako súèasti
Èeskoslovenska, uplatòovalo tzv. oblastné plánovanie a model centralistického
plánovacieho ekonomického systému. Rozvoj regiónov bol poznamenaný
centrálnym riadením a plánovaním. Oblastné (územné) truktúry a ich vzájomné vzahy
sa formovali pod urèujúcim vplyvom odvetvového prístupu. Model sa vyznaèoval
centrálnou alokáciou výrobných síl, pracovných zdrojov so zabezpeèením plnej
zamestnanosti, jednostrannou orientáciou na tzv. umelo vytvorené trhové prostredie
s monými ekologickými hazardmi a i. Sprievodnými javmi boli rastúca priestorová
nerovnováha a regionálne rozdiely.
Dôleitú úlohu v rozvoji Slovenska po roku 1993 malo okrem stanovenia
cie¾ov a priorít v oblasti hospodárskej a sociálnej politiky najmä budovanie
intitucionálneho a legislatívneho prostredia, vypracovanie a uplatnenie systému
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programových dokumentov. Intitucionálne, legislatívne a programové zabezpeèenie
predstavuje nevyhnutný elementárny rámec pre aplikáciu sústavy ekonomických,
administratívnych a štrukturálnych nástrojov EÚ v rozvoji Slovenska, a to so
zameraním na tieto oblasti:
• spoloèná zahranièná a bezpeènostná politika
• spoloèná agrárna (po¾nohospodárska) politika
• hospodárska a menová únia
• regionálna politika, vyrovnávanie zaostávajúcich regiónov
• sociálna politika a politika zamestnanosti
• environmentálna politika, ochrana ivotného prostredia
• dotaèná politika, trukturálne fondy, priame dotácie
• zabezpeèovanie hospodárskej a sociálnej súdrnosti
• rozvoj ¾udských zdrojov, spoloènos zaloená na znalostiach, celoivotné
vzdelávanie, spoloèné programy, mobility
• transparentnos, prístup obèanov k informáciám, ochrana osobných údajov
• konkurenèné prostredie, verejná súa, vytváranie alternatívnych moností
• rovnos príleitostí, antidiskriminaèné zákony.
Výraznejšia názorová diferenciácia politických reprezentácií sa prejavila pri
presadzovaní reforiem v oblasti privatizácie strategických podnikov, územnej správy,
ale najmä reforiem sociálneho systému a zdravotnej starostlivosti, ktoré preli
zásadnými zmenami. Najviac principiálnych zmien sa uskutoènilo vo volebnom období
2002  2006, keï vstupuje do platnosti novela základných zákonov, ako sú
Zákonník práce, Obèiansky zákonník èi Trestný poriadok. Viacerými zmenami
prešiel daòový systém, ktorý charakterizuje jednotná (rovná) daò z príjmu 19%,
ako aj daò z pridanej hodnoty s rovnakou sadzbou 19 %. Nevyhnutným krokom
fungujúcej ekonomiky bolo ozdravenie bankového a finanèného sektora. Napriek
nevýhodnej východiskovej pozícii v porovnaní s Èeskou republikou zaèala sa
retrukturalizácia slovenskej ekonomiky, revitalizácia tátnych podnikov spojená
s privatizáciou a vstupom zahranièného kapitálu, ako aj postupné vytváranie
podmienok pre stredné a malé podniky. Dôleitú úlohu pri riadení tátu kadoroène
zohráva tátny rozpoèet, ktorý je aktívnym nástrojom regulovania ekonomiky. Popri
fiškálnej funkcii (vyberanie daní) vplýva na makroekonomické ukazovatele, ako je
hrubý domáci produkt (HDP), zamestnanos, investície a cenová stabilita.
tátny rozpoèet je centralizovaný peòaný fond, ktorý má formu príjmov a výdavkov.
Hlavným zdrojom príjmov tátneho rozpoètu sú podnikové a osobné dane. Prijaté
opatrenia jednotlivých vlád viedli k zmenám makroekonomických nástrojov, ktoré
spolu s mikroekonomickými faktormi sú meradlom efektívnosti hospodárskej politiky
zameranej na zamestnanos, cenovú stabilitu, rovnováhu platobnej bilancie,
ekonomický rast, investície, optimálne rozde¾ovanie dôchodkov a hrubý domáci
produkt. Prostredníctvom fikálnej (rozpoètovej) a monetárnej (peòanej
a úverovej) politike štát reguluje transformáciu hospodárstva a ovplyvòuje silu
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a stabilitu domácej meny (slovenskej koruny), a tým aj makroekonomickú rovnováhu,
èo sa nepriamo prejavilo v správaní a rozhodovaní výrobcov, spotrebite¾ov aj
investorov. Vïaka týmto zásahom sa výrazne zmenila truktúra domáceho trhu
a zahranièného obchodu a Slovensko vykazuje aktívnu obchodnú bilanciu s krajinami
zdruenými v OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
Organization for Economic Cooperation and Development) a CEFTA
(Stredoeurópska dohoda o vo¾nom obchode  Central European Free Trade
Agreement), ale trvalo pasívne saldo s Ruskom, od ktorého je surovinovo závislé
(ropovod, plynovod).
1.4 Reforma verejnej správy
V súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie sa na princípe
subsidiarity, s cie¾om priblíi správu vecí verejných èo najbliie k obèanovi,
uskutoènila zásadná reforma verejnej správy, ktorá sa premietla v novej organizácii
tátnej, regionálnej a miestnej (lokálnej) administratívy. Vzahy medzi jednotlivými
zlokami (stupòami) verejnej správy, ako aj príslušné kompetencie (právomoci)
správnych orgánov upravuje Zákon o obecnom zriadení. Transformácia verejnej
správy bola zameraná na decentralizáciu orgánov a v súlade s preberaním euroagendy
sa vyznaèovala posilnením orgánov samosprávy (self-governing bodies).

Existujúci trojstupòový systém, v ktorom základné jednotky tvorili obec, okres
a kraj sa zredukoval, ale od roku 2001 pribudlo osem vyšších územných celkov
(VÚC) na regionálnej úrovni. Na pomenovanie novovzniknutých samosprávnych
krajov sa pouíva aj historizmus upa, ktorý na území bývalého Uhorska oznaèoval
územnosprávne jednotky. V súèasnosti má intitucionálne zabezpeèenie verejnej
správy SR tri úrovne  centrálnu (vláda SR, ministerstvá, ústredné orgány štátnej
správy), regionálnu (samospráva VÚC, krajské úrady) a lokálnu (obce)
s príslunými kompetenciami. Nové samosprávne kraje sú totoné s administratívnym
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èlenením Slovenska na osem krajov budovaných na základe geografických daností
a existujúcej infratruktúry v smere sever  juh a východ  západ. Administratívna
reforma si vyiadala zmeny v pomenovaní správnych orgánov, napríklad bývalý
národný výbor nahradil obecný úrad na èele so starostom obce alebo primátorom
mesta. V minulosti tento post zastával richtár (z nemeckého Richter – sudca)
vykonávajúci zároveò funkciu sudcu.
V súvislosti s transformáciou nadobúdajú vzahy na úrovni verejný –
súkromný èi kolektívny – individuálny, ktoré slúia ako hodnotové kritériá pre
politický a spoloèenský ivot, nové dimenzie. Tieto vzahy odráajú zmeny
uskutoènené za posledné dve desaroèia pri uplatòovaní princípov plánovitý –
trhový, totalitný  demokratický, centralistický  pluralitný, národný 
obèiansky, vytvárajúc tak nové paradigmy na lokálnej, regionálnej alebo celoštátnej
úrovni.
Relatívnos systému vyplýva z vnútornej diferencovanosti a meniacej sa
truktúry sociokultúrneho prostredia ako dôsledku vnútorných zmien i tlaku vonkajích
okolností. Presadzovaním reformných tendencií a dohôd medzi èlenskými tátmi sa
stierajú hranice národných tátov a vznikajú prirodzenejšie zoskupenia – euroregióny,
zdruujúce oblasti patriace do viacerých tátov, ktoré pod¾a tvorcov tejto mylienky
vytvárajú optimálnejie podmienky cezhraniènej multikultúrnej spolupráce.
Menia sa tradiène uznávané normy, relativizujú sa pojmy národ, národnos
a sprievodné prejavy ako národná hrdos, vlastenectvo a vytvárajú sa nové
hodnotové systémy vyzdvihujúce pluralizmus, vo¾nú súa a rovnos príleitostí.
Preberajú sa prvky otvorenej spoloènosti (open society) budovanej na obèianskom
princípe. Silnie tendencia európskosti èi európskej identity, na druhej strane
sa èoraz viacej presadzuje regionalizmus, uvedomená príslunos k urèitému regiónu
a s ním spojený princíp samosprávy (self-government). Slovensko ako krajina
pomerne ve¾kých regionálnych rozdielov prispieva svojou vnútornou èlenitosou
k pestrému obrazu stredoeurópskeho kultúrneho priestoru. Nastúpený program
zmenovania rozdielov medzi regiónmi a vznik mikroregiónov treba vak vníma
z dvoch aspektov. Na jednej strane sa proklamovaným vyrovnávaním sleduje
aproximácia èie postupné pribliovanie podmienok v hospodárskej a sociálnej
oblasti, na druhej strane unifikácia existujúcej teritoriálnej èlenitosti a etnokultúrnej
mnohotvárnosti slovenských regiónov by bola stratou svojrázneho koloritu krajiny.
Jedine zachovaním etnokultúrnej svojráznosti a rozvíjaním vnútornej regionálnej
èlenitosti rastie význam atraktívnosti Slovenska smerom k zahranièným
návtevníkom a s òou spojený záujem o slovenský jazyk a slovenskú kultúru. Napriek
ne¾ahkej ceste Slovenska k modernej tátnosti, ktorú do istej miery skomplikoval
nedostatok demokratických tradícií, heterogénne etnické zloenie, ako aj diverzita
politického spektra vládnych strán v transformaènom období, Slovensko sa dnes
vníma ako stabilná demokratická krajina, ktorá svojimi odványmi sociálnymi
reformami udáva tempo ekonomického vývoja v rámci Európskej únie. Perspektívy
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ïalieho rozvoja jednotlivých oblastí predstavuje Národný strategický referenèný
rámec, ktorý sa orientuje na presadzovanie znalostnej ekonomiky a efektívne vyuitie
prostriedkov zo trukturálnych fondov Európskej únie urèených na odstraòovanie
regionálnych rozdielov.
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2.1 POLOHA A ROZLOHA
Slovensko svojou rozlohou 49 036 km² nepatrí medzi roz¾ahlé táty Európy.
V Európe zaujíma 27. miesto a iba 15 tátov je meních ako Slovensko, ktoré má
podobnú rozlohu ako Dánsko, Holandsko èi vajèiarsko.
Slovensko leí v srdci Európy. Nemá priamy prístup k moru. Nevýhodu
vnútrozemského tátu zmieròuje rieka Dunaj, ktorá Slovensko spája s Èiernym morom
a prostredníctvom kanálov aj so Severným morom (vodná cesta Rýn  Mohan 
Dunaj). Najbliie k územiu krajiny je Jadranské more, po òom nasledujú Baltské,
Èierne a Severné more.
Územie Slovenska zaberá èas karpatského oblúka, kadia¾ prechádza hlavné
európske rozvodie, no väèina riek tu iba pramení. Slovensko oddávna lealo na
kriovatke dopravných ciest medzi Baltským a Jadranským morom a medzi Èiernym
a Severným morom. Na území Slovenska sa nachádza aj jeden z geografických
stredov Európy, sú to Kremnické Bane, obr. 1.
Poèetné archeologické nálezy na území Slovenska dokazujú, e krajina bola
osídlená u v praveku (okrem známeho nálezu výliatku lebeènej dutiny neandertálca
v Gánovciach sú to napr. nálezy z okolia Nového Mesta nad Váhom a Bojníc). Pred
nieko¾kými tisíckami rokov tu ili kmene koèovných pastierov aj usadlých ro¾níkov.
Na keltské a neskôr rímske osídlenia nadviazali Slovania, ktorých kmene prili do
strednej Európy v 4.  5. storoèí náho letopoètu. Za prvý tátny útvar na území
Slovenska mono povaova Ve¾komoravskú ríu, ktorej predchádzal kmeòový
zväz západných Slovanov nazývaný Samova ríša. Po rozpade Ve¾komoravskej
ríe bolo územie Slovenska dlho èasou väèieho mnohonárodnostného tátneho
celku  Uhorska, kde ili Slováci spolu s ïalími národmi a národnosami (Maïarmi,
Chorvátmi, Rusínmi, Rumunmi a Nemcami). Od konca 18. storoèia sa Slováci zaèali
národne uvedomova a bojova za svoje národné práva. V roku 1918 po rozpade
Rakúsko-Uhorska vznikol nový štát  Èeskoslovenská republika. Táto zmena
bola krokom k tátnej samostatnosti. V rokoch II. svetovej vojny (19391945) bolo
Slovensko samostatným tátom, nepatrilo mu vak celé územie, juné oblasti boli
obsadené Maïarskom. Po II. svetovej vojne sa obnovila Èeskoslovenská republika
a Slovensko sa stalo opä jej súèasou. Roku 1993 po postupných krokoch, ktoré
sa zaèali v roku 1989, sa stalo Slovensko samostatným nezávislým štátom s oficiálnym
názvom Slovenská republika.
Slovensko susedí s piatimi tátmi: s Rakúskom (106 km), Maïarskom (678
km), Ukrajinou (98 km), Po¾skom (597 km) a Èeskou republikou (240 km), obr.2.
Hranice územia tvoria väèinou prirodzené prírodné prekáky (vrcholové èasti
pohorí a rieky). Výnimkou sú úseky hraníc s Maïarskom a Ukrajinou, kde hranice
vedú níinou alebo kotlinou. Najnií bod územia Slovenska je miesto, kde rieka
Bodrog preteká cez tátnu hranicu s Maïarskom (94 m nad morom). Najvyie
poloený bod nad hladinou mora je vrchol Gerlachovského štítu (2 655 m nad
morom).
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Obr. 2. Slovensko a susedné táty
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2.2 PRÍRODNÉ POMERY
2.2.1 Geologická stavba
V geologickej stavbe územia Slovenska sa výrazne odliujú rozsiahlejie
pohoria Karpát od june poloenej Panónskej panvy.
Vznik pohorí, kotlín a níin
Karpaty sú mladé pohorie, ktoré vzniklo vrásnením na konci druhohôr a v
treohorách. V mladích treohorách sa u vyvrásnené a èiastoène zarovnané Karpaty
rozlámali na kryhy. Niektoré kryhy boli vyzdvihnuté a vytvorili pohoria (napr. Malé
Karpaty, Tatry), iné zasa poklesli a vytvorili kotliny (napr. ilinská kotlina, Turèianska
kotlina). Poklesom vznikli aj níiny (Podunajská, Východoslovenská a Záhorská
níina), ktoré sú èastou roz¾ahlej Panónskej panvy. Poèas tvrtohôr nastalo ochladenie
sprevádzané ¾adovými dobami.
Na území Slovenska sa Karpaty delia na Západné a Východné. Hranica
medzi nimi prebieha po východnom úpätí Slanských vrchov a Èergova. Karpaty sa
pozdåne èlenia na Vonkajšie a Vnútorné.
Flyšové pohoria (Vonkajšie Karpaty)
Vonkajšie Karpaty sa vyvrásnili v starích treohorách. Buduje ich fly. Tvoria
ho striedajúce sa vrstvy pieskovcov a ílovcov. Pieskovec je odolnejí voèi zvetrávaniu.
Na miestach, kde prevauje, dvíhajú sa vyie vrchy a chrbty (napr. Ve¾ká Javorina,
Babia hora). Ílovec je menej odolný. Na miestach jeho výskytu vznikli zvetrávaním
zníené doliny a brázdy. Horniny Vonkajích Karpát sú chudobné na nerastné suroviny.
Vyuíva sa iba pieskovec na stavebné a sochárske úèely.
Jadrové pohoria (Vnútorné Karpaty)
Vnútorné Karpaty majú v porovnaní s Vonkajími Karpatmi zloitú geologickú
stavbu. Tvoria ich jadrové pohoria, sopeèné pohoria, Slovenské rudohorie a kotliny.
Základ (jadro) jadrových pohorí je zloený z prvohorných a starích
krytalických hornín (ruly, svory, uly), ktoré tvoria najvyie vrchy Slovenska v
Tatrách, Nízkych Tatrách, Malej Fatre a v ïalích pohoriach. Okolo týchto
krytalických hornín sú nahromadené vrstvy vápencov, dolomitov, bridlíc, pieskovcov
a slieòov. Jadrové pohoria sa rozkladajú v strednej èasti klenby Karpát od Malých
Karpát cez Stráovské vrchy, Tríbeè, Malú a Ve¾kú Fatru, Tatry, Nízke Tatry a
konèia sa Slovenským rudohorím pri Koiciach. Najzloitejiu stavbu má Slovenské
rudohorie, ktorého súèasou sú krasové územia tvorené vápencami a dolomitmi:
Slovenský kras, Slovenský raj, Muránska planina. V jadrových pohoriach a
Slovenskom rudohorí sa vyskytujú rudy eleza, medi, antimónu. Vo ve¾kých
mnostvách sa aia nerudné suroviny. Vápenec sa láme na mnohých miestach a
vyuíva sa na výrobu cementu a vápna do vysokých pecí a na stavebné úèely. Magnezit
sa pouíva ako izolaèný materiál.
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Sopeèné pohoria (Vnútorné Karpaty)
Na konci treohôr, keï sa Karpaty dvíhali, vznikli na ich junom okraji hlboké
zlomy. Pozdå nich prúdili roztavené horniny na povrch a vzniknuté sopky vyvrhovali
aj popol a kamene. Tak vznikli na junom okraji Karpát sopeèné pohoria. Budujú
ich sopeèné horniny (andezity, ryolity, bazalty, tufy). V sopeèných horninách, najmä
v Kremnických vrchoch a Štiavnických vrchoch, sa vytvorili ilné loiská farebných
a vzácnych kovov. V minulosti bola známa aba zlata a striebra v Banskej tiavnici
a Kremnici. V sopeèných pohoriach sa nachádzajú aj loiská olova, zinku a antimonitu.
Andezit a bazalt sa pouívajú na stavbu ciest a budov.
Kotliny
V mladích treohorách, keï sa dvíhali jadrové pohoria, na juhu územie
poklesávalo. Tak vznikli pozdå Dunaja rozsiahle kotliny. Zalialo ich more alebo jazerá.
V nich sa ukladali morské a jazerné usadeniny: trky, piesky a íly. Tvoria Záhorskú
níinu, Podunajskú níinu, Východoslovenskú níinu a dná niektorých kotlín vnútri
Karpát (napr. Juhoslovenskú kotlinu, Košickú kotlinu).
Usadeniny mladích treohôr obsahujú pri Kútoch, Handlovej, Novákach
a Ve¾kom Krtíi loiská hnedého uhlia a lignitu. Vznikli uho¾natením dreva a rastlín.
Tento proces trval od treohôr. Na Záhorskej níine sú aj loiská zemného plynu
a ropy. V Solivare pri Preove a Zbudzi na Východoslovenskej níine vznikli loiská
soli.
Rieky ukladajú trky, piesky a íly v kotlinách a zníeninách od zaèiatku tvrtohôr
a dodnes. V tvrtohorách, poèas ¾adových dôb, nebolo územie pokryté rastlinstvom.
Silný vietor vyfúkal z povrchu drobné èastice piesku a prachu a na inom mieste ich
ukladal. Tak navial na Záhorskej níine pieskové náveje (duny). Menie náveje piesku
sú aj na Podunajskej a Východoslovenskej níine.
Na Podunajskú a Východoslovenskú níinu, ale aj na dná niektorých kotlín
(napr. Juhoslovenskej kotliny, Koickej kotliny) navial vietor prachové èastice vo
forme spraových pokrovov (vrstiev drobných zrnieèok prachu). Na spraiach sa
vyvinuli úrodné pôdy èernozeme a hnedozeme.
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2.2.2 Reliéf
Celkový vzh¾ad, tvárnos povrchu slovenskej krajiny je výsledkom pôsobenia
vonkajích prírodných èinite¾ov (voda, vietor, ¾adovec) na povrch, ktorý vznikol
horotvornými pochodmi (vrásnenie, zdvih, pokles). Okrem prírodných èinite¾ov reliéf
krajiny ovplyvnil aj èlovek.
Najvýraznejie a v najväèom rozsahu sa z vonkajích prírodných èinite¾ov
prejavuje èinnos vody (riek, potokov, daïa). Väèina slovenských riek si vyhåbila
dolinu v tvare písmena V, napr. doliny riek Váh, Hron, Hornád, Hnilec. Na miestach,
kde teèú rieky na menej odolných horninách, sú ich doliny irie. V oblastiach
s odolnejími horninami sú doliny uie a ich svahy sú strmie. Na viacerých miestach
sa rieky prerezali cez dvíhajúce sa pohoria.
Rieky vyplnili vo tvrtohorách jazerá, ktoré boli v minulosti v Podunajskej
níine, Východoslovenskej níine, Juhoslovenskej kotline, Záhorskej níine.
Na miestach, kde rieky vytekajú z pohoria do kotliny, sa tvoria náplavy
materiálu. Majú tvar kue¾a. Náplavový kue¾ vytvoril aj Dunaj pod Bratislavou. Je
taký mohutný, e odtlaèil ústie Váhu a ku Komárnu, hoci sa pôvodne vlieval do
Dunaja ove¾a vyie po toku, pribline pri Gabèíkove.
Rieky netiekli stále v takej výke ako v súèasnosti. Pod¾a toho, ako sa územie
dvíhalo alebo klesalo, rieky sa striedavo zarezávali do povrchu alebo naò ukladali
splavovaný materiál. Tak vznikli rieène terasy. Väèie slovenské rieky majú 4  7
stupòov terás.
Na vápencových horninách (Slovenský kras, Muránska planina) vznikli krasové
útvary. Formuje ich voda, ktorá rozpúa vápence a dolomity, a tak vytvára jaskyne,
závrty a priepasti.
Najväèiu jaskynnú sústavu Slovenska tvorí Demänovský jaskynný systém
(27,9 km dlhý) v Nízkych Tatrách. Najhlbia priepas (432 m hlboká) je v jaskyni
Starý hrad.
Vietor vytvoril na povrchu Slovenska menej nápadné tvary ako voda. Jeho
èinnosou vznikli pieskové presypy (duny) a vrstvy sprae. Navievanie piesku
a prachu prebiehalo v ¾adových dobách. Duny vznikli najmä na Záhorskej níine.
V súèasnosti sú porastené borovicovým lesom. Spra je typická pre Podunajskú
níinu, najmä jej pahorkovité èasti.
¼adovce zanechali výraznejie stopy svojej èinnosti v Tatrách. títy Tatier
vytvarovali do ostrej podoby práve svojím pôsobením. Bez ich èinnosti by mali povrch
zaoblenejí. ¼adovce pri svojej dráhe z pohoria vyhåbili doliny v tvare písmena U.
Najznámejšie sú Mengusovská dolina, Mlynická dolina a Ve¾ká studená dolina.
Výsledkom ich èinnosti sú aj tatranské plesá. Na území Slovenska boli iba horské
¾adovce. Nachádzali sa v Tatrách, Nízkych Tatrách a Malej Fatre. Pevninský ¾adovec
zastavili pred postupom pohoria, ktoré tvoria hraniènú oblas medzi Slovenskom
a Po¾skom.
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V ostatnom èase sa v krajine najviac prejavuje èinnos èloveka. Obrába pôdu,
aí horniny, stavia hrádze, cesty, zarovnáva povrch. Najvýraznejie negatívne zásahy
èloveka do krajiny Slovenska sú miesta aby hornín a haldy po ich spracovaní (iar
nad Hronom, Sereï, Dobiná). Èlovek je vak aj tvorcom pekných krajinných prvkov,
ako sú terasové políèka (okolie Po¾any), vinice (Malé Karpaty), sady.
Èlenenie povrchu
Povrch Slovenska sa zvyuje od níin na juhu územia, k najvyím pohoriam
v strede a na severe. Ich základné tvary boli urèené výstupom a poklesom zemských
krýh v neogéne. Doliny riek prerezali jednotlivé èasti pohorí a rozdelili ich na osobitné
horské celky. Povrchové celky Slovenska patria do Panónskej panvy a Karpát.
Panónska panva
Na územie Slovenska zasahujú tri èasti Panónskej panvy: Záhorská níina,
Podunajská níina a Východoslovenská níina.
Záhorská níina má rovinatý a pahorkový reliéf. Z níin má najmeniu rozlohu.
Jej nadmorská výka smerom na sever stúpa. Delí sa na dva celky. Rovinatejia
Borská níina na juhu je prevane pokrytá piesoènatými pôdami, na ktorých rastie
borovicový les. Severnejia Chvojnická pahorkatina je tvorená spraami a je
po¾nohospodársky vyuívaná.
Podunajská níina je po¾nohospodársky najúrodnejia oblas Slovenska.
Pri Dunaji sa nachádza jej èas Podunajská rovina. Severnejie prechádza do
Podunajskej pahorkatiny, ktorá lemuje okraje pohorí (Malé Karpaty, Povaský
Inovec, Tríbeè a i.) prstovito vybiehajúcich do níiny.
Rozlohou druhá najväèia níina je Východoslovenská níina. Èlení sa na
Východoslovenskú rovinu a Východoslovenskú pahorkatinu. Na Východoslovenskej
rovine sa nachádza najniie poloený bod Slovenska. Východoslovenská pahorkatina
má mierne zvlnený povrch. Lemuje rovinu smerom k pohoriam (Slanské vrchy,
Vihorlat).
Karpaty
Na územie Slovenska zasahujú dve èasti roz¾ahlého pohoria Karpát. Západné
Karpaty, ktoré zaberajú väèinu povrchu, a Východné Karpaty.
Západné Karpaty sa èlenia na dve odliné pásma  na vonkajie a vnútorné
Západné Karpaty.
Vonkajšie Západné Karpaty sa tiahnu od Bielych Karpát a Myjavskej
pahorkatiny na západe po ¼ubovniansku vrchovinu a Èergov na východe. Tvoria
ich prevane hranièné pohoria na západe s Moravou (Èeskom) a na severe
s Po¾skom. Zaraïujú sa do nich tieto významnejie pohoria a kotliny: Biele Karpaty,
Povaské podolie, Javorníky, Beskydy, Oravská kotlina, Spiská Magura, Levoèské
vrchy a i. (Beskydy sú rozsiahle pohorie, do ktorého sa zaraïujú: Kysucké Beskydy,
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Oravské Beskydy, Kysucká vrchovina, Oravská vrchovina, Oravská Magura,
Pieniny, ¼ubovnianska vrchovina a Èergov). Vonkajie Západné Karpaty sú menej
nápadné svojimi povrchovými tvarmi, vzh¾adom a stavbou sú jednotvárnejie.
Spôsobuje to fly, ktorý tvorí toto pásmo. Najväèiu nadmorskú výku dosahujú
pieskovcovým vrchom v Oravských Beskydách (Babia hora, 1 725 m n. m.). Doliny
utvárajú prevane ílovce (dolina Kysuce, Vláry a i.).
Vnútorné Západné Karpaty sa skladajú z 39 povrchových celkov. Kadý
z nich je nieèím svojrázny. Pod¾a geologickej stavby a vzh¾adu ich mono rozdeli
do tyroch skupín:
l. jadrové pohoria,
2. sopeèné pohoria,
3. Slovenské rudohorie,
4. karpatské kotliny.
Turisti najviac vyh¾adávajú jadrové pohoria. V sopeèných pohoriach sú
najväèie zásoby vzácnych kovov. Slovenské rudohorie je najzalesnenejia oblas
Slovenska. Medzi týmito pohoriami sú doliny a kotliny, ktoré ich odde¾ujú. V nich
sa sústreïuje èinnos èloveka.
Najroz¾ahlejia a najpoèetnejia je skupina jadrových pohorí. Patria do nej
Malé Karpaty, Povaský Inovec, Stráovské vrchy, Sú¾ovské vrchy, Malá Fatra,
iar, Ve¾ká Fatra, Choèské vrchy, Tribeè, Nízke Tatry, Tatry, Branisko.
Sopeèné pohoria sú najmladie. Nedosahujú výku jadrových pohorí. Typické
pre ne sú strmé svahy a úzke doliny. Nachádzajú sa junejie od jadrových pohorí.
Najvyiu nadmorskú výku z nich dosahuje Po¾ana (1 458 m n. m.). Ïalie horské
celky, ktoré vznikli sopeènou èinnosou, sú Pohronský Inovec, Vtáènik, Kremnické
vrchy, tiavnické vrchy, Krupinská planina, Javorie, Burda, Cerová vrchovina,
Slanské vrchy a Zemplínske vrchy.
Slovenské rudohorie je roz¾ahlé pohorie v strednej èasti Slovenska. Tvorí
akoby batu, o ktorú sa opierajú jadrové a sopeèné pohoria. K Slovenskému rudohoriu patria aj vápencové pohoria Slovenska, a to Slovenský kras, Slovenský raj
a Muránska planina.
Na juhu Slovenské rudohorie ohranièuje Juhoslovenská kotlina. Ïalie kotliny,
ktoré dotvárajú povrch Západných Karpát, sú Hornonitrianska, ilinská, Turèianska,
Podtatranská, iarska, Plieovská, Zvolenská, Hornádska, Koická, Roòavská
kotlina a Horehronské podolie.
Východné Karpaty sa rozprestierajú na severovýchode Slovenska. Rozde¾ujú
sa tie na Vnútorné Východné Karpaty a Vonkajšie Východné Karpaty. Ich
vonkajia èas (Nízke Beskydy a Poloniny  Bukovské vrchy) sa vzh¾adom podobá
na Vonkajie Západné Karpaty, ale má niie nadmorské výky. Do Nízkych Beskýd
patria Laborecká a Ondavská vrchovina. Vnútorné Východné Karpaty tvoria sopeèné
Vihorlatské vrchy.
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2.2.3 Podnebie a poèasie
Slovensko sa nachádza v severnom miernom pásme. Poèas roka sa preto
mení výka slnka nad obzorom, dåka dòa a noci a mnostvo získaného tepla
a svetla. Charakteristické sú pre toto pásmo tyri roèné obdobia. Na podnebie vplýva
aj poloha Slovenska v oblasti s prechodnými vplyvmi kontinentálnej a oceánskej
klímy. Vzduch, ktorý prichádza z Ázie, spôsobuje sucho, v lete horúèavy a v zime
silné mrazy. Oceánsky vzduch (od Atlantického oceánu) prináa zráky a zmieròuje
teploty, v zime odmäk a v lete ochladenie.
Najdlhí slneèný svit je v Podunajskej rovine (Hurbanovo, Bratislava 2 250
hodín roène) a vo Vysokých Tatrách (Lomnický tít 2 000 hodín roène). Najdlhí
èas je slnko zatienené v Oravskej kotline, Horehronskom podolí (slneèný svit tam
trvá menej ako 1 900 hodín roène). Kotliny a níiny sú èasto (najmä v zime) v hmle.
Dno kotliny vyplní aí, chladnejí vzduch a na vrcholy a stráne okolitých pohorí
vystúpi teplejí vzduch a je tam slneèno. Hmla sa v kotlinách vyskytuje v dôsledku
teplotnej inverzie.
Rozloenie zráok a teplôt závisí hlavne od nadmorskej výšky a orientácie
svahov. Najviac zráok spadne vo Vysokých Tatrách (Lomnický tít okolo 2 000
mm roène). Najsuchie sú miesta v níinách (v okolí Sládkovièova a Trebiova asi
550 mm). Keï je teplota dostatoène nízka, sneí. V Tatrách padá väèina zráok
vo forme snehu. Priemerná roèná teplota na vrcholoch je –3 °C. V januári klesá
priemerne na –10 °C a v júli vystupuje iba na +4°C.
Najteplejie oblasti Slovenska sú na Podunajskej a Východoslovenskej rovine.
Priemernú roènú teplotu majú +10 °C. So stúpajúcou nadmorskou výkou ubúda
teplota (0,5 °C na 100 metrov nadmorskej výky) a pribúda mnostvo zráok.
Najniia teplota bola na Slovensku nameraná vo Zvolenskej kotline (VíglaPstrua) 41,0 °C 11. 2. 1929, keï bola inverzná situácia. Najteplejie bolo
v Komárne +39,8 °C dòa 5. 7. 1950.
Slovensko sa nachádza v oblasti s prevládajúcim západným a severozápadným
prúdením vzduchu. Toto prúdenie prináa vlahu od Atlantického oceánu. Najviac
vlahy dostávajú severozápadné stráne Tatier, Beskýd, Malej Fatry, Oravská kotlina
a i. Oblasti, ktoré leia v závetrí (zrákovom tieni) pohorí, sú Popradská kotlina,
Levoèské vrchy, Hornádska kotlina, Slovenský kras, Koická kotlina a i.
Poèasie na Slovensku je ve¾mi premenlivé. Spôsobuje to najmä striedanie
vplyvu suchého kontinentálneho (pevninského) a vlhkého oceánskeho (morského)
vzduchu. Keï prevládne vplyv pevninských vzduných más, v letnom polroku býva
teplé slneèné poèasie. Naopak, v zimnom polroku je ve¾mi chladno a sucho (mrazivé
januárové dni). V prípade, keï je Slovensko pod vplyvom oceánskeho vzduchu,
poèasie v letnom polroku býva dadivé a chladné. V zime väèinou sneí a teploty
sú mierne.
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Klimatické oblasti
Hoci rozloha Slovenska nie je ve¾ká, klíma jeho rôznych oblastí sa líi.
Rozdiely v klíme spôsobuje predovetkým rozlièná nadmorská výška. Slovensko sa
delí na tri klimatické oblasti: teplú, mierne teplú a chladnú.
Teplá oblas zaberá najniie poloené èasti Slovenska (Podunajská níina,
Záhorská níina, Juhoslovenská kotlina, Koická kotlina, Východoslovenská níina).
Klímu charakterizuje najvyia priemerná roèná teplota (810 °C) nameraná na území
Slovenska. Rozdiel medzi najniími priemernými mesaènými teplotami (január 
1 °C a 3 °C) a najvyími (júl +20 °C) je najväèí na Slovensku. Mnostvo
zráok, ktoré spadne na teplú oblas, je 550750 mm. Rozprestiera sa v nej
najúrodnejie územie. Roèné mnostvo zráok im vak nestaèí, preto treba po¾nohospodársku pôdu zavlaova.
Do mierne teplej oblasti patrí roz¾ahlá èas Slovenska, a to niie pohoria
(napr. Malé Karpaty, Zemplínske vrchy), úboèia vyích pohorí (Nízke Tatry, Ve¾ká
Fatra), dná kotlín (Oravská, Hornádska). Rozprestiera sa do nadmorskej výky
800 m nad morom. Priemerná roèná teplota je tam 48 °C. Mnostvo zráok sa
pohybuje od 8001200 mm. V dnách kotlín sa èasto vyskytujú inverzie teploty.
V mierne teplom pásme sa pestujú vo väèej miere na teplo menej nároèné
po¾nohospodárske plodiny, ako sú zemiaky, ra.
Chladná oblas zaberá najvyie poloené èasti Slovenska nad 800 m nad
morom (Tatry, Nízke Tatry, Malá a Ve¾ká Fatra). Priemerné roèné teploty sú blízke
0 °C ( 3 °C a +4 °C). Rozdiely medzi priemernými mesaènými teplotami v januári
(10°C) a júli (+4°C) sú najmenie na Slovensku. V chladnej oblasti spadne roène
13002000 mm zráok, ve¾ká èas vo forme snehu. Sneh sa udrí dlhie ako
6 mesiacov a v niektorých èastiach (tatranské vrcholy) aj po celý rok. Chladné pásmo
pokrývajú väèinou lesy, v najvyích polohách lúky a skaliská.
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2.2.4 Vodstvo
Rieky
Väèina územia Slovenska patrí do úmoria Èierneho mora a iba malá èas do
úmoria Baltského mora. Hoci k Slovensku je najbliie Jadranské more, iadna
slovenská rieka do neho neústi. Zabránili v tom roz¾ahlé Alpy.
Vysoké pohoria Karpát, ktoré vypåòajú ve¾kú èas územia Slovenska,
spôsobujú, e väèina riek tu iba pramení a rýchlo odteká do susedných tátov.
Z väèích riek na Slovensko priteká len Dunaj a Morava na západe a Tisa na východe.
Dunaj so svojimi prítokmi odvádza vodu do Èierneho mora takmer z celého
územia Slovenska. Dunajec a jeho prítok Poprad sa vlievajú do Visly a potom do
Baltského mora. Odvodòujú iba 4 % plochy tátu.
Rieka Morava tvorí èas tátnej hranice s Èeskou republikou a Rakúskom.
Pri Devíne sa vlieva do Dunaja. Do Moravy vtekajú zo Záhorskej níiny a Myjavskej
pahorkatiny najzápadnejie rieky Slovenska Myjava a Rudava.
Najdlhší prítok Dunaja je Váh (402,5 km). Má dve zdrojnice. Biely Váh
pramení pod Kriváòom vo Vysokých Tatrách a Èierny Váh pod Krá¾ovou ho¾ou
v Nízkych Tatrách. Spájajú sa pri Krá¾ovej Lehote. Potom Váh preteká sústavou
malebných kotlín, kde priberá najdôleitejie prítoky Oravu, Turiec a Kysucu.
Pred ústím do Dunaja do neho vtekajú Nitra a itava a Malý Dunaj.
Pod Krá¾ovou ho¾ou pramení aj Hron, ktorý vytvára súbený, ale mení oblúk
s Váhom. Jeho dolina je hospodárskou osou stredného Slovenska.
Ipe¾ teèie zo Slovenského rudohoria do Juhoslovenskej kotliny. Tvorí hranicu
s Maïarskom v dåke 143 km.
Slaná s prítokmi Rimava a Bodva utvárajú rieèny vejár. Hornád, ktorý pramení
tie pod Krá¾ovou ho¾ou, prijíma zo Slovenského raja teèúci Hnilec a rieènu os
Koickej kotliny  Torysu.
Najvýchodnejiu èas republiky odvodòuje Bodrog. Vzniká spojením Ondavy
(s Top¾ou) a Latorice (s Laborcom a Uhom). Slaná s Bodvou, Hornád a Bodrog
sa v Maïarsku vlievajú do Tisy, ktorá predtým tvorí hranice v dåke 5 km.
Väèina slovenských riek má najvyí stav vody na jar (marec, apríl), keï sa
v ich povodí topí sneh. Dunaj má najviac vody a zaèiatkom leta (jún, júl). Zásobujú
ho prítoky z Álp, kde sa sneh a ¾adovce topia neskorie.
V minulosti suovali obyvate¾ov povodne najmä v blízkosti väèích riek, napr.
na východe Slovenska. Po vybudovaní systému hrádzí a priehrad sa ohrozenie
povodòami zmenilo. V súèasnosti sú vak nebezpeènejie menie rieky, ktoré sa po
výdatných daïoch èi rýchlom topení snehu, vylejú z korýt.
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Jazerá a umelé vodné nádre
Najviac prírodných jazier na Slovensku vzniklo èinnosou ¾adovcov v Tatrách.
Tieto prírodné jazerá sa nazývajú plesá. Najväèie z nich je Ve¾ké Hincovo pleso
s rozlohou 20 ha a håbkou 53 m (je najhlbím plesom). Z ïalích známych plies
mono uvies Štrbské pleso, Popradské pleso.
Okrem toho boli na Slovensku vytvorené viaceré umelé vodné nádre, ako
sú rybníky (napr. pri Malackách, Trnave) alebo vodou zaplavené jamy po abe
trku (napr. Senecké jazerá, Zlaté piesky pri Bratislave).V stredoveku ¾udia
vybudovali vodné nádre, ktoré slúili predovetkým banskej èinnosti. V tiavnických
vrchoch sa nazývajú tajchy. V súèasnosti sa vyuívajú na rekreaèné úèely. Známe sú
Richnavské jazerá èi Poèúvadlo pod Sitnom.
Z umelých vodných nádrí sú najviac rozšírené priehradné vodné nádre.
Vybudovali ich najmä po II. svetovej vojne. Najviac vodných nádrí sa nachádza na
Váhu. Známejie z nich sú Liptovská Mara, Nosice a Såòava pri Pieanoch. Ïalie
známe priehrady sú Oravská priehrada (vybudovaná na rieke Orava), Zemplínska
šírava (na rieke Laborec), Palcmanská Maša (na rieke Hnilec v Slovenskom raji)
a Ruín (na rieke Hornád). K novším patrí vodné dielo Gabèíkovo na Dunaji, vodné
dielo ilina na Váhu, Krá¾ová pri Galante na Váhu, Starina na Ciroche a Nová
Bystrica na rieke Bystrici, ktorá je prítokom Kysuce.
Slovensko je bohaté na minerálne a termálne vody. Niet skoro pohoria,
kotliny alebo níiny, v ktorej by sa nevyskytovali. Celkove je na Slovensku okolo
1 470 výverov minerálnych vôd. Na zemský povrch vystupujú pozdå zlomov. V håbke
sa obohacujú o minerálne látky a v niektorých prípadoch sa zohrievajú. Minerálne
vody sa konzumujú ako lieèivé a osvieujúce nápoje. Najznámejie sú Slatina,
Santovka, Fatra a Salvator. Pri termálnych prameòoch vznikli svetoznáme kúpele,
napr. Pieany, Trenèianske Teplice, Dudince, Bardejovské Kúpele. Lieèia sa
v nich rôzne ochorenia.
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2.2.5 Pôdy
Pôdne druhy
Piesoènaté pôdy (nazývajú sa aj ¾ahké) obsahujú ve¾a zàn piesku. Vznikli
najmä na pieskoch v Záhorskej a Východoslovenskej níine. Piesoènaté pôdy rýchlo
vysychajú. ¼ahko sa zohrievajú a prepúajú vodu, ktorá odplavuje iviny do håbky
(obohatený horizont). Preto sú málo úrodné. Èasto na nich rastú borovicové a agátové
lesy.
Hlinité pôdy (stredne aké) obsahujú ve¾a prachových èastíc. Vyvinuli sa
predovetkým na spraiach Podunajskej níiny, Juhoslovenskej kotliny a
Východoslovenskej níiny. Vyskytujú sa aj na sopeèných horninách. Sú to najlepie
po¾nohospodárske pôdy.
Ílovité pôdy (aké) sa nachádzajú na ílovitých horninách, ktoré vznikli
usadzovaním jemného bahna na dne morí a jazier v minulosti. Vyskytujú sa
v podhorských èastiach níin a v kotlinách. Ílovité pôdy za sucha tvrdnú a pukajú.
Nasiaknuté vodou sú maz¾avé. ako sa obrábajú a sú menej úrodné.
Pôdy v horských oblastiach obsahujú mnoho kameòa, ktorý vzniká zvetrávaním
materskej horniny. Nazývajú sa aj skeletnaté pôdy. Zle sa obrábajú. Väèinou ich
pokrývajú lesy.
Pôdne typy
Výskyt pôdnych typov je na Slovensku podmienený najmä polohou
v nadmorskej výške, materskou horninou a prítomnosou podzemnej vody.
Na nivách riek vznikli fluvizeme (nivné pôdy) ovplyvòované podzemnou
i záplavovou vodou. Ïalej od koryta rieky sú èiernice (luné pôdy), ktoré majú viac
humusu a sú úrodné. Na spraových pohorkatinách slovenských níin sa nachádzajú
najmä èernozeme, hnedozeme a fluvizeme. Spolu s èiernicami sú najúrodnejie
pôdne typy.
Svahy pohorí pokrývajú prevane kambizeme (hnedé lesné pôdy), najmä pod
listnatými lesmi. Nad nimi na miestach s väèím mnostvom zráok vznikli podzoly
(pod ihliènatými lesmi s kosodrevinou). Územia budované vápencami a dolomitmi
pokrývajú rendziny.
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2.2.6 Rastlinstvo (Flóra)
Slovensko patrí do pásma listnatých a zmiešaných lesov severného mierneho
podnebného pásma. Charakter rastlinného krytu u nás závisí od nadmorskej výky,
v ktorej sa nachádza. V tvrtohorách sa klíma viackrát menila a tomu sa prispôsobovali
aj rastlinné druhy. Z ¾adových dôb sa u nás zachovali kosodrevina a limba. Postupným
otep¾ovaním sa írili teplomilné druhy.
Vegetaèné stupne
Stúpajúcej nadmorskej výke sa prispôsobilo aj rastlinstvo, ktoré vytvára
výkové rastlinné (vegetaèné) stupne. Na území Slovenska sa rozliuje pä
vegetaèných stupòov a luné lesy, ktoré sa nachádzajú popri vodných tokoch v
rôznej nadmorskej výške.
• Stupeò dubových lesov sa roziruje v teplých níinách a stúpa na predhoria
vrchov do 550 m nad morom. Hlavná drevina je dub a èasto sa vyskytuje hrab.
Tento stupeò je dnes prevane odlesnený a premenený na polia.
• Stupeò bukových lesov sa nachádza v mierne teplej a vlhkej klíme pohorí od
550 do 1100 m nad morom. Prevládajúca drevina je buk. V prirodzených
porastoch rastie javor a jed¾a.
• Stupeò smrekových lesov tvorí zároveò hornú hranicu lesa. Hlavná drevina je
smrek, ktorému vyhovuje chladnejia klíma od 1100 do 1600 m nad morom.
• Stupeò kosodreviny na Slovensku zaberá súvislejie plochy v Tatrách a Nízkych
Tatrách v nadmorských výkach od 1600 do 1800 m nad morom a len vrcholové
èasti Malej a Ve¾kej Fatry.
• Stupeò alpínskych lúk sa vyskytuje v najvyích èastiach Tatier a Nízkych Tatier
nad 1800 m nad morom. Rastliny dobre znáajú chlad. Kvetena je pestrofarebná.
Vo vrcholových èastiach Ve¾kej a Malej Fatry vznikli hospodárskou èinnosou
èloveka (napr. chovom oviec) na mieste kosodreviny lúky s trávnatým porastom,
nazývajú sa aj hole. Nad týmto pásmom sa nachádzajú u iba holé skaly miestami
porastené liajníkmi èi machmi.
• Luné lesy tvoria osobitné rastlinné spoloèenstvo, ktoré závisí od blízkosti
a hladiny podzemnej vody. Súvislejie porasty luných lesov sa zachovali pri
riekach Morava, Dunaj a Latorica. Rastú v nich topole, vàby a jele. V horských
oblastiach pri riekach sa èasto vyskytuje smrek.
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2.2.7 ivoèístvo (Fauna)
Na kadý vegetaèný stupeò sa viae typické ivoèístvo, ktorému poskytuje
potravu a úkryt.
ivoèíne spoloèenstvo polí a lúk. ivoèíchy majú svoj domov na níinách
a na slneèných svahoch predhorí. Odtia¾to sa rozírili aj na plochy, ktoré èlovek
premenil na ornú pôdu. Typickí zástupcovia sú zajace, jarabice a hraboše. Chránené
sú dropy (Zlatná na Ostrove pri Komárne).
ivoèístvo listnatých lesov. Listnatý les poskytuje pre ivoèíchy väèie
monosti úkrytu aj potravy. Preto tam mono nájs ove¾a viac ijúcich druhov,
najmä diviaky, srny, jastraby, ïatle.
ivoèístvo ihliènatých lesov. Svoju potravu a domov v nej nachádzajú
veverice, medvede, rysy, hlucháne. Mnohé z týchto ivoèíchov ijú v listnatých aj
v ihliènatých lesoch, napr. líšky, jelene, vlky.
Vysokohorské ivoèístvo. Viae sa na kosodrevinu a alpínske lúky.
V týchto pre ivot menej priaznivých podmienkach ije pomerne málo druhov. Najzaujímavejími sú kamzíky a svište.
Roztrúsene po celom území ije ivoèíne spoloèenstvo vôd, moèiarov
a brehov vôd. Z viacerých druhov ivoèíchov tam ijú divé kaèice, husi, bociany,
obojivelníky (aby) a v riekach ve¾a druhov rýb, napr. kapor, pstruh, zubáè,
uka, sumec, mrena, hlavátka a iné.
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2.2.8 Ochrana prírody
Pod¾a zákona NR SR è. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny bola na
Slovensku schválená ochrana 10 kategórií chránených území a prírodných výtvorov:
• chránená krajinná oblas
• národný park
• prírodná rezervácia alebo národná prírodná rezervácia
• prírodná pamiatka
• chránený areál
• chránený strom
• chránené rastliny
• chránené ivoèíchy
• chránené nerasty
• chránené skameneliny
Lokality zaradené do svetového prírodného dedièstva:
Jaskyne Aggtelekského krasu a Slovenského krasu. Od roku 2000 k nim
pribudli aj Dobinská ¾adová jaskyòa a Stratenská jaskyòa  Psie diery, ktoré
sa nachádzajú v Slovenskom raji.
Z medzinárodného h¾adiska sú významné aj biosférické rezervácie
Programu UNESCO MaB (Man and the Biosphere Programme)
a medzinárodné významné mokrade pod¾a Ramsarského dohovoru. Na
Slovensku sú vyhlásené štyri biosférické rezervácie: Slovenský kras, Po¾ana, Tatry
a Východné Karpaty.
Medzinárodne významné mokrade pod¾a Ramsarského dohovoru majú
hodnotu predovetkým ako biotopy vodného vtáctva. Na Slovensku je 11 mokradí.
Sú to: Niva Moravy (v Chránenej krajinnej oblasti Záhorie), Národná prírodná
rezervácia Paríske moèiare, Národná prírodná rezervácia Senné – rybníky,
Národná prírodná rezervácia Šúr, Latorica (v Chránenej krajinnej oblasti Latorica),
Dunajské luhy (Chránená krajinná oblas), Mokrade Turca, Mokrade Oravskej
kotliny, rieka Orava a jej prítoky, Alúvium Rudavy a Poiplie.
Na Slovensku bolo vyhlásených 9 národných parkov: Tatranský národný
park, Pieniny, Nízke Tatry, Slovenský raj, Malá Fatra, Poloniny, Muránska
planina, Slovenský kras, Ve¾ká Fatra. Ich celková výmera je vye 318 201 ha, èo
predstavuje 6,5 % plochy tátu. Národné parky predstavujú väèie územia
s pôvodnou, resp. málo naruenou prírodou, ktoré majú mimoriadny význam pre
vedu, rekreáciu a oddych.
Chránené krajinné oblasti sú ve¾koploné chránené územia, s II. stupòom
ochrany. Hospodárska èinnos sa v nich môe uskutoèòova tak, aby sa nenaruil
celkový ráz územia. V rámci chránených krajinných oblastí sa nachádzajú rozptýlené
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prírodovedecky významné plochy a objekty. Slúia najmä na pouèenie a rekreáciu.
Na Slovensku bolo vyhlásených 14 chránených krajinných oblastí s celkovou
plochou 512 398 ha, èo je 13,5 % plochy republiky. Sú to: Vihorlat, Malé Karpaty,
Východné Karpaty, Horná Orava, Biele Karpaty, tiavnické vrchy, Po¾ana,
Kysuce, Ponitrie, Záhorie, Stráovské vrchy, Cerová vrchovina, Latorica,
Dunajské luhy.

Vysoké Tatry
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2.3 OBYVATE¼STVO
Slovenská republika pod¾a posledného sèítania ¾udu v roku 2001 mala
5,379 mil. obyvate¾ov.
Rozmiestnenie obyvate¾stva
Prírodné podmienky a hospodárenie èloveka mali vplyv na zakladanie sídel
a celkové osídlenie krajiny. Preto rozmiestnenie obyvate¾ov je ve¾mi nerovnomerné.
Priemerná hustota za¾udnenia Slovenska je 110 obyvate¾ov na 1 km2. Najhustejie
za¾udnené sú územia ve¾kých miest. V Bratislave ije takmer 1 200 obyvate¾ov na
jeden km2, v Koiciach 950 obyvate¾ov na 1 km2. Ve¾a obyvate¾ov ije v miestach,
kde je dobre rozvinutá priemyselná výroba a iné hospodárske aktivity, napr. v úrodnej
Podunajskej níine a v kotlinách. Menej za¾udnené sú Juhoslovenská kotlina,
Východoslovenská níina a Záhorská níina, kde je priemerná hustota za¾udnenia
80  150 obyvate¾ov na 1 km2. Nízku ¾udnatos majú chladné horské oblasti
Slovenska s málo úrodnými pôdami a slabo rozvinutým priemyslom. Málo za¾udnené
sú aj územia na východnom Slovensku v okolí Svidníka a Humenného. V týchto
oblastiach ije priemerne menej ako 80 obyvate¾ov na 1 km2. Poèet obyvate¾ov
rôznych oblastí Slovenska sa postupne mení. Zmeny sa uskutoèòujú sahovaním
a prirodzeným prírastkom.
Sahovanie obyvate¾stva
Ve¾ké sahovanie obyvate¾ov Slovenska do zahranièia bolo koncom 19.
a zaèiatkom 20. storoèia. ¼udia odchádzali za prácou do USA, Kanady, Junej
Ameriky, Austrálie a západnej Európy. Pred vznikom Èeskoslovenska sa mnoho
¾udí odsahovalo do hlavných centier Rakúsko-Uhorska (Viedeò, Budape).
Po vzniku Èeskoslovenska smerovali prúdy ¾udí do priemyselných Èiech
a Moravy (150 000). V súèasnosti do zahranièia odchádzajú predovetkým mladí
¾udia za túdiom a prácou.
Väèí význam má vnútrotátne sahovanie. Od konca II. svetovej vojny do
roku 1990 sa obyvatelia sahovali do miest za prácou a na druhej strane sa vy¾udòoval vidiek. V 20. storoèí najrýchlejie rástli mestá: Bratislava, Koice, Preov,
ilina, Banská Bystrica. Koncom 20. storoèia sa rozrastali aj menie sídla v okolí
ve¾kých miest, rozmohlo sa tzv. prímestské bývanie (suburbanizácia).
Prirodzený prírastok
Rast poètu obyvate¾ov Slovenska sa na prelome tisícroèí výrazne spomalil.
Zapríèinila to niia pôrodnos. Ete v roku 1990 sa v prepoète na 1 000 obyvate¾ov
Slovenska narodilo 15 detí a 10 ¾udí zomrelo. Prirodzený prírastok Slovenska bol
5 . V roku 2000 sa na 1 000 obyvate¾ov narodilo u len 10,2 detí, prièom zomrelo
9,8 obyvate¾ov. Priemerný prirodzený prírastok sa na Slovensku zníil na 0,4 .
Dokonca v roku 2001 bol záporný, t. j. viac obyvate¾ov zomrelo, ako sa narodilo.
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Iba tri kraje majú prirodzený prírastok obyvate¾ov kladný: Preovský (4,7),
Koický (2,3) a ilinský (2,1). V týchto krajoch sa rodí najviac detí.
Ostatné kraje majú prirodzený úbytok obyvate¾ov. Roène v nich viac ¾udí
zomrie, ako sa narodí. Najväèí prirodzený úbytok obyvate¾ov je v Nitrianskom
kraji (2,4), Bratislavskom (1,5) a v Banskobystrickom kraji (1,4).
Veková štruktúra
Trend starnutia obyvate¾stva, ktorý je typický pre vyspelé krajiny, sa prejavuje
aj na Slovensku. To znamená, e vzrastá zastúpenie obyvate¾ov vo vyom veku.
¼udia sa doívajú vyieho veku a rodí sa celkovo menej detí.
Pôrodnos a úmrtnos úzko súvisia s vekovým zloením obyvate¾stva. Pred
desiatimi rokmi, keï bola väèia pôrodnos, bolo na Slovensku 25 % obyvate¾ov
vo veku do 14 rokov, v súèasnosti je to iba 19 % obyvate¾ov. Vzrástol poèet
obyvate¾ov v produktívnom veku, ktorých podiel je 62 %. V poproduktívnom veku
(mui od 60, eny od 55 rokov) je zhruba taký istý poèet obyvate¾ov ako
v predproduktívnom veku (do 14 rokov). Priemerný vek obyvate¾ov Slovenska je
33,6 roka. Stredná dåka ivota vzrástla, je 73 rokov. eny sa doijú priemerne 77,
mui 69 rokov.

Vývoj poètu obyvate¾ov Slovenska v rokoch 1850  2004
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Národnostná (etnická) štruktúra
V národnostnom zloení obyvate¾stva Slováci tvoria 85,8 %. Národnostné
menšiny tvoria príslušníci maïarskej, rómskej, èeskej, ukrajinskej, rusínskej a
po¾skej národnosti. Najpoèetnejou národnostnou skupinou sú Maïari 
9,7 % (520 000 obyvate¾ov). Obývajú územie na hraniciach s Maïarskom. Najviac
ich ije v okresoch Dunajská Streda a Komárno, kde poèetne prevládajú nad
obyvate¾stvom slovenskej národnosti. Vysoký podiel obyvate¾ov maïarskej
národnosti je aj v okresoch Galanta, a¾a, Nové Zámky, Rimavská Sobota, Roòava
a Trebiov. K rómskej národnosti sa pri sèítaní ¾udu roku 2001 prihlásilo 1,7 %
obèanov Slovenska (90 000). Ve¾a obèanov rómskej národnosti sa vak prihlásilo
k slovenskej a maïarskej národnosti. Najpoèetnejie zastúpenie majú Rómovia na
východnom Slovensku.
Na východnom Slovensku ijú Rusíni (0,4 %) a Ukrajinci (0,2 %). Obývajú
najmä vidiecke sídla v okresoch Medzilaborce, Svidník a Snina. Èesi tvoria 0,8 %
obyvate¾ov Slovenska. ijú prevane v mestách roztratene po celom území.

Národnostná truktúra obyvate¾stva SR (2001)
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Náboenská truktúra
Slovensko je krajina so silnou kresanskou tradíciou. Iba 13 % obyvate¾ov je
bez vyznania. Èas obyvate¾stva pri sèítaní neodpovedala na otázku o náboenskej
príslunosti. Najviac je zastúpené vyznanie rímskokatolícke (68,9 % zo vetkých
obyvate¾ov), po òom nasledujú evanjelické augsburgského vyznania (6,9 %)
a gréckokatolícke (4,1 %). Z poètu obyvate¾ov jednotlivých oblastí Slovenska je
podiel veriacich najvyí na severe a východe Slovenska.

Zamestnanie
Zamestnanos obyvate¾ov úzko súvisí s poètom obyvate¾ov v produktívnom
veku. Celkove je vak previazaná s hospodárskymi ukazovate¾mi tátu. V Slovenskej
republike je polovica (49,6 %) obyvate¾ov v produktívnom veku. Z nich tvoria eny
o nieèo menej ako jednu polovicu (47,7 %).
V priemysle roku 2000 pracovalo 27,2 % zamestnaných. V po¾nohospodárstve
pracuje u iba 5,7 % pracujúcich obyvate¾ov Slovenska, hoci pred 2. svetovou
vojnou to bola viac ako jedna polovica. Podiel pracujúcich v stavebníctve je len
6,2 %. Viac ¾udí ako v po¾nohospodárstve a stavebníctve pracuje v kolstve, kultúre
a zdravotníctve. V týchto odvetviach a takisto v obchode a spojoch je zamestnaných
viac ien.
V dôsledku hospodárskych zmien je na Slovensku pomerne vysoká
nezamestnanos. Viac ako jedna pätina obyvate¾ov, v niektorých oblastiach (napr.
Èadca, Ve¾ký Krtí, Rimavská Sobota, Roòava) a jedna tretina obyvate¾ov
v produktívnom veku nemá zamestnanie.
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2.4 SÍDLA
Vývoj osídlenia
Rozmiestnenie sídel, ich poèet, pôdorys, rozloha a vzh¾ad sú výsledkom dlhého
historického vývoja. Pri zakladaní sídel rozhodovali prírodné podmienky miesta, na
ktorom sa èlovek mienil usídli. Najskôr sa osíd¾ovali dostupnejie územia
s rovinatejím povrchom, úrodnými pôdami a teplejou klímou. Postupne vznikali
sídla aj v pohoriach v èlenitejom teréne, vybudovali ich pastieri a drevorubaèi.
Neskôr, na zaèiatku priemyselnej výroby, zohrali dôleitú úlohu aj nerastné suroviny.
Pri ich náleziskách sa zakladali banské mestá, napr. Banská tiavnica, Kremnica. Pri
riekach, ktorých energia poháòala prvé stroje, vznikali manufaktúry, továrne
aj priemyselné mestá.
Najstaršie mestá vznikli u v období feudalizmu na kriovatkách obchodných
ciest a v podhradiach s remeselnou výrobou. Najstarie slovenské mesto Trnava
získalo krá¾ovské výsady (privilégiá) v roku 1238.
Mestá
Za mesto sa povauje sídlo (obec), ktoré spåòa urèité kritériá. Na Slovensku
získava sídlo tatút mesta po schválení v Narodnej rade Slovenskej republiky.
V súèasnosti je na Slovensku 2 883 obcí. Z nich je 138 miest. Väèina obyvate¾stva
(56 %) ije v mestách. Slovensko má dve ve¾komestá. Sú to mestá, ktoré majú
viac ako 100 000 obyvate¾ov, Bratislava (427 000 obyvate¾ov) a Košice
(236 000 obyvate¾ov). Vo vetkých ve¾kých mestách sa sústreïuje priemyselná
výroba, doprava, úrady, koly, zdravotnícke a kultúrne zariadenia. V niektorých
meních mestách výrazne prevláda jedna èinnos. Sú to kúpe¾né a rekreaèné mestá,
napr. Trenèianske Teplice, Starý Smokovec (Vysoké Tatry). Priemyselné mestá sú
Dubnica nad Váhom, Svit a iné. Èierna nad Tisou je príkladom mesta, pre ktoré je
najdôleitejia jeho dopravná poloha. V niektorých mestách väèina obyvate¾stva
len býva, napr. Nová Dubnica, Svätý Jur, a dochádza za prácou do okolitých miest.
Vzh¾ad mestských sídel poznaèila socialistická výstavba panelových sídlisk.
To, èo je na mestách jedineèné, sú ich historické jadrá, ktoré ete v nedávnej minulosti
neboli vhodne udriavané. V súèasnosti sa mnohé mestá obnovujú a oívajú ako
obchodné, administratívne èi kultúrne centrá. Historické centrá niektorých miest
(Bardejov) alebo ich èastí (Koice, Bratislava, Banská tiavnica) zostali zachované.
Historické centrá najkrajích miest Slovenska (Levoèa, Bardejov, Bratislava, Banská
tiavnica a i.) sú vyhlásené za mestské pamiatkové rezervácie. V súèasnosti je na
Slovensku 18 mestských pamiatkových rezervácií.
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Vidiecke sídla
Vo väèine slovenských vidieckych sídel v minulosti prevládala po¾nohospodárska èinnos. V závislosti od prírodných podmienok mala svoje zameranie.
Na Podunajskej níine vznikli ve¾ké, aj nieko¾kotisícové dediny. Úrodná pôda tam
uivila ve¾a ¾udí. V horských oblastiach, kde bola menej úrodná pôda, vznikli menie
obce. Malé boli aj drevorubaèské osady.
Zvláštny typ vidieckeho osídlenia sú roztratené sídla. Známe sú z Myjavskej
pahorkatiny, kde ich nazývajú kopanice, z Bielych Karpát, Oravy (rale), Kysúc,
Detvy a Slovenského rudohoria (lazy) a okolia Novej Bane (tále). Na Slovensku sú
aj mestá s jadrami roztrateného osídlenia (Myjava, Èadca, Brezno, Detva, Hriòová).
V súèasnosti stratili dediny a roztratené sídla svoj výrazne po¾nohospodársky
charakter. Zavádzanie techniky a strojov v po¾nohospodárstve spôsobilo odchod
ro¾níkov za prácou do iných odvetví hospodárstva. Obyvatelia dedín odchádzajú za
prácou do okolitých miest buï denne alebo týdenne. Mnohí sa tam odsahujú.
Uvo¾nené domy sa èasto menia na rekreaèné chalupy. Asi 7 % obyvate¾ov Slovenska
vlastní rekreaènú chatu alebo chalupu.

Bratislava – Hlavné námestie
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2.5 HOSPODÁRSTVO
Slovenská republika je súèasou Európskej únie a patrí medzi hospodársky
rozvinuté krajiny Európy a sveta.

2.5.1 Vývoj hospodárstva
Súèasné hospodárstvo Slovenska je výsledkom dlhého vývoja.
Po¾nohospodárstvo bolo dlho jeho najvýznamnejou èastou. Pre rozvoj priemyslu,
ktorý sa zaèal v 19. storoèí, malo Slovensko pomerne dobrú surovinovú základòu.
Priemyselná výroba sa tu rozvíjala o nieèo neskôr ako v iných èastiach Európy.
Vládnuca ¾achta nemala záujem a èasto ani prostriedky na rozvoj strojovej
ve¾kovýroby. Preto po vzniku Èeskoslovenskej republiky (1918) Slovensko
hospodársky zaostávalo za èeskými krajinami (Èechy, Morava a èas Sliezska),
ktoré boli pod vplyvom hospodársky rozvinutejieho Nemecka. V èeských krajinách
bola umiestnená väèina priemyslu bývalého Rakúsko-Uhorska (najmä textilná,
obuvnícka a sklárska výroba). V rámci Uhorska vak malo Slovensko dobré
postavenie. Na jeho území bola takmer vetka výroba papiera, tri tvrtiny hutníckej
výroby a takmer rovnaký podiel chemickej výroby Uhorska. V 19. storoèí
vybudovaná Koicko-bohumínska eleznièná tra priniesla mnohým mestám, ktorými
prechádzala, hospodársky rozvoj.
V medzivojnovej Èeskoslovenskej republike (19181939) sa èeskí
podnikatelia správali k Slovensku ako k menej rozvinutej krajine (vyuívali lacnejiu
pracovnú silu a nerastné suroviny, viaceré prevádzky zruili alebo presahovali).
Hospodársky rozdiel medzi Slovenskom a èeskými krajinami sa v prvej
Èeskoslovenskej republike neodstránil, naopak, poèas hospodárskej krízy v 30.
rokoch 20. storoèia sa ete prehåbil. Pred 2. svetovou vojnou bolo najviac obyvate¾ov
Slovenska zamestnaných v po¾nohospodárstve.
Poèas II. svetovej vojny sa priemysel orientoval dominantne na vojenskú
výrobu. Následkom vojny bola znaène pokodená cestná a eleznièná sie
a ochromený hospodársky ivot krajiny.
Po februárovom prevrate v roku 1948 sa vedúcou politickou silou v štáte
stala komunistická strana. Priemysel, doprava a banky boli znárodnené
a po¾nohospodárstvo zdrustevnené. Komunistická strana zaviedla centrálne
riadené hospodárstvo. Priemyselná výroba na Slovensku nadväzovala na výrobu
ostatných socialistických krajín, a preto sa rozvinulo najmä hutníctvo, aké
strojárstvo a zbrojná výroba. Tieto odvetvia najviac prispeli k spriemyselneniu
Slovenska. Na druhej strane sú vak nároèné na suroviny a energiu a ve¾mi zneèisujú
ivotné prostredie. Rozvoj priemyselných odvetví nebol rovnomerný, postupne sa
zniovala kvalita aj technická úroveò výrobkov.
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Po roku 1989 nastali na Slovensku zmeny. Tie smerujú k trhovému
hospodárstvu. Prechod na nový spôsob hospodárenia, strata mnohých odberate¾ov
slovenských výrobkov (najmä z východnej Európy) spôsobili zniovanie celkovej
hospodárskej výroby tak, e roku 1993 poklesla výroba asi o 30 % oproti roku
1989. Po nieko¾koroèných problémoch sa na prelome tisícroèí opä zaznamenal
rast ekonomiky. Predpokladá sa, e bude ma trvalejí charakter. Samozrejme, väèia
previazanos na svetové hospodárstvo sa odrazí aj na rozvoji slovenského
hospodárstva.
Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 sa na hospodárskej výrobe
v najväèej miere podie¾al priemysel, po òom postupne nasledovali po¾nohospodárstvo, stavebníctvo, obchod a nákladná doprava. Tento trend pokraèoval aj na
prelome tisícroèí a týka sa aj poètu zamestnaných v jednotlivých odvetviach.
Najdôleitejia, najmä z h¾adiska vývozu, je výroba strojov, ocele a dopravných
prostriedkov. V ostatnom èase vak viac vzrástla i výroba elektrických a
optických zariadení a mierne poklesla výroba chemikálií. V súèasnosti sa rozmáhajú
prvé priemyselné parky na Slovensku, napr. Záhorie sa špecializuje na výrobu áut,
v Kechneci pri Košiciach na elektroniku. Pripravujú sa priemyselné parky Liptov
v blízkosti Liptovského Mikuláa, Spi, Luèenec a mnoho ïalích. Energetická
nároènos výroby v závislosti od truktúry hospodárstva je na Slovensku o nieèo
vyia ako v krajinách EÚ.
V rámci hospodárstva Slovenska sa prejavujú regionálne rozdiely.
Najrozvinutejšia je Bratislava s okolím – Bratislavský kraj. Prejavuje sa to
vo vytvorených hodnotách, investíciách do nových podnikov a prevádzok, v celkovej
zamestnanosti, ako aj priemerných platoch a iných ukazovate¾och. Medzi ve¾mi
rozvinuté oblasti patria ve¾ké krajské mestá (vrátane okolia) s rozmanitou
priemyselnou výrobou, napr. Koice, Banská Bystrica, ilina. Najslabie ukazovatele
vykazujú regióny, kde existuje iba jeden ve¾ký podnik, zriedka viacero meních
prevádzok, ktoré majú prechodne existenèné problémy.
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2.5.2 Priemysel
Priemysel ako najdôleitejia zloka hospodárstva Slovenska u dlhodobo
zamestnáva najviac pracujúcich a jeho výrobky tvoria prevanú èas vývozu
do zahranièia. V rámci slovenského priemyslu sú rozvinuté vetky dôleité odvetvia.
Strojárstvo je prevládajúce odvetvie slovenského priemyslu. Napriek poklesu
poètu pracovníkov sa v tomto odvetví zvýila výroba. Mnohé strojárske závody sa
vïaka svojmu výrobnému programu priaznivo rozvíjajú. Mnohé podniky najmä
stratou trhov, zastaralou výrobou èi nevhodnou privatizáciou stagnujú, prièom kvalitní
odborníci zostávajú bez práce. Výroba strojov a zariadení je zastúpená vo vetkých
oblastiach Slovenska. Najviac je sústredená na strednom Povaí. V Dubnici nad
Váhom a Martine je aké strojárstvo. S ním súvisí výroba loísk v Povaskej Bystrici,
iline a v Kysuckom Novom Meste. Na Horehroní strojárstvo nadviazalo na tradíciu
výroby eleza.
Na západnom Slovensku je dobre rozvinutá výroba dopravných
prostriedkov. V Bratislave sa vyrábajú automobily a ich èasti. Na montá automobilov
Volkswagen dodávajú komponenty viaceré podniky, napr. z Malaciek, Senice,
Martina a Vráb¾ov. Slovensko sa v pecifickom ukazovateli poètu vyrobených vozidiel
na 1 000 obyvate¾ov zaradilo na 10. miesto spomedzi 51 tátov, ktoré montujú
automobily. V Komárne má dlhoroènú tradíciu výroba rieènych a námorných lodí.
Zlaté Moravce preslávila výroba chladnièiek. V Bratislave a Pieanoch je
dlhoroèná elektrotechnická výroba. Novšie sú elektrotechnické závody
v Liptovskom Hrádku, Trstenej a Námestove.
Výrobou zdravotníckej techniky sa stala známa Stará Turá a výrobou armatúr
(vodointalaèný materiál) Myjava. Tieto podniky majú v súèasnosti ve¾ké problémy.
Na východnom Slovensku je zastúpená výroba telefónnych prístrojov
v Stropkove. Po¾nohospodárske stroje vyrába závod v Snine. V Preove je
umiestnená výroba loísk a automatizaèných systémov. Známe sú opravovne
a výroba eleznièných vagónov Tatravagón Poprad a v èasti Matejovce výroba
automatických práèok znaèky Whirlpool. Podnik dokonca posilnil svoju tunajiu
výrobu vzh¾adom na dopyt (v porovnaní so západnou Európou, kde obmedzil
výrobu).
Hutníctvo, výroba kovov tvorí základ pre strojársku výrobu. V Koiciach
je najväèí hutnícky závod U. S. Steel. Vyrába elezo a oce¾, ktoré spracúvajú
Východoslovenské eleziarne (VS) a ïalie podniky na plech a iné kovové výrobky.
Ïalí hutnícky závod sú eleziarne v Podbrezovej, vyrábajú na trhu iadané bezvové
rúry. Spracúvajú najmä kovový rot. Kovohuty v Istebnom na Orave sa pecializovali na výrobu kovových zliatin. Dobre je rozvinuté hutníctvo farebných kovov.
Najväèí závod je hlinikáreò v iari nad Hronom. Meï a výrobky z medi sa vyrábajú
v Krompachoch. Hutníctvo má na Slovensku dlhú tradíciu. Jej najväèí rozvoj bol
v období socializmu. V súèasnosti má rôzne problémy. Pri výrobe kovov sa spotrebuje
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ve¾a energie a surovín, ktoré sa musia dováa. Hutnícke výrobky sa v zahranièí
ako predávajú, ich ceny na svetových trhoch sú nízke a èasto kolíu. (Súvisí to
s celosvetovou situáciou, presnejie s nadbytkom niektorých hutníckych produktov
na trhu.) Toto odvetvie ve¾mi zneèisuje ivotné prostredie. Pre tieto dôvody zruili
výrobu niklu v Seredi. Hutníctvo je energeticky najnároènejie priemyselné odvetvie.
Chemická a gumárenská výroba pod¾a objemu výroby zaujíma popredné
miesto medzi priemyselnými odvetviami Slovenska. Sústreïuje sa najmä v Bratislave
a na západe Slovenska. Slovnaft spracúva ropu na pohonné látky a iné výrobky,
Istrochem vyrába chemikálie (aj gumárenské) a umelé hnojivá. Tie vyrába zo
zemného plynu aj podnik Duslo v ali. Ïalie významné chemické závody sú
v Novákoch, Nitre, iline a Smoleniciach. Chemické vlákna a umelý hodváb
vyrábajú závody v Senici, Svite a Humennom. Na východe Slovenska je ïalí
chemický závod v Stráskom a na strednom Slovensku v Hnúti-Likieri. V Dubovej
pred 2. svetovou vojnou vznikla rafinéria.
Na Slovensku sa rozvíjal aj farmaceutický priemysel. Dlhoroènú tradíciu
má výroba liekov a lieèiv v Hlohovci, Nitre, Slovenskej ¼upèi a ariských
Micha¾anoch.
S rozvojom automobilizmu súvisí rozvoj gumárstva. Autopláte a dopravné
pásy sa vyrábajú v Púchove. Ïalie významné gumárenské závody sú v Bratislave
a v Dolných Vesteniciach.
Slovensko má malé zásoby palív. Vzh¾adom na ich nedostatok sa väèina
musí dováa. Ropa a zemný plyn sa dováajú ropovodom a plynovodom z Ruska
a väèina uhlia (predovetkým èierneho) z Èeskej republiky.
Najväèie tepelné elektrárne sú v Zemianskych Kosto¾anoch a Vojanoch.
Elektráreò v Zemianskych Kosto¾anoch spa¾uje lignit z neïalekých Novák.
Do elektrárne vo Vojanoch dováajú palivá.
Ve¾ký význam pre Slovensko majú vodné elektrárne. Najviac vodných
elektrární je na Váhu. Roku 1993 zaèala pracova ve¾ká vodná elektráreò pri Gabèíkove na Dunaji. Najväèí podiel na výrobe elektrickej energie majú jadrové
elektrárne v Jaslovských Bohuniciach pri Trnave a Mochovciach pri Leviciach.
Po nich nasledujú tepelné elektrárne a zatia¾ na treom mieste sú vodné elektrárne.
V budúcnosti sa má aj na Slovensku klás väèí dôraz na získavanie energie
z obnovite¾ných zdrojov.
S výskytom surovín je na Slovensku úzko spätá výroba stavebnín
a stavebných materiálov. Znaène rozvinutá výroba cementu a vápna vyuíva výskyt
vápencov v Rohoníku, Novom Meste nad Váhom, Hornom Srní, Ladcoch
a Lietavskej Lúèke. Ve¾ké cementárne sú aj v Turni nad Bodvou a Bystrom. Sprae
a íly v níinách a kotlinách poskytujú suroviny pre mnohé tehelne, napr. v Pezinku,
a výrobne stavebnej keramiky, napr. v Luèenci èi Michalovciach. Významná je
výroba ohòovzdorných materiálov z magnezitu v Lovinobani, Lubeníku a Jelšave.
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Väèina najväèích potravinárskych závodov sa nachádza v úrodných
níinách. Dlhú tradíciu má výroba cukru. Ve¾ké cukrovary sú v prevádzke
v Dunajskej Strede (v súèasnosti je najväèí), Trnave, Rimavskej Sobote a Trebiove.
Najstarí cukrovar na Slovensku vznikol v uranoch. Významné obilné mlyny sú
v Pieanoch, uranoch a Koiciach.
Väèina potravinárskych závodov (mliekarne, mäsokombináty a i.) vznikla
v blízkosti miest a trhu. Avak výroba potravín je pomerne rovnomerne rozmiestnená
po celom Slovensku.
Textilná a odevná výroba nadviazala na manufaktúry a remeslá. Bavlnárska
výroba je sústredená v Ruomberku, Bratislave a Leviciach. Hodváb produkuje závod
v Senici, vlna sa spracúva v iline a v Trenèíne.
itie odevov a bielizne zabezpeèujú výrobcovia v mnohých sídlach. V období
socializmu vak vznikli ve¾ké odevné závody v Trenèíne, Púchove, Preove,
Bánovciach nad Bebravou a Banskej Bystrici. Najznámejie z nich sú v Trenèíne.
Tradíciu má aj koiarska a obuvnícka výroba. Surové koe sa spracúvajú
v Liptovskom Mikulái a Boanoch. V Partizánskom, Bardejove a novie
v Bánovciach nad Bebravou a Komárne sa vyrába obuv.
Drevo slovenských lesov spracúvajú najskôr píly, ktoré sú rovnomerne
rozmiestnené v zalesnených oblastiach. Buèina vo Zvolene spracúva listnaté dreviny
a Smreèina v Banskej Bystrici zasa ihliènaté dreviny. Ve¾ké drevárske závody sú aj
v arnovici a Vranove nad Top¾ou. Drevné polotovary (dosky, dyhy) spracúvajú
nábytkárske závody najmä v Spiskej Novej Vsi, Topo¾èanoch, Luèenci a i.
Výroba celulózy a výroba papiera sa sústredila do viacerých ve¾kých
závodov v Ruomberku, iline, Harmanci, Slavoovciach a túrove.
Sklárska výroba má na Slovensku dlhú tradíciu. Úitkové sklo vyrábajú
sklárne v Poltári, Katarínskej Hute, Zlatne a Lednickom Rovnom. Obalové sklo sa
vyrába v Nemovej.
Polygrafický priemysel zabezpeèuje vydávanie novín, èasopisov, kníh
a ïalích tlaèových materiálov. Najväèie tlaèiarne sú v Bratislave, Martine, iline,
Skalici, Koiciach, Prievidzi a ïalích mestách Slovenska.
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2.5.3 Po¾nohospodárstvo a lesné hospodárstvo
Rastlinná výroba
Prírodné podmienky jednotlivých oblastí Slovenska poskytujú rozdielne
podmienky pre rastlinnú výrobu. Medzi rozhodujúce èinitele patrí kvalita pôd
a klimatické podmienky (teplota, mnostvo zráok a i.).
Pšenica a kukurica sa pestujú v najteplejších oblastiach Slovenska
(Podunajská níina, Východoslovenská níina, Záhorská níina, Koická kotlina
a Juhoslovenská kotlina). V týchto oblastiach sa dopestuje aj jaèmeò, hrach, fazu¾a
a šošovica.
Chladnejie oblasti sú vhodné na pestovanie menej nároèných plodín, ako
ra, ovos, zemiaky. Najvýznamnejie oblasti pestovania týchto plodín sú dná kotlín
(Podtatranská, Turèianska, ilinská, Hornádska) a úboèia niie poloených pohorí
Karpát.
Pre ïalie spracovanie sú dôleité technické plodiny, ako sú cukrová
repa, olejniny, chme¾ a tabak. Cukrová repa sa pestuje v najteplejích oblastiach
Slovenska (teplé klimatické pásmo). Chme¾nice (chme¾ sa pouíva pri výrobe piva)
sú napr. pri Trenèíne, Topo¾èanoch. Najvýznamnejia oblas pestovania tabaku je
Juhoslovenská kotlina.
Ovocie a zelenina sa pestujú v okolí miest. Záhorská níina je známa
pestovaním zeleniny, najmä kapusty. V Podunajskej a Východoslovenskej níine
je mnostvo skleníkov, ktoré umoòujú dopestova zeleninu skôr ako v prírode.
Niektoré skleníky sa vykurujú. Pestujú sa v nich aj kvety.
Viniè sa pestuje na teplých stráòach nízkych pohorí. V kotlinách èasto vymàza.
Jeho pestovanie má dlhú tradíciu u od èias pobytu Rimanov na území Slovenska
(2. storoèie náho letopoètu). Najvýznamnejie oblasti pestovania vinièa sú na svahoch
Malých Karpát, Podunajskej níiny a Zemplínskych vrchov.
Ovocné sady sú najmä v Podunajskej níine (marhule, broskyne, jablká),
Záhorskej níine (jablká) a Východoslovenskej níine (jablká, hruky).
ivoèína výroba
Na svoju produkciu okrem pšenice, kukurice a ïalích obilnín vyuíva aj
ïatelinu a kukuricu na silá èie zelenú kukuricu. Ich skrmovaním (a v niektorých
oblastiach aj pasením na lúkach) sa chová hovädzí dobytok, prevane v mataliach,
najmä v teplých oblastiach Slovenska. Chov oviec sa sústreïuje najmä do horských
oblastí, kde sa pasú vo vo¾nej prírode (salae).
Ošípané sa chovajú na farmách. Najvýznamnejie chovate¾ské oblasti sú
opä v najteplejích oblastiach Slovenska, kde majú dostatok krmovín (najmä
kukurice na zrno).
Chov hydiny (sliepky, kaèice, morky, husi) sa zabezpeèuje vo ve¾kých
chovných staniciach, napr. v Cíferi, Ivánke pri Dunaji, Topo¾èanoch, algovíku
(Preov), pri Kemarku a v mnohých ïalích.
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Ryby sa chovajú v rybníkoch, napr. na Záhorskej níine, ale peciálne druhy
rýb ijú aj v riekach, potokoch a vodných nádriach. Väèina rýb sa vak na
Slovensko dováa.
Lesné hospodárstvo
Lesy pokrývajú pribline dve pätiny (41%) územia Slovenska. Predstavujú
významný zdroj surovín i zdravého ivotného prostredia. Sú bohatstvom Slovenska.
Najväèie lesné plochy Slovenska sú v Nízkych Tatrách, Malej a Ve¾kej Fatre,
Slovenskom rudohorí, Beskydách a Nízkych Beskydách, ktoré takmer splývajú.
Odde¾ujú ich odlesnené kotliny a doliny.
Pestovanie lesa a aba dreva spolu úzko súvisia. S pribúdaním obyvate¾stva,
stúpala aj spotreba dreva. ¼udia pociovali jeho nedostatok najmä v husto
za¾udnených níinných oblastiach a neskôr aj v banských strediskách. Ve¾a dreva sa
spotrebovalo pri výrobe eleza (najmä jed¾a). Preto u v roku 1426 krá¾ igmund
nariadil v okolí banských miest po vyrúbaní lesa jeho obnovu.
Na Slovensku k základným cie¾om lesníctva v súèasnosti patrí predovetkým
snaha o zachovanie lesov (ich rozlohy), ochrana lesov (chráni pred kodlivými
vplyvmi) a ich zve¾aïovanie (skvalitni ich).
Z h¾adiska zastúpenia jednotlivých drevín prevládajú listnaté lesy nad
ihliènatými v pomere 58% : 42%. Najväèie rozírenie z listnatých stromov má
buk 30%, dub 12%, a hrab 6%; z ihliènatých smrek 27%, borovica 7% a jed¾a
5%.
Roène sa na Slovensku vyaí 5,7 mil. m 3 dreva. Pouíva sa pri výrobe
papiera, celulózy, nábytku, zápaliek, chemikálií a i.
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2.5.4 Doprava
Územie Slovenska sa nachádza v strede Európy, kadia¾ prechádzali významné
obchodné cesty spájajúce rôzne oblasti Európy. Neskôr sa zaèala vyuíva lodná
doprava. Jednu z najvýznamnejích európskych vodných ciest predstavuje rieka
Dunaj. V 19. storoèí pribudol ïalí druh dopravy  eleznica. Na Slovensku postavili
prvú eleznicu medzi Bratislavou a Trnavou v roku 1846. Jej vagóny pôvodne ahali
kone. Rozvoj cestnej dopravy súvisí s rozmachom automobilizmu a rozšírením cestnej
siete. Letecká doprava bola na Slovensku zavedená a v 20. storoèí, rovnako ako
potrubná doprava.
V súèasnosti významnejie miesto v preprave osôb zaujíma cestná doprava
a v preprave nákladov zasa eleznièná doprava. Lodná doprava sa vyuíva na
prepravu nákladov, v preprave osôb má skôr výletný charakter. V poslednom období
podobne ako v iných krajinách vzrástol záujem cestujúcich o leteckú dopravu.
Cestná doprava
Najväèí poèet cestujúcich (z celkového poètu prepravených osôb) na
Slovensku sa prepraví cestnou dopravou (osobné autá, autobusy). Vyuíva sa najmä
na dochádzku do práce. S rastom poètu áut èiastoène poklesla preprava osôb
autobusmi. Výrazne sa zvýila doprava nákladov kamiónmi. Sie ciest (cestné
komunikácie) má dåku 17 737 km. Do kadého sídla Slovenska vedie cesta s pevným
povrchom. Kvalita ciest je vak nevyhovujúca, najviac chýbajú najkvalitnejie cesty
 dia¾nice. Tie majú dåku iba 296 km. Najdlhí dia¾nièný úsek spája zatia¾ Bratislavu
a Povaskú Bystricu. Ïalie dia¾nice sú na Záhorskej níine (Bratislava  Kúty),
krátke úseky v Koickej kotline a Podtatranskej kotline. Rozostavané a naplánované
sú ïalie úseky dia¾nic. V èlenitom teréne Slovenska je výstavba dia¾nic finanène
i technicky ve¾mi nároèná.
Hlavné cestné dopravné ahy vedú dolinami riek (Váh, Hornád, Hron, Nitra).
Pri priechodoch z jednej doliny do druhej musia autá prekonáva ve¾ké výkové
rozdiely (horské priechody Malý turec, Donovaly).
eleznièná doprava
eleznièná doprava je dôleitá najmä na prepravu nákladov. Prepravujú sa
predovetkým nerastné suroviny (elezná ruda), palivá (uhlie), stavebné materiály
a chemikálie. elezniènú dopravu vyuívajú cestujúci väèinou na dochádzku do
práce. Hlavné eleznièné trate vedú, podobne ako cestné spojenia, dolinami riek
(Váh, Hron, Hornád). Takmer tri tvrtiny dopravných výkonov sa uskutoèòuje po
tyroch trasách:
• Bratislava  ilina  Koice
• Èeská republika  Kúty  Bratislava  túrovo alebo Komárno
• Èadca  ilina
• Leopoldov alebo Nové Zámky  Zvolen  Luèenec  Koice.
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Najvýznamnejia eleznièná tra na Slovensku vedie z Bratislavy cez Trnavu,
Trenèín, ilinu, Vrútky, Poprad, Margecany, Koice a po Èiernu nad Tisou. Po nej
sa prepravuje viac ako polovica nákladov.
Hlavné eleznièné uzly na Slovensku sú Bratislava, ilina, Nové Zámky,
Vrútky, Zvolen, Poprad a Koice. Celková dåka elezníc na Slovensku je 3 665
km. Hustota elezniènej siete sa pribliuje k európskemu tandardu. Treba vak zlepi
kvalitu a rýchlos vlakov. eleznice sú prevane západo-východného smeru.
Lodná doprava
Lodná doprava na Slovensku je sústredená na rieku Dunaj. Tento európsky
ve¾tok umoòuje prepravu tovarov a osôb loïami do rôznych krajín Európy
(Nemecko, Rakúsko, Maïarsko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko).
Kanál Dunaj – Mohan – Rýn predåil túto vodnú cestu aj do oblastí, ktorými
Dunaj nepreteká (severné Nemecko, Holandsko). Vodné dielo Gabèíkovo výrazne
zlepilo plavbu po Dunaji. Pred jeho vybudovaním bolo treba ustaviène prehlbova
dno rieky. Najväèie verejné prístavy na Slovensku sú v Komárne a Bratislave,
zároveò sú aj prekladiskami tovaru. Èoraz viac sa vyuíva podnikový prístav
v túrove. V budúcnosti by bolo moné pre lodnú dopravu ete vyuíva aj rieku
Morava a dolný tok Váhu.
Letecká doprava
Aj keï záujem o leteckú prepravu stále rastie, predsa poètom prepravených
osôb výrazne zaostáva za cestnou a elezniènou dopravou. Do najvyššej kategórie
patria letiská v Bratislave a Košiciach, o ktoré majú záujem zahranièní partneri.
Najmä prepojenie letísk Bratislava a Viedeò má strategický význam. Pod¾a objemu
prevádzky nasledujú letiská Poprad-Tatry, Sliaè, Pieany, Trenèín a ilina. Ïalie
menie letiská v Luèenci, Prievidzi, Nitre, Ruomberku môu zohra dôleitú úlohu
pri rozvoji svojho regiónu.
Potrubná doprava
Potrubná doprava umoòuje prepravu kvapalných a plynných látok potrubím.
Tie sa vdy po urèitom úseku potrubia preèerpávajú v peciálnych preèerpávacích
staniciach. Na území Slovenska sa takto prepravuje ropa (ropovodom Druba
z Ruska, na ktorý sa v ahách napája ropovod Adria z ostrova Krk) a zemný plyn
(plynovod Bratstvo z Ruska).
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2.5.5 Zahranièný obchod
Slovensko je rozlohou malý tát. Nemá dostatok nerastných surovín pre
priemyselnú výrobu. Takmer celá spotreba ropy, zemného plynu, eleznej rudy,
bauxitu, mangánovej rudy a èierneho uhlia sa musí dováa. Slovenské závody sú
pecializované len na urèité výrobky. Preto sa dováajú aj stroje a zariadenia do
tovární, elektronické prístroje, výrobky zo eleza a ocele, motorové vozidlá, traktory,
motocykle, chemické výrobky, lieky a ve¾a ïalích výrobkov, medzi nimi napr. aj
odevy a obuv. Zahranièný obchod zabezpeèuje aj dovoz potravín, ktorých spotreba
je vyia ako produkcia.
Viaceré výrobky slovenských podnikov sú v zahranièí iadané a vyváajú
sa. Najväèí záujem je o stroje a dopravné prostriedky. Zásluhu na tom má
predovšetkým výroba osobných automobilov Volkswagen. Hutníctvo dodáva na
vývoz elezo, oce¾, valcovaný materiál a iné výrobky zo eleza a ocele. Plasty, umelé
vlákna, umelé hnojivá vyváajú chemické závody. Z nerastných surovín sa vyváa do
zahranièia hlavne magnezit. V zahranièí majú záujem aj o papier, sklo, svietidlá, pivo
a mnoho ïalích slovenských výrobkov. Do zahranièia sa vyváa aj drevo, ktoré sa
aí takmer vo vetkých oblastiach Slovenska.
V dôsledku pecializácie výroby sa mnoho výrobkov toho istého odvetvia
dováa, iné sa vyváajú, napr. v strojárstve, potravinárstve. Pre hospodárstvo
Slovenska je dôleité, aby sa hodnota vyvezeného tovaru aspoò rovnala hodnote
dovezeného tovaru. Túto rovnos sa väèinou nedarí dodra. Preto v obchode
s niektorými tátmi prevauje hodnota vývozu (Maïarsko, niektoré táty Európskej
únie) a z niektorých tátov sa viac tovaru dováa (Rusko, Japonsko, panielsko,
Èína). Celkove je hodnota dovozu na Slovensko väèia ako hodnota vývozu. Tento
fakt sa odráa na raste zadlenosti tátu.
Najväèie obchodné styky má Slovensko v súèasnosti s Nemeckom. Dovoz
aj vývoz dosahuje obrat takmer 150 mil. Sk roène. Z Nemecka sa dováajú hlavne
motorové vozidlá a ich prísluenstvo, motory, drôty, lieky, káble a elektrické
zariadenia. Do Nemecka sa tie vyváajú osobné automobily a ich prísluenstvo,
drôty a káble, ploché výrobky zo eleza a ocele, hliník, pánske obleèenie. Na druhom
mieste je Èeská republika, kde hodnoty dovozu a vývozu dosahujú roène okolo
90 mil. Sk. Z Èeska sa dováajú motorové vozidlá a ich prísluenstvo, lieky, èierne
uhlie, koks, potraviny, pivo. Vývoz do Èeskej republiky predstavuje hlavne minerálne
oleje, valcované výrobky zo eleza a ocele, umelé hnojivá, potraviny.
Okrem Nemecka a Èeskej republiky najivia výmena tovarov je s Ruskom
(hlavne dovoz), Rakúskom, Talianskom, Francúzskom, Maïarskom a Po¾skom.
V súèasnosti sú snahy presadi sa so slovenskými výrobkami na trhoch juhovýchodnej
Ázie a Èíny. Pri dlhodobom obchodovaní s Ruskom vznikol ve¾ký dlh Ruska voèi
Slovensku. Postupne sa tento dlh spláca tovarom i slubami.
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Slovenské výrobky sa vystavujú na medzinárodných výstavách a ve¾trhoch
vo svete, ale aj doma. Najznámejie ve¾trhy na Slovensku sú chemický ve¾trh
INCHEBA v Bratislave a po¾nohospodársky AGROKOMPLEX v Nitre.
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2.6 ŠKOLSTVO, VEDA A KULTÚRA
2.6.1 Školstvo
Prvé školy na území Slovenska zakladala cirkev. Najznámejie koly, ktoré
uznávali aj v zahranièí, boli Academia Istropolitana v Bratislave (zaloil ju uhorský
krá¾ Matej Korvín v roku 1465), Trnavská univerzita (zaloil ju arcibiskup Peter
Pázmány v roku 1635), Banská akadémia v Banskej Štiavnici (1762)
a Evanjelické kolégium v Prešove (1665).
V súèasnosti na Slovensku pôsobí nová sústava kolských zariadení, ktoré
na seba nadväzujú. Zabezpeèujú ich tátne, cirkevné a súkromné koly. Na
predkolské zariadenia (materské koly) nadväzuje pod¾a kolského zákona sústava
kôl. Sú to základné školy, gymnáziá (tvorroèné a osemroèné), stredné odborné
koly, stredné odborné uèilitia a špeciálne školy. Po maturite mono pokraèova
v túdiu na vysokých školách a univerzitách. V súèasnosti je vysokokolské
túdium trojstupòové (bakalárske, magisterské alebo ininierske túdium,
doktorandské túdium). Po ukonèení vysokokolského túdia sa dajú získa aj
rôzne vedecké kvalifikácie. kolské vzdelávanie je pod¾a Ústavy Slovenskej republiky
bezplatné.
Základné a stredné koly sú pomerne rovnomerne rozmiestnené. Najviac
vysokých kôl je v krajských mestách, najmä v hlavnom meste Bratislave. Väèina
vysokých kôl je univerzitného typu. Najstarou a najväèou univerzitou na Slovensku
je Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá vznikla v roku 1919. V súèasnosti
ju tvorí 13 fakúlt.
Systém túdia na slovenských univerzitách sa prispôsobuje systémom iných
európskych a vyspelých tátov. To umoòuje slovenským tudentom absolvova
èas túdia (alebo aj celé vysokokolské túdium) na zahranièných univerzitách.
túdium v zahranièí absolvujú aj slovenskí stredokoláci.
Stav kolstva v SR (2004)

Poèet tried
Typ školy
Poèet škôl
7 117
Materská škola
3 046
Základná škola
2 342 25 924
3 351
Gymnázium
234
1 193
Stredná odborná škola
262
3 016
Stredné odborné uèilište
233
Vysoká škola
21 107 fakúlt

iaci
(študenti) Absolventi
149 232
555 335
99 738
18 592
87 533
22 588
73 525
23 029
143 601
19 785

ŠÚ SR, 2005
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Zoznam univerzít a vysokých škôl v Slovenskej republike
(Pod¾a stavu k 25. 8. 2005)
a)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verejné vysoké školy
Rok
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Trnavská univerzita v Trnave

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach

vzniku
1919
1959
1997
1997
1949
1992
1992
1992

Poèet fakúlt
13
4
8
3
–
5
7
5

1937
1952

7
9

ilinská univerzita v iline
1960
Trenèianska univerzita Alexandra Dubèeka v Trenèíne1997
Ekonomická univerzita v Bratislave
1940
Slovenská po¾nohospodárska univerzita v Nitre
1946
Technická univerzita vo Zvolene
1952
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
1949
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
1949
Akadémia umení v Banskej Bystrici
1997
Katolícka univerzita v Ruomberku
1999
Univerzita J. Selyeho (so sídlom v Komárne)
2004

7
6
6
6
4
3
–
3
4
3

b) Súkromné vysoké školy
•
•
•
•

Bratislavská vysoká škola práva
Vysoká kola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Albety v Bratislave, n.o.
Vysoká kola ekonómie a manamentu verejnej správy v Bratislave
Vysoká kola manamentu v Trenèíne (poboèka zahraniènej vysokej koly City
University Bellevue, Washington, USA)
• Vysoká kola v Sládkovièove

c) Štátne vysoké školy

• Akadémia policajného zboru v Bratislave
• Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (so sídlom
v Liptovskom Mikuláši)
• Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
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2.6.2 Veda
Veda sa na území Slovenska zaèala rozvíja v 15. storoèí na pôde Academie Istropolitany. K prvým známym slovenským vedcom patril spisovate¾, pedagóg
a geograf Matej Bel (1684–1749), kartograf Samuel Mikovíni (1686–1750),
astronóm Maximilián Hell (1720–1792), banský technik Jozef Karol Hell (1713
– 1789), konštruktér a vynálezca Wolfgang Kempelen (1734 –1804), jazykovedec,
básnik, estetik, publicista a politik ¼udovít túr (1815–1856), geológ Dionýz Štúr
(18271893), botanik a organizátor slovenského vedeckého ivota a múzejníctva
Andrej Kme (1841–1908), fyzik a priekopník bezdrôtovej telegrafie Jozef Murgaš
(1864–1929), technik tefan Baniè (1870–1948), astronóm a politik Milan
Rastislav Štefánik (1880–1919).
V súèasnosti sa vedecký výskum sústreïuje v Slovenskej akadémii vied
(SAV). Táto popredná vedecká inštitúcia nadväzuje na bohatú tradíciu vedeckých
spoloèností a spolkov. Prvý pokus zaloi vedeckú intitúciu sa spája s menom Mateja
Bela, ktorý v roku 1735 navrhol zaloi v Bratislave vedeckú spoloènos s názvom
Societas litteraria. Jeho projekt sa však nerealizoval. V roku 1792 bolo na návrh
vlasteneckých filológov zaloené Slovenské uèené tovaristvo a roku 1844 na
podnet ¼udovíta túra vznikol celonárodný kultúrny spolok Tatrín. O nieko¾ko
rokov neskôr, roku 1892, vyzval Andrej Kme zaloi Slovenský vedecký spolok,
respektíve Slovenskú akadémiu vied. Táto idea vyústila do vzniku Muzeálnej
slovenskej spoloènosti. Dòa 2. júla 1942 Snem Slovenskej republiky zriadil
Slovenskú akadémiu vied a umení (SAVU), ktorá sa od svojho vzniku formovala
ako reprezentatívna a súèasne pracovná vedecká intitúcia. V povojnovom období
sa SAVU pretransformovala na Slovenskú akadémiu vied (SAV), ktorá bola
oficiálne zriadená zákonom 18. júna 1953. Ve¾ké zmeny v SAV nastali po 17.
novembri 1989, odkedy sa SAV pretransformovala a priblíila organizáciám vedy
a výskumu vo vyspelom zahranièí.
Slovenská akadémia vied sa úspene prezentuje výsledkami v základnom
i aplikovanom výskume nielen doma, ale i vo svete. Svoju èinnos vykonáva
prostredníctvom 70 organizácií. Vydáva 54 titulov vedeckých a odborných èasopisov
a 8 roèeniek. Pri SAV pôsobí 49 vedeckých spoloèností.
Okrem akadémie vied sa vedeckému výskumu venujú aj vysoké koly
a rôzne ïalie výskumné ústavy. Samostatný výskum majú aj ve¾ké výrobné podniky.
Spolu pracuje vo výskume Slovenskej republiky v súèasnosti vye 22 000
zamestnancov, z nich je takmer 16 000 výskumníkov. ia¾, mnoho ikovných
slovenských vedcov h¾adá uplatnenie v zahranièí, lebo tam majú lepie podmienky
na vedeckú prácu.
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Štruktúra vedeckých ústavov Slovenskej akadémie vied
I. Oddelenie vied o neivej prírode
a) Vedy o Zemi a vesmíre: Astronomický ústav, Geofyzikálny ústav, Geografický
ústav, Geologický ústav, Ústav hydrológie
b) Matematicko-fyzikálne vedy a informatika: Fyzikálny ústav, Matematický
ústav, Ústav experimentálnej fyziky, Ústav informatiky
c) Technické vedy: Elektrotechnický ústav, Ústav geotechniky, Ústav materiálov
a mechaniky strojov, Ústav materiálového výskumu, Ústav merania, Ústav
stavebníctva a architektúry
II. Oddelenie vied o ivej prírode a chemických vedách
a) Lekárske vedy: Neurobiologický ústav, Neuroimunologický ústav, Ústav
experimentálnej endokrinológie, Ústav experimentálnej farmakológie, Ústav
experimentálnej onkológie, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Ústav normálnej
a patologickej fyziológie, Ústav pre výskum srdca, Virologický ústav
b) Biologické a chemické vedy: Botanický ústav, Chemický ústav, Ústav
anorganickej chémie, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín, Ústav molekulárnej
biológie, Ústav polymérov
c) Po¾nohospodárske a veterinárne vedy: Parazitologický ústav, Ústav biochémie
a genetiky ivoèíchov, Ústav ekológie lesa, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Ústav
krajinnej ekológie, Ústav zoológie
III. Oddelenie vied o spoloènosti a kultúre
a) Vedy o dejinách: Archeologický ústav, Historický ústav, Ústav etnológie, Ústav
orientalistiky
b) Vedy o èloveku a spoloènosti: Filozofický ústav, Kabinet výskumu sociálnej
a biologickej komunikácie, Prognostický ústav, Sociologický ústav,
Spoloèenskovedný ústav, Ústav experimentálnej psychológie, Ústav politických vied,
Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky, Ústav štátu a práva
c)Vedy o kultúre a umení: Jazykovedný ústav ¼udovíta túra, Kabinet divadla
a filmu, Slavistický ústav Jána Stanislava, Ústav dejín umenia, Ústav hudobnej vedy,
Ústav slovenskej literatúry, Ústav svetovej literatúry
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2.6.3 Kultúra a kultúrne pamiatky
Kultúru národa predstavujú predovetkým duchovné hodnoty, akými sú
literárne diela, diela výtvarného umenia, hudobné diela ale aj nehnute¾né materiálne
hodnoty, ako sú architektonické a sochárske diela.
Jednou z najstarších slovenských kultúrnych ustanovizní je Matica slovenská,
ktorá vznikla v roku 1863. Nadväzovala na tradície osvietenských uèených spoloèností
a obrodeneckých spolkov. Jej sídlo je v Martine. Od svojho vzniku sa venovala
kultúrnoorganizaèným, osvetovým, vydavate¾ským a zberate¾ským aktivitám.
Na Slovensku pôsobí 44 stálych divadelných scén. Patria medzi ne
predovšetkým Slovenské národné divadlo v Bratislave (s operou, baletom a dvoma
èinohernými scénami), divadlá v Martine, Nitre, Preove, Trnave a v ïalích mestách
Slovenska. Aj v zahranièí sú vysoko cenené slovenské hudobné telesá, predovšetkým
Slovenská filharmónia. Na Slovensku pôsobí aj viacero komorných hudobných
súborov, komorný orchester sídli okrem Bratislavy aj v Koiciach, iline a v Trnave.
Slovensko je krajinou bohatou na poèetné architektonické pamiatky. Mnohé
¾achtické rody, ktoré ili na Slovensku, mali zberate¾skú váeò. Zbierali historický
nábytok, zbrane, obrazy, po¾ovnícke trofeje a iné cenné veci. Zároveò sa snaili
architektonicky upravi svoje hrady, zámky, kaštiele a parky vôkol nich.
K najcennejím pamiatkovým súborom tohto typu patria najmä hrady Èervený
Kameò, Oravský hrad a Spiský hrad, zámok Bojnice, katiele v Betliari,
Svätom Antone, Topo¾èiankach a Markuovciach.
Zbierky výtvarného umenia sú sústredené v poèetných galériách. Najväèou
a najvýznamnejou galerijnou intitúciou na Slovensku je Slovenská národná galéria
v Bratislave. Vznikla v roku 1948 a v súèasnosti má nieko¾ko rozsiahlych expozícií
venovaných starému európskemu umeniu 16.  18. storoèia, gotickému umeniu na
Slovensku, barokovému umeniu a umeniu 19. storoèia na Slovensku a modernému
slovenskému umeniu. Okrem toho má vo svojich zbierkových fondoch kolekciu ikon
zo 16.  18. storoèia a zbierku historických grafík. K ïalím významným galériám
patrí predovetkým Galéria mesta Bratislavy, Galéria M. A. Bazovského v Trenèíne,
Galéria P. M. Bohúòa v Liptovskom Mikulái, Múzeum moderného umenia Andyho
Warhola v Medzilaborciach, Galéria ¼udovíta Fullu v Ruomberku a
Východoslovenská galéria v Koiciach.
Múzeá a múzejné zariadenia zhromaïujú, vystavujú a spracúvajú
doklady o vývoji prírody a spoloènosti, vedy, techniky, kultúry a umenia
s osobitným zrete¾om na územie Slovenskej republiky, slovenský národ a etnické
spoloèenstvá, ktoré ili a ijú na Slovensku.
V súèasnosti na Slovensku pôsobí asi 80 múzeí. K najvýznamnejím a
najväèím patrí Slovenské národné múzeum so sídlom v Bratislave a Martine, ktoré
prostredníctvom svojich zloiek vykonáva koordinaènú, odborno-poradenskú
a informaènú èinnos pre vetky múzeá v Slovenskej republike. Múzeum má rozsiahle
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historické, archeologické a prírodovedné expozície, etnografické zbierky, zbierky
hudobnín, nábytku a výtvarného umenia. Súèasou Slovenského národného múzea
sú aj expozície venované ivotu národnostných menín ijúcich na území Slovenska
(Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Múzeum idovskej kultúry na Slovensku).
Okrem klasických múzeí sú na Slovensku aj múzeá vo vo¾nej prírode 
skanzeny. V nich sú sústredené pamiatky ¾udového stavite¾stva. K najznámejím
skanzenom na Slovensku patria: expozícia ¾udovej architektúry ariského múzea
v Bardejove, Múzeum slovenskej dediny v Martine, Múzeum oravskej dediny
v Zuberci, Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici – Výchylovke, Múzeum
liptovskej dediny v Pribyline. Známe je aj Banské múzeum v prírode v Banskej
Štiavnici, kde sú sústredené originálne banské stavby, aobné vee a stroje.
V peciálnej expozícii Oravskej galérie na Slanickom ostrove Oravskej priehrady
si môu návtevníci pozrie zbierky slovenskej ¾udovej plastiky a ma¾by.
Kultúrne pamiatky, ktoré sa povaujú za najvýznamnejiu súèas kultúrneho
bohatstva národa, sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, ktorých na
Slovensku je 72. Ostatné pamiatky a pamiatkové súbory majú štatút kultúrnych
pamiatok. Existuje vye 12 500 nehnute¾ných (z toho 109 hradov a zámkov, 435
katie¾ov) a takmer 30 000 hnute¾ných pamiatok.
Celé súbory nehnute¾ných kultúrnych pamiatok v mestách vyhlásili za mestské
pamiatkové rezervácie (spolu 18). Podobne boli na dedinách vyhlásené
pamiatkové rezervácie ¾udovej architektúry (celkový poèet 10).
Najcennejie komplexy kultúrnych pamiatok Slovenska boli zaradené do
prestíneho Zoznamu svetového kultúrneho dedièstva. Svetové kultúrne dedièstvo
predstavujú na Slovensku 4 lokality:
1. Spišský hrad s okolitými pamiatkami. Patria k nim národná kultúrna
pamiatka Kostol Svätého Ducha v ehre, pamiatková zóna Spiské Podhradie
a mestská pamiatková rezervácia Spiská Kapitula.
2. Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky jeho okolia.
3. Pamiatková rezervácia ¾udovej architektúry Vlkolínec.
4. Mestská pamiatková rezervácia Bardejov.
Folklórnu tradíciu Slovenska a rozmanitos ¾udových tancov a spevu
zachovávajú ¾udovoumelecké súbory. K tým najvýznamnejším patrí predovšetkým
Slovenský ¾udovoumelecký kolektív (S¼UK) a Lúènica. Kadoroène sa na rôznych
miestach Slovenska usporadúvajú folklórne slávnosti, festivaly (Východná, Detva,
Orava, Myjava, Gombasek).
Na írení kultúry majú zásluhu aj noviny a èasopisy. Najèítanejím denníkom
je Nový èas, po òom nasledujú Šport, Pravda, Sme a Új Szó.
Vyh¾adávané sú aj hvezdárne a planetáriá, samozrejme, zoologické
a botanické záhrady. Najstaria hvezdáreò na Slovensku je v Hurbanove a najvyie
poloené je observatórium na Lomnickom títe.
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Mestské pamiatkové
rezervácie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Bardejov
Bratislava
Kemarok
Košice
Kremnica
Levoèa
Nitra
Podolínec
Prešov
Spišská Kapitula
Spišská Sobota
Svätý Jur
Štiavnické Bane
Trenèín
Trnava
ilina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pamiatkové rezervácie
¾udovej architektúry
Brhlovce
Èièmany
Osturòa
Plavecký Peter
Podbiel
Sebechleby
Špania dolina
Ve¾ké Leváre
Vlkolínec
diar

Spiský hrad
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2.6.4 Cestovný ruch
Poèiatky cestovného ruchu na území Slovenska sa viau k obdobiu, keï Rimania
zakladali kúpele. V minulosti boli rôzne dôvody na cestovanie, a tým aj príèiny rozvoja
cestovného ruchu (obchod, náboenstvo, lieèenie, port). V priebehu histórie sa význam
cestovania menil. Najprv to boli obchodné cesty, ktoré slúili obchodníkom.
Z náboenských dôvodov sa uskutoèòovali pútnické cesty do najznámejích pútnických
miest Slovenska (Levoèa, Staré Hory, atín, Marianka a i.). Lieèebné úèinky termálnych
vôd po Rimanoch poznali aj Slovania. Prvé kúpele, o ktorých sa zachovala písomná
zmienka, sú Turèianske Teplice. Postupne vznikali ïalie významné kúpele (Pieany,
Bardejovské Kúpele). O horské oblasti sa zaèali zaujíma rekreanti vo väèej miere a
v 19. storoèí. Zámoní obyvatelia si tam budovali prechodné bývanie a hotely. Rozvíjali
sa obce trbské Pleso, Tatranská Lomnica, Starý a Nový Smokovec. Záujem o tatranskú
oblas narástol po výstavbe elezniènej trate Podtatranskou kotlinou (roku 1871). Postupne
vzrástol záujem aj o iné horské oblasti Slovenska. Kultúrnohistorické pamiatky Slovenska
sa zaèínajú z h¾adiska cestovného ruchu doceòova a v 20. storoèí.
Najvýznamnejšie lokality cestovného ruchu
Èlenitý a pestrý povrch územia Slovenska poskytuje mnoho príleitostí na rôzne
druhy rekreácie a rozvoj cestovného ruchu. Najvyh¾adávanejie sú pohoria s ve¾kou
výkovou èlenitosou, ako sú Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Malá Fatra, Ve¾ká Fatra,
Malé Karpaty, Slovenské rudohorie a i. V lete sa tieto oblasti vyuívajú na pešiu turistiku
a horolezectvo. V zimných mesiacoch prevaujú lyiarske porty.
Krasové formy (jaskyne, priepasti, strmé doliny, závrty) sú najnavtevovanejie
v Slovenskom krase (Domica, Zádielska dolina), v Nízkych Tatrách (Demänovské
jaskyne) a Slovenskom raji (prielom Hornádu, Dobinská ¾adová jaskyòa). Roku 2001
sprístupnené jaskyne Slovenska navtívilo asi 700 000 ¾udí. Na Slovensku je 12
sprístupnených jaskýò.
Najväèiu návtevnos v lete majú vodné plochy: Oravská priehrada, Zemplínska
írava, Domaa, Liptovská Mara, tajchy v tiavnických vrchoch, Slneèné jazerá v Senci,
Zlaté piesky v Bratislave a najnovie aj rekreaèná oblas pri vodnom diele Gabèíkovo.
Z vodných tokov sú najpríalivejie Dunaj, Váh, Hron, Nitra, Hornád a Dunajec.
Slovenská republika je bohatá na zdroje minerálnych a termálnych vôd. Ich
vyuitie podmieòuje budovanie bazénov a zriaïovanie rekreaèných areálov. Najznámejšie
kúpele sú v Pieanoch, Trenèianskych Tepliciach, Bardejovských Kúpe¾och,
Turèianskych Tepliciach. Na Slovensku sa nachádza 23 prírodných lieèebných
kúpe¾ov (termálna voda a klíma). Novie strediská letnej rekreácie sú oddychové areály,
zvyèajne pri termálnych prameòoch, napr. túrovo, Dunajská Streda, Ve¾ký Meder,
Patince, Beluské Slatiny a Vrbové.
Z prostredia, ktoré vytvoril èlovek, si najväèiu pozornos zaslúia
kultúrnohistorické pamiatky (hrady, zámky, kaštiele), kultúrne zariadenia (divadlá,
galérie, múzeá) a športoviská.
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2.7 REGIÓNY A ICH CHARAKTERISTIKA
Na najvyej úrovni sa Slovensko èlení na 4 èasti: Bratislavský kraj,
Západné Slovensko, Stredné Slovensko a Východné Slovensko. Pod¾a hraníc
krajov tvorí Západné Slovensko Trnavský, Nitriansky a Trenèiansky kraj, Stredné
Slovensko ilinský kraj a Banskobystrický kraj a Východné Slovensko Preovský
a Koický kraj.

Kraj
okres
B ratislavský kraj

R ozloha v km 2 Poèet
H ustota
obyvate¾ov za¾udnenia
2 053
10
92
75
97
94
872
375
361

599
44
108
61
93
121
64
54
51

015
798
139
418
058
259
354
164
825

292
4480
1175
819
959
1290
74
144
144

4 148
1 075
641
267
381
761
359
741

551
112
94
45
63
60
46
127

003
384
533
351
928
891
791
125

133
105
147
170
168
80
130
172

T renèiansky kraj

4 501
462
359
326
580
301
463
960
375
675

605
38
62
29
63
48
65
140
45
112

582
640
042
243
530
005
150
444
761
767

135
84
173
90
110
159
141
146
122
167

N itriansky kraj

6 343
871
1 100
1 551
1 347
356
597
521

713
108
120
163
149
54
74
43

422
556
021
540
594
000
089
622

112
125
109
105
111
152
124
84

Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
M alacky
Pezin ok
Sen ec

I
II
III
IV
V

T rnavský kraj
Dunajská Streda
Galanta
Hloh ovec
Piešany
Sen ica
Skalica
Trn ava

Bán ovce nad Bebravou
Ilava
M yja va
Nové M esto n ad Váh om
Partizán ske
Povaská Bystrica
Prievidza
Púch ov
Tren èín

Kom árn o
Levice
Nitra
Nové Zám k y
Ša¾a
T opo¾èan y
Zlaté M oravce
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Kraj
okres
ilinský kraj

Bytèa
Èadca
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ruomberok
Turèianske Teplice
Tvrdošín
ilina

Banskobystrický kraj
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Krupina
Luèenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Ve¾ký Krtí
Zvolen
arnovica
iar nad Hronom
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Rozloha v km2

Poèet
Hustota
obyvate¾ov za¾udnenia

6 788
282
760
490
174
1 322
736
690
647
393
479
815

692 232
30 788
92 843
39 364
33 778
73 984
97 813
56 053
59 420
16 866
35 062
156 361

102
109
122
80
194
56
133
81
92
43
73
192

9 455
809
278
1 265
475
585
771
505
730
1 471
849
759
426
532

662 121
111 984
17 151
65 909
33 514
22 885
72 837
23 666
40 918
83 124
46 741
67 633
27 634
48 125

70
138
67
52
71
39
94
47
56
57
55
89
65
90
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Kraj
okres
Prešovský kraj
Bardejov
Humenné
Kemarok
Levoèa
Medzilaborce
Poprad
Prešov
Sabinov
Snina
Stará ¼ubovòa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Top¾ou

Košický kraj
Gelnica
Košice I
Košice II
Košice III
Košice IV
Košice – okolie
Michalovce
Roòava
Sobrance
Spišská Nová Ves
Trebišov

Rozloha v km 2

Poèet
Hustota
obyvate¾ov za¾udnenia

8 993
937
754
840
357
427
1 123
934
484
805
624
389
550
769

789 968
75 793
64 845
63 231
31 880
12 668
104 348
161 782
54 067
39 633
50 684
21 027
33 506
76 504

88
81
86
75
89
30
93
173
112
49
81
54
61
99

6 753
584
87
81
21
59
1 530
1 019
1 173
538
587
1 074

766 012
30 841
68 262
79 850
30 745
57 236
106 999
109 121
61 887
23 776
93 516
103 779

113
53
785
986
1464
970
70
107
53
44
159
97

Údaje sú za rok 2001
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2.7.1 Bratislava a Bratislavský kraj
Bratislavu zaloili na mieste, kde sa prerezal Dunaj cez výbeok Karpát (Malé
Karpaty). Devínskou bránou, ktorú vytvoril, spojil dve níiny  Záhorskú a Podunajskú.
Poloha na styku níin a pohoria bola ve¾mi výhodná. V týchto miestach sa dala prebrodi
aj rieka Dunaj. Podnebie bolo príjemné a krajina poskytovala dostatok zdrojov na
obivu.
Na tomto území sídlili Kelti, Rimania a v 6. storoèí tu u prevládali slovanské
kmene. Dva hrady, ktoré sú dnes súèasou Bratislavy, boli významnými strediskami
Ve¾komoravskej ríe (Bratislavský hrad a hrad Devín). Bratislavský hrad zaloili na
vrchu pri brode cez Dunaj. V jeho podhradí sa postupne rozvíjalo mesto.
Mestské práva získala Bratislava v 13. storoèí. V Uhorsku patrila vdy medzi
najvýznamnejie mestá. V období tureckej nadvlády nad ve¾kou èastou Uhorska sa
stala korunovaèným mestom uhorských krá¾ov a krá¾ovien. V tomto období mesto
obkolesovali hradby. Z nich sa dodnes zachovali iba ve¾mi malé èasti. Mesto sa
postupne rozrastalo a zaèalo sa stava aj za hradbami, ktoré postupne odstránili v 18.
storoèí.
Najbúrlivejí stavebný rozvoj mesta nastal vak a v 20. storoèí. Rýchlo rástol
poèet obyvate¾ov a rozirovalo sa jeho územie. K Bratislave sa postupne prièleòovali
predtým samostatné obce (Karlova Ves, Devín, Dúbravka, Raèa, Podunajské
Biskupice. Po 2. svetovej vojne sa jej súèasou stali aj obce na pravom brehu Dunaja
(Petralka, neskôr Èunovo, Rusovce a Jarovce). Bratislava mala v minulosti rôzne
názvy. Volali ju Brezalauspurc, Pressburg, Prešporok, Pozsony, od roku 1919
dostalo mesto názov Bratislava.
Po 2. svetovej vojne sa urobili aj najrozsiahlejie zásahy do podoby mesta.
Zanedbala sa údrba historického jadra. Zvalili sa èasti podhradia. Postavili sa sídliská,
ktoré Bratislavu zvierajú zo vetkých strán. Panelové sídliská sú typické pre obdobie
socializmu. Najväèie sídlisko Slovenska je Petralka, v ktorej býva okolo 120 000
obyvate¾ov. Petralku s ¾avobrenou èasou Bratislavy spája pä mostov (Starý, Nový,
Lafranconi, Prístavný a Apollo). Kadý má svoju históriu a osobitný vzh¾ad. ia¾, pri
budovaní Nového mosta, jeho príjazdovej cesty, bola zbúraná èas historického
podhradia. Bratislavu (Staré mesto, hrad s podhradím) vyhlásili za mestskú pamiatkovú
rezerváciu.
Bratislava mala v 11. storoèí pribline 1 500 obyvate¾ov. Tento poèet sa ve¾mi
pomaly zvyoval. Roku 1720 v nej ilo 7 943 ¾udí. Roku 1869 poèas prvého sèítania
obyvate¾stva mala Bratislava 50 055 obyvate¾ov. Pod¾a sèítania z roku 2001 tu trvalo
ije 428 672 obyvate¾ov. Bratislava bola v minulosti vdy viacjazyèným mestom. Dalo
sa tu dohovori po nemecky, maïarsky a slovensky. Od vládnucej vrstvy vdy zálealo,
ktorý jazyk prevládal. Po roku 1918 sa zaèal ve¾ký prílev prisahovalcov z celého
Slovenska. Bratislava sa stala skutoène najvýznamnejším hospodárskym, kultúrnym
i politickým strediskom Slovákov, a tým aj celého Slovenska. Bohatá je svojou históriou
a zaujímavá prírodnými podmienkami.
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Bratislava má dlhú tradíciu priemyselnej výroby, aj vïaka svojej dopravnej
polohe zabezpeèuje znaènú èas hospodárskej výroby Slovenskej republiky.
Najvýznamnejšie závody na jej území sú chemické závody. Preto sa Bratislava nazýva
aj mesto chémie. V Slovnafte sa spracúva ropa dováaná ropovodom. Vyrábajú sa
tam pohonné látky (benzín, nafta), oleje a mnoho ïalích chemických výrobkov.
Závod Istrochem vyrába rôzne chemikálie aj gumárenské výrobky. Podniky,
ktoré vyrábajú výrobky z gumy, alebo ju ïalej spracúvajú, sú Matador, Gumon,
Kablo. V minulosti boli na okraji mesta. Rozirovaním Bratislavy sa dostali do jej
irieho centra. Ïalí chemický závod je Henkel Slovensko (vyrába pracie a èistiace
prostriedky).
V západnej èasti mesta v Záhorskej níine pri Devínskej Novej Vsi je závod
Volkswagen Bratislava. Montujú sa v òom zo súèiastok automobily rovnomennej
znaèky. Okrem závodu Volkswagen sú v meste aj Bratislavské automobilové
závody (BAZ-NASKOM), ktoré dodávajú súèiastky do automobilov. V Bratislave
sa vyrábajú aj transformátory a iné elektrotechnické zariadenia. Textilný podnik
s dlhou tradíciou bola Bratislavská cvernová továreò.
Potravinárske závody zabezpeèujú potraviny nielen pre obyvate¾ov mesta,
ale dodávajú ich aj do iných oblastí Slovenska a na vývoz do zahranièia. Jacobs
Suchard Figaro vyrába cukrovinky a èokoládové výrobky. Najväèia mliekareò
na Slovensku je RAJO. Jedna z najväèích pekární je v Petralke. Súkromné
pekárne v rôznych èastiach mesta s òou súaia v kvalite výrobkov. V Raèi pracuje
ve¾ký mäsokombinát. Pivovar Stein má dlhú tradíciu vo výrobe piva. PalmaThumys vyrába oleje. V Bratislave je ete mnoho ïalích potravinárskych a iných
závodov.
Mesto s mnostvom pracovných príleitostí má najniiu nezamestnanos na
Slovensku. Do Bratislavy dochádza za prácou aj ve¾a obyvate¾ov z okolitých sídel
kadodenne alebo i na dlhie pobyty.
Bratislava nie je len najvýznamnejšie priemyselné centrum Slovenska. Sídlia
v nej najvyššie správne a zákonodarné úrady, ako Národná rada Slovenskej
republiky, vláda, kancelária prezidenta republiky, ministerstvá, súdy
a zastupite¾ské úrady zahranièných tátov. V súèasnosti sa tu nachádza 32
ve¾vyslanectiev zahranièných tátov.
Bratislava je aj centrom vzdelávania a vedy. tudenti môu tudova na
niektorej z univerzít (Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita,
Ekonomická univerzita, Vysoká kola výtvarných umení, Vysoká kola múzických
umení) a na rôznych stredných a iných kolách. tudentom poskytujú svoje sluby aj
kninice, najmä Univerzitná kninica, Pedagogická kninica a i.
Historické pamiatky, kultúrne (výstavy, koncerty) a obchodné (ve¾trhy)
podujatia lákajú roène do Bratislavy nieko¾ko miliónov návtevníkov, ktorí vyuívajú
sluby bratislavských hotelov (Devín, Danube, Bratislava, obnovený Carlton,
Crowne Plazza, a i.) a retaurácií. Obyvatelia Bratislavy vyuívajú najmä na krát71
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kodobú (víkendovú) rekreáciu doliny a vrchy Malých Karpát (Bratislavský lesopark
 elezná studienka) s mnostvom turistických chodníkov. V lete sú
najnavtevovanejie kúpaliská a jazerá (Zlaté piesky) v meste a jeho okolí
(cyklotrasy popri kanáli a pozdå vodnej zdre v Èunove).
Bratislava je významná dopravná kriovatka. Mesto priamo hranièí
s Rakúskom a Maïarskom. Kriujú sa v òom cesty z Viedne, Prahy, Budapeti,
Trnavy a Komárna. eleznice vedú piatimi smermi. Na Dunaji je prístav
a v severovýchodnej èasti mesta najväèie letisko na Slovensku. V meste hromadnú
dopravu obyvate¾stva zabezpeèujú trolejbusy, autobusy a elektrièky.
Bratislava má vzh¾adom na územie Slovenska nevýhodnú polohu (nie je
v strede Slovenska). Jej poloha vzh¾adom na európske hospodárske centrá je však
najlepšia na Slovensku. To jej popri rozvinutom priemysle a ïalích prednostiach
zabezpeèuje ïalí rýchly rozvoj.
Pri hodnotení Slovenska pod¾a európskych kritérií patrí Bratislava s okolím
medzi regióny s európskym tandardom.
Okolie Bratislavy v rámci Bratislavského kraja, tvorené okresmi Malacky,
Pezinok a Senec, tvorí jej prirodzené vidiecke zázemie. Napriek tomu samotné územie
nepredstavuje kompaktný celok. Rozde¾uje ho pohorie Malých Karpát, ktoré tvorí
prírodnú bariéru medzi obcami leiacimi v Záhorskej níine (okres Malacky) a
v Podunajskej níine (okresy Pezinok a Senec). Obe níiny sa nachádzajú v teplej
klimatickej oblasti. Záhorská níina je vak pokrytá pieskovými presypmi (dunami).
Na nich vznikli menej úrodné pôdy, ktoré sú porastené zväèa borovicovými lesmi.
Viate piesky a rieène trky sa vyuívajú v stavebníctve a na výrobu stavebných
materiálov vo Ve¾kých Levároch. Západnou èastou Záhorskej níiny prechádza
eleznica a dia¾nica, ktoré spájajú Bratislavu s Brnom. Pozdå dia¾nice a eleznice
vyrástli ïalie dôleité mestá. Malacky majú rozvinutú strojársku výrobu. Drevo z
okolitých lesov spracúvajú píly a nábytkárske závody. V Malackách sa upravujú aj
lieèivé rastliny. Ovocie zo sadov na úpätí Malých Karpát spracúva konzerváreò
v Stupave. Z viacerých sídel na rozhraní Záhorskej níiny a Malých Karpát má
najväèí význam Rohoník. Je tu ve¾ká cementáreò na spracovanie malokarpatské
ho vápenca.
Podunajská níina na rozdiel od Záhorskej má ove¾a úrodnejie pôdy, a preto
rozvinutejie po¾nohospodárstvo. Prírodné podmienky predurèili aj tradièné aktivity
obyvate¾ov celého skúmaného územia. Väèina z nich sa v minulosti ivila
po¾nohospodárstvom. V dôsledku industrializácie v druhej polovici 20. storoèia
najviac ekonomicky aktívnych obyvate¾ov zaèalo dochádza za prácou do
priemyselných podnikov Bratislavy a iných miest.
Za centrum níinnej oblasti mono povaova okresné mesto Senec, ktoré
je výrazne orientované na letnú rekreáciu. Na kúpanie a vodné porty sa vyuívajú
Slneèné jazerá, ktoré vznikli po vyaení trku.
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Na juhovýchodnom úpätí Malých Karpát vznikol pás typických
vinohradníckych sídel. Svätý Jur (mestská pamiatková rezervácia), Pezinok, Modra
a iné vinohradnícke sídla vyuívajú slneèné stráne Malých Karpát na pestovanie
vinièa, ktoré u nás zaviedli ete Rimania. V týchto mestách vznikli aj iné odvetvia
hospodárstva. Drevospracujúci závod v Pezinku spracúva drevo z malokarpatských
lesov. V Malých Karpatoch pri Pezinku sú loiská pyritu a antimónu. Modra vola
do povedomia slovenského národa v súvislosti s ¼udovítom túrom, ktorý tam il
a tragicky zahynul. Ve¾a ¾udí navtevuje jeho múzeum a miestny cintorín, kde je
pochovaný. Modra sa preslávila aj výrobkami ¾udovej keramiky, nazývanej majolika.

2.7.2 Západné Slovensko
Západné Slovensko má výhodnú polohu. Leí v zázemí hlavného mesta
Bratislavy, v susedstve hospodársky rozvinutého Rakúska a Èeskej republiky. Na
juhu tvorí hranicu s Maïarskom Dunaj, ktorý vodnou cestou spája územie so tátmi
západnej a východnej Európy. Západné Slovensko tvoria Trnavský, Nitriansky
a Trenèiansky kraj.
Oblas je prevane níinatá. Jej sever vypåòajú karpatské pohoria. Ich
prstovité výbeky siahajú do níin.
Podunajská níina je najteplejšie a najúrodnejšie územie. Pestujú sa tam
plodiny nároèné na teplo (kukurica, slneènica, cukrová repa, sladovnícky jaèmeò).
Na Podunajskej níine vznikla hustá sie sídel a dopravných komunikácií. Spolu s
hlavným mestom Slovenska Bratislavou predstavuje hospodársky najrozvinutejiu
oblas tátu.
Dunaj a jeho prítoky uloili v blízkosti svojich korýt mohutné nánosy rieènych
usadenín. Ploché územie, ktoré na nich vzniklo, sa nazýva Podunajská rovina.
Smerom k pohoriam navial vietor v ¾adových dobách vrstvy sprae. Na nich vznikol
mierne zvlnený, pahorkatý povrch s úrodnými èernozemami a hnedozemami. Toto
územie sa nazýva Podunajská pahorkatina.
Podunajská rovina tvorí najjunejie územie Slovenska. Rozvoj jej
hospodárstva, okrem priaznivých podnebných a pôdnych podmienok, podmienili aj
ve¾ké zásoby vody v riekach a usadeninách itného ostrova (územie medzi
Dunajom a Malým Dunajom). Z nerastných surovín sa vo ve¾kej miere aia rieène
trky a piesky potrebné v stavebníctve. Výskyt termálnych vôd vyuívajú viaceré
termálne kúpaliská (napr. Dunajská Streda, Ve¾ký Meder, Patince).
Rovinaté územie je husto osídlené. V minulosti, keï bolo po¾nohospodárstvo
hlavnou obivou obyvate¾stva, vznikali tam ve¾ké dediny. Úrodná pôda v ich okolí
mohla uivi ve¾a ro¾níckych rodín. Dnes sa v zázemí Bratislavy pestuje teplomilná
zelenina a ovocie (napr. paprika, rajèiny, melóny, broskyne). Na území ije zmieané
slovenské a maïarské obyvate¾stvo.
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Najväèie mestá vznikli na východe Podunajskej roviny. Pri ústí Váhu do
Dunaja leí Komárno. Toto strategicky dôleité miesto bolo osídlené u v mladej
dobe kamennej. Komárno je známe výrobou lodí a prístavom na Dunaji.
V neïalekom Hurbanove je aj v zahranièí známy pivovar.
Severne od Komárna, na dolnom toku rieky Nitra, sa nachádza dôleitý
eleznièný uzol Nové Zámky. V meste je výroba elektrických zariadení
a potravinárskych výrobkov.
Na sútoku Malého Dunaja a Váhu vzniklo Kolárovo, do povedomia sa
dostalo výrobou malolitránych motocyklov. Dlho bolo naj¾udnatejou dedinou
Slovenska. V súèasnosti sa zaraïuje medzi mestá. Severnejie od neho zïaleka
púta pozornos svojimi komínmi chemická továreò Duslo v Šali. Je to ná najväèí
výrobca priemyselných hnojív, ktoré sa pouívajú nielen v okolitej Podunajskej níine,
ale aj v iných èastiach Slovenska.
V blízkosti Šale je Galanta. Mesto s administratívnou funkciou má výrobu
strojov, nábytku a potravín (mliekareò, spracovanie medu). V minulosti patrila medzi
po¾nohospodárske mesteèká, a preto nemá výrazné historické jadro.
Neïaleká Sereï rástla v minulom storoèí predovetkým zásluhou niklovej
huty. Pretoe výroba sa u nevyplácala a ve¾mi zneèisovala ovzduie mesta, výrobu
niklu roku 1993 zastavili. Pokraèuje tu vak tradièná výroba umivého vína
a trvanlivého peèiva.
Dunajská Streda je typické stredisko po¾nohospodárskeho územia s
rozvinutým potravinárstvom. Má najväèí cukrovar na Slovensku. Potraviny sa
vyrábajú aj v meních mestách na Podunajskej rovine, napr. v Sládkovièove je
konzerváreò, vo Ve¾kom Mederi mliekareò.
V súvislosti s výstavbou vodného diela na Dunaji nadobudlo ve¾ký význam
Gabèíkovo. Vodné dielo nielen zlepuje podmienky pre medzinárodnú plavbu po
Dunaji, ale zabezpeèuje aj výrobu elektrickej energie. Èoraz intenzívnejie sa vyuíva
okolie vodného diela na letnú rekreáciu.
Podunajská pahorkatina má teplé podnebie, úrodné pôdy a intenzívne
po¾nohospodárstvo podobne ako Podunajská rovina. Spra, ktorá tvorí materskú
horninu pre úrodné èernozeme a hnedozeme, je aj dôleitá surovina na výrobu tehál.
V západnej èasti Podunajskej pahorkatiny na kriovatke starých obchodných
ciest vzniklo najstarie slovenské mesto Trnava. Jej historické jadro (mestská
pamiatková rezervácia) obkolesujú rozsiahle hradby. Trnava je sídlom
rímskokatolíckeho arcibiskupa, vysokých kôl a viacerých priemyselných podnikov. Tradiène sa tu spracúvajú po¾nohospodárske produkty úrodného okolia, sú tu
strojárske závody. Vo výstavbe je automobilový závod Peugeot.
Severne od Trnavy sa nad pahorkatinou dvíhajú chladiarenské vee prvej
slovenskej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Neïaleký Hlohovec
vznikol na brode cez Váh pri junom cípe Povaského Inovca. Známy je výrobou
drôtu a liekov (Slovakofarma).
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Na druhom brehu Váhu v tesnej blízkosti Hlohovca púta pozornos
esuholníkovou pevnosou Leopoldov. Mesto je dôleitou elezniènou kriovatkou.
Severným smerom proti toku Váhu, na mieste výskytu lieèivých prameòov,
vznikli svetoznáme kúpele Pieany. Lieèia sa v nich reumatické choroby.
Na mieste, kde vteká Váh do Podunajskej níiny medzi Èachtickým
a Beckovským hradom, vzniklo Nové Mesto nad Váhom, hoci má v názve slovo
nové, má dávne osídlenie. V skutoènosti na jeho území sa naiel jeden z najstarích
dôkazov osídlenia na území Slovenska.
Najväèie mesto Podunajskej pahorkatiny je starobylá Nitra (mestská
pamiatková rezervácia), sídlo ve¾komoravského knieaa Pribinu. V meste je
potravinárska, chemická a strojárska výroba. Vysoké koly, výskumné ústavy
a kadoroèné výstavy, predovetkým po¾nohospodárska výstava Agrokomplex,
zvyujú význam mesta.
V pahorkatom území, ktoré vbieha medzi Povaský Inovec a Tribeè pozdå
rieky Nitra, sú najväèím mestom Topo¾èany so známou výrobou piva.
Boany, ktoré zaloili na sútoku Nitry a Bebravy, u od polovice 19. storoèia
sú známym centrom spracovania koe. Dodávajú ju aj do továrne na výrobu topánok
v neïalekom Partizánskom. V najsevernejom výbeku Podunajskej níiny leia
Bánovce nad Bebravou s tradièným spracovaním dreva a textilnou výrobou.
Na východnej strane Tribeèa sa v Podunajskej pahorkatine na brehoch
itavy nachádzajú menie mestá Vráble a Zlaté Moravce. Vo Vráb¾och je
elektrotechnická výroba. Zlaté Moravce preslávila výroba chladnièiek. V neïalekých
Tesárskych Mlyòanoch je rozsiahle arborétum. Severnejie leiaca obec Topo¾èianky
sa hrdí katie¾om, prírodným parkom a chovom u¾achtilých koní.
Pri vtoku Hrona do Podunajskej níiny vyrástlo mesteèko Tlmaèe s výrobou
parných kotlov pre elektrárne. Junejie leí niekdajie dôleité centrum Tekova,
Levice. Prevláda v nich textilná (bavlnárske závody) a potravinárska výroba.
V blízkosti Levíc je viacero minerálnych a termálnych prameòov. Známe sú
termálne kúpaliská Margita-Ilona a minerálna voda v Santovke. V neïalekých
Mochovciach je druhá slovenská jadrová elektráreò.
Na strategickom mieste pri ústí Hrona do Dunaja s výh¾adom na Ostrihom
sa nachádza Štúrovo. Sídlia v òom ve¾ké papierne, ktorých podnikový prístav je
tretím významným prístavom na Dunaji.
Na styku Juhoslovenskej kotliny, Krupinskej planiny a Podunajskej níiny
leia Šahy. Hoci mesto nemá vedúce priemyselné odvetvie, má ve¾ké monosti na
rozvoj ako hranièné mesteèko. Je v òom umiestnená preèerpávacia stanica ropovodu
Druba.
V severnej èasti Záhorskej níiny, ktorá sa nazýva Chvojnická pahorkatina,
navial vietor spra. Toto územie je po¾nohospodársky vyuívané, podobne ako úrodné
pôdy pozdå rieky Moravy.
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Z nerastných surovín majú význam najmä náleziská zemného plynu v okolí
Vysokej pri Morave a ropy a lignitu pri Gbeloch. Na Záhorskej níine sa vyaí
roène asi 70 000 t ropy. Predstavuje to menej ako 1 % jej celkovej spotreby na
Slovensku. Vyaený zemný plyn tvorí iba 5 % z jeho celkovej spotreby Slovenska.
V severozápadnej èasti Záhorskej níiny v blízkosti hraníc s Moravou oddávna
súperia dve mestá, a to Holíè a Skalica. Obe majú bohatú históriu. Skalica sa
preslávila produkciou èerveného vína. Holíè bol známy manufaktúrnou výrobou
majoliky a porcelánu u v 18. storoèí.
Dve súperiace mestá predbehla po 2. svetovej vojne Senica výstavbou
ve¾kého závodu Slovenský hodváb, v ktorom sa vyrába syntetické vlákno. Zastúpenie
má aj potravinárstvo (mliekareò, pekáreò).
Západne od Senice sa nachádzajú kúpele Smrdáky. Lieèia sa v nich koné,
nervové a reumatické choroby.
Územie Záhorskej níiny je vïaka teplej klíme vhodné na letnú rekreáciu,
ktorá sa sústreïuje predovetkým v okolí vodných plôch. Takými sú umelé vodné
nádre (napr. Kunovská priehrada pri Senici, Tomky) alebo umelé jazerá, ktoré
vznikli po abe piesku pri jednom z najmladích miest Slovenska (2001) atíneStráach. Šaštín-Stráe priahuje ve¾a návtevníkov ako pútnické miesto.
Do západnej oblasti zasahujú okrem níin aj celky Vonkajích a Vnútorných
Karpát. Tieto územia majú na rozdiel od níin o nieèo chladnejie a vlhkejie podnebie,
menej úrodné pôdy a èlenitejí reliéf.
Z Vonkajších Karpát sú to flyšové pohoria Biele Karpaty a Javorníky,
ktoré tvoria hranicu s Èeskou republikou. Dosahujú nadmorskú výku okolo 1 000 m.
Sú zalesnené a slabie osídlené. Dediny sa sústreïujú iba do niektorých dolín. Okrem
nich je tu rozírené aj roztratené osídlenie.
K pohoriam sa primkýnajú na juhovýchode zníené celky Myjavská
pahorkatina a Povaské podolie. Myjavská pahorkatina je typickým územím
roztrateného  kopanièiarskeho osídlenia. Najväèími centrami kopanièiarskeho
osídlenia boli tradiène tri mestá: Myjava, Stará Turá a Brezová pod Bradlom.
Nachádzajú sa v nich predovšetkým strojárske závody, ktoré po roku 1989 striedavo
bojujú s problémami.
Myjavský región sa stal v rokoch 1848  1849 strediskom slovenského
národného ivota. Návtevníkov o tom informuje Múzeum Slovenskej národnej rady
v Myjave, pamätné tabule a pomníky v Myjave a Brezovej pod Bradlom. Na vrchu
Bradlo týèiacom sa nad Brezovou pod Bradlom stojí mohyla generála Milana
Rastislava tefánika, ktorý sa narodil v neïalekých Koariskách.
Povaské podolie má pre Slovensko ve¾ký význam. Predstavuje územie
pozdå Váhu, rozírené do pomerne roz¾ahlých kotlín. Váh tieto kotliny spája, pozdå
neho vedie cesta a dvojko¾ajná elektrifikovaná eleznica. Rieka poskytuje dostatok
vody pre priemysel i na výrobu elektrickej energie v hydroelektráròach. V koryte
Váhu sa aia trky potrebné v stavebníctve. Okolité pohoria poskytujú vápenec
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a slieò na výrobu cementu. V kotlinách sa v miernom a vlhkom podnebí pestuje
teplomilnejia penica, jaèmeò, cukrová repa, ale i zemiaky a krmoviny slúiace
rozvinutému chovu dobytka.
Spoloèným znakom územia je silné zastúpenie priemyselnej výroby, v ktorej
dominuje strojárstvo. Ve¾ké závody v Dubnici nad Váhom a Povaskej Bystrici
vyrábali v minulosti najmä zbrojársku techniku. Prechodom na trhové hospodárstvo
tie majú znaèné problémy s preorientovaním výroby a nezamestnanosou.
Krajské mesto Trenèín (mestská pamiatková rezervácia) okrem strojárskej
a potravinárskej má aj významnú textilnú výrobu. Kadý rok sa tam usporadúva
výstava Trenèín  mesto módy. Mesto má univerzitu a je sídlom velite¾stva Slovenskej
armády. V neïalekej Trenèianskej Teplej je ná najsevernejí cukrovar.
June od priemyselnej Dubnice nad Váhom vyrástlo mesto s obytnou funkciou
Nová Dubnica. Severne od Dubnice nad Váhom sa nachádza okresné mesto Ilava.
Miestne suroviny vyuívajú cementárne v Hornom Srní a Ladcoch. Pri hranici s
Moravou vznikli sklárne v Nemovej a Lednických Rovniach. eleznièné spojenie s
Moravou má Púchov. V meste je zastúpená známa gumárska a odevná výroba.
V jeho zázemí, pri Nosickej priehrade v Nimnici, vyrástli pri minerálnych prameòoch
kúpele na lieèenie chorôb dýchacích ciest.
Vnútorné Karpaty zasahujú v západnej èasti jadrovými pohoriami (Malé
Karpaty, Povaský Inovec, Stráovské vrchy, Sú¾ovské vrchy, Tribeè) a zníenou
Hornonitrianskou kotlinou. V najvýchodnejej èasti vystupujú okraje sopeèných
pohorí (Vtáènik, Pohronský Inovec, tiavnické vrchy).
Na rozdiel od níin majú menej úrodné pôdy a o nieèo chladnejie a vlhie
podnebie. ¼udia v nich aili drevo, lovili zver a nachádzali rôzne suroviny, preto boli
oddávna osídlené.
Na miestach, kde cez Malé Karpaty prechádza historická Èeská cesta, vznikli
Smolenice. Nad závodom Chemolak s výrobou farieb a lakov sa vyníma silueta
Smolenického zámku.
Na viacerých miestach Malých Karpát (napr. Buková, Trstín, Èachtice) vznikli
rozsiahle kameòolomy, v ktorých sa aí predovetkým vápenec a dolomit.
Povaský Inovec, Stráovské vrchy, Sú¾ovské vrchy a Tribeè majú redšie
osídlenie. V Stráovských vrchoch sa vyskytuje aj rozptýlené osídlenie. Najznámejím
sídlom Stráovských vrchov sú vo svete známe kúpele Trenèianske Teplice.
V krásnom prírodnom prostredí sa tu lieèia choroby pohybovej sústavy
a nervové choroby.
Hornonitrianska kotlina na severovýchode západnej oblasti sa vyznaèuje
hustým osídlením a rozvinutým priemyslom. aba hnedého uhlia v Handlovej
a lignitu v Novákoch podmienila rozvoj ïalích priemyselných odvetví.
V Zemianskych Kosto¾anoch vznikla ve¾ká tepelná elektráreò a Novákoch
chemické závody.
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Administratívnym strediskom územia je Prievidza s potravinárskou výrobou,
v ktorej vynikajú konzervárne ovocia a zeleniny. Okrasou kotliny je Bojnický zámok
s múzeom. Návštevníkov Bojníc láka aj zoologická záhrada a kúpele.
Karpatská èas západnej oblasti skrýva v sebe ve¾ké monosti na celoroènú
rekreáciu a cestovný ruch. V lete sa peia turistika a cykloturistika sústreïujú do
pohorí, kde návtevníci obdivujú mnohé zrúcaniny hradov (napr. Pajtún, Dobrá
Voda, Èachtice, Tematín) alebo zachované zámky (Èervený Kameò, Smolenice,
Bojnice). V zime slúia záujemcom o lyovanie najmä strediská na Pezinskej Babe,
Javorine, Ve¾kom Inovci, Remate a Mojtíne.

Bojnický zámok
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2.7.3 Stredné Slovensko
Do regiónu patrí ilinský a Banskobystrický kraj. Hranicu medzi nimi
tvoria Nízke Tatry. Toto masívne pohorie tvorilo vdy bariéru medzi severnou a junou
èasou stredného Slovenska a podmienilo v nich odliný vývoj.
Severná oblas
Zasahuje na vrchol klenby slovenských Karpát. Najväèiu výku dosahujú
Tatry Gerlachovským štítom (2655 m n. m.). Èlenité územie tvoria pohoria oddelené
dolinami a kotlinami. Hornaté územie s kamenistými, menej úrodnými pôdami
a chladnejším podnebím je z ve¾kej èasti zalesnené. ¼udia odlesnili iba úrodnejie
kotliny a doliny. Tie sú husto za¾udnené, vedú nimi dopravné spojenia a sústreïuje
sa v nich hospodársky ivot. Do oblasti patrí ilinský kraj
Pretoe v tejto oblasti rieky iba pramenia, v dolinách by nemali dostatok
vody továrne nároèné na jej spotrebu. Èlovek preto rieky na mnohých miestach
zahatal. Vznikli tak viaceré priehrady (Liptovská Mara, Oravská priehrada a i.).
Severná oblas stredného Slovenska, tak ako celé Slovensko, je bohatá na
minerálne a termálne vody. Pri nich vznikli kúpele v Turèianskych Tepliciach, Luèivnej,
Korytnici aj inde. V Liptovskom Jáne a Oraviciach sú termálne kúpaliská.
Orava a Kysuce zaberajú územia na severozápade Slovenska. Hornatý kraj
s neúrodnými kamenitými pôdami nemohol v minulosti uivi miestne obyvate¾stvo.
Preto ¾udia odchádzali na sezónne atevné práce na Dolnú zem, alebo si h¾adali
prácu a v Amerike. Známi boli aj ako podomoví obchodníci a drotári.
Situácia sa nezlepila ani v období spriemyselòovania. Flyové pohoria
neposkytli suroviny na zaloenie väèích tovární. Mnoho obyvate¾ov preto odchádzalo
najmä pred rozdelením Èeskoslovenska za prácou do baní a hút susedného Ostravska
alebo iných priemyselných oblastí. V súèasnosti sa toto územie opä vyznaèuje
nedostatkom pracovných príleitostí.
Typické pre Oravu a Kysuce sú roztratené sídla. Kopanièiari na odlesnenom
území pásli dobytok a ovce, alebo ho premenili na ornú pôdu. Prírodné podmienky
tak ako aj teraz dovo¾ovali pestova menej nároèné zemiaky, jaèmeò a krmoviny.
Hospodársky ivot oblasti sa sústreïuje do Oravskej kotliny, doliny riek
Oravy a Kysuce. Tam pri dopravných komunikáciách vznikli väèie sídla, dediny
a mestá.
Znaènú èas Oravskej kotliny zaberá Oravská priehrada, ktorá sa stala
významným rekreaèným strediskom letnej rekreácie a vodných portov. Z jej vôd
vystupuje Slanický ostrov s kostolom premeneným na výstavnú sieò. Na západnom
okraji priehrady leí Námestovo, kedysi známe plátenníctvom. Jeho význam narástol
po výstavbe vodnej nádre. Ïalím významným mestom je Trstená. Pre svoju polohu
v blízkosti hraníc sa stala dôleitým centrom dopravy.
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Povojnové spriemyselòovanie zasiahlo aj oravské sídla (Niná  závod na
výrobu televízorov, Mokraï  závod prákovej metalurgie, Istebné  huta na výrobu
farebných kovov a zliatin). Hospodárskym a kultúrnym strediskom Oravy je Dolný
Kubín. V mysliach Slovákov je spätý s menom básnika Pavla Országha
Hviezdoslava, ktorému tam zriadili múzeum. Dlhoroènú tradíciu má podujatie
zamerané na umelecký prednes, Hviezdoslavov Kubín.
Ve¾kú historickú a estetickú hodnotu má Oravský zámok. Postavili ho na
strmom vápencovom brale pri ceste vedúcej pozdå rieky Orava. V zámku je
v súèasnosti zriadené múzeum. V pri¾ahlej obci Oravský Podzámok je
lesohospodárska výskumná stanica. Drevo z oravských lesov sa spracúva
v Tvrdošíne.
Kysucami sa tradiène nazýva územie v povodí rieky Kysuca. Najväèie
stredisko územia je Èadca. Vznikla na kriovatke obchodných ciest. Jej význam
vzrástol po napojení na Koicko-bohumínsku elezniènú tra. Stala sa administratívnym
a hospodárskym centrom s textilnou a strojárskou výrobou. V súèasnosti sa tu
rozrástla odevná výroba so iadaným sortimentom.
Druhé ve¾ké priemyselné centrum je na dolnom toku rieky Kysuce leiace
Kysucké Nové Mesto, ktoré sa dostalo do povedomia výrobou loísk. Má
zachované historické námestie. Kedysi naj¾udnatejia dedina na Slovensku Krásno
nad Kysucou roku 2001 získala štatút mesta.
V lesnatom území Kysúc je rozšírené spracovanie dreva (Kysucké Nové
Mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka).
Pre rekreáciu a turistiku sa stala ve¾mi príalivou obec Nová Bystrica.
Vystavali tam vodnú nádr. V osade Vychylovka, kde sa nachádza historická lesná
eleznica, je zriadený skanzen  Múzeum kysuckej dediny.
ilinská a Turèianska kotlina sú stredne vysoko poloené kotliny. Ich
dná leia v nadmorských výkach 200  500 m n. m. Liptovská kotlina patrí medzi
vysoko poloené kotliny (nad 500 m n. m.). Spojnicou týchto husto za¾udnených
kotlín je Váh, pozdå ktorého vedie cesta a dvojko¾ajná elektrifikovaná eleznica.
Váh, ako druhá najväèia rieka Slovenska, poskytuje dostatok vody pre priemysel
i na výrobu elektrickej energie v hydroelektráròach. V jeho koryte sa èiastoène aia
trky a piesky. Okolité pohoria poskytujú vápenec a slieò na výrobu cementu.
V kotlinách sa v miernom a vlhkom podnebí pestuje penica, jaèmeò, zemiaky
a krmoviny slúiace rozvinutému chovu dobytka. Spoloèným znakom územia je silné
zastúpenie priemyslu. V Martine v minulosti vyrábali najmä zbrojársku techniku.
Na dôleitej kriovatke ciest a elezníc vyrástlo najväèie mesto oblasti 
ilina (mestská pamiatková rezervácia). Má pestré zloenie priemyslu.
Najvýznamnejia je výroba celulózy a papiera, vlnených látok, syntetických látok
a súèastí strojov. Zastúpené je aj potravinárstvo a spracovanie dreva. Mesto je aj
strediskom sluieb, kultúry (napr. múzeum s drotárskou tematikou), kolstva (ilinská
univerzita) a i.
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Priemysel v zázemí iliny vyuíva vápence, ktoré sa aia v pri¾ahlých
pohoriach. V Lietavskej Lúèke sa z nich vyrába cement. Vo Varíne sa vyrába vápno
a láme sa vápenec. V junej èasti ilinskej kotliny sa nachádza Rajec s rezbárskymi
tradíciami, výrobou vlnených textílií a kobercov.
V Rajeckých Tepliciach vznikli pri prameòoch lieèivej vody kúpele na
lieèenie reumatických chorôb, neurózy a chorôb z povolania.
Zúený priestor pri prechode zo ilinskej do Turèianskej kotliny stráili
v minulosti Streèniansky hrad na ¾avej a Starý hrad na pravej strane Váhu. V 13.
storoèí patrili medzi stráne hrady s mýtnou stanicou. Pri nich vyrástla ïalia dominanta
 Pamätník francúzskych partizánov, ktorí poèas Slovenského národného povstania
v roku 1944 spolu so slovenskými partizánmi bojovali proti nemeckým faistickým
vojskám. Partizánske boje pripomína aj cintorín SNP na druhej strane Streènianskej
tiesòavy pri obci Priekopa v Turèianskej kotline.
Najväèie mesto Turèianskej kotliny je Martin. Známy je predovšetkým
ako stredisko kultúrneho ivota Slovákov z èias Uhorska. Dodnes je sídlom Matice
slovenskej, Etnografického múzea, ktoré je súèasou Slovenského národného múzea
a rozsiahlej Slovenskej národnej kninice. Na martinskom cintoríne sú pochovaní
významní dejatelia slovenského kultúrneho ivota. Popri strojárskej výrobe má
významnú polygrafickú, potravinársku a nábytkársku výrobu. S Martinom je spojený
dôleitý eleznièný uzol Vrútky.
Dostatok dreva v okolitých lesoch podmienil tradièné spracovanie dreva.
V Turanoch je ve¾ká píla a výroba drevených montovaných chát. Drevo sa spracúva
aj v Suèanoch a Turèianskych Tepliciach.
Turèianske Teplice sú predovetkým známe svojimi kúpe¾mi, ktoré vznikli
pri lieèivých prameòoch v junej èasti Turèianskej kotliny.
¼udovou architektúrou a zvykmi sa vyznaèujú obce Východná a Vaec.
Vo Východnej sa kadý rok konajú folklórne slávnosti. Vaec priahuje návtevníkov
krásami jaskyne.
Liptovskou kotlinou preteká od východu na západ Váh. Vzniká sútokom
Bieleho Váhu stekajúceho z Tatier a Èierneho Váhu prameniaceho v Nízkych Tatrách
pod Krá¾ovou ho¾ou. Pri Liptovskej Mare vybudovali dve elektrárne. Jedna je
klasická, vznikla zahradením koryta – Liptovská Mara a druhá pri pri¾ahlom kopci
je preèerpávacia hydroelektráreò  Èierny Váh.
Priehrada Liptovská Mara odde¾uje dve najväèie mestá Liptovskej kotliny,
a to Ruomberok a Liptovský Mikuláš. Ruomberok vznikol na kriovatke cesty
vedúcej Povaím a historickej cesty, ktorá spájala Budape s Krakovom. Ve¾ké
celulózky a papierne spracúvajú drevo z okolitej hornatej oblasti. Rovnako významné
sú aj bavlnárske závody.
Liptovský Mikulá má úplne rozdielne zloenie priemyslu. Tradièné odvetvia
sú garbiarstvo a kouníctvo. Potravinárska výroba sa zameriava na konzervovanie
ovocia a zeleniny, výrobu liehovín a bryndze. Mesto je významným strediskom
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cestovného ruchu a východiskom do Demänovských jaskýò, Nízkych a Západných
Tatier. Záujmu návštevníkov sa teší aj Múzeum jaskyniarstva a ochrany prírody.
Tradiène spätý s okolitými lesmi je Liptovský Hrádok. Svedèí o tom píla,
stredná lesnícka kola a lesný semenársky závod. Mesto je známe aj výrobou
telefónnych prístrojov. Spracovanie dreva má tradíciu aj v susednej Krá¾ovej Lehote.
Pohoria severnej oblasti sú prírodným klenotom Slovenska. Zaberajú západ
vrcholovej èasti slovenskej klenby. K ich krásam najviac prispieva èlenitý reliéf
a pestré rastlinstvo usporiadané pod¾a výkových zón.
Pohoria sú iba málo osídlené. Vo flyových Javorníkoch a ïalích pohoriach
Kysúc a Oravy je rozírené roztratené kopanièiarske osídlenie. V Stráovských
vrchoch, kde sú menie kotlinky s po¾nohospodárskou pôdou, vznikli malé dediny.
Iné pohoria, ako Malá Fatra èi Choèské vrchy, sú bez sídel.
Pohoria severnej oblasti stredného Slovenska patria k najviac zalesneným
èastiam Slovenska. Z po¾nohospodárskej pôdy zaberajú ve¾ké plochy lúky
a pasienky, na ktorých sa tradiène pasú ovce a dobytok. Na málo rozírených plochách
ornej pôdy sa pestujú najmä zemiaky, ovos, kàmny jaèmeò a iné krmoviny. Pohoria
sú vïaka ich prírodným krásam vyuívané najmä pre cestovný ruch, s celoroènou
rekreáciou.
Nízke Tatry sú rozsiahlym pohorím s viacerými prírodnými krásami
a strediskami. Známa je Demänovská dolina so sústavou jaskýò. Z nich kvap¾ovou
výzdobou vyniká Jaskyòa slobody. V závere doliny je stredisko zimných portov
Jasná s dobrou lyovaèkou a vlekmi. Pomocou sedaèkovej lanovky sa mono
dopravi a na Chopok. Známa je aj Jánska dolina s rekreaèným areálom a termálnym kúpaliskom. Minerálne pramene podmienili aj vznik kúpe¾ov Korytnica pod
severnými svahmi Nízkych Tatier. Nízke Tatry vyhlásili za národný park (NAPANT).
Ich hlavný hrebeò odde¾uje severnú a junú oblas stredného Slovenska.
Ïalími národnými parkami sú Malá Fatra a Ve¾ká Fatra. Hlboká dolina
Váhu prerezáva Malú Fatru na junú èas, známu lyiarskym strediskom Martinské
hole a severnú krivánsku èas. V krivánskej èasti pohoria Malá Fatra je známa Vrátna
dolina. Turistov priahuje bralnatý Ve¾ký Rozsutec, vápencové tiesòavy a krajinné
scenérie otvárajúce sa najmä pri túre hrebeòom pohoria. Východisko do Vrátnej
doliny je rodisko Juraja Jánoíka Terchová s ¾udovými zvykmi a folklórnymi
slávnosami.
Plone rozsiahlejia Ve¾ká Fatra sa vyznaèuje malebnými skalnatými vrchmi
(Èierna skala, Tlstá, Drienok) a atraktívnymi tiesòavami (Gaderská dolina). Strediská
zimných portov vyrástli najmä na Krínej a Malinnom Brde nad Ruomberkom.
Pod Malinným Brdom je uèupená dedinka Vlkolínec. Kultúrna a historická hodnota
jej dreveníc má celosvetový význam. Zapísali ju do Zoznamu svetového kultúrneho
dedièstva UNESCO.
Liptovskú a Oravskú kotlinu odde¾ujú Choèské vrchy. Nápadne z nich
vyènieva najvyí vrchol Ve¾ký Choè, budovaný tak ako celé pohorie vápencami
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a dolomitmi. Potoky teèúce z Oravskej do Liptovskej kotliny v nich vymodelovali
atraktívne tiesòavy. Svoje èaro majú aj flyové pohoria na Kysuciach a Orave.
Významné rekreaèné strediská, najmä pre zimné porty, sú Ve¾ká Raèa a Kubínska
ho¾a.
Juná oblas
Juná oblas stredného Slovenska sa rozprestiera od juných hraníc tátu a
po hrebene Nízkych Tatier. Pohoria, ktoré sa v nej nachádzajú, majú rôznorodú
geologickú stavbu (jadrové pohoria, sopeèné pohoria). Hospodársky ivot oblasti
sa sústreïuje v kotlinách a dolinách karpatských pohorí. Do oblasti patrí
Banskobystrický kraj.
Zvolenská kotlina a Horehronské podolie sú hospodársky najdôleitejie
územia junej oblasti stredného Slovenska. Sú husto za¾udnené. Nachádzajú sa takmer
v strede územia Slovenska. Spomedzi kotlín junej oblasti majú najväèiu nadmorskú
výku (500 m n. m.), preto sú aj najchladnejie. Patria vak ete do teplej a mierne
teplej podnebnej oblasti. Dno kotliny a podolia je pahorkaté a ich osou sú rieky
Hron a Slatina.
Naj¾udnatejie mesto Zvolenskej kotliny a v súèasnosti aj najvýznamnejie
hospodárske centrum je Banská Bystrica. Mesto sa nachádza pri ohybe rieky
Hron pod vrchom Urpín. V starom historickom centre (mestská pamiatková
rezervácia), ktoré je pekne obnovené a udriavané, sa vyníma farský kostol a mestský
hrad. Banská Bystrica, ako u aj názov prezrádza, sa hospodársky zaèala rozvíja
v èase rozmachu baníctva. Dlhú tradíciu výroby má najznámejí závod mesta Smreèina.
Spracúva drevo ihliènatých stromov (z Nízkych Tatier, Kremnických vrchov
a Slovenského rudohoria). Textilný závod (Slovenka) zamestnáva prevane eny.
Významná je aj cementáreò, ktorá získava suroviny (vápenec) z Nízkych Tatier.
Banská Bystrica bola centrom SNP roku 1944. Dnes je tam Múzeum SNP venované
odboju Slovákov.
Asi 20 km po toku Hrona smerom na juh sa nachádza Zvolen. Banská
Bystrica a Zvolen oddávna súperili o vedúce postavenie v kotline i celej oblasti. Spája
ich eleznica a tvorprúdová cesta. Zvolen je významná dopravná kriovatka. Kadá
z ciest èi eleznièných tratí prechádza okolo známeho Zvolenského zámku. Vo Zvolene
je najvýznamnejí závod Buèina na spracovanie dreva listnatých stromov (z Javoria,
tiavnických vrchov, Krupinskej planiny). V Banskej Bystrici aj vo Zvolene sú viaceré
potravinárske závody, ktoré spracúvajú najmä ivoèíne výrobky (mäsokombinát,
mliekareò). V oboch mestách sú univerzity, v Banskej Bystrici Univerzita Mateja
Bela a vo Zvolene Technická univerzita.
Vo Zvolenskej kotline vyvierajú teplé, lieèivé pramene, ktoré vyuíva
kúpe¾níctvo (Sliaè a Kováèová). Na východ od Zvolena pri rieke Slatina sa v zovretí
sopeèných pohorí nachádza mesto Detva. Väèina obyvate¾ov tohto mesta sa tam
prisahovala za prácou po vzniku závodu (Podpolianske strojárne).
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Bliie pod Po¾anou sa nachádza Hriòová. V zázemí týchto miest ete
stále ijú ¾udia v roztratených sídlach  na lazoch, v peknom prírodnom prostredí,
ale v nároèných podmienkach. Obyvate¾stvo sídel Horehronského podolia zakladalo
svoju hospodársku èinnos na abe dreva, neskôr na abe nerastných surovín
a hutníctve. V podolí je mnoho rázovitých obcí (Èierny Balog, Pohorelá, Telgárt).
Typická architektúra sídel  drevenice  bola zväèa nahradená pohodlnejími, ale
èasto nevkusnejími stavbami. Najvýznamnejie èinnosti v podolí sa viau na hutnícke
tradície, spracovanie eleza a strojárstvo (Podbrezová, Brezno, Valaská, Závadka
nad Hronom, Pohorelá, Hronec). Spracovanie ropy v Dubovej a výroba lieèiv
(Biotika) v Slovenskej ¼upèi prispievajú k zabezpeèeniu zamestnanosti obyvate¾ov
podolia. Vetky odvetvia priemyslu vak zneèisujú ovzduie podolia, kde èasto
vznikajú teplotné inverzie.
Popri mestách sú turisticky najnavtevovanejie èasti kotlín kúpele, priehrady
(Môová), historické pamiatky (hrady) a kultúrnohistorické podujatia. V Detve sa
konajú pravidelne festivaly ¾udových tancov a piesní. Do sídel vo Zvolenskej kotline
a Horehronskom podolí dochádzajú za prácou aj obyvatelia z Plieovskej kotliny,
horských sídel a lazov.
Juhoslovenská kotlina je najteplejšia èas junej oblasti stredného
Slovenska. Zo západu ju ohranièujú sopeèné pohoria, zo severu Slovenské rudohorie
so Slovenským krasom. Junú a východnú hranicu kotliny tvorí tátna hranica
s Maïarskou republikou. Táto juná hranica prebieha prevane níinou. Výnimku
tvorí iba sopeèná Cerová vrchovina pri Fi¾akove. Povrch kotliny je pahorkatý
a väèinou odlesnený. Stupeò odlesnenia nie je vak taký vysoký ako v Podunajskej
a Východoslovenskej níine. Lesíky a remízky spestrujú vzh¾ad po¾nohospodárskej
krajiny. Juhoslovenská kotlina má príjemné podnebné podmienky, patrí do teplej
oblasti. V kotline je vak nedostatok vody. Najväèie rieky Slaná, Rimava a Ipe¾
nemajú dostatok vody a v celej kotline je len nieko¾ko meních vodných nádrí.
Preto sa na zásobovanie vodou plánuje výstavba ïalích nádrí. V juných èastiach
kotliny ije národnostne zmieané obyvate¾stvo (Slováci, Maïari, Rómovia). Od
sídla k sídlu sa mení ich podiel na poète obyvate¾ov v obci. V podhorí Slovenského
rudohoria a Krupinskej planiny sa výrazne zvyuje podiel Slovákov. Hoci oblas je
takmer uprostred Slovenska, najkvalitnejie spojenie v menej èlenitom teréne medzi
Bratislavou a Koicami neprebieha Juhoslovenskou kotlinou. V súèasnosti je to jedna
z najmenej rozvinutých èastí Slovenska s vysokou nezamestnanosou obyvate¾ov.
Predpoklady kotliny sú vak dobré (podnebie, poloha) a v budúcnosti sa môe sta
jednou z rýchlo sa rozvíjajúcich oblastí tátu. Najvýznamnejie hospodárske stredisko
s najvyím poètom obyvate¾ov v kotline je mesto Luèenec. Nachádza sa takmer
v strede kotliny. V meste je výroba textilu, strojov a nábytku. Mäsokombinát spracúva
produkty ivoèínej výroby z okolia. Tehelòa a keramické závody zásobujú oblas
stavebným materiálom.
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Severne od Luèenca je významná sklárska oblas Slovenska.
Najvýznamnejšie závody so sklárskou tradíciou sú v Poltári, Zlatne
a v Katarínskej Hute.
V okolí Ve¾kého Krtía (Pôtor, Modrý Kameò) je miesto výskytu hnedého
uhlia. aba je vak v súèasnosti nákladná (bane ete dodávajú uhlie pre elektrárne
na Hornej Nitre). Po roku 2002 je v útlme. Následkom aby na mnohých miestach
poklesla cesta medzi Ve¾kým Krtíom a Luèencom. V baníckom meste Ve¾ký Krtí
je strojárska a textilná výroba. Neïaleko Ve¾kého Krtía je mesteèko Modrý
Kameò, ktoré bolo pred 2. svetovou vojnou významnejie ako Ve¾ký Krtí. Teraz
patrí medzi najmenie mestá Slovenska. Teplé východné stráne kotliny v zázemí
Ve¾kého Krtía, ktoré tvorí Krupinská planina, sa vyuívajú na pestovanie vinièa.
Tunajia vinohradnícka oblas sa stáva èoraz známejou.
Najvýznamnejie stredisko východnej èasti kotliny je Rimavská Sobota.
Mesto je známe svojou potravinárskou (cukrovar, pivovar, mäsokombinát, pekáreò)
a strojárskou výrobou. Vo východnom cípe Juhoslovenskej kotliny sa nachádza
mesteèko Torna¾a. V jej okolí sa pestuje na teplých terasách Slanej tabak. Neïaleko
Cerovej vrchoviny je mesto Fi¾akovo. Má závody na smaltovanie eleza a ocele
a výrobu elektrických sporákov a kachie¾.
Významným zdrojom príjmov oblasti je po¾nohospodárstvo (obilniny,
cukrová repa, tabak, viniè), chov oípaných, hydiny a hovädzieho dobytka.
V kotline vyviera mnoho minerálnych a termálnych prameòov. Najznámejie
kúpele sú v Èíi. Turisti zo širokého okolia poznajú kúpaliská v Dolnej Strehovej
a Tornali. Na mnohých miestach vyuívajú minerálne vody miestni obyvatelia ako
pitnú vodu. Chýba jej hospodárske vyuitie.
V Juhoslovenskej kotline by zlepenie dopravy prispelo k rozvoju celej
oblasti. Dopravné prepojenie medzi mestami Ve¾ký Krtí, Luèenec, Rimavská Sobota
a Torna¾a je ve¾mi nekvalitné. eleznica vedie rôznymi ok¾ukami a je pomalá.
(V minulosti hlavné smery viedli do Budapeti, poludníkovým smerom.).
Väèina sopeèných pohorí sa nachádza v junej oblasti stredného Slovenska.
Sopeèné pohoria junej oblasti stredného Slovenska sa nazývajú aj Slovenské stredohorie. V sopeèných pohoriach sa vyskytujú v horninách rudné ily. Ich aba tvorila
v minulých storoèiach významnú hospodársku èinnos. V Uhorsku predstavovala
jeden z hlavných prameòov bohatstva krá¾ovskej pokladne. Najvýznamnejšie banské
mesto Slovenska bola Banská Štiavnica. abou zlata a striebra výrazne prekonala
ostatné banské mestá a oblasti Slovenska. V minulosti (a do 17. storoèia) bola
poètom obyvate¾ov druhým najväèím mestom na území Slovenska. Roku 1762
bola v meste zaloená prvá banská vysoká škola v Európe – Banská akadémia.
Rozvoj mesta vak upadal úmerne so zniovaním aby. V súèasnosti je Banská
tiavnica mesto, ktoré ije zo svojej tradície (mestská pamiatková rezervácia).
Historické jadro mesta sa obnovuje. Stalo sa významným strediskom cestovného
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ruchu v Štiavnických vrchoch (umelé jazerá – tajchy, múzeum baníctva, Sitno).
Štiavnické Bane sú mestskou pamiatkovou rezerváciou. V Hodruši-Hámroch sa
vyrábajú kanistre, príbory a nehrdzavejúci kuchynský riad. V okolí viackrát obnovili
abu zlata a striebra. V Kremnických vrchoch sa nachádza Kremnica (mestská
pamiatková rezervácia), ïalie významné banské mesto s bohatou históriou
a zachovaným historickým jadrom. V jej okolí sa prevane ailo zlato. Dodnes
v meste pôsobí mincovòa (od roku 1328). Severne od Kremnice sa nachádza
Harmanec s výrobou papiera.
Roztratené osídlenie je v Pohronskom Inovci, západnej èasti Vtáènika a Javorí.
Na Krupinskej planine sa nachádza mesto Krupina s tradièným potravinárstvom.
Vyie poloený pahorkatý povrch planiny je po¾nohospodársky viac vyuívaný ako
strmé svahy a dná dolín riek a potokov, ktoré sa do neho zarezali (Litava, Krupinica).
Vrchy Po¾ana a Javorie sú vyhasnuté sopky.
Najsevernejie poloené a súèasne najvyie pohorie oblasti sú Nízke Tatry.
Do junej oblasti stredného Slovenska patria juné svahy a doliny tohto pohoria.
Nachádzajú sa tam významné rekreaèné strediská, ktoré sú navštevované najmä
v zimných mesiacoch (zimné športy), ale aj v lete na turistiku. Sú to Tále, Donovaly,
Staré Hory, Vyšná Boca a i. Na Donovaloch sa kadoroène usporadúvajú preteky
psích záprahov.
Slovenské rudohorie je najroz¾ahlejie pohorie junej oblasti stredného
Slovenska. Nachádzajú sa v òom významné strediská aby hornín. Miesta výskytu
a aby magnezitu sú Lovinobaòa, Haèava, Lubeník, Jelava a eleznej rudy v Revúcej
a jej okolí. Vápenec sa láme v Tisovci.
Najvýznamnejie hospodárske strediská Slovenského rudohoria svoj
priemysel zaloili na abe a spracovaní rúd. Huty sa vak v minulosti stali nevýnosné,
preto ich nahradila iná priemyselná výroba. V Hnúšti vznikli podniky na spracovanie
dreva a výrobu gumy. V Tisovci menšia odevná a strojárska výroba. V Jelšave sa
spracúva dolomitové kamenivo a magnezit. Ve¾ké závody na spracovanie magnezitu
vznikli v Haèave. V Kokave nad Rimavicou pracujú sklárne. V najväèom meste
Slovenského rudohoria v Revúcej zaloili textilné závody. V mnohých z týchto
podnikov ovplyvnil výrobu prechod na trhové hospodárstvo.
Západnejie v doline Hrona leí iarska kotlina. Centrom kotliny je iar
nad Hronom. V tomto meste postavili závod na výrobu hliníka. Surovina na jeho
výrobu  bauxit  sa priváa vlakmi z Maïarska. Pri výrobe hliníka sa spotrebuje
ve¾a elektrickej energie. Tú zabezpeèuje pre iar nad Hronom elektráreò
v Zemianskych Kosto¾anoch. Celú kotlinu poznaèila výroba závodu. Pokodili sa
porasty a pri závode sa vyníma umelá hora (halda). Vznikla z odpadov bauxitu.
Záporné javy pri prevádzke závodu (dosah na ivotné prostredie) sa zmieròujú
zavádzaním kvalitnejích spôsobov výroby. Závod vyrába pre hospodárstvo potrebný
hliník a poskytuje zamestnanie pre obyvate¾ov zo irokého okolia. V iarskej kotline
sa nachádza píla a závod na spracovanie dreva v arnovici a závody na výrobu
izolaèného materiálu a technického skla v Novej Bani.
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Popri Hrone vedú iarskou kotlinou najvýznamnejie dopravné ahy zo
západu Slovenska do Zvolenskej kotliny. Na mnohých miestach kotliny stoja hrady
(bývalé stráne hrady ako áov, Revite), ktoré svedèia o jej význame v minulosti.
Z hospodárskeho h¾adiska najmenej významná i známa kotlina Junej oblasti
stredného Slovenska je Pliešovská kotlina. Na rozdiel od iarskej kotliny v jej
hospodárstve má významnejie postavenie po¾nohospodárstvo ako priemysel.
Kotlina je v susedstve vojenského priestoru, známeho dlhodobým pobytom
sovietskych vojsk. Preto bol v nej hospodársky vývoj utlmený. Nevyvinulo sa tam
ani mestské centrum. Menia chemická výroba (spracovanie plastov) a potravinárstvo
nestaèia pokry poèet poadovaných pracovných miest obyvate¾stva v kotline.
Obyvatelia odchádzajú za slubami a do práce najmä do Zvolena. Významnejie
sídla v kotline sú Plieovce a Dobrá Niva.

Nový zámok a kalvária v Banskej tiavnici
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2.7.4 Východné Slovensko
Na území Východného Slovenska sa rozprestierajú Košický a Prešovský
kraj. Povrch oblasti tvoria Východné Karpaty, ktoré pozvo¾na prechádzajú do
Východoslovenskej níiny. Západné Karpaty zasahujú do Východnej oblasti èasou
Slovenského rudohoria, Východnými Tatrami, Nízkymi Tatrami, Levoèskými vrchmi,
Spiskou Magurou, Pieninami, Slanskými vrchmi, Èergovom a Zemplínskymi vrchmi.
Koická kotlina je po Východoslovenskej níine druhá najrozsiahlejia níinatá èas
Východnej oblasti.
Tunajie podnebie sa vyznaèuje najväèími rozdielmi medzi teplotami v zime
a v lete. Flyové pohoria oblasti nemajú dostatok vody. Spadne tam síce väèina
zráok, tie vak nevsiaknu do pôdy, ale rýchlo odteèú do Východoslovenskej níiny
a Koickej kotliny. V týchto zníeninách, najmä na sútokoch riek, vznikajú èasté
povodne.
V súèasnosti najrýchlejie pribúda na Slovensku obyvate¾stvo vo východnej
oblasti. Vysoký prirodzený prírastok má predovetkým obyvate¾stvo rómskeho
pôvodu. V minulosti sa odtia¾to vysahovalo mnoho obyvate¾ov do zahranièia. Ich
potomkovia ijú v USA, Austrálii a iných tátoch sveta. Vo východnej oblasti je
mnoho zaujímavostí, napr. jediný gejzír na Slovensku v Her¾anoch, hradené jazero
Morské oko, prielom Dunajca, drevené kostolíky a i.
Košická kotlina je zníenina medzi Slovenským rudohorím a Slanskými
vrchmi. Osou kotliny je Torysa, ktorá sa june od Koíc vlieva do Hornádu.
Juhozápadná èas kotliny patrí do povodia Bodvy (prítok Ida). Koická kotlina sa
nachádza v teplej podnebnej oblasti. Pokrývajú ju väèinou hnedozeme. Na nivách
riek sú fluvizeme. Na týchto úrodných pôdach sa darí penici, jaèmeòu. Rozvinuté je
prímestské po¾nohospodárstvo, najmä pestovanie rýchlenej zeleniny a ovocia pre
Koice a Preov. ivoèína výroba sa zameriava na chov hovädzieho dobytka na
mlieko, oípaných na mäso a hydiny. Po¾nohospodárskou výrobou sa zaoberajú
obyvatelia mnohých meních sídel kotliny. Príroda poskytla obyvate¾om kraja na
jeho severe dôleitý nerast  so¾ pri Preove. Zostala tam ako pozostatok dávneho
mora. V súèasnosti sa získava odparovaním z roztoku pri Solivare (èas Preova).
Magnezit sa aí na severozápad od Koíc. Vyuíva sa na výrobu iaruvzdorných
tehál do priemyselných pecí. V minulosti Koickou kotlinou viedla obchodná cesta,
ktorá spájala krajiny pri Èiernom mori s územím pri Baltskom mori. Cestou popri
rieke Toryse kupci vozili rozmanitý tovar (koe, med, meï, so¾).
Na tejto ceste v severnej èasti kotliny vzniklo sídlo Prešov (mestská
pamiatková rezervácia). Výhodná poloha poskytovala podmienky pre rozvoj obchodu
a remesiel. Prešov sa stal centrom oblasti nazývanej Šariš. Po 2. svetovej vojne tu
vznikli nové strojárske závody na výrobu loísk, zariadení priemyselnej automatizácie,
elektromotorov, odevné závody na výrobu pánskych odevov a závod Solivary. V
Preove sa nachádzajú viaceré fakulty Prešovskej univerzity, divadlá a inštitúcie
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rusínskej a ukrajinskej národnostnej menšiny, je tam aj sídlo gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi na Slovensku.
V zázemí Prešova sú mestá, ktoré u neleia v Koickej kotline, a to Sabinov,
Ve¾ký ari a Lipany. V Sabinove nachádzajú obyvatelia pracovné príleitosti
v potravinárstve a pri spracovaní dreva. Ve¾ký ari má známy pivovar. Odevné
závody v Lipanoch zamestnávajú najmä eny. V doline Torysy sa nachádza aj obec
ariské Micha¾any, kde sa vyrábajú lieèivá (Imuna).
Juhozápadná èas kotliny susedí s najvýznamnejou krasovou oblasou
Slovenska, so Slovenským krasom. Táto èas kotliny patrí do povodia rieky Bodva.
Nachádza sa tam Jasovská jaskyòa, ktorá je najstarou sprístupnenou jaskyòou na
Slovensku. Jaskyne Slovenského krasu (12 jaskýò a priepastí) a maïarského
Aggtelekského krasu zapísali do Zoznamu svetového prírodného dedièstva. Vápenec
zo Slovenského krasu sa vyuíva pri výrobe cementu vo ve¾kej cementárni v Turni
nad Bodvou. V Medzeve sa nadviazalo na starú hámornícku tradíciu (spracovanie
kovov) a vyrábajú sa tam nástroje pre domácnos. Moldava nad Bodvou sa
v minulosti preslávila aj obchodovaním s vínom. V stredoveku kupci, aby sa vyhli
vysokému mýtu v Koiciach, obchádzali ich cez okolité mesteèká, napr. aj Moldavu
nad Bodvou. Tak rástol ich význam.
Roòavská kotlina je v strede vápencových pohorí Slovenského krasu
a Slovenského rudohoria.
Roòava je mesto s dlhodobými baníckymi tradíciami. Aj v okolí Roòavy
sa aí vápenec a nachádzajú sa loiská minerálov s obsahom medi, striebra, eleznej
rudy aj iných minerálov v meních mnostvách. Niekdajie slávne baníctvo zaniklo.
Najvýznamnejie podniky mesta v súèasnosti sú potravinárske závody. Mnoho ien
je zamestnaných v textilnom závode. Roòava má pekné historické námestie. Pri
ceste z mesta do Koíc sa prechádza okolo hradu Krásna Hôrka. Známy je aj
katie¾ v Betliari na sever od Roòavy. Roòava má silné väzby na najvýznamnejie
mesto Východnej oblasti, na Koice (suroviny, dochádzka do zamestnania a i.). Pri
Dobinej sa aia horniny obsahujúce azbest. Medzi Gemerskou Hôrkou a Roòavou
sa nachádza Pleivec. V jeho okolí sú ve¾ké vápencové lomy (Gombasek).
Na rozhraní Juhoslovenskej kotliny, Roòavskej kotliny a Slovenského krasu
leí Gemerská Hôrka. Vypúanie odpadov z miestneho závodu na výrobu celulózy
spôsobilo, e ivot v rieke Slaná zanikol. Roku 1992 výrobu celulózy zastavili, museli
sa odstráni kody. V sídle je u ekologicky nezávadná papierenská výroba.
Košice
Prví osadníci, ktorí sa usadili na mieste dnešných Košíc, si vybrali príjemné
miesto v doline Hornádu na jeho pravom brehu. Mesto sa rozprestiera v Košickej
kotline obkolesenej pohoriami na kriovatke obchodných ciest.
V kadom historickom období zanechali mestu jeho obyvatelia mnoho
stavebných pamiatok. Základom pôdorysu stredovekého mesta bola rozírená ulica
v tvare vretena (má uzavreté vretenovité námestie). Aj keï Koice nemajú svoj
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hrad, majú skvost stavebného umenia – Dóm sv. Albety. Povauje sa za najdokonalejiu gotickú chrámovú stavbu vo východnej èasti strednej Európy. Pozdå námestia
stoja domy niekdajích bohatých meanov. Koice sa v minulosti poèas
protitureckých vojen a rôznych povstaní premenili na dôleitú mestskú pevnos. Razili
sa tam istý èas aj mince a hlavným zdrojom bohatstva bol obchod. Krá¾ ¼udovít
Ve¾ký udelil roku 1369 Koiciam za vojenské zásluhy erb. Tým poruil tradíciu,
pod¾a ktorej sa erby pride¾ovali iba osobám. V Koiciach boli viaceré cechy, napr.
na výrobu zvonov, klobúkov, liehovín. Patrili k najbohatím a najväèím mestám Uhorska. Význam mesta narástol po vybudovaní elezníc do Bohumína (Morava
a Sliezsko), Mikolca (Maïarsko), Nowého S¹czu (Po¾sko) a na Ukrajinu.
Historická èas mesta (mestská pamiatková rezervácia) sa nachádza na
pravom brehu Hornádu. V ostatných rokoch sa vak mesto rozrastalo aj na ¾avom
brehu. Medzi riekami Hornád a Torysa (tá preteká zázemím mesta) vyrástli koické
sídliská. ia¾, ani toto mesto sa nevyhlo panelovej zástavbe. Poèet obyvate¾ov mesta
narastal najrýchlejie v druhej polovici 20. storoèia. V súèasnosti tam ije takmer
tvr milióna obyvate¾ov.
Koice sú viacnárodnostné mesto. Okrem Slovákov tam ijú aj obyvatelia
maïarskej a rómskej národnosti. Roku 1938 Koice pripojili k Maïarsku. Roku
1945 sa stali opä súèasou Slovenska. Doèasne boli aj sídlom prezidenta a vlády
oslobodzovanej Èeskoslovenskej republiky.
Po roku 1945 nastáva najrýchlejší rozvoj priemyselnej výroby v Koiciach.
Z pôvodných meních priemyselných závodov sa postupne vybudovali ve¾ké podniky.
V Koiciach je najväèí hutnícky závod U. S. Steel. Vyrába elezo, oce¾, ktoré
spracúvajú Východoslovenské eleziarne (VS) a ïalie podniky na plech a iné
kovové výrobky. O umiestnení hutníckeho závodu rozhodla poloha na eleznici pri
hraniciach s Ukrajinou, odkia¾ sa dováa elezná ruda a neïaleko Slovenského
rudohoria (odkia¾ sa podiel dováaných surovín zníil). Uhlie sa priváa po eleznici
z Ostravy. Vápenec na zhutòovanie rudy sa aí v Slovenskom krase. Dostatok
úitkovej vody sa zabezpeèuje z Ruínskej vodnej nádre. V meste sa ïalej vyrábajú
stroje, elektrotechnické zariadenia, odevy, pivo, mlieène výrobky a iné potraviny.
Mesto je dôleitá eleznièná a cestná kriovatka. Hlavné cestné spojenia
smerujú do Preova, Roòavy, Uhorodu, Mikolca. Koice majú druhé najväèie
a najfrekventovanejie letisko na Slovensku. Sú aj najvýznamnejším kultúrnym
a vedeckým centrom Východnej oblasti. Nachádza sa tam Univerzita P. J. Šafárika,
Technická univerzita, Univerzita veterinárneho lekárstva, mnoho výskumných
ústavov, ale aj botanická a zoologická záhrada. V Koiciach pôsobia viaceré
divadelné scény  slovenské, maïarská a rómska. Okrem nich sú tu rozhlasové
a televízne štúdiá. V Košiciach sídli Ústavný súd Slovenskej republiky.
Východoslovenská níina sa èlení na Východoslovenskú pahorkatinu
a Východoslovenskú rovinu. Pahorkatina sa tiahne k podhoriu Karpát.
Východoslovenská rovina vznikla spojením rieènych nív. Nachádza sa tam najniie
poloený bod Slovenska pri rieke Bodrog na tátnej hranici s Maïarskom. Pre
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Východoslovenskú níinu je typická vejárovitá rieèna sie. Rieky (Latorica, Laborec,
Ondava a ich prítoky), ktoré sa zlievajú v tesnom slede jedna za druhou, ohrozujú
svoje okolie povodòami poèas topenia sa snehu a dlhodobých daïov.
Nebezpeèenstvo povodní umocòuje geologická stavba územia v karpatskej èasti.
Fly je málo priepustný a voda po òom rýchlo steká do níiny. Na dolných tokoch
riek vznikli podmáèané, zamokrené územia (Bodrog).
Teplé podnebie a úrodné pôdy na spraiach pahorkatiny (èernozem,
hnedozem) a nivných usadeninách (fluvizeme) poskytujú dobré predpoklady pre
po¾nohospodárstvo. Hlavné plodiny na níine sú penica, jaèmeò, kukurica. V junej
èasti Zemplínskych vrchov zasahuje z Maïarska tokajská vinohradnícka oblas.
Rozvoju po¾nohospodárstva pomohli vodohospodárske úpravy v krajine (regulácia
riek, odvodòovanie, stavby priehrad). Najväèí zásah do krajiny spôsobilo
vybudovanie priehrady, východoslovenského mora  Zemplínskej íravy. Úprava
vodných tokov prispela aj k zníeniu nebezpeèenstva povodní.
Väèinu pôvodných luných lesov na níine vyrúbali, zostali iba jej zvyky
pri brehoch Laborca, Latorice, Uhu a Bodrogu. Východoslovenská níina nie je
bohatá na minerály, ktoré by boli vhodné na abu. Nachádzajú sa tam iba loiská
soli pri Zbudzi a menie loiská zemného plynu.
Najväèie mesto Východoslovenskej níiny sú Michalovce.
V potravinárskych podnikoch mesta sa spracúvajú po¾nohospodárske produkty
níiny (mlieko, hydina). V Michalovciach sa vyrábajú elektromotory. V okolí mesta
sú aj loiská stavebných hornín, ktoré vyuíva miestny stavebný priemysel. Severne
od Michaloviec sa pri Laborci nachádza Stráske. V meste je v prevádzke ve¾ký
chemický kombinát (Chemko).
Elektrickú energiu pre celú níinu zabezpeèuje tepelná elektráreò vo
Vojanoch. Závody v Stráskom a Vojanoch najviac zneèisujú ivotné prostredie
Východoslovenskej níiny. Prejavuje sa to v zhorenom stave rastlinstva v okolí týchto
sídel.
Vo Vranove nad Top¾ou, ktorý leí na hraniciach Východoslovenskej níiny
a Karpát, sa spracúva drevo listnatých stromov z okolitých hôr v závode Bukóza.
Vyrábajú sa tam drevárske výrobky, nábytok, bunièina aj pásové píly.
Najvýznamnejie podniky ïalích miest Východoslovenskej níiny
(Sobrance, Seèovce, Ve¾ké Kapuany, Trebiov, Krá¾ovský Chlmec) sú
potravinárske závody. Najväèie z nich majú tradície v Trebiove, kde je aj strojársky
závod.
Východoslovenská níina je brána Slovenska do Ukrajiny. Cez òu vedú
cestné a eleznièné spojenia do tohto tátu. Kedysi tichá hranièná obec Vyné
Nemecké sa v súèasnosti stala priam obliehanou. Ve¾ké mnostvo automobilov
prechádza a mnohokrát aj ve¾a hodín èaká v obci na prechod do Ukrajiny. Èierna
nad Tisou je hranièné mesto pre elezniènú dopravu. Cez Východoslovenskú níinu
vedie aj ropovod a plynovod z Ruska a Ukrajiny.
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Najvýznamnejia rekreaèná oblas Východoslovenskej níiny je
Zemplínska šírava. Spomedzi väèích vodných nádrí na Slovensku, ktoré majú
dobre vybudované rekreaèné zariadenia, má najpríjemnejie podnebie.
Hornádska a Popradská kotlina sú vysoko poloené kotliny s mierne
teplým a chladným podnebím a menej úrodnými pôdami. Na dne kotlín sa zachovali
len zvyky lesov. Ve¾kú èas kotlín zaberajú lúky a pasienky. Na ornej pôde sa
pestujú menej nároèné plodiny, najmä zemiaky, jaèmeò, ovos a krmoviny.
Z technických plodín sa pestuje ¾an, ktorý sa spracúva v Kemarku. Rozírený je
chov hovädzieho dobytka a oviec.
Historicky boli kotliny jadrovým územím Spiša. Ich administratívnym
a kultúrnym strediskom bola v minulosti Levoèa leiaca v Hornádskej kotline.
Svedkom toho je hradbami obkolesené stredoveké mestské jadro (mestská
pamiatková rezervácia). V gotickom kostole na námestí sa nachádza svetoznáma
kultúrna pamiatka, drevený oltár vyrezávaný Majstrom Pavlom.
Funkciu vedúceho mesta Hornádskej kotliny prevzala po vybudovaní
eleznice Spišská Nová Ves. V meste je drevárska, nábytkárska a potravinárska
výroba.
Pri vyústení Hornádu z kotliny leí staré priemyselné mesto Krompachy.
Známe sa stalo hutníctvom medi. Loiská medenej rudy sa nachádzajú v Gelnici,
Rudòanoch (tam je aj elezná ruda) a Smolníku.
Staré osídlenie, na ktorom sa zúèastnili stredovekí kolonisti z Nemecka,
zanechalo na území ve¾a pamiatok. Okrem slávnych spiských miest je to
predovetkým dominanta Spia, zrúcanina Spišského hradu, rozlohou najväèieho
v strednej Európe. Pod ním leí Spiské Podhradie s mestskou pamiatkovou
rezerváciou Spišská Kapitula, ktorá bola od dávnych èias sídlom spiského
biskupstva. Spiský hrad a pamiatky okolia zapísali do prestíneho Zoznamu
svetového kultúrneho dedièstva. Spiská Sobota je mestská pamiatková rezervácia.
Podtatranskú kotlinu rozde¾uje trbské sedlo na dve èasti: Liptovskú
a Popradskú kotlinu.
Popradskú kotlinu mono povaova za najstarie osídlené územie
Slovenska. Svedèí o tom travertínový výliatok lebky neandertálskeho èloveka zo
starej kamennej doby, ktorý sa naiel pri Gánovciach.
Pôvodné stredisko Popradskej kotliny bol Kemarok. Má stredoveké jadro
s obnoveným zámkom (mestská pamiatková rezervácia). Tradièné priemyselné
odvetvie mesta je textilná výroba. V neïalekej Spišskej Belej je továreò na spracovanie tabaku.
Súèasné stredisko Popradskej kotliny je Poprad. eleznièný uzol, kriovatka
ciest a letisko prispeli k tomu, e sa mesto stalo hlavným východiskom do Tatier.
Poprad je dôleité priemyselné centrum. Nachádza sa v òom strojárska výroba
(opravovne a výroba eleznièných vagónov), potravinárstvo (pivovar) a
v prièlenených Matejovciach výroba automatických práèok (Tatramat-Whirlpool).
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Západne od Popradu sa nachádza priemyselné mesto Svit, ktoré zaloil podnikate¾
Baa. Sústredená je tam chemická (Chemosvit) a textilná výroba.
Z obce Štrba na rozhraní Popradskej a Liptovskej kotliny sa turisti môu
ozubnicovou eleznicou (zubaèkou) dopravi na Štrbské Pleso.
Karpaty vo Východnej oblasti sú riekami rozèlenené na sústavu horských
chrbtov a dolín. Cez hrebeò Nízkych Beskýd vedie nieko¾ko priesmykov. Z nich je
najznámejí a najniie poloený Dukliansky priesmyk, dejisko akých bojov poèas
2. svetovej vojny.
Vrchoviny Karpát východného Slovenska majú prevane mierne teplé
a v najvyích èastiach chladné podnebie. Väèinou sú porastené lesmi. Prevaujú
bukové lesy, v ktorých sa ojedinele vyskytujú jedle. V niích polohách sú lúky,
pasienky aj dubové porasty.
Vodu, ktorej je v kraji nedostatok, zachytávajú vodné nádre Domaa
a Starina. Výskyt minerálnych vôd sa viae na hlboké zlomy v zemskej kôre (vznikli
pri nich kúpele, napr. Bardejovské Kúpele, Vyné Rubachy).
Osíd¾ovanie územia prebiehalo v nieko¾kých vlnách. Postupne dochádzalo
k ovplyvòovaniu kultúry pôvodného slovenského obyvate¾stva kultúrou Nemcov,
Rusínov, Poliakov. V súèasnosti tam mono obdivova pamiatky ¾udovej architektúry
a kultúry (drevené kostolíky, farebnos krojov), ktoré sú dobre zachované. Pre
turistov sú najpríalivejie, a preto aj najnavtevovanejie Pieniny. Na území Pienin
na po¾skej aj slovenskej strane zaloili Pieninský národný park. Po prúde Dunajca
sa jeho prielomom plavia plte s nadšenými a niekedy aj mokrými turistami. Pieniny
majú pestré a zaujímavé rastlinstvo.
Svojou výnimoènosou vynikajú ve¾hory  Tatry. ¼adovce v nich
vymodelovali iroké doliny, ostré títy a podmienili vznik plies a vodopádov.
Nakopením prírodných krás sa stali najvýznamnejou oblasou cestovného ruchu
Slovenska. Na junom úpätí pohoria vznikli viaceré rekreaèné osady s hotelmi,
chatami a lieèebnými ústavmi. Tieto tatranské osady od Tatranskej Kotliny po
Podbanské sa administratívne spojili, majú štatút mesta s názvom Vysoké Tatry.
Dopravne ich spája elektrická eleznica a Cesta slobody. Medzi najväèie strediská
patria trbské Pleso s areálom zimných portov, Starý Smokovec a Tatranská
Lomnica. Na východnej strane Tatier plní funkciu strediska zimných športov rázovitá
obec diar.
Vzácne rastliny, ivoèíchy a celú prírodu Tatier treba chráni. Preto na území
Tatier vznikol Tatranský národný park (TANAP), ktorého sídlo a múzeum je
v Tatranskej Lomnici.
V susedstve Nízkych Tatier sa nachádza Slovenský raj. Jedineèné rokliny
(Piecky, Suchá Belá), vodopády, vyhliadkové kopce (Tomáovský výh¾ad) a jaskyne
(Dobinská ¾adová jaskyòa) prispeli k vyhláseniu pohoria za národný park.
Ku Karpatom Východnej oblasti sa zaradujú tri sopeèné pohoria: Vihorlatské,
Slanské a Zemplínske vrchy. Rozlohou najväèie sú andezitové Slanské vrchy. Pôvod93
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né sopeèné tvary sa v Slanských vrchoch nezachovali. Zlato a striebro sa vyskytuje
v malom mnostve v okolí Zlatej Bane. aba tam vak rýchle zanikla. Ove¾a
známejia bola aba opálu.
Vihorlatské vrchy tvoria, rovnako ako Slanské vrchy, andezity. Nachádza
sa v nich jazierko Morské oko. Vzniklo pri prehradení potoka zosuvom pôdy
a skál do doliny.
Najvýznamnejšie hospodárske stredisko Nízkych Beskýd je mesto
Bardejov. Vyrástlo z pohraniènej osady na brehoch rieky Tople. Bardejov sa pýi
najzachovalejími mestskými hradbami na Slovensku. Starú slávu Bardejova hlása
námestie s gotickým kostolom a radnica (mestská pamiatková rezervácia). Pre
jedineènos kultúrnohistorických pamiatok ho zaradili do Zoznamu svetového
kultúrneho dedièstva. Najrozírenejie remeslo tam bolo pláteníctvo, pretoe sa v okolí
dopestovalo dos ¾anu. Od Bardejova sú len 6 km vzdialené Bardejovské Kúpele
(lieèia sa v nich najmä choroby tráviacej sústavy).
Vo východnej èasti Nízkych Beskýd obyvatelia vidieckych sídel pestujú
zemiaky, ra, ¾an a chovajú dobytok. V mestách Svidník, Stropkov, Snina
a Medzilaborce sa po 2. svetovej vojne vybudovali priemyselné závody. V Stropkove
je elektrotechnická výroba, v Snine strojárne (Vihorlat). Vo Svidníku je jediné
múzeum rusínsko-ukrajinskej kultúry u nás a potravinárske strojárne.
V Medzilaborciach je strojárska a sklárska výroba. Zaloili tam Múzeum
moderného umenia rodiny Warholovcov. Mesto Humenné pod Vihorlatskými vrchmi
je strediskom severného Zemplína. Je tam závod na výrobu umelých vlákien
(Chemlon).
V podhorí ¼ubovnianskej vrchoviny pod ¼ubovnianskym hradom sa nachádza
mesto Stará ¼ubovòa. Miestna skrutkáreò je najväèí slovenský výrobca skrutiek.
Podolínec je mestská pamiatková rezervácia.
Príroda Karpát východnej oblasti je najmenej pozmenená èinnosou èloveka.
Dopravná sie v Karpatoch sa viae na doliny riek a je slabo rozvinutá.
Najvýznamnejšie dopravné spojenie vedú dolinou Popradu a Torysy.
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Bardejovské kúpele

Erb mesta Koice
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3.1 POLITICKÝ VÝVOJ NA SLOVENSKU PO ROKU 1989
K¾úèové slová
zvrchovanos (suverenita)
nená revolúcia
kompetenèný zákon
Ústava SR, ústavné princípy
parlamentná demokracia
právny štát
základné práva a slobody
práva národnostných menšín
a etnických skupín
právo na súdnu ochranu
právo na bezplatné vzdelanie
právo na zdravotnú starostlivos
právo na prácu
právo na slobodnú vo¾bu povolania
právo na štrajk
právo na zhromaïovanie

ochrana zdravotne postihnutých
zabezpeèenie v núdzi a starobe
ochrana ivotného prostredia
kultúrne dedièstvo
Národná rada SR
ústavodarný a zákonodarný orgán
volení zástupcovia – poslanci
vláda, výkonný orgán
prezident republiky
súdna moc, nezávislé súdy
Najvyšší súd SR
Ústavný súd SR
referendum  ¾udové hlasovanie
parlamentné vo¾by
politické strany a hnutia
odbory, kolektívne vyjednávanie

Politické strany a hnutia
ANO
DS
DÚ
HZDS-¼S
KDH
KSÈ
KSS
OF
ODS
SDK
SDKÚ
SD¼
SF
SMER-SD
SMK
SNS
SOP
VPN
ZRS

- Aliancia nového obèana
- Demokratická strana
- Demokratická únia
- Hnutie za demokratické Slovensko, ¾udová strana
- Kresansko-demokratické hnutie
- Komunistická strana Èeskoslovenska
- Komunistická strana Slovenska
- Obèianske fórum
- Obèiansko-demokratická strana
- Slovenská demokratická koalícia
- Slovenská demokratická a kresanská únia
- Strana demokratickej ¾avice
- Slobodné fórum
- Smer-Sociálna demokracia
- Strana maïarskej koalície
- Slovenská národná strana
- Strana obèianskeho porozumenia
- Verejnos proti násiliu
- Zdruenie robotníkov Slovenska
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Slovensko ako samostatný tát existuje len od roku 1993, èo je v porovnaní
s vyspelými demokraciami mimoriadne krátky èas. Nedávny politický vývoj na
Slovensku bol ve¾mi komplikovaný, lebo na rozdiel od susedných krajín tu existovali
relatívne nepriaznivé podmienky pre budovanie a zachovanie demokracie, ktoré
ovplyvnili ne¾ahkú cestu tejto malej krajiny k modernej tátnosti:.
 je to najmä nedostatok demokratických tradícií, ktoré politická elita a obèania
mohli nadobudnú len poèas necelých dvadsiatich rokov existencie medzivojnovej
republiky,
 heterogénne etnické zloenie, ktoré niekedy viedlo k ványm politickým
konfliktom medzi predstavite¾mi etnických Slovákov a etnických Maïarov, najmä
pokia¾ ide o pouívanie tátneho jazyka na juhu Slovenska,
 èasové prekrývanie zloitých procesov, na jednej strane budovanie nového
národného tátu a na druhej strane ekonomická transformácia a prechod od
plánovanej ekonomiky k trhovej.
Napriek tomu sa dnes hovorí o Slovensku ako o stabilnej demokracii, ktorá
svojimi odványmi sociálnymi reformami udáva tempo ekonomického vývoja v rámci
Európskej únie.

tátna peèa Slovenskej republiky
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3.1.1 Vznik Slovenskej republiky
Vznik samostatnej Slovenskej republiky a formovanie jej politického systému
súvisí s pádom komunistického reimu v Èeskoslovensku v novembri 1989, pretoe
zrod nového tátu sa viae na zmenu politického reimu a na rozpad bývalej
èeskoslovenskej federácie. Podobne ako okolité krajiny Po¾sko a Maïarsko aj
Èeskoslovensko patrilo k tzv. satelitným krajinám bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré
nemali plnú zvrchovanos a boli vo vazalskom postavení. Na rozdiel od týchto dvoch
uvedených krajín sa komunistický reim v bývalom Èeskoslovensku na konci
80-tych rokov nereformoval, naopak Komunistická strana Èeskoslovenska ete
zaèiatkom roku 1989 tvrdo potlaèila aktivity politických disidentov. A protesty
tudentov 17. novembra 1989 otvorili cestu k zmene politického reimu.
Masové demontrácie na konci roku 1989 nato¾ko oslabili pozíciu
komunistickej strany, e tá nebola schopná bráni svoje intitucionálne pozície, èo
viedlo k hladkej výmene politických elít a nastoleniu základných demokratických
zmien. Preto sa pád komunizmu èasto nazýva aj nenou revolúciou, keïe
proces zmeny nemal násilný charakter. Ilo predovetkým o znovuzavedenie
obèianskych a politických slobôd spojených so zruením troch èlánkov ústavy, o ktoré
sa opieral bývalý reim. Týkali sa vedúcej úlohy komunistickej strany v spoloènosti,
ústavného zakotvenia marxisticko-leninskej ideológie a existencie Národného frontu
ako organizácie zastreujúcej a monopolizujúcej obèiansku spoloènos. Zástupcovia
opozície sústreïujúci sa predovetkým do irokých demokratizaèných hnutí
Obèianskeho fóra (OF) v Èeskej republike a Verejnosti proti násiliu (VPN) na
Slovensku sa s predstavite¾mi Komunistickej strany Èeskoslovenska (KSÈ) dohodli
na konaní slobodných volieb v júni 1990. Zároveò vznikla Vláda tzv. národného
porozumenia, zloená z komunistov a predstavite¾ov opozície, ktorá mala tento
prechodný èas do volieb vládnu. Slabos komunistickej strany dokumentuje aj
zvolenie disidenta Václava Havla za prezidenta v decembri 1989 vo Federálnom
zhromadení (bývalý federálny parlament), v ktorom mali predstavitelia komunistickej
strany stále prevahu.
Zmena politického reimu vak okrem obèianskych a politických slobôd
priniesla aj mnohé otázky a problémy, o ktorých sa v predchádzajúcom systéme
nemohlo diskutova a ktoré sa stali predmetom politického zápasu. Spoloènos
dovtedy zjednotená v otázke boja proti nedemokratickému reimu sa tak zaèala
výrazne diferencova. Jednou z najvánejích bola otázka usporiadania politických
intitúcií spoloèného tátu, ktorá súvisela s usporiadaním vzahov Èechov
a Slovákov ako dvoch národov tvoriacich jeden tát.
Napriek mnohým významným zmenám, ktoré nastali po páde komunistického
reimu, sa fungovanie federálnych intitúcií a ich vzah k intitúciám oboch republík
federácie stále riadilo formálnou úpravou ete z èias predchádzajúceho reimu,
predovetkým Ústavou z roku 1960 a Ústavným zákonom o Èeskoslovenskej
federácii z roku 1968. Èeskoslovensko bolo federáciou skladajúcou sa z dvoch
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republík, Èeskej republiky a Slovenskej republiky a popri spoloèných federálnych
orgánoch mala kadá vlastnú vládu a parlament. Zásadné politické rozhodnutia sa
vak tvorili predovetkým na úrovni orgánov federácie. Federálne zhromadenie
ako legislatívny orgán federácie, mal dvojkomorový charakter, skladal sa z dvoch
snemovní – Snemovne ¾udu, kde boli poslanci volení na základe poètu obyvate¾ov
(pribline 1/3 bola zo Slovenska) a Snemovne národov, kde bola kadá republika
federácie zastúpená rovnakým poètom poslancov. Spôsob prijímania rozhodnutí
federálneho parlamentu, tvorba federálnych zákonov, si vyadovala schválenie návrhu
zákona väèinou v oboch komorách parlamentu. K¾úèovým politicky citlivým bodom
vak bolo pravidlo tzv. zákazu majorizácie, keï bol potrebný súhlas nadpoloviènej
väèiny oboch národných èastí Snemovne národov. Na neprijatie návrhu preto
teoreticky staèil aj nesúhlas tvrtiny poslancov v Snemovni národov. Takto nastavený
mechanizmus prijímania rozhodnutí v parlamente nespôsoboval problémy v èasoch
komunistického reimu, kde schva¾ovanie zákonov bolo viac-menej formálne, avak
v nových podmienkach fungovania parlamentnej demokracie mimoriadne komplikoval
prijímanie legislatívy, nako¾ko si vyadoval väèinovú podporu slovenských aj èeských
poslancov, èo predpokladalo schopnos h¾ada a prijíma stále nové kompromisy.
Navye rozdelenie kompetencií medzi orgány federácie a jednotlivých republík nebolo
úplne jasné, nako¾ko poèas komunistického reimu bolo rozhodovanie centralizované
na úroveò federácie a fakticky neprebiehalo na úrovni parlamentov, ale orgánov
komunistickej strany, ktoré parlament u iba formálne (a väèinou jednomyse¾ne)
schva¾oval.
Nedá sa teda hovori o reálnom fungovaní politického systému poèas
komunizmu ako o parlamentnej demokracii a ani o skutoènom federálnom usporiadaní
tátu. Preto nie je prekvapením, e ve¾mi skoro po páde komunistického reimu
prechod k demokracii a trhovej ekonomike sa zauzlil kvôli usporiadaniu federálneho
tátu. Na jednej strane èeskí politici a intelektuáli tvrdili, e èeský národ na zaostalé
Slovensko poèas existencie spoloèného tátu len doplácal a na druhej strane niektorí
slovenskí politici argumentovali, e postavenie Slovenska aj po prijatí zákona
o federácii v roku 1969 bolo nerovnoprávne a federácia fungovala centralisticky.
Víazmi prvých slobodných volieb po páde komunistického reimu v roku
1990 sa pri rekordnej úèasti 95% volièov stali v oboch republikách demokratizaèné
hnutia OF v Èechách a VPN na Slovensku. Na rozdiel od Èeskej republiky, kde
získalo OF zhruba polovicu vetkých hlasov, musela VPN zostavi koaliènú vládu
s druhým najsilnejím Kresansko-demokratickým hnutím (KDH) a menšou
Demokratickou stranou (DS), keïe získala pri existencii pomerného volebného
systému iba asi 30% hlasov. Predsedom slovenskej vlády sa stal dovtedy menej
známy predstavite¾ VPN Vladimír Meèiar, ktorý bol v predchádzajúcej Vláde tzv.
národného porozumenia ministrom vnútra. Predsedom novej federálnej vlády zostal
Marián Èalfa, ktorý bol v tejto funkcii aj vo Vláde tzv. národného porozumenia.
Vystúpil vak z KSÈ a stal sa èlenom a kandidátom VPN. Popri zákonoch, ktoré
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umoòovali transformáciu centrálne riadenej ekonomiky na trhovú, malo by hlavnou
úlohou novo zvoleného Federálneho zhromadenia prijatie novej ústavy, ktorá by
rieila usporiadanie federácie. Napriek tomu, e existovala iroká politická zhoda,
e reforma federálnych a národných intitúcií tátu je potrebná, hlboké rozpory,
týkajúce sa ich nového usporiadania, znemonili prijatie novej ústavy.
Symbolicky sa tieto rozpory ukázali ete pred vo¾bami pri otázke nového
názvu tátu, nazývané aj ako tzv. pomlèková vojna. Zámerom návrhu, ktorý predloil
prezident Havel bolo iba vypustenie slova socialistická z dovtedajieho názvu
Èeskoslovenská socialistická republika. Slovenskí poslanci však iadali, aby bola
do nového názvu zavedená aj pomlèka, èím by názov Èesko-Slovenská republika
jasne vyjadroval existenciu dvoch celkov federácie. Tento spor ukázal rozdielne
chápanie spoloèného tátu na èeskej a slovenskej strane. Èesi tradiène chápali
Èeskoslovensko ako unitárny tát a èeská identita pre nich do ve¾kej miery splývala
s èeskoslovenskou. Slováci chápali Èeskoslovensko ako tát dvoch rôznych celkov
a národov s potrebou skutoènej rovnoprávnosti a rovnosti oboch jeho súèastí. Zápas
o vidite¾nos Slovenska v rámci federácie sa stal hlavnou témou politického diskurzu
na Slovensku. Spor sa vyrieil a neskorím kompromisom, keï poslanci prijali
oficiálny názov tátu ako Èeská a Slovenská federatívna republika, skrátený názov
vak Èesi písali bez pomlèky ako Èeskoslovensko, naopak Slováci s pomlèkou
ako Èesko-Slovensko. V tomto období sa v èeských a zahranièných médiách
slovenské úsilie o väèiu vidite¾nos Slovenska èasto komentovalo len negatívne
ako prejav slovenského nacionalizmu.
Zdåhavé a mimoriadne komplikované bolo aj prijatie tzv. kompetenèného
zákona, ktorý novým spôsobom rozdelil kompetencie medzi federálne a republikové
intitúcie. Slovenská vláda trvala na posilnení kompetencií republikových orgánov
a oslabení praského centralizmu. Nakoniec sa podarilo dosiahnu kompromis,
nadradenos federálnych zákonov a intitúcií voèi národným, republikovým sa
zmenila, zostali vak zachované základné rozhodovacie právomoci federácie, pokia¾
ilo o zahraniènú, bezpeènostnú, menovú a hospodársku politiku, vrátane privatizácie.
Èeská a Slovenská republika získali väèí vplyv na sociálny a kultúrny vývoj.
Problémy pri prijímaní dohôd a spoloèných rozhodnutí pramenili nielen zo
spomínanej truktúry a spôsobu rozhodovania federálnych orgánov, ale aj z ve¾kej
rozdrobenosti (fragmentovanosti) politických strán v parlamente. Víazné hnutia OF
a VPN spájal predovetkým odmietavý postoj ku komunistickému reimu, ale jeho
jednotliví predstavitelia mali u rozdielne názory na rieenie rôznych politických otázok.
U skoro po vo¾bách v roku 1990 zaèali vznika rozlièné konflikty medzi jednotlivými
politikmi. Súdrnos a disciplína èlenov týchto irokých hnutí v parlamente (èo je
základnou podmienkou fungovania parlamentných demokracií vo veobecnosti) boli
ve¾mi nízke a vyvrcholením bolo postupné tiepenie OF a VPN vo vetkých troch
parlamentoch. Navye v Èesko-Slovensku sa otázka zachovania spoloèného tátu
komplikovala aj kvôli tomu, e prakticky neexistovali relevantné strany, ktoré by
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dokázali by úspené vo vo¾bách v Èechách a aj na Slovensku a zároveò podporovali
nejaké jednotné usporiadanie spoloèného tátu Èechov a Slovákov. Predstavitelia
OF sa niekedy s nepochopením pozerali na aktivity VPN na Slovensku a vo
federálnom parlamente. Stranícka súa tak prebiehala oddelene v oboch republikách,
èím sa do parlamentu dostalo viac meních strán a strany tie nadobúdali jasnú èeskú,
resp. slovenskú identitu a kompromisy predovetkým v otázkach vzahov oboch
republík sa h¾adali aie. Len Komunistická strana Èeskoslovenska bola do istej
miery výnimkou, ale aj tu sa obe jej èasti postupne zaèali odde¾ova, lebo ich
predstavitelia mali rozpornú predstavu o svojom fungovaní v novom reime.
Komunistická strana Èiech a Moravy dogmaticky obhajovala niektoré princípy
komunizmu a Komunistická strana Slovenska ohlásila svoju reformu. V Èeskej
republike sa komunistická strana nezmenila a ponechala si v názov komunistická
a na Slovensku sa KSS transformovala na Stranu demokratickej ¾avice (SD¼)
s cie¾om sta sa ¾avicovou stranou bez komunistickej ideológie.
V súvislosti so tiepením demokratizaèných hnutí OF a VPN sa pre ïalí
vývoj na Slovensku ukázalo ako najdôleitejie tiepenie VPN. Predseda slovenskej
vlády Vladimír Meèiar sa dostal do roztrky s vedením VPN v apríli 1991 a následne
ho poslanci odvolali z jeho postu a nahradili lídrom Kresansko-demokratického
hnutia (KDH) Jánom Èarnogurským. Vladimír Meèiar, síce kontroverzný, ale
zároveò charizmatický politik, zaloil nové Hnutie za demokratické Slovensko
(HZDS), ku ktorému sa pridala èas poslancov a èlenov VPN. Z presvedèeného
obhajcu federácie sa stal rovnako presvedèený advokát slovenských záujmov.
Podarilo za mu úspene zmobilizova nespokojnos obyvate¾ov na Slovensku, ktorí
ako prví zakúsili na vlastnej koi negatívne dopady ekonomickej transformácie, lebo
rozhodnutím federálnej vlády a s podporou humanisticky, ale neprakticky
orientovaného federálneho prezidenta Václava Havla, sa zaèali zatvára zbrojárske
fabriky na Slovensku, èo viedlo k rastu vysokej nezamestnanosti  a 11 percent
poèas jedného roka. V Èeskej republike, kde aký priemysel bol lepie regionálne
umiestnený a sústredený do viacerých odvetví, sa situácia diametrálne líila,
nezamestnanos sa pohybovala len okolo dvoch percent. Vladimír Meèiar sa zameral
na rastúcu nespokojnos Slovákov, získal veobecne vysokú popularitu, ktorá mu
dávala nádej na víazstvo v budúcich vo¾bách. Okrem toho získal aj podporu medzi
riadite¾mi tátnych podnikov, ktorí odmietali federálny program tzv. ve¾kej
privatizácie, zaloenej na kupónovej schéme, ktorá mala umoni vetkým obèanom
získa èas akcií v tátnych podnikoch. „Kapitáni priemyslu” na Slovensku
uprednostòovali priame predaje podnikov novým, akciovým spoloènostiam, kde
mali výsadné postavenie. Len na okraj mono spomenú, e obe schémy privatizácie
sa skonèili katastrofálne. Na jednej strane kupónová privatizácia viedla
k nepreh¾adnej truktúre vlastníkov a podvodom organizovaným privatizaènými
fondmi a na druhej strane priame predaje vytvorili na Slovensku síce novú vrstvu
rentiersky orientovaných vlastníkov, tá však nemala záujem o podnikanie, ale len
o odpredaj získaného majetku.
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U prvé volebné obdobie nového demokratického reimu v ÈeskoSlovenskej federácii v rokoch 1990 19 92 ukázalo potrebu novej ústavy, ktorá by
definitívne rieila postavenie oboch republík v spoloènom táte a upravila spôsob
rozhodovania vo Federálnom zhromadení. Federálny parlament síce prijímal
veobecne akceptované rozhodnutia týkajúce sa menových a ekonomických opatrení,
ktoré boli nevyhnutné pre vznik trhového hospodárstva alebo zákony o retitúciách
a mimosúdnych rehabilitáciách, ktoré mali odstráni rozsiahle krivdy minulého reimu.
Pokia¾ vak ilo o osud spoloèného tátu, tak sa prejavila prirodzená diferenciácia
názorov medzi èeskými a slovenskými politikmi, ktorí museli zloito a príli dlho h¾ada
kompromisy, aby zabezpeèili podporu väèiny poslancov, inak sa vyskytli patové
situácie, keï parlament nebol schopný prija rozhodnutia.
Na základe návrhu prezidenta Havla ete pred konaním volieb v roku 1990
sa politici dohodli, e prvé volebné obdobie bude iba dvojroèné, rieenie tátoprávnych
otázok èakalo na víazov druhých slobodných volieb, ktoré sa konali v roku 1992.
Ich víazmi sa stali strany pochádzajúce z bývalých demokratizaèných hnutí vedené
silnými politickými osobnosami. V Èeskej republike to bola Obèianska
demokratická strana (ODS) na èele s Václavom Klausom, na Slovensku HZDS
vedené Vladimírom Meèiarom. So ziskom viac ako 37% hlasov HZDS obsadilo
74 kresiel v Slovenskej národnej rade (SNR  republikový parlament) a k získaniu
väèiny chýbali hnutiu iba 2 hlasy. Do SNR sa po týchto vo¾bách na Slovensku
dostalo 6 strán, na druhom mieste skonèila SD¼ s takmer 15% hlasov, KDH získalo
skoro 9%, Slovenská národná strana (SNS) 8% a koalícia dvoch maïarských
strán (Maïarské kresanské demokratické hnutie a Spoluitie) získala 7,5%. HZDS
vytvorilo koaliènú vládu spolu so SNS a jej predseda ¼udovít Èernák sa stal ministrom
hospodárstva.
Víazné strany v oboch republikách vyrieili k¾úèovú otázku usporiadania
federácie prekvapujúco rýchlo dohodou o rozdelení ÈSFR. Obe strany vstupovali
do jednaní s rôznymi prioritami. Kým HZDS poadovalo zvrchovanos, právnu
subjektivitu Slovenska v medzinárodných otázkach a model konfederácie, zámerom
ODS bolo predovetkým rýchlo pokraèova v ekonomických reformách na základe
existujúcej federácie. Rozhodnutie oboch lídrov rozdeli spoloèný tát sa javilo ako
najmenej problematické vzh¾adom na odliné priority a skúsenosti z neúspených
rokovaní o týchto otázkach v minulom volebnom období. Objavil sa aj nový problém
prameniaci z negatívnych dopadov ekonomických reforiem, ktoré zasiahli ove¾a
intenzívnejie Slovensko. Poiadavky na spomalenie, èi prispôsobenie
ekonomických opatrení situácii na Slovensku boli pre èeskú stranu ako prijate¾né.
V procese rozdelenia federácie sa ukázala k¾úèová úloha politických elít
a ich vysoká autonómia pri rozhodovaní. Okrem SNS, ktorá jasne formulovala
poiadavku nezávislosti Slovenska, nela iadna zo strán, ktoré sa dostali do
parlamentu, tak v Èechách ako na Slovensku s programom rozdelenia tátu. Ani
obèania oboch republík toto rieenie nepodporovali a pod¾a výskumov verejnej
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mienky by v prípadnom referende, ktoré sa vak napriek volebným prís¾ubom HZDS
nekonalo, rozdelenie spoloèného tátu odmietli. Napriek tomu politickí lídri presadili
rozdelenie tátu a obèania nezorganizovali iadne významné protesty proti tomuto
kroku politickej reprezentácie. Obèania prijali rozdelenie federácie na dva samostatné
táty ako fakt, legitimita tohto rozhodnutia vak bola právne otázna, ale nenali sa
iadni relevantní politici alebo hnutia, ktorí by toto rozhodnutie spochybnili. Obaja
lídri dokázali pre toto rozhodnutie nájs väèinovú podporu medzi poslancami a získa
potrebnú 3/5 väèinu vo federálnom parlamente. Na Slovensku vytvorenie dvoch
samostatných tátov podporovala SNS, HZDS a aj SD¼, naopak maïarské strany
spolu s KDH boli proti, hoci predseda KDH Ján Èarnogurský ako prvý slovenský
politik priiel s témou ma slovenskú stolièku v Európskej únii a slovenskú
hviezdièku na zástave EÚ.
HZDS urých¾ovalo proces rozdelenia aj rozhodnutiami, ktoré mali najmä
symbolickú povahu. 17. júla 1992 SNR vyhlásila Deklaráciu
o zvrchovanosti, po ktorej 1. septembra nasledovalo schválenie Ústavy Slovenskej
republiky, èím poslanci demontrovali svoju podporu budovaniu nového národného
tátu. Prijatá ústava u bola ústavou samostatného tátu, avak formálne bolo
Slovensko ete stále súèasou èesko-slovenskej federácie, èo vyvolávalo ve¾kú
kritiku v Èechách. Rozdelenie federácie bolo ústavne zavàené 25. novembra 1992
ústavným zákonom, ktorý prijalo Federálne zhromadenie. Od 1. 1. 1993 Slovensko
existuje ako samostatný tát.

Sídlo Úradu vlády Slovenskej republiky

106

Politický ivot

3.1.2 Charakteristika politického systému, ústavné pravidlá
Podobne ako vo väèine iných tátov aj na Slovensku zakotvuje základný
rámec politického systému Ústava Slovenskej republiky, ktorá ustanovuje základné
politické pravidlá a intitúcie tátu a definuje vzahy medzi nimi. Okolnosti vzniku
a rýchlos jej prijatia súvisiace s mimoriadne rýchlym procesom rozdelenia federácie
ovplyvnili aj slovenskú ústavu. Jej rýchle prijatie dokumentuje, e bola predovetkým
symbolickým aktom, ktorého cie¾om bolo zdôrazni emancipaèné úsilie národa a na
odbornú diskusiu o jednotlivých ústavných intitúciách a pravidlách nezostalo ve¾a
èasu. Vytvorili sa tým riziká budúcich konfliktov vyplývajúce z nejasností,
nedostatoènej úpravy vzahov èi nevyváených právomocí jednotlivých zloiek moci,
ktoré sa ukázali ako opodstatnené. Riziká umocòoval aj fakt, e Slovensko malo len
málo demokratických skúsenosti, ktoré navye získalo len ako súèas bývalého
spoloèného tátu. Politici a aj obèania tak museli èeli novej výzve, ako zvládnu
demokraciu a samostatnos zároveò.
Ústava Slovenskej republiky definuje Slovensko ako zvrchovaný,
demokratický a právny štát, ktorý sa neviae na nijakú ideológiu ani náboenstvo.
V duchu èeskoslovenských tradícií zakotvuje parlamentnú demokraciu, kde má
dominantné postavenie parlament – Národná rada Slovenskej republiky ako
zákonodarný orgán tátu. Preambula ústavy, ktorá nie je právne záväzná a má
predovetkým symbolický charakter, sa vak nezmieòuje o bývalom spoloènom táte,
za hlavného suverénna oznaèuje slovenský národ a odkazuje na stároèné skúsenosti
zo zápasov o národné bytie a vlastnú tátnos. Ïalej sa odvoláva na cyrilo-metodskú
tradíciu a právo národa na sebaurèenie. Slovenských obèanov definuje ako
prísluníkov slovenského národa a prísluníkov národnostných menín a etnických
skupín, ktorých taktie uznáva ako zdroj politickej moci. Koncepcia obèianstva,
ktorú takto Preambula predkladá, spája dva politické princípy  koncepciu
individuálnych práv a práva národa na sebaurèenie. Odkazuje na slovenský národ
ako prvok, ktorý vytvára nový tát a ústavný poriadok a pripája prísluníkov
národnostných menín a etnických skupín ijúcich na území Slovenska ako súèas
obèanov tátu. Túto formuláciu niekedy kritizujú maïarské politické strany a ich
hlavní predstavitelia. Vznikom samostatného Slovenska sa stali najpoèetnejou
národnostnou meninou, keïe k maïarskej národnosti sa hlási takmer 11 percent
obèanov SR. Znenie Preambuly odkazujúce na národný charakter tátu sa èasto
dáva do protikladu s obèianskym princípom a dôrazom na individuálne práva, ktoré
obsahuje samotný text ústavy, ktorý je na rozdiel od Preambuly právne záväzný.
Spory súvisiace so znením preambuly chápeme ako výraz formovania nového tátu,
ktorý vytvoril relatívne mladý národ koncom 20. storoèia v nových podmienkach
demokratizácie a integrácie Európy.
Základné ustanovenia definujú podmienky demokratického a právneho tátu,
vrátane takých základných formulácií, e moc pochádza od obèanov a tátne orgány
môu kona iba na základe ústavy a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Súèasou
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ústavy ako jej druhá hlava je aj iroký zoznam ¾udských práv a slobôd. Do ústavy
bola zahrnutá mierne pozmenená Listina základných práv a slobôd prijatá ešte
federálnym parlamentom v roku 1991. Prijatie Listiny základných práv a slobôd
priamo do textu ústavy ako základného zákona tátu ukazuje na dôleitos tejto
otázky v dobe schválenia ústavy. Pramení jednak zo skúseností z èias komunistického
reimu, keï boli systematicky poruované predovetkým obèianske a politické práva.
Druhým dôvodom bol tlak medzinárodných organizácií, ako Rada Európy, èi
Európska únia, ktoré podmieòovali èlenstvo pre bývalé komunistické krajiny prijatím
a dodriavaním ¾udských práv.
Ústava rozde¾uje práva do nieko¾kých kategórii, predovetkým základné
práva a slobody (èl.14  25), spolu s politickými právami (èl. 26  32) a právami
národnostných menšín a etnických skupín (zaruèujú rozvoj a kultúru, vzdelanie
vo vlastnom jazyku èi jeho pouívanie v úradnom styku) (èl. 33  34) a právo na
súdnu ochranu (èl. 46  50). Garantuje aj hospodárske, sociálne a kultúrne
práva (èl.35  43), ktoré obsahujú napr. právo na bezplatné vzdelanie, zdravotnú
starostlivos, prácu a slobodnú vo¾bu povolania, èlenstvo v odboroch,
kolektívne vyjednávanie, trajk, ochranu ien a zdravotne postihnutých,
zabezpeèenie v núdzi a starobe. Ústava zakotvuje aj právo na ochranu ivotného
prostredia a kultúrneho dedièstva (èl.44  45), kde okrem práva na priaznivé
ivotné prostredie ustanovuje kadému dokonca povinnos chráni a zve¾aïova
ivotné prostredie a kultúrne dedièstvo. Ústava garantuje aj monos domáhania sa
svojich práv na súde, avak domáha sa hospodárskych a sociálnych práv je moné
iba v medziach zákonov, ktoré ich vykonávajú. Ústava garantuje ve¾ké mnostvo
práv a slobôd, málo z nich sa vak zvrchované, lebo pre ich uplatòovanie je dôleitá
nielen ústava, ale aj zákony, ktoré ich výkon upravujú.
Z h¾adiska vymedzenia politických intitúcií tátu sú rozhodujúce vzahy
zákonodarnej a výkonnej moci, teda trojuholníka parlament, vláda a prezident,
ktorého ústava vymedzuje ako súèas výkonnej moci. Ústava Slovenskej republiky
v súlade so veobecným princípom parlamentarizmu dáva legislatíve zvrchované,
nadradené postavenie v politickom systéme. Jednokomorový parlament  Národná
rada Slovenskej republiky (NR SR), ktorá má 150 èlenov, je definovaná ako
jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky (èl.72). Je volená
na obdobie tyroch rokov pomerným volebným systémom a kadá strana musí získa
aspoò 5% hlasov, aby mala v NR SR svojich zástupcov.
Okrem kompetencií obvyklých pre parlament, ako sú uznáanie sa o ústave,
ústavných zákonoch, zákonoch a medzinárodných zmluvách, sú z h¾adiska
exekutívno-legislatívnych vzahov k¾úèové kompetencie NR SR vo vzahu k vláde.
Parlament má vo vzahu k vláde jasne nadradenú úlohu, pretoe pod¾a èl. 114 sa
mu vláda zodpovedá za výkon svojej funkcie. Vláda musí po svojom vymenovaní
do 30 dní predstúpi pred NR SR, predloi jej svoj program a poiada ju
o vyslovenie dôvery (èl. 113). Navye NR SR môe kedyko¾vek vyslovi vláde èi
jej èlenovi nedôveru na návrh minimálne 30 poslancov. Na vyslovenie nedôvery je
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potrebná nadpolovièná väèina vetkých poslancov, èie 76 hlasov. Ak parlament
vysloví vláde nedôveru, alebo zamietne jej návrh na vyslovenie dôvery, prípadne
vysloví nedôveru jednotlivému ministrovi, prezident vládu alebo ministra odvolá.
Okrem vyslovenia dôvery èi nedôvery vláde, èím ovplyvòuje jej chod a personálne
obsadenie ako nástroj nepriamej kontroly, má parlament vo vzahu k nej aj priame
kontrolné právomoci. Ide predovetkým o dozor nad fungovaním vlády (tie iných
tátnych orgánov) prostredníctvom orgánov  parlamentných výborov a komisií, ktoré
si sám vytvára. Poslanci môu vyui aj intitút interpelácii vlády èi jej èlenov, keï
musí poslanec dosta odpoveï do 30 dní. V tejto súvislosti je významné aj ustanovenie
o monosti vyvola hlasovanie o dôvere, ktoré je spojené s odpoveïou na interpeláciu,
o ktorej sa koná rozprava (èl. 80). Èlen vlády sa tie musí zúèastni na schôdzi NR
SR alebo jej orgánu, ak je o to poiadaný.
V prípade, e sa poslanec stal èlenom vlády alebo tátnym tajomníkom, ktorý
zastupuje ministra, musí sa vzda svojho mandátu, avak iba na obdobie, v ktorom
vykonáva túto funkciu, keïe jeho mandát pod¾a ústavy nezaniká, iba sa neuplatòuje.
Na jeho miesto prichádza náhradník a v prípade, e opustí post v exekutíve, môe
znova nastúpi na svoje poslanecké miesto a mandát si uplatni. Toto rieenie cez
tzv. spoèívajúci mandát èlenov vlády tak obmedzuje fúziu moci a personálne odde¾uje
exekutívnu a legislatívnu moc. Poslanca nemono z jeho funkcie nijako odvola, ústava
urèuje iba es prípadov, keï jeho mandát zaniká (èl. 81a). Rozpusti NR SR môe
iba vo výnimoèných prípadoch prezident, alebo ak je schválený ústavný zákon
o skrátení funkèného obdobia, musí sa vak nájs trojpätinová podpora NR SR
potrebná na prijatie ústavného zákona. Inak na prijatie uznesenia parlamentom
s výnimkou prípadov, ktoré ustanovuje ústava, staèí nadpolovièná väèina prítomných
poslancov. Na rokovaní vak musí by prítomných viac ako polovica èlenov
parlamentu.
Vládu SR definuje ústava ako vrcholný orgán výkonnej moci, ktorý
pozostáva z predsedu, podpredsedov a ministrov a rozhoduje v zbore, èie
kolektívne. Postavenie predsedu vlády teda závisí od zloenia vlády a podpory strany,
ktorá ho nominovala. Vláda má voèi parlamentu obmedzené ústavné právomoci.
Jedným zo základných je právo legislatívnej iniciatívy, ktoré majú pod¾a ústavy aj
poslanci a parlamentné výbory. Vláda má tie v rámci legislatívneho procesu právo
posudzova návrhy zákonov a okrem návrhov zákonov, ktoré sama predkladá, tak
posudzuje aj legislatívne návrhy poslancov a dáva k nim svoje stanoviská, èím môe
ovplyvni následné hlasovanie poslancov o nich. Ïalím z nástrojov je monos spoji
hlasovanie o urèitom zákone s hlasovaním o dôvere vláde, môe tie poiada
kedyko¾vek NR SR o dôveru. Predseda vlády je menovaný prezidentom a na jeho
návrh prezident menuje a odvoláva ïalích ministrov. Ak je predsedovi vlády
vyslovená nedôvera, prípadne podá demisiu sám, znamená to pád celej vlády.
Funkcia prezidenta, ktorého ústava explicitne definuje ako súèas exekutívy,
je spojená s významnou ústavnou zmenou. Do roku 1999 bol prezident volený
v parlamente na návrh poslancov, trojpätinová väèinou vetkých èlenov na 5 rokov.
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Rovnakou väèinou mohol by aj odvolaný, ak vykonáva protitátnu alebo
protidemokratickú èinnos. Tieto pojmy pri ve¾mi vo¾nom výklade mohli spôsobi
jeho faktickú zodpovednos parlamentu, ústava vak priamo urèuje, e nie je za
výkon svojho úradu nikomu zodpovedný a vykonáva ho pod¾a svojho vedomia
a presvedèenia. Od roku 1999 je prezident volený v priamych vo¾bách obèanmi,
ktorí majú aj právo navrhova kandidátov petíciou s najmenej 15 tisíc podpismi
rovnako ako skupina 15 poslancov NR SR. Za prezidenta je zvolený kandidát,
ktorý získa nadpoloviènú väèinu hlasov oprávnených volièov. Ak iadny z kandidátov
nezíska potrebný poèet hlasov, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb, do ktorého
postupujú dvaja kandidáti s najvyím poètom platných hlasov. Za prezidenta je potom
zvolený ten z nich, ktorý získa viac hlasov.
Z h¾adiska exekutívno-legislatívnych vzahov sú dôleité predovetkým
právomoci, ktoré má prezident pri procese formovania vlády, keï vymenúva
a odvoláva jej predsedu a ostatných èlenov vlády. Ústava prezidentovi nepredpisuje
jasnú povinnos akceptova návrhy predsedu vlády, preto tu môe by priestor pre
jeho autonómiu, prezident vak musí odvola predsedu vlády èi jej èlenov, ak im
parlament vysloví nedôveru. Prezident tie nemusí repektova návrh predsedu vlády,
ktorého èlena vlády poverí doèasným spravovaním rezortu, ak prijme demisiu alebo
odvolá èlena vlády. Vo vzahu k vláde má prezident aj právo vyadova od nej
alebo jej èlenov informácie potrebné na plnenie svojich úloh. Pod¾a pôvodného
znenia ústavy z roku 1992 mal prezident právo zúèastòova sa na rokovaniach vlády
a predseda im, èo pripomína právomoci prezidenta vo Francúzsku, ale toto
ustanovenie sa v praxi neujalo a bolo neskôr z ústavy vypustené.
Voèi parlamentu sú prezidentove právomoci obmedzené. Prezident nemá
právo legislatívnej iniciatívy, a tak medzi jeho najvýznamnejšie právomoci patrí právo
rozpusti parlament a právo vraca zákony prijaté Národnou radou SR
s pripomienkami do 15 dní od ich schválenia. Prezident môe vráti zákon do
parlamentu na opätovné prerokovanie jednak z vlastnej iniciatívy, ako aj na iados
vlády. Na prijatie vráteného zákona je potrebný súhlas nadpoloviènej väèiny vetkých
poslancov, vtedy zákon platí aj bez súhlasu prezidenta. Prezident môe podáva
správy o stave republiky a o závaných politických otázkach. Novelizáciou ústavy
v roku 1999 sa význam veta prezidenta o nieèo zvýil, keïe pôvodne staèila na
prelomenie veta rovnaká väèina, akou bol zákon prijatý (t. j. nadpolovièná väèina
prítomných poslancov), prakticky sa iba odïa¾ovalo jeho prijatie. Súèasná úprava
síce do istej miery sauje opätovné prijatie zákona a veto môe by úèinné
predovetkým v prípade, e zákon bol schválený iba tesnou väèinou. Rovnako ale
nedokáe zabráni rozhodnutej parlamentnej väèine prija takýto zákon a obmedzi
legislatívnu èinnos väèiny v parlamente.
Zmeny sa dotkli aj otázky rozpustenia parlamentu, keï sa o nieèo rozírili
jeho monosti v tomto smere. Stále vak ide o výnimoèné okolnosti, ktoré sú
definované v èl.102 takto: (prezident) môe rozpusti NR SR, ak NR SR v lehote
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iestich mesiacov od vymenovania vlády Slovenskej republiky neschválila jej
programové vyhlásenie, ak sa NR SR neuzniesla do troch mesiacov o vládnom návrhu
zákona, s ktorým vláda spojila vyslovenie dôvery, ak NR SR nebola dlhie ako tri
mesiace spôsobilá uznáa sa, hoci jej zasadnutie nebolo preruené a hoci bola v tom
èase opakovane zvolávaná na schôdzu, alebo aj zasadnutie NR SR bolo preruené
na dlhí èas ako dovo¾uje ústava. Toto právo nemôe uplatni poèas posledných
iestich mesiacov volebného obdobia, poèas vojny, vojnového stavu a výnimoèného
stavu. Prezident rozpustí NR SR v prípade, ak v ¾udovom hlasovaní o odvolaní
prezidenta nebol prezident odvolaný.”
¼udové hlasovanie o odvolaní prezidenta je jedným z dvoch spôsobov,
ktorým mono prezidenta odvola z funkcie. Parlament nemôe prezidenta odvola
z jeho funkcie priamo, môe iba pod¾a èl. 106 trojpätinovou väèinou iniciova
¾udové hlasovanie o jeho odvolaní, alebo pod¾a èl. 107 rovnakou trojpätinovou
väèinou poda obalobu prezidenta za úmyselné poruenie ústavy alebo vlastizradu
na Ústavný súd. Prezident je odvolaný, iba ak za jeho odvolanie v ¾udovom hlasovaní
hlasovala nadpolovièná väèina vetkých oprávnených volièov. V prípade, e sa tak
nestane, prezident rozpustí NR SR a zaèína mu plynú nové volebné obdobie.
Prezident stráca funkciu aj v prípade odsudzujúceho rozsudku Ústavného súdu na
základe obaloby parlamentu a znamená to aj stratu monosti prezidenta túto funkciu
opätovne získa. V tejto oblasti bolo postavenie prezidenta novelizáciou ústavy
posilnené, pretoe pôvodne mohol prezident rozpusti NR SR iba vtedy, ak trikrát
do 6 mesiacov po vo¾bách nedôjde k schváleniu programového vyhlásenia vlády.
Po tejto lehote parlament sa mohol rozpusti iba z vlastnej vôle  prijatím ústavného
zákona, èo vyadovalo súhlas trojpätinovej väèiny poslancov. Existovala tak hrozba
patovej situácie, v ktorej by parlament nebol schopný sformova vládu, alebo sa
uznáa na zákonoch, ale zároveò by poslanci neboli ochotní prija rozhodnutie
o predèasných vo¾bách.
Inštitút referenda, zakotvený v ústave, umoòuje aj priamu úèas obèanov
na výkone moci. Referendum sa pod¾a ústavy musí uskutoèni, ak parlament schváli
ústavný zákon o vstupe èi vystúpení zo tátneho zväzku, ale môu sa ním rozhodova
aj iné otázky verejného záujmu okrem základných práv a slobôd, daní, odvodov
a tátneho rozpoètu (èl. 93). Referendum vyhlasuje prezident, ak o to petíciou poiada
minimálne 350 000 obèanov, alebo sa na tom uznesie NR SR. Pod¾a novelizovaného
znenia Ústavy SR z roku 2001 má prezident práve pred konaním referenda poiada
Ústavný súd o posúdenie, èi je predmet referenda v súlade s ústavou s jasným
zámerom predís konaniu neústavného referenda. Podmienkou platnosti referenda
je, aby sa na òom zúèastnilo viac ako 50% volièov. V súvislosti s referendom zostáva
prakticky dodnes nevyrieený problém jeho záväznosti pre poslancov NR SR. Ústava
hovorí, e návrhy prijaté v referende vyhlási NR SR rovnako ako zákon (èl. 98),
taktie hovorí o rozhodovaní otázok v referende, èo predpokladá záväznos
rozhodnutia prijatého v referende pre poslancov. Súèasne vak Ústava SR hovorí,
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e poslanec vykonáva svoj mandát pod¾a svojho svedomia a presvedèenia a nie je
viazaný príkazmi (èl. 73).
Dôleitou zlokou politického systému je aj Ústavný súd SR (ÚS SR),
charakterizovaný ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti (èl. 124). Tvorí ho
13 sudcov menovaných na 12 rokov prezidentom na návrh NR SR. Rozhoduje
predovetkým o súlade zákonov, nariadení vlády, referenda a iných predpisov
s ústavou, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktoré ratifikovala NR
SR. Èas ústavy venovaná ÚS prela výraznou novelizáciou v roku 2001, keï ÚS
získal monos pozastavi úèinnos predpisov, pokia¾ nerozhodne o ich súlade
s ústavou. Novou monosou je tie automatická strata úèinnosti predpisu alebo
jeho èasti, pokia¾ ÚS rozhodne o jeho nesúlade s ústavou. Ide o reakciu na situácie,
keï sporný predpis platil poèas rozhodovania ÚS o jeho súlade s ústavou, podobne
mohol plati naïalej, ak ÚS rozhodol o jeho nesúlade s ústavou. ÚS tie podáva
v sporných veciach výklad ústavy a rozhoduje o sanostiach fyzických èi právnických
osôb, ktoré namietajú poruenie svojich práv s monosou prizna finanèné
odkodnenie.
Pôvodné znenie Ústavy SR do ve¾kej miery odráalo rýchlos a istú
neskúsenos, s akou bola ústava prijatá, preto tu boli niektoré problematické body.
Týkalo sa to ustanovení o právomociach prezidenta. Vtedajie postavenie prezidenta
bolo pokladané za jednu z najväèích slabín slovenskej ústavy. Ústavná trojpätinová
väèina na zvolenie prezidenta mohla by vánou prekákou jeho zvolenia, a tak
hrozilo, e krajina zostane dlhí èas bez hlavy tátu. Ványm problémom bola tie
monos patovej situácie, ak by parlament nebol schopný vykonáva svoju èinnos,
predovetkým by nebol schopný schváli programové vyhlásenie vlády a nebol by
schopný ani prija ústavný zákon o skrátení svojho funkèného obdobia, èo mohlo
zablokova celý ústavný systém. Reálnos týchto problémov dokazuje aj fakt, e
spôsob vo¾by, èiastoène aj právomoci prezidenta, rovnako ako otázka rozpustenia
nefunkèného parlamentu, èi právomocí Ústavného súdu, boli rieené novelizáciami
ústavy.
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3.1.3 Vývoj politického systému
Prvý rok fungovania samostatnej Slovenskej republiky sa niesol v znamení
vytvárania nových politických a tátnych intitúcií, èo bolo dôsledkom vzniku nového
tátu. Prvým prezidentom sa v marci 1993 stal èlen HZDS Michal Kováè, avak u
krátko po jeho zvolení sa jeho vzah k hnutiu a predovetkým jeho predsedovi
V. Meèiarovi zmenil. Nejasnosti v ústavných kompetenciách v otázke menovania
a odvolávania ministrov èi iných predstavite¾ov na návrh predsedu vlády, doplnené
o osobný konflikt medzi bývalými spojencami, sa prejavili ete v roku 1993, keï
prezident nerepektoval premiérove návrhy na odvolanie ministra a ve¾vyslancov.
Spornú otázku rieil Ústavný súd, ktorý rozhodol v prospech prezidenta, ktorý sa
v týchto otázkach môe slobodne rozhodnú a nemusí akceptova premiérov návrh.
V sociálnej oblasti sa vláda sústredila len na tie zmeny, ktoré si vynútila vysoká miera
nezamestnanosti, napr. vytvorenie Sociálnej poisovne. Vláda zmenila aj pravidlá
ve¾kej privatizácie a zamerala sa na priame predaje podnikov dopredu vybraným
záujemcom. Celý proces privatizácie sa stal ve¾mi nepreh¾adný a ekonomické
reformy, ktoré mali vies k vytvoreniu trhu, boli výrazne obmedzené.
Fragmentácia vládnych strán HZDS a SNS v roku 1993 pripomínala vývoj
politických hnutí a strán vo federálnom parlamente v rokoch 1990  1992, èo napokon
oslabilo stabilitu vlády. Po nieko¾kých vlnách odchodov poslancov z vládnych strán
a sformovaní nových politických zoskupení v parlamente, vláda stratila väèinovú
podporu a opozièní poslanci v marci 1994 vyslovili vláde V. Meèiara nedôveru.
Vzápätí bola sformovaná nová vláda pod vedením Jozefa Moravèíka, ktorý bol
predtým tie èlenom HZDS. Vládu vytvorila iroká koalícia opozièných strán SD¼,
KDH spolu s bývalými poslancami zo strán HZDS a SNS, ktorí neskôr vytvorili
novú politickú stranu – Demokratickú úniu (DÚ), vedenú predsedom vlády J.
Moravèíkom. Vláda sa tie opierala o podporu maïarských strán v parlamente.
Táto vláda vak vládla iba necelý polrok, nako¾ko sa vládne strany dohodli na
predèasných vo¾bách, poèítajúc so svojím víazstvom, ktoré by posilnilo legitimitu
ich vlády. Tento predpoklad sa vak ukázal ako chybný a predèasné vo¾by na jeseò
v roku 1994 opä vyhral V. Meèiar so svojím HZDS so ziskom takmer 35% hlasov.
Vïaka tomu, e ich bývalý koalièný partner SNS získal iba nieèo viac ako 5%
hlasov, nemali tieto strany väèinu v parlamente. Do parlamentu sa vak dostala
nová strana  Zdruenie robotníkov Slovenska (ZRS), vedená bývalým èlenom
a poslancom za SD¼ Jánom ¼uptákom, ktorý vo volebnej kampani úspene získal
pre svoju stranu podporu nespokojných priemyselných robotníkov a nezamestnaných.
Po krátkom váhaní za ZRS rozhodlo vytvori vládnu koalíciu s HZDS a SNS
a V. Meèiar sa u po tretíkrát stal predsedom slovenskej vlády.
Hneï od svojho nástupu zaèala vládna koalícia presadzova tzv. väèinové
pravidlo demokracie, vyjadrené výrazom víaz berie vetko. Keïe ústava ani
rokovací poriadok parlamentu explicitne negarantoval iadne významnejie práva
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opozície, vládna koalícia mala znaèný priestor pre presadzovanie tohto
zjednodueného chápania demokracie, kde víaz volieb nemusí bra oh¾ad na
poiadavky opozície. Tú tvorili tyri politické zoskupenia. V prvom rade to bola
najpoèetnejia skupina poslancov, reprezentujúcich koalíciu tyroch ¾avicovo
a ekologicky orientovaných strán pod vedením SD¼, ktoré kandidovali vo vo¾bách
pod názvom Spoloèná vo¾ba. Ïalej medzi opozíciu sa zaradilo aj KDH, DÚ
a koalícia dvoch maïarských strán. Opozícia stratila takmer vetok vplyv na politiku
vládnej koalície, ktorá obmedzila aj monos opozièných strán kontrolova vládu na
pôde parlamentu. Vetky miesta vo vedení parlamentu obsadili vládne strany
a zabezpeèili si aj pohodlnú väèinu v 10 z 11 výborov NR SR. Ve¾a opozièných
poslancov bez zváenia ich odbornosti a proti ich vôli bolo zaradených do výboru
pre ivotné prostredie. Bol to jediný výbor, kde boli vo väèine poslanci opozície,
navye vládna koalícia blokovala niektoré návrhy opozície na obsadenie miest vo
výboroch pre kontrolu tajných sluieb. V praxi to znamenalo, e vláda nemusela ani
vo výboroch bra oh¾ad na názory a námietky opozície.
Bez efektívnej kontroly zostal proces privatizácie, ktorá bola presunutá mimo
vládnej zodpovednosti na osobitnú inštitúciu – Fond národného majetku, ktorú
ovládali zástupcovia vládnych strán. Privatizácia bola zaloená na politike ponechania
ve¾kých strategických monopolov v rukách tátu a priamych predajoch ostatných
podnikov osobám spriazneným s vládnymi stranami za ve¾mi nízke ceny
s deklarovaným cie¾om vytvorenia domácej kapitálotvornej vrstvy. Neskorí vývoj
vak potvrdil, e ilo o pecifickú sociálnu skupinu, ktorá sa zamerala iba na výhodný
odpredaj rentabilných èastí sprivatizovaných podnikov a osobný profit jednotlivcov.
aisko politickej moci sa vïaka mimoriadne silnej disciplíne vládnych
poslancov presunulo do exekutívy, ktorej jednoznaène dominoval premiér Vladimír
Meèiar. S cie¾om udra stranícku disciplínu sa vládna koalícia uchy¾ovala dokonca
k protiústavným praktikám, keï poslancom, ktorí sa rozhodli odís zo strany, zruila
mandát, napriek tomu, e Ústavný súd rozhodol, e mandát poslanca trvá. Verejnos
doma a aj v zahranièí sa obávala o ïalí vývoj demokracie na Slovensku, keïe
takéto správanie vládnej koalície síce zákony nezakazovali, ale vyvolávalo to
pochybnosti o ïalom smerovaní krajiny.
Ïalia línia politických konfliktov prechádzala cez vzahy dvoch zloiek
exekutívy, medzi vládou a predovetkým jej predsedom a prezidentom Kováèom.
Po chví¾kovom období doèasnej Moravèíkovej vlády, keï vláda spolupracovala
s prezidentom, opätovný nástup Meèiara ako predsedu vlády znamenal aj oivenie
starého konfliktu. Prezident sa v spore o postavenie opozície v parlamente postavil
na stranu opozièných síl a zachovával si autonómiu pri menovaní èlenov vlády aj
vysokých tátnych úradníkov. Naopak vláda a vládna koalícia sa systematicky snaili
jeho postavenie oslabi oklieovaním kompetencií èi inými prostriedkami, napr.
zniovaním rozpoètu prezidentskej kancelárie. V roku 1995 poslanci vládnej koalície
vyslovili nedôveru prezidentovi napriek tomu, e takéto hlasovanie nemá oporu
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v ústave, a teda ani právne dôsledky, keïe prezidenta bolo moné odvola iba
trojpätinovou väèinou hlasov, a to len v tom prípade, ak vyvíja protitátnu
a protidemokratickú èinnos. Prezident èasto vyuíval svoje právo veta a vracal
zákony na opätovné prerokovanie do parlamentu, avak vládna koalícia ich zväèa
opätovne schválila. Prezidentské veto tak legislatívny proces iba o nieèo predlovalo,
ale nijako vánejie neovplyvnilo a bolo preto neúèinné.
Výrazný spor vznikol v roku 1997, keï opozícia zorganizovala petíciu, ktorá
mala vies k vypísaniu referenda o priamej vo¾be prezidenta. Opozícia si
uvedomovala nebezpeèenstvo, e vo vtedajej polarizovanej situácii v parlamente
sa len ako nájde trojpätinová väèina, èie 90 poslancov, ktorí by sa zhodli na
spoloènom kandidátovi. HZDS toti malo stále 61 poslancov a bez jeho súhlasu
nebolo moné zvoli prezidenta. HZDS ani nemuselo ma výrazný záujem na zvolení
nového prezidenta, bolo si toti vedomé, e po skonèení funkèného obdobia prezidenta
Kováèa prechádza èas jeho právomocí na vládu, èo by ete viac zjednoduilo
výkon moci na základe väèinového pravidla. Existoval vak právny spor, èi je moné
prostredníctvom referenda meni ústavu. Tento spor opä rieil Ústavný súd, ktorý
rozhodol, e zmena ústavy referendom nie je moná, ale vykonanie referenda o tejto
otázke je v súlade s ústavou. Zároveò Ústavný súd rozhodol, e príloha
k hlasovaciemu lístku, ktorou bol návrh na zmenu ústavy nezodpovedá zákonu
o referende. Minister vnútra vyuil situáciu a nariadil distribúciu nových hlasovacích
lístkov, ale iba s otázkami týkajúcimi sa vstupu Slovenska do NATO, ktoré iniciovalo
HZDS. Opozícia vyzvala svojich stúpencov, aby sa na takomto referende nezúèastnili.
Prezident Kováè vypísal ete jedno referendum s otázkou o priamej vo¾be prezidenta,
ktoré vak vláda po prebratí jeho kompetencií okamite zruila. Uplynutím funkèného
obdobia prezidenta Kováèa Slovensko zostalo bez hlavy tátu a jeho funkcie na istý
èas prebral predseda vlády ako zastupujúci prezident. Tým sa ete viac posilnila
pozícia premiéra Meèiara a naruila sa rovnováha moci.
Azda najväèiu nevô¾u doma aj v zahranièí vzbudili prípady únosu syna
prezidenta Kováèa do zahranièia a smr agenta spravodajskej sluby Róberta
Remiáa, ktorá sa s týmto prípadom spájala. Existovali váne podozrenia, e do
týchto èinov sa priamo zapojili tajné sluby. Vládna moc tieto obvinenia síce
odmietala, príznaèné je, e premiér Meèiar po prevzatí niektorých kompetencií
prezidenta udelil na všetky skutky spájajúce sa s týmto prípadom amnestiu.
Kritizovaná bola aj oblas národnostných menín, kde aj napriek s¾ubom
vládnej koalície nebol prijatý zákon upravujúci pouívanie jazykov menín v úradnom
styku, ktoré zaruèovala ústava. Odmietanie predovetkým maïarskej meniny vyvolal
vládny program alternatívneho vyuèovania na kolách, kde sa vyuèovalo v jazyku
menín, èo znamenalo vyuèovanie viacerých predmetov v slovenskom jazyku s cie¾om
zlepi ovládanie slovenského jazyka. Neúspene dopadla aj ïalia snaha v oblasti
kolstva zmeni zauívanú prax tzv. dvojjazyèných vysvedèení v kolách, kde sa
vyuèuje v jazyku menín na vysvedèenia výluène v slovenskom jazyku.
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Praktiky vládnej koalície nezostali bez odozvy v zahranièí a znamenali sústavnú
kritiku politickej situácie od západných krajín a medzinárodných organizácií.
Slovensko na èele s premiérom Meèiarom sa stalo nedôveryhodným partnerom.
Výsledkom tohto stavu bolo oddialenie prístupových rokovaní s Európskou úniou.
Slovensko nebolo zaradené do prvej skupiny kandidátskych krajín a ani do prvej
vlny rozírenia NATO, lebo neplnilo politické kritériá. Vstup do NATO a Európskej
únie vláda síce deklarovala ako svoje priority zahraniènej politiky, ale spôsob
vládnutia vyvolal pochybnosti o stave demokracie v krajine. Kritika zahranièných
organizácií sa sústredila na tri oblasti: rešpektovanie práv opozície, ochrana práv
menšín a stabilita politických inštitúcií.
Politika vládnej koalície ostro polarizovala spoloènos. Zatia¾ èo koalícia
poadovala lojalitu obèanov k novému národnému štátu, odmietala akúko¾vek
kritiku a zdôrazòovala slovenský národ ako hlavnú hodnotu, opozícia obhajovala
obèianske hodnoty a princíp zodpovednosti vlády a pokojného spolunaívania
s národnostnými meninami. Za pomoci irokej mobilizácie predovetkým mladých
volièov s cie¾om dosiahnu zmenu v chápaní demokracie z väèinovej na
konsenzuálnu a natartova integraèný proces, opozièné strany získali prevahu vo
verejnosti. Opozièní predstavitelia organizovali okrúhle stoly za úèasti predstavite¾ov
odborov, mimovládnych organizácií a miestnej samosprávy. iroká mobilizácia
nevládnych organizácií a ich spolupráca s opozíciou sa stali úspeným nástrojom zmeny
verejnej mienky a vláda strácala dôveryhodnos aj medzi svojimi stúpencami. Tieto
stretnutia mali symbolický charakter a dokazovali schopnos dohody so silami, ktoré
Meèiarova vláda ignorovala a odsúvala na okraj politického diania.
Krátko pred vo¾bami sa vládna koalícia pokúsila zvýi ance svojho
víazstva prostredníctvom úèelovej zmeny volebného zákona. Zákon okrem iného
zaviedol napr. jeden volebný obvod, 5% hranicu na vstup do parlamentu pre kadú
stranu koalície, keïe bolo známe, e 5 opozièných strán a maïarské strany plánovali
vytvori do volieb spoloèné koalície. Vytváranie koalícií tak stratilo zmysel a opozièné
strany miesto koalície vytvorili spoloènú volebnú stranu Slovenskú demokratickú
koalíciu (SDK), rovnako ako maïarské strany, ktoré sa zdruili do Strany
maïarskej koalície (SMK). Avšak ani tieto prekáky nezabránili úspechu
opozièných strán vo vo¾bách.
Z volieb v roku 1998 síce vylo víazne HZDS s 27% hlasov, ale ako sa
ukázalo, nemalo s kým vytvori vládnu koalíciu. Druhou najsilnejou stranou
v parlamente sa stala SDK so ziskom 26,3% hlasov a spolu s SD¼ (14,6%), SMK
(9,1%) a novou ¾avicovo orientovanou Stranou obèianskeho porozumenia (SOP)
pod vedením Rudolfa Schustera (neskôr druhého prezidenta SR), ktorá získala 8%
hlasov, vytvorili irokú vládnu koalíciu, disponujúcou ústavnou trojpätinovou väèinou
v parlamente. Nová vláda pod vedením lídra SDK Mikuláa Dzurindu zaèala
realizova politiku, ktorá postupne odstránila prekáky vstupu do Európskej únie
a NATO a umonila tak dohna stratený èas v prístupovom procese. V súlade
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s konsenzuálnym poòatím demokracie ponúkla opozícii, ktorú tvorilo HZDS a SNS
pomerné zastúpenie v orgánoch parlamentu a iných kontrolných orgánoch tátu. To,
e vládne strany disponovali ústavnou väèinou, umonilo splni ich predvolebný
s¾ub o zavedení priamej vo¾by prezidenta. Po novelizácii ústavy (1999) prebehli
vo¾by hlavy tátu, ktoré vyhral spoloèný kandidát vládnej koalície Rudolf Schuster.
O post prezidenta sa uchádzal aj Vladimír Meèiar, pre ktorého neúspech znamenal
druhú vánu volebnú poráku. Zavedením priamej vo¾by sa právomoci prezidenta
zmenili len minimálne, a preto nedolo k iadnemu posunu od parlamentného systému.
Zmenu politických pomerov, ktorá sa prejavila aj prijatím Zákona o pouívaní
jazykov národnostných menín, pozitívne hodnotili aj predstavitelia Európskej
únie, keï v októbri 1999 Európska komisia skontatovala, e Slovensko splnilo
politické kritériá potrebné pre zaèatie vyjednávaní o vstupe, ktoré odsúhlasila
Európska rada na stretnutí v Helsinkách na konci roku 1999. Pozornos vlády sa
presunula na technické otázky spojené s rokovaním o vstupe Slovenska do Európskej
únie.
Vzahy vo vládnej koalícii, kde nastávalo postupné tiepenie SDK, sa
komplikovali a medzi koaliènými partnermi prichádzalo k èastým konfliktom. Z SDK
najskôr vystúpili poslanci KDH, ktorí si v parlamente zaloili vlastný klub. Ostatní
èlenovia SDK si neskôr zaloili vlastnú stranu  Slovenskú demokratickú
a kresanskú úniu (SDKÚ). Jej predsedom sa stal premiér Dzurinda, ktorý bol
pôvodne èlenom KDH. tiepenie a odchody poslancov postihli takmer vetky
parlamentné strany, s výnimkou SMK, vláda si vak väèinu udrala. Okrem toho
vládnutie irokej koalície komplikovali vzahy medzi jednotlivými koaliènými stranami.
Nastala dokonca situácia, keï predseda parlamentu a líder SD¼ spolu s niektorými
straníckymi kolegami predloil návrh opozície na odvolanie premiéra. Najmä ku koncu
volebného obdobia, keï ¾avicové strany koalície SOP a SD¼ výrazne strácali
podporu volièov, boli rozpory stále èastejie. Vláda vak nakoniec vydrala a do
konca svojho funkèného obdobia, lebo ju spájali najmä integraèné ambície a spoloèné
odmietanie spolupráce s nacionálne orientovanou opozíciou, tvorenou HZDS a SNS.
Spôsob väèinového vládnutia, spochybòujúci práva opozície a menín v rokoch
1992  98, sa v tlaèi èasto oznaèoval ako meèiarizmus, po roku 1998 sa zaèalo
hovori o anti-meèiarizme, ktorý spájal rozdielne a protichodné politické sily v úsilí
viac repektova demokratické pravidlá. Úplným neúspechom sa skonèila snaha
HZDS o vyvolanie predèasných volieb v roku 2000 prostredníctvom referenda, na
ktorom sa zúèastnila iba pätina oprávnených volièov.
Vo¾by v roku 2002 priniesli víazstvo strán, ktoré boli súèasou
predchádzajúcej vlády  SDKÚ, KDH, SMK, ktoré spolu s novou stranou
Alianciou nového obèana (ANO) dokázali zostavi vládnu koalíciu s tesnou
väèinou 78 hlasov. Naopak, akú poráku zaznamenali ¾avicové strany bývalej
koalície SD¼ a SOP, ktoré sa na spoloènej kandidátke nedokázali dosta do
parlamentu. V opozícii sa ocitli tri strany: v parlamente stále najsilnejie HZDS,
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favorizovaná strana Smer, ktorú zaloil populárny politik bývalý poslanec SD¼ Róbert
Fico a prekvapujúco aj Komunistická strana Slovenska (KSS), ktorá síce nie je
právne nástupcom Komunistickej strany z bývalého reimu, ale hlási sa k jej ideám.
Po vzore èeských komunistov zaèala mobilizova nespokojných volièov, najmä
medzi starími volièmi, dôchodcami, menej kvalifikovanými robotníkmi
a nezamestnanými.
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3.1.4 Politika reforiem
Napriek tesnej väèine sa vládna koalícia hlásiaca sa k pravici rozhodla
realizova zásadné spoloèenské zmeny, ako napr. zavedenie jednotnej sadzby dane
(tzv. rovná daò), reformu dôchodkového systému, reformu vysokého školstva,
zdravotnícku a sociálnu reformu v duchu presvedèenia o zniovaní úlohy tátu
v ekonomickom ivote a obmedzenia prerozde¾ovania v spoloènosti. Napriek tomu,
e vládne strany èoskoro stratili väèinu v parlamente v súvislosti s odchodom
poslancov z vládnych poslaneckých klubov, vláda dokázala presadi s výnimkou
reformy vysokých kôl prakticky vetky svoje zásadné zámery. Podarilo sa to najmä
vïaka podpore tzv. nezávislých, presnejie nezaradených poslancov, ktorí odili
z vládnej koalície, ale aj opozièných strán. V parlamente nastala zaujímavá situácia,
keï vládna koalícia síce nemá formálnu väèinu, ale opozícia nie je schopná vládu
odvola, lebo tri opozièné strany HZDS, Smer, KSS majú medzi sebou viac
programových a osobných rozporov ako spoloèných záujmov. Rozhodujúcou silou
sa preto stali nezaradení poslanci, ktorí zväèa nemajú záujem vládu odvola, nako¾ko
môu z podpory vládnych návrhov profitova. Okrem toho, ak by parlament nebol
schopný prijíma zákony, tak by týmto poslancom hrozilo, e príde k predèasným
parlamentným vo¾bám a oni by mono navdy stratili svoje poslanecké miesto
v parlamente.
Reformné kroky vlády sa dotkli najviac sociálnych skupín, ktoré majú nízke
príjmy. Po prvýkrát od pádu komunistického reimu sa po prijatí retriktívnych
opatrení v sociálnej pomoci objavili sociálne nepokoje predovetkým medzi Rómami
na východnom Slovensku, ktorí sú z ve¾kej èasti na sociálnu pomoc tátu dlhodobo
odkázaní. Nespokojnos obyvate¾stva s politikou vlády sa pokúsili vyui odbory,
ktoré s pomocou opozièných strán v roku 2004 zorganizovali ïalie referendum,
ktorého cie¾om boli predèasné vo¾by. Toto referendum vak nebolo platné, keïe
sa na òom zúèastnila len necelá tretina volièov a ústava poaduje úèas nadpoloviènej
väèiny vetkých oprávnených volièov. Spolu s referendom sa konali aj druhé
prezidentské vo¾by, v ktorých utrpel V. Meèiar ïaliu poráku, keï ho v druhom
kole porazil jeho bývalý stranícky kolega Ivan Gaparoviè.
Keï sa Slovensko stalo èlenom NATO, integraèný proces sa zavàil
v máji 2004 vstupom SR a ïalích deviatich krajín do Európskej únie. Vstup bol
odsúhlasený v referende, ktoré bolo po prvýkrát v histórii Slovenska platné. Úèas
len tesne prekroèila 50-percentnú hranicu, hoci vetky parlamentné strany vyzývali
obèanov k úèasti. Potvrdila sa vak vysoká podpora vstupu, keï so vstupom súhlasilo
viac ako 90% zúèastnených. Napriek tomu sú otázky týkajúce sa integrácie
a Európskej únie na pokraji záujmu obèanov. To umoòuje politikom zachováva si
v týchto otázkach vysoký stupeò autonómie rozhodovania.
Naèrtnutý politický vývoj umoòuje poukáza na charakteristické znaky
politického vývoja na Slovensku. Predovetkým sa ukázalo, e na podobu
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a fungovanie politiky na Slovensku majú rozhodujúci vplyv politické strany a ich
vzájomné vzahy. Aj keï strany ete stále nie sú ve¾mi stabilné, politickí lídri týchto
strán sú schopní udra si stabilné miesto. Rovnako postavenie vlády na Slovensku
je v porovnaní s väèinou bývalých komunistických krajín, ale aj v porovnaní
s niektorými európskymi demokraciami, napr. s Talianskom relatívne stabilné.
Na relatívne vysoký poèet strán v rozhodujúcej miere vplývali volebné
pravidlá a ideové, názorové tiepenia spoloènosti. Pomerný volebný systém
ustanovený pred prvými vo¾bami zostal zachovaný a dodnes, èo umonilo mnohým
politikom odís zo svojej materskej strany a zároveò si zaloi vlastnú stranu a získa
podporu volièov. Ideovo, kultúrne a sociálne rozmanité prostredie Slovenska
podnietilo politické osobnosti apelova na obèanov na základe viacerých otázok,
ktoré dlhodobo rozde¾ujú spoloènos. To taktie vytvára priaznivé podmienky pre
reprezentáciu viacerých strán v parlamente. Potvrdil to aj vývoj, keï sa do parlamentu
dostalo najmenej 5 strán a iadna z nich nezískala nadpoloviènú väèinu. Tieto fakty
vedú k vytváraniu koalièných vlád s viacerými stranami. Napriek tomu, e vo vláde
sa èasto spoja rozdielne strany, sú vlády na Slovensku pomerne stabilné.
Základným znakom straníckej diferenciácie je dimenzia národná, ktorá
delí strany na slovenské a maïarské. Slovenskú spoloènos výrazne rozde¾uje aj
otázka náboenstva. Vzh¾adom na to, e a 60% percent populácie sa hlási ku
katolíckemu vierovyznaniu, väèina politických strán na Slovensku deklaruje vernos
kresanským tradíciám. Sekularizované strany sú v menine, buï sú to ¾avicovo
orientované strany alebo strany liberálne orientované, akými sú malá Demokratická
strana a Aliancia nového obèana. Tretím dôleitým faktorom tiepenia slovenskej
spoloènosti je poh¾ad na úlohu tátu a trhu. Z tohto h¾adiska mono hovori
o ¾avicových a pravicových stranách.
Špecifickým znakom Slovenska je však prelínanie sa týchto línií v rámci
jednej strany a nestabilnos jednotlivých strán. Príèiny súvisia najmä s pádom bývalého
reimu a vznikom nového tátu. Tieto dva procesy sústredili do jednej strany alebo
politického hnutia ¾udí, ktorí majú rozdielne názory na úlohu náboenstva, tátu alebo
trhu. Po vzniku Slovenska sa objavil konflikt, ktorý asi len doèasne rozdelil politické
strany na dva tábory, jeden z nich viedol predseda najsilnejej strany V. Meèiar
a druhý jeho odporcovia. V. Meèiar nielene polarizoval politické elity na svojich
prívrencov a odporcov, ale konflikt sa preniesol aj do spoloènosti. Socioekonomické delenie tak nepoznaèilo len stranícku súa, ale rozde¾ovalo strany vo
vnútri oboch blokov. Tento konflikt dominoval straníckej súai po dlhú dobu,
v súèasnej dobe vak toto delenie stráca pomaly svoju platnos. Zdá sa, e do
popredia môe vystúpi pravo-¾avé delenie pod¾a socio-ekonomických záujmov.
Nahráva tomu zmena postoja najsilnejej opoziènej strany Smer, ktorá sa zaèína
deklarova ako ¾avicová alternatíva v protiklade s pravicovou vládou. Predpoklad
o zmene dominantnej dimenzie na pravo-¾avú, v ktorej dominujú záujmy a nie identity
potvrdili a nasledujúce vo¾by v roku 2006.
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Predèasné vo¾by do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali
17. júna 2006, len nieko¾ko mesiacov pred termínom riadnych volieb, potvrdili
diferencovanos slovenskej spoloènosti spôsobenú rozdielnym stanovením priorít
politických strán v sociálnom a ekonomickom programe. Na jednej strane išlo
o zachovanie a kontinuitu liberálnych ekonomických reforiem, ktoré uskutoènila vláda
vedená Mikuláom Dzurindom, na druhej strane sa deklarovali zásadné zmeny
uskutoènených reforiem najmä v sociálnej oblasti. Rozdielne poh¾ady na realizáciu
reforiem poznaèili volebnú kampaò aj samotné výsledky volieb v rámci jednotlivých
regiónov aj celého Slovenska. Doterajší priebeh reforiem sprevádzaný príchodom
zahranièných investícií a rastom zamestnanosti sa pozitívne prejavil predovšetkým
v Bratislave a na západnom Slovensku, regióny stredného a východného Slovenska
nepocítili výraznejí prílev zahranièného kapitálu a naïalej majú vyššiu mieru
nezamestnanosti, ekonomickej zaostalosti a chudoby.
Dôraz na väèiu solidaritu medzi bohatými a chudobnými bol jedným
z rozhodujúcich faktorov volebného víazstva strany Smer – Sociálna demokracia
so ziskom 29,14 percent a 50 poslaneckými mandátmi. Smer-SD sa vyprofiloval
ako ¾avicová strana a postavil svoj program na návrate k progresívnej dani z príjmu,
k niej sadzbe DPH zo základných produktov a k zdaneniu dividend. Druhou
najsilnejšou stranou sa stala Slovenská demokratická a kresanská únia, ktorá
sa zlúèila s Demokratickou stranou, keï dosiahla 18,35 percent hlasov a obsadila
31 poslaneckých kresiel. SDKÚ-DS mobilizovala volièov, aby podporili
prebiehajúce reformy s dôrazom na zachovanie rovnej dane. Popri sociálnej
diferenciácii spoloènosti výsledky volieb potvrdili rozdelenie volièov aj na etnickom
princípe. Deklaruje to poèet získaných hlasov Slovenskej národnej strany, ktorá
sa zjednotila a znovu sa dostala do parlamentu, ako aj Strany maïarskej koalície,
ktorá získala doteraz najvyššiu podporu volièov. ¼udová strana – Hnutie za
demokratické Slovensko v porovnaní s minulosou stratila mnoho svojich volièov,
ktorí hlasovali za Smer  SD alebo SNS, prípadne sa vôbec nezúèastnili volieb. Do
parlamentu sa dostalo aj Kresansko-demokratické hnutie, ktoré získalo menej
volièských hlasov, ako sa oèakávalo.
Volebná úèas v predèasných parlamentných vo¾bách bola nízka – len 54,67
percent a poukázala na klesajúcu dôveru obèanov SR v schopnos politických strán
dôsledne presadzova deklarovaný program.
Ústava SR poskytuje iba pribliný obraz fungovania vzahov medzi
jednotlivými zlokami moci a politickými aktérmi. Parlament na Slovensku síce
disponuje viacerými nástrojmi, aby si mohol zachova dominantné postavenie
v politickom systéme, ale v praxi sa ukázalo, e jeho fungovanie ovplyvòujú
predovetkým politické strany. Pre väèinu cudzincov sú práve ve¾kou záhadou
politické strany na Slovensku, pretoe ete stále prichádza k ich preskupovaniu
a k rekontrukcii straníckej súae. Pokia¾ v minulosti sa stranícka politika zameriavala
predovetkým na národné otázky, neskôr na zahranièno-politické aspekty, tak
121

S L O V A C I C U M - Súèasné Slovensko

v súèasnosti sa predmetom sporu stanú pravdepodobne sociálne a ekonomické
otázky. Aké vak bude zloenie nastávajúcej vlády, ukáu a vo¾by v roku 2006.
Nemono vylúèi, e opä prinesú netradièné spojenectvá a partnerstvá. Napriek
uvedeným praktikám sa Slovensko zaradilo medzi stabilné demokratické krajiny,
ktoré podporujú ïaliu integráciu a rozírenie Európskej únie. Slovensko sa tie
zapojilo do programu írenia demokracie a prosperity na Balkáne a na Ukrajine.
V rámci svojich vojenských misií sa stalo aj platným èlenom medzinárodnej komunity
pri udriavaní mieru a stability v Afganistane a Iraku.
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Výsledky volieb do parlamentu na Slovensku1
Výsledky volieb do SNR 1990

Verejnos proti násiliu
Kresansko-demokratické hnutie
Slovenská národná strana
Komunistická strana Èeskoslovenska
Spoluitie + Maïarské kresansko-demokratické hnutie
Demokratická strana
Strana zelených
Spojenectvo po¾nohospodárov a vidieka
Sociálna demokracia
Strana slobody

% hlasov
29,35
19,21
13,94
13,35
8,66
4,40
3,49

Poèet mandátov
48
31
22
22
14
7
6

2,52
1,82
1,78

-

Výsledky volieb do SNR 1992
Hnutie za demokratické Slovensko
Strana demokratickej ¾avice
Kresansko-demokratické hnutie
Slovenská národná strana
Spoluitie + Maïarské kresansko-demokratické hnutie

% hlasov
37,26
14,70
8,89
7,93
7,42

Poèet mandátov
74
29
18
15
14

Obèianska demokratická únia
Sociálnodemokratická strana na Slovensku
Demokratická strana -Obèianska demokratická strana
Slovenské kresansko-demokratické hnutie
Maïarská obèianska strana
Strana zelených na Slovensku
Strana zelených

4,04
4,00
3,31
3,05
2,29
2,14
1,08

-

1

Uvádzame strany, ktoré získali viac ako 1% platných hlasov
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Výsledky volieb do NRSR 1994
Hnutie za demokratické Slovensko-Ro¾nícka
strana Slovenska
Spoloèná vo¾ba
Maïarská koalícia
Kresansko-demokratické hnutie
Demokratická Únia
Zdruenie robotníkov Slovenska
Slovenská národná strana

% hlasov
34,96

Poèet mandátov
61

10,41
10,18
10,08
8,57
7,34
5,40

18
17
17
15
13
9

3,42
2,05
1,33
1,31
1,05

-

Demokratická strana
Kresanská sociálna únia Slovenska
Nové Slovensko
Strana proti korupcii
Hnutie za prosperujúce Èesko +Slovensko

Výsledky volieb do NRSR 1998
Hnutie za demokratické Slovensko
Slovenská demokratická koalícia
Strana demokratickej ¾avice
Strana maïarskej koalície
Slovenská národná strana
Strana obèianskeho porozumenia
Komunistická strana Slovenska
Zdruenie robotníkov Slovenska

% hlasov
27,00
26,33
14,66
9,12
9,07
8,01

Poèet mandátov
43
42
23
15
14
13

2,79
1,30

-

Výsledky volieb do NRSR 2002
Hnutie za demokratické Slovensko
Slovenská demokratická a kresanská únia
Smer
Strana maïarskej koalície
Kresansko-demokratické hnutie
Aliancia nového obèana
Komunistická strana Slovenska
Pravá slovenská národná strana
Slovenská národná strana
Hnutie za demokraciu
Sociálnodemokratická alternatíva
Strana demokratickej ¾avice
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% hlasov
19,50
15,09
13,46
11,16
8,25
8,01
6,32

Poèet mandátov
36
28
25
20
15
15
11

3,65
3,32
3,28
1,79
1,36

-
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Výsledky volieb do NR SR 2006
Smer – Sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresanská únia 
Demokratická strana
Slovenská národná strana
Strana maïarskej koalície
¼udová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
Kresansko-demokratické hnutie
Komunistická strana Slovenska
Slobodné fórum

% hlasov
29,14
18,35

Poèet mandátov
50
31

11,73
11,68
8,79
8,31
3,88
3,47

20
20
15
14
-
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4.1 Sociologické východiská skúmania sociálnej stratifikácie
K¾úèové slová
sociálne nerovnosti
triedna diferenciácia
triedna príslunos
sociálna trieda: horná, stredná,
niia trieda (vrstva)
podtrieda
sociálna pozícia, sociálny status
podnikatelia, ve¾kopodnikatelia
ivnostníci
obchodníci
finanèníci
súkromní ro¾níci
(èiastoène) zamestnaní
nezamestnaní
bezdomovci
zamestnávate¾, samozamestnávate¾
ivite¾ / prednosta domácnosti
sociálne odkázaní

dlhodobo chorí
telesne a duševne
handicapovaní (postihnutí)
dôchodcovia
osamelo ijúci
príslušníci etnických minorít
sociálna mobilita
štruktúrna mobilita
chudoba, bieda
ivotné minimum
existenèné a sociálne minimum
hmotná núdza
sociálna exklúzia (vylúèenie)
sociálna inklúzia (zaèlenenie)
príjem, príjmy
dvojpríjmová nukleárna rodina
verejná mienka
volièské správanie

Na Slovensku sa po roku 1989 vytvoril nový systém sociálnych nerovností
a stratifikácie, zásadne odliný od toho, ktorý tu existoval poèas tyridsiatich rokov
existencie ÈSSR. V priebehu doterajej posttotalitnej transformácie slovenskej
spoloènosti v nej  podobne ako v ostatných postsocialistických tátoch  vznikli
základy nového sociálneho rozvrstvenia, ktoré svojimi základnými prvkami, ich
charakteristikami a vzahmi pripomína systémy sociálnej stratifikácie západných
tátov. Zároveò vak mono kontatova, e nový systém sociálnej stratifikácie
slovenskej spoloènosti sa v niektorých èrtách odliuje od stratifikaèných systémov
západných spoloèností.
Novovytvorené rozvrstvenie slovenskej spoloènosti nebolo doteraz také
evidentné ako napríklad v západoeurópskych tátoch alebo v USA, kde sú rozdiely
medzi jednotlivými spoloèenskými triedami, resp. vrstvami ove¾a viac vidite¾né, a to
tak v ivotnej úrovni a v spôsobe ivota, ako aj v kultúrnej úrovni, v myslení a konaní
ich prísluníkov. V týchto tátoch si ¾udia svoju príslunos k niektorej spoloèenskej
triede aj výraznejie uvedomujú, hlásia sa k nej a aj ich správanie (napríklad volièské)
je viac urèované triednou príslunosou, ako to bolo v tomto období na Slovensku.
Aj v Slovenskej republike vak mono pozorova èoraz viac znakov novej
triednej diferenciácie do roku 1989 sociálno-ekonomicky pomerne homogénnej
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slovenskej spoloènosti, napríklad vytvorenie obrovských rozdielov v príjmoch,
majetku a ivotnej úrovni jednotlivcov i celých skupín a kategórií obyvate¾stva, alebo
vznik politicko-ekonomických elít uzatvorených voèi zvyku spoloènosti, a na druhej
strane vytvorenie poèetnej najniej spoloèenskej triedy, skladajúcej sa z ¾udí
odkázaných na starostlivos tátu a charitu. Napriek nedostatku empirických
sociologických údajov o procesoch a výsledkoch prebiehajúcej sociálnej diferenciácie
mono na základe existujúcich sociologických poznatkov kontatova, e obèania
SR si novovytvorený systém sociálnej stratifikácie slovenskej spoloènosti èoraz viac
uvedomujú a reflektujú i svoje vlastné sociálno-ekonomické postavenie. Dostatoène
presnými a spo¾ahlivými informáciami o utváraní sociálno-ekonomického (resp.
triedneho) vedomia a konania obèanov SR vak slovenská sociológia zatia¾
nedisponuje.
Komplexný sociologický výskum sociálnych nerovností, sociálnej stratifikácie
a mobility slovenskej spoloènosti sa zatia¾ neuskutoènil. Vetky doteraz uskutoènené
sociologické výskumy tejto problematiky projektovali, financovali a realizovali
(v spolupráci so slovenskými sociológmi) zahranièní sociológovia a sociologické èi
iné pracoviská. Sociologicky nebola dostatoène reflektovaná ani problematika
sociálnych nerovností, ktoré sa poèas devädesiatych rokov 20. storoèia na Slovensku
vytvorili na základe diferenciácie slovenskej spoloènosti pod¾a pohlavia a rodu, rasy,
etnicity a veku.
V súèasnosti medzi sociológmi existujú v zásade dve rôzne chápania
sociálnej triedy: realistické a nominalistické. Prívrenci prvého povaujú sociálne
triedy za reálne existujúce sociálne skupiny, vyznaèujúce sa osobitnými skupinovými
charakteristikami, osobitným spôsobom ivota, triednym vedomím i konaním. Stúpenci
druhého chápania pokladajú triedy len za analytické kategórie, vytvorené na
poznávacie ciele, èie za tatistické kategórie, ktoré vznikli vyèlenením ¾udí
s rovnakými alebo podobnými príjmami, majetkom, povolaním, podielom na moci,
s rovnakou alebo podobnou prestíou a pod. Stúpenci nominalistického chápania sa
obyèajne snaia odlíi od prívrencov realistického chápania triedy aj tým, e namiesto
o sociálnych triedach hovoria o vrstvách.
S týmito rôznymi chápaniami sociálnych tried súvisí, resp. závisí od nich aj
chápanie sociálnej stratifikácie spoloènosti, ktorá sa prezentuje buï vo vzahovom
alebo v hierarchickom modeli. Vzahový model stratifikácie povauje za jej základné
prvky reálne existujúce spoloèenské triedy, ktorých vymedzujúcou charakteristikou
je ich vzájomný vzah. Ten môe by v zásade buï antagonistický, alebo
harmonický (napríklad vzah spolupráce). Hierarchický model sociálnej
stratifikácie zobrazuje spoloènos rozdelenú na mnostvo hierarchicky
usporiadaných tried, resp. vrstiev, ktoré sú vymedzené na základe jedného alebo
viacerých kritérií, najèastejie na základe povolania, príjmu, majetku, vzdelania,
podielu na moci, prestíe a pod. Najèastejie sa pritom rozliujú tieto triedy, resp.
vrstvy: horná, stredná, niia trieda (vrstva) a podtrieda.
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Za hornú, resp. vyššiu triedu (upper class) býva obyèajne povaovaná
najvyie umiestnená èas stratifikaèného systému spoloènosti, vyèleòovaná na
základe kritérií príjmu, majetku, vlastníctva výrobných prostriedkov, podielu na moci,
prestíe, ivotného týlu a pod., alebo kombinácie týchto kritérií. Zaraïujú sa do nej
teda ve¾kopodnikatelia, vrcholoví manaéri, pièkoví politici, najlepie odmeòovaní
finanèníci, právnici, umelci atï. Táto trieda je èasto povaovaná za vládnucu triedu,
resp. mocenskú elitu spoloèností, èlenstvo v nej sa zväèa nadobúda narodením
a menej mobilitou. Táto spoloèenská trieda sa pritom èasto ete vnútorne èlení,
napríklad na vyiu a niiu hornú triedu, prièom do vyej hornej triedy sa zaraïujú
buï najmajetnejí ¾udia, alebo ¾udia so starými (zdedenými) peniazmi, a do niej
hornej triedy menej bohatí ¾udia, alebo ¾udia s èerstvými, nedávno nadobudnutými
peniazmi èi majetkom.
Stredná trieda (middle class) je trieda vnútorne heterogénna z h¾adiska
najrôznejích kritérií, nachádzajúca sa v stratifikaènom systéme medzi najvyou
a najniou spoloèenskou triedou. Èlenstvo v tejto triede je urèené príjmom,
nemanuálnym zamestnaním, prestíou, podielom na moci, ivotným týlom, alebo
kombináciou týchto a ïalích kritérií. Táto trieda sa obyèajne èlení na vyiu, servisnú
a niiu èas (na podtriedy), alebo na starú a novú strednú triedu, resp. triedy. Do
vyej strednej triedy sa zaraïujú napríklad vyí tátni úradníci, lekári, technici,
manaéri, strední podnikatelia a pod., do servisnej strednej triedy pracovníci verejných
sluieb, médií, malí podnikatelia, a do niej strednej triedy nií úradníci, ivnostníci,
manaéri a technici niieho stupòa atï. Pri rozliovaní starých a nových stredných
tried sa rozliujú malí a strední podnikatelia, ivnostníci i zamestnanci pôsobiaci
v tradièných odvetviach výroby a sluieb od podnikate¾ov, ivnostníkov, úradníkov
a nemanuálnych pracovníkov v oblasti neklasických sluieb, médií, informácií a pod.
Do niej triedy (lower class) sa obyèajne zaraïuje buï iba robotnícka
trieda (working class), alebo aj tzv. podtrieda (underclass). Do robotníckej triedy sa
zaraïujú manuálne pracujúci ¾udia a tzv. modré goliere, ktoré sa v stratifikaènom
systéme pod¾a uvedených kritérií nachádzajú pod strednou triedou. Robotnícka trieda
sa niekedy oznaèuje ako horná niia trieda, aby sa tak odlíila od dolnej niej
triedy, èie od podtriedy.
Do podtriedy sa zaraïujú ¾udia nachádzajúci sa pod triednou truktúrou,
¾udia, ktorí sú ekonomicky, politicky a sociálne marginalizovaní alebo vylúèení. Sú
to obyèajne dlhodobo nezamestnaní alebo obèasne zamestnaní, ¾udia odkázaní na
starostlivos tátu a na charitu, niektorí dôchodcovia, prísluníci menín, slobodné
matky a pod., èie ¾udia, ktorí sa nedokáu o seba postara, ¾udia s najniími
príjmami, ¾udia ijúci v chudobe, bezdomovci, tuláci, drobní kriminálnici a podobní
¾udia ijúci na okraji spoloènosti. Tí spravidla ijú osobitným spôsobom ivota,
uznávajú osobitné hodnoty a pod¾a niektorých autorov tvoria osobitné subkultúry
spoloènosti.
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4.1.1 Vývoj sociálnej stratifikácie slovenskej spoloènosti
po roku 1989
Napriek tomu, e zatia¾ nedisponujeme dostatkom spo¾ahlivých empirických
údajov o vývoji systému sociálnej stratifikácie slovenskej spoloènosti a jeho jednotlivých
prvkov po roku 1989, mono formulova niektoré veobecné tézy týkajúce sa tejto
problematiky. Je zrejmé, e rozhodujúcimi determinantmi procesu sociálnej diferenciácie
slovenskej spoloènosti a vytvárania nových sociálnych tried, resp. vrstiev, ako aj celého
nového
systému
stratifikácie
boli
zmeny
politického
a ekonomického systému spoloènosti Slovenskej republiky, zaèaté v roku 1989. Utváranie
nového systému stratifikácie i nových spoloèenských tried rozhodujúcim spôsobom
ovplyvnilo najmä vystriedanie totalitného politického reimu demokratickým, nahradenie
tátneho plánovaného a príkazového hospodárstva trhovým, obnovenie súkromného
vlastníctva, liberalizácia trhu práce a reforma systému sociálnej politiky tátu. V rámci
týchto zmien z h¾adiska urèenia podoby a výsledkov procesu sociálnej diferenciácie
najvýznamnejiu úlohu zohrali: ve¾ká a malá privatizácia, retitúcie, vstup zahranièných
firiem do slovenskej ekonomiky, prudký rozvoj a vzostup niektorých odvetví sektoru
sluieb, útlm niektorých odvetví priemyslu a po¾nohospodárstva, rozvoj súkromného
podnikania, liberalizácia cien a èiastoène i odmien za prácu, tieòová ekonomika, úpravy
dôchodkov a iných sociálnych dávok, vznik a nárast nezamestnanosti, devalvácie meny,
inflácia i ïalie dôsledky náho makroekonomického vývoja.
Tieto a ïalie javy a procesy, ktoré priniesla transformácia slovenskej spoloènosti,
spôsobili vytvorenie, resp. obnovenie a rozvoj niektorých, poèas tyroch desaroèí u nás
neexistujúcich spoloèensko-ekonomických kategórií, ako sú podnikatelia a
ve¾kopodnikatelia, ivnostníci, obchodníci, finanèníci, súkromní ro¾níci, ale i èiastoène
zamestnaní, nezamestnaní a bezdomovci. Spôsobili aj vznik nových sociálno-ekonomických
rozdielov a nerovností medzi ¾uïmi a ich rozdelenie do novovytvorených spoloèenských
tried, resp. vrstiev, ktoré samotné sa po roku 1989 tie stali determinantmi procesov
sociálnej diferenciácie slovenskej spoloènosti.
Ak chceme odpoveda na otázku, z akých hlavných sociálnych tried èi vrstiev sa
v súèasnosti skladá stratifikaèný systém spoloènosti Slovenskej republiky a aké boli
charakteristiky týchto prvkov, musíme si najskôr ujasni, ako chápeme tieto prvky systému
stratifikácie a na základe akých kritérií ich môeme vymedzi a navzájom odlíi. Na
základe existujúcich poznatkov o vývoji systému sociálnej stratifikácie slovenskej
spoloènosti sa mono domnieva, e hlavnými kritériami rozlíenia jednotlivcov, z ktorých
sa skladá tento systém, sú:
 pozícia èloveka na trhu práce (na základe tohto kritéria mono rozlíi
zamestnávate¾ov, samozamestnávate¾ov, zamestnancov a ¾udí mimo trhu práce),
 pozícia èloveka v zamestnaní, vyplývajúca z typu zamestnávate¾skej
organizácie a postavenia èloveka v hierarchii jej riadenia (z toho vyplýva jeho
status, moc, plat, prestí, istota v zamestnaní),
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 sociálna pozícia èloveka, ktorá zoh¾adòuje majetok èloveka a jeho rodiny,
trhové, pracovné a iné postavenie èlenov rodiny, rozsah a kvalitu sociálnych
sietí, v ktorých existujú, ich vzdelanie, kultúrnu úroveò a spôsob ivota.
Podobné kritériá pouívajú pri vytváraní svojich klasifikácií sociálnych tried
napríklad John Goldthorpe a Robert Erikson i mnohí ïalí sociológovia (Erikson,
Goldthorpe, 1992, Goldthorpe, 1987). Odpoveda na otázku, èi sú kolektívne prvky
systému sociálnej stratifikácie vymedzené na základe týchto kritérií iba sociálnoekonomickými kategóriami obyvate¾stva, alebo sú, prípadne èi sa stávajú reálnymi
sociálnymi skupinami, vyznaèujúcimi sa i triednym vedomím a konaním, mono len
na základe zistení empirických výskumov sociálnej stratifikácie spoloènosti.
Systém sociálnej stratifikácie súèasnej slovenskej spoloènosti mono vo
veobecnosti charakterizova ako model skladajúci sa z troch hlavných, pod¾a
uvedených kritérií hierarchicky usporiadaných sociálnych tried, resp. vrstiev, ktoré
(v súlade so veobecnou konvenciou) mono nazva vyia (horná), stredná a niia
(dolná) trieda èi vrstva. Niiu triedu tvorí robotnícka trieda a tzv. podtrieda, èie
najniia spoloèenská trieda, zloená z dlhodobo nezamestnaných, z bezdomovcov,
z ¾udí odkázaných na sociálnu podporu, charitu a pod.
Horná (vyia) trieda, èi vrstva slovenskej spoloènosti, umiestnená na
najvyej úrovni tejto hierarchie, sa skladá z ve¾kopodnikate¾ov, z najvyích tátnych
úradníkov a politikov, z vrcholových manaérov ve¾kých a stredných podnikov,
z vysoko kvalifikovaných a dobre odmeòovaných odborníkov, ako sú napríklad
právnici, finanèníci, analytici, umeleckí i niektorí iní tvoriví pracovníci, z vysokých
úradníkov tátnej správy a miestnej samosprávy a pod. Prísluníci tejto triedy
pochádzajú najmä z radov bývalých nomenklatúrnych kádrov, z manaérov bývalých
socialistických podnikov, zo selfmademanov rôzneho druhu a pôvodu, z radov
bývalých socialistických pekulantov a priekupníkov, z radov technickej i humanitnej
inteligencie i z niektorých ïalích kategórií obyvate¾stva (Róna-Tas, Bunèák,
Harmadyová, 1999). Táto trieda sa postupne dopåòa o prísluníkov mladích generácií,
ktorí sa prepracúvajú do najvyích spoloèenských pozícií vïaka svojmu rodinnému
pôvodu a zázemiu, sociálnym sieam, v ktorých existujú, vïaka svojej úspenej
politickej alebo podnikate¾skej èinnosti, ale niekedy aj neèestnými, ba a
protizákonnými spôsobmi a prostriedkami.
Väèina tejto nepoèetnej, ale spoloèensky najvýznamnejej triedy sa u od
zaèiatku devädesiatych rokov politicky, ekonomicky i spoloèensky zoskupuje
a organizuje, aby takto mohla presadzova svoje skupinové záujmy, a tak vytvára
nae novodobé spoloèenské, politické a ekonomické elity, ktoré medzi sebou bojujú
o moc, vplyv i rôzne privilégiá v spoloènosti. Vyia trieda slovenskej spoloènosti
teda najviac pokroèila v procese pretvárania triedy o sebe na triedu pre seba,
úspene presadzuje svoje záujmy a ciele aj politickými spôsobmi a je vlastne jedinou
spoloèenskou triedou, ktorá doteraz ako celok profitovala z transformácie slovenskej
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spoloènosti. Táto trieda sa (ako zatia¾ naa jediná trieda) u dokázala priblíi podobe
vyích tried západoeurópskych spoloèností a u v 90-tych rokoch 20. storoèia sa
stala dominantnou èasou slovenskej spoloènosti.
Stredná trieda èi vrstva slovenskej spoloènosti sa skladá hlavne z malých
a stredných podnikate¾ov, z niích manaérov malých a stredných podnikov, zo
ivnostníkov, z nadpriemerne odmeòovaných stredne i vyie kvalifikovaných
odborníkov, zamestnaných v tátnom i súkromnom sektore, z nadpriemerne
odmeòovaných odborníkov vykonávajúcich manuálnu prácu, z niích úradníkov
tátnej správy a samosprávy atï. Naa stredná trieda nie je zatia¾ svojou poèetnosou
ani svojím spoloèenským významom a vplyvom porovnate¾ná so strednými triedami
vyspelých západoeurópskych tátov, ktoré v nich obyèajne tvoria najpoèetnejiu
èas spoloènosti a sú zároveò politickým, ekonomickým, sociálnym a kultúrnym
jadrom èi aiskom týchto spoloèností.
Napriek tomu, e transformácia slovenskej spoloènosti priniesla urèité
príleitosti na rozvoj a rozirovanie tejto triedy (umonila súkromné podnikanie,
otvorila dvere technickým, organizaèným a iným inováciám, spôsobila prudký rozmach
rôznych sluieb atï.), zatia¾ sa u nás nevytvorili pre rozvoj tejto triedy také monosti,
ktoré by jej umonili sta sa obdobou stredných tried západných spoloèností.
Spoloèenská podpora malého a stredného podnikania nebola po roku 1989
v Slovenskej republike dostatoèná a ani naa makroekonomická situácia a daòové
i ostatné zaaenie malých a stredných podnikate¾ov nevytvárali optimálne podmienky
na rozirovanie a rozvoj tejto èasti strednej triedy. Oblas verejných sluieb (kolstvo,
zdravotníctvo, veda a výskum, verejná správa, kultúra atï.), z ktorej u nás pochádza
najväèia èas prísluníkov tejto triedy, bola v Slovenskej republike doteraz finanène
poddimenzovaná, èo spolu s rastúcimi ivotnými nákladmi spôsobilo zniovanie
ivotnej úrovne i prestíe týchto prísluníkov strednej triedy a èasto aj ich sociálny
zostup do niej triedy. Výnimkou z tohto trendu boli iba pracovníci v oblasti
bankovníctva a poisovníctva, èas úradníkov tátnej správy a samosprávy, pracovníci
v niektorých oblastiach výroby a sluieb a pod., ktorým ohodnotenie ich práce
umonilo udra, alebo dokonca zvýi si ivotnú úroveò i sociálny status. Navye
i reforma daòového systému a systému sociálnej politiky materiálne najviac pokodila
práve strednú triedu.
Pretrvávajúci faktický nezáujem riadiacej sféry slovenskej spoloènosti o
strednú triedu je podmienený zrejme tým, e táto trieda pre svoju vnútornú
heterogénnos a neschopnos zdrui a zorganizova sa na obhajobu svojich záujmov
nie je povaovaná politikmi za protivníka, alebo rovnocenného partnera v dialógu o
politických, ekonomických a iných otázkach. Sociológovia sa pritom zväèa
domnievajú, e stredná trieda slovenskej spoloènosti pre svoju rôznorodos
nedospeje k jednotnému triednemu uvedomeniu ani k spoloènému konaniu
a nevznikne ani jej jednotná politická reprezentácia.
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Niia (dolná) trieda èi vrstva slovenskej spoloènosti, skladajúca sa
z robotníckej triedy, èie z manuálne pracujúcich zamestnancov (modrých golierov)
a z tzv. podtriedy, prela od roku 1989 výrazným vývojom  najmä v dôsledku
svojho pádu z proklamovaného spoloèenského piedestálu i následkom procesu svojho
vnútorného èlenenia, ktoré spôsobili, e sa stala svojím významom, postavením
a vplyvom málo významnou súèasou nového systému sociálnej stratifikácie slovenskej
spoloènosti. Malá èas niekdajej robotníckej triedy sa stala súèasou vyej
a strednej triedy, napríklad úspenými politikmi, podnikate¾mi, verejnými èinite¾mi
a úradníkmi v tátnej správe i v miestnej samospráve. Jej poèetne najväèia èas
zostala súèasou svojej pôvodnej triedy a absolvovala s òou v niektorých prípadoch
(v prípade urèitých profesií alebo v prípade niektorých prosperujúcich podnikov)
sociálno-ekonomický vzostup. Vo väèine prípadov vak robotnícka trieda
absolvovala sociálno-ekonomický zostup, spôsobený celkovým vývojom slovenskej
ekonomiky (jej jednotlivých odvetví i konkrétnych podnikov), ale i zmenami
spoloèenského postavenia robotníckej triedy.
Znaèná èas niekdajej robotníckej triedy slovenskej spoloènosti sa poèas
devädesiatych rokov prepadla do najspodnejej (pod)triedy, ktorá sa skladá
z èiastoène zamestnaných a dlhodobo nezamestnaných, z ¾udí odkázaných na podporu
a starostlivos tátu a na dobroèinnos (väèina Rómov, èas dôchodcov, slobodných
matiek atï.). Pritom treba upozorni na skutoènos, e reforma systému sociálnej
politiky Slovenskej republiky sa oficiálne mala uskutoèni práve v prospech
prísluníkov robotníckej a najniej triedy, teda ¾udí s najniími príjmami.
Triedne uvedomovanie niej triedy bolo poznaèené otrasmi, ktorým bolo
robotnícke triedne vedomie vystavené po novembri 1989. V tomto období sa na
Slovensku nenaiel politický subjekt, ktorý by bol dokázal svojím pôsobením zjednoti
a aktivizova väèiu èas tejto triedy.
Presnejí obraz o sociálnej stratifikácii slovenskej spoloènosti, vytvorený na
základe rozdelenia obyvate¾stva Slovenskej republiky pod¾a vykonávaného
zamestnania, mono poda na základe výsledkov sèítania obyvate¾stva. Zamestnania
sú rozdelené do deviatich kategórií, a to pod¾a zloitosti práce, vzdelania potrebného
na jej vykonávanie a miery zodpovednosti za riadenie práce iných ¾udí. Takúto
klasifikáciu zamestnaní pouíva Medzinárodná organizácia práce, Európska únia
i ïalie organizácie a táty. Treba vak ma na pamäti, e ani obraz sociálnej
stratifikácie spoloènosti vytvorený na základe vykonávaného zamestnania nie je presný
a úplný - berie do úvahy iba zamestnanú èas populácie a ani u zamestnaných osôb
nezoh¾adòuje vetky ich príjmy.
Pod¾a sèítania obyvate¾ov, domov a bytov z roku 2001 bolo na Slovensku
2 173 000 zamestnaných ¾udí (vrátane osôb na materskej dovolenke) a 561 000
osôb bez zamestnania  nezamestnaných. Pribline 90 % z nich tvorili zamestnanci
rôznych podnikov alebo èlenovia výrobných a iných drustiev a 9,8 % tvorili
podnikatelia.
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Sociálno-ekonomické rozdiely medzi ¾uïmi vyplývajú najmä z rozdielov v ich
príjmoch zo zamestnania. Príjmy zo zamestnania vak na Slovensku celkom
nezodpovedajú výke vzdelania a odbornej príprave potrebnej na vykonávanie
rôznych povolaní. Najvyie príjmy mali pod¾a zistení sèítania obyvate¾stva vedúci
a riadiaci pracovníci, riaditelia a manaéri podnikov a obchodných spoloèností. Platy
vedeckých a odborných pracovníkov, technikov, zdravotníkov a pedagógov
dosahovali úroveò priemernej mzdy. Výka mzdy teda závisela skôr od postavenia
v riadení, èie od moci v zamestnávate¾skej organizácii, ako od vzdelania. Viac zarábali
predovetkým tí zamestnanci, ktorí riadili iných ¾udí a zodpovedali za ich prácu.
Výrazne niie mzdy, ako bola priemerná mzda, mali zamestnanci v slubách
a v obchode (predovetkým predavaèi, robotníci v skladoch, kvalifikovaní robotníci
v po¾nohospodárstve a nekvalifikovaní robotníci).
Tabu¾ka è. 1: Obyvate¾stvo SR pod¾a kategórií zamestnania v roku 2001

Kategórie zamestnaní
Vedúci a riadiaci zamestnanci

Poèet osôb

Podiel

85 000

3,9%

Vedeckí a odborní duševne pracujúci zamestnanci

216 000

9,9%

Technici, zdravotníci, pedagogickí zamestnanci

371 000

17,1%

Nií administratívni zamestnanci (úradníci)

138 000

6,4%

Prevádzkoví zamestnanci v slubách a obchode

207 000

9,5%

25 000

1,2%

Remeselníci, kvalifikovaní výrobcovia, spracovatelia, opravári

346 000

15,9%

Obsluha strojov a zariadení

203 000

9,3%

Pomocní a nekvalifikovaní zamestnanci

192 000

8,8%

Kvalifikovaní robotníci v po¾nohospodárstve, lesníctve

Vytvori si preh¾ad o príjmovej diferenciácii jednotlivých kategórií
zamestnancov v odvetviach hospodárstva Slovenskej republiky umonia nasledujúce
tabu¾ky, obsahujúce údaje o vývoji priemernej mzdy v jednotlivých odvetviach
hospodárstva SR a údaje o vývoji priemerných hrubých mesaèných miezd vybraných
kategórií zamestnancov.
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Tabu¾ka è. 2: Priemerné hrubé mesaèné mzdy v odvetviach hospodárstva SR

Kategória ekonomickej èinnosti
1. Peòaníctvo a poisovníctvo
2. Výroba a rozvod elektriny, plynu
a vody
3. Nehnute¾nosti, prenájom, obchodné
sluby, výskum, vývoj
4. Verejná správa a obrana, povinné
sociálne zabezpeèenie
5. aba nerastných surovín
6. Doprava, skladovanie, pošta
a telekomunikácie
7. Ve¾ko a maloobchod, oprava tovaru
8. Priemyselná výroba
9. Stavebníctvo
10. Ostatné verejné a sociálne sluby
11. Zdravotníctvo a sociálna pomoc
12. Školstvo
13. Po¾nohospodárstvo, lesníctvo
14. Hotely a reštaurácie

1991
5 260
4 480

Rok
1995
1999
13 537
19 955
9 852
14 349

2003
25 319
20 362

3 733

7 765

13 108

16 743

4 189

8 375

13 052

13 962

4 445
3 840

8 364
7 571

11 988
11 563

17 365
15 153

3 386
3 757
3 845
3 683
3 942
3 547
3 391
3 196

6 733
7 137
7 459
5 592
6 253
6 203
5 796
5 742

11 530
10 758
9 899
9 423
9 100
8 400
8 380
8 126

15 288
15 408
14 318
12 266
12 147
11 494
11 281
12 825

Zdroj: tatistická roèenka Slovenskej republiky

Tabu¾ka è. 3: Priemerná hrubá mesaèná mzda vybraných kategórií zamestnancov

Kategória zamestnancov
1. Riaditelia ve¾kých podnikov
2. Riaditelia malých podnikov
3. Odborní pracovníci v bankovníctve
4. Odborní pracovníci v oblasti podnikania
5. Právnici, právni poradcovia
(mimo advokácie a súdnictva)
6. Programátori
7. Banskí a hutní technici
8. Lekári, ordinári
9. Zubní lekári
10. Elektrotechnici
11. Farmaceuti, magistri v lekárni
12. Tlmoèníci a prekladatelia
13. Chemickí technici
14. Poisovací agenti
15. Sprostredkovatelia finanèných transakcií,
obchodníci s cennými papiermi, makléri

Priemerná hrubá mesaèná
mzda v roku
1996
1998
2003
- 56 642 74 351
- 43 148 25 554
11 329 19 789 28 111
12 283 17 037 29 428
14 242 17 644 24 508
11 681
16 314
11 491
12 804
11 319
-

16 908
15 947
16 543
15 471
15 462
15 236
15 146
14 309
14 152
14 103

29 315
23 820
22 863
24 388
20 731
30 629
15 885
18 477
27 133
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Kategória zamestnancov
16. Baníci, lámaèi pre uho¾né bane
17. Stavební technici
18. Strojvodcovia
19. Odborní administratívni pracovníci
20. Strojárenskí technici
21. Stavební pokrývaèi
22. Vedecko-pedagogickí pracovníci
23. Zváraèi, rezaèi plameòom a spájkovaèi
24. Úradníci v doprave a preprave(dispeèeri ap.)
25. Pracovníci v oblasti úètovníctva, fakturácie
26. Psychológovia
27. Vodièi autobusov, trolejbusov a elektrièiek
28. Ošetrovatelia, všeobecné zdravotné sestry
29. Tesári a stolári
30. Inštalatéri, stavební zámoèníci, klampiari
31. Uèitelia základných kôl
32. Murári, kamenári, omietkári
33. Úradníci v skladoch
34. Uèitelia stredných kôl
35. Èaníci, servírky
36. Sekretárky, sekretári
37. Maliari a tapetári
38. Pekári, cukrári
39. Kuchári
40. Výrobcovia a spracovatelia mlieka
41. Chovatelia hydiny
42. Pestovatelia po¾ných plodín
43. Predavaèi v obchodoch
44. Dámski a pánski krajèíri a klobuèníci
45. Obuvníci a opravári obuvi
46. Vrátnici, stránici, uvádzaèky a atniarky
47. Telefonisti
48. Lesní robotníci
49. Pomocníci a upratovaèky
50. Opatrovatelia v nemocniciach

Priemerná hrubá mesaèná
mzda v roku
11 889 13 733 15 083
10 892 13 528 18 124
11 022 13 297 17 999
8 258 12 085 15 665
10 933 11 649 18 626
- 11 503 12 355
10 549 11 291 15 651
10 535 11 243 18 792
7 866 11 059 16 844
9 184 10 622 14 446
- 10 588 15 283
10 165 10 493 16 107
7 433
9 398 12 999
8 784
9 295 13 010
8 282
9 227 15 049
9 590
9 195 12 958
8 509
9 059 11 521
7 205
8 969 13 602
8 994
8 561 13 243
8 311 10 874
7 517
8 051 12 113
8 022 10 744
6 715
7 881 10 173
6 468
7 702
8 520
5 821
7 694 12 276
6 283
7 691
8 915
6 455
6 601
8 564
5 908
6 494 10 524
5 561
6 349
9 313
6 450
6 264
9 254
7 157
5 857
8 182
5 688
5 658
8 097
4 892
5 482
7 995
4 636
4 735
6 629

Zdroj: tatistická roèenka Slovenskej republiky

Vyie uvedených devä kategórií zamestnania (tabu¾ka è. 1) mono zaradi do
troch základných sociálnych tried, resp. vrstiev tak, ako to znázoròuje tabu¾ka è. 4.
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Tabu¾ka è. 4: Stratifikácia slovenskej spoloènosti pod¾a pracovno-profesiového postavenia
v roku 2001

Sociálna trieda

Pracovno-profesiové kategórie

Vyššia trieda

vedúci a riadiaci pracovníci a úradníci, ve¾ko-

Podiel

podnikatelia, kvalifikovaní odborníci
zodpovedajúci za výsledky organizácií
Stredná trieda

10,3%

ininieri, pedagógovia, vedci, nií riadiaci
pracovníci, strední a malí podnikatelia,
samostatne pracujúci kvalifikovaní odborníci,
technici a odborní pracovníci zabezpeèujúci
prevádzku zloitých zariadení alebo chod
organizácií a úradov,
nií administratívni pracovníci

Niia trieda

36,8%

remeselníci, kvalifikovaní robotníci v priemysle,
po¾nohospodárstve, slubách
(automechanici, stolári, zámoèníci, klampiari,
inštalatéri, murári, krajèíri, , kuchári ap.)
èiastoène kvalifikovaní a nekvalifikovaní
robotníci (obsluha strojov a zariadení, pomocní

52,9%

robotníci ap.)
Nezamestnaní

19,7%

Zdroj: tatistická roèenka Slovenskej republiky
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4.1.2 Vývoj sociálnej mobility slovenskej spoloènosti
po roku 1989
Vývoj sociálnej mobility (pohybu jednotlivcov, sociálnych skupín èi kategórií
obyvate¾stva v stratifikaènom systéme spoloènosti z jednej sociálnej pozície do
druhej) po roku 1989 bol v Slovenskej republike ovplyvòovaný najmä týmito
skutoènosami:
• vznikom nových mobilitných kanálov, ktoré sa vytvorili v dôsledku
spomínaných zásadných politických, ekonomických a iných zmien slovenskej
spoloènosti,
• rozsiahlou štruktúrnou mobilitou, v rámci ktorej sa uskutoènil ekonomický
vzostup niektorých profesiových kategórií a sociálny zostup iných sociálnoprofesiových kategórií, a tým i celých sociálnych vrstiev,
• pretrvávajúcou funkènosou èasti tradièných mobilitných kanálov
(niektorých v modifikovanej podobe), a na druhej strane znefunkènením alebo zníením
efektívnosti niektorých kanálov vzostupnej mobility.
Najefektívnejšími z novovytvorených mobilitných kanálov sa stali politická
a verejná èinnos a podnikanie. Najväèie mobilitné vzostupy pritom dosahovali
jednotlivci, ktorí tieto dva kanály mobility kombinovali (a v mnohých prípadoch popri
nich vyuívali ete i polozákonné, ba dokonca i nezákonné èinnosti). Úloha vzdelania
ako základného mobilitného kanála síce pretrvala, monosti dosiahnutia vzostupnej
mobility boli vak determinované výkou a druhom získaného vzdelania a kvalifikácie,
dopytom po rôznych typoch vzdelania a ich cenou na trhu práce, prípadne tým, èi
a akou mierou utvárajú monosti podnikania alebo politickej èinnosti. Vzdelanie a
kvalifikácia fungujú ako mobilitný kanál na Slovensku stále najmä v spojení
s vyuívaním sociálnych sietí, politických a iných konexií, klientelizmu, protekcií a
pod.
Významným èinite¾om ovplyvòujúcim mieru, resp. rozsah mobility i jej dåku,
a teda aj novovytvárajúci sa systém sociálnej stratifikácie slovenskej spoloènosti,
bola po roku 1989 truktúrna mobilita, èie presuny mnohých pracovno-profesiových
kategórií v hierarchii týchto kategórií, zostavenej z h¾adiska ich oceòovania, prestíe
a podielu na moci. Vzostup v tomto období absolvovali mnohé poèetne významné
profesie v takých odvetviach ekonomiky, ako je finanèníctvo, poisovníctvo, právne,
poradenské a niektoré ïalie verejné sluby atï., zostup absolvovali mnohé iné
kategórie pracovníkov verejných sluieb (v kolstve, zdravotníctve, vede, kultúre
atï.), mnohé robotnícke profesie v oblasti výroby a sluieb i väèina profesií
v po¾nohospodárstve.
Vcelku mono kontatova, e po roku 1989 na Slovensku prevaovala
zostupná individuálna mobilita nad vzostupnou (viac bolo tých, ktorí sociálne klesli,
ako tých, ktorí absolvovali sociálny vzostup), èomu zodpovedalo aj subjektívne
hodnotenie ¾udí  objektívnej mobilite zodpovedala subjektívna mobilita (Matìjù
1997, Øeháková, Vlachová, 1995).
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4.2 Sociálne nerovnosti
Jedným z markantných dôsledkov zmien systému sociálnej stratifikácie
slovenskej spoloènosti po roku 1989 je vznik stále sa zväèujúcich rozdielov
v sociálno-ekonomickej situácii obyvate¾ov Slovenskej republiky. Najvýraznejím
dôsledkom týchto zmien je prepad znaènej èasti jednotlivcov i rodín (resp.
domácností) Slovenskej republiky do najniej spoloèenskej triedy, resp. vrstvy
systému sociálnej stratifikácie a ocitnutie sa v postavení chudobných.
Chudoba ako výraz extrémnej nerovnosti (Mare, 1999) je jednou
z mnohých skutoèností, v ktorých je súèasnos a budúcnos priamo spojená
s minulosou. V slovenskej spoloènosti v devädesiatych rokoch vznikla pozoruhodná
zmes pozostatkov starého socialistického zriadenia, prvkov nového zavádzaného
systému a sprievodných charakteristík transformácie (Veèerník, 1995, s. 321). Preto
pri analýze problematiky chudoby (podiel chudobných, miery chudoby, ohrozené
skupiny, príèiny a dôsledky chudoby) budeme bra do úvahy aj tyridsa rokov
trvajúce obdobie socializmu.
Problematika sociálno-ekonomických nerovností, chudoby a sociálneho
vylúèenia (sociálnej exklúzie) by mala by v centre pozornosti sociológov, ekonómov,
ale i politikov a publicistov. Týmto závaným sociálnym problémom sa vak nevenovala
taká pozornos, ktorú by si bezpochyby zasluhovala. Aj napriek zmene situácie
v súèasnosti ete vdy pretrváva nedostatok aktuálnych údajov, spoloèenskovedných
výskumov a odborných túdií, ktoré by analyzovali túto problematiku hlbie ako
materiály orgánov tátnej správy a medzinárodných organizácií. Boj proti chudobe
a sociálnemu vylúèeniu sa postupne v postsocialistickej slovenskej spoloènosti stáva
referenèným bodom celej sociálnej politiky a sociálneho zákonodarstva (pozri
napríklad Potùèek, Radièová, 1998, Woleková, Radièová, 2000, Národný akèný
plán sociálnej inklúzie, 2004). Bez aktuálnych údajov vak nemono efektívne
orientova sociálnu politiku. Chudoba a s òou súvisiace skutoènosti pritom na
Slovensku existovali vdy  aj v období existencie ÈSSR, len sa o nich nehovorilo
a neprejavovali sa v takej výraznej a otvorenej podobe ako po roku 1989.
Chudoba je nepochybne jedným z najzávanejích sociálnych problémov,
a to tak z globálneho, ako aj z lokálneho h¾adiska. Slovenská spoloènos, podobne
ako spoloènosti ostatných tátov strednej a východnej Európy po roku 1989 preívala
posttransformaèný ok. Na zmeny, ktoré priniesla transformácia týchto spoloènosti,
väèina jej èlenov nebola pripravená, spoloènos nemala dostatoèné mechanizmy,
ako tieto zmeny prekona bez väèích obetí, a najmä neexistovali vyskúané a zaité
vzory správania, ktoré by vyhovovali zmeneným spoloèenským podmienkam.
Vo väèine postsocialistických krajín bola situácia poèas obdobia transformácie
podobná. Nebolo vak ete dostatoène jasné, èi je identifikované zvýenie rozsahu
chudoby doèasné, alebo èi sa zaèína postupne kreova èas populácie permanentne
chudobných, sociálne vylúèených a marginalizovaných ¾udí.
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4.2.1 Sociálne nerovnosti v období socializmu
V socialistickej spoloènosti zaloenej na egalitárnej ideológii stratilo bohatstvo
svoju legitimitu, ostentatívna spotreba bola odsudzovaná, akumulácia ekonomického
kapitálu sa stala ilegálnou (aj keï realita bola èasto odliná) a zvyovala sa dôleitos
sociálneho kapitálu (Moný, 1991). Sociálny kapitál sa toti vo forme vyuite¾ných
kontaktov a sociálnych sietí zaloených na klientelizme potom mohol transformova
na ekonomický kapitál. Neexistovalo bohatstvo, a teda nemohla existova ani
chudoba. Reim reálneho socializmu zruením legitimity bohatstva zbavil legitimity
i chudobu. Chudoba, rovnako ako bohatstvo, stratila svoj sociálny status (Moný,
Mare, 1994, Mare, 1995). Strata statusu v spoloènosti pre chudobných znamená
aj stratu oprávnení k urèitej úrovni zaopatrení, ktorá bola a je s týmto statusom
v modernej spoloènosti spájaná. Oprávnenia predstavujú odmenu chudobných za
repektovanie stanovených noriem spoloènosti, poskytujú ¾uïom právoplatný nárok
na veci a legitimujú ich prístup k ekonomickým i neekonomickým komoditám,
napríklad vzdelaniu. Vymedzujú tak obsah a rozsah zaopatrení ako materiálnych
a nemateriálnych volieb, ktoré sa jednotlivcom daného statusu sprístupòujú
a otvárajú. Zaopatrenia sa môu meni prinajmenom v dvoch oh¾adoch, prièom
jedným je kvalita alebo mnostvo, druhým je varieta alebo rôznorodos (Dahrendorf,
1991, s. 48). Mono predpoklada, e chudobným sa v zásade dostáva odliný
rozsah a obsah zaopatrení, teda menia varieta a niia kvalita alternatív vo¾by.
Produktom rozvoja oprávnení a zaopatrení je v koneènom dôsledku rast ivotných
ancí, ktoré sú v prípade chudobných v porovnaní s celospoloèenským tandardom
obmedzené.
Socialistický reim bránil vzniku chudoby, respektíve rozíreniu chudoby
mnohými priamymi a nepriamymi prostriedkami. Výsledkom masívnych mechanizmov
prerozde¾ovania, subvencií do infratruktúry, intervencií do mzdových relácií,
masových dotácií do cien základných potravín, bývania, energií, bezplatného
zdravotníctva, kolstva a makrotruktúrnych intervencií, najmä do tých sfér sociálneho
priestoru, odkia¾ sa tradiène regrutoval najväèí podiel chudobných a deprimovaných
vrstiev, bola do ve¾kej miery najmä príjmovo, ale aj majetkovo nivelizovaná
a unifikovaná spoloènos (Mare, 1999). Masové dotácie smerovali najmä do odvetví
s vysokým podielom nekvalifikovanej práce (najmä do baníctva, hutníctva, akého
strojárstva, priemyselného stavebníctva a do kolektivizovaného po¾nohospodárstva,
aby sa vyrovnali relatívne nevýhody týchto odvetví). Za pomoci dotácií sa v týchto
odvetviach vytváral a udroval neprimerane ve¾ký poèet pracovných miest, udrovali
sa relatívne vysoké mzdy a riziko chudoby pracovníkov vo ve¾kej miere zniovali aj
dotácie do sociálnej infratruktúry. tát priamo zlepoval situáciu rodín s nízkymi
príjmami ve¾koplonými sociálnymi dávkami, ktoré mali univerzálnu povahu a boli
vo veobecnosti viazané na zamestnanie.
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Systém síce v rámci obecného prerozde¾ovania zbedaèoval poèetné skupiny
stredných a malých vlastníkov (Kováè, 2001), na druhej strane vak tedro rozdával
a umoòoval tak do znaènej miery odstráni extrémnu, absolútnu chudobu a zvýi
ivotnú úroveò najniích spoloèenských vrstiev (môeme identifikova truktúrnu
vzostupnú mobilitu celých sociálnych kategórií). Pritom vak bohatstvo ani chudoba
neprestali existova, boli iba marginalizované a menej vidite¾né.
Vo verejnej, ale aj odbornej diskusii sa podarilo vtedajím mocným prispie
k zániku obsahu pojmov chudoba a chudobný. Slovo chudobný v socialistickej
spoloènosti vlastne ani neexistovalo a bolo tabuizované. Ak sa o tomto sociálnom
jave predsa len diskutovalo, bol chápaný ako pozostatok kapitalizmu. Príèiny
chudoby sa podobne ako pri mnostve sociálnych problémov, ktoré boli taktie
démonizované (napríklad rôzne formy deviantného správania), h¾adali na individuálnej
úrovni. Veï kadému bolo umonené zamestna sa a pracova. Práve na zamestnanie
a status zamestnaného boli viazané celoplone poskytované sociálne dávky, ktoré
mali univerzálnu povahu. Chudoba teda nebola vnímaná ako sociálny problém, ale
ako individuálny (Dambazoviè, 2000), resp. súkromný problém èi zlyhanie (Kusá,
2000). Negatívnym dôsledkom bola i skutoènos, e tabuizovanie témy chudoby
znamenalo aj nedostatok empirických údajov. Vedecký výskum bol plne pod
kontrolou politickej moci a tá prísne dohliadala na to, aby sa „nevhodné” témy
nepripustili do vedeckej diskusie. Ani výskum chudoby prirodzene nebol široko alebo
systematicky rozvinutý (Smeeding, Torrey, Okrasa, 1992). Preto je logické, e snaha
o získanie ekonomického krytia empirického výskumu chudoby sa stretávala
s nepochopením.
Spoloèenskovedný výskum chudoby si aj napriek nepriazni vládnucej
ideológie v koneènom dôsledku vynútili praktické potreby sociálnej politiky. Na
konci esdesiatych rokov sa zaèali uskutoèòova výskumy problematiky
ivotného minima. V rámci ivotného minima sa diferencovali jeho dve úrovne 
existenèné a sociálne minimum. Hladina sociálneho minima vyjadruje dolnú
hranicu pásma veobecne prijate¾ného ivotného tandardu a zaruèuje na minimálne
spoloèensky prijate¾nej úrovni a s minimálnymi nákladmi uspokojovanie ivotných
potrieb bených v danej spoloènosti na urèitom dosiahnutom stupni hospodárskeho
a spoloèenského vývoja. Domácnosti, ktoré nedosahujú tento ivotný tandard, ijú
v subtandardných podmienkach, s ktorým súvisí deprivácia. Oznaèujú sa ako
chudobné. Existenèné minimum je niie ako sociálne. Znamená úhradu len
minimálnych nákladov na základné ivotné potreby èloveka. Príjmy niie ako
existenèné minimum znamenajú ivot v extrémnej chudobe, vyjadrite¾nej tradièným
výrazom bieda. Hranica 56% priemerného príjmu na spotrebnú jednotku predstavuje
horný bod pásma sociálneho minima a 42% dolný bod pásma existenèného minima.
Domácnosti, ktoré majú 42 a 56% takto vyjadrených priemerných príjmov, ijú
v pásme sociálneho minima (chudoby) a tie, ktoré nedosahujú hladinu 42%, v pásme
existenèného minima (biedy). Súhrnne boli oznaèované ako obyvate¾stvo
s obmedzenou monosou spotreby” (Hiršl, 1992).
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Analýzy poskytujú aj hlbí poh¾ad do truktúry chudobných domácností
a obyvate¾stva na konci osemdesiatych rokov. Zisovala sa závislos chudoby od
ivotnej situácie, od poètu vyivovaných detí, príslunosti prednostu domácnosti
k sociálnej skupine i od ïalích èinite¾ov pôsobiacich na vznik chudoby (napríklad
od veku prednostu domácnosti, od poètu a veku detí, poètu ekonomicky aktívnych
osôb, poètu èlenov domácnosti, od úplnosti, resp. neúplnosti rodiny a pod.).
Zaznamenala sa aj truktúra a podiel chudobných v jednotlivých krajoch. (Hirl,
1992) Pribline polovica vetkých chudobných ila v domácnosti, ktorých
prednostami boli robotníci. Medzi najviac zastúpené chudobné, resp. ohrozené
chudobou patrili domácnosti dôchodcov, ktoré v období rokov 1965 a 1985 tvorili
jednu tretinu vetkých chudobných domácností. Príèiny tohto javu musíme
identifikova najmä v nízkej výke starobného dôchodku. Podiel chudobných
domácností dôchodcov vak postupne klesal a, naopak, podiel chudobných
domácností zamestnancov stúpal. Podiel chudobných v domácnostiach dôchodcov
vak aj napriek tomu zostával na Slovensku pomerne vysoký (dosahoval 19%).
V prípade pokraèovania v pracovnom procese aj v dôchodcovskom veku vak
klesalo ohrozenie, e sa príjmy budú pohybova pod sociálnym minimom. Chudobní
medzi pracujúcimi dôchodcami boli v tejto skupine zastúpení v malej miere (na
Slovensku len 3%).
Najmení podiel chudobných tvorili drustevní ro¾níci, ktorých podiel na
Slovensku klesol zo 6% v roku 1965 na 3% v roku 1988 (aj v dôsledku neustálych
intervencií do po¾nohospodárstva a do miezd jeho pracovníkov).
Bol to vak skôr poèet (nezaopatrených) detí, a teda vyí poèet
vyivovacích osôb pripadajúcich na jedného ivite¾a, ako zamestnanecký status
alebo staroba, ktorý determinoval mieru zastúpenia domácností pod prahom chudoby.
V roku 1988 toti viac ako 3/4 chudobných v Èeskoslovensku ilo v rodinách
s nezaopatrenými demi. Èím vyí bol poèet detí v skúmanej domácnosti, tým viac
sa zvyovala aj pravdepodobnos ohrozenia chudobou a hrozilo zníenie príjmov
pod úroveò sociálneho minima. Medzi sociálne kategórie najviac ohrozené chudobou
patrili v dôsledku tejto skutoènosti najviac deti.
Ak si porovnáme rôzne typy domácností a budeme posudzova rizikovos
vo vzahu k chudobe, zistíme, e dôleitú úlohu hral napríklad vek ivite¾a
domácnosti, jeho / jej rodinný status a sociálna pozícia. Z h¾adiska absolútnych
èísel boli najviac zastúpené domácnosti, v ktorých mal ivite¾ domácnosti vek 70
rokov alebo vyí. V tejto skupine bola kadá tvrtá domácnos chudobná  boli to
najmä domácnosti samostatne ijúcich ien, resp. vdov. Podobne boli ohrozené aj
skupiny rodín s demi a mladé rodiny so ivite¾om do 24 rokov. V roku 1988
v chudobe ila kadá piata z takýchto domácností.
Makroekonomika, ale aj mikroekonomika slovenskej spoloènosti pred
rokom 1989 bola zaloená na modeli dvojpríjmovej nukleárnej rodiny (prakticky
väèina práceschopných ien pracovala na plný pracovný úväzok, aj keï za niiu
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priemernú mzdu ako mui v rovnakých pracovných zaradeniach). eny vak pri
narodení dieaa zostávali v domácnosti a to narúalo tento univerzálny model, èo
zvyovalo pravdepodobnos rizika ich chudoby. Klesal poèet ivite¾ov a stúpol poèet
vyivovaných osôb v domácnosti. ena v domácnosti sa napríklad èastejie dostávala
pod hranicu chudoby ako nepracujúci dôchodca alebo vyivované diea. Nedostávala
sa vak pod túto hranicu len sama  tým, e zostala v domácnosti, pod hranicu
chudoby sa dostala celá jej rodina.
Dokazujú to aj údaje o vplyve veku dieaa, resp. detí na riziko upadnutia
do chudoby. K najvýznamnejím faktorom ovplyvòujúcim zaèlenenie domácnosti
medzi domácnosti ijúce v biede a chudobe patrila ich demografická truktúra
(napríklad poèet dospelých èlenov a poèet nezaopatrených detí), ale aj poèet
ekonomicky aktívnych èlenov a na nich odkázaný poèet vyivovaných osôb
(Filipová, Tonhauserová, 1991).
Slovenským rodinám sa teda darilo pomerne rýchlo uniknú z pasce chudoby,
keï sa nemuseli celodenne stara o deti, mohli sa vráti k dvom príjmom, a tým
rýchle uniknú z pasce chudoby. Svedèí to o prechodnom type chudoby, èie
chudoby ako prechodnej fázy ivotného cyklu. Chudoba, vymaòovanie sa z nej, èi
opätovné, aj keï doèasné prepadávanie sa spä, bolo pomerne dostupnou
skúsenosou pre znaènú èas na Slovensku ijúcich rodín (Kusá, 1998, s. 97).
Pribline tvrtina vetkých detí v období do troch rokov ich ivota, teda v èase, keï
ich matka nepracovala, ila v rodine s príjmami pod úrovòou ivotného minima. Táto
situácia sa a v 90% rodín zlepila po návrate matky do práce.
Z h¾adiska temporality bola trvalá chudoba (long term poverty, permanent
poverty) charakteristická len pre urèité a málo poèetné sociálne kategórie
obyvate¾stva. Trvalá chudoba sa dotýkala len asi 1% osôb. Pod¾a Hirla (1992b,
s. 137) postihovala okrem ¾udí ijúcich na okraji spoloènosti (potrestaní, alkoholici
a pod.), len urèitú èas domácností s ve¾kým poètom detí (tyri a viac) najmä na
Slovensku, osamelých dôchodcov vo vysokom veku, nepracujúcich invalidných
dôchodcov v produktívnom veku, slobodné, rozvedené alebo opustené matky
s demi.
Oblasou, kde sa stretávame nielen s nánosmi minulosti, ktoré sa odráajú
aj v období socializmu, ako aj v súèasnosti (a budú ovplyvòova aj budúcnos), je
regionálna diferenciácia podielu chudobných a ich štruktúra. Miroslav Hirl
(1992c) poukazuje na postupné klesanie diferencií podielu chudobných domácností
a osôb pod¾a krajov v období socializmu. Aj napriek tomu vak mono identifikova
znaènú regionálnu rôznorodos rozsahu chudoby. Pri porovnaní jednotlivých krajov
Slovenska bol vo Východoslovenskom kraji v roku 1988 najvyí podiel osôb
ijúcich v biede a v chudobe, prièom najnií bol podiel osôb v takejto situácii
v Stredoslovenskom kraji (Filipová, Tonhauserová, 1991). Aj tieto dáta ukazujú,
e v súvislosti s chudobou na Slovensku je nevyhnutné zmieni sa o jave regionálnej
diferenciácie z h¾adiska rozsahu chudoby. Ak vak hovoríme o tzv. marginálnych
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územiach, resp. regiónoch, treba pripomenú, e ich marginálny charakter je
výsledkom procesov èasovo presahujúcich obdobie socializmu. Poèiatky týchto
procesov mono datova do obdobia 19. a zaèiatku 20. storoèia a súvisia
predovetkým s procesom modernizácie a industrializácie. Na Slovensku sú územia,
ktoré sú dediène zaaené, èie sú nosite¾mi urèitej historickej marginality
(Falan, Gajdo, Paiak, 1995, s. 32). Ide najmä o územia, ktorých sa industrializaèné
procesy u od ich zaèiatkov dotkli na Slovensku len okrajovo, resp. sekundárne.
Regióny sa polarizovali tak, e na jednej strane boli urbanizaèné pásma v stredných
polohách Slovenska a na druhej strane vznikali periférne oblasti pohranièných území,
ktoré boli marginalizované. Severné a juné pohranièie predstavovalo i v súèasnosti
predstavuje hlavné aisko marginality (Krivý, Feglová, Balko, 1996). Do
marginálnych pozícií bola zatlaèená taktie znaèná èas dedinských sídiel.
Najrozírenejí typ chudoby za socializmu sa teda vyskytoval v prechodnej
etape ivotnej dráhy obyvate¾ov Slovenska, resp. bol òou spôsobený. Súvisel najmä
so zaèiatkom rodinného cyklu a v prípade nepriaznivej kontelácie aj s jeho koncom
(so starobou, prièom chudoba bola spôsobená aj nevalorizovaním dôchodkov).
Mono teda kontatova, e chudoba v ÈSSR mala charakter starej,
demografickej chudoby. Táto analytická kategória chudoby sa v spoloèenských
vedách identifikuje ako chudoba, ktorej ohrozené sociálne kategórie sú
charakterizované vekom, ivotným a rodinným cyklom (Mareš, 1999). Sú v nej
zastúpení aj dlhodobo chorí a telesne a duevne handicapovaní, dôchodcovia
a starí, najmä osamelo ijúci a u nepracujúci jednotlivci a prísluníci
etnických minorít. Táto chudoba vak môe by nielen prechodnou epizódou
(v urèitej etape ivotného cyklu), ale aj stavom trvalej existencie. Do chudoby mohli
rodiny skåznu aj v prípade urèitých ivotných zmien (napríklad pri osamostatnení
sa od rodièovskej rodiny, pri zaloení rodiny, narodení dieaa atï.). Bola to
prierezová chudoba, ktorú zaívala ve¾ká èas populácie Slovenska v urèitých
etapách svojho ivotného cyklu. Mala na jednej strane privátny, individuálny
charakter, lebo súvisela so zhorením materiálnej situácie v porovnaní so tandardom
konkrétnych jednotlivcov a ich rodín v priebehu ich ivota. Na druhej strane vak
mala aj svoju verejnú dimenziu. Bola to toti aj chudoba spoloènosti,
charakteristická pre toto historické obdobie. Stav chudoby spoloènosti je vymedzený
vzh¾adom na tandard ostatných spoloèností  v naom prípade to bolo najmä
vzh¾adom na európsky tandard. Jej príèiny boli v hospodárskom zaostávaní ÈSSR,
dôsledkom ktorého bolo celkové zniovanie ivotnej úrovne populácie (Sopóci,
Dambazoviè, 2003).
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4.2.2 Sociálne nerovnosti po roku 1989
V priebehu 90-tych rokov 20. storoèia sa v slovenskej spoloènosti zaèali
èoraz výraznejie prejavova novovznikajúce rozdiely v príjmoch, spotrebe, ivotnej
úrovni, spôsobe ivota, myslení a konaní prísluníkov rôznych tried a vrstiev.
Slovensko patrilo dlhé obdobie k európskym krajinám s najniími príjmovými
nerovnosami. V priebehu 90-tych rokov príjmová nerovnos v SR postupne rástla.
Giniho koeficient, ktorý meria celkové rozdelenie príjmov, bol v SR v roku 2002
(hodnota 31) vyí ako priemer tátov EÚ (15) i nových èlenských tátov (28), bol
vak nií ako v Grécku (35), panielsku (34) a Portugalsku (37).
Postupne sa zvyšujúca hodnota Giniho koeficientu ukazuje prehlbujúcu sa
príjmovú nerovnos na Slovensku. V roku 1992 bola jeho hodnota 18, kým
v roku 1996 u 25. Pod¾a údajov z Mikrocenzu bola suma príjmov najvyieho
kvintilu na Slovensku v roku 2002 5,4-krát vyia ne suma príjmov najniieho
kvintilu. V EÚ bola suma príjmov 20% populácie s najvyími príjmami len 4,4-krát
vyia ne suma príjmov 20% populácie s najniími príjmami. Postupne môeme
sledova zvyovanie príjmovej a mzdovej nerovnosti vo vetkých transformujúcich
sa ekonomikách, nielen na Slovensku, v dôsledku rastu nezamestnanosti a podielu
menej platenej práce (low-paid work). Príjmová nerovnos sa vak nedotýka len
obyvate¾ov nachádzajúcich sa v najniích príjmovým pásmach, ale stagnujú aj príjmy
strednej triedy a tento trend sa javí ako celoeurópsky. Vzrastajúcou príjmovou
nerovnosou sa zvyujú nielen rozdiely v mzdách, ale i v poète tých, ktorí sú vytláèaní
do spodnej èasti príjmovej kály. Vznikla politicko-ekonomická elita i poèetná a
èoraz viac marginalizovaná a sociálne segregovaná, vylúèená vrstva
obyvate¾ov SR, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc.
Peòané príjmy sú na Slovensku, napriek prílinému zjednodueniu takto
ekonomicky orientovaného skúmania chudoby, ete stále základným ukazovate¾om
chudoby. Samotný výraz chudoba vak nebol na Slovensku po roku 1989 dlho
právne zakotvený. Prvá oficiálna definícia chudoby sa objavila v Národnom
akènom pláne sociálnej inklúzie 2004  2006: ¼udia ijú v chudobe, ak ich
príjem a iné zdroje sú nato¾ko nedostatoèné, e im neumoòujú dosiahnu takú ivotnú
úroveò, ktorá je akceptovate¾ná v spoloènosti, v ktorej ijú (Národný, 2004). Za
synonymá chudobného obyvate¾stva sa na Slovensku do tohto obdobia povaovali:
sociálne slabí obyvatelia, nízkopríjmové domácnosti a ¾udia ijúci v hmotnej
núdzi. Práve hmotnú núdzu môeme chápa za úradne repektovanú definíciu
chudoby. Hmotná núdza je stav, keï príjem obèana nedosahuje ivotné
minimum. ivotné minimum sa chápe ako spoloèensky uznaná minimálna
hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Toto
vymedzenie je vak príli úzke, nepostaèuje na postihnutie vetkých dimenzií chudoby.
Oficiálne existuje chudoba len ako stav nedostatoèného príjmu. Dokument NAP /
Inklúzia však hovorí aj o mnohonásobnom znevýhodnení ako o dôsledku chudoby,
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ktoré sa prejavuje v nedostatoènom príjme, nevyhovujúcom bývaní,
nedostatoènej zdravotnej starostlivosti v prekákach v prístupe ku
celoivotnému vzdelávaniu a kultúre. ¼udia ijúci v chudobe sú pod¾a tohto
dokumentu èasto marginalizovaní a vylúèení z úèasti na aktivitách (ekonomických,
sociálnych a kultúrnych), ktoré sú bené pre ostatných ¾udí a ich prístup k základným
právam môe by obmedzený (NAP / Inklúzia, 2004, s. 57).
Výhodnejšie by teda bolo komplexnejie skúmanie chudoby zo
sociologického h¾adiska, vychádzajúce z pojmov mnohonásobnej deprivácie, èi
sociálneho vylúèenia, ktoré nezahàòajú len príjmovú alebo majetkovú oblas.
V Európe, ale aj v SR sa postupne udomácòuje práve pojem sociálnej exklúzie
(vylúèenia). Koncepcia sociálnej exklúzie sa v súèasnosti stáva dominantnou
paradigmou v diskusiách o chudobe v krajinách Európskej únie. Sociálna exklúzia
z minimálne prijate¾ného tandardu tátu znamená zrejmé všeobecné znevýhodnenie
so zrete¾om na:
 vzdelanie, zamestnanie, bývanie, èi finanèné zdroje,
• monosti získania prístupu k hlavným sociálnym intitúciám, ktoré
distribuujú rôzne ivotné ance,
 tieto znevýhodnenia sú pomerne trvalým stavom (Room, 1987).
Môeme hovori o sociálnej a kultúrnej izolácii, ktorá súvisí s politickým,
ekonomickým, sociálnym, kultúrnym a symbolickým vylúèením. Chudoba teda
vyjadruje exklúziu (vylúèenie) z participácie na benom spôsobe sociálneho ivota
(Spicker, 1999). Z tejto koncepcie v súèasnosti vychádzajú všetky európske
i slovenské dokumenty zaoberajúce sa danou problematikou. Ak akceptujeme takýto
prístup, tak sa „boj s chudobou” musí zamera na sociálne zaèleòovanie
(sociálnu inklúziu), ktoré vak neznamená zaèleòovanie len do urèitej sociálnej
skupiny (triedy, vrstvy), ale skôr inklúziu do prevládajúceho univerzálneho poriadku
èi behu vecí (Konopásek, 1991). Koncepcia sociálnej exklúzie je práve z týchto
dôvodov, v porovnaní s koncepciou chudoby lepie zasadená v kontexte irieho
poòatia spoloènosti a jej profilových procesov, akými sú: integrácia, participácia
a solidarita.
Otázky boja proti chudobe a sociálnemu vylúèeniu sa na Slovensku stávajú
postupne i súèasou jazyka decíznej sféry. Koncept sociálneho vylúèenia sa u dostal
do oficiálnych dokumentov v procese preberania agendy európskej sociálnej
politiky. Na rozdiel od krajín západnej Európy je sociálne vylúèenie v naich
podmienkach importovaným pojmom a len postupne sa uèíme napåòa ho obsahom.
Koncept sociálneho vylúèenia poskytuje viacero výhod pri skúmaní sociálnej situácie
obyvate¾stva. Nehovorí len o nedostatku príjmu alebo materiálnych zdrojov, ide
o mnohodimenzionálny jav. V centre pozornosti stoja predovetkým procesy
a mechanizmy sociálneho vylúèenia. Koncept sociálneho vylúèenia umoòuje
sledova celý rad skutoèností vplývajúcich na vzah jednotlivca, skupín ku majoritnej
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spoloènosti (Dambazoviè, Gerbery, 2005). Sociálne vylúèenie je procesom oslabovania
sociálnych väzieb a rastúcej sociálnej izolácie. Vylúèenie má dynamický charakter
aj preto, e sa vzahuje tak k aktuálnej situácii jednotlivca (skupín) ako aj k jeho (ich)
vyhliadkam do budúcnosti.
Koncept sociálneho vylúèenia v podmienkach SR u naiel uplatnenie
v niektorých výskumoch a dokumentoch. V dokumente NAP / Inklúzia (2004, s. 57) je
sociálne vylúèenie definované takto: Sociálne vylúèenie je proces, prostredníctvom
ktorého sú urèití jednotlivci vytláèaní na okraj spoloènosti a je im zabránené plne na nej
participova v dôsledku svojej chudoby, nedostatku základných kompetencií
(spôsobilos) a príleitostí celoivotného vzdelávania alebo v dôsledku diskriminácie.
Toto ich vzïa¾uje a izoluje od zamestnania, príjmu a príleitostí vzdelávania, ako aj
sociálnych a komunitných sietí a aktivít. Majú ve¾mi obmedzený prístup k rozhodovacím
orgánom, a tak èasto pociujú bezmocnos a nemonos riadi a kontrolova rozhodnutia,
ktoré majú dopad na ich kadodenný ivot.
V súèasnosti sa ukazuje, e ve¾ká èas obyvate¾stva SR pociuje na jednej
strane zväèujúci sa rozdiel medzi vlastnými príjmami a príjmami najmajetnejej vrstvy
a na druhej strane zmenujúci sa rozdiel medzi príjmami najchudobnejích vrstiev a svojimi
príjmami. Príjmy ve¾kého poètu domácností sa pohybujú v blízkosti hmotnej núdze
a strata zamestnania jedného zo ivite¾ov alebo narodenie dieaa (a následný odchod
matky na materskú dovolenku) pre ne predstavuje riziko prepadnutia sa pod hranicu
hmotnej núdze. Riziko chudoby a vylúèenia z participácie na minimálne akceptovanom
ivotnom týle je teda aj v súèasnosti determinované urèitou etapou ivotného a rodinného
cyklu, vekom, poètom detí a pod. Chudoba na Slovensku má mnoho èàt starej, resp.
demografickej chudoby.
Skutoènos, e chudoba má na Slovensku ete aj v období po roku 1989
mnoho znakov starej chudoby, vak neznamenala, e tá je naïalej dominujúcou. Celková
spoloèenská zmena, najmä jej ekonomická dimenzia znamenala i postupnú premenu
charakteru a foriem chudoby. U na prelome tisícroèí sa ukazovalo ako významné
spojenie chudoby s pozíciou jednotlivcov a celých sociálnych kategórií na trhu práce.
Takto vymedzenú chudobu nazývame novou, resp. vertikálnou chudobou. Najviac
ohrozenými touto chudobou sa stali nezamestnaní (najmä dlhodobo nezamestnaní),
¾udia dlhodobo znevýhodnení na trhu práce (v dôsledku svojej zníenej fyzickej èi
psychickej schopnosti, nízkej kvalifikácie, alebo v dôsledku diskriminácie: napríklad eny
a etnické minority), ïalej ¾udia, ktorým sa nepodarilo adaptova na nové
podmienky, ale aj osoby s nízkymi príjmami, tzv. pracujúci chudobní (working
poor), ktorí sa v dôsledku nízkej úrovne dosiahnutej kvalifikácie uplatòujú ako
nekvalifikované pracovné sily, najmä na sekundárnom trhu práce. Tento trh práce
toti poskytuje menej stabilné a horie platené zamestnania. Na Slovensku sa v 90-tych
rokoch zaèal prechod od starej (demografickej) chudoby k novej chudobe, ktorá
súvisí s uplatnením sa na trhu práce, resp. s nedostatkom pracovných príleitostí
a dlhodobou nezamestnanosou (Mare, 1999).
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V dôsledku zvyujúceho sa poètu nezamestnaných a vzniku novej sociálnej
truktúry mono predpoklada aj prechod od súkromnej chudoby k verejnej,
s ktorou bude súvisie aj jej zvidite¾nenie. Pôjde teda o premenu skrytej chudoby,
ktorá bola (napriek tomu, e ju poèas svojho ivota preila väèina obyvate¾ov)
marginálna, k vidite¾nej chudobe, ktorá bude spojená s celými sociálnymi
kategóriami obyvate¾stva a bude teda vertikálna (súvisí toti nielen
s nezamestnanosou, ale aj s feminizáciou a s etnickým charakterom chudoby, ktorý
sa na Slovensku dotýka najmä urèitej èasti prísluníkov rómskeho etnika). Ak sa
nepodniknú nevyhnutné opatrenia, môe nasta situácia, e sa chudoba u nebude
spája len s urèitou etapou ivota jednotlivcov alebo ich rodín, ale èasto bude
trvalým stavom a bude sa prenáa z generácie na generáciu (tzv. dedièná
chudoba).
U v 90-tych rokoch existovalo mnostvo rodín, v ktorých sa kumulovali
handicapy (napríklad obaja rodièia a èasto aj ich deti boli nezamestnaní a bez
vyhliadky nájs si prácu alebo dobre platenú prácu pre svoju nedostatoènú
kvalifikáciu, nevýhodné miesto bydliska a pod.). Mono predpoklada, e v týchto
rodinách sa chudoba bude intergeneraène prenáa (je vysoká
pravdepodobnos ohrozenia detí chudobou), má tendenciu k sebareprodukovaniu
a postupne môe vzniknú tzv. pasca (cyklus) chudoby. Jediným zdrojom príjmov
dlhodobo nezamestnaných sa stávajú príjmy zo sociálnych transferov (vzniká
tzv. kultúra závislosti) a zo šedej ekonomiky a/alebo sezónnej práce. V súvislosti
s trvalou chudobou v SR vzniká aj podtrieda (underclass). Tvoria ju jednotlivci
a rodiny, ktoré sa ocitli mimo triedneho a stratifikaèného systému spoloènosti, boli
teda marginalizovaní, majú saenú monos akulturácie, niektorí stratili lojalitu
k dominantnej kultúre a k jej intitúciám. Znamenalo to ich úplné vylúèenie zo
spoloènosti, ktoré bolo èasto zosilnené aj ich priestorovou segregáciou
(Dambazoviè, 2000). S priestorovou segregáciou súvisela i tzv. „ekologizácia”
chudoby (chudoba bola regionálne nerovnomerne rozdelená a stala sa atribútom
priestoru). Ekologizácia chudoby vznikla na Slovensku v 90-tych rokoch na úrovni
regiónov i lokalít (sociálno-priestorovo marginálnych území, ktoré urnalisti
pomenovali hladové doliny), ako aj v rámci konkrétnych vidieckych aj mestských
priestorov. Vytvorili sa segregované priestory  vidite¾né ostrovèeky chudoby
(akési getá, ktoré sa nachádzajú na sídliskách, v tvrtiach alebo uliciach miest).
Typickým príkladom sú aj rómske osady, ktoré sú geograficky segregované
a situované èasto v marginalizovaných regiónoch. Sú teda dvojito marginalizované
(Radièová, 2001). Dvojitú marginalizáciu nemono prekona individuálnou stratégiou,
ak òou nemá by odsahovanie sa. Obyvatelia rómskych osád boli vak segregovaní
aj sociálne, ili v sociálnom vákuu, spravidla bez monosti uniknú z neho.
Chudoba má mnoho dimenzií a vymyká sa z úzkych definícií zaloených iba
na nedostatku hmotnej spotreby a zdrojov. Nehmotné dimenzie chudoby, ktorými
sú napríklad nedostatok kultúrnych, sociálnych a politických zdrojov èi prístupov
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k nim, ktorý sa prejavuje v pocite zranite¾nosti vonkajími udalosami, v pocite
bezmocnosti voèi tátnym a spoloèenským intitúciám, v psychickej záai a pod.
sú, rovnako ako nedostatok materiálnych zdrojov, príèinou vylúèenia z minimálne
akceptovaného ivotného štýlu. Údaje o týchto dimenziách chudoby vak na
Slovensku nie sú k dispozícii. Aj preto sa zameriame na kvantitatívnu analýzu
chudoby, vymedzenej ako nedostatok hmotnej spotreby alebo nedostatoèné príjmy.
Skúmanie rizík chudoby rozlièných kategórií populácie umoòovalo získa
uitoèný preh¾ad o faktoroch chudoby, èo pomohlo navrhnú vhodné opatrenia
(Správa Svetovej banky, 2001). Najsilnejie boli s chudobou späté tri základné
premenné (faktory), ktoré sa navzájom zosilòovali. Boli to: dosiahnuté vzdelanie
ivite¾a domácnosti, jeho zamestnanecký tatút, resp. postavenie na trhu
práce a lokalita bydliska domácnosti (región a vidiecke, èi mestské oblasti).
Ïalími dôleitými determinantmi rizika chudoby boli demografické charakteristiky
domácnosti, ako je poèet detí, ve¾kos rodiny, zloenie rodiny a pohlavie
osoby na èele domácnosti. Napríklad rodiny s demi boli vystavené ove¾a vyiemu
riziku chudoby ako bezdetné rodiny a toto riziko sa úmerne zvyovalo s poètom
vyivovaných osôb. Z údajov mikrocenzu vyplývalo, e viac ako 70% domácností
s demi malo ve¾mi nízke alebo len skromné príjmy. Poèet detí zostal aj v 90-tych
rokoch významným faktorom, ktorý podstatne znioval reálnu ivotnú úroveò rodiny.
Korelátom chudoby bola i etnická príslunos. Poukazuje to na vysoké ohrozenie
chudobou príslušníkov rómskej menšiny, ktorí sa vyznaèujú niím priemerným
vzdelaním, vysokou (dlhodobou) nezamestnanosou, vysokou koncentráciou
v marginalizovaných regiónoch a segregovaných lokalitách, vysokým poètom detí
atï. (Radièová, 2001, Dambazoviè, Vaeèka, 2000, Správa Svetovej banky, 2001).
Poèet chudobných osôb ijúcich v domácnostiach, v ktorých mala osoba
na ich èele iba základné vzdelanie, bol o 41% vyí ako priemer (sú to èasto aj
rodiny s väèím poètom detí). Riziko chudoby sa zväèovalo i v domácnostiach
s nezamestnaným ivite¾om (takmer eskrát vyie ako u zamestnaných). Pri
zisovaní rizika chudoby v jednotlivých vekových kategóriách sa ukázalo, e deti
boli vystavené vyiemu riziku ako ktoráko¾vek iná veková kategória. Deti èelili
dvakrát vyiemu riziku chudoby ako dospelí a tyrikrát vyiemu ako starí ¾udia.
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4.2.3 Sociálna situácia dnes
V Národnom akènom pláne sociálnej inklúzie 2004  2006 bola prvýkrát
uvedená oficiálna miera chudoby ako podiel jednotlivcov ijúcich v domácnostiach,
v ktorých príjem je nií ne 60% mediánu ekvivalentného príjmu. V roku 2002
pod¾a zistení mikrocenzu dosiahla 21%, èo bolo vysoko nad priemerom EÚ (za
EÚ15 v roku 2001 15%). Kadý piaty obèan v Slovenskej republike má teda
skúsenos so ivotom v chudobe. V nových èlenských krajinách je pod¾a takto
stanovenej hranice chudoby chudobných 14% jej obyvate¾ov. Najmení podiel
chudobných bol v Èeskej republike (8%), v Maïarsku dosiahla miera chudoby
18%, v Po¾sku 15%.
Riziku chudoby sú aj na základe údajov z tohto obdobia vystavené najviac
deti do 15 rokov (30%). Miera rizika chudoby klesá na Slovensku s vekom: vo
vekovej kategórii 24 a 49 rokov ilo v riziku chudoby 21%, vo vekovej kategórii
50 a 64 rokov to bolo len 14%. Najmenej ¾udí vystavených riziku chudoby bolo
v roku 2002 medzi osobami staršími ako 65 rokov (13%).
Miera rizika chudoby je na Slovensku vyššia u nezamestnaných osôb, skoro
polovica z nich (47%) bola v roku 2002 pod hranicou chudoby. U zamestnaných
osôb bola miera rizika chudoby niia (14%), v EÚ15 bolo riziko chudoby
u zamestnaných len 6%. Aj spomedzi zárobkovo èinných osôb v SR bola takmer
jedna tvrtina (24%) vystavená riziku chudoby. Miera rizika chudoby dosiahla
u dôchodcov 11%, u ien  dôchodkýò bola vyia (12%) ne u muov  dôchodcov
(9%).
Pod¾a typu domácnosti najvyia miera chudoby na Slovensku bola medzi
neúplnými rodinami (40%), v ktorých ilo najmenej jedno diea. Miera chudoby
stúpa s rastúcim poètom detí v domácnosti. Viac ne pätina domácností (22%),
v ktorých ijú dvaja dospelí a jedno závislé diea, ila v riziku chudoby. Spomedzi
domácností s dvoma dospelými a troma a viac demi dosahovala miera rizika chudoby
a 35%. Domácnosti bez detí vykazovali rôzne miery chudoby v závislosti od ich
zloenia. Medzi jednoèlennými domácnosami bolo vystavených riziku chudoby 28%
osôb do tridsa rokov, 31% osôb vo veku 30 a 64 rokov a 20% osôb starích ne
65 rokov. Spomedzi dvojèlenných domácností bez detí, v ktorých je aspoò jedna
osoba staria ne 65 rokov, ilo v riziku chudoby 14%, spomedzi takýchto domácností
s oboma èlenmi do 65 rokov bolo vystavených riziku chudoby len 6%.
Takzvaná efektívnos sociálnych transferov, ktorá sa ukazuje v zníení miery
rizika chudoby po zarátaní sociálnych transferov, je na Slovensku relatívne vysoká. Bez
sociálnych transferov a dôchodkov by miera chudoby obyvate¾ov SR stúpla na 43%
(v EÚ15 by v roku 2001 nastal posun iba od 15% na 39%). Po zarátaní dôchodkov by
miera chudoby klesla na 28%. Ak by sme k dôchodkom zarátali aj ostatné sociálne
transfery, miera chudoby by sa zníila o sedem percentuálnych bodov, v ostatných nových
èlenských tátoch o dvanás a v tátoch EÚ15 o devä percentuálnych bodov.
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Na základe analyzovaných dát identifikoval Národný akèný plán sociálnej
inklúzie 2004 – 2006 skupiny obyvate¾stva, ktoré patria v súèasnosti k najviac
ohrozeným rizikom chudoby a sociálneho vylúèenia. Ide predovetkým o dlhodobo
nezamestnaných, medzi ktorými sú aj mladí ¾udia vo veku 16 a 24 rokov s niím
stupòom vzdelania alebo so vzdelaním, ktoré nezodpovedá dopytu na trhu práce.
Ku skupinám vystaveným vyiemu riziku chudoby a sociálneho vylúèenia patria aj
rodiny s demi, jednoèlenné domácnosti, ¾udia ijúci v rómskych komunitách, migranti,
¾udia so zdravotným postihnutím a bezdomovci. Národný akèný plán spomína aj
ïalie kategórie populácie, v prípade ktorých je riziko sociálneho vylúèenia vysoké
(napríklad týrané a zneuívané deti, obete domáceho násilia, drogovo závislí).
Opísaný vývoj sociálnych nerovností, sociálnej stratifikácie a mobility
slovenskej spoloènosti, jednotlivých prvkov stratifikaèného systému a ich vzahov
nevyhnutne vyvoláva pochybnosti o správnosti trendu, ktorý sa po roku 1989
v tejto oblasti presadzoval. Cie¾om spoloèenskej transformácie je, okrem iného,
pretvori slovenskú spoloènos do podoby vyspelých západoeurópskych spoloèností.
Mono kontatova, e v oblasti pretvárania systému jej sociálnej stratifikácie sa to
zatia¾ nedarilo. Namiesto stratifikaèného systému prevaujúceho v týchto
spoloènostiach, v ktorom poèetne i inak dominuje stredná trieda (stredné triedy), sa
v Slovenskej republike vytvoril systém s politicky i ekonomicky dominantnou
málopoèetnou vyou triedou. Priebeh spoloèenskej transformácie v tomto období
spôsobil oslabenie postavenia i poèetnosti strednej triedy, èas ktorej dokonca zostúpila
do niej triedy, a zároveò vyvolal aj pokles ivotnej úrovne, prestíe a spoloèenského
významu robotníckej triedy, ve¾ká èas ktorej sa dokonca prepadla do podtriedy.
Grafický model systému sociálnej stratifikácie slovenskej spoloènosti teda v súèasnosti
nepripomína rugbyovú loptu, ako je to v západoeurópskych spoloènostiach, ale má
skôr podobu nízkeho kue¾a, èi pyramídy s mohutnou dolnou èasou, nevýraznou
strednou èasou a vrcholom, ktorý tvorí minimálnu èas celkového objemu tohto
telesa. To vetko  spolu s mierou chudoby v slovenskej spoloènosti  vyvoláva
otázky týkajúce sa zmyslu, cie¾ov a budúcnosti transformácie slovenskej spoloènosti,
ktorej dôleitým výsledkom, ale i predpokladom jej úspeného zavàenia je aj urèitý
typ sociálnej stratifikácie.
Napriek tomu, e pod¾a zistení výskumov verejnej mienky väèina obèanov
Slovenskej republiky si vytvorenie nového systému sociálnej stratifikácie i svoje miesto
v òom èoraz viac uvedomuje, ich ekonomické, politické a ostatné správanie sa
a konanie po roku 1989 tomu zodpovedalo len èiastoène. Výrazný nesúlad bol
zaznamenaný najmä medzi sociálno-ekonomickým, resp. sociálno-triednym
postavením a politickým, najmä volièským správaním obèanov. Poznatky
o volièskom správaní obèanov SR v parlamentných i komunálnych vo¾bách ukazujú,
e príslunos k sociálnej triede èi vrstve nebola rozhodujúcim determinantom, ba
ani významnejím faktorom ovplyvòujúcim volebné správanie obèanov Slovenskej
republiky (Krivý, 1999, Krivý, Feglová, Balko, 1996).
153

S L O V A C I C U M - Súèasné Slovensko

Literatúra
ABRAHAMSON, P.: Social Exclusion in Europe: Old Wine in New Bottles?. In:
Trbanc, M. (Ed.): Social Exclusion and Poverty. Druboslovne razprave, Vol. XI,
No. 19-20, 1995, s. 119-36.
ATKINSON, R.: Obèanství a boj proti sociální exkluzi v kontextu reformy sociálního
státu. In: Sociální exkluze a nové tøídy (Sborník prací Fakulty sociálních studií
brnìnské univerzity. Sociální studia 5). Brno : MU, 2000, s. 46-65.
CROMPTON, R.: Class and Stratification. Oxford : Polity Press, 1993.
DAHRENDORF, R.: Moderný sociálny konflikt (Esej o politike slobody). Bratislava :
Archa, 1991.
DAMBAZOVIÈ, R.: Metamorfózy chudoby. In: Slovo, II., 49, 2000, s. 16-17.
DAMBAZOVIÈ, R.  VAEÈKA, M.: Rómovia a chudoba. In: VAGAÈ, L. (Ed.):
Národná správa o ¾udskom rozvoji (Slovenská republika 2000). Bratislava : UNDP,
2000, s. 93-106.
ERIKSON, R.  GOLDTHORPE, J. H.: The Constant Flux: a Study of Class Mobility
in Industrial Societes. Oxford : Clarendon Press, 1992.
FEGLOVÁ, V. KUSÁ, Z. RADIÈOVÁ, I. IMUNKOVÁ, K.: Conceptualization
of Poverty in Slovakia: Discussion of Methodological Issues and Measurement. In:
SZALAI, J. (Ed.): Old and New Poverty in Post  1989 Central Europe, East
Central Europe/L´Europe Du Centre-Est: Eine wissenschaftliche Zeitschrift, Vol.
20-23, Part 3-4, 1998.
FALAN, ¼. GAJDO, P. PAIAK, J.: Marginálne územia na Slovensku  história
a súèasnos. In: Sociológia, 27, è. 1-2, 1995, s. 31-38.
FILIPOVÁ, J. TONHAUSEROVÁ, A.: Obyvate¾stvo Slovenskej republiky ijúce
pod ivotným minimom v roku 1988. Bratislava : VÚPSV, 1991.
GOLDTHORPE, J. H. et al.: Social Mobility and Class Structure in Modern Britain.
Oxford : Clarendon Press, 1987.
HIRL, M. a kol.: Analýza struktury chudého obyvatelstva v Èeskoslovensku v roce
1988, Bratislava: VÚPSV, 1992.
HIRL, M.: Chudoba a nouze v Èeskoslovensku. In: Demografie, 1, 1992b, s. 137141.
HIRL, M: Struktura chudoby v Èeskoslovensku. In: Otázky práce, 3, è. 5, 1992c, s.
2-5.
IHNÁTOVÁ, A.: Projekt urèovania ivotného minima v podmienkach Slovenskej
republiky. In: Práca a sociálna politika, 3, è. 10, 1995, s. 3-4.
KONOPÁSEK, Z.: Chudoba a sociální pøíjmy. Bratislava: VÚPSV, 1991.
KOVÁÈ, D.: Dejiny Slovenska. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001.
KRIVÝ, V. : Èo prezrádzajú volebné výsledky? Bratislava: IVO, 1999.
KRIVÝ, V. FEGLOVÁ, V. BALKO, D.: Slovensko a jeho regióny: sociokultúrne
súvislosti volebného správania. Bratislava : Nadácia Médiá, 1996.
KUSÁ, Z.: Chudoba ako verejný alebo privátny problém? In: Sociálna práca (Vybrané
problémy). Bratislava: Národné osvetové centrum, 2000, s. 15-20.

154

Sociálna stratifikácia spoloènosti

KUSÁ, Z.: Patria marginalizovaní k väèine?. In: Radièová, I. (Ed.): Vieme, èo odmietame,
a vieme, èo chceme? (ivotné stratégie obèanov Slovenska). Bratislava: S.P.A.C.E.,
1998, s. 96-118.
MAREŠ, P.: Obsah chudoby. In: Chudoba ako sociálny problém: teória a prax (Zborník
príspevkov z medzinárodného seminára). Bratislava: MSŠR, ŠÚ SR, MPSVR SR,
1995.
MAREŠ, P.: Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: SLON, 1999.
MAREŠ, P.: Chudoba, marginalizace, sociální vylouèení. In: Sociologický èasopis, 36,
è. 3, 2000, s. 285-297.
MATÌJÙ, P.: Objektivní mobilita, subjektivní mobilita a ivotní ance v postkomunistické
Evropì. Praha : SÚ AV ÈR, 1997.
MONÝ, I. MARE. P.: Institucionalizace chudoby v Èechách (Pøehledová studie).
Brno: MU, 1994.
MONÝ, I.: Proè tak snadno ... nìkteré rodinné dùvody sametové revoluce. Praha:
Slon, 1991.
POTÙÈEK, M. RADIÈOVÁ, I. (Eds.): Sociální politika v Èechách a na Slovensku
po roce 1989. Praha: Karolinum, 1998.
PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIA VLÁDY SR. Bratislava: 1998.
RADIÈOVÁ, I.: Hic Sunt Romales. Bratislava: Nadácia S.P.A.C.E., 2001.
ROTHMAN, R. A.: Inequality and Stratification. Upper Saddle River: Prentice Hall,
1999
RÓNA-TAS, A. BUNÈÁK, J. HARMADYOVÁ, V.: Post-Communist
Transformation and the New Elite in Slovakia. In: Sociológia, 31, 1999, è. 3, s.
235-262.
ØEHÁKOVÁ, B. VLACHOVÁ, K.: Relativní deprivace v zemích støední a východní
Evropy. In: Data & Fakta, 1995, 4. 1, s. 1-4.
SEN, A.: Poverty and Famines. Oxford: Claredon Press, 1981.
SEN, A.: A “relatív” szegény. In: Esély, 2-3, 1999, s. 3-16.
Slovenská republika: túdia o ivotnej úrovni, zamestnanosti a trhu práce (Správa
Svetovej banky). Bratislava: Svetová banka, Slovenská spoloènos pre zahraniènú
politiku, 2001.
SMEEDING, T. M. TORREY, B. B. OKRASA, W.: Chudoba vo východnej Európe
(Poznatky z medzinárodného porovnávania príjmov metódou LIS). Bratislava:
VÚPSV, 1992.
SOPÓCI, J.: K vývoju sociálnej stratifikácie v SR v devädesiatych rokoch. In: Sopóci,
J. (Ed.): Sociológia a spoloèenská zmena. Bratislava: Stimul, 2000, s. 93-108.
SOPÓCI, J. : Politika v spoloènosti. Bratislava : Veda, 2004.
SOPÓCI, J. BÚZIK, B.: Teórie sociálnej stratifikácie a mobility. Bratislava: UK,
1999.
SOPÓCI, J. DAMBAZOVIÈ, R.: Sociálne nerovnosti a chudoba. In: SOPÓCI, J.
a kol.: Slovensko v devädesiatych rokoch. Bratislava: UK, 2003, s. 154-180.
SOPÓCI, J. a kol.: Slovensko v devädesiatych rokoch. Bratislava: UK, 2003.
SPICKER, P.: Definitions of Poverty: Eleven Clusters of Meaning. In: Gordon, D.,
Spicker, P. (Eds.): The International Glossary on Poverty. New York: Zed Books,
CROP, 1999.
155

S L O V A C I C U M - Súèasné Slovensko

IMÚNKOVÁ, K.: Chudoba a sociálna exklúzia. In: VAGAÈ, L. (Ed.): Národná
správa o ¾udskom rozvoji (Slovenská republika 2000). Bratislava: UNDP, 2000, s.
77-92.
TUÈEK, M. BUNÈÁK, J. HARMADYOVÁ, V.: Stratégie a aktéri sociálnej
transformácie a modernizácie v Èeskej a Slovenskej republike. Brno: Doplnìk,
1998.
VAGAÈ, L. (Ed.): Národná správa o ¾udskom rozvoji (Slovenská republika 2000).
Bratislava: UNDP, 2000.
VEÈERNÍK, J.: Staré a nové ekonomické nerovnosti: pøípad èeských zemí. In:
Sociologický èasopis, 31, 1995, è. 3, s. 321-334.
WOLEKOVÁ, H. RADIÈOVÁ, I.: Sociálna politika. In: Kollár, M., Mesenikov, G.
(Eds.): Slovensko 2000 (Súhrnná správa o stave spoloènosti). Bratislava: IVO, 2000,
s. 607-623.

156

Rodová stratifikácia

5. RODOVÁ STRATIFIKÁCIA
Etela Farkaová
Zuzana Kiczková
Mariana Szapuová

157

S L O V A C I C U M - Súèasné Slovensko

158

5.1 POSTAVENIE IEN V SPOLOÈNOSTI
K¾úèové slová
rodová demokracia
rodová identita
rodová (ne)rovnos
rodová citlivos (senzitívnos)
rodové štúdiá
rovnos príleitostí (ancí)
podobnosti a rozdiely
inakos
sebareflexia
sebapoznanie
sebauznanie
emancipácia
zamestnanos

materská dovolenka
plánované rodièovstvo
prídavky na deti
dôchodkové zabezpeèenie
de¾ba práce
mzdové rozdiely
kultúrne stereotypy
mýty, predsudky, klišé
násilie, prejavy násilia
obèianske zdruenia
záujmové organizácie
feminizmus
feministická filozofia

Postavenie ien v spoloènosti, ich spoloèenský status a úroveò rodovej
demokracie sa vo vyspelých demokratických krajinách povauje za jeden
z najvýznamnejích ukazovate¾ov celkovej civilizaènej a kultúrnej vyspelosti krajiny
a za dôleitý indikátor demokracie vôbec. Otázky týkajúce sa rodovej diferenciácie
slovenskej spoloènosti mono sledova na pozadí sociokultúrnych a ekonomických
vzahov. Súèasné postavenie slovenských ien predovetkým vo verejnom ivote,
vo sfére politiky a v oblasti ekonomickej aktivity sa odvíja od ich postavenia
v minulosti, v jednotlivých historických etapách. Ide najmä o realizáciu princípu
rovnoprávnosti muov a ien v praxi. S tým úzko súvisí koncepcia emancipácie ien,
ktorá sa presadzovala v bývalom Èeskoslovensku a ovplyvòovala ivoty a skúsenos
slovenských ien nielen v minulosti, ale do istej miery ovplyvòuje spôsob zmý¾ania
o rovnosti muov a ien dodnes. Vývinové tendencie sa prejavili aj v tom, ako sa
v spoloènosti vnímajú monosti ien zosúladi svoju materskú rolu s profesionálnou
dráhou. V súvislosti s transformáciou spoloènosti po roku 1989 sa vynára viacero
otvorených problémov, ktoré sú dôsledkom nedostatoène rieených rodových
vzahov v minulosti, keï na Slovensku neexistovalo feministické hnutie, aké sa
rozvinulo v 60-tych rokoch 20. storoèia v západných krajinách.
Na Slovensku sa tzv. enská otázka rieila zhora, z oficiálnych straníckych
truktúr a emancipácia ien bola súèasou oficiálnej tátnej a straníckej doktríny.
Rovnoprávnos ien a muov bola formálne zaruèená, v praxi sa vak realizovala nie
pod¾a princípu rovnosti, ale skôr pod¾a princípu rovnakosti  v tom zmysle, e eny
môu vykonáva rovnakú prácu ako mui. V procese socialistickej emancipácie eny
získali viaceré práva, o ktoré vak samy nebojovali (bliie pozri [12]).
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Emancipácia ien, realizovaná poèas socializmu, v mnohom zmenila
postavenie ien v spoloènosti  predovetkým v oblasti prístupu ku vzdelaniu
a v oblasti ekonomickej aktivity ien. Vzdelanostná úroveò ien sa nielen vyrovnala
vzdelanostnej úrovni muov, ale v niektorých stupòoch ju aj prevýila. eny nekonèili
svoje vzdelávanie na úrovni základnej koly, ale pokraèovali ïalej na odborných
uèilitiach alebo na stredných kolách èi ete ïalej na vysokých kolách. To bol
ïalí dôvod ich pracovnej aktivity  vyui získané vzdelanie, realizova sa ako
pracovníèky ([10], 17).
Zamestnanos ien poèas socializmu nadobudla nielen v naich pomeroch,
ale aj v porovnaní s vyspelými krajinami predtým nevídané rozmery  okolo 60 %
zo vetkých ien starích ako 14 rokov ([10], 17) a na konci 80. rokov bol podiel
ien na celkovom poète pracujúcich okolo 45 % (bliie pozri [18]). tátna a stranícka
politika a ideológia nehovorila len o práve, ale aj o povinnosti pracova, èo malo
samozrejme nielen ideologické, ale aj ekonomické príèiny. Vysoký podiel ien na
trhu práce bol zapríèinený aj industrializáciou a extenzívnou formou ekonomického
rozvoja. Z tohto h¾adiska sa eny povaovali za dôleitý zdroj (lacnej) pracovnej
sily. eny boli zamestnané hlavne v profesiách, ktoré sa vyznaèovali skôr monotónnou
a zle platenou prácou, napr. v textilnom priemysle èi v slubách. Neskôr, keï vzrástla
ich vzdelanostná úroveò, zaèala sa feminizácia kolstva. Potrebu ekonomickej aktivity
ien vyvolávala aj veobecná nízka úroveò pracovných príjmov, èo spôsobilo, e
jeden príjem sa stal nedostatoèným pre finanèné zabezpeèenie rodiny. Absolútna
väèina ien sa po uplynutí pol roka a dvoch rokov po narodení dieaa vrátila do
svojho zamestnania, pretoe na zabezpeèenie potrieb rodiny bol potrebný nielen
príjem manela, ale i manelky  konštatuje národná správa o ¾udskom rozvoji za
rok 2000 ([18], 55). Avak vzh¾adom na to, e príjem ien z plateného zamestnania
bol nií ako príjem muov, aj po masovom zapojení ien do ekonomickej aktivity
boli naïalej mui vnímaní ako ivitelia rodiny. Tento stereotyp v slovenskej
spoloènosti pretrváva dodnes, o èom svedèí aj údaj z reprezentatívneho výskumu
verejnej mienky, pod¾a ktorého a 56 % ien (a 72 % muov) súhlasí s názorom, e
mui majú ma nárok na lepie postavenie v práci a na monos lepieho zárobku
ako eny, pretoe musia ivi rodinu ([5], 236).
Napriek vysokej úèasti ien vo sfére produktívnej práce a zamestnania
zabezpeèenie chodu domácnosti, väèina domácich prác, ako aj starostlivos o deti
ostali naïalej na pleciach ien. eny znáali tzv. dvojité bremeno  okrem toho, e
boli ekonomicky èinné vo svojom zamestnaní, starali sa aj o domácnos, vykonávali
väèinu neplatenej domácej práce a boli zodpovedné za výchovu detí. Táto situácia
ien v reálnom socializme mala svoje pozitíva aj negatíva  politika plnej
zamestnanosti s garanciou pracovného miesta matkám, extenzívne sociálne dávky
(práva) a dostupné verejné sluby pre rodinu (zariadenia pre deti) vytvárali
základné intitucionálne predpoklady pre dosiahnutie ekonomickej nezávislosti
ien a ich rovnoprávneho obèianskeho postavenia v spoloènosti. Veobecne nízke
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mzdy a existujúce rozdiely v pracovných príjmoch ien a muov za socializmu vak
výrazne obmedzovali vyuitie týchto predpokladov ([17], 109).
Spoloèenské a politické otázky, ktoré súviseli s problematikou ien, sa nestali
predmetom slobodného verejného diskurzu. V súlade s preferovaním
kolektivistických ideálov boli enské aktivity riadené jedinou existujúcou masovou
enskou organizáciou, Slovenským zväzom ien.

5.1.1 eny vo sfére zamestnania

Ekonomická aktivita ien pred rokom 1989, za podmienok plnej
zamestnanosti, sa vyznaèovala vysokou mierou úèasti ien na platenej práci, eny
boli zastúpené takmer vo vetkých sférach a odvetviach hospodárstva. Situáciu
zamestnaných ien  matiek sociálna politika riešila rôznymi opatreniami, a to:
• materskou dovolenkou,
• prídavkami na deti,
• zapoèítavaním starostlivosti o deti do dôchodku,
• odpisom rokov pri odchode ien do dôchodku za kadé diea.
Po roku 1989 sa v spoloènosti objavil nový ideologický tlak na eny, aby sa
vrátili k domácemu kozubu a z oficiálnych miest sa ozývali hlasy, ktoré preferovali
tradièný model de¾by práce medzi enami a mumi. Tento tlak nebol iba morálny
a nezostal v apelatívnej rovine, ale sa prejavil aj prakticky a ekonomicky, napr.
zruením jaslí alebo zvýením poplatkov za umiestnenie dieaa v materskej kôlke.
Nebol vak ve¾mi úspený, pretoe domácnosti na Slovensku naïalej potrebujú
dva príjmy, ale aj preto, e vysoká vzdelanostná úroveò slovenských ien pôsobila
pozitívne v ich snahe a potrebe realizova sa aj profesijne (bliie pozri [6], 694).
Po roku 1990 sa pracovná aktivita ien zaèala pomaly zniova ([10],
s.17), èo vak súvisí aj so zvyujúcou sa mierou nezamestnanosti. Podobne ako
v iných krajinách, aj na Slovensku bada rodovú segregáciu v typoch zamestnania
pod¾a odvetví národného hospodárstva. Priemerné mesaèné mzdy ukazujú, e eny
pracujú hlavne v tých odvetviach, v ktorých sú priemerné mesaèné mzdy najniie
(¾ahký priemysel, obchod a sluby, ale hlavne kolstvo, zdravotníctvo, sociálne
zabezpeèenie). Táto segregácia stále pokraèuje a je jednou z príèin mzdových
rozdielov medzi mumi a enami. Priemerné mzdy medzi enami a mumi sa odliujú
aj v globálnom vyjadrení, napr. v roku 1998 priemerná hodinová mzda ien bola
o 17 Sk niia ako priemerná hodinová mzda muov, tvorila 77,5 % priemernej
hodinovej mzdy muov ([6], 674), o rok neskôr, v roku 1999 podiel priemernej
mzdy ien na priemernej mzde muov predstavoval u len 75 % (bliie pozri [1]).
Najväèšie mzdové rozdiely medzi mumi a enami sú v odvetviach
s vysokou prevahou ien, napr. v roku 2001 to bolo odvetvie peòaníctva, kde
priemerná mzda ien predstavovala len 49,6 % priemernej mzdy muov ([2]).
Disproporcia vo výke miezd ien a muov sa zvyuje s rastúcim vekom, feminizáciu
staroby tak sprevádza proces feminizácie chudoby. Za hlavné faktory prehlbujúcej
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sa diskriminácie ien vo sfére práce mono povaova rozdielnu štruktúru
zamestnanosti a rozdielne postavenie ien a muov v zamestnaní. Neexistujú
výrazné rozdiely medzi mumi a enami v miere nezamestnanosti, eny sú vak vo
väèej miere dlhodobo nezamestnané. Hoci väèina ¾udí na Slovensku vníma súèasnú
situáciu v tejto oblasti ako znevýhodnenie ien, zároveò existuje vysoká miera
tolerancie voèi tomuto znevýhodneniu. A hoci v súèasnosti eny na Slovensku
v menej miere akceptujú diskriminaèné prístupy namierené proti nim samotným .ani
ony vo svojej väèine nespochybòujú tieto kultúrne zakotvené stereotypy: berú
svoje znevýhodnenie v práci a zamestnaní ako prirodzene dané, normálne” ([6], 677).
Predsudky o prirodzenej de¾be práce medzi enami a mumi alebo predsudky
o niej schopnosti ien vykonáva riadiace funkcie ovplyvòujú diskrimináciu ien na
trhu práce a vo sfére zamestnania. Vzniká tým akýsi zaèarovaný kruh, lebo faktická
nerovnos môe naïalej upevòova fungovanie stereotypných predstáv. Preto je
dôleité aj v tejto oblasti venova zvýenú pozornos vzdelávaniu smerujúcemu
k eliminácii patriarchálnych modelov správania a k rodovej rovnosti.

5.1.2 eny v politickom ivote

Zastúpenie ien vo vysokej i v komunálnej politike nezodpovedá pomeru
ien na celkovej populácii. Úèas ien na správe vecí verejných, tak v oblasti
výkonnej moci, ako aj v zákonodarných orgánoch je v súèasnosti ve¾mi nízka, od
zaèiatku 90-tych rokov sa prejavuje negatívny trend ïalieho zniovania úèasti
v politickej sfére, v mocenských a rozhodovacích truktúrach. Národná správa
o ¾udskom rozvoji za rok 2000 v tejto súvislosti kontatuje výrazný rodový rozdiel
v úèasti na moci a rozhodovaní, prièom poukazuje na fakt, e príèiny týchto rozdielov
nespoèívajú na Slovensku v legislatívnych obmedzeniach, ale skôr v politickej
praxi a preívajúcich rodových stereotypoch ([18], 67). Z toho vyplýva, e nízku
angaovanos slovenských ien v politike spôsobuje celý komplex objektívnych
i subjektívnych èinite¾ov zakotvených v myslení a správaní jednotlivca a spoloènosti.
Príèiny nízkej angaovanosti ien v politickej sfére sa postupne stávajú
predmetom odborných výskumov. Výsledky týchto výskumov ukazujú, e medzi
najdôleitejie faktory nedostatoènej úèasti ien patria:
• politické faktory (volebný systém, pôsobenie vnútrostraníckych selekèných
mechanizmov znevýhodòujúcich eny  kandidátky pri postupe v straníckej
hierarchii, neexistencia podporných nástrojov  kvót);
• socioekonomické faktory (otázka tzv. rodinného zázemia, pretrvávajúca
primárna zodpovednos ien vo sfére reprodukcie, t. j. rodiny a starostlivosti
o deti, fakt, e politika na Slovensku je výrazne rodovo segregovanou, t. j.
muskou èinnosou);
• kultúrne faktory (rodové stereotypy, pod¾a ktorých sa enám pripisuje
predovetkým úloha matky a manelky, kým muom pôsobenie vo verejnej
sfére, teda aj v politike).
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Pod¾a výskumov èas populácie na Slovensku sa nerozlúèila s tradiènou
predstavou, e svet politiky by mal by predovetkým muskou záleitosou, alebo
inak povedané, eny by sa nemali stara do politiky([6], 668). Aj tie eny, ktoré sa
rozhodli vstúpi do politického ivota, èasto uvádzajú, e mali súhlas èi podporu
manela èi rodiny. Èasto zdôrazòujú, e popri svojej politickej kariére dôrazne musia
dba na to, aby neutrpela ich rodina. Nízke zastúpenie ien vo sfére politickej
reprezentácie, a to najmä v tzv. vysokej politike súvisí nepochybne aj s tým, e na
Slovensku prevláda muský model politického ivota. V týle politickej práce
dominujú muské vzorce správania a prevláda imid politiky ako pinavej záleitosti.
Záujem ien o verejné pôsobenie sa skôr orientuje na èinnos v treom
sektore, v mimovládnych organizáciách, v ktorých prevláda iný týl práce.
Charakteristická je tu dobrá a priate¾ská pracovná atmosféra, tvorivos, práca
s ¾uïmi, flexibilita (pozri [6]). eny v treom sektore môu viac uplatni svoj vlastný
hlas, svoje schopnosti, vlastný spôsob rieenia konfliktov atï.

5.2 Výskum rodovej problematiky
Slovensko sa prihlásilo ku všetkým medzinárodným dokumentom, v ktorých
je sformulovaná koncepcia rovnosti príleitostí. Vznikli intitucionálne mechanizmy,
resp. orgány, ktoré majú presadzova politiku rovnosti rodov. Napriek tomu sa
vak princíp rovnosti príleitostí nestal záleitosou dlhodobého èi trvalého verejného
záujmu. Verejné politické diskusie o rodovej rovnosti a politické programy zamerané
na dosiahnutie rovnosti boli v 90. rokoch pomerne zriedkavé ([11], 40). Politika
rovnosti rodov sa u nás èasto vníma ako nieèo nanútené zhora, resp. zo zahranièia,
ako nieèo, èo v slovenských pomeroch nie je potrebné, ani iaduce. Vo verejnej
mienke prevláda názor, e problém diskriminácie ien na Slovensku je vyrieený.
V pozadí takéhoto postoja je neschopnos (alebo neochota) rozliova medzi
formálnou rovnosou a reálnou rovnosou; aktuálne postavenie ien na
Slovensku sa toti vyznaèuje rozporom medzi formálnou (deklaratívnou, právnou)
a medzi skutoènou úrovòou práv ien v spoloènosti. To znamená, e rovnoprávnos
ien a muov sa síce deklaruje a formálne uznáva, ale v skutoènom ivote sa mnohé
normy a predpisy nedodriavajú ([6], 695). Istú mieru faktickej nerovnosti pritom
nemono vysvetli len nedodriavaním niektorých predpisov a noriem. Úlohu tu
zohráva aj nedostatoèná rozvinutos verejného diskurzu o rodovej problematike
a istá miera nevímavosti k rodovým otázkam zo strany sociálnych vied, politických
kruhov a médií. Na Slovensku skoro úplne absentuje výchova a vzdelávanie
k rodovej citlivosti v štátnych vzdelávacích inštitúciách. Na akademickej pôde
doteraz existuje iba jedna inštitúcia – Centrum rodových štúdií na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského, ktoré zabezpeèuje vzdelávanie v tejto oblasti, prièom
teoretickým východiskom pre jeho pôsobenie je feministická teória. Priaznivejia je
situácia v treom sektore, kde vznikli nové enské obèianske zdruenia a záujmové
organizácie, ktoré si kladú za cie¾ kultiváciu rodovej citlivosti a chcú prispie
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k rieeniu problémov ien. Vyvíjajú nemalé úsilie o zlepenie postavenia ien na trhu
práce, ich úèasti na rozhodovacích a riadiacich procesoch na rôznych úrovniach,
snaia sa o narúanie vitých predstáv o enách a muoch. Medzi najaktívnejie patria
ASPEKT, EsFem, ProFamilia, Fenestra, Aliancia ien Slovenska, Slovenská
spoloènos pre plánované rodièovstvo a ïalie. Pôsobenie mimovládnych
organizácií je nezastupite¾né nielen z h¾adiska otvárania rodových otázok a ich
vnáania do verejného diskurzu (napr. problematiku násilia páchaného na enách na
Slovensku otvorili práve mimovládne organizácie), ale aj tým, e vyvíjajú tlak na
tátne orgány na zabezpeèenie politiky rovnosti príleitostí (pozri [11], 41).
Dlho tabuizovanou témou na Slovensku bola problematika násilia
páchaného na enách, ktorá sa ete stále spája s mnohými mýtmi a predsudkami,
ale hlavne so z¾ahèovaním a bagatelizovaním tohto závaného spoloèenského
problému. Prvým pozitívnym krokom bola kampaò, ktorú zorganizovali enské
mimovládne organizácie. Nasledovali diskusie odbornej a laickej verejnosti. Boli
zverejnené prvé prieskumy o násilí a prijali sa nové legislatívne úpravy. Závanos
problému násilia páchaného naplno odhalila a analýza údajov o tomto jave, ktorá
signalizuje, e aj v Slovenskej republike sa objavujú vetky známe typy násilia, fyzické
a sexuálne, psychické a sociálne, a po ekonomické násilie. K násilným prejavom
voèi enám dochádza v rôznych prostrediach: v práci, v kole, v rovesníckych
skupinách, na verejnosti, ale aj v súkromí rodinného èi partnerského ivota.

5.2.1 Centrum rodových štúdií
Centrum rodových štúdií je vzdelávacím a výskumným centrom pri
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré bolo zaloené v roku
2001 aj vïaka finanènej pomoci Nadácie otvorenej spoloènosti. Aktivity organizované
a realizované v rámci Centra sú zamerané na problematiku rodu, rodovej identity,
vzahov medzi rodmi vo vede, filozofii, umení, ako aj v rôznych sférach spoloèenského
ivota. Vzdelávacie programy a výskumné projekty majú interdisciplinárny charakter,
prièom teoretický základ predstavuje feministická filozofia ako istá epistemologická
a metodologická báza, integrujúca poh¾ady viacerých vedných (najmä
spoloèenskovedných) disciplín na problematiku rodovej identifikácie a stratifikácie.
Cie¾om Centra je predovetkým zmapova situáciu týkajúcu sa rodových
vzahov na Slovensku, a to nielen v teoretickej, symbolickej, ale aj pragmatickopolitickej oblasti. Zároveò vèlenením tejto problematiky do obsahu kurzov sa aspoò
èiastoène zapåòa biele miesto v tudijných programoch, pretoe do roku 1990
teoretická reflexia rodovej diferenciácie a rodových vzahov (ako aj jej zastúpenie v
tudijných programoch) takmer úplne absentovala. Týmto sa tudujúcim ponúka
monos absolvova vybraný kurz, a tak sa priblíi tandardu na univerzitách vo
vyspelých krajinách, kde rodové túdiá predstavujú legitímnu súèas vzdelávacích
programov v oblasti humanitných vied.
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Hlavnou náplòou pôsobnosti Centra rodových túdií je vzdelávacia èinnos.
V súèasnosti sú v ponuke kurzy z feministickej filozofie, kurzy z feministickej
epistemológie, kurz z feministickej etiky, z rodovej identity a interdisciplinárny
kurz Úvod do rodových štúdií.
Okrem toho úlohou Centra je poskytova informácie vetkým záujemcom
a záujemkyniam o danú problematiku, realizova rodové analýzy rôznych
sociopolitických problémov, upozoròova na existujúce disproporcie a nerovnosti
v postavení a monostiach muov a ien, a to aj smerom k rôznym komisiám
a výborom pôsobiacich pri vláde Slovenskej republiky, a tak prispieva k eliminácii
alebo aspoò minimalizácii uvedených nedostatkov. Databáza centra je zameraná na
archivovanie dokumentov o vetkých aktivitách Centra ako prvého pracoviska svojho
druhu v Slovenskej republike. (O èinnosti centra pozri [3], [7], [20], [21]).

5.2.2 Výskumné projekty
Dôleitú súèas aktivít Centra predstavujú rôzne výskumné projekty
v oblasti rodu, rodových vzahov, ako aj koordinácia výskumných projektov
s rodovou tematikou s celoslovenskou pôsobnosou i medzinárodnou úèasou.
Èlenky centra sa spolupodie¾ajú na spracovaní rodových analýz v rámci monitoringu
sociálnych problémov a poskytujú materiály prísluným orgánom a organizáciám.
Medializáciou aktivít a výsledkov prieskumov sa podporuje senzitívnos verejnosti
na rodovú tematiku a zapojenie obèanov do diskusie na existujúce nedostatky
v sociálnopolitickej praxi. Zapojením do medzinárodnej kooperácie sa otvára
monos porovnáva rodovú problematiku v iných krajinách (v centre záujmu sú
najmä susedné krajiny) a zároveò nachádza inpiráciu pre vlastnú prácu. S realizáciou
spoloèných medzinárodných výskumno-vzdelávacích projektov súvisí aj pravidelná
prezentácia výsledkov vlastnej vedeckovýskumnej èinnosti jednak na vedeckých
fórach, jednak publikovaním príspevkov v zborníkoch venovaných rodovej
problematike.
Jedným z aktuálne prebiehajúcich medzinárodných projektov je projekt
POWER, v rámci ktorého spolupracujú enské organizácie a expertky z Rakúska,
Maïarska a Slovenska a jeho cie¾om je zmapova a analyzova situáciu ien
v pohranièných regiónoch týchto susediacich krajín, skúma podobnosti a odlinosti
medzi regiónmi z daného h¾adiska, ako aj iniciova intenzívnejiu a systematickejiu
spoluprácu ien, enských organizácií a organizácií venujúcich sa rodovej problematike
v pohranièných regiónoch uvedených troch krajín. Hlavné oblasti záujmu v rámci
tohto projektu, ako to u naznaèujú aj jeho vytýèené ciele, predstavuje vzdelávanie
ien v regiónoch, perspektívy v oblasti postavenia ien na spoloènom trhu práce,
postavenie ien v rodine, v spoloènosti a v politike. Dôleitou ambíciou projektu je
vytvori priestor pre výmenu skúseností a metód práce v oblasti celoivotného
vzdelávania, senzibilizácia voèi sociálnym, politickým, kultúrnym a ekonomickým
odlinostiam v rámci partnerských krajín, ako aj identifikácia spoloèných záujmov
v pohranièných regiónoch (porov. [22]).
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Viaceré èlenky Centra rodových túdií sa v roku 2000 zapojili do
medzinárodného projektu Pamä ien, v ktorom spolu s èeskými enami zdruenými
v Gender Studies v Prahe spolupracujú s po¾skými, nemeckými, chorvátskymi,
srbskými a ukrajinskými výskumnými skupinami. aiskom projektu bolo metódou
„Oral History” na základe naratívneho interview zachyti ivotné skúsenosti a názory
ien, narodených v rokoch 1920-1960 tak, aby eny samy vypovedali o svojej
skúsenosti a o tom, ako preili svoje ivoty na pozadí spoloèenských a politických
zmien. Cie¾om bolo hodnotenie vlastných osudov, osobné preívanie udalostí, prièom
si mali uvedomi svoju inakos a osobitos a zároveò ju aj pomenova. Tento zámer
sledoval posilnenie sebavedomia ien a pocitu vlastnej dôstojnosti a sebauznania.
Autentickosou výpovedí sa predchádza skresleným hodnoteniam,
prichádzajúcim neraz od ien zo západných krajín s odlinou ivotnou praxou. Názory
vyjadrené v rozhovoroch tvoria východiskovú bázu pre rekontrukciu minulosti ako
dôleitého predpokladu politickej praxe ien v súèasnosti. Skúsenos ien, ktorá je
zaznamenaná a zachovaná ako pamä, môe by inpirujúca pre individuálne,
spoloèenské a politické aktivity ïalích generácií ien a môe by zdrojom ich
sebadôvery a potrebnej solidarity. Od projektu sa oèakáva, e komparáciou
výsledkov sa podarí vytvori obraz o odlinostiach, ako aj o spoloèných znakoch
ivota ien v bývalých socialistických krajinách. Jednou z otvorených otázok
v diskusiách je, èi bol model emancipácie ien v jednotlivých socialistických krajinách
rovnaký, resp. odliný a èím sa navzájom odliovali. Medzinárodný charakter projektu
Pamä ien umoòuje zachyti irí spoloèensko-politický a historický kontext
rozprávania ien zameraný na doteraz málo pestovanú enskú genealógiu.
Identifikácia a pomenovanie podobností a rozdielov umoní lepie pochopi aj
prebiehajúce integraèné procesy v Európe, a tak redukova predsudky, klišé
a falošné predstavy o histórii, kultúrnej tradícii a skúsenostiach iných.
V tomto zmysle výmena skúseností, ktoré zachytávajú ivotné stratégie a rôzne
spôsoby ivota, urých¾uje proces vzájomného poznávania, pribliovania a chápania
rozdielov aj v oblasti reflexie rodových vzahov. Význam týchto aktivít je o to väèí,
e rodové analýzy doteraz neraz absentujú v oficiálnych dokumentoch, èi u vládnych
alebo v dokumentoch politických strán.
eny, ktoré boli do projektu vybrané, mali zrekontruova svoj ivot za
socializmu v jeho privátnej i verejnej sfére v takej subtílnej podobe kadodennosti,
v akej doteraz nie je nikde zachytený. Hneï na zaèiatku sa ukázalo, e sa nedá
obmedzi len na etapu, ktorá spadá do budovania socializmu, hoci generácia ien
narodená medzi rokom 1920-1930 najväèiu èas svojho ivota i tzv. aktívneho
veku preila v socializme. Avak pre pochopenie tejto ivotnej etapy treba pozna
aj tie predchádzajúce obdobia, t. j. detstvo a mlados rozprávaèky, ako aj zmeny,
ktoré nastali v jej ivote po roku 1989. Predmetom záujmu sa preto stal celý jej
doterají ivot a nie len jedna fáza ivota.
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Spomínaná generácia ien zaila nieko¾ko ve¾kých spoloèenských zmien
a zlomov, a preto má význam skúma, ako zlomové historické situácie zasiahli ich
ivoty a ako spoloèenské a politické zmeny prenikli do ich kadodenného ivota,
kultúrnej klímy rodín a ivotných ciest ich prísluníkov.
Aj keï súèasou projektu je poh¾ad ien na pozadí historických udalostí,
cie¾om nie je dosiahnu súbor objektivistických a zoveobecòujúcich výpovedí, ale
ich subjektívne preívanie udalostí.
Politický aspekt výskumu spoèíva v tom, aby sa eny nepredstavovali ako
obete dejín, ale ako ich subjekty s vlastným poh¾adom a metódami na sebarealizáciu.
To vak predpokladá, aby eny samy o sebe zaèali premý¾a a hovori inak, ako
je to zvyèajné. Ak sa má zmeni postavenie ien v spoloènosti, treba prelomi
zabehané a nauèené schémy rozprávania o tradiènej enskej role a enskom osude.
eny motivujú príbehy iných ien o ich ivotných cestách v patriarchálnom systéme
v rôznych formách: od prispôsobenia sa, poslunosti, pasivity a po snahu vymknú
sa z oèakávaných úloh a rolí, o ich slobodných iniciatívach, o ich netradièných
rieeniach konfliktných situácii, o ich malých i ve¾kých rozhodnutiach. eny potrebujú
objavova enské kódy v historickej línii enského rodopisu, pozna enské modely
uvedomovania si vzahov k iným a k sebe samým, a tak dospie k sebareflexii.
Projekt má dve formy výsledkov: konkrétnu, pevnú (nahrávky rozhovorov
a ich písomné prepisy  biogramy, resumé a protokoly) a priebenú teèúcu, kde
výsledkom je samotný proces, t. j. pôsobenie projektu na úèastníèky, jednak na
rozprávaèky (narátorky), ako aj na výskumníèky. Pri analýze rozhovorov na
nieko¾kých spoloèných stretnutiach slovenského a èeského tímu zvlá zarezonovala
jedna téma, pracovitos. Respondentky sa toti vo vetkých vybraných rozhovoroch
(ilo hlavne o najstariu generáciu) ve¾mi výrazne prezentovali prostredníctvom
rôznych pracovných èinností v zamestnaní, vo verejnom ivote a v domácnosti.
Nápadným sa stalo to, e o svojom ve¾kom pracovnom nasadení hovorili výluène
pozitívne. Pracovitos bola nimi vyzdvihovaná ako jednoznaène pozitívna hodnota,
ako schopnos a zdatnos, ale hlavne hrdos ako to vetko zvládli.
Téma je zaujímavá a ve¾mi aktuálna. V sociologických túdiách sa s òou
stretávame v súvislosti s problematikou dvojitej (trojitej) roly ien, resp. konfliktom
dvoch rolí, èo sa vo feministickom diskurze tematizuje ako problém zosúlaïovania
zamestnania a rodiny, prièom v kritickej reflexii dostáva negatívnu konotáciu ako
dvojitá záa, resp. preaenos ien povinnosami v zamestnaní a v rodine.
Problém dvojitej záae nebol tematizovaný pod¾a oèakávania, ale a keï boli
respondentkám poloené konkrétne otázky týkajúce sa rieenia rôznych pracovných
situácií. Poukazovali pritom na tvrdos a nároènos zvládnutia práce v zamestnaní
a doma. Necítili sa vak obeami systému, ale demontrovali skôr svoju zdatnos
a vynaliezavos. Dodnes sú skôr hrdé na to, ako obidve roly zvládli, ne aby sa na
ne saovali, i keï nezastierajú, e nelo o ¾ahkú situáciu. Svoju prácu v zamestnaní
povaovali za samozrejmos a dosiahnu cie¾, stá na vlastných nohách, sa stal pre
ne dôleitou a poadovanou ivotnou kvalitou.
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Ve¾a z oslovených ien dalo najavo svoje prekvapenie, e sú do ankety
vybrané práve ony. Èasto reagovali na ponuku slovami, e na ich ivote nie je predsa
niè zaujímavé, hoci prieskum potvrdil, e opak je pravdou. Takáto reakcia je signálom
nízkej sebadôvery ien, nezvyku rozpráva o svojom ivote v takomto kontexte.
Mnohé z nich nemali skúsenosti s takouto formou rozprávania svojho ivotného
príbehu.
Väèina rozhovorov sa realizovala v bytoch rozprávaèiek, èo je dôleité nielen
pre navodenie spontánnej atmosféry, ale aj pre lepie spoznanie ich vlastného
prostredia. Pri rozhovore èasto ukazovali fotografie alebo iné osobné spomienkové
predmety. Niektoré eny sa na rozhovor pripravili, urobili si poznámky, alebo si
aspoò premysleli, o èom chcú rozpráva. Na základe získaných skúseností z výskumu
nemono súhlasi s paualizáciou, e eny nie sú schopné autonómnej a spontánnej
reflexie osobnej skúsenosti. Výskum tie ukázal na odlinosti v komunikatívnej
zruènosti prezentácie. aiskom analýzy sa zvyèajne stáva spôsob, ako prezentujú
seba, ako rozprávajú. To, e eny rozprávajú skutoène inak ako mui, si víma
feministická filozofia. Analýzy rozhovorov potvrdzovali, e eny nesmerujú
k lineárnemu rozprávaniu ivotných príbehov, ale k bohatej rozvetvenosti. Èasto sa
v svojich rozprávaniach vracajú, opakujú, znovu odboèujú. Tento spôsob
komunikácie charakterizuje nedodranie dejovej a èasovej postupnosti s orientáciou
na prezentovanie a hodnotenie vzahov k iným ¾uïom, sprevádzané niekedy
detailným opisom podrobností. Takéto poznatky sú cenné pri interpretaènej analýze
takých tém, ako sú: konkrétna podoba rodových stereotypov a ich reprodukcia,
skúsenosti z partnerských vzahov, de¾ba rolí, úloh a zodpovednosti v rodine,
truktúra mocenských vzahov, formy a podoby enskej moci, skúsenos
s donucovaním a násilím, atï. Zároveò sa potvrdila mylienka viacerých feministických
filozofiek, pod¾a ktorých pecifickos rodovej identity ien treba vidie v irích
spoloèenských a kultúrnych súvislostiach (podrobnejie pozri [15]).
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6.1 SLOVENSKO NA CESTE DO EURÓPSKEJ ÚNIE
K¾úèové slová
integraèný proces
dohoda o pridruení
asociaèná dohoda
negociácia
negociaèný proces
negociaèné kapitoly
acquis communautaire
komunitárne nástroje
nariadenie
smernica
rozhodnutie
odporúèanie
stanovisko
komunitárne právo
miestna a regionálna samospráva
štátna správa
jednotný trh
spoloèná mena
daòová politika
vo¾ný pohyb
tovaru a sluieb
kapitálu
osôb, pracovných síl
vo¾ná súa
verejné obstarávanie
verejná súa
rovnos príleitostí
certifikácia vedomostí
Orgány a intitúty Európskej únie
Európska rada / Rada Európskej únie
Európska komisia
Európsky parlament
Európsky súdny dvor
Európska ústava
Európska banka pre obnovu a rozvoj
Európska investièná banka
Europol
Agenda 2000

rozvoj ¾udských zdrojov
transparentnos
ochrana osobných údajov
uznanie znaèiek geografického pôvodu
podnikanie, podnikatelia
investovanie, investície, investori
konkurencieschopnos
nehnute¾nosti
znalostná ekonomika
ochrana spotrebite¾ov
ochrana verejného zdravia
ochrana ivotného prostredia
sociálna politika
sociálna ochrana
zamestnanos / nezamestnanos
sociálne dávky
nemocenské dávky
dôchodkové zabezpeèenie
princíp subsiadiarity
štrukturálne fondy
euroregionálna spolupráca
cezhranièná spolupráca
transnacionálna / interregionálna spolupráca
infratruktúrna vybavenos
európska ústva
euroregión
eurokomisár
europoslanec
Stredoeurópska dohoda o vo¾nom obchode
Európsky regionálny rozvojový fond
Európsky sociálny fond
Kohézny fond
Európsky usmeròovací a záruèný fond
pre po¾nohospodárstvo
Pakt stability a rastu
Charta ¾udských práv
173

S L O V A C I C U M - Súèasné Slovensko

Územie dnešnej Slovenskej republiky bolo v minulosti súèasou viacerých
integraèných zoskupení, habsburskej monarchie, Rakúsko-Uhorska, Rady vzájomnej
hospodárskej pomoci (Council of Economic Mutual Aid - COMECON) a pod.
S istým zjednoduením mono poveda, e nikdy ich dobrovo¾ne nevytváralo, ani
ich dobrovo¾ne neopúalo. Jedným z dôvodov bol fakt, e centrum politického
a ekonomického diania týchto zoskupení sa nenachádzal na jeho území. Preto obèania
Slovenska a ich politické reprezentácie nemuseli prakticky poèas moderných dejín
odoláva tlaku takýchto rozhodnutí. To znamená, e toto územie bolo skôr objektom
ako subjektom (stredo)európskych dejín.
Vznikom Slovenskej republiky 1. januára 1993 v tejto oblasti nastal zásadný
obrat. Akceptovaním nového tátu medzinárodným spoloèenstvom prevzala
Slovenská republika na seba i zodpovednos za tvorbu medzinárodných vzahov.
Jednou z dominantných tém od zaèiatku 90-tych rokov 20. storoèia
v stredoeurópskom priestore bola európska integrácia a integrácia
stredoeurópskych tátov do Európskych spoloèenstiev, resp. Európskej únie.
Slovensko prevzalo na seba záväzky bývalej Èeskej a Slovenskej federatívnej
republiky (ÈSFR) a zároveò sledovalo svoj cie¾  sta sa v reálnom èase èlenom
európskeho integraèného zoskupenia. Preto ako samostatný tát v októbri 1993
v Luxemburgu podpísalo s Európskymi spoloèenstvami Európsku dohodu
o pridruení, tzv. asociaènú dohodu, ktorá vstúpila do platnosti 1. februára 1995.
V júni 1995 podala Slovenská republika oficiálnu prihlášku do EÚ. Pri
posudzovaní pripravenosti Slovenska na vstup do EÚ na summite v Luxemburgu
Európska rada neodporuèila otvori so Slovenskom prístupové rokovania. Slovenská
republika sa tak pre nesplnenie tzv. politických kritérií (nestabilnos ústavných intitúcií
a nedostatky vo fungovaní demokracie) dostala do tzv. druhej skupiny pripravujúcej
sa na prístupový proces. Toto rozhodnutie znamenalo potenciálnu hrozbu neskoršieho
vstupu Slovenska do EÚ v porovnaní so svojimi susedmi. Vtedajšia politická
reprezentácia si uvedomovala negatívne politické a ekonomické následky vzniknutej
situácie. Preto sa v predvolebnej kampani v roku 1998 stala jednou z hlavných tém
integrácia Slovenska do EÚ. Vo¾by vyhrala vtedajia opozícia, ktorá bola akceptovaná
orgánmi EÚ. Novej politickej garnitúre sa v relatívne krátkej dobe podarilo odstráni
nedostatky, ktoré Slovensko diskvalifikovali z negociaèného procesu. Postupne sa
zmieròovalo napätie medzi jednotlivými piliermi moci, medzi vládou, parlamentom
a prezidentom. V tomto období sa konala priama vo¾ba prezidenta republiky, boli
prijaté viaceré ekonomické zákony, zaèali sa uskutoèòova prvé reformné opatrenia.
A 60  70 % obyvate¾ov Slovenska vyjadrilo podporu integraèným snahám.
Výsledkom roèného pôsobenia vlády M. Dzurindu bolo, e na summite v Helsinkách
(december 1999) bola Slovenská republika (spolu s Bulharskom, Litvou, Lotyskom,
Maltou a Rumunskom) prizvaná vies rokovania o èlenstve v EÚ, ktoré otvorila
15. februára 2000.
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6.1.1 Prístupový proces
Kadá krajina, ktorá sa chce sta èlenom EÚ, musí zharmonizova svoj
právny systém s právom EÚ  acquis communautaire. Prístupový proces je teda
obdobím zlaïovania právneho systému kandidátskej krajiny s legislatívou únie
a dohodnutie podmienok vstupu krajiny do spoloèenstva. Preto sa obsah acquis
rozdelil do rôznych oblastí, tematických okruhov, ktoré sa nazývajú negociaèné
kapitoly.
Za referenèný dátum pre prijatie a implementáciu acquis communautaire bol
stanovený termín 1. január 2004, ktorý bol predpokladaným dòom vstupu SR do
únie. Slovensko malo teda za krajinami tzv. prvej skupiny (Cyprus, Èeská republika,
Estónsko, Maïarsko, Po¾sko a Slovinsko) dvojroèné mekanie a jeho cie¾om bolo
toto oneskorenie dobehnú, aby bolo do EÚ prijaté spolu so svojimi susedmi
z Viegrádskej skupiny.
Rokovania boli rozdelené do 31 kapitol (29 tematických, 30. kapitola Inštitúcie a 31.
kapitola – Rôzne). Tematické, faktické kapitoly sa týkali týchto oblastí:
vo¾ný pohyb tovaru
slobodné poskytovanie sluieb
právo obchodných spoloèností
po¾nohospodárstvo
dopravná politika
dane
hospodárska a menová únia
sociálna politika a zamestnanos
energetika
veda a výskum, vzdelávanie
kultúra a audiovizuálna politika
regionálna politika a koordinácia
trukturálnych nástrojov
vonkajie vzahy
finanèná kontrola
ochrana spotrebite¾a a zdravia

vo¾ný pohyb osôb
vo¾ný pohyb kapitálu
hospodárska súa
rybné hospodárstvo
priemyselná politika
štatistika
colná únia
malé a stredné podnikanie
telekomunikácie a informaèné technológie
odborná príprava a mláde
ivotné prostredie
spolupráca v oblasti spravodlivosti a
vnútorných vecí
spoloèná zahranièná a bezpeènostná politika
finanèné a rozpoètové ustanovenia.

Hlavným vyjednávaèom pre rokovanie o vstupe SR do EÚ sa stal tátny
tajomník Ministerstva zahranièných vecí SR Ján Fige¾. Pod jeho vedením sa podarilo
Slovensku (v úzkej spolupráci s Èeskou republikou a na základe skúseností prvej
skupiny) dobehnú v poète uzavretých kapitol kandidátske krajiny, ktoré zaèali
rokova skôr a ukonèi rokovania spolu so susedmi z Viegrádskej tvorky
v decembri 2002. Z druhej skupiny zaostali Bulharsko a Rumunsko, a tak sa ich
vstup do EÚ odsunul k najbliiemu termínu 1. 1. 2007. Poèas rokovaní s orgánmi
EÚ sa zástupcom Slovenska podarilo vyjedna nieko¾ko prechodných období. Zo
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slovenskej strany sa obmedzenia týkajú predovetkým ivotného prostredia,
energetiky, po¾nohospodárstva, zo strany EÚ ide jednak o obmedzenie vo¾ného
pohybu osôb z obavy pred inváziou lacnej pracovnej sily z nových èlenských krajín
(s výnimkou Cypru a Malty) na pracovný trh starích èlenov, jednak o obmedzenia
v kapitolách doprava a po¾nohospodárstvo. Dohodnuté podmienky boli zahrnuté
do Zmluvy o pristúpení, ktorá bola podpísaná v apríli 2003 v Aténach a následne
ratifikovaná vetkými 15 èlenskými tátmi. Obèania Slovenskej republiky potvrdili
svoj záujem sta sa èlenom EÚ v referende v máji 2003, keï síce volebná úèas
bola ve¾mi nízka (len 52 %), ale výrazná väèina zúèastnených (a 92 %) sa vyjadrila
v prospech integrácie Slovenska do únie. Úspené referendum bolo posledným
nevyhnutným krokom pre vstup Slovenskej republiky do EÚ. Vláda SR v januári
2004 rozhodla, e kandidátom na prvého komisára za Slovensko sa stal bývalý
vyjednávaè s EÚ Ján Fige¾.

6.1.2 Slovensko  èlen Európskej únie

1. mája 2004 sa Slovenská republika stala spolu s ïalími deviatimi krajinami
èlenom Európskej únie. V júni 2004 sa na Slovensku konali vo¾by do Európskeho
parlamentu (EP), ktoré boli poznamenané rekordne nízkou úèasou, zúèastnilo sa
menej ako 17 % oprávnených volièov. Slovenská republika má vo volebnom období
20042009 14 miest v Európskom parlamente, z ktorých po troch poslancoch
získali Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS), Kresansko-demokratické
hnutie (KDH), Slovenská a kresanská demokratická únia (SDKÚ) a Smer.
Dva mandáty získala Strana maïarskej koalície (SMK).
V máji 2005 schválila Národná rada Slovenskej republiky Ústavnú zmluvu
pre Európu.
Po vstupe Slovenska do Európskej únie sa v súlade s výsledkami
prístupových rokovaní postupne uvádzajú do ivota politické, ekonomické a sociálne
zmeny, ktoré ovplyvòujú ivot slovenskej spoloènosti. Najvýraznejie sa prejavujú
reformy slovenskej vlády – najmä daòová reforma, reforma zdravotníctva,
dôchodkového systému a sociálnych vecí.
Vplyv èlenstva v EÚ na hospodársky a sociálny vývoj Slovenskej republiky
sa výraznejie preukáe a v nasledujúcich rokoch, keï sa uskutoènia predpokladané
zmeny v oblasti:
• miestnej a regionálnej samosprávy a štátnej správy,
• myslenia ¾udí a ich vzahu k Európskej únii,
• slovenskej politickej reprezentácie so zrete¾om na vlastnú agendu aj v prospech
ostatných štátov,
• pracovného trhu s otvoreným systémom,
• presadzovania európskeho práva.
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Po¾nohospodárstvo a potraviny
Po vstupe sa najviac ohrozenou skupinou sa zdali by farmári. Ukazuje sa
vak, e práve im vstup do únie najviac pomohol. V roku 2003 získali zo tátneho
rozpoètu vye 12 miliárd a v roku 2004 a 16 miliárd Sk. Dotácie do
po¾nohospodárstva narástli z roka na rok takmer o tvrtinu. iadne odvetvie
hospodárstva SR nezaznamenalo také zlepenie. Keïe trh s potravinami bol do
vstupu chránený, po 1. máji 2005 sa musel úplne otvori a farmárom prudko vzrástla
i konkurencia. Dotácie tak po¾nohospodárom pomohli by konkurencieschopnými,
avak viacerí analytici kritizujú príli tedrý dotaèný systém v rámci spoloènej
po¾nohospodárskej politiky.
Ïalou ve¾kou obavou pred vstupom bol prudký vzrast cien základných
potravín. Hoci ceny masla, rye a banánov vzrástli v dôsledku spoloènej
po¾nohospodárskej politiky EÚ, ich výku eliminovala najmä konkurencia medzi
obchodnými reazcami. Ceny potravín síce minimálne, ale medziroène dokonca klesli
o jedno percento, èo nik nepredpokladal.
Podnikatelia, ivnostníci
Týmto skupinám sa vstupom do únie rozírili monosti. Jednotný vnútorný
trh a Európska hospodárska a menová únia priniesli výhody, najmä vzh¾adom
na slobodný pohyb tovaru, sluieb, osôb a kapitálu. Podnikatelia u nemusia
plati DPH v zahranièí, staèí na Slovensku, zjednoduilo sa vybavovanie dokumentov
pri vývoze i dovoze, ve¾kou výhodou je monos èerpa prostriedky z fondov EÚ.
Problémom sú nejednotné pravidlá rezortov na získavanie prostriedkov z EÚ, dlhé
lehoty a malá flexibilita administratívnych jednotiek. Veobecne vak mono
kontatova, e po vstupe 1.mája 2004 práve oblas podnikania v rámci jednotného
trhu je najviac riadená z Bruselu (vye 80 % legislatívy), take podnikatelia sa
postupným preberaním acquis pripravovali takmer 10 rokov na integráciu Slovenska
do EÚ.
V oblasti poskytovania sluieb zostáva pre naich ivnostníkov okrem Írska,
védska a Ve¾kej Británie, status quo spred 1. mája 2004. Bráni im v tom a 7roèné prechodné obdobie (2+3+2 roky), ktoré uplatòujú krajiny EÚ 15 z rôznych
dôvodov, najmä vak z obavy pred prílevom lacnej pracovnej sily. Take rôzni
remeselníci musia dosta pracovné povolenie na svoju èinnos v krajine, kde chcú
pôsobi. Situácia by sa mohla zlepi od mája 2006, keï uplynie prvé dvojroèné
ochranné obdobie a niektoré krajiny, zatia¾ len Fínsko panielsko a Portugalsko,
uvo¾nia svoj pracovný trh pre ¾udí z nových èlenov EÚ. Rakúsko a Nemecko, ktoré
susedia so vetkým novými, tzv. postsocialistickými krajinami v EÚ otvoria svoj trh
najskôr od roku 2009, resp. 2011, keï uplynie posledný rok dohodnutého
prechodného obdobia.
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Dane
Daòová politika je v rukách jednotlivých èlenských tátov. Okrem stanovenia
spotrebnej dane, pri ktorej únia urèuje minimálne sadzby z alkoholu, cigariet a zo
spotreby benzínov a nafty. V januári 2006 na Slovensku dochádza k ïaliemu
zvyovaniu cien cigariet a tabakových výrobkov. Taktie zaèala plati jednotná cena
krabièky cigariet uvedenej na kolku bez oh¾adu na to, èi ju zákazník kúpi v trafike
alebo retaurácii.
Hoci Slovenská republika v negociaènom procese vyrokovala nieko¾ko
prechodných období v kapitole Dane, èas z nich neuplatnila vôbec, pretoe od
1. januára 2004 zjednotila hornú a dolnú sadzbu DPH na 19 %. (Päroèné prechodné
obdobie sa vzahovalo na zachovanie zníenej sadzby DPH na tepelnú energiu,
roèné technické prechodné obdobie za zachovanie zníenej sadzby DPH na plyn
a elektrickú energiu, poèas ktorého bude posúdená iados SR ako èlenskej krajiny
o trvalú výnimku, tvorroèné prechodné obdobie pre uplatnenie zníenej sadzby DPH
týkajúcej sa stavieb a stavebných prác na úèely bývania).
Nehnute¾nosti
V oblasti obchodovania s nehnute¾nosami sa tie predpokladal cite¾ný nárast
cien. Avak znaèné zvyovanie cien sa uskutoènilo u pred vstupom do EÚ, keï
sa ceny dostali na takú úroveò, e trh u po vstupe podstatnejie nereagoval. Pri
porovnaní súèasného stavu cien nehnute¾ností v celoslovenskom meradle bada
znaèné medziregionálne rozdiely, prièom ceny v Bratislave sú od 1,2 a trojnásobne
vyie ako v ostatných, zvlá v ekonomicky slabích regiónoch. Zároveò sa zvyujú
ceny nehnute¾ností, najmä bytov o 15 %  30 % v regiónoch, do ktorých prichádzajú
zahranièní investori. Príkladom sú Trnava a ilina, kde sa v súèasnosti stavajú ve¾ké
automobilky Peugeot a Kia.
Úradníci
V súvislosti so vstupom SR do EÚ sa zamestnancom úradov tátnej správy
rozírila agenda zahròujúca analýzu návrhov Európskej komisie a vyjadrenia k nim,
ako aj prípravu pozícií a stanovísk SR, ktoré chce Slovensko v európskych intitúciách
presadzova. Èo sa týka jazykovej kompetencie, euroúradníci musia ovláda angliètinu
a orientova sa v problematike i z h¾adiska predpisov a pravidiel EÚ. Preto väèina
týchto miest je obsadzovaná mladými ¾uïmi bez pracovných skúseností, èo
mnohokrát brzdí realizáciu projektov z EÚ.
Mnostvo práce pribudlo sudcom a právnikom, nako¾ko implementácia
acquis communautaire do slovenského právneho systému len nominálne znamená
vye 80 000 strán. Ich poèet s novými smernicami a nariadeniami EÚ stále pribúda.
Z toho vyplýva nevyhnutnos neustáleho vzdelávania tátnych úradníkov v oblasti
európskeho práva a predpisov.
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Euro
Ïalí krok, ktorý èaká Slovensko a jeho obèanov, je vstup do menovej
zóny – prijatie jednotnej meny euro. K tomuto kroku sa krajina zaviazala
v prístupovej zmluve. Slovensko pripravuje tento krok na 1. 1. 2009, o rok neskôr,
ako susedia, Èeská republika a Maïarsko. V druhom tvrroku 2006 vstúpi SR
do tzv. mechanizmu výmenných kurzov EMR II, zafixuje kurz slovenskej koruny
voèi euru a bude ju musie udra v stanovenom výmennom kurze, od ktorého sa
bude môc odkloni iba minimálne. Nieko¾ko mesiacov pred zavedením eura do
obehu sa objavia cenovky paralelne v korunách i eurách, aby si obèania zvykali na
novú menu.

6.1.3 Fondy EÚ a regionálna politika
Slovensko, podobne ako ïalie nové èlenské krajiny, má u skúsenosti
s európskymi fondmi z predvstupového obdobia. Preto ich èerpanie je o nieèo
jednoduchie. V tomto rozpoètovom období (do 2006) je pre SR zo trukturálnych
fondov a kohézneho fondu k dispozícii viac ako jeden a pol miliardy eur. Objem
poadovaných prostriedkov z fondov prekraèuje monosti fondov v tomto
programovacom období.
Z kohézneho fondu sa budú financova vodárenské, dopravné,
environmentálne projekty. Zmyslom regionálnej politiky je finanèná solidarita medzi
jednotlivými regiónmi únie a podpora znevýhodnených a menej rozvinutých oblastí,
financie zo trukturálnych projektov budú mieri predovetkým do nich. Slovenská
republika je rozdelená na 4 èasti  Bratislava, Západné, Stredné a Východné
Slovensko. Okrem Bratislavy patria ostatné tri medzi najmenej rozvinuté oblasti v EÚ
(tab.1 ). Peniaze z fondov budú vyuité na podporu financovania kolskej
infraštruktúry, malého a stredného podnikania, cestovného ruchu, nákup moderných
technológií, environmentálne projekty (vodné a odpadové hospodárstvo, ovzdušie
a ochrana prírody).
Tabu¾ka è.1

Regionálny HDP na Slovensku v PKS v r. 2002
(100 % = priemer EU-25)
Slovensko
Bratislava
Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko

51,3 %
119,7 %
46,2 %
42,5 %
38,7 %

http://europa.eu.int/comm/eurostat
HDP – hrubý domáci produkt, PKS – parita kúpnej sily
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Slovensko patrí medzi najchudobnejšie krajiny v EÚ, v rámci Viegrádskej
tvorky je dlhodobo za Èeskou republikou a Maïarskom a pred Po¾skom. Voèi
rakúskemu susedovi nedosahuje ani polovièný hrubý domáci produkt.
Tabu¾ka è. 2

Regionálny HDP susedov Slovenska v PKS v r. 2002
(100 % = priemer EU-25)
Èeská republika
Maïarsko
Po¾sko
Rakúsko
Slovensko

67,6 %
58,6 %
45,6 %
122,7 %
51,3 %

http://europa.eu.int/comm/eurostat
Obèania
Obèanom SR vstup do EÚ priniesol niektoré administratívne zmeny,
jednoduchie sa cestuje najmä do krajín, ktoré sú èlenmi EÚ, keï pri ceste staèí
obèiansky preukaz. Na hraniciach u nie sú colné kontroly, èo zrých¾uje prechod
hraníc. V polovici roka 2007 sa oèakáva vstup Slovenska do tzv. Schengenskej
zóny, take najneskôr od januára 2008 skonèia i pasové kontroly na hraniciach
a obèania naej krajiny sa bez akejko¾vek kontroly dostanú a do Portugalska.
Dovtedy vak Slovensko musí zabezpeèi pod¾a poiadaviek EÚ tzv. vonkajiu
hranicu únie  hranice s Ukrajinou a letiská.

6.1.4 Postoje k európskej integrácii
Väèina obèanov po celé obdobie prístupových rokovaní podporovala vstup
SR do EÚ, ale svoju dôveru vyjadrovala integrácii len ve¾mi opatrne, keïe im
chýbala skúsenos s EÚ. Podpora ani raz neklesla pod 50 % a nieko¾kokrát sa
vyplhala nad 70 %. V referende sa za vstup SR do EÚ vyslovilo dokonca 92,4 %
obèanov, tu vak treba vzia do úvahy, e úèas bola nízka, povinnú hranicu pre
platnos referenda 50% + 1 hlas prekonala ve¾mi tesne  52,2 %.
V prieskumoch verejnej mienky v prípade výhod i obáv do EÚ dominovali
ekonomické otázky.
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Tabu¾ka è. 3

Oèakávané výhody z èlenstva v EÚ pod¾a názorov respondentov
v rokoch 2002 a 2003 1/ (údaje v %)
III. 2002 IV. 2003
Celkový hospodársky rozvoj SR

39

32

Posilnenie medzinárodného postavenia SR

26

26

Finanèná pomoc zo strany krajín EÚ

23

24

Nové pracovné príleitosti v SR

20

23

Monos pre naich obèanov pracova v niektorej krajine EÚ

19

23

8

16

Zvýšenie ivotnej úrovne obyvate¾ov SR

17

14

Záruka ochrany ¾udských práv a slobôd

15

11

Rozšírenie moností vyváa nae výrobky na trh krajín EÚ

11

10

Zladenie právneho systému SR s právnym systémom EÚ

12

10

Iné

23

20

-

10

13

7

Rozvoj cestovného ruchu

Vstup SR do EÚ neprinesie iadne výhody
Nevie posúdi

www.statistics.sk
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Tabu¾ka è. 4

Oèakávané nevýhody, riziká èlenstva SR v EÚ pod¾a názorov respondentov
v rokoch 2002 a 2003 1/ (údaje v %)
III. IV.
2002 2003
33
51

Nárast cien výrobkov a sluieb
Úpadok po¾nohospodárstva

18

28

Obmedzenie výroby v slovenských podnikoch

20

23

Nevyhnutnos podriadi sa právnemu systému EÚ

23

21

zZýšené finanèné nároky na rozpoèet SR

26

20

Zhoršenie ivotnej úrovne obyvate¾stva

8

20

21

16

Slovensko nebude rovnocenným partnerom ostatným krajinám EÚ

22

14

Rast nezamestnanosti v SR

10

14

Urèité obmedzenie suverenity tátu

17

13

Obmedzenia pre hospodársky rozvoj Slovenska

Ovládnutie hospodársky významných
zahraniènými podnikate¾mi

slovenských

podnikov

12

11

Iné nevýhody

1

1

Vstup SR do EÚ neprinesie iadne nevýhody

-

3

11

5

Nevedeli posúdi

www.statistics.sk
Po vstupe do EÚ neexistujú podobné podrobnejšie prieskumy verejnej
mienky, avak celkovo obèania vyjadrujú spokojnos s èlenstvom Slovenska v EÚ
 a 79 % obyvate¾ov podporuje èlenstvo SR v únii. Väèí prínos vstupu vidia pre
rozvoj krajiny ako sami pre seba (tab. 5).

Tabu¾ka è. 5

Èlenstvo SR v EÚ

Viac výhod

45

osoba a rodina
36
26

Rovnako ve¾a výhod ako nevýhod

36

41

45

Viac nevýhod

13

14

21

6

9

8

Nevie

www.ivo.sk
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Tento posledný prieskum (november 2004) ukazuje podporu integraènému
procesu, ale vo vzahu k obèanom / jednotlivcom istú nedôveru. Komplexné
hodnotenie úspenosti integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie si vyaduje
dlhí èas. Pre krátkos pôsobenia v truktúrach EÚ a neprístupnos celkových
tatistických dát v jednotlivých ukazovate¾och nemono urobi od vstupu Slovenskej
republiky (1. máj 2004) vecné objektívne závery. V kadom prípade Slovensko
zvládlo tart a integráciu do jednotlivých orgánov EÚ a vyuíva prostriedky
trukturálnych fondov najmä na rozvoj regiónov v súlade s politikou Európskej únie.

Návrhy slovenských euromincí
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6.2 EURÓPSKA ÚNIA
Európska únia predstavuje spoloèenstvo tátov, budované na spoloèných
hodnotách a princípoch demokracie, ¾udskosti a solidarity. Èlenské táty potvrdili
svoju vô¾u vytvori spoloèný trh a hospodársku a menovú úniu uskutoèòovaním
spoloènej politiky a podporova harmonický a trvalo udrate¾ný rozvoj
hospodárskeho ivota, vysokú úroveò zamestnanosti a sociálnej ochrany. Európska
únia nemá svoju armádu, ani jednotné dane, nie je to ani nijaký supertát. Chýbajú
jej tradièné èrty tátu ako právna subjektivita, zvrchovaná vláda, a jednotná fikálna
a daòová politika. EÚ má spoloènú menu, ale rozdielnu daòovú a sociálnu
politiku. EÚ má prvky medzinárodnej organizácie, konfederácie, federácie
i superštátu. EÚ má vlastnú vlajku, hymnu a vonkajšie hranice. Je však
organizáciou nezávislých štátov, ktorých lídri (predsedovia vlád) musia
jednomyse¾ne prija vetky ve¾ké rozhodnutia. Vo väèine prípadov však rozhodujú
príslušné orgány EÚ. Èlenské táty únie majú vlastné štátoprávne systémy –
kontituèné monarchie alebo republiky. Môu podpisova dvojstranné zmluvy
s inými tátmi a prostredníctvom svojich zástupcov v intitúciách EÚ zabezpeèujú
kontrolu jej èinnosti.
Orgány Európskej únie
Európska rada / Rada Európskej únie *– najvyšší politický orgán EÚ, známy
ako samit. Tvoria ju predsedovia vlád (premiéri) èlenských krajín. Rada prijíma a
schva¾uje vetky európske normy zvyèajne na návrh komisie, buï jednomyse¾ne
alebo kvalifikovanou väèinou. Slovensko pod¾a ve¾kosti tátu disponuje 7 hlasmi.
Administratívu únie vykonáva tie rotujúce predsedníctvo EÚ, ktoré preberajú
jednotlivé èlenské táty na dobu 6 mesiacov. Kadá krajina sa orientuje na vopred
stanovené priority.
Európska komisia – zastupuje EÚ v obchodných, èiastoène aj politických
rokovaniach. Predkladá Rade návrhy európskych noriem a dohliada na ich plnenie.
Èlenmi sú národní komisári, zástupcovia èlenských tátov, ktorí majú rozdelené
jednotlivé rezorty. Ich úlohou je uprednostòova záujem EÚ, nie záujmy vlastného
tátu. Slovensko v súèasnosti zastupuje Ján Fige¾, ktorý je komisárom pre
vzdelávanie, vedu, kultúru a jazykovú diverzitu.
Európsky parlament – má po rozšírení v roku 2004 738 europoslancov.
Rada Európy je jedinou celoeurópskou organizáciou zdruujúcou dnes 44 tátov,
vrátane Slovenska. Jej poslaním je kontrolova a presadzova uplatòovanie ¾udských
práv a demokracie.
*
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Èlenské táty majú dohodnutý poèet poslancov, ktorých volia priamo obèania
èlenských tátov. Slovensko má 14 mandátov. Vo¾by sa konajú kadých 5 rokov,
prvé vo¾by na Slovensku boli v roku 2004. Parlament má obmedzené právomoci,
vo väèine otázok spolurozhoduje s Radou EÚ. Poslanci v EP zastupujú príslušné
politické strany, nie svoje štáty. Sú tu zastúpení kresanskí demokrati, socialisti,
liberáli, zelení.
Európsky súdny dvor – skladá sa z nezávislých sudcov delegovaných èlenskými
tátmi. Úlohou súdu je porovnáva právo EÚ s právom èlenských tátov, dba
o dodriavanie európskeho práva, ktoré má vyiu platnos ako vnútrotátne normy.
Európska ústava  spoloèný dokument Ústavná zmluva Európskej únie, v ktorej
sú zakotvené základné princípy EÚ. V jednotlivých èlenských krajinách prebieha
ratifikácia euroústavy formou referenda alebo hlasovaním v parlamente.
Spoloèný právny rámec Európskej únie predstavuje acquis communautaire
– základ pre uplatòovanie práva a záväzkov èlenských tátov. Zahàòa komunitárny
právny poriadok a komunitárne právo primárne a odvodené  základné zmluvy
a právne akty, veobecné právne zásady EÚ, judikatúru Európskeho súdneho dvora.
Agenda 2000  akèný plán Európskej únie obsahuje reformy a nástroje v oblasti
verejnej správy.
Medzi komunitárne právne nástroje patria:
• Nariadenie (Regulation): má silu zákona, platí v kadom èlenskom táte;
• Smernica (Directive): zaväzuje èlenov upravi národnú legislatívu v danej
oblasti;
• Rozhodnutie (Desision): záväzné pre vetkých, ktorým je urèené;
• Normy, štandardy(Standards): záväzné pre vetkých èlenov;
• Odporúèania (Recommendations) a stanoviská: nie sú záväzné.
Základným princípom uplatòovania politiky EÚ je princíp subsidiarity, ktorý
má na základe etnických, regionálnych a lokálnych h¾adísk umoni prijímanie
rozhodnutí na takej úrovni, ktorá je èo najbliie k obèanom. Na tomto princípe sa
na Slovensku uskutoènila reforma verejnej správy.
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6.3 EUROREGIÓNY
Formovanie súèasnej Európy predstavuje dlhodobý a zloitý proces, ktorý
bol ovplyvnený mnohými historickými, politickými, ekonomickými a sociálnymi
faktormi. Po dlhé stároèia hranica zohrávala dôleitú úlohu. V súèasnej integrujúcej
sa Európe hranice nadobúdajú nový rozmer, èo bezprostredne súvisí s troma
významnými procesmi  zruením vnútorných hraníc v rámci EÚ a presunom ich
pôvodnej funkcie na tzv. vonkajie hranice. Proces súvisel so zmenou politických
reimov, s demokratizáciou a integráciou krajín strednej a východnej Európy.
Výsledkom integraèných snáh je aj formovanie a rozvoj intenzívnych politických,
ekonomických a kultúrnych kontaktov v regiónoch na tzv. vonkajích hraniciach
EÚ, èo mono povaova za základnú mylienku formovania spolupráce v európskych
cezhranièných regiónoch.
Cezhranièná spolupráca má v Európe dlhú históriu a vo veobecnosti je
chápaná ako priama spolupráca medzi orgánmi na niích úrovniach ako je vláda,
ktorá na oboch stranách hranice pomáha podporova mier, slobodu, bezpeènos,
dodriavanie ochrany ¾udských a etnických práv, ochranu menín a vedie k rozvoju
cezhranièných regiónov (Európska charta hranièných a cezhranièných regiónov,
1995). Je vyjadrením cezhranièných väzieb ako súhrnu vetkých procesov, ktoré sú
vyústením závislosti územia z jednej strany tátnej hranice od potenciálu územia druhej
strany (Halás 2002). Základným impulzom pre vznik väzieb v rámci cezhraniènej
spolupráce sú rozdiely v ponuke a dopyte vybraných socioekonomických prvkov
geografického prostredia v regiónoch lokalizovaných na dvoch rozdielnych stranách
hranice.
Cezhranièné aktivity zahàòajú vetky formy èinností, pri ktorých prichádza
k priamemu prekroèeniu tátnej hranice (tzv. mobilita cez hranicu). Uskutoèòuje
sa formou oficiálnej  zmluvami a vzájomnými dohodami podloenej spolupráce
s aktívnou participáciou dvoch alebo viacerých rovnocenných partnerov alebo
neoficiálnej spolupráce.
Spolupráca presahujúca národné hranice má charakter cezhraniènej
(priama susedská spolupráca regionálnych a lokálnych intitúcií pozdå hranice vo
vetkých oblastiach ivota so zapojením vetkých aktérov), transnacionálnej
(spolupráca medzi národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi s cie¾om podpori
integráciu európskych regiónov, je spravidla zameraná na jednu odbornú tému, ktorá
sa riei na súvislom, relatívne rozsiahlom území) alebo interregionálnej (nová forma,
reaguje na rozírenie priestoru pre spoluprácu s cie¾om upevnenia súdrnosti a zvýenia
efektivity nástrojov trukturálnej politiky. Spolupráca sa uskutoèòuje medzi
regionálnymi a lokálnymi intitúciami spravidla v jednotlivých sektoroch a s vybranými
aktérmi) spolupráce (AEBR Gronau 2000).
Cezhranièná spolupráca sa môe realizova vo viacerých oblastiach:
ekonomika a zamestnanos obyvate¾stva; podnikanie a priemysel; turizmus; doprava;
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komunikácia; bezpeènos; ivotné prostredie; po¾nohospodárstvo a horské oblasti;
hospodárstvo a priestorové plánovanie; zdravotníctvo a sociálne sluby; kolstvo,
veda a výskum; kultúra.
Mnohé z prihranièných regiónov s dlhou tradíciou spolupráce majú
kontituované cezhranièné orgány, známe ako euroregióny (euregiá). Aj keï pod¾a
právnej formy alebo organizácie viaceré euroregióny majú rozdielne truktúry,
charakterizujú ich viaceré spoloèné znaky (identita oddelená od èlenov, vlastná
administratíva, technické a finanèné zdroje, individuálne vnútorné rozhodovanie a i.;
Európska charta hranièných a cezhranièných regiónov 1995).
Euroregión je definovaný ako ,,územie spájajúce pohranièné územné celky
organického charakteru medzi dvoma alebo viacerými tátmi. Euroregióny sú
prepojené vzájomnými vzahmi rozlièného charakteru a ich priestorové vymedzenie
sa nestotoòuje so tátnymi hranicami (Európska charta hranièných
a cezhranièných regiónov 1995).
Primárnym dôvodom na formovanie a vznik euroregiónov bola snaha o rozvoj
aktívnej spolupráce v oblastiach spoloèného záujmu dvoch susediacich prihranièných
regiónov, ktorá sa postupne rozírila o ïalie oblasti. Cie¾om euroregionálnej
spolupráce je odstránenie, resp. minimalizácia regionálnych rozdielov v úrovni
ekonomického a sociálneho prostredia, ivotnej úrovne obyvate¾stva medzi regiónmi
susediacich tátov, rieenie spoloèných environmentálnych problémov, budovanie
vzájomného porozumenia v národnostne, etnicky a kultúrne odliných a zmieaných
èastiach euroregiónov (Buèek 1992).
Spolupracujúce regióny by mali disponova technicky a kapacitne
vyhovujúcou dopravnou infratruktúrou prekraèujúcou spoloènú hranicu. Dôleitými
predpokladmi sú aj schopnos formulova spoloènú, dostatoène príalivú ideu
a víziu pre spoluprácu, s cie¾om spoloèného prospechu, podobne ako schopnos
akceptova disparity na báze komplementarity (vzájomné dopåòanie sa jednotlivých
èastí euroregiónu) a vyuitie komparatívnych výhod územia na jednej strane
euroregiónu na pôsobenie v celom euroregióne.
Ciele euroregionálnej spolupráce sú:
• Realizácia strategickej, rozvojovo orientovanej cezhraniènej spolupráce
s úèasou obèanov, intitúcií a sociálnych partnerov v programoch, projektoch
a v rozhodovacom procese.
• Vytvorenie centra cezhranièných vzahov (obèania, politici, intitúcie, sociálni
partneri, organizátori kultúrnych podujatí a i.) bez formovania nových správnych
úrovní.
• Podpora partnerskej spolupráce na vertikálnej (európska, vládna, regionálna
a lokálna úroveò) a horizontálnej úrovni, so zachovaním rovnováhy medzi
rôznymi truktúrami a právomocami na oboch stranách hranice.
• Implementácia cezhranièných rozhodnutí na národnej úrovni, pod¾a postupov
aplikovate¾ných na oboch stranách hranice (umoòuje elimináciu
kompetenèných a trukturálnych konfliktov v právomociach).
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Obsah euroregionálnej spolupráce zahròuje:
• Stanovenie a definovanie oblastí a aktivít pod¾a spoloèných záujmov, s dôrazom
na spoloèensko-kultúrnu a ekonomickú spoluprácu, spoluprácu pri budovaní
infratruktúry, v regionálnom rozvoji a ostatných oblastiach ivota (bývanie,
práca, oddych a i.).
• Poradenstvo, pomoc a koordináciu cezhraniènej spolupráce v oblastiach:
ekonomický a regionálny rozvoj, doprava, ochrana prírody a ivotného
prostredia, kultúra, port, zdravotné zabezpeèenie, technická infratruktúra,
odpadové hospodárstvo, po¾nohospodárstvo, turistika a vo¾ný èas, vývoj
a transfer technológií, vzdelávanie, sociálna spolupráca, predchádzanie
katastrofám a v oblasti zabezpeèenia verejnej bezpeènosti.
• Implementáciu zmlúv a dohôd medzi štátmi na európskej úrovni na
euroregionálnu dimenziu.
Organizácia euroregionálnej spolupráce zahròuje:
• Spojenie regionálnych a miestnych orgánov z oboch strán hranice (niekedy aj
s parlamentným zhromadením).
• Cezhranièné organizácie so sekretariátom, expertmi a administratívnym
personálom.
• V súlade so súkromným právom, zaloené národné zdruenia a nadácie na
oboch stranách hranice, v súlade s príslušným verejným právom.
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6.4 EUROREGIÓNY NA SLOVENSKU
Do roku 1989 politická situácia na Slovensku nevytvárala priaznivé
podmienky pre vznik a spoluprácu cezhranièných truktúr. V snahe nenarui pozíciu
tátu boli potláèané vetky miestne a regionálne iniciatívy, smerujúce k vzájomnej
spolupráci slovenských prihranièných regiónov s regiónmi na opaènej strane hranice.
Vznik cezhranièných truktúr a formovanie euroregionálnej spolupráce sa
v prihranièných regiónoch Slovenska stalo aktuálnym a v druhej polovine 90. rokov
20. storoèia.
Dôleitou podmienkou cezhraniènej spolupráce Slovenska je dåka hraníc
so susediacimi krajinami (Maïarsko 668,6 km, Po¾sko 547,1 km, Èeská republika
251,8 km, Rakúsko 106 km, Ukrajina 98,5 km) a morfologické pomery prihranièných
území (bezbariérová juná a juhozápadná hranica, tvorená Záhorskou, Podunajskou
a Východoslovenskou níinou, Juhoslovenskou kotlinou, s rovinatým a mierne
pahorkatinným reliéfom; severná a severovýchodná hranica tvorená
geomorfologickými celkami so znaènými výkovými rozdielmi, s obmedzenými
podmienkami na rozvoj dopravnej infratruktúry, s výskytom ekologicky cenných
a chránených území).
Nepriaznivé podmienky pre rozvoj cezhraniènej spolupráce
v predtransformaènom období sa prejavili v nízkej intenzite formovania týchto truktúr
na Slovensku aj neskôr. Do roku 1999 na územie SR zasahoval len jediný fungujúci
Euroregión Tatry. Aj keï sa oficiálne uvádzal aj Karpatský euroregión, v období
jeho vzniku v roku 1993, Slovensko neakceptovalo riadne èlenstvo a na rozdiel od
Maïarska, Po¾ska, Ukrajiny a Rumunska (od roku 1996) bolo len pridrueným
èlenom. Koický a Preovský kraj sa stali právoplatnými èlenmi Karpatského
euroregiónu a v roku 1999.
Euroregióny na Slovensku tvoria rôzne ve¾ké, viac èi menej kompaktné
územia. S výnimkou euroregiónov Kras (mikroregionálna cezhranièná truktúra)
a Koice - Miskolc (preferencia spolupráce miest) majú regionálny význam.
Nadregionálny význam má Karpatský euroregión, ktorý rozlohou (141,5 tis. km2,
z toho v SR 10,4 tis.km2, 21,3 % na území SR) a poètom obyvate¾ov (15,4 mil.,
z toho v SR 1,1 mil. obyv., 20,5 %) je pribline 3 krát väèí ako samotné Slovensko.
Euroregióny majú rozdielnu východiskovú pozíciu a pripravenos na spoluprácu,
ktorá je v súèasnosti najrozvinutejia v euroregiónoch Karpaty a Tatry, naopak
podmienkam neadekvátna je intenzita a smerovanie spolupráce v euroregiónoch
Koice  Miskolc a Kras. Najrozvinutejie formy intenzívnej cezhraniènej spolupráce,
s vyuitím vetkých predpokladov (geoekonomická poloha a dostupnos, potenciál
hospodárstva a ¾udských zdrojov, infratruktúrna vybavenos a i.) sú v regióne
pomyselného trojuholníka medzi mestami Viedeò  Bratislava  Gyõr. Doposia¾
tu vak nie je formálne potvrdená existencia euroregiónu.
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Aj napriek viacerým problémom (legislatívne a intitucionálne prekáky, slabá
koordinácia centrálnych orgánov zodpovedných za cezhraniènú spoluprácu, nedostatoèné
kompetencie na regionálnej úrovni, absencia spoloèných fondov na spolufinancovanie
aktivít, nesúlad colných predpisov, problémy s finanèným zabezpeèením pre vznik a rozvoj
euroregiónov a i.) sa stala cezhranièná a euroregionálna spolupráca úèinným nástrojom
rozvoja prihranièných regiónov.
Predpokladom úspenej spolupráce je intitucionálne a organizaèné zabezpeèenie
prihranièných eurotruktúr. Spoèíva vo vytvorení zodpovedajúceho legislatívneho
(právne normy a smernice, ktoré definujú formy a podmienky spolupráce)
a intitucionálneho (subjekty, organizácie a zdruenia realizujúce spoluprácu)
prostredia.
V súèasnosti sa evidencia euroregiónov realizuje paralelne na Ministerstve vnútra
SR, Ministerstve zahranièných vecí SR a Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja
SR, èo spolu s nejednotnými kritériami pre vznik truktúr zniuje percepciu euroregiónov.
Problém zostáva aj v intitucionalizácii euroregionálnej spolupráce (perspektívne by sa
koordinátorom spolupráce mali sta regionálne samosprávy).
V roku 2001 bolo zaloené záujmové zdruenie právnických osôb „Asociácia
euroregiónov na Slovensku”. Cie¾om asociácie je koordinácia postupov vo vzahu
k tátnej správe a samospráve, vytvorenie spoloènej platformy pri presadzovaní záujmov
euroregionálnych zdruení doma i v zahranièí.
Cie¾om spolupráce slovenských euroregiónov je podpora vetkých druhov
aktivít, smerujúcich k regionálnemu rozvoju nielen územia samotných euroregiónov ale aj
ostatného územia, s minimalizáciou vplyvu hranice a jej bariérových vplyvov. Významné
sú aj ïalie aspekty spolupráce - poznávací, budovanie dôvery, prekonávanie nevýhod
plynúcich z okrajovej polohy a zlepovanie ivotnej úrovne obyvate¾stva. Medzi
najdôleitejie oblasti spolupráce patria (MV SR 2001):
 Zlepenie komunikaèného prepojenia regiónu s územím z druhej strany tátnej
hranice (budovanie komunikaènej infratruktúry - mosty, cestné komunikácie,
úseky eleznièných tratí, cyklotrasy a i.).
 Propagácia regiónu a zvýenie jeho atraktivity pre cestovný ruch a rekreáciu
(prezentácia euroregiónu na výstavách a ve¾trhoch, prostredníctvom
informaèných centier, propagaèných materiálov, web stránok a i.).
 Úprava legislatívy a zlepenie podmienok na podporu podnikania, s monosami
vstupu hospodárskych subjektov na územie susedného tátu.
 Spoloèný postup v oblasti ochrany a tvorby ivotného prostredia.
 Koordinácia úèasti v programoch a iniciatívach EÚ.
Pod¾a foriem spolupráce medzi euroregiónmi, ktoré zasahujú na územie SR
prevláda bilaterárna spolupráca (euroregióny Bíle - Biele Karpaty, Tatry, Podunajský
Trojspolok, Váh  Dunaj -Ipe¾, Ipe¾, Neogradiensis, Slaná- Rimava, Kras, Koice 
Mikolc); trilaterálna spolupráca sa realizovala v euroregiónoch Pomoravie a Beskydy
a multilaterálna spolupráca v Karpatskom euroregióne. Rozvoj euroregionálnych
truktúr sa uskutoèòuje za pomoci finanèných prostriedkov tátu a zo zdrojov EU.
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Euroregióny v Slovenskej republike

Euroregión
Karpatský
Tatry
Pomoravie
Váh-Dunaj-Ipe¾
Ipe¾ský
Beskydy
Neogradiensis
Bilé-Biele
Karpaty
Slaná-Rimava
Košice-Miškolc
Podunajského
Trojspolku
Kras

Dátum
Hranice
Sídlo
vzniku
14.2.1993 SK/PL/UA/RO/H
Prešov
26.8.1994
SK/PL
Kemarok
23.6.1999
SK/A/CZ
Holiè
3.7.1999
SK/H
Nitra
24.10.1999
SK/H
Šahy
18.2.2000
SK/PL/CZ
ilina
25.3.2000
SK/H
Luèenec

Poèet
Rozloha
obyvate¾ov
(km2)
149 432 15 354 666
8 062
482 220
11 521
1 054 805
24 499
4 717 831
6 325
442 737
3 928
778 054
4 668
473 490

30.7.2000

SK/CZ

Trenèín

8 503

1 235 073

10.10.2000
1.12.2000

SK/H
SK/H

Roòava
Košice

6 020
14 000

730 963
1 531 948

25.1.2001

SK/H

D. Streda

5 805

640 043

1.3.2001

SK/H

Plešivec

951

73 885

Zdroj : Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 2001
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7. REGIONÁLNY ROZVOJ
A REGIONÁLNA POLITIKA
Eva Rajèáková
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7.1 VÝVOJ A CIELE REGIONÁLNEJ POLITIKY
K¾úèové slová
regionálny rozvoj
regionálna politika
regionálna disparita
regionálna samospráva
ciele regionálnej a štrukturálnej politiky
urbanizaèný proces
demografický vývoj
územnosprávne usporiadanie
kompetenèný zákon
rozvoj vidieka
rozvoj obcí
okresov
krajov
rozvoj malého a stredného podnikania
princíp partnerstva
programovania
koncentrácie
doplnkovosti
monitorovania
centralizácia, centrálne riadenie
samospráva
samosprávne kraje
trhová ekonomika
priemyselné parky
multifunkèné po¾nohospodárstvo
cestovný ruch
distribuèné siete
enviromentálna politika
¾udské zdroje

pracovná sila
regionálne rozvojové agentúry
profesijné a záujmové zdruenia
odborné inštitúcie a subjekty
mimovládne neziskové organizácie
centrum strategických štúdií
poradensko-podnikate¾ské strediská
podpora a oivenie hospodárskej èinnosti
trvalo udrate¾ný rozvoj
konkurencieschopnos
strategické ciele, zámery a priority
posudzovanie, schva¾ovanie projektov
financovanie a implementácia projektov
program štátnej pomoci
miera nezamestnanosti
okresy s vysokou mierou nezamestnanosti
rozvoj obèianskej infratruktúry
sociálna a zdravotnícka infratruktúra
zamestnanos / nezamestnanos
trh práce
rovnos príleitostí / šancí na trhu práce
sociálna inklúzia a exklúzia
rozvoj informaènej spoloènosti
rozvoj znalostnej ekonomiky
produkèná výkonnos
národný strategický referenèný rámec
štrukturálna a kohézna politika
regionálne operaèné systémy (ROP)
sektorové operaèné programy (SOP)
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Regionálna politika prela v podmienkach Slovenska viacerými vývojovými
etapami, pre ktoré boli príznaèné rozdielne strategické ciele, zámery a prístupy, èomu
odpovedal aj systém pouívaných nástrojov na rozvoj regiónov. Kadá z vývojových
etáp osobitným spôsobom ovplyvòovala rozvoj regiónov a rozdielnou intenzitou
vyuívala potenciálne predpoklady územia, èo sa napokon odrazilo aj v diferencovanej
ekonomickej a sociálnej úrovni regiónov a prehlbujúcich sa regionálnych rozdieloch.
Nemalý vplyv na rozvoj regiónov Slovenska mali aj ïalie faktory (historický vývoj,
tátno-politické pecifiká, industrializaèné a urbanizaèné procesy, demografický vývoj
a i.).
Od konca 2. svetovej vojny a do roku 1989 sa na Slovensku ako súèasti
Èeskoslovenska, uplatòovalo tzv. oblastné plánovanie a model centralistického
plánovacieho ekonomického systému. Rozvoj regiónov bol poznamenaný
centrálnym riadením a plánovaním. Oblastné (územné) truktúry a ich vzájomné vzahy
sa formovali pod urèujúcim vplyvom odvetvového prístupu. Model sa vyznaèoval
centrálnou alokáciou výrobných síl, pracovných zdrojov so zabezpeèením plnej
zamestnanosti, jednostrannou orientáciou na tzv. umelo vytvorené trhové prostredie
s monými ekologickými hazardmi a i. Sprievodnými javmi boli rastúca priestorová
nerovnováha a regionálne rozdiely, spôsobené najmä (Buèek, Tvrdoò, Ivanièková
2000, upravené):
 Absenciou hodnotových kategórií a kritérií, èo viedlo k strate orientácie podnikov
na racionálne vyuívanie hmotných a finanèných zdrojov a k zníeniu ich celkovej
efektívnosti.
 Nedostatoèným vyuívaním vnútorných zdrojov regiónov.
 Dôraznou centralizáciou a potlaèením úlohy samosprávy.
 Nerepektovaním absorpènej schopnosti a kapacity regiónov vzh¾adom na
priestorovo diferencované rozvojové predpoklady a monosti, vyplývajúce
z intraregionálneho potenciálu a stavu ivotného prostredia.
Nástrojom na riešenie regionálnych disparít sa v tomto období stala
direktívna, mobilne orientovaná stratégia. Vyznaèovala sa centrálnym
prerozde¾ovaním prostriedkov do problémových regiónov (okresov), pokraèujúcim
procesom industrializácie a budovaním technickej a sociálnej infratruktúry. Prírodné,
demografické, ekonomické a kultúrne osobitosti regiónov sa zoh¾adòovali len
nepatrne. Z dlhodobého vývoja, sprevádzaného nízkou výkonnosou regionálnej
ekonomiky, degradáciou ivotného prostredia a ïalími negatívnymi javmi, sa
regionálne rozdiely na Slovensku po relatívne krátkom prechodnom období, naïalej
prehlbovali.
Nová etapa regionálnej politiky sa na Slovensku zaèala formova po roku
1990. Vymedzenie prioritných oblastí vyplývalo zo sprievodných prejavov
transformácie slovenského hospodárstva na trhové podmienky, ktoré sa prejavili
v ekonomickej kríze prevanej väèiny dovtedy nosných, najmä priemyselných
subjektov, poklesom produkcie, zamestnanosti obyvate¾stva, rastúcim poètom
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nezamestnaných a regionálnymi disparitami. Na druhej strane sa v regiónoch
natartovali retrukturalizaèné procesy a zaèali pôsobi nové rozvojové momenty
a impulzy. Predstavovali ich priestorovo diferencované podmienky pre rozvoj malého
a stredného podnikania, rozvoj finanèných, poradenských a iných sluieb, stupeò
adaptability regiónov na nové podmienky a v neposlednom rade aj prílev zahranièných
investícií.
Zaèiatkom 90. rokov hlavnými oblasami záujmu slovenskej regionálnej
politiky bolo monitorovanie regionálnych disparít a vymedzenie problémových
regiónov, postupná implementácia nástrojov regionálnej politiky a aktivizácia
regionálnych a lokálnych èlánkov, intitúcií verejného a zmieaného sektora (Buèek
et al 2000).
Na Slovensku boli u v tomto období rozvinuté pomerne iroké základy
pre tvorbu a výkon regionálnej politiky. Monosti vo¾by a efektívne uplatòovanie jej
nástrojov vak bolo výrazne limitované viacerými deficitmi nielen finanèného, ale aj
programového, legislatívneho a intitucionálneho charakteru (Sirák 1999).
V rokoch 1990 – 1992 regionálny rozvoj Slovenska, ktoré bolo súèasou
federatívnej republiky, patril výluène do národnej pôsobnosti. K prioritám regionálnej
politiky patrili:
 Monitorovanie regionálnych nerovností a vymedzenie problémových regiónov
(okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako 20 %).
 Postupná implementácia nástrojov regionálnej politiky krajín s trhovou
ekonomikou.
 Postupné budovanie programového, legislatívneho a inštitucionálneho rámca
regionálnej politiky.
 Aktivizácia regionálnych a lokálnych èlánkov a intitúcií verejného sektora.
Ïalia etapa regionálnej politiky sa viae na obdobie po vzniku samostatnej
Slovenskej republiky (1993) a do roku 1999. Cie¾om bolo vytvorenie komplexnej
regionálnej politiky v súlade s podmienkami pre vstup, deklarovanými v Acquis
Communautaire. Priority sa sústredili na formovanie politiky regionálneho rozvoja,
vytvorenie a posilnenie intitúcií, prehåbenie spolupráce medzi orgánmi a intitúciami,
ktoré boli zodpovedné za rôzne aspekty regionálnej politiky, vrátane cezhraniènej
spolupráce a postupné uplatòovanie princípov a postupov EÚ pri príprave
a manamente projektov.
V období 1993  1999 boli, v súlade s èlánkom 130a a 130e Zmluvy o EÚ,
stanovené strategické zámery, ciele a opatrenia regionálnej politiky SR (tab. 1).
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Tab è.1: Strategické zámery a strategické ciele regionálnej politiky SR v období rokov 19931999
S tr a te g ic k é z á m e r y
v y ja d r u jú d lh o d o b ú o r ien tá c iu z a m e ra n ú n a
d o sa h o v a n ie  e lan éh o sta v u
v o b la sti r e g ion á ln eh o r o z v o ja a
r e g ion á ln e j p o litik y
P o d p o r a r e g ió n o v S lo v e n sk a a z v yš o v a n ie
n á r o d n e j p r o sp e r ity

•
•
•

P o siln e n ie a d m in istr a tív n o -in štitu c ion á ln e j
k a p a c ity n a v yk o n á v a n ie k o m p le x n e j
r e g ion á ln e j p o litik y in te g r o v a n e j sp o lu so
štru k tu rá ln ym i n á str o jm i

•
•

•

S tr a te g ic k é c ie le
v y ja d r u jú a p o m en ú v a jú stra te g ic k ú
ú lo h u a c ie ¾ , d o siah n u tie k to r éh o
v str e d n o d o b o m h o r iz o n te n a p o m ô e
r e a liz á c ii stra te g ic k é m u z á m er u
Z n i o v a n ie m e d z ir e g io n á ln yc h
r o z d ie lo v a z v yš o v a n ie ic h
k o n k u r en c ie sc h o p n o sti
K o n v e r z ia r e g ión o v v á  n e
p o stih n u týc h ú p a d k o m a
štru k tu rá ln o u k r íz o u
Z v y š o v a n ie z a m e stn a n o sti a r ie še n ie
p r o b lé m o v n a r e g io n á ln yc h trh o c h
p rá c e
R o z v o j v id ie c k y c h o b la stí
R o z v o j k o m p le x n e j in te g r o v a n e j
p o litik y r e g ion á ln eh o r o z v o ja ,
v yt v o r e n ie in štitú c ií r e g io n á ln eh o
r o z v o ja a k o r e šp o n d u jú c e h o
p rá v n eh o r á m c a
V ytv o r e n ie a p o siln en ie
r o z p oèto v ý c h a k o n tr o ln ý c h in titú c ií,
m e c h a n iz m o v p r e r e g io n á ln y r o z v o j a
štru k tu rá ln e n á str o je k o m p a tib iln é
s E Ú , s n e v yh n u tn ým i ¾ u d sk ým i
z d r o jm i

Zdroj: Centrum strategických štúdií, 1993, ÚSRSVT SR, 1996 upravené

Táto etapa bola popri pecifikácii zámerov, cie¾ov a priorít politiky regionálneho
rozvoja poznaèená budovaním intitúcií, kompetenènými zmenami v intitucionálnom
a programovom zabezpeèení regionálnej politiky na Slovensku. Rozvoj regiónov
a regionálna politika SR sa v období 1999  2004 vyvíjala v súlade s integraènými
iniciatívami a so vstupom SR do EÚ. Zmeny v regionálnej politike sa prejavili
v transformácii strategických cie¾ov regionálneho rozvoja a znamenali prínos najmä
v administratívnom a legislatívnom zabezpeèení. Vzh¾adom na to, e na Slovensku
prichádza k neustálemu prehlbovaniu regionálnych rozdielov, hlavnou úlohou regionálnej
politiky je postupné vyrovnávanie regionálnych disparít, zabezpeèenie sociálnoekonomickej súdrnosti a zvyovanie ivotnej úrovne obyvate¾stva.
Strategickým cie¾om je zabezpeèi taký rast HDP, aby Slovenská republika do
roku 2006 dosiahla úroveò 60 %  65 % priemeru HDP na obyvate¾a EÚ 15, so
zachovaním trvalo udrate¾ného rozvoja. Nevyhnutným predpokladom pre realizáciu
strategického cie¾a je medziroèný prírastok HDP v bených cenách v priemere od
3,0 % do 5,0 %. Dosiahnutie deklarovaných cie¾ov si v regionálnej dimenzii vyaduje
splnenie nasledovných podmienok (MV RR SR 2001):
 Vytvorenie podmienok pre vyváený ekonomický a sociálny rozvoj regiónov
s repektovaním princípu egalizácie a so zabezpeèením podporných opatrení na
tlmenie regionálnych disparít.
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Racionálne vyuívanie územia SR najmä dôsledným uplatòovaním princípu
viacerých centier mestského osídlenia a primeraného rozvoja vidieckeho osídlenia
so zodpovedajúcim vybavením zariadení sociálnej a technickej infratruktúry,
ktoré by sa malo pribliova tandardom krajín EÚ.
 Princíp ochrany a tvorby ivotného prostredia sleduje, aby súèasne
s ekonomickým rozvojom boli zachované, resp. obnovené aj environmentálne
funkcie územia.
 Tvorba legislatívnych, finanèných a intitucionálnych opatrení, ktoré vytvárajú
priestor pre podporu a rozvoj podnikate¾ských aktivít v regiónoch a prechod
kompetencií za rozvoj regiónov na orgány regionálnej a miestnej samosprávy.
 Vznik a podpora rozvoja verejných, súkromných intitúcií a záujmových zdruení
orientovaných na generovanie vnútorných zdrojov zabezpeèujúcich ekonomický
rast a zvyovanie kvality ivota v regiónoch, mestských a vidieckych sídlach.
Strategické ciele regionálneho rozvoja sa premietajú do rozvojových osí,
globálnych a pecifických cie¾ov regionálneho rozvoja Slovenska (tab. 2)
Transformácia sa prejavila aj v inštitucionálnom, programovom
a legislatívnom zabezpeèení regionálneho rozvoja a regionálnej politiky.
Zákon o podpore regionálneho rozvoja (Zákon NR SR è. 503/2001 Z. z.
z 18. októbra 2001) stanovuje kritériá na vymedzenie tzv. podporovaných regiónov,
ku ktorým patria:
 hospodársky slabé regióny, ktoré pod¾a ukazovate¾ov hospodárskeho
a sociálneho rozvoja dosahujú podstatne niiu úroveò, ako je priemer Slovenskej
republiky.
 regióny s nepriaznivou štruktúrou, s negatívnymi dôsledkami štrukturálnych zmien.
V predvstupových rokovaniach SR s EÚ bola v roku 2001, úspešne
uzatvorená kapitola 21 – Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych
nástrojov. Analýzy poukázali najmä na nedostatky v podmienkach implementácie
štrukturálnych nástrojov EÚ (nízka úroveò technickej prípravy projektov, absencia
zodpovedajúcich administratívnych kapacít, finanèného manamentu a kontrolných
mechanizmov a i.) v predvstupovom období. Na zlepšenie východiskovej situácie
v prístupovom procese, vláda SR pre oblas regionálnej a trukturálnej politiky schválila
viaceré prioritné úlohy (Rajèák, 2001):
 Nariadenie vlády SR k hospodáreniu s finanènými prostriedkami pri realizácii
programov Phare, ISPA a SAPARD;
 Dobudovanie riadiacich a platobných autorít pre implementáciu štrukturálnych
fondov na príslušných rezortných ministerstvách;
 Vypracovanie systému finanèného riadenia pri èerpaní trukturálnych nástrojov
EÚ;
 Upresnenie kompetencií medzi centrálnou a regionálnou úrovòou, vytvorenie
systémov technickej prípravy, monitorovania a hodnotenia projektov,
podporovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.
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Tab. è. 2 : Ciele regionálneho rozvoja v Slovenskej republike v programovacom období
2004–2006
Strategický
cie¾

Hlavné rozvojové
osi

Globálny cie¾

1.Tvorba efektívnych
pracovných miest
a zníenie
nezamestnanosti

Rast HDP na úrove ò 60  65 % z
priemeru EÚ v roku 2006

2. Podpora
kontinuálneho rastu
konkurencieschopnej
produkcie
Vyuitie
produkèného
potenciálu a
zvýšenie inovaènej
kapacity regiónov
Rozvoj ¾udských
zdrojov
Zlepšenie
dostupnosti
a infraštruktúrnej
vybavenosti územia

3. Rozvoj technickej
a sociálnej
infraštruktúry

4. Rozvoj výroby
a sluieb zaloených
na vyuití domácich
zdrojov

5. Ochrana
a skvalitòovanie
ivotného prostredia
6. Rozvoj vidieka
a multifunkèného
po¾nohospodárstva

Špecifický cie¾
Reštrukturalizácia, mikroekonomická adaptácia a stimulácia
rozvoja podnikov
Podpora investícií a alokaèných mechanizmov zvyujúcich
dlhodobú konkurencieschopnos a tvorbu efektívnych
pracovných miest
Informaèno-technologická podpora podnikov
Stabilizácia trhu práce a zníenie nezamestnanosti
v dlhodobo zaostávajúcich regiónoch
Podpora stavebnej výroby v regiónoch
Podpora odbytu s osobitným zrete¾om na export
Podpora finanènej konkurencieschopnosti
Stabilizácia podnikate¾ského prostredia a jeho kontinuálne
vylepšovanie
Kontinuálny rast konkurencieschopnej produkcie a sluieb
s osobitým zrete¾om na malé a stredné podnikanie
Modernizácia a rozvoj dopravnej infraštruktúry
Rozvoj dopravnej obslunosti a infraštruktúry regiónov
Rozvoj bývania a technickej infraštruktúry obcí, miest
a regiónov
Zvýšenie prunosti trhu práce v regiónoch
Rozvoj sociálnej a zdravotnej starostlivosti v regiónoch
Podpora rozvoja systému vzdelávania
Modernizácia verejnej správy
Podpora rozvoja obèianskych iniciatív v regiónoch
Podpora marginalizovaných skupín
Vyuitie zdrojov generujúcich hospodársky rast a trvalú
konkurencieschopnos
Rozvoj cestovného ruchu a kúpe¾níctva
Zvýšenie efektívnosti energetického hospodárstva a rozvoj
komunálnej energetiky
Budovanie a zvyšovanie kvality distribuèných sietí
Podpora rozvoja trhových sluieb
Budovanie a rozvoj priemyselných parkov
Obnova environmentálnych funkcií na území
Ochrana vôd
Ochrana klímy a ovzdušia
Nakladanie s odpadmi a odstraòovanie starých záaí
Environmentálna osveta, výchova a vzdelávanie
Trvalo udrate¾ný rozvoj vidieckych oblastí
Rozvoj multifunkèného po¾nohospodárstva
Zvýšenie konkurencieschopnosti po¾nohospodárstva
a lesníctva

Zdroj: MVRR SR 2001 (upravené)

Úsilie bolo koncentrované do tzv. Špeciálneho prípravného programu pre
štrukturálne fondy EÚ (rok 2001), ktorý prostredníctvom priorít sledoval
posilnenie kapacít potrebných pre implementáciu trukturálnych nástrojov
a kohézneho fondu EÚ so zoh¾adnením princípov partnerstva, programovania,
koncentrácie a doplnkovosti.
Rok 2002 bol v oblasti regionálneho rozvoja a regionálnej politiky významný
najmä z h¾adiska integraèných snáh. Spája sa s prijatím tzv. Národného rozvojového
plánu (MVRR SR), prostredníctvom ktorého sa SR zaviazala efektívne vyuíva
nástroje, zjednodui a spreh¾adni prístup, prostredníctvom formujúceho sa systému
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spolufinancovania regionálneho rozvoja vyrovnáva medziregionálne disparity, zvýi
administratívne kapacity a prispie k zvýenej informovanosti obyvate¾stva
o monostiach a implementácie nástrojov regionálnej politiky.
Národný rozvojový plán, spolu so sektorovými operaènými programami
(ïalej SOP  SOP Priemysel a sluby, SOP Infratruktúra a ivotné prostredie,
SOP Po¾nohospodárstvo a rozvoj vidieka, SOP) a s ïalími materiálmi - Jednotný
programový dokument NUTS II Bratislavský kraj Cie¾ 2 a Jednotný programový
dokument NUTS II Bratislavský kraj Cie¾ 3 (pozri èas Programové zabezpeèenie
regionálneho rozvoja a regionálnej politiky), predstavuje bazálny dokument,
nevyhnutný pre implementáciu nástrojov štrukturálnej politiky EÚ v podmienkach
SR pre programovacie obdobie 2004 – 2006.
Významnými krokmi bol aj presun kompetencií na samosprávu a dobudovanie
kapacít pre implementáciu nástrojov trukturálnej politiky EÚ. K 1. 1. 2002 bola pri
Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR (ïalej MVRR SR), zaloená
Implemetaèná agentúra pre SR. Ministerstvo financií SR (ïalej MF SR) je stanovené
ako platobný orgán pre trukturálne fondy; pre Kohézny fond je riadiacim orgánom
MVRR SR a platobným orgánom MF SR.
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7.2 Intitucionálne, programové a legislatívne zabezpeèenie
regionálneho rozvoja a regionálnej politiky po roku 1990
Dôleitú úlohu v rozvoji regiónov a v regionálnej politike má okrem stanovenia
cie¾ov a priorít, budovanie intitucionálneho a legislatívneho prostredia, vypracovanie
a uplatnenie systému programových dokumentov. Intitucionálne, legislatívne
a programové zabezpeèenie (tzv. mimoekonomické nástroje) regionálnej politiky,
predstavujú nevyhnutný elementárny rámec pre aplikáciu sústavy ekonomických,
administratívnych a trukturálnych nástrojov EÚ v rozvoji regiónov.
Inštitucionálne zabezpeèenie regionálneho rozvoja a regionálnej politiky
Vo všeobecnosti intitucionálne zabezpeèenie vyjadruje podporu tátu pri vzniku
a rozvoji intitúcií zameraných na podporu regionálneho rozvoja a regionálnej politiky.
V prvom období transformácie zaèiatkom 90. rokov gestorom regionálnej politiky
bolo Ministerstvo pre hospodársku stratégiu, ktoré sa neskôr transformovalo na
Komisiu vlády SR pre hospodársku stratégiu. V období pred vznikom SR
k úspechom slovenskej regionálnej politiky v oblasti inštitucionálneho a legislatívneho
zabezpeèenia patrili:
 Vypracovanie a schválenie Zásad regionálnej hospodárskej politiky (júl
1991, uznesenie vlády SR è. 390/1991). V zmysle materiálu sa regionálna politika
mala realizova prostredníctvom regionálne diferencovanej úverovej, daòovej
a dotaènej politiky, ktorá mala napomôc oiveniu ekonomického rozvoja v 10
vybraných okresoch (Bardejov, Èadca, Dolný Kubín, Luèenec, Povaská
Bystrica, Rimavská Sobota, Roòava, Stará ¼ubovòa, Trebiov, Ve¾ký Krtí),
 Vypracovanie Koncepcie štátnej regionálnej politiky (rok 1997);
 Zabezpeèenie systému trvalého monitoringu regionálnych disparít;
 Vytvorenie koordinaèného orgánu Regikon, so zastúpením aktérov so záujmami
v regionálnom rozvoji;
 Rozpracovanie Zákona o regionálnom rozvoji a Zákona o fonde
regionálneho rozvoja;
 Postupné spracovanie programov rozvoja krajov a okresov;
 Zakladanie regionálnych a hospodárskych rád;
 Formovanie poradensko-podnikate¾ských stredísk;
 Vznik nových orgánov v súvislosti s aktivizáciou Slovenska v cezhraniènej
spolupráci (Rakúsko-slovenská komisia pre priestorové plánovanie, vstup
Slovenska do Pracovného spoloèenstva Podunajských krajín, rozvoj Slovenskopo¾skej a Slovensko-maïarskej cezhraniènej spolupráce a i.).
Obdobie 1991 – 1999 bolo poznamenané transformáciou intitucionálneho
zabezpeèenia regionálnej politiky a zmenou kompetenèného postavenia jednotlivých
truktúr.Poèas relatívne krátkeho prechodného obdobia gestorom regionálnej politiky
bola Komisia vlády pre hospodársku stratégiu. Prostredníctvom okresných
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úradov zabezpeèovala pravidelný monitoring sociálno-ekonomickej situácie
a spracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre väèinu okresov
Slovenska.
V rokoch 1993 – 1995 pod gesciou Centra strategických štúdií, boli
spracované mnohé analytické materiály a programové dokumenty. Osobitná
pozornos sa venovala okresom s mierou nezamestnanosti vyššou ako 20%
(Rimavská Sobota, Roòava, Spiská Nová Ves, Trebišov, Svidník) a cezhraniènej
spolupráci (túdia rozvoja regiónu Viedeò - Bratislava  Gyõr a koordinaèná túdia
zameraná na rozvoj spolupráce v slovensko-po¾ských prihranièných regiónoch a i.).
V roku 1996, v súlade s územno-správnym usporiadaním a vznikom ôsmych
krajských úradov (Zákon NR SR è.222/1996), úlohu koordinátora
socioekonomického rozvoja regiónov prevzali Odbory regionálneho rozvoja
a iných odvetvových vzahov krajských úradov. Zároveò plnili funkciu základného
èlánku pri budovaní informaèného systému o území. Gestorom regionálnej politiky
sa stal Úrad pre stratégiu rozvoja spoloènosti, vedy a techniky SR (ÚSRSVT
SR).
V súèasnosti má intitucionálne zabezpeèenie regionálnej politiky SR tri
úrovne:
 centrálnu (vláda SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,
ústredné orgány štátnej správy),
 regionálnu (samospráva VÚC, krajské úrady),
 lokálnu (obce), s príslušnými kompetenciami (tab. 3 ).
Gestorom regionálnej politiky v SR je od roku 1999 Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Vznik samosprávnych krajov, presun kompetencií z
krajských a okresných úradov na samosprávne kraje a obce (Zákon NR SR è. 416
Z. z. O prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na
vyššie územné, schválený 20. septembra 2001) znamenal významný posun v truktúre
intitucionálneho zabezpeèenia politiky regionálneho rozvoja na Slovensku.
Významnú poradnú úlohu má aj Rada vlády SR pre regionálnu politiku
(vznik v súlade s Uznesením vlády è. 610 / 1999)  koordinaèný, poradný a iniciatívny
orgán vlády SR v oblasti regionálnej politiky a koordinácie trukturálnych nástrojov
EÚ. Svojou èinnosou podporuje tvorbu legislatívnych a intitucionálnych podmienok
na realizáciu stratégie regionálnej politiky SR a štrukturálnej politiky EÚ
v podmienkach SR.
truktúru subjektov v súlade s princípom partnerstva dopåòajú regionálne
rozvojové agentúry, profesijné a iné záujmové zdruenia, odborné intitúcie
a subjekty, mimovládne neziskové organizácie. K intitucionálnemu zabezpeèeniu
regionálneho rozvoja a politiky na Slovensku prispel aj vznik integrovanej siete
regionálnych rozvojových agentúr a Národná rozvojová agentúra.
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Tab.è. 3 Intitucionálne zabezpeèenie regionálnej politiky v SR
Centrálna úroveò
Vláda SR
o
o
o

o

o
o
o
o
o

o

o
o
o
o

schva¾uje programové dokumenty a zásadné
opatrenia týkajúce sa tvorby a realizácie
politiky regionálneho rozvoja
predkladá NR SR legislatívne návrhy
ovplyvòujúce politiku regionálneho rozvoja
navrhuje objem finanèných prostriedkov zo
tátneho rozpoètu na zabezpeèenie tátnej
regionálnej politiky

Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR

koordinuje èinnos orgánov tátnej správy
a územnej samosprávy zúèastnených na
príprave a tvorbe Národného plánu
regionálneho rozvoja SR(NPRR SR),
regionálnych operaèných programoch (ROP)
a sektorových operaèných programoch (SOP)
v spolupráci s orgánmi tátnej správy
a územnej samosprávy a sociálnoekonomickými partnermi vypracováva návrh
NPRR SR a predkladá ho vláde na schválenie
v spolupráci s orgánmi tátnej správy, územnej
samosprávy a sociálno-ekonomickými
partnermi zabezpeèuje vypracovanie ROP
vyhodnocuje priebeh a plnenie NPRR SR
prostredníctvom detaovaných pracovísk
zabezpeèuje priebeh a plnenie ROP
zabezpeèuje spoluprácu s orgánmi EU,
koordinuje vyuívanie finanèných prostriedkov
z fondov v oblasti hospodárskej a sociálnej
súdrnosti, medzinárodnej a cezhraniènej
spolupráce
prostredníctvom detaovaných pracovísk
zabezpeèuje výber projektov v rámci realizácie
ROP, zabezpeèuje ich nezávislé expertné
posudzovanie, prièom kritériá urèí nezávislý
monitorovací výbor
zriaïuje Implementaènú a platobnú agentúru
zriaïuje regionálne a Národný monitorovací
výbor
poveruje èinnosou organizácie, spadajúce pod
ministerstvo
za úèelom plnenia úloh získava informácie od
orgánov tátnej správy a územnej samosprávy

o

Rada vlády SR pre regionálnu
politiku
nadrezortný koordinaèný, poradný
a iniciatívny orgán vlády pre
regionálnu politiku

Ústredné orgány tátnej správy
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

spolupracujú pri vypracovaní
a realizácii NPRR a regionálnych
programoch rozvoja
plnia úlohy súvisiace s oblasou
podpory regionálneho rozvoja,
s cie¾om vyrovnávania regionálnych
disparít
MF SR - zabezpeèuje kofinancovanie
predvstupových a trukturálnych
fondov EU; zodpovedá za finanèné
riadenie programov PHARE, ISPA,
SAPARD; vykonáva kontroly
hospodárenia na orgánoch
implemetnácie
MP SR - environentálna politika;
územné plánovanie, program ISPA
Min. pôdohospodárstva SR - agrárna
politika; rozvoj vidieka; program
SAPARD
Min. dopravy,pôt a telekom.SR dopravná politika; program ISPA
MH SR - priemyselná politika,
podpora rozvoja cestovného ruchu,
podpora malého a stredného
podnikania, zahranièné investície
MPSVaR SR - politika zamestnanosti
Min.vnútra SR - cezhranièná
a interteritoriálna spolupráca
spolupráca orgánov miestnej tátnej
správy v oblasti regionálneho rozvoja
MZV SR - medzinárodná politika
v oblasti regionálnej politiky
Min. kultúry SR - ochrana rozvoj
kultúrneho dedièstva, zachovanie
a vyuitie kultúrneho potenciálu
v regiónoch SR
Úrad pre tátnu pomoc - posudzuje,
hodnotí a predkladá na schválenie
tátnu pomoc z územného h¾adiska
v oblastiach rozvoja regiónov, malé
a stredné podnikanie a i.

K špecializovaným poradenským centrám oblasti regionálneho rozvoja, ktoré
sa orientujú najmä na konzultaèné aktivity, patria regionálne informaèné
a konzultaèné centrá. Významné postavenie má aj Národná agentúra pre rozvoj
malého a stredného podnikania (vznik v roku 1993), ktorá poskytuje
inštitucionálnu podporu pre rozvoj malého a stredného podnikania (informaèné
centrum, koordinácia v oblasti programovania, legislatívy, finanènej podpory
z verejných zdrojov a zo trukturálnych nástrojov EÚ).
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Tab. 3 Intitucionálne zabezpeèenie regionálnej politiky v SR, pokraèovanie
Regionálna úroveò
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Samosprávne kraje

zabezpeèuje vypracovanie, schva¾uje
a vyhodnocuje plnenie programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja
monitoruje a pravidelne vyhodnocuje sociálnoekonomický rozvoj VÚC
spolupracuje MVRR SR, s ústrednými orgánmi
tátnej správy pri príprave NP RR a SOP ako aj
s ostatnými partnermi
zabezpeèuje TUR a sociálny rozvoj na území
kraja
obstaráva a schva¾uje rozvojové projekty
regionálneho charakteru, podie¾a sa na ich
realizácii, vyhodnocuje ich plnenie, vykonáva
vlastnú investiènú a podnikate¾skú èinnos
vypracúva, schva¾uje a vyhodnocuje plnenie
programov medzinárodnej spolupráce na
regionálnej úrovni a podie¾a sa na ich
uskutoèòovaní
pravidelne monitoruje a hodnotí rozvoj
samosprávneho kraja a vypracúva správy o
hospodárskom a sociálnom rozvoji kraja,
zabezpeèuje spoluprácu s ïalími
samosprávnymi krajmi, s územnými celkami a s
orgánmi iných tátov s regionálnymi funkciami
pri výkone samosprávy,

Okresný úrad *

zabezpeèuje vypracovanie programov
sociálneho a ekonomického rozvoja okresu
poskytuje metodickú pomoc obciam pri
vypracovaní analytických programových
dokumentov
poskytuje podklady a informácie potrebné pre
prípravu koncepèných celokrajských
rozvojových dokumentov
koordinuje realizáciu opatrení, vyplývajúcich z
prísluných dokumentov na území okresov
zabezpeèuje vypracovanie dokumentov na
realizáciu regionálnych podporných programov
vyjadruje sa k plánom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obcí a miest, resp.
regionálnych zdruení

o
o
o
o
o

o
o
o
o

Krajský úrad *

zabezpeèuje vypracovanie a schva¾uje
koncepcie rozvoja kraja
podie¾a sa na vypracovaní ROP kraja
(2)
spolupracuje s ústrednými orgánmi
tátnej správy pri plnení cie¾ov a úloh
regionálneho rozvoja
koordinuje súèinnos okresných
úradov s inými tátnymi orgánmi v
kraji pri vypracovaní analytických a
programových dokumentov
vyjadruje sa k programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja
krajov

Obce

zabezpeèujú vypracovanie, schva¾ujú
program rozvoja obce a zodpovedajú
za jeho plnenie
zabezpeèujú a podporujú rozvoj
obecných aktivít potrebných pre
rozvoj regiónu prostredníctvom
veobecne záväzných nariadení
môu zdruova svoje prostriedky
pre realizáciu zámerov so susednými
obcami a ïalími právnickými
osobami
spolu s ïalími obcami môu
vytvára mikroregióny

Ostatné subjekty, ktoré sa v súlade s princípom partnerstva podie¾ajú na realizácii regionálnej
politiky: regionálne rozvojové agentúry, profesné a iné záujmové zdruenia, odborné intitúcie
a subjekty, mimovládne neziskové organizácie
presun kompetencií z krajských a okresných úradov na samosprávne kraje a obce (Zákon NR
SR è.416 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov tátnej správy na obce a na
vyie územné, schválený 20. septembra 2001)

*

Zdroj MVRR SR, 2001 aktualizované
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7.3 Programové zabezpeèenie regionálneho rozvoja a
regionálnej politiky
Súèasne s transformáciou intitucionálneho rámca prilo aj ku zmenám
v programovom zabezpeèení regionálneho rozvoja. Regionálna politika sa nepretritou
a cie¾avedomou èinnosou transformuje do cie¾ov, úloh a nástrojov, ktoré sú
obsiahnuté v dokumentoch regionálneho rozvoja. Potreba programových a
analytických dokumentov vyplýva z poznania aktuálneho stavu, z nevyhnutnosti
riešenia pretrvávajúcich problémov. Od roku 1990 štruktúru programových
dokumentov politiky regionálneho rozvoja na Slovensku tvorili:
• Stratégia regionálneho rozvoja  základný programový dokument politiky
regionálneho rozvoja na republikovej úrovni. Zároveò predstavuje východiskový
dokument pre úèastníkov regionálnej politiky s vecnou, èasovou a priestorovou
konkretizáciou cie¾ov a nástrojov realizácie. Zahròuje globálne zámery na podporu
regionálneho rozvoja, vymedzuje problémové regióny a stanovuje spôsob podpory
ich ïalieho rozvoja.
• Regionálne podporné programy – bezprostredne nadväzujú na stratégiu
regionálneho rozvoja, stanovujú spôsob podpory, ekonomické nástroje a systémové
opatrenia, ktoré napomáhajú rozvoju tzv. problémových regiónov. Dokument
obsahuje regionálne programy podpory malého a stredného podnikania a
podnikate¾skej infratruktúry, opatrenia na zmiernenie dopadu trukturálnych zmien,
podporu zamestnanosti, priorít obèianskej a technickej vybavenosti, výskumu a
nástroje na realizáciu rozvojových programov.
• Koncepcia sociálno-ekonomického rozvoja kraja – základný programový
dokument na regionálnej úrovni, pecifikuje ciele politiky regionálneho rozvoja na
úrovni kraja, má koordinaènú funkciu a je spoloènou koncepciou úèastníkov
regionálnej politiky pri zabezpeèovaní harmonického rozvoja regiónov a podkladom
pre rozhodnutie o finanènej podpore tátu - tátnej dotácii.
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresov sa spravidla spracováva
pre tzv. problémové okresy alebo na základe rozhodnutia záujmového zdruenia pre
obce. Obsahuje spoloèné rozvojové zámery územných celkov, orgánov tátnej správy
a ostatných úèastníkov politiky regionálneho rozvoja, nástroje a opatrenia na podporu
rozvoja hospodárskej truktúry okresu, analýzu demografického a ekonomického
potenciálu, regionálneho trhu práce, sídelnej truktúry, obèianskej a technickej
infratruktúry, ïalej analýzu sluieb, cestovného ruchu a ochranu ivotného prostredia.
• Program rozvoja obcí - základný programový dokument rozvoja obce, s
identickou štruktúrou ako program hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresov,
vychádza z ekonomických parametrov (rozpoèet) a územno-technických
predpokladov (územno-plánovacia dokumentácia) obce. V dokumente orgány obce
formulujú rozpoètové zámery rozvoja, programy sa prejednávajú s obèanmi
a akceptujú sa oprávnené poiadavky obèanov.
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Na základe Kritérií pre posudzovanie, schva¾ovanie a financovanie
projektov podporujúcich regionálny rozvoj (Uznesenie vlády è. 574/1996 Zb.
z.), boli v období 1996  1999 pride¾ované prostriedky (cca 48  100 mil. Sk
roène; ÚSRSVT SR 1999) na podporu rozvojových projektov pre malých a stredných
podnikate¾ov, obciam a regionálnym rozvojovým agentúram. Prostriedky smerovali
najmä na rozvoj malého a stredného podnikania v odvetviach výroba, sluby, cestovný
ruch s cie¾om tvorby pracovných miest, zvyovania konkurencie a exportnej
výkonnosti. Dôleitým programovým dokumentom bola Koncepcia štátnej
regionálnej politiky (schválená uznesením vlády SR è. 802, v roku 1997),
ktorá definuje ciele regionálnej politiky a spôsoby ich zabezpeèenia.
Súèinnos tvorby dokumentov tátnej regionálnej politiky s územným rozvojom
a plánovaním bola prezentovaná v Koncepcii územného rozvoja Slovenska
(Aurex, MP SR 2001).
Podmienkou èerpania prostriedkov z (pred)trukturálnych nástrojov EÚ pre
krajiny uchádzajúce sa o èlenstvo v EÚ bolo spracovanie tzv. viacroèných
integrovaných rozvojových programov, smerujúcich k podpore vybraných
regiónov. Prvým dokumentom, ktorý sa svojou filozofiou najviac priblíil poiadavkám
EÚ, bol Integrovaný plán regionálneho a sociálneho rozvoja SR pre realizáciu
programu Phare 2000 (ÚSRSVT SR 1999), schválený vládou SR v roku 1999.
Pri jeho spracovaní sa zoh¾adnili viaceré poiadavky (rast HDP SR na úroveò priemeru
krajín EÚ, vyrovnávanie regionálnych disparít, zlepenie kvality ivotného prostredia,
posilnenie sociálnej kohézie a sociálneho kapitálu, zavedenie a stabilizácia fungujúceho
inštitucionálneho a regionálneho usporiadania SR). Dokument vymedzil strategické
priority (Podpora produktívnej ekonomiky a posilnenie jej konkurencieschopnosti,
¼udské zdroje, sociálne a podporné mechanizmy, Regionálna integrita a trvalo
udrate¾ný rozvoj, Rozvoj po¾nohospodárstva a vidieka) a prioritné regióny pre
realizáciu a èerpanie pomoci Phare 2000+. Dokument stanovil postup pri
spracovaní Regionálnych operaèných plánov a v súlade s hospodárskou a sociálnou
súdrnosou postup pri zriaïovaní riadiacich monitorovacích výborov na národnej a
regionálnej úrovni1 .
Za prioritné z h¾adiska naliehavosti èerpania pomoci Phare 2000+ boli vládou
SR navrhnuté územné celky: Slovensko  východ, Slovensko  juhozápad, Slovensko
 severozápad (Uznesenie vlády SR è. 923 / 1999), v rámci krajov sa za
zaostávajúce povaovali okresy regiónu Slovensko  východ (29 okresov
Preovského, Koického a Banskobystrického kraja).
Národný monitorovací výbor (NMV, zriadený v súlade s nariadením Rady ES è.1260/99,
èl.35, tatút NMV schválený vládou SR dòa 11. júla 2001 uznesením è. 647) je zodpovedný za
koordináciu zabezpeèenia prípravy a monitorovania realizácie NPRR SR. Koordinuje èinnos
regionálnych riadiacich a monitorovacích výborov, zabezpeèuje vyhotovenie priebených a
závereèných správ, hodnotení a ïalích úloh pod¾a tatútu NMV.
Regionálne riadiace a monitorovacie výbory reprezentujú záujmy regiónov.
1
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V súèasnosti systém platných programových dokumentov regionálnej politiky tvorí:
• Národný plán regionálneho rozvoja SR (NPRR SR; schválený uznesením
vlády SR è. 240 z 15. marca 2001) predstavuje základný strednodobý programový
dokument regionálnej politiky SR, ktorý urèuje stratégiu tátu v oblasti podpory
regionálneho rozvoja, definuje východiská a stanovuje rozvojové zásady, ciele
a priority pre vypracovanie regionálnych programov rozvoja.
 Regionálne operaèné programy (ïalej ROP) sú vypracované pre vopred
vymedzené regióny s pevným èasovým a finanèným rámcom realizácie.
ROP sú spracované na úrovni regiónov Bratislava, Slovensko - juhovýchod,
Slovensko - severozápad, Slovensko - východ. Súèasou NPRR SR sú aj doplnkové
(informatívne) èasti. Dotýkajú sa viacerých okruhov: medzinárodný a ekonomický
kontext (porovnanie priemerných ukazovate¾ov hospodárstva SR s priemerom EÚ
a susedných tátov v oblasti hospodárskej a sociálnej súdrnosti), hospodárske
prognózy (predpokladaný vývoj HDP, zamestnanosti a makroekonomických
ukazovate¾ov), hodnotenie súèasných politík a programov (výsledky èinnosti odvetví
v programovacom období v kontexte trukturálnej politiky) a hospodárska stratégia
SR (prístupy, pouité pri zmenovaní rozdielov v hospodárskych parametroch medzi
SR a priemerom EÚ).
• Národný rozvojový plán (National Development Plan, ïalej NRP, schválený
uznesením vlády è.133, zo dòa 13.2.2002) je aktuálnou podobou NPRR SR
a stanovuje spôsob programovania pod¾a Rámca podpory Spoloèenstva (The
Community Support Framework, CSF)2 vrátane truktúry riadiacich a platobných
orgánov. Poskytuje ucelený poh¾ad na súèasný stav regiónov Slovenska
podporovaných pod¾a cie¾a 1, pecifikuje potreby a bariéry ïalieho rozvoja
a monosti prekonania limitujúcich faktorov prostredníctvom priorít a stratégií. Okrem
analytických èastí (popis súèasnej situácie, SWOT analýza, stratégie a priority,
predbené hodnotenie, finanèný rámec, partnerstvo, vykonávacie ustanovenia, obsah
operaèných programov) obsahuje tyri sektorové operaèné programy a jeden
regionálny operaèný program (MVRR SR 2003).
NRP je kompatibilný s metodikou programovania regionálneho rozvoja èlenských
tátov EÚ a tvorí bázu pre èerpanie finanèných prostriedkov zo trukturálnej politiky
EÚ a to v zmysle Cie¾a 1 trukturálnej politiky sa vzahuje na regióny NUTS II,
v ktorých HDP na obyvate¾a pod¾a parity kúpnej sily za posledné tri roky je
nií ako 75 % priemeru Spoloèenstva. V SR uvedenému kritériu zodpovedajú
regióny NUTS II Západné (Trnavský, Trenèiansky, Nitriansky kraj), Stredné
(Banskobystrický, ilinský kraj) a Východné (Košický, Prešovský kraj) Slovensko.
Rámec podpory Spoloèenstva (The Community Support Framework, CSF) - dokument,
ktorý prostredníctvom trukturálnych fondov (ERDF, ESF, EAGGF, FIFG) a Európskej investiènej
banky koordinuje regionálne aktivity EÚ. Je schválený Európskou Komisiou. Obsahuje
stratégiu a priority podporované zo trukturálnych fondov a zdrojov èlenského tátu a ich
konkrétne ciele. Dokument sa implementuje prostredníctvom jedného alebo viacerých
operaèných programov.
2
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Pre Bratislavský kraj, ktorý nie je oprávnený na èerpanie pomoci z cie¾a 1, sú urèené
osobitné dokumenty (JPD Bratislava Cie¾ 2, JPD Bratislava Cie¾ 3).
Sektorové operaèné programy (SOP) majú odvetvový charakter. Obsahujú
popis a analýzu hlavných problémov prísluného sektora, ciele navrhovaných politík,
stratégie a opatrenia na dosiahnutie cie¾a. SOP spracovávajú prísluné rezorty. SOP
patria do skupiny tzv. programových dokumentov pre trukturálne fondy. Sú
podmienkou pre èerpanie finanèných prostriedkov.
SOP napåòa jeden zo základných princípov poskytovania pomoci - princíp
programovania. Program sa implementuje na úrovni regiónov a obcí, má výrazný
regionálny aspekt. Sektorové operaèné programy sa vzahujú na regióny, ktorých
HDP na obyvate¾a v parite kúpnej sily za posledné 3 roky nedosahuje 75 % priemeru
EÚ. Z toho vyplýva, e SOP pokrýva celé územie SR (regióny NUTS II Západné,
Stredné a Východné Slovensko), s výnimkou Bratislavského kraja.
V programovacom období 2004-2006 sú štyri SOP, tab. 4:
 SOP Priemysel a sluby,
 SOP ¼udské zdroje,
 SOP Po¾nohospodárstvo a rozvoj vidieka,
 SOP Základná infratruktúra.
Jednotný programový dokument NUTS II  Bratislava Cie¾ 2 (ïalej
JPD NUTS II - Bratislava Cie¾ 2) je programovým nástrojom pre vyuívanie finanèných
prostriedkov (programovacie obdobie 2004  2006 cca 33 mil. eur) v zmysle cie¾a 2
trukturálnej politiky v Bratislavskom samosprávnom kraji. Stanovuje priority
a opatrenia, ktoré je moné podporova z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj
(ERDF) v príslunom programovacom období.
Strategický cie¾ spoèíva vo vytváraní a poskytovaní dostatoèného poètu
pracovných príleitostí a kvalitného prostredia pre ivot obyvate¾ov a tri opatrenia,
ktorých realizácia vychádza z nutnosti retrukturalizácie hospodárskej základne regiónu
v prospech rozvoja terciárnych a kvartérnych aktivít, a to predovetkým stimulovaním
rozvoja malého a stredného podnikania, rozvojom a vyuívaním inovatívnych
a informaèných technológií, sofistikovaním výrobnej produkcie a trhových sluieb; druhá
priorita je zameraná na zvyovanie kvality ivota na vidieku, podporou rozvoja technickej,
sociálnej a environmentálnej infratruktúry so zachovaním historických truktúr regiónu.
Jednotný programový dokument NUTS II  Bratislava Cie¾ 3 (ïalej
JPD NUTS II  Bratislava Cie¾ 3) je programovým nástrojom pre vyuívanie
prostriedkov, v zmysle cie¾a 3 trukturálnej politiky z Európskeho sociálneho fondu
(ESF) v Bratislavskom samosprávnom kraji. Cie¾om je zvýenie
konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom udrate¾nosti ekonomického potenciálu
a rozvoja ¾udských zdrojov (MVRR SR 2003). Dokument stanovuje 2 priority (2.1
Aktívna politika trhu práce a sociálna integrácia, 2.2 Rozvoj celoivotného vzdelávania,
podpora výskumu a vývoja v kontexte zvyovania kvality ¾udských zdrojov). Súèasou
JPD NUTS II Bratislava Cie¾ 2 a Cie¾ 3 sú aj opatrenia technickej pomoci
(zabezpeèenie riadiacich a administratívnych truktúr implementácie).
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Tab. è.4 Globálne ciele, priority a opatrenia SOP pre programovacie obdobie 2004-2006
SOP

Globálny cie¾

Priority

Priemysel
a sluby
(133,7 mil. eur
z ERDF)

Rast
konkurencieschopnosti
priemyslu a sluieb

Rast
konkurencieschopnosti
priemyslu a sluieb
s vyuitím rozvoja
domáceho rozvojového
potenciálu (55%)

¼udské zdroje
(254,2 mil.eur,
z ESF)

Rast zamestnanosti,
zaloený na
kvalifikovanej
a flexibilnej pracovnej
sile

Po¾nohospodárstvo
a rozvoj vidieka
(252,1 mil. eur
z EAGGF,
FIFG)

Multifunkèné
po¾nohospodárstvo
a rozvoj vidieka

Základná
infraštruktúra
(280,9 mil. eur,
z ERDF)

Rozvoj dopravnej,
environmentálnej
a lokálnej infraštruktúry

Opatrenia

Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov
a sluieb
Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
Podpora podnikania, inovácií, vedomostí
a výskumu
Podpora úspor energie a vyuitia obnovite¾ných
zdrojov energie
Rozvoj zahraniènej spolupráce a image SR
Rozvoj cestovného
Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry
ruchu (45%)
cestovného ruchu
Podpora podnikate¾ských aktivít CR
Podpora a propagácia CR a tvorby informaèných
systémov
Technická pomoc pre obe priority a pre štúdie
uskutoènite¾nosti
Rozvoj aktívnej
Rozvoj programov podpory zamestnávania
politiky trhu práce
nezamestnaných s dôrazom na dlhodobo
(44,9%)
nezamestnaných
Modernizácia a rozvoj nových foriem
zamestnanosti
Rozvoj poradenstva o zamestnaniach
a informovanosti o pracovnej mobilite
Posilnenie rovnosti
Podpora zamestnate¾nosti skupín ohrozených
príleitostí na trhu
sociálnou inklúziou
práce a sociálnej
Podpora rovnosti príleitosti pre eny a muov
inklúzie (29,8%)
a súladu rodinného a pracovného ivota
Rozvoj celoivotného
Podpora odbornej prípravy a vzdelávania
vzdelávania
zodpovedajúcich poiadavkám spoloènosti
a adaptability
zaloenej na vedomostiach
pracovnej sily
Rozvoj ïalieho vzdelávania s dôrazom na
( 25,3%)
zvýšenie adaptability pracovnej sily
Podpora produktívneho Investície do po¾nohospodárskych podnikov
a trvalo udrate¾ného
Zlepšenie spracovania a predajnosti
rozvoja vidieka
po¾nohospodárskych produktov
Lesné hospodárstvo
Rybné hospodárstvo
Pozemkové úpravy
Diverzifikácia po¾nohospodárskych èinností
Renovácia a rozvoj obcí, zachovanie dedièstva
vidieka
Obnova po¾nohospodárskeho výrobného
potenciálu poškodeného prírodnými pohromami
a zavádzaním vhodných nástrojov na prevenciu
Vzdelávanie
Poradenstvo
Technická pomoc
Dopravná
Modernizácia a rozvoj elezniènej dopravy
infraštruktúra
Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry
Modernizácia a rozvoj infraštruktúry leteckej
dopravy
Environmentnálna
Ochrana a racionálne vyuívanie vôd
infraštruktúra
Ochrana ovzdušia
Odpadové hospodárstvo
Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného
prostredia
Lokálna infraštruktúra
Budovanie a rozvoj obèianskej, sociálnej
a zdravotnej infraštruktúry
Budovanie a rozvoj informaènej spoloènosti

Zdroj: MVRR SR, 2003

Program ekonomického a sociálneho rozvoja sa vypracováva pre kraje,
obce na základe rozhodnutia lokálneho záujmového zdruenia pre regióny. Obsahuje
spoloèné rozvojové zámery, orgánov samosprávy a ostatných úèastníkov tvorby
a realizácie regionálnej politiky v území, ïalej nástroje a opatrenia pre podporu rozvoja
hospodárskej truktúry obce (regiónu) a odstránenie vnútroregionálnych disparít.
Osobitná èas je venovaná evalvácii a vyuitiu demografického a ekonomického
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potenciálu, analýze situácie na regionálnych trhoch práce, rozvoju sídelnej truktúry
a infratruktúre, monostiam rozvoja cestovného ruchu, tvorbe a ochrane ivotného
prostredia.

7.4 Legislatívne zabezpeèenie regionálneho rozvoja a
regionálnej politiky
Budovanie legislatívneho rámca regionálnej politiky predstavuje dlhodobý
kontinuálny proces. Poèiatky budovania legislatívneho rámca sú späté so Zásadami regionálnej
politiky (1991), kde sa regionálna politika popri makroekonomickej a sektorovej politike
vymedzila ako špecifická forma hospodárskej politiky. Nevyhnutnou podmienkou
integraèných procesov je zabezpeèenie kompatibility s Acquis Communautaire, priblíenie
a aproximácia slovenskej a európskej legislatívy regionálneho rozvoja, ktorá je v právnom
systéme EÚ upravená systémom nariadení V súèasnom období, ktoré ponúka monos
(do)èerpa finanèné prostriedky z predvstupových nástrojov EÚ, sú aktuálne najmä
Nariadenia Rady ES è. 1266/99, è. 1267/99 (ISPA), è. 1268/99 (SAPARD). Okrem
toho je potrebné zabezpeèi súlad aj s Európskou chartou regionálnej samosprávy, ïalej
so zmluvou o zaloení ES (èas 3 Politiky Spoloèenstva, Hlava XIV, è. 130 v znení èlánkov
158 – 162 Amsterdamskej zmluvy). Globálne organizaèno  intitucionálne, nástrojové,
programové a zdrojové monosti zabezpeèenia regionálneho rozvoja sú pecifikované
v Zásadách regionálnej politiky SR, na ktoré nadväzuje Zákon o podpore regionálneho
rozvoja (Zákon NR SR è. 503 / 2001 Z. z. z 18. októbra 2001).
Zákon pecifikuje hlavný cie¾ podpory, ktorý spoèíva vo vytvorení komplexného
systému podpory regionálneho rozvoja na celotátnej, regionálnej a miestnej úrovni za úèelom
zabezpeèenia vyváeného hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR, odstránenia alebo
zmiernenia hospodárskej a sociálnej úrovne regiónov. Zákon ustanovuje pôsobnos orgánov
samosprávy a tátnej správy, ïalej orgánov vytvorených na báze partnerstva (Národný
monitorovací výbor, Regionálny riadiaci a monitorovací výbor) pri poskytovaní podpory vo
viacerých oblastiach (rozvoj hospodárstva a podnikate¾ského prostredia, ¾udských zdrojov,
výskumu a vývoja, cestovného ruchu; cezhranièná a interteritoriálna spolupráca; sociálna
a technická infratruktúra, kultúra, obèianska vybavenos; sluby; ochrana ivotného
prostredia a vyuívanie prírodných zdrojov). Zákon NR SR è. 503 / 2001 stanovuje kritériá
pre tzv. podporované regióny (hospodársky slabé regióny, regióny s nepriaznivou štruktúrou,
s negatívnymi dôsledkami trukturálnych zmien). Okrem vyie uvedenej legislatívy rámec
podpory tvorí i celý rad ïalích dokumentov.
• Program štátnej pomoci na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti
(Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 5 ods. 4 zákona è. 231 / 1999 Z. z. o tátnej pomoci
schválila svojím uznesením è. 578 / 2000 zo dòa 12. júla 2000) sa zameriava na poskytnutie
tátnej pomoci formou dotácie na hospodársky rozvoj pre trukturálne postihnuté
a ekonomicky slabé okresy s vysokou mierou nezamestnanosti, ako aj malým podnikate¾om
pre rozvoj podnikania (rozirovanie podnikate¾ských aktivít s cie¾om zvyovania objemu
produkcie a konkurencieschopnosti, vznik nových pracovných príleitostí).
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• Novela zákona o štátnej pomoci (4. októbra 2001 schválená novela zákona
NR SR è. 434, ktorou sa mení a dopåòa zákon è.231 / 1999 Z. z. o tátnej pomoci)
vychádza zo základných princípov, ktoré vyplývajú z èl. 87 a 88 Zmluvy o ES, ïalej
z èl. 64 Zmluvy o pridruení. V zmysle negociaènej kapitoly Hospodárska súa
je zakázaná akáko¾vek tátom poskytovaná podpora, ktorá naruuje súa, alebo
hrozí jej naruením tým, e zvýhodòuje urèité podniky, výroby urèitých druhov tovarov
alebo poskytovanie sluieb, s negatívnym vplyvom na obchod medzi SR a
Spoloèenstvom.
• Kritériá na realizáciu Programu štátnej pomoci na rozvoj okresov s vysokou
mierou nezamestnanosti v roku 2000 (MVRR SR vypracovalo na roky 2001 a
2002 aktualizované kritériá). Cie¾om je poskytnutie tátnej pomoci do výky 50 %
oprávnených nákladov na obstaranie hmotného investièného majetku a do výky
25 % oprávnených nákladov na obstaranie nehmotného investièného majetku, prièom
celková výka tátnej pomoci nesmie by vyia ako 3 milióny Sk u jednotlivého
podnikate¾a a súhrnne nesmie prekroèi 100 tis. eur v priebehu troch po sebe
nasledujúcich kalendárnych rokoch.
 Podpora zriaïovania priemyselných parkov (Zákon è. 193 / 2001 Z. z. O podpore
na zriadenie priemyselných parkov, schválený NR SR 18.5.2001 a doplnený Zákonom
NR SR è. 180 / 1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom v znení neskorích predpisov s platnosou od 1. júna 2001). Zákon upravuje
podmienky pre poskytovanie podpory urèenej na zriadenie priemyselných parkov
a pôsobnos orgánov tátnej správy pri poskytovaní a kontrole pouitia tejto podpory.
Priemyselným parkom v zmysle zákona je územie, na ktorom sa sústreïuje
priemyselná èinnos (výroba) alebo sluby najmenej dvoch podnikate¾ov a ktoré
je na tento úèel ustanovené územným plánom obce alebo územným plánom zóny.
V zmysle Zákona o poskytnutie podpory zo tátneho rozpoètu na zriadenie priemyselného
parku sa môe uchádza obec, ktorá je zriaïovate¾om priemyselného parku, prièom
Zákon definuje technickú vybavenos potrebnú na zriadenie priemyselného parku.
V SR je evidovaných viac ako 50 priemyselných parkov, ktoré vznikali na základe
súkromných aktivít a aktivít miestnych samospráv. V roku 2001 bolo na podporu
priemyselných parkov v SR vyèlenených pribline 500 mil. Sk (napr. priemyselné parky
Vráble, Lozorno a i.) a v roku 2002 452 mil. Sk (Ministerstvo hospodárstva SR
2003).
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7.5 Regionálne disparity a implementácia štrukturálnej politiky
EÚ
Špecifickým znakom regionálnej štruktúry Slovenska sú priestorovo výrazné
a neustále sa prehlbujúce regionálne disparity, ktoré sú bezprostredným prejavom
priestorovo diferencovanej ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov. Vo veobecnosti
vznik, pretrvávanie alebo zostrenie regionálnych disparít predurèuje spolupôsobenie
mnohých faktorov. Popri prírodných predpokladoch a stupni ich vyuitia pre rozvoj
územia a historickom vývoji územia regionálne nerovnosti vyplývajú nielen zo
systémových a vecných predpokladov, ale sú ovplyvnené aj regionálnymi pecifikami.
Okrem toho v transformaènom období 90. rokov na rozvoj regiónov Slovenska
mala nesporný vplyv aj regionálne diferencovaná lokalizácia priamych zahranièných
investícií.
Základnými teritoriálnymi jednotkami hodnotenia ekonomickej a sociálnej
úrovne regiónov a analýzy regionálnych disparít v súèasnom období sú regióny NUTS
II (Bratislavský kraj, Západné, Stredné a Východné Slovensko) a NUTS III (8
krajov  Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenèiansky, ilinský, Banskobystrický,
Koický a Preovský).
Pre stanovenie sociálno-ekonomickej úrovne regiónov boli okrem kritérií,
pouívaných v EÚ15 (HDP na obyvate¾a v parite kúpnej sily ako percentuálny podiel
priemeru EÚ15, miera nezamestnanosti, pridaná hodnota, miera podnikate¾skej
aktivity a i.) zoh¾adnené aj ïalie ukazovatele. Umonili evalváciu parciálnych faktorov
(demografický profil, zamestnanos obyvate¾stva a trh práce, produkèná výkonnos,
infratruktúrna vybavenos 3 ; Rajèáková, vecová 2002, 2003, Rajèáková 2003),
ako aj komplexného ukazovate¾a ekonomickej a sociálnej úrovne, ktorý má
syntetický charakter. Vyjadruje pozíciu územných jednotiek v regionálnej štruktúre
a poukazuje na regionálne disparity na Slovensku. Diferencovaná regionálna truktúra
so zoh¾adnením potenciálnych predpokladov rozvoja regiónov (SWOT analýzy
regiónov NUTS II) je podkladom pre vymedzenie regiónov „podpory”
v programovacom období do roku 2006.

Demografický profil  evaluaèné ukazovatele: prirodzený, migraèný a celkový prírastokúbytok obyvate¾stva, index starnutia populácie, index ekonomickej zaaenosti, index
vzdelanostnej úrovne;
Zamestnanos obyvate¾stva a trh práce - evaluaèné ukazovatele: zamestnanos obyvate¾stva
v odvetviach NH, poèet právnických a fyzický osôb podnikate¾ov, index progresivity
ekonomickej truktúry, poèet ziskových organizácií, miera nezamestnanosti;
Produkèná výkonnos  hrubý obrat v priemysle, trby za vlastné výkony a tovar v priemysle,
trby za predaj maloobchode a v slubách, objem stavebnej produkcie, obstarané investície,
priemerná mesaèná mzda;
Infratruktúrna vybavenos  stupeò napojenia sídiel na vodovodnú a kanalizaènú sie,
rozloha obytnej plochy, poèet lôok v zdravotníckych zariadeniach, hustota cestnej siete.
3
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7.5.1 Ekonomická a sociálna úroveò regiónov Slovenska a regionálne
disparity
Geopolitické zmeny, proces transformácie ekonomickej a sociálnej sféry
spoloènosti, spolu s integraèným úsilím a monosou aplikácie nástrojov trukturálnej
politiky EÚ, s cie¾om zmieròova resp. zamedzi prehlbovaniu regionálnych disparít,
mono v súèasnosti povaova za hlavný dôvod stanovenia regionálnych nerovností,
na úrovni regiónov NUTS II a NUTS IV (okresy SR).
Podiel regiónu NUTS II Bratislavský kraj, kde sa na 4,2 % územia SR
koncentruje 11,1 % obyvate¾stva, s priemernou hustotou za¾udnenia 292 obyv./
km2 ( tab.è. 5 ) sa na tvorbe HDP SR neustále zvyuje (rok 1995 123,5 mld. Sk,
b.c., 21,7 %; rok 2000 225,1 mld. Sk b.c., 24,2%; SÚ 1996, 2001), èo v prepoète
na obyvate¾a predstavuje 64,7 tis. Sk. Pod¾a objemu HDP na obyv. v parite kúpnej
sily Bratislavský región (22,7 tis. Sk) tvorí viac ako dvojnásobok celotátneho
priemeru a ako jediný región SR dlhodobo dosahuje priemer EÚ15.
Tab. è. 5: Poèet obyvate¾ov a hustota za¾udnenia pod¾a regiónov NUTS II SR
Región NUTS II
SR
Bratislavský kraj
Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko
SR

Poèet obyvate¾ov v roku
1996
1998
abs.
Abs.
618904
617599
1876618
1351795
1531615
5378932

1876951
1354693
1544139
5393382

Rozloha
2000
Abs.
617 049
1874829
1355930
1554739
5 402547

Index rastu
2002
abs.
% SR 1996-2002 (%)
599 736 11,1
96,9
1865407 34,7
99,4
1353151 25,2
100,1
1560867 29,0
101,9
100,0
5 379161
100

2

(km ) % SR
2053
4,2
14992
16243
15746
49034

30,6
33,1
32,1
100,0

Hustota
za¾udnenia
(obyv./km2)
292,1
124,4
83,3
99,1
109,7

Zdroj: ŠÚ SR 1999, 2002

Výkonnosti regiónu zodpovedá odvetvová truktúra zamestnanosti
obyvate¾stva, ktorá sa pribliuje vyspelým trhovým ekonomikám (1,5% primárny,
17,1% sekundárny a 81,4% terciárny sektor; EÚ15 4,3%, 7,1%, 74,6%;
k 31.12.2000) a stabilne podpriemerná miera nezamestnanosti (5,2%; k 31.12.2002).
Miera podnikate¾skej aktivity (14%; k 31.12.2002) a miera absorpèných moností
(8,8 bodov, k 31.12.2002), tab. è. 6 svedèia o priaznivej dynamike rozvoja
podnikate¾ských aktivít a ponuke vo¾ných pracovných miest.
Ekonomická výkonnos ostatných regiónov SR je diferencovaná. Pod¾a
HDP na obyvate¾a v parite kúpnej sily (ïalej PKS, EÚ15=100%) regióny NUTS
II Západné (45 %), Stredné (40 %) a Východné (37 %) Slovensko nedosahujú
priemer EÚ15, majú nadpriemernú mieru nezamestnanosti, vysoký podiel dlhodobo
nezamestnaných, prièom dynamika podnikate¾ského prostredia, poèet a truktúra
novovytvorených pracovných miest nepostaèujú na formovanie vyváeného stavu
na regionálnych trhoch práce.
Rozvojové monosti regionálnych ekonomík sú ovplyvnené aj objemom
priamych zahranièných investícií. Aj keï celkový objem zahranièných investícií
umiestnených v SR v rokoch 1996  2002 vzrástol z 39,3 na 308,6 mld. Sk (index
rastu 774,6 %, 57,4 tis.Sk/obyv., NBS 2003), priestorová lokalizácia sa výraznejie
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1998

Zamestnanos
obyvate¾stva (1)

v roku

Miera
absorpèných
moností (%)

1996 1998 2000 2002 1996 1998 2000 2002 1996 1998 2000 2002

v roku

III.

Miera
podnikate¾skej
aktivity (%)

II.

Miera
nezamestnanosti (2)
(%)

I.

v roku

Index
rastu
(%)
z toho v sektor. NH

2000

8,8
-5,1
-9,4
-15,3
-7,3

5,1
12,7
13,9
18,2
13,6

16,5 17,9 14 11,8 11,4 11,5
11,4 10,7 10 -2,2 -2,2 -5,7
10,6 10,1 9,9 -4,5 -6,3 -9,2
9,8
9 8,4 -9,6 -11,7 -14,3
11,3 11 10,1 -4,2 -4,4 -6,9

81,4
59,2
62,9
68,1
66,3

16,9
10,5
9,4
8,6
9,4

17,1
32,6
29,8
25,5
27,4

5,2
15,1
19,3
23,7
17,4

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

6,4
16,4
19,3
23,3
17,9

98,4
96,2
92,2
99,8
95,9

5,1
13,6
16,9
21,5
15,7

355466
652336
465851
513905
1987558

v roku

Tab.è. 6: Zamestnanos obyvate¾stva, miery nezamestnanosti, podnikate¾skej aktivity a
absorpèných moností pod¾a regiónov NUTS II SR

Región NUTS II
SR
Bratislavský kraj
361167
Západné Slovensko 690064
Stredné Slovensko
505105
Východné Slovensko 514766
SR
2071102

(1)
pracujúci
v národnom hospodárstve (NH) - jediné + ved¾ajie zamestnanie spolu
(2)
miera nezamestnanosti stanovená z disponibilného poètu evidovaných nezamestnaných k 31.12.prísluného roku
Zdroj ŠÚ SR 1998,2001, 2002, http://www.nup.sk, 2001, 2002
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nezmenila. Aj napriek potrebe zahranièných investícií v tzv. problémových regiónoch,
s cie¾om prekonávania rastúcej marginality, v roku 1996 58 % objemu (22,8 mld.
Sk, 36,8 tis.SK / obyv.) a v roku 2002 a 71,6 % objemu (220,9 mld.Sk, 368,4
tis.Sk / obyv.; NBS 2003) bolo koncentrovaných v regióne NUTS II Bratislavský
kraj. Je to pribline 6-krát viac ako v regióne NUTS II Východné (38,1 mld.Sk,
12,3 % SR, 49,3 tis.Sk/obyv.) a 11-krát viac ako v regióne Stredné Slovensko
(20,4 mld.Sk, 6,6 % SR, 30,1 tis.Sk / obyv., k 31.12.2002; NBS 2003.
Vývoj ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov na Slovensku bol ovplyvnený
aj transformáciami demografických procesov. Kým zaèiatkom 90. rokov bol
prirodzený prírastok 4,8 (k 31.12.1990), tak v roku 2001 sa zaznamenal
prirodzený úbytok (-0,2) obyvate¾stva, èo sa premietlo do celkového poklesu
poètu obyvate¾ov (pribline o 21,7 tis.). Trend stabilizovaného a mierne regresívneho
demografického vývoja je, s výnimkou okresov Námestovo (8,4 ), Sabinov (7,6
), Levoèa (5,9 ), Stará ¼ubovòa (6,4 ), Koice II (3,4 ) a Koice III (3,8
), typický pre ostatné okresy SR, s negatívnou prirodzenou mobilitou v okresoch
Turèianske Teplice (-8,6 ), Bratislava I (-7,5 ), Bratislava III (-5,2 ) a Banská
tiavnica (-5,1 , k 31.12.2001; ŠÚ SR 2002). Demografický profil okresov
v zázemí Bratislavy (Pezinok 7 , Malacky 5,4, Senec 10,6 %) a Koíc (Koiceokolie 3,8 ) sa v posledných rokoch formoval najmä v dôsledku kladnej imigrácie
ako sprievodného javu prenosom mestského spôsobu ivota do rurálneho prostredia.
Prispel k zlepeniu kvalitatívnej truktúry obyvate¾stva (vzdelanostná, veková,
sociálna) a k zmenám v sídelnej truktúre okresov.
Súèasným znakom demografického vývoja v SR je starnutie obyvate¾stva
(index starnutia obyvate¾stva rok 1990 69,3 %, rok 2001 98,7 %). V regionálnej
dimenzii nadpriemernú hodnotu dosahujú okresy Bratislava I (242,1 %), ïalej okresy
Podunajskej niiny (Komárno, Levice, a¾a), Juhoslovenskej kotliny (Luèenec a i.),
stredného Povaia (Trenèín, Nové Mesto nad Váhom) a polohou okrajové,
prihranièné okresy (Medzilaborce, Sobrance, Myjava).
Priestorová diferenciácia hodnoty ukazovate¾a demografického profilu
okresov SR osciluje od 19,6 (Bratislava I) do 79,1 (Koice II) bodov a v priebehu
desaroèia bola poznamenaná viacerými zmenami. Rast bodového rozpätia (rok
1992 od 20,2 do 74,6, rok 2001 od 19,6 do 79,1 bodov) demografického profilu
vyjadruje prehåbenie disparít na úrovni okresov a regiónov SR. Vedúca pozícia Koíc
pod¾a demografického ukazovate¾a zo zaèiatku 90. rokov zostala v podobe okresu
Koice I aj naïalej zachovaná. K zostreniu disparít prispel aj negatívny posun v pozícii
okresov BA I a BAIII a viacerých okresov stredného Povaia. Región Podunajskej
níiny, s výnimkou okresu Dunajská Streda (74,7 bodov). Spolu s novovzniknutými
okresmi (v súlade s platným územným a správnym usporiadaním SR, od roku 1996)
Turèianske Teplice (28,3 bodov), Brezno (29,3), Sobrance (20,7) a Medzilaborce
(25,7, k 31.12.2001) dosahujú, v dôsledku zápornej mobility a nízkej kvalitatívnej
úrovni obyvate¾stva, najniie hodnoty demografického koeficientu. Pozitívny vývoj
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demografického prostredia je v subregiónoch Trnavského kraja v centrálnej èasti
(Trnava, Hlohovec, Pieany) a severnej èasti (Senica, Skalica), ktorá územne,
bezprostredne nadväzuje na Bratislavský kraj.
Ïalím kritériom pre stanovenie regionálnych disparít je ukazovate¾
zamestnanosti obyvate¾stva a trhu práce. Jeho vývoj v transformaènom období
vyjadruje neustále sa prehlbujúcu regionálnu nerovnováhu, nízku intenzitu a úèinnos
podnikate¾ského prostredia pri vytváraní pracovných príleitostí, resp. trukturálny
nesúlad medzi ponukou a dopytom na oficiálnych regionálnych trhoch práce. Hodnota
prísluného koeficientu na úrovni okresov osciluje od 9,2 (Sabinov) do 99,5 (Bratislava
I) bodov. Pomyslená línia juhozápadno-severovýchodného smeru èlení územie SR
na región s priemernou a nadpriemernou hodnotou koeficientu smerom na západ
(Bratislava I 98,9, Bratislava III 98,6, Bratislava IV 94, Pieany 80,7, Skalica 67,2,
Povaská Bystrica 74,8 bodov a i.) a na región s neustále sa prehlbujúcim negatívnym
vývojom na trhoch práce (Sabinov 9,2, Gelnica 10,1, Koice-okolie 10, Sobrance
11,1, Poltár 11,4, Kemarok 12,8 bodov a i.; Ú SR 2002). V porovnaní
s poèiatkom 90. rokov sa popri zachovanej pozícii Bratislavského kraja, významne
posilnilo postavenie Trnavského kraja, kde na akceleráciu aktívnej politiky
zamestnanosti a podnikate¾ského prostredia majú pozitívny vplyv lokalizované
zahranièné investície, vysoký polohový potenciál, infratruktúrna (dopravná)
vybavenos regiónu a dostupnos Bratislavského kraja, ktorý poskytuje pracovné
príleitosti. Najmä centrálna a juná èas Trnavského kraja je súèasou denného
dochádzkového regiónu za prácou do Bratislavy.
Dlhodobo nevyváený stav pretrváva na regionálnych trhoch práce
v Preovskom a Koickom kraji a doposia¾ aplikované (ne)priame nástroje
regionálnej politiky, nesmerovali k zvýeniu zamestnanosti obyvate¾stva a k zlepeniu
situácie na regionálnych trhoch práce, tab. è. 7.
Ïalím parciálnym ukazovate¾om ekonomickej úrovne regiónu je tzv.
Tab. è 7: Ekonomická a sociálna úroveò regiónov NUTS II SR
Región NUTS II

Demografický
Profil
Faktor

Bratislavský kraj
Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko

70,8
75,0
66,7
62,5

Poradie

2
1
3
4

Trh práce a
zamestnanos
obyvate¾stva
Faktor

100,0
65,6
50,0
34,4

Poradie

1
2
3
4

Produkèná
výkonnos
Faktor

93,8
43,8
68,8
43,8

Poradie

1
3-4
2
3-4

Infraštruktúrna
Vybavenos
Faktor

100,0
50,0
55,0
45,0

Komplexná
ekonom. a sociálna
úroveò

Poradie

Faktor

Poradie

1
3
2
4

91,1
58,6
60,1
46,4

1
3
2
4

Zdroj: Ú SR Bratislava, 2002; vlastné výpoèty

produkèná výkonnos. Priestorová diferenciácia koeficientu odráa lokalizáciu,
formovanie a posilòovanie pozície hospodárskych aísk v industriálnej etape,
úspenos a vplyv transformaèného procesu na regionálne ekonomiky. Zoh¾adòujú
sa aj regionálne pecifiká. Rozpätie koeficientu na úrovni okresov SR osciluje od
9,5 (Gelnica) do 91,1 (Bratislava II) bodov. Poukazuje na vedúcu pozíciu nosných
pólov (Bratislavský, Košický, Banskobystrický) a rozvojových línií (najmä Povaský
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rozvojový koridor) v regionálnej truktúre. V porovnaní so zaèiatkom 90. rokov sa
výrazne posilnila pozícia okresov ilina a Trnava, ktoré dotvárajú kostru hospodársky
silných regiónov SR.
Pozícia okresu Banská Bystrica sa z h¾adiska produkènej výkonnosti, po
odèlenení, poèas transformaèného obdobia produkène slabieho Horehronského
subregiónu (okres Brezno), mierne oslabila, na druhej strane posilnenie ostatných
funkcií (správna, vzdelávacia, kultúrna), lokalizovaných do centra regiónu, sa pozitívne
premieta do komplexnej ekonomickej a sociálnej úrovne okresu.
Okrajové, periférne regióny SR majú znaky nielen polohovej, ale aj
hospodárskej marginality, s podpriemernou produkènou výkonnosou (okresy
Podunajskej níiny, Juhoslovenskej kotliny a s výnimkou okresov Humenné a Koice,
takmer celý východoslovenský región). Objem trieb za vlastné výkony a tovary
v priemysle na úrovni okresov SR v roku 2001 dosahoval diferencovanú úroveò.
Kým v okresoch Bratislava II (1947,9 tis.Sk/obyv.b.c.), Bratislava IV (1212,1),
Koice II (732,4), iar nad Hronom (393,8), Púchov (429), Trnava (230),
Ruomberok (299) a i. vysoko prevyoval priemer SR (191,5 tis. Sk/obyv. b.c.),
tak pribline v tretine okresov nedosahoval ani 50 tis. Sk/obyv. b.c.; podobnú
priestorovú diferenciáciu majú i ïalie parciálne ukazovatele produkènej výkonnosti.
Ukazovate¾om, ktorý sprostredkovane vyjadruje úspenos transformácie
regionálneho hospodárstva, stupeò sofistikácie a výku pridanej hodnoty, je mesaèná
mzda, ktorá sa pohybovala od 8922,- Sk (Bardejov) do 20455, -Sk (Bratislava IV;
SR 13304, -Sk, k 31.12. 2001).
Posledným parciálnym ukazovate¾om je infratruktúrna vybavenos,
veobecne povaovaná za jeden z dôleitých determinujúcich faktorov ïalieho
rozvoja regiónov. Priestorovú diferenciáciu ukazovate¾a infratruktúrnej vybavenosti
okresov SR udáva. Parciálne evalvaèné koeficienty sa premietajú do tzv.
ukazovate¾a komplexnej ekonomickej a sociálnej úrovne, s najvyššími
hodnotami v okresoch Bratislava IV (86,6 bodov), Bratislava II (83,4), Bratislava
III (84,6) a Bratislava I (78,1), ktoré spolu s pri¾ahlými okresmi (Bratislava V 68,5,
Pezinok 68,2, Malacky 67,9, Trnava 63,7, Pieany 61,5 bodov) tvoria rozsiahly
región, zahròujúci celý Bratislavský kraj, ïalej jadrovú a pri zoh¾adnení polohového
potenciálu a dopravnej infratruktúry i severnú èas Trnavského kraja (Skalica 62,9
bodov). Dominantnú pozíciu majú okresy Koice I a IV, dôleitý ekonomickosídelný pól rozvoja východnej èasti SR. Silnú pozíciu pod¾a nadpriemernej hodnoty
ukazovate¾a komplexnej ekonomickej a sociálnej úrovne má aj priestorovo rozsiahly
región, tvorený okresmi ekonomicko-sídelných systémov Povaia (ilina 72,1,
Liptovský Mikulá 61,1, Ruomberok 56,2 bodov) a Pohronia (Banská Bystrica
76,4, Zvolen 68,9 bodov), ktorý sa kontinuálne rozširuje o okresy Martin (61,3) a
Poprad (69,5 bodov). Jadrá vyie spomenutých regiónov, sú zároveò aiskami
osídlenia a hospodárstva SR (Bratislavsko-Trnavský, Trenèiansky, ilinskoTurèiansky, Liptovsko-Popradský, Banskobystricko-Zvolenský a KošickoPrešovský jadrový región; Aurex, MP SR 2001).
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V regiónoch juného a severovýchodného Slovenska aj napriek potenciálu
a rozvojovým tendenciám predtransformaèného obdobia sa nevyformovali
významnejie èlánky regionálnej truktúry SR. Z vývojového aspektu prepad
zaznamenala komplexná ekonomicko-sociálna úroveò Hornonitrianskeho regiónu
(Prievidza 54,2, Partizánske 43,1, Bánovce nad Bebravou 38,1 bodov; tab. 7),
ktorého hospodárska, najmä priemyselná truktúra pôvodne predstavovala relatívne
uzavretý cyklus. Retrukturalizaèné zmeny hospodárstva, realizované vo viacerých
etapách sa nepriaznivo prejavili nielen na ekonomickej prosperite, ale i v sociálnej
sfére a ivotnej úrovni obyvate¾ov regiónu.
V regióne NUTS II Východné Slovensko, popri okresoch Koice I a IV,
kostru regionálnej truktúry dotvárajú subregióny niej hierarchickej úrovne Hornádsky (Prešov 54,5 bodov) a Zemplínsky (okres Michalovce 47,8, Humenné
48,1 bodov). Negatívnou èrtou regionálnej truktúry je prehlbovanie regionálnych
disparít a zvýenie poètu tzv. marginálnych regiónov.
Analýza komplexnej ekonomicko-sociálnej úrovne regiónov opätovne
potvrdila mylienku priestorového èlenenia Slovenska na centrálne  aiskové
(Bratislavský a Košický región) a koridorové regióny západovýchodného smeru
(severný Povaský a koridor systému Juhoslovenských kotlín; Lukniš 1985),
vymedzené na základe zoh¾adnenia prírodných predpokladov, bariér rozvoja a stavu
ekonomickej a sociálnej truktúry Slovenska.
Poèas transformaèného obdobia sa jednotlivé regióny s rozdielnym prírodným,
polohovým potenciálom, schopnosou reagova na podmienky trhovej ekonomiky
rozvíjali diferencovane. Mali charakter tzv. otvorených regiónov, regiónov
parciálnej adaptácie a zaostalých regiónov” (Rajèák 1998). Problémové,
marginálne regióny, ktorých na Slovensku pribudlo, si z h¾adiska základného cie¾a
regionálnej politiky vyadujú zvýenú pozornos a podporu.
Vyuitie rozvojových predpokladov regiónu a prekonanie rastúcich
regionálnych disparít bude do roku 2006 okrem efektívne vyuívaných
intraregionálnych zdrojov predovetkým spoèíva v schopnosti uplatni ponúkané
nástroje trukturálnej politiky EÚ v zmysle Cie¾a 1 Podpora rozvoja a trukturálneho
prispôsobenia regiónov, ktoré zaostávajú vo vývoji, tzv. zaostalých regiónov
(oprávnené sú vetky regióny NUTS II s výnimkou Bratislavského kraja), Cie¾a 2
Podpora ekonomickej a sociálnej transformácie oblastí, ktoré èelia trukturálnym
akostiam a Cie¾a 3 Podpora prispôsobenia a modernizácie politík a systémov
vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnanosti (oprávnený región NUTS II
Bratislavský kraj).
Pri stanovení stratégie regionálnej politiky s monosou aplikácie nástrojov
trukturálnej politiky bude nevyhnutné zoh¾adòova dve dimenzie, a to vzájomnú
vyváenos a dynamiku vzahov medzi rastovou a egalizaènou stránkou rozvojovej
stratégie a zameranie národohospodárskej a regionálnej politiky na rast
konkurencieschopnosti” (Buèek 2003).
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V období po vstupe SR do EÚ sa pre naplnenie úlohy vyrovnáva regionálne
disparity v podmienkach Slovenska ako najvhodnejia javí rastovo-egalizaèná
rozvojová stratégia, ktorá je zameraná na (Slimák, Tvdoò, Buèek et al, In: Ústav
slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2003):
 Podporu rastu rozvinutých regionálnych centier (centrá
národohospodárskeho rastu), ktoré sa povaujú za kostru regionálnej truktúry
SR. Predstavujú nosnú bázu hospodárskeho rastu SR, disponujú súborom
komparatívnych výhod, predpokladmi pre rast konkurencieschopnosti a zároveò
vytvárajú podmienky pre stimuláciu prorastového prostredia pre egalizáciu
zaostalých regiónov. Ide o mestské aglomerácie bratislavsko-trnavskú,
trenèiansku, ilinsko-martinskú, banskobystricko-zvolenskú, koicko-preovskú,
popradskú a región mesta Nitra (Buèek 2003), s charakterom selektívnej
podpory, zameranej na zlepšenie dostupnosti regiónov najmä dobudovaním
nadradenej cestnej a elezniènej infratruktúry, budovaním inovatívnych kapacít
a skvalitnením ¾udských zdrojov.
 Podporu zaostávajúcich regiónov a ich regionálnych centier. Pozornos
sa sústreïuje na odstránenie a elimináciu negatívnych dopadov útlmových
procesov, podporu demograficky a sociálne marginálnych regiónov. Aktivity sú
zamerané na vyuitie, retrukturalizáciu a rozvoj produkèného potenciálu s cie¾om
podporova intraregionálne a externé zdroje na zakladanie nových výrob
a trhových sluieb, a tak umoni formovanie diverzifikovanej ekonomickej
základne. Podpora smeruje na zvýenie vzdelanostnej úrovne obyvate¾stva,
dobudovanie dopravnej infratruktúry a zlepenie dostupnosti regiónov. Nosite¾mi
rozvoja by mali by najmä mestské centrá aglomerovaných priestorov 
v regiónoch NUTS II Západné Slovensko Nové Zámky  Komárno, Stredné
Slovensko Luèenec  Rimavská Sobota a Východné Slovensko Humenné 
Vranov - Michalovce.
Pri výbere optimálnej stratégie je potrebné sa vyvarova potenciálnym
kompromisom medzi národným a regionálnym rastom. Národná rozvojová stratégia
by mala ma prioritu v poèiatoènom tádiu dobiehania. Úspenos zabezpeèí
koncentrácia väèiny verejných financií do tzv. problémových regiónov (Lammers,
K, 2002,In: Buèek 2003).
V prvej fáze povstupového obdobia by sa mala preferova tzv. rastová
stratégia v jej regionálnej dimenzii, kým v druhej fáze, po stabilizácii
makroekonomického rastu a prostredia, za pomoci podpornej politiky EÚ, by sa
aisko malo upriami najmä na egalizaènú stratégiu (Buèek 2003). Skúsenosti
z kohéznych krajín poukazujú na potrebu uplatnenia dimenzií rozvojovej stratégie
prostredníctvom koncentraèného modelu. Rozptýlenie rozvojových stimulov a investícií
viedlo viac-menej ku krátkodobým, nie k trvalým pozitívnym zmenám v regionálnej
štruktúre. Na druhej strane je vak potrebné si uvedomi, e snahy prekonania
regionálnych disparít a pomoc marginálnym regiónom sa musí realizova v súlade
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s cie¾mi, princípmi a vyuitím nástrojov trukturálnej politiky pre prísluné
programovacie obdobie na úrovni regiónov NUTS II ako základných územných
jednotiek implementácie.
Rozvoj regiónov predstavuje dynamicky sa vyvíjajúci proces, ktorý so sebou
prináa potrebu rieenia mnohých závaných problémov. Regionálna a trukturálna
politika ponúkajú nielen spôsoby a návody, ale ja monosti ich rieenia
prostredníctvom nástrojov trukturálnej politiky, èo sa u osvedèilo v mnohých
krajinách a regiónoch Európskej únie. Slovensko ako nová èlenská krajina EÚ má
v programovacom období 2004  2006 monos vyui úèinnos ponúkaných
nástrojov pri rieení problémov svojich regiónov.
Úspenos a efektivita bude vak závisie od schopnosti implementácie
nástrojov v podmienkach konkrétnych regiónov, èo predstavuje nielen zloitý, ale
najmä nový a neustále sa meniaci proces, ktorý si okrem zvládnutia procedurálnych
krokov v prvom rade bude vyadova vysokú informovanos obyvate¾stva
a schopnos aktívne sa zapoji do procesu implementácie.
Ïalie smerovanie v programovacom období 2007-2014 bude závislé od
napåòania cie¾ov vytýèených v Národnom strategickom referenènom rámci
(MVRR SR, 2006).
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Príloha 1: Profil regiónu NUTS II Bratislavský kraj (SWOT analýza)
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Priemysel a sluby

Ekonomická základòa s mnohoodvetvovou truktúrou
ekonomickej základne, s prevahou aktivít terciérneho sektora,
s dominantným postavením finanèných a trhových sluieb
Rast ekonomickej a exportnej výkonnosti automobilového
priemyslu
Ekonomická základòa s mnohoodvetvovou truktúrou vyvoláva rýchly rast podnikate¾ských aktivít domácich i
zahranièných podnikate¾ských subjektov. V porovnaní
s rokom 1993 vzrástol poèet zahranièných subjektov
indexom 165.6 s investovaným kapitálom 16,2 mld. Sk. Poèet
domácich podnikate¾ských subjektov vzrástol indexom 163,3
%. V Bratislavskom regióne je koncentrovaných 64%
z celkových zahranièných investícií na Slovensku.
Rýchly rast domácich (roky 1993-2001 index rastu 163,3%)
a zahranièných podnikate¾ských subjektov (index rastu
165,6% s investovaným kapitálom 16,2 mld.Sk)
Neustály rast a koncentrácia objemu zahranièných investícií
Koncentrácia intitúcií vzdelávania a zázemie
vedeckovýskumnej základne

o
o

o

o

SLABÉ STRÁNKY

Vysoká energetická nároènos priemyselnej výroby
Regionálne nerovnomerné rozmiestnenie priemyslu,
s koncentráciou do Bratislavy
Rozsah vedecko-výskumných èinností najmä v oblasti
aplikovaného výskumu priamo spojeného s priemyslovými
odvetviami, s nedostatoène vyuívanými intelektuálnymi
kapacitami vysokých kôl.
Slabá informovanos o podmienkach podnikania a lokalizácie
investícií

Po¾nohospodárstvo a vidiek

Vysoký produkèný potenciál po¾nohospodárskej pôdy
Tradícia rastlinnej výroby a pecifických
po¾nohospodárskych (vinohradníctvo, ovocinárstvo ai.) a
potravinárskych odvetví
Schopnos reagova na potreby trhu

o

o
o
o

Pokles plôch na po¾nohospodárske vyuitie (najmä výmery
plôch na pestovanie, zeleniny a vinièa)
Nedostatoèná technická a sociálna vybavenos vidieka
Pokles dotácií do po¾nohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva
Niia podnikate¾ská aktivita na vidieku

Infratruktúra a ivotné prostredie

Kriovatka multimodálnych dopravných koridorov cestnej a
elezniènej dopravy, s väzbami na hospodárske centrá SR, s
napojením na centrá v kontaktnej zóne s Èeskou republikou,
s krajinami EU v subregióne Viedeò - Bratislava - Györ
a na medzinárodný dopravný systém
Lokalizácia medzinárodného letiska, nákladného a osobného
prístavu na Dunaji v Bratislave
Vysoký prírodný potenciál tvorený prírodnými zdrojmi
(nerastné suroviny, zásoby povrchových, podzemných a
geotermálnych vôd, vysokonbonitný pôdny fond, lesný fond)
a výraznými krajinnými prvkami ( (Malé Karpaty, Záhorská a
Podunajská níina, rieky Dunaj a Morava, vodné plochy,
luné lesy)
Priaznivé geomorfologické a klimatické podmienky bez
výrazných prírodných bariér umoòujú vestranný územný
rozvoj
Realizácia programov na revitalizáciu vodných tokov a plôch
Uplatnenie nových technológií pri výstavbe objektov

o

o
o
o
o
o
o

Preaená dopravná infratruktúra s negatívnym dopadom na
ivotné prostredie a zdravotný stav obyvate¾stva
Potrebám, kapacitne poddimenzovaný systém cestnej siete
Prevádzka priemyselných komplexov v ochranárskej zóne
podzemných vôd a v blízkosti obytných zón
Znehodnotená kvalita ivotného prostredia najmä
v Bratislave
Devastácia pôdneho fondu (erózia pôdy, skládky
komunálneho odpadu a i.)
Nedobudovaná vodovodná a kanalizaèná sie vo vidieckych
sídlach
Nízka miera angaovanosti obyvate¾stva a podnikate¾ských
aktivít v tvorbe a ochrane ivotného prostredia

¼udské zdroje

truktúra osídlenia s dominantným jadrovým mestom
(Bratislava) a rozvíjajúcimi sa mestskými centrami
subregionálneho významu (Malacky, Pezinok, Senec) a
diferencovanou sústavou vidieckeho osídlenia s lokálnymi
centrami
Koncentrácia obyvate¾stva s vysokokolským a s úplným
stredokolským vzdelaním
Priaznivá skladba vekovej truktúry obyvate¾stva
Vysoká miera ekonomickej aktivity obyvate¾stva (71%) a
Priaznivá sektorová truktúra zamestnanosti obyvate¾stva
Dlhodobo nízka miera nezamestnanosti obyvate¾stva,
s minimálnym podielom cyklickej a dlhodobej
nezamestnanosti
Vysoká miera podnikate¾skej aktivity
Nadpriemerná výka priemernej mesaènej mzdy
Kultúrny potenciál, tvorený kultúrnymi pamiatkami
a významnými kultúrno-spoloèenskými celotátneho a
medzinárodného významu (Slovenské národné divadlo,
Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria a i.)
Koncentrácia zdravotníckych zariadení celotátneho
významu a zariadení sociálnej starostlivosti

o

o
o
o
o
o

Výh¾adové starnutie obyvate¾stva s dopadom na zniovanie
vlastných zdrojov pracovnej sily
Niia vzdelanostná úroveò obyvate¾stva vo vidieckych
sídlach
Na území mesta Bratislavy je nepriaznivé rozmiestnenie
pracovných príleitostí, v centre mesta sa koncentruje viac
ako 1/3 pracovných príleitostí
Nedostatok bytov, zariadení sociálnej infratruktúry a slabo
rozvinutá sie zariadení pre odkázaných obèanov
Nedostatoèná materiálová a prístrojová vybavenos
zariadení sociálnej infratruktúry
Zvýená chorobnos obyvate¾stva

PRÍLEITOSTI
o
o
o
o
o
o
o

Vyuitie vedeckovýchovnej základne a transferu technológií
s monosou prechodu na sofistikovanejie ekonomické
aktivity
Intenzívne vyuívanie výhod cezhraniènej spolupráce
s Rakúskom a Maïarskom
Vyuitie potenciálu pre strojársky a potravinársky priemysel

o

o
o

o

o
o
o
o
o
o

Nedostatok finanèných zdrojov a spomalenie trukturálnych
zmien v aiskových odvetviach
Odliv kvalifikovanej pracovnej sily
Zniovanie konkurencieschopnosti

Po¾nohospodárstvo a vidiek

Pestovanie ekologicky èistých potravín
o
Efektívnejie vyuívanie závlahového systému
o
Vyuitie potenciálu vidieka na rozvoj agroturistiky, malého a
stredného podnikania
o
Rozvoj bývania na vidieku
o

o
o
o

OHROZENIA

Priemysel a sluby

Pomalá adaptácia po¾nohospodárskych subjektov na dopyt
Zniovanie významu vinohradníckej oblasti a efektívnosti
vinárskej výroby
Zábery pôdneho a lesného fondu v dôsledku extenzívneho
rozvoja urbanizovaného prostredia, dopravnej siete a
ininierskych sietí
Zniovanie poètu pracovných príleitostí a pokles miezd
v po¾nohospodárstve
Nedostatok finanèných zdrojov na obnovu vidieka

Infratruktúra a ivotné prostredie

o
Vyuívanie obnovite¾ných zdrojov energie
Zvýenie environmentálneho povedomia
o
Dobudovanie dia¾nièných úsekov, integrovaného systému
hromadnej dopravy, rozvoj vodnej dopravy a kontajnerizácie,
dobudovanie obchvatových komunikácií v mestách a obciach
Kooperácia letísk Bratislava a Viedeò

Realizácia projektov s moným negatívnym dopadom na
ivotné prostredie
Rozirovanie letiska - zvýenie hluku a iných foriem
zaaenia krajiny

Efektívnejie vyuívanie zariadení sociálnej infratruktúry
nadregionálneho významu
Podpora rozvoja podnikate¾ských aktivít a vytváranie nových
pracovných príleitostí
Vytváranie programov na elimináciu negatívneho dopadu
sociopatogénnych javov
Schopnos adaptácie pracovnej sily na sofistikované výroby
Posilnenie participácie obyvate¾stva na miestnej a regionálnej
politike

Nedostatok finanèných prostriedkov na dobudovanie
sociálnej infratruktúry
Chýbajúce finanèné prostriedky na bytovú výstavbu, ktorá by
podporila pozitívny demografický vývoj populácie
Disproporcia na trhoch práce v mestských a vidieckych
sídlach
Starnutie populácie
Nárast sociálnej patológie

¼udské zdroje
o

o
o
o
o

Príloha 2:: Profil regiónu NUTS II Západné Slovensko (SWOT analýza)
SILNÉ STRÁNKY
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Priemysel a sluby

Mnohoodvetvová, diverzifikovaná truktúra ekonomickej
základne regiónu a kvalitný energetický potenciál, tvorený
najmä elektráròami JE Mochovce, JE Jaslovské Bohunice,
VD Gabèíkovo, s tranzitnými plynovodmi a zásobníkmi
zemného plynu nadnárodného významu
Existencia ve¾kých priemyselných spoloèností
(potravinársky, strojársky, chemický, nábytkársky, textilný
a odevný), trhovo orientovaných na zahranièné trhy
aba a spracovanie nerudných surovín
Dostatok stavebných kapacít a produkcia stavebných
výrobkov na báze domácich surovín
Rastúci podiel zahranièného kapitálu najmä v priemysle
Relatívne vysoká miera podnikate¾skej aktivity
Významné kultúrne a historické pamiatky

o

Priaznivý geomorfologický potenciál bez bariér ïalieho
rozvoja územia
Klimatické a pôdne podmienky vhodné pre rozvoj
intenzívneho po¾nohospodárstva
Vhodné podmienky pre nové biotechnológie a rozírenie
produkcie ekologicky nezávadných potravín
Zdroje geotermálnych vôd  predpoklad rozvoja
kúpe¾níctva a letného turizmu
Priaznivé podmienky pre rozvoj agroturistiky
Sie vedecko-výskumných, vzdelávacích a poradenských
intitúcií a vysoká vzdelanostná úroveò riadiacich
pracovníkov v po¾nohospodárstve

o

o
o
o
o
o
o
o

SLABÉ STRÁNKY

Vysoký podiel medzispotreby na priemyselnej výrobe regiónu, èo
súvisí s nevyhovujúcou truktúrou energetickej a materiálovej
nároènosti
Nízky stupeò finalizácie výrob
Útlm aby nerastných surovín a stavebnej výroby
Nízky podiel trhových sluieb v odvetvovej truktúre
Nedostatok finanèných zdrojov na retrukturalizáciu,
Nízka miera podnikate¾skej aktivity v okresoch s najvyou
mierou nezamestnanosti,
Stagnácia vedecko-výskumnej základne,
Nedostatoèná sie ubytovacích zariadení v strediskách CR

Po¾nohospodárstvo a vidiek
o
o
o
o
o

Pretrvávajúce problémy s ekonomickou nestabilitou v subjektoch
po¾nohospodárstva
Pomalá adaptácia po¾nohospodárskych subjektov na dopyt
Nedostatoèné prepojenie potravinárskeho priemyslu s
po¾nohospodárskou prvovýrobou
Zniovanie výkonnosti agrokomplexu v dôsledku niej
konkurencieschopnosti voèi importovaným potravinám
Rozirovanie plôch neobrábanej pôdy
Nefunkènos vybudovaných melioraèných zariadení
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o
o

¼udské zdroje

Priaznivá veková a vzdelanostná truktúra obyvate¾stva,
najmä v centrálnej a severnej èasti regiónu
Relatívne nízka miera nezamestnanosti v okresoch
centrálnej èasti regiónu

o
o
o
o

o
o
o
o

Infratruktúra a ivotné prostredie

Výhodná geografická poloha na medzinárodných
cestných a eleznièných ahoch, s napojením na hranièné
priechody do Èeskej republiky, Maïarska a Rakúska
Výhodná poloha na transkontinentálnej vodnej ceste
Rýn-Mohan-Dunaj
Regiónom prechádzajú produktovody celotátneho
významu (ropovod, plynovod)
Relatívne vysoký stupeò plynofikácie územia

PRÍLEITOSTI
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o

224

Priestorovo diferencovaný demografický vývoj, s úbytkom
obyvate¾stva v junej a stabilizovaným demografickým vývojom
v okresoch centrálnej a severnej èasti regiónu
Nízka vzdelanostná úroveò obyvate¾stva s vysokým podielom
obyvate¾stva so základným a uèòovským vzdelaním, hlavne
v junej èasti regiónu
Vysoká miera nezamestnanosti a málo pracovných príleitostí
Zvýená chorobnos obyvate¾stva (srdcovo-cievne, nádorové,
dýchacie ochorenia) v junej èasti regiónu

o
o
o
o
o
o
o

Vysoký stupeò zneèistenia jednotlivých zloiek krajiny
Vysoké ekologické zaaenie po¾nohospodárskej krajiny
(zneèistenie podzemných a povrchových vôd agrochemikáliami)
Nedostatok zdrojov pitnej vody (okres Levice)
Nedostatoèná dopravná infratruktúra a nízka kvalita ciest ,
s prevahou ciest 2.a 3. triedy v junej èasti regiónu
Nízky podiel napojenia obcí na kanalizaènú sie
Nevyhovujúca kvalita bytového fondu
Nedostatoène vyuívaný rekreaèný potenciál regiónu

Priemysel a sluby

Retrukturalizácia ekonomickej základne regiónu
Modernizácia technológie strojárskej výroby
Integrácia existujúcich strojárenských a
elektrotechnických firiem do automobilového priemyslu
Rozvoj malého a stredného podnikania v priemysle,
stavebníctve a v cestovnom ruchu
Vybudovanie inovaèných centier a vedeckotechnologických parkov
Vyuitie prihraniènej polohy na cezhraniènú spoluprácu
Vyuitie termálnej energie na vykurovanie bytov

o
o

OHROZENIA

Nedostatok finanèných prostriedkov zdrojov pre modernizáciu a
zavádzanie nových technológií
Zniovanie konkurencieschopnosti

¼udské zdroje

Vyuitie priaznivej vzdelanostnej a profesijnej truktúry
o
obyvate¾stva v okresoch centrálnej a kotlinovej èasti
regiónu pre rozvoj moderných technológií a sofistikované
výroby
o
Implementácia podporných opatrení pre rozvoj bytovej
výstavby
Vyuitie nástrojov trukturálnej politiky EU na
skvalitnenie pracovných síl

Pokraèujúca demografická degresia môe naïalej prehlbova
nedostatok kvalifikovaných pracovných síl a spôsobi rast
regionálnych disparít na trhoch práce
Nesúlad medzi tudijnými odbormi a dopytom na trhu práce a
neochota podnikate¾ských subjektov vklada prostriedky do
pecializovanej prípravy zamestnancov

Dobudovanie dia¾nièného dopravného systému
Splavnenie Váhu a vybudovanie rieèneho prístavu v ali
Vybudovanie dopravných terminálov v Trenèianskej
Teplej a túrove

Naruená stabilita ekosystémov v dôsledku neregulovaného
rozvoja cestovného ruchu
Negatívny vplyv rozvoja vodnej dopravy na kvalitu povrchových
vôd
Environmentálne riziká v súvislosti s prevádzkovaním JEMO a s
nízkym stupòom napojenia sídiel na kanalizaènú sie

Infratruktúra a ivotné prostredie
o
o
o

Po¾nohospodárstvo a vidiek

Rozvoj potravinárskeho priemyslu v náväznosti na
po¾nohospodárstvo
Vyuitie termálnych prameòov (oblas eliezovec,
Komjatíc, Rastislavíc) na rozvoj letného cestovného
ruchu a kúpe¾níctva

o
o
o

Zábery pôdneho a lesného fondu v dôsledku extenzívneho
rozvoja sídelnej truktúry, dopravnej siete a ininierskych sietí
Zniovanie poètu pracovných príleitostí a pokles miezd
v po¾nohospodárstve
Nedostatok finanèných zdrojov na obnovu vidieka

Regionálny rozvoj a regionálna politika

Príloha 3: Profil regiónu NUTS II Stredné Slovensko (SWOT analýza)
SILNÉ
o
o

o
o
o
o
o
o
o

STRÁNKY

Priemysel a sluby

Priaznivá sektorová skladba, kde rozhodujúci podiel na
tvorbe HDP má sekundárny a terciárny sektor, najmä
trhové sluby
Odvetvovo diverzifikovaná výrobná truktúra, s
dominantným postavením strojárskeho, textilného,
sklárskeho, celulózo-papierenského, elektrotechnického a
drevárskeho priemyslu
Potenciál pre vyuitie kapacít strojárskeho
a elektrotechnického priemyslu
Dostatoèný poèet miestnych stavebných firiem
Výskyt a aba zdrojov hnedého uhlia a lignitu, nerudných
silikátových hornín, ktoré sú predpokladom rozírenia
exportne orientovaného priemyslu
Lokálne zdroje drevnej hmoty a stavebných surovín, výskyt
podzemnej vody, minerálnych a termálnych prameòov
Lokalizácia kultúrno-historických pamiatok
Predpoklady územia pre turizmus, regionálne kúpe¾níctvo
a poznávací cestovný ruch
Rozvinutý bankový sektor so tandardnými slubami

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o

SLABÉ STRÁNKY

Ve¾ká koncentrácia a jednostranne orientovaná priemyselná
základòa v severných a juných okresoch regiónu, ktorú tvoria
1-3 nosné priemyselné podniky, citlivo reagujúce na odbytové
výkyvy a zmeny v podmienkach podnikania
Útlm aby uhlia
Nedorieená konverzia zbrojnej výroby (ZTS TEES, a.s.
Martin)
Lokalizácia subjektov s malým podielom finalizácie chemického
priemyslu
Útlm drevospracujúceho priemyslu, nedostatoèné
zhodnocovanie dreva, ktoré sa maximálne spracováva ako
polotovar a pridaná hodnota sa vytvára mimo územia regiónu
Nedostatok finanèných prostriedkov na nákup moderných
technológií a na rozírenie výroby vo väèine výrobných
podnikov
Nízky podiel malých a stredných podnikate¾ských subjektov
priemyslu a sluieb
Nedostatoèné prepojenie vedecko-výskumnej základne
a výrobnej sféry
Nedostatoèné vyuité predpoklady regiónu pre rozvoj
cestovného ruchu v dôsledku absencie poskytovania
komplexných sluieb
Sezónny charakter cestovného ruchu
Absencia kvalitných sluieb na rozvoj vidieckej turistiky
Nedostatoèné vyuitie starých priemyselných areálov
Nízky podiel subjektov so zahranièným a medzinárodným
vlastníctvom v regióne

Po¾nohospodárstvo a vidiek

Vysoký klimatický a pedologický potenciál junej èasti
regiónu pre po¾nohospodársku výrobu, s monosou
pestova i teplotne nároènejie plodiny
Predpoklady pre revitalizáciu vidieckych sídiel a rozvoj
agroturistiky
Vhodné podmienky pre chov oviec a hovädzieho dobytka
na celom území
Priaznivé zloenie lesných porastov pod¾a veku
Vhodné podmienky pre rybárstvo a po¾ovníctvo

o
o
o

Nízka produktivita práce v po¾nohospodárstve a slabá
ekonomická efektívnos po¾nohospodárskych podnikov
Útlm po¾nohospodárskej výroby
Nedostatoène vyuitý potenciál vidieckych sídiel pre malé a
stredné podnikanie a agroturistiku

Infratruktúra a ivotné prostredie

Nedobudovanos nadradenej dopravnej sústavy (dia¾nièný
systém)
o Nedostatoèné dopravné napojenie junej èasti regiónu na
celoeurópske dopravné systémy
o Nedobudovanos terminálov kombinovanej dopravy
medzinárodného významu v iline a Ruomberku
o Nízky stupeò plynofikácie obcí (najmä Banskobystrický kraj)
o Disparita medzi stupòom zásobovania a stupòom odvádzania
vôd verejnými kanalizáciami a ich úèinným èistením
o Dlhodobé zaostávanie budovania kanalizácie za výstavbou
vodovodov
o Nedostatoèné mnostvo a kapacita ÈOV
o Imisné zaaenie prostredia, kumulácia v regióne
produkovaných emisií s dia¾kovo prenáanými
o Nerovnomernos rozmiestnenia a nedostatoèná kapacita
ústavných zariadení sociálnej starostlivosti
o Zhorujúci sa stav materiálno-technickej základne kôl
o Silne zneèistené oblasti v regióne
o Nedostatok finanèných zdrojov na zabezpeèenie starostlivosti
o osobitné chránené územia a významné prvky krajiny vrátane
monitoringu
¼udské zdroje
Stabilizovaný typ populácie s priaznivým indexom vitality a o Nerovnomerne priestorové rozloenie obyvate¾stva,
s výraznými rozdielmi medzi demograficky vitálnymi v severnej
reprodukcie pracovnej sily, najmä v severnej èasti regiónu
a demograficky depresívnymi územiami v junej èasti regiónu
a v mestách
o Dlhodobo vysoká nezamestnanos v juných okresoch
Vysoký podiel obyvate¾stva s (úplným) stredokolským
o Vysoký podiel obyvate¾stva v stave sociálnej odkázanosti
vzdelaním, prevane v severnej èasti regiónu
Strategická dopravná poloha - regiónom prechádzajú
multimodálne európske koridory západovýchodného
a severojuného smeru, ktoré spájajú hlavné sídelnohospodárske aiská SR a napájajú ich na európsky cestný
a eleznièný dopravný systém
Lokalizácia letiska v iline
Vysoký stupeò zásobovania obyvate¾stva pitnou vodou z
verejných vodovodov, vyuívajúci kapacity vodárenských
sústav
Koncentrácia univerzít a vysokých kôl (Banská Bystrica,
ilina, Ruomberok, Luèenec)

o
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SILNÉ STRÁNKY
PRÍLEITOSTI
o

Priemysel a sluby

Poloha kraja vytvára priaznivé podmienky pre
transhraniènú spoluprácu s Èeskom, Maïarskom a
Po¾skom
Za predpokladu získania dlhodobých ekonomických
preferencií sú spolu s intraregionálnymi predpokladmi
monosti na odstránenie regionálnych disparít v rozvoji
priemyslu a sluieb
Ïalie monosti vyuitia hydropotenciálu na zvýenie
výroby elektrickej energie
Finanèné prostriedky z podporných programov v rámci
trukturálnej politiky EU

o

o
o
o

Monos pestovania rastlín pre farmaceutický priemysel
Vyuitie lesov pre rekreaèné a zdravotno-lieèebné úèely
Rozvoj agroturistiky a netradièných foriem cestovného
ruchu

o
o

o

Dobudovanie dopravnej infratruktúry severojuného a
západovýchodného smeru
Doplnenie multimodálnych koridorov o vodnú cestu Váh
s napojením na VII. modálny koridor Dunaj a potenciálne
Odra

o

Koordinácia zameraní vzdelávacích intitúcií
s poiadavkami trhu práce
Zvyovanie vzdelanostnej úrovne obyvate¾stva
Implementácia vzdelávacích programov pre problémové
sociálne skupiny
Vytvorenie pracovných príleitostí pre obyvate¾stvo nízkej
vzdelanostnej úrovne
Zabezpeèenie sociálneho statusu obyvate¾stva v sociálnej
siete
Implementácia programov trukturálnej politiky EU
v oblasti rozvoja ¾udských zdrojov a vzdelávania

o

o

o
o

o

o
o
o
o
o
o

o
o

SLABÉ STRÁNKY
OHROZENIA

Bez zmien odvetvovej truktúry v doposia¾ ekonomicky
relatívne stabilných èastiach regiónu môe v dôsledku zmien
v exporte nasta isté poruenie ekonomickej stability
Nízka ochrana domáceho trhu pred dovozom textilných a
potravinárskych produktov môe ma likvidaèné dôsledky na
niektoré priemyselné subjekty regiónu
Malá podpora rozvoja cestovného ruchu a absencia príslunej
legislatívy

Po¾nohospodárstvo a vidiek

Zvýená aba dreva
Nedorieené vlastnícke vzahy k pôde a lesom

Infratruktúra a ivotné prostredie
o

Èasový posun dostavby dopravnej infratruktúry celotátneho
významu, tzv. juného ahu
Nárast emisií v dôsledku tranzitnej dopravy v severnej èasti
regiónu

¼udské zdroje

Nízka vzdelanostná úroveò obyvate¾stva, najmä v junej èasti
regiónu, s vysokým podielom ako adaptabilnej minoritnej
rómskej populácie

Príloha 4: Profil regiónu NUTS II Stredné Slovensko (SWOT analýza)
SILNÉ STRÁNKY
o

o
o
o
o

Priemysel a sluby

Rozvinutá priemyselná odvetvová truktúra s dlhodobou
výrobnou tradíciou najmä v odvetviach hutníctva, strojárstva,
potravinárskeho, chemického, odevného, elektrotechnického,
drevospracujúceho a ïalích odvetví priemyslu
Vyuite¾né zásoby nerastných surovín nadregionálneho
významu (mastenec, magnezit, vápenec, so¾), drevnej hmoty
a podmienky na vyuívanie alternatívnych zdrojov energie
Dostatok stavebných kapacít pre priemyselné, dopravné stavby,
bytovú výstavbu a infratruktúru
Ve¾koploné prírodné komplexy predstavujú spolu s kultúrnym
dedièstvom potenciál pre turizmus
Ve¾mi dobré prírodné podmienky a významné kultúrnohistorické pamiatky pre rozvoj cestovného ruchu, kúpe¾níctva,
vidieckej turistiky a agroturistiky

o

o
o
o
o
o
o
o

o

o
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Výrazné intraregionálne disparity medzi vyspelejími a
problémovými mikroregiónmi s nízkym stupòom rozvoja
ekonomického potenciálu
Nedostatoèná mikroekonomická adaptácia regiónu na
podmienky trhového hospodárstva
Prevládajúca prvovýroba nad finalizáciou, absencia
subjektov s vyím stupòom sofistikácie, s vplyvom na
nízku ekonomickú výkonnos regiónu
Energeticky a materiálovo nároèná truktúra priemyslu
(metalurgia, chemický priemysel), ktorý sa opiera o
importované suroviny a zniuje kvalitu P
Obmedzené investièné monosti vyuitia disponibilných
zásob nerastných surovín a drevnej hmoty
Prebytok nevyuívaných výrobných kapacít,
Nedostatoèná výskumná základòa a jej absencia v tých
odvetviach, ktoré sú perspektívne z h¾adiska rozvoja
ekonomiky
Nedostatoèné vyuitie potenciálu regiónu pre cestovný
ruch a nedostatoèné materiálno-technické vybavenie
stredísk CR

Po¾nohospodárstvo a vidiek

Vysoký pôdny a klimatický potenciál pre tradiènú
po¾nohospodársku výrobu, vhodný na pestovanie vetkých
druhov klasických plodín a rozvoj ivoèínej výroby,
ovocinárstva, zeleninárstva, v juných a juhovýchodných
èastiach regiónu aj vinohradníctva
Kvalitný lesný pôdny fond a vysoký stupeò lesnatosti
s obnovite¾nými zásobami lesnej hmoty, vhodný pre produkciu
drevín a dlhodobo tradiènú lesnícku výrobu

o
o

SLABÉ STRÁNKY

Technologická a technická zaostalos agrosektoru
Vývoz drevnej hmoty, vo forme gu¾atiny a polotovarov,
bez ïalieho zhodnotenia
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Príloha 4: Profil regiónu NUTS II Stredné Slovensko (SWOT analýza), pokraèovanie
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Výhodná geografická poloha regiónu v rámci strednej Európy,
hranièiaca s tromi tátmi (súèas hraníc Schengenskej dohody)
Hlavné dopravné koridory západovýchodného a severojuného
smeru umoòujú napojenie na celoslovenský a medzinárodný
dopravný systém
Medzinárodné letiská Poprad a Koice
Príleitostné letisko pre lety obchodných cestujúcich do Ruska
vo Svidníku
Terminály kombinovanej dopravy a irokorozchodná tra
umoòujú bezprekládkovú prepravu do východnej Európy
Zastúpenie vysokých kôl a univerzít, vedeckých ústavov pre
výchovu vysokokvalifikovaných odborníkov, ktoré v spojení
s pomerne vyspelým priemyslom vytvárajú monosti pre
osvojenie vysokých technológií a materializáciu výsledkov vedy a
techniky v praxi

o
o
o
o
o

o
o
o

¼udské zdroje

Priaznivá demografická mobilita, s nadpriemerným prírastkom
obyvate¾stva a s dobrou bilanciou pracovných síl
Priaznivá veková truktúra obyvate¾stva, vyjadrená podielom
predproduktívnej a produktívnej zloky populácie a indexom
starnutia obyvate¾stva
Súèasnej hospodárskej úrovni regiónu vyhovujúca vzdelanostná
truktúra pracovnej sily, s dostatkom kvalifikovanej pracovnej
sily s úplným stredokolským a odborným vzdelaním
Koncentrácia intitúcií vzdelávania, vedy, výskumu a kultúry
v Koiciach

PRÍLEITOSTI
o

o

o

o
o
o
o
o

Vybudované výrobné kapacity i vo¾né plochy pre rozvoj
priemyslu a zavádzanie nových moderných výrobných odborov
Vo¾né plochy vhodné pre vytváranie priemyselných parkov
Monos realizácie priemyselnej produkcie na ukrajinských a
ruských trhoch
Bezprekládkové dopravné napojenie a prítomnos terminálu
kombinovanej dopravy
Vyuitie prostriedkov zo trukturálnych fondov EÚ
Vyuitie prírodného potenciálu pre CR, kúpe¾níctvo a
geotermálnej energie pre vykurovanie

o

o
o

OHROZENIA

Nedostatok vo¾ných finanèných zdrojov pre rozvoj
výroby a jej modernizáciu
Prebytok nevyuívaných výrobných kapacít
Zastaralé technologické zariadenia vo výrobných
subjektoch a zaostávanie zavádzania moderných
výrobných technológií

Po¾nohospodárstvo a vidiek

Vyuívanie odpadového tepla na skleníkové hospodárstvo
Rozvoj drevospracujúceho a nábytkárskeho priemyslu
Rozvoj agroturistiky a netradièných foriem cestovného ruchu
Vyuívanie prostriedkov zo trukturálnych nástrojov EU na
realizáciu rozvojových programov

o
o

Zdruenie finanèných prostriedkov pre zlepenie kvality P
Implementácia rozvojových programov trukturálnej politiky

o

o
o

Nízka produktivita práce v po¾nohospodárstve a slabá
ekonomická efektívnos po¾nohospodárskych podnikov
Nedorieené vlastnícke vzahy pozemkov
Nedostatoène vyuitý potenciál vidieckych sídiel pre malé
a stredné podnikanie a agroturistiku

Infratruktúra a ivotné prostredie
o

o

o

o

Dlhodobo vysoká miera nezamestnanosti a rastúci podiel
dlhodobo nezamestnaných
Odchod kvalifikovaných zdrojov pracovných síl do iných
regiónov a do zahranièia ako dôsledok chýbajúcich
pracovných príleitostí a nízkej ceny práce
Vysoký podiel obyvate¾stva so základným vzdelaním
(najmä Rómovia)
Nízka vzdelanostná úroveò rómskej populácie
s negatívnym dopadom na vysokú mieru nezamestnanosti
a zlú sociálnu situáciu
Sociálna nerovnos a vysoký podiel obyvate¾stva v stave
sociálnej odkázanosti
Zvýený podiel sociopatogénnych javov

Priemysel a sluby

o
o
o
o

o

Nedostatoèná dopravná infratruktúra, tvorená cestami
regionálneho významu nízkej kvality, v severovýchodnej
èasti a slabá dostupnos regiónu
Absencia dia¾nièného prepojenia regiónu, ktoré je
nevyhnutnou podmienkou pre zvýenie vstupu
zahranièných investorov
Zaostávajúca technická infratruktúra, a nízky stupeò
napojenia obyvate¾stva na vodovodnú a kanalizaènú sie,
s cie¾om zlepenia ich kvality ivota i ivotného prostredia
Zlý stav ivotného prostredia v dôsledku predchádzajúcej
priemyselnej èinnosti i chýbajúcej technickej
infratruktúry.

¼udské zdroje

Monos vyuitia podporných fondov na výchovu, vzdelávanie o
a vedu a vzdelávacích intitúcií so vzahom k trhu práce
Posilòovanie prvkov obèianskej spoloènosti a podpora o
spolupráce netátnych neziskových a tátnych organizácií
o
o
o

Nedostatok finanèných prostriedkov na dobudovanie a
rekontrukciu infratruktúry
Nedobudovanos
dopravnej
infratruktúry
v severovýchodnej èasti regiónu môe následne vies
k jeho ekonomickej a sociálnej degradácii a emigrácii
obyvate¾stva
Nebezpeèenstvo ekologických havárií

Absencia koncepcií a realizácie programov na rieenie
ekonomického a sociálneho statusu rómskej minority
Nadpriemerná prirodzená mobilita rómskeho
obyvate¾stva
Rastúca celková a dlhodobá nezamestnanos obyvate¾stva
Absencia intitúcii, ktoré zoh¾adòujú vzah medzi
funkciou vzdelávania a potrebami trhu práce
Emigrácia kvalifikovanej pracovnej sily Negatívne dopady
retrukturalizácie priemyslu na stav na trhu práce

Zdroj: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, 2001, upravené
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Slovensko-anglický slovník pouitých termínov
Slovak-English Dictionary of Used Terms
acquis communautaire
Agenda 2000
aproximácia (pribliovanie)
asociaèná dohoda
bezdomovci
cenová stabilita
centralizácia, centrálne riadenie
centrum strategických štúdií
certifikácia vedomostí
cestovný ruch
cezhranièná spolupráca
ciele regionálnej a štrukturálnej politiky
daòová reforma
daòová politika
dediny
de¾ba práce
demografický vývoj
distribuèné siete
dlhodobo chorí
dohoda o pridruení
doprava
cestná
eleznièná
lodná
letecká
potrubná
dôchodcovia / penzisti
dôchodkové / penzijné zabezpeèenie
DPH  daò z pridanej hodnoty
dvojpríjmová nukleárna rodina
ekonomický rast
emancipácia
enviromentálna politika
eurokomisár
europoslanec
euroregión
euroregionálna spolupráca
Európska centrálna banka
Európska investièná banka
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acquis communautaire
Agenda 2000
approximation
association agreement
homeless people
price stability
centralization, central directing
centre of strategic studies
certification of knowledge
tourism
cross-border cooperation
goals of regional and structural politics
tax reform
tax policy
villages
division of labour
demographic development
distribution networks
people with long-term illnesses
the agreement on inclusion/unification
transport
road
railway
ship
air
tube
retired people
old-age pension system, pension plan
VAT – Value-added Tax
double income nuclear family
economic growth
emancipation
environmental policy
European commissioner
member of the European Parliament
Euroregion
Euroregional cooperation
European Central Bank
European Investment Bank

Európsky hospodársky a sociálny výbor
Európska komisia
Európsky parlament
Európska rada / Rada Európskej únie
Európsky súdny dvor
európska ústava
Europol
Európsky regionálny rozvojový fond
Európsky sociálny fond
Kohézny fond
Európsky usmeròovací a záruèný fond
pre po¾nohospodárstvo
európska integrácia
existenèné a sociálne minimum
feministická filozofia
financovanie projektov
finanèníci
geologická stavba
HDP – hrubý domáci produkt
hmotná núdza
hospodárska politika
hospodárstvo
trhové
plánované
Charta ¾udských práv
chránená krajinná oblas
chudoba, bieda
implementácia (zavádzanie)
inakos
infraštruktúrna vybavenos
integraèný proces
interregionálna spolupráca
investovanie, investície, investori
jazerá
jednotná / rovná daò
jednotný trh
kolektívne vyjednávanie
kompetenèný zákon
komunitárne právo
komunitárne nástroje
konkurencieschopnos

European Economic and Social Committee
European Commission
European Parliament
European Council
European Legal Court
the European constitution
Europol (European Police Office)
European Regional Development Fund
European Social Fund
Cohesion Fund
European Agriculture Guidance
Guarantee Fund
European integration
social minimum
feminist philosophy
financing of projects
finance specialists
geological structure
GDP - Gross Domestic Product
material poverty
economic policy
economy
market
planned
Charter of Human Rights
protected wildlife area
poverty
implementation
difference
quality of infrastructure
the integration process
inter-regional cooperation
investing, investments, investors
lakes
flat tax
unified market
collective negotiations
competence law
community law
community tools
ability to compete, competitiveness
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kopanice
kotliny
kraj
kultúra
kultúrne dedièstvo
kultúrne pamiatky
kultúrne stereotypy
¾udské zdroje
materská dovolenka
mestá
miera nezamestnanosti
miestna a regionálna samospráva
mimovládne neziskové organizácie
múzeá
ministerstvo
multifunkèné po¾nohospodárstvo
mýty, predsudky, klišé
mzdové rozdiely
Najvyšší súd SR
nariadenie
národná identita
Národná rada SR
národnos
národnostná menšina
národný park
národný strategický referenèný rámec
násilie, prejavy násilia
negociácia (vyjednávanie)
negociaèný proces
negociaèné kapitoly
nehnute¾nosti
nemocenské dávky
nezamestnaní
nezávislé súdy
nená revolúcia
níiny
obèianske zdruenia
obec
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rural isolated settlements
basins
region
culture
cultural heritage
cultural monuments
cultural stereotypes
human resources
maternity leave
towns
measure/level of unemployment
local and regional government
non-governmental, non-profit
organizations
museums
ministry
multifunctional agriculture
myths, prejudice, cliché
wages differences
the Supreme Court of the
Slovak Republic
regulation
national identity
the National Council of the
Slovak Republic
nationality
national minority
national park
national strategy reference framework
violence, manifestations of violence
negotiation
process of negotiation
negotiation chapters
properties
sickness allowances
the unemployed
independent courts
Velvet Revolution
lowlands
civil associations
municipality

obchodníci
obyvate¾stvo
odborné inštitúcie a subjekty
odbory
odporúèanie
ochrana osobných údajov
ochrana prírody
ochrana spotrebite¾ov
ochrana verejného zdravia
ochrana zdravotne postihnutých
ochrana ivotného prostredia
okres
okresy s vysokou mierou nezamestnanosti
Organizácia pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (OECD)
osady
osamelo ijúci
otvorená spoloènos
Pakt stability a rastu
parlament, národná rada
parlamentná demokracia
parlamentné vo¾by
partnerstvo za mier
plánované rodièovstvo
platobná bilancia
poèasie
podnebie
podnik
podnikanie
podnikatelia, ve¾kopodnikatelia
podobnosti a rozdiely
podtrieda
podunajský región
pôdy / pôdne typy
pohoria
politické strany a hnutia
politický systém
po¾nohospodárstvo
poloha
poradensko-podnikate¾ské strediská
podpora a oivenie hospodárskej èinnosti

businessmen
population
professional institutions and subjects
trade unions
recommendation
protection of personal data
environmental protection
consumer protection
protection of public health
protection of handicapped people
protection of living environment
district
regions with high unemployment
Organisation for Economic
Cooperation and Development
settlements
people who live alone
open society
Stability and Growth Pact
parliament, national council
parliamentary democracy
parliamentary elections
Partnership for Peace
planned parenthood
payment balance
weather
climate
company, enterprise
enterprising
entrepreneurs, big entrepreneurs
similarities and differences
subclass
the Danube region
soils / types of soil
mountains
political parties and movements
political system
agriculture
location
advisory and entrepreneur centres
subsidy and revitalization of economy
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posudzovanie, schva¾ovanie projektov
pracovná sila
pracujúci chudobní
právny štát
práva národnostných menšín
a etnických skupín
právo na bezplatné vzdelanie
právo na prácu
právo na slobodnú vo¾bu povolania
právo na súdnu ochranu
právo na štrajk
právo na zdravotnú starostlivos
právo na zhromaïovanie
prezident republiky
prídavky na deti
priehrady
priemysel
priemyselné parky
príjem, príjmy
princíp subsidiarity
princíp partnerstva
programovania
koncentrácie
doplnkovosti
monitorovania
produkèná výkonnos
sektorové operaèné programy (SOP)
profesijné a záujmové zdruenia
prírodné pomery
prirodzený prírastok
príslušníci etnických minorít
privatizácia
produktivita práce
program štátnej pomoci
rastlinstvo (flóra)
referendum  ¾udové hlasovanie
regionálna disparita
regionálna politika
regionálna samospráva
regionálny rozvoj
regionálne operaèné systémy (ROS)
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evaluation, approval of projects
workforce
working poor
rule of law
rights of national minorities
and ethnic groups
right to free education
right to work
right to choose a profession
right to judical and legal protection
right to strike
right to health care
right of assembly
President of the republic
child allowances
dams
industry
industrial parks
income
principle of subsidiarity
principle of partnership
of programming
of concentration
of supplementation
of monitoring
production efficiency
Sector Operational Programmes
profession and interest associations
natural conditions
population growth rate
members of ethnic minorities
privatisation
work productivity
programme of state support/aid
vegetation (flora)
referendum – vox populi
regional disparity
regional policy
regional administration/self-government
regional development
Regional Operational Systems

regionálne rozvojové agentúry
rozvoj informaènej spoloènosti
rozvoj malého a stredného podnikania
rozvoj obcí
okresov
krajov
rozvoj obèianskej, sociálnej
a zdravotnej infraštruktúry
rozvoj vidieka
rozvoj znalostnej ekonomiky
regióny
reliéf
rieky
rodová citlivos (senzitívnos)
rodová demokracia
rodová identita
rodová (ne)rovnos
rodové štúdiá
rovnos príleitostí (ancí)
rozhodnutie
rozloha
rozvoj ¾udských zdrojov
samospráva
samosprávne kraje
sebareflexia
sebapoznanie
sídla
Slovenská akadémia vied
smernica
sociálna exklúzia (vylúèenie)
sociálna inklúzia (zaèlenenie)
sociálna mobilita
sociálna ochrana
sociálna politika
sociálne dávky
sociálne zabezpeèenie
sociálna pozícia, sociálny status
sociálna reforma
sociálna trieda: horná, stredná,
niia trieda (vrstva)

regional developmental agencies
development of information society
development of small and mediumsized enterprises
development of municipalities
of districts
of regions
development of civic, social
and health infrastructure
rural development
development of knowledge economy
regions
surface
rivers
gender sensitivity
gender democracy
gender identity
gender (in)justice
gender studies
equal opportunities
decision
size
development of human capital/resources
self-government
self-governing regions
self-reflection
self-knowledge
residence areas
Slovak Academy of Sciences
directive
social exclusion
social inclusion
social mobility
social protection
social policy
social allowances
social security
social position, social status
social reform
social class: upper class, middle class,
lower class
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sociálne odkázaní
sociálne nerovnosti
spoloèná mena
stanovisko
strategické ciele, zámery a priority
Stredoeurópska dohoda
o vo¾nom obchode
subsidiarita (princíp podpory obèanov)
súdna moc
súkromní ro¾níci
školstvo
základné školy
stredné školy
vysoké školy a univerzity
tátna príslunos
štátna správa
tátny rozpoèet
štruktúrna mobilita
štrukturálna a kohézna politika
štrukturálne fondy
telesne a duševne postihnutí
transformaèný proces
transnacionálna
transparentnos
triedna diferenciácia
triedna príslunos
trh práce
trhová ekonomika
trvalo udrate¾ný rozvoj
urbanizaèný proces
územnosprávne usporiadanie
ústava
ústavné princípy
Ústavný súd SR
ústavodarný orgán
uznanie znaèiek geografického pôvodu
veda
veková štruktúra
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socially dependent
social inequality
common currency
statement, opinion
strategic goals, intentions and priorities
Central European Free Trade
Agreement (CEFTA)
subsidiarity, government support
judicial branch of power, legal power
independent farmers
education
elementary/grade schools
secondary/high schools
colleges and universities
citizenship
state administration
state budget
structural mobility
structural and cohesion policy
structural funds
physically and mentally
handicapped people
transformation process
trans-national cooperation
transparency
class differentiation
class status
job market
market economy
permanently sustained development
process of urbanization
territorial administration
constitution
constitutional principles
Constitutional Court
of the Slovak Republic
constitutional body
acknowledgment of labels
of geographical origin
science
age structure

verejná správa
verejná mienka
verejné obstarávanie
verejná súa
Višegrádska skupina (V 4)
vláda
vodstvo
vodné nádre
vo¾by
volení zástupcovia – poslanci
volièské správanie
vo¾ná súa
vo¾ný pohyb
tovaru a sluieb
kapitálu
osôb, pracovných síl
VÚC – vyšší územný celok
výkonný orgán
výskum
výskumný ústav
zabezpeèenie v núdzi a starobe
zahranièný kapitál
zahranièný obchod
základné práva a slobody
zákonník práce
zákonodarný orgán
zamestnanos / nezamestnanos
(èiastoène) zamestnaní
zamestnávate¾, samozamestnávate¾
záujmové organizácie
znalostná ekonomika
zvrchovanos (suverenita)
ivite¾ / prednosta domácnosti
ivnostníci
ivoèístvo (fauna)
ivotné minimum
upa, upan

public administration
public opinion
public tender
public competition
Visegrad group (the Visegrad Four)
government
water
artificial lakes
election
elected deputies – members
of parliament
behaviour of voters
free competition
free flow
of goods and services
of capital
of people, workforce
Higher Territorial Unit
executive body
research
research institute
poverty / security in need
and old-age aid
foreign capital
foreign trade
basic rights and freedoms
Labour Code
lawmaking body
employment / unemployment
(part-time) employed
employer, self-employed person
club
knowledge-based economy
sovereignty
breadwinner of a household
self-employed businessmen
animal realm (fauna)
subsistence level
county, county administrator
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