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 Predslov 
 

 Predkladaný text je výsledným produktom práce v rámci projektu „Tanuljunk 

egymástól!/Učme sa jeden druhého!“ Projekt vznikol na základe dlhoročných kontaktov 

pracovníkov Centra regionálnych výskumov Maďarskej akadémie vied a  Ústavu geografie 

Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach ako prirodzená snaha o rozširovanie vzájomnej 

spolupráce. Prvým krokom bola spolupráca v rámci projektov Intereg II, do ktorej sa zapojil široký 

okruh pracovísk tak akademického, ako aj mimoakademického prostredia. Tento prvý pokus nebol 

úspešný z dôvodu administratívnych chýb. Z toho dôvodu bol po vzájomnej dohode s Maďarskou 

stranou pripravený a vypracovaný projekt  HUSK/0801/1.6.1/0003 „Tanuljunk egymástól!/Učme sa 

jeden od druhého!“, ktorý bol schválený a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja 

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenský republika 2007 - 2013.  

 Konkrétny cieľ projektu zahŕňal usporiadanie niekoľkých stretnutí, kde  slovenskí a 

maďarskí odborníci v oblasti geografie prezentovali svoj výskum a myšlienky. Zároveň sa podujali 

dodať materiál reprezentujúci ich prácu. V rámci šiestich stretnutí sa počas prvej etapy projektu 

stretlo 30 výskumníkov zo Slovenska a 30 výskumníkov z Maďarska, ktorí predstavili výsledky 

svojej práce a dodali záverečné výstupy v rozsahu 1 autorského hárku.  

 Stretnutia neboli samoúčelné. Vznikol rámec pre kooptovanie vedeckých tímov, ktoré by 

mohli aj v budúcnosti naďalej spolupracovať. Táto kooperácia určite prispeje nielen ku konkrétnym 

osobným kontaktom, ale bude aj základom pre tvorivú vedu na oboch stranách hranice. Projekt 

trvajúci jeden rok priniesol vedecký zborník, v ktorom sú predstavené niektoré špecifické problémy 

z geografie Maďarska a Slovenska. Ich predstavenie poslúži k porovnaniu teoreticko-

metodologických východísk použitých pri riešení podobných problematík, prípadne umožní 

porovnať efektívnosť a výpovednú hodnotu dosiahnutých výsledkov. V zborníku sú publikované aj 

texty, ktoré nemajú tematicky zodpovedajúci náprotivok. Sú však inšpiráciou pre výskumníkov z 

opačnej strany. Predložený materiál si taktiež kladie ambíciu slúžiť ako doplnkový študijný text  pre  

slovenských a maďarských vysokoškolákov, ako aj odbornú a laickú verejnosť. 

 Veríme, že vďaka realizovanému projektu a jeho výstupu vo forme vedeckého zborníka sa 

nám podarí stierať existujúce hranice a byť bližšie jeden k druhému.  

 

 

Za riešiteľský tím 

István Mezei 

Manažér projektu 

 

 

Dušan Barabas 

Cezhraničný koordinátor projektu
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MORFOŠTRUKTÚRY NEOVULKANITOV VÝCHONÉHO SLOVENSKA 
  

Ladislav Dzurovčin 
 

           Treťohorný vulkanizmus je v Karpatoch vyvinutý prevažne na ich vnútornej strane. Sú tu 
zachované zvyšky vulkanických, ako aj vulkanotektonických štruktúr. Na vonkajšom okraji Karpát sa 
zachovali len dajky, sily, neky a extrúzie.  
            V Západných Karpatoch budujú vulkanity Slovenské stredohorie a Matransko–Slanský 
vulkanický oblúk. Východokarpatský vulkanický oblúk tvoria Vihorlatsko–Gutinské vrchy, a 
rozsiahly vulkanický komplex Calimani – Giurghiu – Harghita.  

  Morfológia  

  Neovulkanity tvoria na východnom Slovensku mohutné horské celky (Slanské vrchy a 
Vihorlatské vrchy). Vystupujú tiež ako izolované trosky v neogénnych panvách a paleogénnych 
zníženinách. Vo Východoslovenskej nížine sú často pochované pod mladšími sedimentmi (obr. 1).  

Slanské vrchy – Pohorie je orientované v smere sever – juh. Tvoria ho samostatné masívy 
Šimonka, Makovica, Mošník, Bogota, Hradisko, Bradlo a Mili č (obr. 6). Jeho južným pokračovaním v 
Maďarsku sú Tokajské vrchy. Pohorie tvorí výraznú morfologickú bariéru, oddeľujúcu Košickú 
kotlinu od Panónskej panvy.  
 Masívy strednej časti pohoria sa morfologicky odlišujú od jeho severnej časti (Šimonka), či časti 
južnej (Milič). Zatiaľ čo v severnej a južnej časti vystupujú prevažne lineárne usporiadané štruktúry, 
strednú časť tvoria štruktúry tvaru zrezaného kužeľa (Makovica, Mošník, Bogota, Hradisko a Bradlo). 
        Vihorlatské vrchy – Sú súčasťou Vihorlatsko-gutinskej oblasti, ktorej hlavná časť sa 
nachádza na Ukrajine. Súčasťou Vihorlatských vrchov sú na juhu aj tektonické kryhy Humenských 
vrchov, budované vápencami a zlepencami. Samotné vulkanity sú zastúpené masívmi Vihorlat, Diel a 
Popriečny. Jednotlivé masívy mjú špecifickú morfológiu. Vo Vihorlate sú lineárne morfoštruktúry, s 
vrcholovými plošinami vo výškach 400-800 m. Z nich vystupujú nápadné vyvýšeniny – Kyjov (821 m 
n.m.), Rozdielna (785 m n.m.), Vihorlat (1076 m n.m.), Motrogoň (1018 m n.m.), Sninský Kameň 
(1005 m n.m.). V oblasti Vinného sú početné telesá rôznych tvarov – Viniansky hrad (325 m n.m.), 
Šutová (319 m n.m.), Senderov (310 m n.m.). Diel a Popriečny tvoria kužeľovité morfoštruktúry.  
            Východoslovenské kotliny a neogénne panvy – Vulkanity sú zastúpené prevažne vo forme 
vulkanických telies a pokrovov vulkanoklastík. Vystupujú na povrchu, ale aj vo forme pochovaných 
vulkánov a vulkanických sedimentov. Nachádzajú sa vo vrstvách neogénnej výplne 
Východoslovenskej nížiny a Košickej kotliny. 
 

                    MM oorr ffooššttrr uukkttúúrr yy  

  

           V morfoštruktúrnej stavbe neovulkanických pohorí východného Slovenska môžeme 
rozlíšiť aktívne vulkanické a vulkanotektonické formy, ako aj formy pasívne. Aktívne formy sú 
zastúpené andezitovými stratovulkánmi, hrásťami a grabenmi. Pasívne formy sú zastúpené 
vulkanickými telesami v rôznom štádiu exhumácie respektíve deštrukcie. 

                    SSttrr aattoovvuullkkáánnyy  aa  iicchh  zzvvyyšškkyy  

 Andezitové stratovulkány sú tvorené:  
a. zvyškami stratovulkanických plášťov,  
b. prívodnými kanálmi vulkanických erupcií,  
c. vulkanickými krátermi a kalderami, 
d. parazitickými vulkánmi. 
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Obrázok.1. Hypsometria. 

1 – 1200-1300, 2 – 1100-1200, 3 – 1000-1100, 4 – 900-100, 5 – 800-900, 6 – 700-800,  7 – 600-700, 8 – 500-
600, 9 – 400-500, 10 – 300-400, 11 – 200-300, 12 – 100-200, 13 –   0-100, 14 – mestá, 15 – rieky, vodné nádrže, 
16 – štátne hranice. 
 

                              aa..  ZZvvyyšškkyy  ssttrraattoovvuullkkaanniicckkýýcchh  ppllááššťťoovv  

           Plášte sú budované andezitovými lávovými prúdmi. Lokálne sa tu striedajú pyroklastiká. 
Horniny vulkanického plášťa sú uklonené pod uhlom 5 – 15°, v smere od vulkanických centier. 
V smere úklonu plášťa badať triedenie pyroklastík a nárast mocnosti lávových prúdov.  
           Lávové prúdy – Sú budované andezitmi, rôznych petrografických variet. Na povrchu sú 
zbrekciovatelé. Veľmi často sú striedané s lávovými brekciami a pyroklastikami. Lávové prúdy 
dosahujú mocnosti do 30 metrov. V reliéfe sú ťažko sledovateľné. Morfologicky nápadne (vo forme 
múrov) z nich miestami vystupujú žily andezitových porfýrov – dajky.  
           Pyroklastiká – Tvoria ich úlomky andezitov, rôznej veľkosti (bomby až lapili). Tie sú v 
tufovej matrix. Vyskytujú sa tiež akumulácie tufov a tufobrekcií.  

                              bb..  VVuullkkaanniicckkéé  kkrráátteerryy  aa  kkaallddeerryy,,  

              Vystupujú v centrálnych častiach vulkanických aparátov. Vulkanické krátery boli postupne 
pretvorené v erodované kaldery. Tie dosahujú rozmerov od 2 do 6 kilometrov V podloží vystupujú 
intruzívne komplexy intermediárneho andezitového zloženia (centrálne intrúzie). Prostredie 
centrálnych zón je hydrotermálne premenené. Hydrotermálne premeny sú zonálne usporiadané. 
Najtypickejšia je propylitizácia. V plytších úrovniach prevládajú premeny typu argilitizácie a 
silicifikácie. Produkty propylitizácie a argilitizácie sú aj povrchu, vo forme načervenalých a 
vybielených kôr. Často sa vyskytujú na svahoch vulkanických centier ako hlinité, až hlinito-piesčité 
delúviá, premiestňované procesmi soliflukcie. Priestor centrálnych zón je zvyčajne aj priestorom 
maximálnej erózie. Potoky, ktoré ich odvodňujú sú hlboko zarezané do vulkanického komplexu. V 
priestore vulkanických centier sa koncentricky  rozvetvujú, čím postupne rozširujú eróznu kalderu. 
Vnútorné svahy eróznych kaldier sú na rozdiel od svahov vulkanického plášťa veľmi strmé (i cez 
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40°). Sú husto rozčlenené zosuvmi blokového typu. 

                              cc..  PPrr íívvooddnnéé  kkaannáállyy  vvuullkkaanniicckkýýcchh  eerruuppccii íí  

          Prívodné kanály vulkanických erupcií (sopečné komíny) v súčastnosti tvoria hlboko 
zakorenené, masívne telesá (centrálne intrúzie). U vulkanických štruktúr v pokročilom štádiu 
deštrukcie sú exhumované a vystupujú nad zvyškami plášťov vo forme odolných (zátku 
pripomínajúcich) telies – plug. Tie tvoria hypoabysálne telesá veľkých rozmerov (priemer cez 1 km). 
Sú budované masívnymi, respektíve rozpukanými dioritovými porfýrmi (obr. 2, 3, 4...). Centrálne 
intrúzie sú čiastočne prekryté horninami vulkanických plášťov.  

            dd..  PPaarraazzii ttiicckkéé  vvuullkkáánnyy  

          Sú to zvyšky eruptívnej činnosti bočných prívodných kanálov. Majú malé rozmery. 
Vystupujú na úpätiach mohutných stratovulkánov. Sú budované prevažne pyroklastikami, menej 
lávovými prúdmi. V súčasnosti sú z veľkej miery rozrušené. V reliéfe sú zastúpené nekom a zvyškom 
plášťa. Neky tvoria nápadné kužeľovité telesá andezitového zloženia. Plášte sa zachovali len 
sporadicky na okrajoch nekov. Sú tvorené predovšetkým vulkanoklastickým materiálom.  

                    VVuullkkaannootteekkttoonniicckkéé  šštt rr uukkttúúrr yy  

           Sú to typické tektonické štruktúry (hráste a grabeny), budované vulkanickým materiálom. 
Zvláštnu kategóriu tvoria intravulkanické kotliny. Sú to morfologické depresie uzatvorené produktami 
vulkanickej činnosti (lávovými prúdmi). 

                              ee..  HHrráássttee  aa  ggrraabbeennyy      

           Sú výsledkom neotektonických pohybov (miocén - pliocén). Rozrušili pôvodne  jednotný 
povrch v sústavu dvíhajúcich sa respektíve poklesávajúcich  krýh.  
           Vulkanotektonické štruktúry vo Východoslovenskej panve sú budované  sedimentami 
neogénu, s lokálnym výskytom vulkanických hornín. V súčasnosti  predstavujú poklesávajúce kryhy – 
grabeny, a  sú zväčša pochované pod mocnými nánosmi kvartérnych sedimentov.   
            Vulkanotektonické štruktúry na okrajoch  panvy predstavujú  typické hráste v rôznej 
morfotektonickej pozícii. Sú budované v prevažnej miere vulkanickými horninami starších erupčných 
fáz, so zvyškami stratovulkanických štruktúr v ich vrcholových častiach – kryha Šimonky, Vihorlatu, 
tektonické kryhy Tokajských vrchov. 

                            ff ..  II nnttrraavvuullkkaanniicckkéé  kkoottll iinnyy    

         Vytvorili sa ešte v priebehu vulkanickej, respektíve vulkanotektonickej aktivity, medzi 
jednotlivými vulkanickými a vulkanotektonickými štruktúrami. V ďalšom  priebehu boli modelované 
eróznou činnosťou  tokov a  svahovými procesmi. Sú často vyplnené vulkanosedimentárnym 
súvrstvim (obr. 6, 7).  

                  VVuullkkaanniicckkéé  tteelleessáá  

          Sú zastúpené extruzívnymi vulkanickými dómami, nekami, dajkami a lávovými prúdmi (obr. ). 
Patria tu aj sily predstavujúce výplň pravých (ložných) žíl. Tie sa však v morfológii prejavujú len 
zriedka. 

                            gg..  EExxttrruuzzíívvnnee  ddóómmyy  

          Sú to vulkanické kopuly budované kyslými lávami. Okrem typických foriem vytvárajú 
dómaticke telesá aj rôzne deformované ekvivalenty (obr. x). Na svahoch vznikajú asymetrické formy. 
Ak sa prívodných  magmatických kanálov nachádza v území viac, vznikajú zložené extrúzie. Tie sú 
tvorené viacerými navzájom pospájanými telesami (Maleev 1980).U extruzívnych dómov je častým 
javom preklápanie okrajových častí cez okolité sedimenty, prípadne až prechod do krátkych lávových 
prúdov „dome flow“ (Cotton 1952).  
          Dómaticke telesá sú v prevažnej miere zložené z kyslých láv – ryolity, dacity, trachyty, menej 
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časté sú andezitové, zriedkavé sú telesá bazaltové Okrajové časti telies sú často zbrekciovatelé 
(Williams 1932). U zložitých dómatickych štruktúr sa brekcie nachádzajú v celom profile telies, a 
striedajú sa s lávami  (Maleev 1980). 
           Dómaticke telesá dosahujú rôznych rozmerov, od niekoľko desiatok metrov až do 600 
metrov a viac. Podľa Lydona (1968) najrozšírenejšie sú dómaticke telesá výšky 100 – 300 metrov. V 
sledovanom území sú dómaticke telesá budované kyslými andezitmi, andezito-dacitmi a ryolitmi. Tie 
majú masívnu, kužeľovitú, vejárovitú a cibuľovitú vnútornú stavbu. V území tvoria jednoduché alebo 
zložené vulkanické extrúzie. Jednoduché vulkanické dómy majú tvary kužeľa alebo bochníka, a 
väčšinou vystupujú v líniách pozdĺž významnejších zlomov. Na križovaní hlavných zlomov sú zložené 
vulkanické dómy.  Vznik vulkanických telies je kontrolovaný synvulkanickou tektonikou. Veľmi 
časté sú lineárne usporiadané extrúzie na okrajoch pohoria. 

                            hh..  NNeekkyy  

          Sú to vypreparované časti prívodných kanálov – vulkanické pne (neck, pipe, stock). Majú 
prevažne ihlicovité formy. Sú vypĺňané materiálom, z ktorého je tvorené vlastné vulkanické teleso. 
Podľa zloženia to môžu byť lávy, klastolávy, tufy. Neky na rozdiel od dómatickych telies podľahli 
výraznej deštrukcii, ktorá vo všeobecnosti odpovedá deštrukcii vulkanického aparátu.  

                            ii ..  DDaajjkkyy  

          Sú to žily prerážajúce okolité materiály, t.j. žily pravé – dajky (dyke). Sú zložené buď 
z odlišných druhov hornín ako okolité prostredie a sú odlíšiteľné petrograficky, alebo sú petrograficky 
totožné s okolitým prostredím a sú odlíšiteľné na základe makrotexturálnych kritérií. Budujú ich 
andezity, priečne orientované voči svojmu okoliu. V reliéfe sa prejavujú vo forme skalných múrov. 
Tie sú radiálne orientované voči centru. Sú 2 – 3 metre vysoké, a dlhé niekoľko desiatok metrov. Ich 
okraje fungujú ako aktívne mrazové zruby. Na úpätí mrazových zrubov sa akumulujú úlomky 
andezitových hornín, ktoré sa na svahoch nerovnomerne premiestňujú za vzniku nesúvislých suťových 
polí.  

                              jj ..  LLáávvoovvéé  pprrúúddyy  

          Sú to telesá efuzívnych hornín, sformované v jednej fáze vulkanickej činnosti. Líšia sa 
navzájom tvarom a veľkosťou. Málo tekuté lávy tvoria krátke prúdy so strmými stenami a 
jazykovitými formami. Tekuté lávy vypĺňajú údolia vulkánov a po vyústení na plochý povrch 
vytvárajú príkrovy vejárovitých tvarov. Dĺžka lávových prúdov závisí od sklonu podložia a od 
fyzikálnej povahy lávy. Dosahuje niekoľko kilometrov až niekoľko desiatok kilometrov. Mocnosť 
v otvorených terénoch býva až 10 metrov, v údoliach 20 – 50 metrov.  
          V Slanských a Vihorlatských vrchoch tvoria lávové prúdy rôznou mierou rozrušené telesá, 
v súčasnosti exhumované a čiastočne vypreparované vo forme skalných múrov, skalných stupňov, 
respektíve lávových plošín. Tie sú periklinálne uložené v smere od erupčného centra.  
          Skalné múry predstavujú čiastočne vypreparované lávové prúdy. Tvoria medzidolinné 
chrbty. Sú prevažne radiálne orientované voči vulkanickému centru. V teréne vytvárajú nevysoké (1 – 
5 m) elevácie.  
          Skalné stupne predstavujú súčasné čelá lávových prúdov, exhumované na svahoch 
vulkanického plášťa. Spočívajú na staršom vulkanickom podklade. Sú vysoké 1 – 2 metre. V ich 
predpolí sa hromadia skalné úlomky a skalné bloky.  
          Lávové plošiny predstavujú plošiny prevažne malých rozmerov, založené v nižších častiach 
vulkanického plášťa. Sú mierne uklonené od okraja pohoria. Predstavujú exhumované povrchy 
lávových prúdov. Na povrchu sú kamenité delúviá. 

                            MM oorr ffoošštt rr uukkttúúrr yy  SSllaannsskkýýcchh  vvrr cchhoovv  

  

          V reliéfe Slanských vrchov boli identifikované andezitové vulkány, parazitické vulkány, 
dómatické telesá a vulkanotektonické morfoštruktúry. Morfoištruktúry vystupujú vo forme 
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samostatných masívov, respektíve tvoria špecifické formy vo vrcholových častiach, a na okrajoch 
masívov. Sú zastúpené v masívoch Šimonka, Makovica, Mošník, Bogota a Milič. 

                  ŠŠiimmoonnkkaa    

 Predstavuje kombinovanú morfoštruktúru. V jej stavbe je rozlíšená: 
� hrásťová štruktúra so zvyškami vulkánov vo vrcholových častiach. 
� vulkanické dómy a dómaticke komplexy. 

 
           Hrásťovú štruktúru predstavuje samotný masív Šimonka (obr. 2). Je budovaný 
stratovulkanickými formáciami vulkánov Zlatá Baňa, Ošvárska, Šťavica a Šebastovka. Pôvodné 
vulkanické formy boli exogénnymi procesmi silne deštruované, a rozčlenené postvulkanickou 
tektonikou. Ich zvyšky sú v súčasnosti  v nadmorských výškach  nad 800 metrov. Vystupujú tu nad 
svahovými plošinami najstaršieho zarovnaného povrchu. Tvoria ich zachované relikty vulkanických 
plášťov vulkánov Zlatá Baňa a Šťavica. Extrémne strmé svahy ohraničujú takmer celú morfoštruktúru. 
Poukazujú na  jej tektonický  pôvod. Sledujú významnejšie zlomy – Močaransko-topľanské, 
Hornádske a Varhaňovské. Na tieto zlomy sa viažu aj priamočiare doliny, ktoré sa subsekventne 
zarezávajú do svahov hrásti. Významnejšie doliny sú charakteristické výskytom minerálnych vôd 
(Sigord, Malá Delňa). Stratovulkanický komplex spočíva na bádenských sedimentoch (íly, piesky). Na 
ich kontakte sú blokové zosuvy. Tie lemujú takmer súvislo tektonické svahy, pričom pozdĺž 
významnejších tokov (Delňa, Hermanovský potok) zasahujú priamo do pohoria. V centrálnej časti 
masívu Šimonka je erózna kaldera, s nekmi. 
 
 

Obrázok. 2. Priečny profil masívom Šimonky a Brestovským extruzívnym komplexom. 
 
 

  
1 – andezitové lávové prúdy (sarmat), 2 – andezitové vulkanoklastiká (sarmat), 3 – dioritové porfýry centrálnej 
intrúzie, 4 – hyperstenické andezity (extruzívne dómy), 5 – ílovce a pieskovce (báden), 6 – prevažne ílovce 
(báden), 7 – zlomy, 8 – zosuvy, 9 – vrty, 10 – nadmorské výšky eróznych povrchov 11 – kóty, 12 – rieky. 
 
 
            Vulkanické dómy a dómaticke komplexy lemujú zo severu a juhu kombinovanú hrásť 
masívu Šimonka. Najväčšie a najznámejšie dómaticke teleso oblasti je Oblík  (932 m n. m.). Jedná sa 
o symetrickú extrúziu.  
           Podobnú  morfológiu má tiež Šarišský vrch (570 m n.m.) a Kapušiansky hradný vrch (548 m 
n.m.) v Spišsko-šarišskom medzihorí. Tie predstavujú asymetrické dómaticke telesá. Erózna plošina 
na vrchole Šarišského vrchu svedčí o dodatočnej exhumácii telesa s prostredia neogénnych 
sedimentov.   
           Prevažná väčšina extrúzií  lemujúcich masív Šimonky sú zložené extruzívne dómy. Patria tu 
extruzívne komplexy Brestovskej formácie (obr. 2),  Maglovca (670 m n.m.) a Stráží (Lysá stráž 696 
m n.m.). Vytvárajú morfologicky nápadné telesá s viacerými kužeľovitými vrcholmi.  
           Najrozsiahlejším extruzívnym komplexom je  komplex dómatickych telies Brestovskej 
formácie. Rozprestiera sa na ploche takmer 20 štvorcových kilometrov. V reliéfe sa  prejavuje ako 
kompaktné teleso so strmými svahmi, výrazne ohraničené voči svojmu okoliu. Je čiastočne prekryté 
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vulkanickými formáciami Zlatobanského stratovulkánu, ale aj sedimentárnymi horninami neogénu. Jej  
vrcholy tvoria viaceré  samostatné  kužele – Dubová (655 m n.m.), Vrátna (626 m n.m.),  Zobraná 
(610 m n.m.), Kalejová (536 m n.m.). Časť extruzívneho komplexu je vo vrcholovej oblasti zarovnaná. 
Svedčia o tom početné plošiny v nadmorských výškach 500 až 550 metrov. Východne od 
extruzívneho komplexu je masívmi Šimonka  a Makovica uzavretá Lučinská kotlina. Je vyplnená 
vulkanosedimentárnym komplexom.  
           Maglovec vytvára zloženú extrúziu na severozápadnom okraji masívu Šimonka. Spolu s 
telesom Oblík a dómatickym komplexom Stráži sa viaže na Močaransko – topľanské zlomy.  
            Na styku dómatickych  telies so sedimentami neogénu  sa rozvíjajú početné zosuvy. Na 
rozdiel od blokových zosuvov okrajov vulkanických masívov zosúvaniu podliehajú málo spevnené 
neogénne sedimenty 

                    MMaakkoovviiccaa    

          Predstavuje ruinu Makovického stratovulkánu (obr. 3). Jeho severovýchodná časť bola 
koncom miocénu zdenudovaná a zarovnaná. Centrum stratovulkánu je preto pretvorené v polovičnú 
kalderu – Halbcaldera v zmysle Székelyho (1982), so zvyškom stratovulkanického plášťa na jej 
juhozápadnom okraji. Plášť dosahuje mocnosti okolo 300 metrov, v oblasti kóty Makovica 600 m. Je 
tvorený  pyroxenickými andezitmi a lávovými brekciami, s podradným zastúpením tufov. Spočíva na 
vulkanosedimentárnom súvrstvi. Podložie je rozlámané v dielčie kryhy. V jadre štruktúry je čiastočne 
obnažená centrálna intrúzia. Morfologický sa v reliéfe neprejavuje, nakoľko je spolu zo zvyškami 
plášťa zarovnaná.  
          Na svahoch masívu ako aj na jeho úpätí vystupuje viacero plošín, tvoriacich  zvyšky 
zarovnaných povrchov, alebo štruktúrne stupne. Úpätie pohoria budované  vulkanosedimentárnym 
súvrstvim je pretvorené do formy glacis. 
           Na priečne zlomy sa na okraji masívu viažu výstupy dómatickych telies Hlavatovská (610 m 
n.m.), Drina (469 m n.m.), Čachov (486 m n.m.), Oblazy (667 m n.m.), Ordanky (705 m n.m.).  
           Na juhozápade masívu sa na herľanské zlomy viaže relikt Rankovského vulkánu. Je 
zastúpený zvyškami plášťa a nekom. Plášť tvoria vulkánske brekcie, aglomeráty a tufy s vložkami 
tenkých lávových prúdov. Formácia vulkanického plášťa je sledovateľná  v 60  metrov vysokej skalnej 
stene  Rankovských skál. Na jej úpätí sú početné suťové kužele, ale aj mohutné zosuvy.  

          Na Z okraji masívu vystupujú trosky parazitického vulkánu Vechec. V súčastnosti sú 
zastúpené andezitovým nekom – Kamenná (416 m n.m.),  extrúziami – k. 407, Cham – 377 m n.m. a 
zvyškymi vulkanického plášťa. Cez tie sa prelamuje potok Olšava (Jurkovka) po vyústení z Banskej 
kotliny. 
  
           Periklinálne uloženie vulkanických formácií je sledovateľné v početných skalných útvaroch 
po vnútornom obvode plášťa. Severozápadné svahy  masívu ohraničujú Lučinskú kotlinu.  Na juhu 
masív ohraničuje Banskú  kotlinu.  
 
                   Banská kotlina predstavuje intravulkanickú depresiu obklopenú vulkanickými plášťami 
vulkánov Makovica, Strechov vrch a Vechec. Depresia je vyplnená vulkanosedimentárnym súvrstvim. 
Nachádzajú sa tu polohy tufobrekcií a ílov, v spodných častiach tiež lignitické uhlie a limnokvarcity. 
Bázu súvrstvia tvoria horniny vulkanického pôvodu. Kotlina je odvodňovaná potokom Olšava, ktorý 
na severe prelamuje vulkanický komplex. 
           Po obvode kotliny sú badateľné zvyšky plošín v nadmorských výškach 540 a 450 metrov, 
ktoré sú výsledkom zarovnávania Slanských vrchov. V spodných častiach kotliny sú vytvorené 
kvartérne povrchy, prekryté andezitovými štrkmi. Erózne stupne a kvartérne terasové systémy, 
poukazujú na jej postupné vyprázdňovanie a prehlbovanie. To súviselo s celkovým výzdvihom 
územia. 
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Obrázok 3. Priečny profil stratovulkánom Makovica (Dzurovčin 1990). 
 
 
 
 

1 – andezitové lávové prúdy,2 – andezitové vulkanoklastiká, 3 – ryolitové pyroklastiká, 4 – tufy, tufity,  5 – íly, 
ílovce, pieskovce, 6 – dioritový porfýr (centrálna intrúzia), 7 – andezity extruzívnych telies, 8 – prívodné kanály, 
apofýzy, 9 – vrty, 10 – zlomy, 11– nadmorské výšky eróznych povrchov, 12 – kóty,13 – rieky. 
 

                    MMooššnnííkk    

  

          Predstavuje ruinu Strechovského stratovulkánu (obr. 4), s dobre zachovaným vulkanickým 
centrom a zvyškom plášťa. Vulkanické centrum je zastúpené centrálnou intrúziou (dioritový porfý). 
Táto je na povrchu silne hydrotermálne premenená, z veľkej časti prekrytá vulkanickým plášťom. 
Pôvodné vulkanické centrum bolo erózno-denudačnými procesmi pretvorené v erodovanú kalderu. 
V jej jadre nad centrálnou intrúziou vystupuje nek Starý Hrad. Okraje kaldery sú veľmi strmé (i cez 
40°), rozčlenené zosuvmi blokového typu. Kalderu vytvoril Bačkovský potok, ktorý sa tu dendriticky 
rozvetvuje. 
           Plášť dosahuje rôzne mocnosti. Na základe hlbokých vrtov i celkovej morfológie masívu, 
predpokladáme vo východnej časti mocnosť plášťa cez 700 metrov, v západnej časti 350 – 400 
metrov. Plášť je tvorený lávovými prúdmi pyroxenického andezitu a ich brekciami, vulkánskymi 
brekciami a aglomerátmi, lapilovými a pemzovými tufmi. Spočíva na málo odolných, plastických 
vrstvách vulkanosedimentárneho súvrstvia (Stretavské súvrstvie). Na východnej strane pohoria je 
plášť týmto súvrstvim čiastočne prekrytý. Na styku plášťa a plastických sedimentov dochádza k 
vzniku blokových zosuvov. Tie takmer súvislo lemujú okraje masívu, a pozdĺž Bačkovského  potoka 
zasahujú aj hlboko do jeho vnútra.  Najväčšie sú v  okolí Bordy, kde Holubia hora (706 m n.m.) 
predstavuje kryhu o rozmeroch niekoľko sto metrov, odtrhnutú od kóty Lazy (859 m n.m.).  
 
 

Obrázok 4. Priečny profil vulkánom Mošník (Dzurovčin 1990). 
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1 – andezity lávových prúdov, 2 – vulkanoklastiká andezitov, 3 – tyfy, tufity, 4 – íly, ílovce, pieskovce, 5 – 
dioritový porfýr intruzívneho komplexu + tufy (vulkanické centrum), 6 – prívodné kanály, apofýzy, 7 – 
andezitové sute, zahlinené, 8 – zlomové línie, 9 nadmorské výšky eróznych stupňov, 10 – vrty, 11 – kóty, 12 – 
rieky. 
 
           Na severozápadnom okraji stratovulkánu vystupujú malé, kužeľovité telesá andezitových 
extrúzií. Dolinná sieť často kopíruje radiálne zlomy rozrušujúce vulkanický plášť. Na východnej 
strane masívu sa výrazne prejavujú kochanovské zlomy, a to amputáciou časti stratovulkanického 
kužeľa, ako aj vyliatím parazitického Cabovského vulkánu. Ten je zastúpený andezitovým nekom a 
zvyškami plášťa. Plášť je zastúpený vulkánskymi brekciami a tenkými lávovými prúdmi. 
           Vulkanosedimentárne súvrstvie je rozlámané v sústavu krýh, z ktorých sú interpretované 
Vranovská depresia na severovýchodnej a Albinovská elevácia na juhozápadnej strane masívu 
(Pospíšil a Husák 1985).  
           Na svahoch vulkánu vystupujú štruktúrne plošiny, viažuce sa na kontakty tufových vrstiev s 
lávovými prúdmi. Na tento styk sa tiež viažu zosuvy blokového typu, vyskytujúce sa na svahoch 
vulkanického plášťa – Holubia hora. V nižších častiach kužeľa sa nachádzajú zarovnané povrchy 
viacerých generácií. Na málo odolné horniny vulkanosedimentárneho súvrstvia sa viažu erózne 
povrchy glacis. 

                  BBooggoottaa    

  

         Tvorí ruinu stratovulkánu s veľmi dobre zachovanými zvyškami plášťa a eróznou kalderou 
(obr. 5). Na okrajoch masívu sú zvyšky  zarovnaných povrchov viacerých generácií. Najstarší  
vystupuje  v nadmorskej   výške   450-500  metrov  v  oblasti   Črepníka  a  Dargovského  sedla. 
Zrezáva  horniny sedimentárno–vulkanického súvrstvia. Bol tvorený akumuláciou  a následnou 
abráziou na okraji  sarmatského  jazera. Je prekrytý stratovulkanickým  plášťom masívu Bogota.  Pod 
týmto povrchom sa nachádzajú pedimenty vo výškach 390 a 350 m n.m. 
  

Obrázok 5. Bogota. Priečny profil stratovulkánom Bogota (Dzurovčin 1990). 
 

 
 

1 – andezitové lávové prúdy, 2 – andezitové vulkanoklastiká, 3 – tufy, 4 – íly a piesiky, 5 – balvany a bloky 
dioritových porfýrov + tufy, tufitické piesky (kráter), 6 – žily, 7 - nadmorské výšky eróznych stupňov, 8 – vrty, 9 – 
kóty, 10 – potoky. 
 
           Samotný vulkanický plášť je len slabo rozčlenený blokovými zosuvmi. Najväčšie sa 
nachádzajú nad Košickým Klečenovom. Východné úpätie pohoria  postupne  prechádza  v  erózne  
glacis.   To  je  uklonené  pod  uhlom 2-5 stupňov smerom od pohoria. Je prekryté 5-7 metrov 
mocnými pokrovmi kvartérnych sedimentov. Tie sa často zosúvajú po ílovitých vrstvách ktoré sú v ich 
podloží.  Erodovanú kalderu odvodňuje potok Roňava. Ten sa v centrálnych častiach vulkánu 
koncentricky rozvetvuje, čím vytvára kotlovitú depresiu. Jadro kaldery  tvorí centrálna intrúzia. Je 
silne hydrotermálne premenená a z veľkej časti prekrytá horninami plášťa. Je budovaná dioritovým 
porfyritom. Obvod kaldery tvoria strmé svahy so sklonmi okolo 30o. Plášť je identifikovateľný tak na 
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základe celkovej morfológie, ako aj  geologickej stavby. Jeho mocnosť je 300 – 350 metrov na západe, 
a 600 metrov na východe. Po okrajoch plášťa vystupujú bochníkovité a kužeľovité telesá budované 
kyslými andezitmi a dacitmi – Ploská (602 m n.m.), Nomša (422  m n.m.), Vrania hora (509 m n.m.) a 
Hrad ( 425 m n.m.). 

                  MMii ll iičč    

  

           Predstavuje  kombinovanú  morfoštruktúru, ktorej spodné členy sa začali tvoriť  ešte v 
priebehu bádenu. Vulkanická aktivita sarmatu nakopila hlavnú masu  andezitových hornín. Tie 
prekrývajú nivelizovaný  a neskôr tektonicky  rozčlenený predsarmatský reliéf, vo forme nerovnakou 
mierou rozrušených stratovulkánov  Hradisko, Bradlo a Milič. Vulkanické a tektonické trosky 
obklopujú vulkanotektonickú depresiu – Salašskú brázdu. Na severných a východných svahoch 
masívu sú rozsiahle zozuvy. Zosúvaniu podľahli krahy andezitov, ale aj pokryvné delúviá. Depresie 
medzi kryhami sú často zamokrené. Su tu početné jaziereka, ale zosuvné jazerá – Izra a Malá Izra. 
 
 

Obrázok  6 Priečny profil vulkanotektonickou štruktúrou Milič. 
 
 
 

 
1 – andezitové lávové prúdy, 2 – andezitové vulkanoklastiká, 3 – tufy, tufity,  4 – íly, ílovce, tufy, piesky, 5 – 
extruzívne telesá (andezity), 6 – zlomy, 7 – nadmorské výšky eróznych povrchov,  8 – vrty, 9 – kóty, 10 – rieky. 
 
           Vulkán  Hradisko  je zastúpený  zvyškom plášťa, ktorý tvorí polkruhovitú k východu 
otvorenú morfoštruktúru (obr. 6). Vulkanické centrum je v súčastnosti zarovnané. Na okraji plášťa v 
okolí Slanca nápadne vystupuje nek parazitického vulkánu (hradný vrch Slanec). Na  západných  
okrajoch masívu sú zosuvy.  
 

Obrázok  7. Priečny profil stratovulkánom Hradisko. 
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1 – andezity lávových prúdov, 2 – andezitové vulkanoklastiká, 3 – tufy, 4 – íly a piesky (sedimentárne súvrstvie), 
5 – dioritový porfýr (centrálna intrúzia), 6 – žily, 7 – zlomy, 8 – vrty, 9 – nadmorské výšky eróznych povrchov,  
10 – kóty,11 – rieky. 
 
 
           Vulkán Bradlo je zastúpený centrálnou intrúziou a zvyškom plášťa (obr. 7). Centrálna 
intrúzia – plug je v súčasnosti čiastočne vypreparovaná a plášť vystupuje len ako troska po jej 
okrajoch. Okraje masívu sú čiastočne rozrušené zosuvmi.  
 
 

Obrázok 8. Priečny profil vulkanotektonickými štruktúrami v okolí Slanskej huty. 
 

 
1 – andezitové lávové prúdy, 2 – andezitové vulkanoklastiká, 3 – íly a pisky (neogén) 4 – tufy a tufity, 5 – 
dioritový porfýr (centrálna intrúzia) 6 – extrúia,  7 – žily, 8 – blokové zosuvy, 9 – zlomy, 10 – nadmorské výšky 
eróznych povrchov, 11 – vrty, 12 – kóty, 13 – potoky. 

  

                              MM oorr ffoošštt rr uukkttúúrr yy  VViihhoorr llaattsskkýýcchh  vvrr cchhoovv  

  

           Sú tvorené tak vulkanickými ako aj kombinovanými vulkanotektonickými morfoštruktúrami. 
Z morfotektonického hľadiska tu môžeme vyčleniť samostatné morfoštruktúry Vihorlat, Diel a 
Popriečny.  

                  VViihhoorr llaatt    

 Predstavuje kombinovanú morfoštruktúru. V jeho stavbe môžeme rozlíšiť nasledujúce štruktúrne 
elementy:  

� kombinovanú hrásť. 
� andezitové stratovulkány.  
� vulkanické dómy a dómaticke komplexy. 

 
           Kombinovanú hrásť predstavuje samotná tektonická kryha Vihorlatu. Tá je diferencovane 
tektonicky rozlámaná a uklonená smerom k JZ. Výška skoku voči flyšovým morfoštruktúram je 100 
až 200 metrov, voči poklesávajúcim kryhám neogénnej molasy cez 1 000 metrov. Kryha sa 
individualizovala pozdĺž michalovsko–vrbnických zlomov (SV-JZ), ktoré sú v priečnej pozícii voči 
morfoštruktúram podložia. Štruktúra je budovaná lávovými prúdmi a vulkanoklastikami starších 
erupčných fáz. V podloží sú často epiklastiká. Podložie vulkanickej akumulácie tvoria na severe a 
východe pieskovce a ílovce vonkajšieho flyšu. V priestore medzi Kamenicou nad Cirochou a 
Beňatinou vystupujú zvyšky bradlového pásma. Na juhu tvoria podložie ílovité a piesčíté polohy 
neogénnej molasy. Tie čiastočne vystupujú aj na severnom okraji pri Modrej nad Cirochou. Medzi 
Kamienkou a Porúbkou nasadajú severné okraje vulkanitov na bazálne súvrstvia centrálno-
karpatského paleogénu. Západná časť vulkanitov prekrýva vápence a dolomity humenského 
mezozoika, ktoré je súčasťou Humensko-užhorodskej hráste. Tektonické okraje budované prevažne 
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andezitmi na báze paleogénu, neogénu ale aj na báze epiklastík sú silne rozrušené zosúvaním. 
Vrcholová časť hráste je zarovnaná (Kyjovská planina, Valaškovská planina). Zarovnané povrchy 
vystupujú prevažne v nadmorských výškach 600 m n.m., ale aj vo výškach 400-450 m n.m., resp. 800 
m n.m.  
          Andezitové stratovulkány tvoria prevažne ruiny či relikty stratovulkanických štruktúr, ktoré 
prekrývajú nivelizovaný povrch Vihorlatskej hráste. Primárnym vulkanickým aparátom celej 
Vihorlatskej štruktúry je stratovulkán Morské oko. Od neho, v priamej náväznosti na vrbnický zlom 
(SV- JZ), sa vyliali menšie vulkány –  Vihorlat, Sokolský potok a Kyjov (Bacsó 1979, 1986, Kaličiak 
et al. 1986). 
              Stratovulkán Morské oko je najväčším a najstarším stratovulkánom Vihorlatskej hráste. Je 
zastúpený zvyškami stratovulkanického plášťa a erodovanou kalderou. Ruiny vulkanického plášťa 
vystupujú prevažne v nadmorských výškach 600-1 000 metrov po obvode erodovanej kaldery – Roh 
(858 m n.m.), Nežiabec (1023 m n.m.) Sninský kameň (1005 m n.m.), Motrogoň (1018 m n.m.). 
Tvoria ho prevažne andezity lávových prúdov len zriedkavo vulkanoklastické horniny. Na juhu plášť 
spočíva na súvrstviach epiklastík, na severe a východe na vulkanických horninách starších erupčných 
fáz, tvoriacich svahy Vihorlatskej hráste. Zosuvy porušujúce svahy Vihorlatskej hráste tu často 
zasahujú až do vrcholových častí, pričom deštruujú aj zvyšky stratovulkanického plášťa (Podstavka 
740 m n.m.). Erodovaná kaldera dosahuje v priemere 5 000 metrov. Tvoria ju vnútorné okraje plášťa a 
centrálna intrúzia. Centrálna intrúzia je tvorená strednoporfyrickými andezitmi, brekciami a tufmi. 
Horniny sú silne hydrotermálne premenené. Prevláda propylitizácia.Okraje kaldery sú intenzívne 
premodelované zosúvaním. Najväčší je veľký vihorlatský zosuv (Leško 1954), ktorý zahradil dolinu 
Okny za vzniku jazera Morské oko. Ten je aj v súčasnosti aktívny a v jeho lokálnej depresii je 
založené jazero Malé morské oko. V kaldere nápadne vystupuje viacero telies, ktoré predstavujú neky 
individualizované v rámci centrálnej intrúzie (obr. 9). 
 

Obrázok  9. Priečny profil stratovulkánom Morské oko. 

1 – flyšové podložie (zvrásnené ílovce, pieskovce), 2 – andezitové lávové prúdy, 3 – andezitové vulkanoklastiká, 4 – tufy, 5 – 
andezitové balvany a bloky, tufy (kráter), 6 – žily, 7 – blokové zosuvy, 8 –  zlomy, 9 – nadmorské výšky eróznych povrchov, 10 
– kóty, 11 – jazerá, 12 – rieky, potoky. 
 
 
              Stratovulkán Vihorlat  (obr. 10) je tvorený lávovými prúdmi, ktoré sú periklinálne uložené 
okolo centrálnej protrúzie – plug. Lávové prúdy tvoria zvyšky vulkanického plášťa, ktorý vytvára 
nápadný kužeľ vystupujúci vo vrcholových polohách Vihorlatskej hráste. Sú tvorené drobno až 
strednoporfyrickým andezitom, a sú uklonené pod uhlom 15-20o. Úklon prúdov je identický 
s úklonom plášťa. Znamená to že je tu veľmi dobre zachovaná morfológia pôvodného kužeľa 
(Kaličiak et al. 1995). Zvyšky vytlačenej kopy – plug sa nachádzajú vo forme andezitových brál vo 
vrcholových častiach kóty Vihorlat (1076 m n.m.). Ich vek je 9,2 až 9,8 miliónov rokov, čo odpovedá 
spodnému panónu. Vulkán nápadne vystupuje z najvyššieho povrchu zarovnania, ktorý zrezáva 
vulkanické horniny vrchného sarmatu. 
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Obrázok  10. Priečny profil vulkánom Vihorlat. 
 
 
 
 

1 – andezity lávových prúdov, 2 – vulkanoklastiká andezitov, 3 – tyfy, tufity, 4 – íly, ílovce, pieskovce, 5 – 
dioritový porfýr intruzívneho komplexu + tufy (vulkanické centrum), 6 – prívodné kanály, apofýzy, 7 – 
andezitové sute, zahlinené, 8 – zlomové línie, 9 nadmorské výšky eróznych stupňov, 10 – vrty, 11 – kóty, 12 – 
rieky. 
 
              Stratovulkán Sokolský potok je tvorený reliktom  vulkanického kužeľa a centrálnej 
vulkanickej zóny. Má asymetrickú stavbu. Vulkanický kužeľ je tvorený andezitovými lávovými 
prúdmi a autochtónnymi pyroklastikami. Tie majú periklinálnu vnútornú stavbu. Záver Sokolského 
potoka je zarezaný v centrálnej časti vulkanického aparátu. Erodovaná kaldera je ohraničená kótami 
Rázdielna (785 m n.m.), Ostrý vrch (666 m n.m.), Štok (708 m n.m.). Je tvorená hydrotermálne 
premenenou centrálnou intrúziou. Zvyšky kužeľa sú len slabo morfologicky identifikovateľné a 
vystupujú vo vrcholových polohách Vihorlatskej hráste. Po obvode stratovulkánu vystupujú zvyšky 
najvyššieho povrchu zarovnávania (báden-panón) vo výškach okolo 650 metrov.  
 
               Stratovulkán Kyjov (obr. 11) je tvorený reliktom vulkanického kužeľa a centrálnej 
vulkanickej zóny. Vulkanický kužeľ je zachovaný vo vrcholových polohách Vihorlatskej hráste. 
Morfologicky je len slabo identifikovateľný. Je budovaný prevažne lávovými prúdmi pyroxenických 
andezitov. Andezity majú periklinálnu stavbu. Ich úklon je 25 až 30o a kopírujú svahy stratovulkánu. 
Centrálna vulkanická zóna sa nachádza v závere Skalného potoka, kde sú zachované zvyšky 
erodovanej kaldery o priemere cez 1 000 metrov. Horniny centrálnej zóny sú hydrotermálne 
premenené. Z premien prevláda propylitizácia. Na severnej strane stratovulkánu sa v nadmorských 
výškach 550-600 metrov nachádzajú zvyšky bádensko-panónskeho povrchu - Kyjovská planina. 
 
 

Obrázok  11.Priečny profil stratovulkánom Kyjov. 
 

 
1 – výpence a dolomity (mezozoikum), 2 – ílovce a pieskovce (paleogén), 3 – íly a piesky (neogén), 4 – 
andezitové lávové prúdy, 5 – andezitové vulkanoklastiká, 6 – tufy, 7 – dioritový porfýr (centrálna intrúzia), 8 – 
žily, 9 – andezitové štrky zahlinené (náplavové kužele), 10 – hrubé andezitové štrky a úlomky (suťové kužele), 11 
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– sprašové hliny, 12 – kamenité delúviá, 13 – blokový zosuv, 14 – zlomy, 15 - nadmorské výšky eróznych 
stupňov, 16 – kóty, 17 – potoky. 
 

                        DDiieell     

Obrázok  12. Priečny profil stratovulkánom Diel. 

  

 
1 – zlepence, menej  vápence (bradlové pásmo), 2 – ílovce a pieskovce (flyšové vrstvy), 3 – andezitové lávové 
prúdy, 4 – andezitové vulkanoklastiká, 5 – tufy, tufitické piesky, 6 – dioritový porfýr, 7 – žily 8 – zlomy, 9 – 
nadmorské výšky eróznych povrchov, 10 – kóty, 11 – potoky. 
 
 
          Tvorí ruinu sarmatsko-panónskeho stratovulkánu s dobre zachovanými zvyškami plášťa a 
erodovanou kalderou (obr. 12). Vulkán je z východnej strany obmedzený zlomovou líniou, pozdĺž 
ktorej je mierne vyzdvihnutý a uklonený smerom k nížine. V štruktúre stratovulkanického plášťa 
prevládajú andezitové lávové prúdy nad pyroklastickými uloženinami. Erodovaná kaldera je zastúpená  
kotlovitou depresiou v závere potoka Levková. V podloží je hydrotermálne premenená centrálna 
intrúzia. Tá je členená na dielčie intrúzie, dajky a sily budované dioritovými porfýrmi. Na južných a 
západných svahoch sú zachované zarovnané povrchy viacerých generácií. Východné (zlomové) svahy 
sú strmé a ostro hraničia s plochým povrchom Ublianskej pahorkatiny. Ten je zachovaný vo výške 
okolo 500 metrov. Na zlomoch vystupujú viaceré intrúzie o priemere od 0,5 do 1 km, ako aj nek 
hruboporfyrického andezitu – Hôrka (599 m n.m.). 

                PPoopprriieeččnnyy    

        Tvorí ruinu najväčšieho stratovulkánu na východnom Slovensku (obr. 13), ktorého hlavná časť 
sa však už nachádza na Ukrajine. Jeho vek je sarmat až panón. Má dobre zachované zvyšky plášťa  a 
rozsiahlu erodovanú kalderu.  
 

Obrázok  13. Priečny profil stratovulkánom Popriečny (Popričný). 
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1 – vápence a dolomity (mezozoikum), 2 – ílovce a pieskovce (paleogén), 3 – íly a piesky (neogén), 4 – andezita 
lávových prúdov, 5 – andezitové vulkanoklastiká, 6 – tufy, 7 – andezitové balvany a bloky + tufy (centrálna 
intrúzia), 8 – žily, 9 – zlomy, 10 - nadmorské výšky eróznych stupňov, 11 – kóty, 12 – rieky. 
  
Plášť je zastúpený andezitovými lávovými prúdmi. Tie sú periklinálne uložené a striedajú sa 
s vulkanoklastikami. Smerom k úpätiu vulkanoklastík pribúda. Na báze vystupujú epiklastiká. 
Erodovaná kaldera sa nachádza na ukrajinskej časti masívu. Na slovenskej strane je zachovaný len jej 
okraj tvoriaci pohraničný hrebeň. Stratovulkán Popriečny má výrazne asymetrickú stavbu. Lávové 
prúdy vyliate na sever sú kratšie ako lávové prúdy vyliate do nížiny. Svedčí to o diferencovaných 
pohyboch medzi Karpatským a Panónskym blokom, v čase vulkanickej aktivity. Na kontakt blokov sa 
viažu aj výstupy andezitových intrúzií na severnom okraji stratovulkánu. Zarovnané povrchy sú 
vytvorené vo viacerých generáciách. Najrozsiahlejšie z nich sa nachádzajú na styku 
s východoslovenskou nížinou.  
 
          Vulkanické dómy a dómaticke komplexy  vystupujú na JV úpätí Vihorlatu medzi obcami 
Trnava pri Laborci a Kaluža (Viniansky extruzívny komplex). Tvoria tiež menšie telesá na 
východnom úpätí masívu Diel, a SZ úpätí masívu Popriečny. Sú budované amfibolicko-
pyroxenickými andezitmi. Sú to prevažne zložené extrúzie strednosarmatského veku. Priemer 
vulkanických dómov dosahuje okolo 500 až 1 000 metrov – Hôrka (228 m n.m), Viniansky hradný 
vrch (325 m n.m.), Šutová (319 m n.m.), Medveďová (166 m n.m), Nad Čiernou studňou (345 m 
n.m.). Dómaticke komplexy dosahujú priemer okolo 2 000 metrov – Senderov (310 m n.m.). 
Vytvárajú prevažne asymetrické extrúzie (obr. 14).  
 

Obrázok. 14. Priečny profil dómatickými telesami v komplexe Vinné. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – symetrické vulkanické dómy, 2 – asymetriické extrúzie s prechodom do foriem „dome flow“, 3 – extruzívne 
brekcie, 4 – hrubé extruzívne brekcie s klastickým materiálom, 5 – redeponované vulkanoklastiká, 6 – andezity 
lávových prúdov. 
 
 
 
 
 
 
 
                    Vulkanity v neogénnych kotlinách a panvách  
 
            Vystupujú ako izolované telesá čiastočne alebo úplne prekryté neogénnymi sedimentami. 
Vystupujú vo forme zvyškov vulkanických plášťov, ako extruzívne telesá, respektíve ako neky. 
Najčastejšie sa však vulkanity vyskytujú ako vrstvy (zvyšky lávových prúdov, pokrovy tufov a tufitov) 
v neogénnych sedimentoch. 
          Zvyšky vulkanických plášťov – Tvoria pochované vulkanické plášte v priestore Malčíc, 
Beše a Vojan. Len zriedka vystupujú ich zvyšky na povrch vo forme izolovaných telies. Nachádzajú 
sa predovšetkým v okolí Kráľovského Chlmca  (Veľký kopec – 264 m n.m), Tarbucka, k. 237 a 238 m 
n.m., Kamenná moľva). Časté sú aj po obvode Zemplínskych vrchov (obr. 15, 16, 17).   
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Obrázok  15. Priečny profil andezitovými telesami (zvyšky vulkanických plášťov) v okolí Kráľovského 
Chlmca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – andezitové lávové prúdy, 2 – andezitové vulkanoklastiká, 3 – íly a piesky – sedimentárne súvrstvie (neogén),4 
– viate piesky (kvartér), 5 – kóty, 6 – mestá, dediny. 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 16. Priečny profil andezitovými extrúziami (Tarbucka) v okolí obce Streda nad Bodrogom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – andezitové lávové prúdy, 2 – vulkanoklastiká andezitov, 3 – andezitové extrúzie, 4 – eolické piesky, 5 – 
naplavené hliny, 6 – nadmorské výšky eróznych stupňov, 7 – kóty. 
 

Obrázok 17. Priečny profil andezitovými telesami v okolí obce Sírnik. 
 

 
1 – andezitové lávové prúdy, 2 – andezitové extrúzie, 3 – viate piesky, 4 – kóty, 5 – obce. 
. 
 
 
Extruzívne telesá – Tvoria menšie symetrické telesá vo Východoslovenskej nížine (obr. 20, 21) – 
Hôrka (228 m n.m.) pri Lesnom (obr. 18) a Kalvária (Hôrka – k 163 m n.m.) pri Michalovciach (obr. 
19), ako aj väčšie telesá na juhu VSN (Veľký vrch – 272 m n.m.) pri Brehove (obr. 17), bezmenné 
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teleso pri Somotore, Tarbucka (277 m n.m.) a Roháč (161 m n.m.) pri Strede nad Bodrogom. Sú 
z veľkej časti prekryté mocnými pokrovmi viatych pieskov.  
         Na severnom okraji Slanských vrchov vystupujú v Spišsko-šarišskom medzihorí a 
Beskydskom predhorí morfologicky nápadné andezitové telesá viažúce sa na Močariansko-Topliansky 
zlomový systém. Majú symetrické ale aj asymetrické formy, respektíve tvoria zložité vulkanické 
dómy. Vystupujú v dvoch líniách smeru SZ-JV. Severnejšia je zastúpená dómatickym komplexom 
Stráží – Lysá stráž (696 m n.m), Maliniak (596 m n.m), Stráž (740 m n.m.) a komplexom 
Kapušianského hradného vrchu (548 m n.m). 
 
Obrázok  18. Schématický priečny profil dómatickým telesom (Oblík).- spracované podľa Kaličiak et 

al. (1992, 1995),  Kaličiak, Žec (1995) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Extruzívne dómy. 2. Malé dómatické telesá. 3. Extruzívne brekcie. 4. Hrubé extruzívne brekcie s klastickým 
materiálom. 5. Vulkanoklastiká stratovulkanického komplexu. 6. Andezity lávových prúdov. 7. Ílovce a pieskovce 
(paleogén). 8. Svahové sedimenty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 19, Priečny profil vulkanickým telesom Šariš. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – andezitová extrúzia, 2 – ílovce + pieskovce (paleogén), 3 – zlom,  4 – pieskovcové a ílovcové štrky (riečna 
niva),  5 – nadmorské výšky eróznych povrchov,  6 – kóty, 7 – rieky. 
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Južná (obr. 18, 19) začína na severozápade symetrickým telesom Šarišského hradného vrchu (570 m 
n.m.), pokračuje na SZ okraji Slanských vrchov asymetrickým telesom Maglovec (670 m n.m.) a 
končí v okolí Hanušoviec nad Topľou symetrickými dómatickymi telesami Oblík (932 m n.m.), k. 638 
m n.m. a Kuria hora (837 m n.m.). 
 

Obrázok 20. Priečny profil extruzívnyym dómom Hôrka pri Lesnom. 
 

 
 
 
 
 
1 – ryolitové extrúzie, 2 – íly a piesky (sedimetárne súvrstvie), 3 – riečne štrky a hliny (riečna niva), 4 – zlom, 5– nadmorské 
výšky eróznych povrchov, 6 – kóty, 7 – rieky.  
 
 
 

Obrázok  21. Priečny profil vulkanickými štruktúrami v okolí Michaloviec. 

 
1 – extruzívne teleso, 2 – neogénne sedimenty, 3 – riečna niva (prevažne andezitové štrky), 4 – sprašové hliny, 5 
– kalové sedimety, 6 – zlomy, 7 – kóty, 8 – vodné plochy, 9 – rieky. 
 
Neky – Ryodacitové neky vystupujú v okolí Komáran – (k. 233 m n.m,  Lipová 311 m n.m.). 
V morfológii územia sú však menej nápadné. Nápadnejšie teleso je lokalizované v Ublianskej 
pahorkatine – (k. 543 m n.m.). Je vypreparované okolo 25 m nad terénom. Predstavuje nek 
hruboporfyrického andezitu. 
Vrstvy v neogénnych sedimentoch – Tvoria plošne obmedzené vložky v sedimentoch VSN a Košickej 
kotliny. Predstavujú vrstvy tufov a tufitov, respektíve zvyšky andezitových lávových prúdov. Sú 
rôzneho petrografického zloženia a vystupujú v súvrstviach egenburgu až panónu. Andezity lávových 
prúdov sa v minulosti ťažili hlavne pre miestne stavebné účely. V súčasnosti sa priemyselne ťažia 
hrabovské tufy (zeolity) pri Nížnom Hrabovci na VSN. 
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 „PODOZRIVÉ ROVINY“ SLOVENSKA 

Michal Gallay 

                   

Predstava roviny sa nám na Slovensku automaticky spája s nížinami a kotlinami. Tento typ 
reliéfu určuje tvár približne jednej pätine krajiny a dominantne sa nachádza v nížinách, resp. kotlinách. 
Avšak tí, ktorí pochodili nejedno pohorie Slovenska si zaiste všimli, že po namáhavom výstupe 
strmými svahmi ich na vrchole čakala viac alebo menej rozľahlá rovinka.  

S plošinami vo vrcholových partiách pohorí sa stretávame v tejto „neprirodzenej polohe“ u nás 
pomerne často. Evidentne ide o zvyšky staršieho rovinatého alebo mierne zvlneného povrchu, ktorý 
existoval pred výzdvihom tektonického bloku pohoria. Nachádzame však aj iné, nižšie položené 
zvyšky, v rôznych úrovniach nad okolitým terénom, ktoré sa spoločne javia ako stupne rovinatých 
povrchov. Ich priestorové rozmiestnenie v krajine pri určitom abstrahovaní priam nabáda k predstave, 
že vývoj reliéfu našej krajiny prebiehal v niekoľkých etapách. Pritom sa striedali obdobia zarovnávania 
a rozčleňovania reliéfu a každé nasledujúce zarovnanie prebiehalo na nižšej úrovni pod starým 
rozčleneným zarovnaným povrchom. Za predpokladu, že existoval akýsi východzí stav, z ktorého sa 
dnešný reliéf vyvinul a poskladáme ho z  najvyššie položených plošín v pohoriach, získame obraz 
súvislej, relatívne zarovnanej počiatočnej plochy. Bez ohľadu na to či je členitá alebo zarovnaná má 
postavenie tzv. iniciálneho reliéfu a určuje limit pamäti povrchových tvarov vylučujúc existenciu 
starších foriem. V prípade, že sa nám podarí identifikovať vek zvyškov iniciálneho reliéfu, dajú sa 
chronologicky zaradiť všetky ostatné formy nachádzajúce sa medzi najstaršou a najmladšou úrovňou, 
ktorou sú dnešné, neustále sa meniace nivy riečnych tokov.   
 

Stručná história vývoja dnešného reliéfu 

 

Charakter povrchu súčasnej krajiny Slovenska sa začal formovať na prelome starších 
a mladších treťohôr. Ku koncu treťohôr bola už mozaika kotlín a pohorí vytvorená tak, ako ju poznáme 
dnes a v štvrtohorách sa táto konfigurácia z geologického hľadiska len mierne pozmenila. Takáto je 
hrubá predstava o vývoji reliéfu Slovenska, kde kotliny sú morfoštruktúrami typu "priekopová 
prepadlina" a pohoria morfoštruktúrami typu "hrasť". Nížiny, v tomto kontexte správnejšie panvy, 
všeobecne možno taktiež považovať za prepadliny. Uvedené formy vznikli dôsledkom rôznej rýchlosti 
a smeru tektonických pohybov vo vtedajšom reliéfe. Keďže povrch v priestore nížin a kotlín poklesol, 
vlievalo sa do neho more a pôvodné tvary boli prikryté morskými sedimentami, ktoré tu dnes 
vystupujú  na povrch. V priestore dnešných pohorí bol pôvodný povrch vyzdvihnutý, resp. zostal na 
rovnakej úrovni. Ak ho nestihli geomorfologické procesy zdeformovať či úplne zničiť, možno zvyšky 
predošlého reliéfu, ktoré by mali byť najstaršími tvarmi povrchu Slovenska, hľadať práve vo 
vrcholových častiach Západných Karpát. 

 
Puzzle minulosti 
 
Vysvetliť prítomnosť zvyškov zarovnaných povrchov v našich pohoriach sa pokúšajú mnohí 

autori už vyše storočie. Myšlienkou veľkoplošného iniciálneho zarovnaného reliéfu boli ovplyvnené 
názory českých a slovenských geomorfológov v minulosti (Hromádka, Daneš, , pretože vtedajším 
poznatkom o geologickom a geomorfologickom vývoji neodporovala. Sprvoti sa jednotlivé stupne 
plošín chápali ako abrázne plošiny, ktoré po sebe zanechávalo etapovite ustupujúce more. Tento názor 
bol v polovici 20. storočia  prekonaný, hoci lokálne platí (napr. na Devínskej Kobyle pri Bratislave). 
V priebehu 60-tych rokov 20. storočia profesor Michal Lukniš (Lukniš, M. 1962) a akademik Emil 
Mazúr (Mazúr, E. 1963) v podstate paralelne vytvorili dve koncepcie vývoja reliéfu Slovenska, 
z ktorých sa neskôr uprednostňovala a donedávna používala Mazúrova predstava. Mazúr, E. (1963) 
začlenil stupne zarovnaných povrchov, ktoré vznikli v suchozemských podmienkach  do troch úrovní 
ako ukazuje obr. 1 a. Najvyššiu pomenoval vrcholová roveň. Jej zvyšky boli značne zdeformované 
a kde-tu mali vyčnievať nad druhou úrovňou, ktorú nazval stredohorská roveň. Táto mala mať 
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charakter zarovnaného, iniciálneho reliéfu, ktorý sa rozprestieral pravdepodobne v celom priestore 
Západných Karpát. Po výzdvihu sa z nej v dnešnom reliéfe zachovali početné zvyšky v podobe plošín 
rozprestierajúcich sa v centrálnych častiach pohorí, avšak regionálne v rozličných nadmorských 
výškach (od 300 m n. m. v Malých Karpatoch po 1600 m n. m. v Tatrách). Neskôr mala prebehnúť 
tretia etapa zarovnávania, ktorej výsledkom bol vznik poriečnej rovne ako tretej, najnižšie položenej 
úrovne zarovnaných povrchov. Keďže vo štvrtohorách sa endogénne procesy aktivizovali v dôsledku 
čoho sa územie začalo rýchlejšie dvíhať, riečne toky sa do poriečnej rovne zarezávali vytvárajúc terasy. 
Zvyšky poriečnej rovne ako predštvrtohorného dna nížin a kotlín sa dnes nachádzajú pozdĺž všetkých 
väčších riek v relatívnej výške 70 až 150 metrov nad nivou. 

  
Mazúrova hypotéza troch rovní mohla byť aplikovaná pre každé pohorie. Identifikácia rezíduí 

ďalšieho stupňa medzi stredohorskou a poriečnou rovňou - podstredohorskej rovne (Bizubová, M. - 
Minár, J. 1992, Dzurovčin, 1994), však túto predstavu spochybňuje (obr. 1 b, c). Nové, neustále sa 
dynamicky rozširujúce znalosti z geológie (Kováč, D. 2000) a geomorfológie sťažujú, až znemožňujú 
rekonštrukciu súvislých zarovnaných plôch regionálnych rozmerov zo zvyškov vyčlenených rovní. 
Vzniká problém, či skutočne existujú prvky množiny „vrcholová roveň“, či nie sú len súčasťou 
množiny zvyškov stredohorskej rovne a vôbec či možno o tejto uvažovať v celom priestore Západných 
Karpát.  

 

 
Obr.1: Schematické znázornenie úrovní zarovnávania so systémom riečnych terás.  
 

 
a)    b)    c) 

 
Podľa: a) Mazúr, E. (1964); b) Bizubová, M. – Minár, J.(1992); c) Urbánek, J. (2001); A – vrcholová roveň, B – stredohorská roveň, C – 
podstredohorská roveň, D – poriečna roveň, E - systém riečnych terás. Otáznik s okruhom vyjadruje pochybnosti autorov o možnosti 
existencie danej úrovne zarovnávania. Početnosť a priestorové rozšírenie zvyškov poriečnej rovne dovoľuje usudzovať, že ako súvislý 
zarovnaný povrch skutočne existovala, a tak v súvislosti s touto úrovňou zarovnávania na poli vedy nevznikajú väčšie rozpory. Riečne terasy 
vznikali v období rozčleňovania reliéfu, nezaraďujú sa teda medzi zvyšky zarovnaných povrchov, na čo poukazuje odlišný typ čiary v 
obrázku. 

 

Z toho dôvodu vyvstávajú posledných 15 rokov prirodzené snahy o prehodnotenie doterajšieho 
pohľadu na problém morfogenézy Karpát, v ktorej majú etapy zarovnávania kľúčovú pozíciu (Minár, 
Bizubová, Gallay 2004, Urbánek 2001). 

Existencia zvyškov plochého reliéfu v našich pohoriach ako aj v celých Karpatoch je nesporná 
a nik ju nespochybňuje. Plošiny tu sú a pri koncipovaní všeobecnej teórie vývoja reliéfu neslobodno na 
ne zabúdať. V teréne sa dajú spoznať ako náhle zmiernenie sklonu na svahoch  alebo v okolí horského 
chrbta. Pri takomto určovaní však ešte nie je možné jednoznačne hovoriť o zvyšku zarovnaného 
povrchu. Potrebné je podrobnejšie preskúmať ich vzťah k okoliu a podložiu. Plošiny v našich 
pohoriach často nespĺňajú predstavy “ideálnej dosky“, ale skôr majú ráz mierne zvlnenej roviny až 
pahorkatiny. Oproti okolitému reliéfu však majú podstatne menšie hodnoty výškovej členitosti 
a sklonu, a teda boli z hľadiska osídľovania pohorí človekom atraktívnejšími časťami v porovnaní s 
hlbokými dolinami a strmými stráňami, ktorými sú plošiny obkolesené. Niektoré pohoria alebo ich 
podjednotky tak nesú už vo svojom názve vyjadrenie plochosti povrchu ako napr. Krupinská planina, 
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Muránska planina, Sihlianska planina vo Veporských vrchoch, Silická planina v Slovenskom krase, 
Lehotská planina v Pohronskom Inovci a iné. Doposiaľ sa predpokladalo, že sú zvyškami stredohorskej 
rovne. Príklady jednotlivých stupňov zarovnaných povrchov ponúkajú Malé Karpaty, Strážovské 
vrchy, Žiar, Malá Fatra, Pohronský Inovec atď., kde sa uvažovala aj vrcholová roveň. Zhoda medzi 
geomorfológmi vládne jedine pri identifikácii zvyškov poriečnej rovne, ktoré  sa stotožňujú s plochými 
chrbtami v pahorkatinných častiach všetkých slovenských nížin a kotlín. Pre priraďovanie veku 
jednotlivých plošín je rozhodujúce najmä zistenie doby sformovania iniciálneho zarovnaného reliéfu, 
ak niekedy existoval. Takto získame druhý oporný bod na chronologickej škále a bude možné 
jednoduchšie datovať aj ďalšie tvary povrchu, ako sme to už spomenuli vyššie. 

 
 
Význam denudačnej chronológie 
 
 Určenie časových intervalov, v ktorých sa geomorfologické udalosti diali, resp. opakovali, má 

nesporný význam, pre čo najpresnejší odhad vývoja reliéfu do budúcnosti. Dostávame sa tak 
k praktickým aplikáciám geomorfologických poznatkov. Príkladom je práve aktuálny problém 
umiestnenia trvalého hlbinného úložiska vysoko rádioaktívneho odpadu a vyhoreného rádioaktívneho 
paliva. Objekt tohto typu musí spĺňať požiadavky bezpečnosti v horizonte stoviek až tisícov rokov, a 
 tak má pri jeho projektovaní význam predpovedania tektonických pohybov a na základe toho určenie 
perspektívne dlhodobo stabilných blokov zemskej kôry. Má to význam aj v prípade ostatných veľkých 
stavieb citlivo reagujúcich na podložie, akými sú jadrové elektrárne, vodné diela, cyklotróny, tunely, 
mosty a mnohé ďalšie. Vytvorenie funkčnej denudačnej chronológie ma skrátka význam 
i v praktickom živote. Viaceré úrovne zvyškov zarovnaných povrchov sú odrazom niekdajšej stability 
územia, ktorá sa striedala s tektonicky aktívnejšími obdobiami. Ak identifikujeme bloky pohorí, kde sú 
nad sebou zachované povrchy z viacerých etáp zarovnávania a nie sú oddelené zlomovými svahmi, 
môžeme správne usudzovať o vnútornej tektonickej stabilite takýchto blokov. Zaradenie povrchov 
k jednotlivým etapám planácie je takisto dôležité. Ak sme totiž doposiaľ dva fragmenty považovali za 
súčasť stredohorskej rovne, mohli by, pri zjednodušení situácie, byť zdanlivo súčasťou jedného 
stabilného bloku. Pokiaľ sa však zistí rozdielny vek a vzťah k etapám zarovnávania, stane sa 
evidentnou príslušnosť zvyškov k dvom rôznym blokom kôry, ktoré tektonika výrazne ovplyvnila 
a hýbe nimi. Cesta od teórie k praxi teda existuje aj na tomto poli vedy. Ostáva na nej už len správnym 
spôsobom poukladať chýbajúce kamene k jestvujúcim stopám minulosti. 
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GENERAL ASPECTS OF DENUDATION CHRONOLOGY 
OF THE WEST CARPATHIANS  

 
Jozef Minár, Mária Bizubová, Michal Gallay 

 

 

               Introduction  
 
   Decreasing interest is devoted to denudation chronology in geomorphology. Development   of 
methods of absolute dating rightfully focuses the attention of geomorphologists, however methods of 
relative dating of land surfaces (stratigraphy, denudation chronology) are still relevant (Watchman and 
Twidale 2002). Denudation chronology is an inherently geomorphological manner of dating. Spatial 
relationships among landforms have essentially similar informational power, as do relationships among 
rock layers. Nobody doubts the value of stratigraphy in geosciences, however denudation chronology does 
not have such high status. Whittow (1984) wrote: „Unless methods of absolute dating or pollen analysis 
are adopted, denudation chronology must remain a rather subjective and speculative exercise rather than 
a scientific study.“  Certainly, scientific denudation chronology must be linked with methods of rock 
dating. Knowledge of the ages of base rocks, regoliths or correlated deposits are necessary conditions for 
the scientific conceptualisation of denudation chronology. However, spatial relationships of landforms 
(the basis of denudation chronology) give unique chronological information in connection with 
stratigraphy and absolute dating. 
  The West Carpathians are an autonomic part of the Carpathian chain with specific geotectonic 
and morphological evolution. The solution of problems connected with the surfaces of planation and 
denudation chronology has a long and rich tradition in the region (in detail see Bizubová 1993). In the 
first half of the 20th century the concept of abrasion represented the first mainstream of ideas related to the 
genesis of the West Carpathian’s planation surfaces. This concept represented the opinion that levels in 
mountains and in the intramoutain basins of the West Carpathians are the remains of abrasion terraces of 
the oscillating Neogene sea. The main proponent was Hassinger (1914). His ideas were developed 
primarily by Daneš (1920, 1931), Vitásek (1926), Dědina (1922), Ferenci  (1917), Gotzinger and 
Letter (1914) and Hromádka (1929, 1931, 1933, 1943) (references after Bizubová 1993). Lukniš 

(1964) admitted the existence of abrasion levels on the western slope of the Malé Karpaty Mountains too.  
Advocates of the second mainstream of ideas – denudation conception – assumed planation in the 
subaerial conditions as well as a big influence from neotectonics and changes of the base level. The first of 
them, Sawicki (1909a, 1909b) expressed the opinion of denudation genesis of levels of the West 
Carpathians. His ideas were developed by Machatschek and Danzer (1924), Machatschek (1927), 
Moschelesová (1923) and Dinev (1942) (see in Bizubová 1993). 
               The scheme of denudation chronology of the West Carpathians, which was for many years been 
the basis of studies of Slovak georelief, was presented in the 1960’s by M. Lukniš and E. Mazúr. 
Though the authors published their result individually, a mutual influence was evident. They assumed 
simultaneous evolution in the entire territory of the West Carpathians, but they had a different opinion on 
the age of the planation surfaces. Lukniš (1964) considered two generation of planation surfaces – the 
older from the Sarmatian–Pannonian age and the younger from the Late Pliocene, as a pediment 70–150 m 
above present river valley bottom. Lukniš later shifts the age of the younger level to the Mindel–Riss 
integlacial and considers the existence of older surfaces, exhumed from Paleogene sediments or volcanic 
rocks. Mazúr (1963) considered the existence of a third generation of planation surfaces. The Top level, 
which was formed by processes of subaeric destruction after Styerian phases, is the oldest (Tortonian and 
Early Sarmatian). The Midmountain level was placed in the Pannonian. It is a supposed pediplane with 
large regional extent. The River level originated in the Late Pliocene and was formed by lateral river 



 31 

erosion as well as by parallel retreat of slopes. Mazúr’s concept employed the correlation between levels, 
filling of the intramountain basins and phases of tectonic processes and was the basis for regional 
geomorphological research in Slovakia until of 1990’s.  
               Eleven years ago, we introduced a new point of view on the planation surfaces question, on the 
basis of new geological and geomorphologic facts (Bizubová and Minár 1992). We assumed longer 
formation of the Midmountain level and stressed the time-space dynamics of planation surfaces formation 
(W–E and S–N shift of principal stages in time) as well as an existence of a new unfinished 
geomorphologic cycle, which results in the Undermidmountain level (Zaťko et al. 1990). The 
mechanism of the formation and age of planation surfaces, their relationship to the geodynamic evolution 
of the West Carpathians and the question of simultaneity of the West Carpathian evolution has become a 
subject of discussion recently. Zuchiewicz (1987) emphasized the problems of defining the time and 
spatial characters of the surface planation in the Polish Carpathians. He mentioned asynchronous 
evolution of the West and East Carpathians. We have pointed out asynchronous evolution of georelief in 
the Outer and Inner West Carpathians (Bizubová 1998). Č inčura (1998) prefers the origin of planation 
surfaces before Neogene. Urbánek  (2002) challenges the existence of a uniform initial surface of the 
West Carpathians (the Midmountain level).  
               Criticism of the schematic approach to West Carpathians denudation chronology is well founded. 
Regional denudation chronology expresses the trend, which can be changed in space and time and 
deformed or fully masked by local factors. Smaller landforms are influenced predominantly by local 
factors, but within the framework of regional influences. Knowledge of the regional framework 
contributes to the solution of local denudation chronology problems, which are very important for detailed 
geoecological research, natural hazards and risk evaluation and estimation of ecological stability or 
carrying capacity. On the other hand the regional conceptions have to be conceived and confirmed on the 
basis of detailed local studies.  
 
               Material and methods  
 
               The speculative character of denudation chronology is generally regarded as its biggest 
weakness. It is a consequence of limited accessible information and subsequently its main characteristic 
method – abduction. Abduction (reverse deduction) combines the resulting state of affairs (B) with a law 
(L) to infer the controlling state of affairs (A) (Rhoads and Thorn 1993). Uncertainty of various 
inferences increases with the age and area of the study object, and together decreases the possibility of 
quantification. Corroboration of the inferences is consequently very often problematic. However, if the 
inferences create a logical system then their credibility rises with the number of system elements and their 
mutual connections. This is the way to create more credible denudation chronology. 
              Ergo, the regional scheme of denudation chronology should reflect the maximum of the available 
facts and information and their mutual relations. The traditional scheme of the West Carpathians 
denudation chronology was created on the basis of a whole spectrum of contemporary methods and 
information (study of territorial differentiation of planation surfaces, analysis of regolith, truncated rocks, 
correlated sediments or paleoclimatic and neotectonic reconstructions). Possibilities of morphological 
interpretations are at present extended by modern plate tectonic reconstructions (Kováč 2000), which are 
based on modern dating methods  (radiocarbon, uranium series and argon dating, fission track dating, 
paleomagnetism and oxygen isotope ratios, electron spin resonance) and another geophysical, 
geochronologic, volcanologic, paleomagnetic, structural and sedimentological data. Reconstructions 
involve description and explanation of reasons of movement and rotation of the West Carpathians block as 
well as characteristics of tectonics in time and space.  
               An inherent potential of geomorphology for the solution of denudation chronology problems lies 
in the quantification of used methods, in respect of the hierarchical nature of georelief, in system approach 
and in effective use of models and modelling. All these aspects led to the creation and use of the 
geomorphological information system, which is the most powerful instrument for the formation of 
denudation chronology. Complex geomorphological mapping on the basis of the elementary landforms 
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concept (Minár 1995) is a suitable basis for creation of such system. The elementary landforms are 
exactly geometrically defined elementary parts of georelief, which are characterised by roughly constant 
values of altitude, or some from altitude derived morphometric parameters (slope, aspect, curvatures...). 
The geometrical homogeneity is a consequence of their genetic homogeneity and age homogeneity, as 
well as a condition for the homogeneity of recent geomorphic processes in the elementary landforms. 
Mapping of the elementary landforms requires the harmonization of various genetic, geometric, dynamic 
and chronologic information not only for individual elementary landforms, but also for their spatial and 
hierarchical structures. A strong basis for the creation and verification of local and regional denudation 
chronology conceptions is created in this way. 
              We treat as fundamental the separation of regional and local denudation chronologies from the 
point of view of methodology and interpretation. Local chronologies make elemental constructional 
components for regional chronology, which is made by their generalisation, whereas regional denudation 
chronology has to be only a working hypothesis in the process of the creation of local denudation 
chronologies. Some of the methods and information sources have similar importance for both, others are 
more significant for one, or the other.  
 
               General outline of the West Carpathians denudation chronology  
 
The absence of full area, systematic geomorphic mapping and functional geomorphological information 
system are the main barriers to the creation of modern regional denudation chronology of the West 
Carpathians. However, accumulated new geomorphological and geotectonical knowledge has enabled the 
modification and appendage of traditional conceptions of the West Carpathians denudation chronology so 
that the modified conception can be used as a working hypothesis for the creation of local denudation 
chronologies and a generally acceptable regional chronology of the West Carpathians. 
              Our initial revision of the West Carpathians denudation chronology (Bizubová and Minár 
1992) was based on strictly defined tectonic phases. But the latest geotectonic reconstructions (Kováč  
2000) break away from it and stress a continuity of tectonic development. So space for the formation of 
planation surfaces is seemingly reduced. However, the improved localisation and explanation of the 
phases of tectonic compression and extension in space and time enables us to look for a dynamic 
explanation of planation process and explain other significant characteristics of the West Carpathians 
landforms too.  
             Table 1 correlates the main geotectonic events (Kováč  2000, Davidson 1997), 
paleogeographical conditions (Planderová et al. 1992, Vass 1989) and their probable morphological 
impact in the West Carpathians. The neotectonic uprising of the West Carpathians is possibly connected 
with the Early Miocene global compressional pulse (Davidson 1997). Regionally this resulted in the 
collision of the Alpaca lithospheric block with the North European platform, which caused the 
compression of the West Carpathians and their eastward extrusion. Consequently the retreat of subduction 
in the front of the North European platform caused the roll back effect and the tectonic stretching and 
extension of the territory (Kováč  2000). The rise of marine and lake basins not only on the periphery but 
also within the West Carpathians is evidence of subsidence tendencies connected with the extensional 
regime. The coincidence of the main directions of reconstructed extension (Kováč  2000) with the 
planview of the spurs of the Pannonian basin and intramountain basins confirm this implication. Therefore 
the depth of the Neogene bases in the basins can generally signalise the intensity of the subsidence 
tendencies (Fig. 2).  
              Tectonic subsidence plays a crucial role in our explanation of the origin of the Pannonian 
Midmountain level (Mazúr 1963), or the initial Sarmato–Pannonian surface (Lukniš 1964), which has a 
key position in the West Carpathians denudation chronology. It is problematic to explain the origin of this 
surface by a simple pediplanation process in the framework of mobilistic geotectonic conceptions. We 
created a hypothesis of planation in tectonically active regions and the final flat surface we named 
tectoplain (Minár 2003). The tectoplain is a polygenetic (denudation–accumulation), stepped flat 
surface rapidly formed under conditions of prevailing extension and subsidence tectonics. Its rapid rise is 
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due to the tectonic subsidence of a part of a block below the base level, rapid retreat of fault slopes, 
expansive abrasion during a transgressive regime, local sediment deposition that together with tectonic 
erosion eliminates isostatic compensational uplift. The majority of the surface probably has the character 
of a pediplain and accumulation planes but it also includes abrasion terraces, older subsided planation 
surfaces, exhumed surfaces or stripped plains. Dominance of erosion and accumulation over the local 
tectonic differentiation is the basic condition of tectoplain formation (Fig. 4). 
               The Midmountain level could have been formed in the extensional tectonic phase after the final 
nappe pushing in the Outer West Carpathians. The process was in accordance with the character of 
tectonics; most intensive on the south and fading out northwards (in the Outer Carpathians) and 
simultaneously the planation shifted from the west to the east. The plane surface achieved maximum 
extent in the Late Miocene (Pannonian in the west and Pannonian–Early Pontian in the east) at the time of 
tectonic inversion and formation of the new compression regime. 
               The Pliocene – recent global compressional pulse has, according to Davidson (1997), 
increasing intensity in the Late Pliocene and Quaternary. It seems that the rising thrust of the Adriatic 
plate on the West Carpathians, without compensation by subduction (Kováč  2000) is in line with this 
tendency. Therefore we suppose an existence of times of relative tectonic calm in the Pontian and Late 
Pliocene (up to Early Quaternary) during which were formed pediments of the Undermidmountain and 
River levels. Naturally, the question of temporal and spatial differentiation of the origin of the pediments 
is opened. A system of Quaternary cryoplanation surfaces and river terraces creates the last element of the 
general scheme of the West Carpathians denudation chronology (Table 1). 
 
              Examples of local denudation chronology 
 
              The general outline of the West Carpathians denudation chronology has to be (according to our 
propositions) synchronized with the results of local morphochronological studies. The local denudation 
chronology moreover brings new specific information. Therefore we notice two small examples of such 
results, which were obtained on the basis of detailed, complex geomorphological research. 
               The Devínska Kobyla is a part of the Malé Karpaty Mountains above of the confluence of the 
Danube and Morava rivers (Photo 1). The result of detailed complex geomorphological research of the 
territory is published in a map of scale 1 : 10 000 (Minár and Mič ian 2002). On the boundary between 
the Carpathians and the Vienna basin a system of three Neogene planation surfaces (the Midmountain, 
Undermidmountain and River level) and a system of Quaternary river terraces with the cryoplanation 
glacis at the same altitude as the oldest Early Pleistocene terraces, has evolved (Photo 1). The site is in 
very good condition for dating planation surfaces as they truncate (or are covered by) rocks of various age 
(Table 2). The Midmountain level truncates Mesozoic, but also Badenian and Sarmatian sediments, in 
addition the Undermidmountain level is situated on the Pannonian sediments and the River level site 
directly above the oldest Quaternary terraces. The situation is thus fully in harmony with our general 
outline of the West Carpathians denudation chronology. A local peculiarity is the occurrence of the 
exhumed abrasion surfaces (terraces), which can be integrated to any of the planation surfaces. Moreover, 
a local morphochronological study in this case also brings very interesting neotectonic conclusions. Two 
systems of morphotectonic framework were identified. On the basis of the age of the youngest faulted 
surfaces, the time of the last tectonic movements was specified. Significant horizontal movement (some 
hundreds of meters) during the Late Pleistocene or Holocene was identified in this way, which is 
extremely important from the point of view of the seismic hazard estimation of the very rapidly 
developing periphery of Bratislava. 
              The results of detailed geomorphological research in the middle Hron river region  (Zaťko et 
al. 1990, Minár 1995) are our second example (Fig. 5). Three easily datable Neogene surfaces of 
planation have been identified here too. The age of the Midmountain level generally determines the age of 
truncated volcanic rocks – the Sarmatian andesites (Lukniš 1964). The position of the youngest 
Sarmatian lava flows in the central part of the Pohronský Inovec Mountains only some dozens of meters 
above the Midmountain level and a harmony of the lava flows’ lamination with surface slope suggest, that 
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lava flows were flowing to the valley bottoms, which were the base level for the formation of the 
Midmountain level. It is in agreement with the idea of the Sarmato–Pannonian age of the Midmountain 
level (Lukniš 1964). 
               An existence of two steps (pediments) above the river terraces is visible in the Hron valley, 
mainly at the edge of the Žiarska kotlina Basin. While the lower step is a direct continuation of the highest 
river terraces (consequently it is the Late Pliocene – Early Pleistocene age), the higher step is partly 
covered by the “Hron gravels formation”, which is dated from the Pliocene to Early Pleistocene. 
Considering the Late Pannonian age of some base basaltic rocks (e.g. the flat top of the Šibeničný vrch 
near the town Žiar nad Hronom), the higher step can have been created in the Pontian – Pliocene period 
and therefore can be a fragment of the Undermidmountain level.   
              The dating of the youngest West Carpathians volcanism (volcano “Putikov vŕšok” near the town 
Nová Baňa) is an excellent example of effective utilization of the local denudation chronology in this 
territory. Repeated dating by direct methods did not bring adequate results. The standard Ar–K dating 
method showed a value below the detectability limit of the method (0.4 Ma), or a value near it (0.53 Ma) 
(in Šimon and Halouzka 1996). The latest dating attempts by Ar–Ar method give ambiguous results 
too (L. Šimon – personal communication). The set of following geomorphic indicators enabled us 
(Minár in Zaťko et al. 1990) to specify the age of volcanism to the Riss–Würm interglacial, at most to 
the Early Würm (1.3–0.6 Ma). The main evidence is the position of the lava flow base at the level of the 
recent floodplain, which is at the same level as the base of the lowest (Würm) terrace. Other evidence 
represents the character of the cross section and longitudinal profiles of the valleys influenced by 
volcanism, shallow undeveloped periglacial dells on the lava flows, or the freshness of the cinder cone 
form.  
 
               Conclusions  
 
                We suppose, that despite doubts about the regional West Carpathians denudation chronology, 
this is the chance to find its modern face today. On the one hand it requires respect of the new geotectonic 
reconstruction and results of modern methods of geological dating, the creation of the complex 
geomorphic information systems based on the detailed research and mapping, quantification and 
modelling. On the other hand, the regional denudation chronology has to be more flexible, not static; it 
must respect an existence of the temporal and spatial trends and results of the local denudation chronology 
studies. Local studies would take priority as a result of a more reliable information base, and their greater 
interpretative possibilities. Local denudation chronology can be a powerful tool for dating in the cases 
where absolute dating methods fail, or are problematic. It can contribute to the evaluation of natural 
hazards and risks, as well as to the understanding of the behaviour of complex geosystems. 
The outlined conception of the general denudation chronology of the West Carpathians has the character 
of a working hypothesis. However we can draw some preliminary conclusions:  
The morphotectonic stages of the West Carpathians development are characterised by W–E and S–N 
shiftings, which are a consequence of geotectonic trends. 
               A revision of the age and character of the Miocene planation of the West Carpathians should be 
made. The origin of the Midmountain level as a tectoplain is an alternative hypothesis. 
It is suitable to consider two or three stages of partial planation in the Pliocene and Early Pleistocene. 
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Age  
(Ma

) 

Stage 
(regional

) 

Global 
geotectonic  

Regional  
geotectonic  

Paleogeographical 
reconstruction 

Morphological 
consequence 

Available relief 
W       ↔      E 

Available relief 
   S      ↔      N 

19  IIIIII  III IIIII  I 
IIIII  IIII IIIII  II 
IIII  IIIII IIIIII  III 

  
Ottnangian 

Early 
Miocene 
compression
al pulse 
 

Collision with 
European platform → 
compression and 
eastward extrusion of 
W. C. 

Climate cooling, 
culmination of 
basins 
sedimentation rate 
(shifted from W→ 
E) 

Folding, nappe 
removal of Outer 
W. C., tectonic 
uplift of Inner W. C. IIII  IIIIIII IIIIIII  IIII 

17,5  IIIII  IIIII IIIIII  IIIII 
IIIIII  IIIII IIIIIII  IIIII 
IIIII  IIII IIIIII  IIIIII 

  
Karpatian 

IIIIII  IIII IIIIIII  IIIIII 
16,5  IIIII  III IIIIII  IIIIIII 

 Retreat of subduction 
and its roll back effect 
→ stretching and NE–
SW extension, final 
nappe pushing (west) 
→ compression 

Different climate, 
varied sediments 
(from 
conglomerates, 
sands to clays) 

Uplift on the north 
and west, 
subsidence of south 
periphery of W. C. 
Rise of marine and 
lake basins  
 

IIIIII  IIII IIIIII  IIIIIII 

IIIII  IIIII IIIII  IIIII 

  
Badenian 

IIIII  IIIIII IIIII  IIIII 
13,6  III  IIII IIII  IIII 

IIII  IIIII IIII  IIIII 

 
Mid 
Miocene 
compression
al pulse ? 
  

Accelerated 
subduction → NW–
SE (west) and E–W 
(east) extension, final 
nappe pushing (east) 
→ compression  

Sudden deepening 
of basins, its 
continuous 
shallowing, high 
dynamic of depth 
and sediments 
character  

Rise and forming 
recent pattern of 
basins. Volcanism 
and planation shift 
from west to east III  IIIII IIII  IIIII 

  
Sarmatian 

II  IIII II  IIIII 
11,5  I III I  IIII 

II  III II  III 
I II I  III 

  
Pannonian 

I I I  III 
7,1  

Finish of 
subduction→ fade out 
of extensional   phase 
→ fade out of basins 
subsidention, S–N 
extension (east), 
compressional events  

Shallowing of 
basins, soft grained 
sedimentation, 
kaolin weathering 
crusts 

Fade out of 
volcanism and 
vertical tectonic 
differentiation → 
Midmountain level  
(from SW to NE) II  I I  III 

III  I II  IIII Hiatus in the west 
(shifting eastward) 

Cutting of planation 
surface (from W to 
E) 

III  II III  IIIII 
  

Pontian 

 

II  II II  IIII 
5,3  

Warming, local 
kaolin weathering  

Undermidmountain 
level? (from S to N) II  II II  III 

III  III III  IIII 
IIII  IIII III  IIIII 

  
Dacian 

IIIII  IIIII IIII  IIIIII 
3,3  

Pliocene-
recent 
compression
al pulse (less 
active 
period) 

IIIIII  IIIIII IIII  IIIIIII 

Coarse grained 
sediments, distinct 
cooling 

Tectonic uplift → 
forming of W. C. 
dome (mainly 
central part), cutting 
of planation 
surfaces IIIIIII IIIIIII IIIII  IIIIIII 

IIIIII  IIIIII IIII  IIIIIII 
  

Romanian  Cooling, presence 
of kaolin 
weathering  

River level (from 
S to N) IIIIII  IIIIII IIII  IIIIII 

1,8  IIIIII  IIIIIII IIIII  IIIIII 
IIIIIII  IIIIIIII IIIII  IIIIIII 
IIIIIII  IIIIIIII IIIIII  IIIIIIII 

  
Quaternar
y IIIIIIII  IIIIIIIII  IIIIIII  IIIIIIIII  

0  

 
Pliocene-
recent 
compression
al pulse 
(more active 
period) 

 
 
 
Rising thrust of 
Adriatic plate on 
W. C. (without 
compensation by 
subduction) → N–S 
compression and 
tectonic inversion in 
basins → 
compressional regime 
with shortening terms 
of tectonic calm 

Rapid cooling, 
disappear of 
overflowed lakes 

Cryoplanation, 
river terraces. 
Tectonic uplift → 
Forming of W. C. 
dome, cutting of 
planation surfaces 

IIIIIIIII  IIIIIIIII
I 

IIIIIIII  IIIIIIIII
I 

 
 
 
 
 
Fig. 2. 
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Fig. 5. 
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Photo 1. 
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REGIONÁLNE ROZŠÍRENIE POVRCHOVÝCH KRASOVÝCH FORIEM 
V GEOMORFOLOGICKÝCH CELKOCH SLOVENSKA 

 

Alena Petrvalská 

 

 

              Úvod  
 
    V jednotlivých geomorfologických celkoch na Slovensku sa autori venovali nielen štúdiu 
zarovnaných povrchov z hľadiska geologického a geomorfologického, ale najmä tu prebieha až 
niekoľko desaťročí významný karsologický a speleologický prieskum. Ten sa týka nielen povrchového 
ale vo väčšej miere aj podzemného krasu. Formy krasu sa vytvárajú prevažne v krasových horninách, 
za tie najlepšie krasovatejúce možno považovať vápence, s o čosi menšou schopnosťou krasovatenia 
napr. dolomity. Podľa Hochmutha (2008)  je známy kras aj z magnezitov, niektorých karbonátových 
zlepencov a travertínov, krasovatenie sádrovcov je ojedinelé. Sekundárnu úlohu pri formovaní 
krasových javov majú nekrasové procesy, ku ktorým patrí napríklad gravitácia, mechanické 
zvetrávanie i fluviálna erózia.  
  
               Povrchové krasové formy 
 
   Povrchový kras môže vznikať na skalnom podklade odkrytom, alebo pod úplnou či 
čiastočnou zvetralinovou pokrývkou resp. nekrasovými horninami. K najviac rozšíreným povrchovým 
krasovým formám v geomorfologických celkoch Slovenska zaraďujeme škrapy, závrty (najčastejšie 
pozorované), uvaly, humy, polja, krasové priepasti a krasové riečne doliny.  
 
   Škrapy sú mikroformami, ktoré sa vyskytujú v lokalitách, kde na povrch vystupujú 
krasovatejúce horniny. Vznikajú koróziou hornín zrážkovou vodou alebo vodou z topiaceho sa snehu, 
ktorá obsahuje CO2. Túto koróziu podporujú aj organické kyseliny pochádzajúce z pôdy. Môžu byť 
izolované alebo sa vyskytovať na rozsiahlych súvislých plochách. Môžu mať tvar rýh, zárezov aj 
vyhĺbenín na skalnom povrchu. Klasifikácii škráp  sa venovali viacerí autori. Kunský (1950) rozčlenil 
škrapy na všeobecné, žliabkovité a pobrežné. Kemény (1961) okrem už spomínaných charakterizoval 
aj studňovité a misovité škrapy. Ďalšie členenie vytvoril Bögli (1964) a škrapy rozdelili na valcovité, 
rúrkovité, úvalinkovité a stenové. V našej práci sme použili členenie podľa Klimaszewského z roku 
1978 (obr. 1). Vývoj škráp najlepšie vysvetlil Kunský v práci z roku 1950 (obr. 2).  
Závrty podľa Kunského (1950) sú lievikovitá alebo misovitá priehlbina na zemskom povrchu, rôznych 
rozmerov, najčastejšie však od 20-50 m priemeru. Na území Slovenska sa vyskytujú aj studňovité 
závrty, tzv. prepadové, ktoré vznikli prepadnutím stropu podzemného priestoru. Lievikové a misovité 
depresie boli vytvorené korózne a korózno - sufózne. Niektoré boli upravené koróziou a pozmenené aj 
činnosťou človeka a následne využívané na rôzne hospodárske činnosti, hlavne poľnohospodársku 
činnosť, známe sú aj vápenné jamy vytvorené v závrtoch (oblasť Slovenského krasu, Malých Karpát, 
Tríbča a i.). Na dne väčších závrtov sa vyskytujú menšie závrty, v nich sa zväčša zhromažďuje 
zrážková voda. Niektoré sa nachádzajú aj na koncoch úvalinových dolín. Problematike 
klasifikácie závrtov sa venovali napr. Cvijič (1893), Maximovič (1952) či Nicod (1960).  
               Nižšie uvedené členenie považuje Jakál (1975) za dvojstupňové. V prvom stupni sa 
charakterizuje genéza vzniku jednotlivých závrtov, na druhej úrovni sú charakterizované ich typy 
a subtypy. Schématické znázornenie klasifikácie závrtov uvádzame v obrázku 2.  
1. Závrty vzniknuté prepadnutím stropov podzemných priestorov. V prvom rade vznikajú procesmi 
krasovatenia. V ďalšom kroku dochádza k odlamovaniu a opadávaniu skál z podzemných priestorov. 
Postupne môže dôjsť aj k prepadnutiu stropu do podzemia a tým vzniku depresie nachádzajúcej sa na 
povrchu reliéfu. Zaraďujeme sem studňovité závrty, ktoré majú veľmi strmé až kolmé steny. 
Pôsobením rôznych činiteľov sa sklon stien môže zmierniť a vznikajú lievikovité závrty.  
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Obr. 1. Klasifikácia škráp (upravené podľa Klimaszewského, 1978) 

 
Obr. 2. Vývoj škráp (upravené podľa Kunského, 1950) 

 

   
2. Závrty vzniknuté korozívnou činnosťou vody vznikajú rozširovaním a prehlbovaním už predtým 
existujúcich puklín. Rozoznávame lievikovité závrty (sklon ich svahov dosahuje zvyčajne 30-45°) a 
misovité závrty (sklon svahov je 12-15°). Krasová jama môže byť na svojom dne upchaná 
a tým upravujú hlavne svahy. Po opätovnom odkrytí a spriechodnení jamy sa závrt môže 
naďalej prehlbovať. Málokedy sa u takýchto typov vyskytujú ponory.  
 Kotlinovité závrty. Predstavujú prechodný typ medzi lievikovitým a misovitým závrtom. 
Sklon svahov závrtu môže dosahovať až 30°, dno je pomerne široké a ploché. Na dne sa vyskytuje 
množstvo uloženého materiálu.  
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 Prstencovité závrty. Dosahujú maximálnu hĺbku do 4 m a veľkosť do 50 m. Stráne sú pomerne 
rovné a zároveň kolmé. Krasová jama sa najprv zahlbuje, v ďalšej fáze je zatopená vodou a dochádza 
ku korózii sien. V niektorých závrtoch sa môže vyskytovať aj ponor.  
3. Náplavové závrty 
 Vznikajú na nánosoch, ktoré sú schopné krasovatieť. Zaraďujeme tu aj nepravé závrty, tzv. 
lieviky, ktoré vznikajú v sedimentoch vyplňujúcich rozmermi väčšie a staršie závrty.  
 

Obr. 2. Klasifikácia závrtov – schématický náčrt (upravené podľa Jakála, 1975) 

  

 

   V nasledujúcej časti uvádzame jednotlivé geomorfologické celky (obr. 3) s výskytom 
povrchových i podzemných krasových foriem a stručný prehľad prác publikovaných na území 
Slovenska venujúci sa geomorfologickej alebo karsologickej problematike.  
 

        MALÉ KARPATY  sú najzápadnejším jadrovým pohorím Slovenska, pozostáva 
najmä z kryštalických hornín a mezozoických hornín, na ktorých sa v nemalej miere 
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vyskytujú podzemné i povrchové formy. Nachádzajú sa tu puklinové, všeobecné a studňovité 
škrapy, závrty, z fluviokrasových foriem kaňonovité a suché doliny (Stankoviansky, 1974). 
V celku možno podľa Hochmutha (2008) vyčleniť 8 zreteľne odlíšiteľných oblastí a to 
Devínsky kras, Borinský kras, Cajlanský kras, Kuchynsko-orešanský kras, Smolenický kras, 
Plavecký kras, Dobrovodský kras a Čachtický kras. Jednotlivé oblasti sú nerovnomerne 
prekrasovatené, najhojnejší je výskyt škráp a závrtov. Krasové plošiny boli považované v zmysle 
denudačnej chronológie (M. Lukniša a  E. Mazúra) za stredohorskú roveň príp. krasové okrajové 
roviny. J. Urbánek (1966) opierajúc sa o práce E. Mazúra popisuje stredohorskú roveň aj 
vrchnopliocénnu poriečnu roveň, ktorá sa viaže na toky a zálivovite zabieha do pohorí. Tomuto 
územiu sa venoval aj M. Stankoviansky (1974), označuje severozápadný okraj Bielych Hôr a niektoré 
vnútorné časti pohoria ako zvyšky pôvodne rozsiahlejšieho zarovnaného povrchu (stredohorskej 
rovne) z panónu. J. Jakál (1983) popisuje v Plaveckom krase zachované plošiny východne od 
Baborskej, odkiaľ opisuje okrajovú rovinu so zvyškami kôr zvetrávania a krasovými jamami. Ľ. 
Mičian publikoval v roku 2000 prácu venovanú geomorfologickým triolám v Malých Karpatoch. Za 
neogénu triolu považuje takú časť pohoria, v ktorej ležia fragmenty 3 systémov zarovnaných 
povrchov, javiace sa ako 3 stupne v rôznych nadmorských výškach, ktoré sú oddelené miernymi 
denudačnými svahmi.  Ďalšími autormi zaoberajúcimi sa štúdiu krasu v Malých Karpatoch sú M. 
Liška (1976) a P. Mitter (1983). 

 
         O krasových formách POVAŽSKÉHO INOVCA sa hovorí pomerne málo. Je to jadrové 

pohorie, z krasových hornín je budované prevažne z dolomitov a v južnej časti iba ostrovčekovitým 
rozšírením krasových hornín (Hochmuth, 2008). Aj keď sa v pohorí nachádza niekoľko menších 
jaskýň, povrchový kras je zastúpený málo. Skúmaniu tohto územia sa venoval hlavne Demovič (1983, 
1993), ktorý vo vrcholových partiách pozoroval niekoľko závrtov. Hochmuth (2008) tu vyčlenil 6 
základných krasových oblastí (Radošinský kras, Moriaviansky kras, Kras Beckova a Zbojníckeho 
vrchu, Selecký kras, Kras Úhradu a Vinišťa, kras okolia Hlohovca).  
 

         Pohorie TRÍBEČ má pomerne mohutné kryštalické jadro a na ňom sa nachádza obalová 
séria z mezozoických sedimentov, v ktorých významnú úlohu hrajú nekrasové kremence. Na menších 
plochách v južnej, severovýchodnej a severnej časti územia sú plochy tvorené triasovými vápencami 
obalovej jednotky, ktoré do určitej miery podliehajú krasovateniu (Hochmuth, 2008).  

         Podľa Hochmutha (2008) sú povrchové krasové formy sú vyvinuté pomerne slabo, nedá sa 
v tomto území hovoriť ani o samostatnej krasovej hydrografii. Podrobne sa geomorfológii tohto 
pohoria venovali Droppa (1957) a Mitter (1985), ktorý však bližšie výrazné povrchové formy 
nespomínajú. Mitter spomína iba plytké zahlinené depresie vo vrcholových partiách, v území sa 
vyskytuje niekoľko škrapových polí.  

STRÁŽOVSKÉ VRCHY  sú jedným z najväčších jadrových pohorí s pomerne zložitou 
geologickou stavbou a sú relatívne dobre preskúmané čo sa týka povrchového aj podzemného krasu. 
V Strážovských vrchoch odlišujeme 5 krasových oblastí, ktoré sa navzájom líšia výskytom 
povrchového krasu. Najlepšie je pravdepodobne vyvinutý Teplicko-slatinský kras, kde Droppa (1972) 
uvádza až 82 závrtov a bežné škrapy. Naproti tomu, napr. v oblasti Uhrovského krasu v južnej časti 
Strážovských vrchov sa spomínajú iba skalné steny a škrapy, príp. suché doliny (Hochmuth, 2008).   

 
SÚĽOVSKÉ VRCHY  sú tvorené prevažne vnútorným flyšom, má vyvinuté bazálne súvrstvie 

tvorené karbonatickými zlepencami. Vo východnej časti sa nachádzajú mezozoické ostrovy, 
v západnej časti sa dotýka oblasti Manínskeho bradla (Hochmuth, 2008). Výskumu krasu oblasti 

Manínskeho bradla sa venoval Kortman, Lovíšek, Velič (1991), ktorí v tejto oblasti identifikovali 
niekoľko menších závrtov a ojedinelé škrapy. Z oblasti sú skôr známe neobvyklé skalné hríby a skalné 
brány, skalné stienky, vežičky a bralá.  
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Obr. 3. Výskyt krasových území Slovenska (Hochmuth, 2008) 

 

 

 
MALÁ FATRA  je tvorená mohutným kryštalickým jadrom, no na západnom a severnom okraji 

pohoria sa nachádzajú polohy mezozoika, na ktorých sa vyvinuli krasové formy. Z tohto územia, aj 
keď tu prebieha speleologický a karsologický výskum, je známych veľmi málo krasových javov. 
Významná je práca Janáčika z roku 1959, ktorý tu zaznamenal iba 10 závrtov. Opierajúc sa o údaje 
Bukovinského (1953, 1959) vieme konštatovať, že tak v oblasti Krivánskej ako aj Lúčňanskej Fatry sa 
vyskytujú povrchové krasové formy (napr. významné sú závrty v sedle Medzirozsutce) (Hochmuth, 
2008).  

 
V pohorí ŽIAR, ktoré radíme k najmenším jadrovým pohoriam Slovenska a tvorí tzv. prechod 

medzi Tríbčom a Veľkou Fatrou, sa vyskytuje niekoľko povrchových javov. Tie sú lokalizované na 
plošinatom povrchu krasovej oblasti Sklenianskeho krasu, prevažne sú to závrty, v západnej časti sa 
nachádza niekoľko vyvieračiek. V oblasti plošiny Rovne, ktorá je budovaná prevažne dolomitmi, 
Droppa (1960) analyzoval niekoľko závrtov, ktoré sú uložené v línii v priehlbine, o ktorej sa vyjadruje 
ako o pravdepodobnej uvale. 

 
V oblasti VEĽKEJ FATRY  sa nachádza pomerne málo povrchových krasových foriem i keď 

územie je značne rozľahlé a je budované vápencami. Závrty (hlavne vrcholové partie Šípa, pod 
hrebeňovou Kráľovou studňou, oblawť vrcholu Bukoviny) boli pozorované vo vyšších polohách 
pohoria, sú rôzneho pôvodu (lievikovité aj studňovité) a do značnej miere sú zanesené sedimentami. 
V dolinách je vyvinutý skôr fluviokras (sú budované z nekrasových hornín a dolomitov) (Hochmuth, 
2008). V oblasti centrálnej časti, kde sa prejavuje prevažne plošinatým reliéfom, sú vytvorené 
rozsiahle škrapové polia a suché doliny. Časti Belianskej doliny majú výrazný kaňonovitý charakter 
(Droppa, 1974).   
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V CHOČSKÝCH VRCHOCH  dominuje krížňanský príkrov a na ňom ležiaci chočský príkrov. V 

nachádzajú ojedinelé zvyšky závrtov (napr. Prosiecka dolina) a zarovnaných povrchov, v hojnejšom 
počte škrapy a škrapové polia (na Poľane). Z tohto pohoria dôkladnejšie výskumy a práce 
o povrchovom krase nie známe (okrem Hochmuth, 1983). 

 
TATRY.  Prvý napísal prácu, ktorá sledovala aj charakter a výskyt povrchových krasových foriem 

Sekyra (1954), ktorý z oblasti Belianskych Tatier (v okolí hrebeňa Predných Jatiek a Košiarov) 
popísal závrty rôznych tvarov a veľkostí (od 1-24 m), kruhové aj elipsovitého tvaru. Všetky závrty sa 
nachádzajú na viac, či menej sklonených svahoch. V tejto oblasti sa na povrchu nachádzajú aj škrapy 
a vysoké skalné steny. Na tomto mieste je vhodné tiež spomenúť známe „Skalné vráta“, tvoriace 
skalnú trhlinu v hlavnom hrebeni (Hochmuth, 2008) . V časti Sivého vrchu Droppa (1972) pozoroval 
niekoľko nedokonalých závrtov, ktoré však na svojom dne majú otvor do priepastí. Ksandr (1956) 
popisuje Tiché pleso, ktoré považuje za trvalo zaplavenú krasovú jamu nachádzajúci sa na konci 
Širokej doliny.  

 
V NÍZKYCH TATRÁCH  možno pozorovať náplavové kužele, lokalizované v Demänovskej 

doline. Droppa (1972) hovorí o nevhodnom prostredí v tejto doline na vývoj dokonalejšieho 
povrchového krasu (závrtov, škrapov, suchých dolín a.i.), čo súvisí s hlbokým zarezaním toku. 
V oblasti Ludrovej sú známe iba škrapy, 1 závrt a priepasťový otvor Snežnej jamy. Známa je aj 
kaňonová dolina Hučiaky, vytvorená tokom Mraznica a dolina Kňazová. Vo vrcholovej časti je 
zachovaný zvyšok zarovnaného povrchu (Hochmuth, 2008).  Z náhornej plošiny Ohnišťa sú známe 
závrty, pričom štrkovú výplň jedného z nich analyzovala Orvošová et al. (2006). Z oblasti 
Ďumbierskeho krasu je známych takisto množstvo povrchových krasových javov, ktoré sú zaznačené 
v mapke Kubínyho z roku 1961. Tulis a Novotný (2005) identifikovali na krasové formy bohaté 
územie Zadnej doliny na východnom svahu Kráľovej hole.  

Sú tu bohato dokumentované fragmenty zarovnaných povrchov. Známa je plošina na Veľkom 
Boku (1727 m) a charakteru denudovanej plošiny sú tiež územia z okolia chaty M.R. Štefánika pod 
Ďumbierom. Avšak najpodrobnejšie je spracované územie Jánskej a Demänovskej doliny. Z územia 
Jánskej doliny prezentoval na konferencii ASG príspevok Hochmuth (2000), ktorý je venovaný 
vzťahu jej predkvartérneho a kvartérneho vývoja ku krasu. V práci sa venuje charakteru plošiny 
Ohnišťa a Kosienok (na Krakovej holi). Charakteristike zarovnaných, resp. tzv. „iniciálnych 
povrchov“ sa venoval v oblasti Demänovskej doliny Bella (2002), tiež vzťahu starokvartérnych 
vysoko položených jaskýň (Okno) k poriečnej rovni. Orvoš (2005) na Krakovej holi medzi Jánskou 
a Demänovskou dolinou rieši genézu zvyškov pôvodného zarovnaného povrchu vo viacerých 
lokalitách. Poznamenáva, že práve v popanónskom období, keď bola ukončená existencia staršieho 
reliéfu definovaného Luknišom (1964), došlo k prevažnému formovaniu podzemného krasu. Erózna 
báza sa udržiavala na úrovni 1100 m n. m., mala paleoalpínsky pôvod remodelovaný na iniciálny 
povrch (Orvoš, 2005).  

 
V oblasti STAROHORSKÝCH VRCHOV  Droppa (1958) identifikoval asi 10 závrtov v sedle na 

Donovaloch, Kurka (1994) popísal zasa menšiu krasovú plošinu na sever od Riečky, na ktorej sa 
nachádzajú slabo vyvinuté závrty a škrapy.  

 
KOZIE CHRBTY sú pokračovaním Nízkych Tatier. V povodí Bieleho Váhu je zachovaný 

plošinový reliéf, ktorý Hochmuth (2008) považuje sčasti za poriečnu roveň alebo konzerváciu 
staršieho povrchu resp. exhumáciu spod paleogénu. V oblasti Važeckého krasu sa nachádza hojné 
zoskupenie závrtov, ktoré tu pozoruje Droppa (1962). V oblasti Lučivnianskeho krasu sa nachádza 
výrazná skupinka závrtov, ktorú identifikoval už roku 1938 Roth.  

 
SLOVENSKÝ RAJ ako podcelok Spišsko-gemerského krasu patrí k najvýznamnejším krasovým 

oblastiam Slovenska a jeho územie je rozčlenené, podobne ako Slovenský kras, hlbokými riečnymi 
dolinami, čím sú od seba oddelené viac-menej zarovnané planiny. Za krasové rokliny v tejto oblasti 
možno považovať Veľký a Malý Sokol, Piecky, Kláštorná roklina, Kyseľ, dolina Bieleho potoka, 
Zejmarská roklina. Na planinách bolo preukázaných 164 závrtov (Tulis, Novotný, 2005) rôznych 
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rozmerov od niekoľko metrov do niekoľko desiatok metrov priemeru. Významná je oblasť Prielomu 
Hornádu, v ktorej bohato vystupuje bralnatý reliéf vysokých i viac ako 30 m (Hochmuth, 2008).   

Na existenciu predvrchnoeocénneho krasového a fluviálneho reliéfu poukázal už Lukniš v svojej 
rannej monografickej práci „Príspevok ku geomorfológii povrchového krasu Ztratenskej hornatiny“ 
(1945), keď na základe výskytu paleogénu vysoko na planinách nevylučuje aj starší vek povrchu, teda 
predvrchnoeocénny. Novšie a podrobnejšie tejto problematike venovali Novotný a Tulis (1998, 2005), 
ktorí vo svojich prácach nadväzovali na výskumy M. Lukniša. Autori opisujú vrcholy (Havrania skala, 
Ondrejisko atď.), ktoré sú pozostatkom vyššej úrovne zarovnávania a pôvodne zarovnaný povrch na 
planinách Duča, Pelc a Geravy. Poriečnu roveň paralelizujú so IV. jaskynnou úrovňou Stratenskej 
jaskyne. Odvolávajúc sa na výsledky prieskumov dospeli k poznaniu, že stredohorský povrch bol 
formovaný už pred vrchným eocénom.  

 
MURÁNSKA PLANINA  je druhým podcelkom Spišsko-gemerského krasu. Povrchový kras 

planine je veľmi rozvinuté a reprezentovaný hlavne skrapmi, závrtmi, uvalami a slepými dolinami. 
Závrty sa nachádzajú hlavne v severnej (Lopušné) a v centrálnej časti planiny, v ostatným častiach sa 
vyskytujú ojedinele alebo vôbec. Závrty majú prevažne misovitý (zriedkavejšie lievikovitý) tvar a sú 
usporiadané v uvalách. Mitter (1975) popisuje semipolje  aj slepú či poloslepú dolinu (uvala Lopušné 
a dolina Homola). Všetky povrchové krasové formy sú zahrnuté v geomorfologickej mape mierky 
1:50 000.  

Na území Muránskej planiny sa výskumom zaoberali Droppa (1966) a podrobnejšie Mitter, ktorý 
v štúdii (1975) publikoval podrobnú geomorfologickú mapu a zaoberá sa aj genézou zarovaného 
povrchu planiny, nadväzujúc na prácu svojho učiteľa M. Lukniša  z Tisovského krasu (Lukniš 1948).  

 
REVÚCKA VRCHOVINA  bola kedysi zaraďovaná k Slovenskému Rudohoriu, dnes je 

samostatným geomorfologickým celkom. Celok možno takisto rozdeliť na niekoľko krasových oblastí 
(Hochmuth, 2008), z ktorých je pravdepodobne najvýznamnejšia oblasť Drienčanského krasu. 
Nachádzajú sa tu závrty, zo škrapov sú najvýznamnejšie žliabkovité a studňovité, na mnohých 
miestach sa vyskytujú voľné škrapy. Doposiaľ tu bolo zmapovaných okolo 160 závrtov (Gaál, 1979). 
Tie sú prevažne misovité, aj keď na ľavom brehu Blhu možno pozorovať aj studňovité závrty. 
V oblasti Sásy sa povrchové krasové formy nachádzajú len sporadicky, sú zastúpené prevažne škrapmi 
a škrapovými poliami.  

V Revúckej vrchovine výskum robil Hochmuth (1973), kde analyzuje viacero zarovnaných 
povrchov rôzneho veku. Za najmladší považuje povrch nad dolinami tokov (poriečna roveň). V oblasti 
tvorenej pokrovmi tufitického materiálu pozoruje iný – vyššie položený povrch, ktorý vznikol podľa 
neho v období sarmat – panón, pri zarovnávaní. Za najstarší povrch považuje exhumovaný povrch, 
ktorý vychádza spod vulkanických tabúľ a vznikol pravdepodobne v období stredný miocén – helvét. 
V  Drienčanskom krase ďalej pracovali Hochmuth (1975, 1996) a  Gaál (2000). Hochmuth vo svojej 
práci z roku 1975 „Drienčanský kras v Slovenskom rudohorí“ popisuje 3 typy povrchov, ktoré sú 
pozostatkom starých povrchov zarovnávania, a to poriečnu roveň, na malých územiach zarovnaný 
povrch na vulkanitoch a exhumovaný miocénny povrch.  

 
SLOVENSKÝ KRAS  je najvýznamnejších krasovým územím. Je to najsúvislejšie územie 

budované z krasových hornín na Slovensku. Je tvorené náhornými planinami (podobne ako Slovenský 
raj), ktoré sú od seba navzájom oddelené hlbokými kaňonovitými dolinami. Práve na tomto území sú 
najdokonalejšie vyvinuté povrchové i podzemné krasové formy. Všetky planiny sú rozčlenené sieťou 
závrtov, rôznych rozmerov, tvarov a genézy, i keď hustota a ich počet na jednotlivých planinách je 
odlišný. Vysvetlenie príčin vzniku a vývoja týchto foriem dodnes nie je dokonale vysvetlené. V okolí 
výstupu nekrasových hornín v nich resp. v ich blízkosti sa vyskytujú ponory (Hochmuth, 2008). Na 
okrajoch planín, ich úpätiach resp. svahoch sa nachádza množstvo vyvieračiek a krasových prameňov. 
Okrem závrtov na planinách je možné pozorovať vyvinuté škrapy a škrapové polia, ktoré boli podľa 
rôznych autorov rôzne klasifikované. Najdôkladnejší opis časti Slovenského krasu – Silickej planiny – 
vypublikoval v roku 1975 Jakál. Najdokonalejšie prekrasovatenými planinami sú Silická planina 
a Plešivská planina, kde hustota závrtov dosahuje 40-55 na km2 (Liška, 1994). Z Plešivskej planiny 
v centrálnej časti vystupujú kužeľové vrchy (napr. Ostrý vŕšok 776 m), ktoré väčšina autorov 
považovala za mogoty (zvyšky tropického krasovatenia). V oblasti Silickej planiny Jakál (1975) 
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opisuje aj polja. Známe je i napr. Jašteričie jazierko, ktoré predstavuje závrt utesnený produktmi 
zvetrávania neďalekých nekrasových hornín. Kras tohto územia pre rozsah a charakter tejto práce nie 
je možné podrobne charakterizovať.  

 
Vo VOLOVSKÝCH VRCHOCH sa nachádza zaujímavé krasové územie, Galmus, tvorené 

plošinatým reliéfom, výnimočnú najzachovalejšiu trosku planinového krasu na severe Slovenska. 
Významná je krasová dolina Poráčskeho potoka, tiahnuca sa v Z-V smere. Na území sa nachádza 
niekoľko závrtov malých rozmerov lievikovitého a misovitého tvaru. V území pracoval takisto Droppa 
(1972), ktorí tu identifikoval 20 závrtov. Výskumu tohto územia sa venoval aj Čech (2000). Za 
spomenutie stojí aj územie Jelenieho vrchu, ktoré niektorí autori (napr. Zacharov, Thuróczy 1986) 
považujú za výbežok Jasovskej planiny, ktorá sa nachádza v Slovenskom krase. Tu je možno 
pozorovať škrapy a niekoľko závrtov.  

 
Krasové formy (aj keď prevažne podzemné) možno pozorovať aj vo Veporských vrchoch, Čiernej 

hore, Branisku, Humenských vrchoch, Rimavskej kotline, Bodvianskej pahorkatine, Podtatranskej 
kotline, Oravskej vrchovine, Hornádskej kotline, Zvolenskej kotline, Horehronskom podolí a v ďalších 
travertínových oblastiach a oblastiach bradlového pásma.  
 
 
               Morfologická charakteristika územia Slovenského krasu 

 

        Slovenský kras, ktorý leží na ploche 365 km2 (v hraniciach z Geomorfologického členenia 
Mazúra a Lukniša, 1978) je oddelený od Slovenského Rudohoria erózno-denudačnou brázdou medzi 
obcami Štítnik a Honce, Drnavu, Kováčovú a Bôrku. Na východe sa dotýka Košickej kotliny (jej časti 
Turnianska kotlina a Medzevská pahorkatina), južným ohraničením je štátna hranica s Maďarskou 
republikou a na východe hraničí s Rimavskou kotlinou (obr. 4).  

Zo zdrojov poznania sa z geomorfologického hľadiska k Slovenskému krasu viaže niekoľko 
monografických prác. Charakteru komplexne ladenej monografie je dielo „Slovenský kras“ ktoré 
vyšlo ako samostatné číslo prešovských Geografických prác (ročník II, číslo 1-2). Tu geomorfologické 
pomery spracovali Mazúr a  Jakál, avšak úplná geomorfologická mapa v diele nie je, iba mapy 3 
typických segmentov. Jakál v roku 1975 publikoval prácu „Kras Silickej planiny“, kde predstavil 
nielen svoju koncepciu vývoja územia, ale aj čiastkové podrobné geomorfologické mapy. Jediná úplná 
geomorfologická mapa od Lišku vyšla ako príloha v monografii  Rozložníka a  Karasovej (editori) 
v roku 1994, mapa je však silne zmenšená a detaily ťažko čitateľné.   

Ku konkrétnym problémom sa viaže množstvo štúdií a hlavne výskumných správ speleológov, 
z planiny Dolný vrch a Plešivskej planiny vyšli speleologicky ladené atlasy (Stankovič, Jerg, 2001 a 
Vlk et al., 2001 ), staršia, ale významná je práca žiaka prof. Lukniša Keményho (1961), ktorý načrtol  
vývoj Slovenského krasu na príklade Plešiveckej planiny (obr. 5). 

Slovenský kras je tvorený sústavou náhorných plošín, kaňonov (riek Slanej a Štítnika) a tiesňav 
(Zádielská, Hájska), ktoré tieto planiny od seba oddeľujú. Jakál (1975) vyčleňuje 6 planín a to Silickú 
planinu, planinu Horného vrchu, Zádielskú planinu, Jasovskú planinu, planinu Dolného vrchu 
a Borčiansku planinu. Mazúr, Lukniš (1980) a Mazúr et al. (1986) celok Slovenský kras 
z geomorfologického hľadiska začleňujú do subprovincie Západných Karpát a oblasti Slovenského 
Rudohoria. Vyčleňujú 9 podcelkov (Jelšavský kras, Koniarska planina, Plešivecká planina, Silická 
planina, Horný vrch, Zádielská planina, Jasovská planina, Dolný vrch a Turnianska kotlina). V rámci 
Podcelku Silická planina sa vyčleňuje časť Silické úbočie a vrámci Horného vrchu časť Borčianske 
úbočie. Jakál (2007) navrhuje alternatívne členenie celku Slovenský kras na 12 podcelkov (Jelšavský 
kras, Koniarska planina, Plešivecká planina, Silická planina, Horný vrch, Zádielská planina, Jasovská 
planina, Dolný vrch a Turnianska kotlina, Borčianska planina, Štítnický kaňon a Slánsky kaňon) 
s dvoma už vyššie spomínanými časťami (Silické úbočie, Borčianske úbočie).  

Všetky planiny sa vyznačujú generálnym úklonom 2-4° k juhu. V severnej časti Slovenského 
krasu nadmorské výšky dosahujú 800 – 900 m (Zádielská planina, Horný vrch, Plešivecká planina), 
južné planiny majú v severných častiach iba 500-600 m a na ich juhu dosahujú nadmorské výšky sotva 
400 m.  
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Obr. 4. Poloha Slovenského krasu (Labunová, 2006). 

 

 

Podľa Jakála (2001) hypsometria Slovenského krasu naznačuje výzdvih na naklonenie planín v 4 
stupňoch: 

a) 401-500 m – planina Koniar 
b) 501-600 m – centrálna časť Silickej planiny, Dolný vrch, Plešivecká planina 
c) 601-700 m – centrálna časť Plešiveckej planiny, sever Silickej planiny 
d) 701-800 m – sever Plešiveckej planiny, severné časti Horného vrchu, Zádielskej planiny 

a Jasovskej planiny 
Najvyšším bodom planín Slovenského krasu je Matesova skala severne od Bôrky (925 m) na 

Borčianskej planine (resp. Horný vrch). Najnižším bodom planín je úpätie Plešiveckej planiny na 
sever od Plešivca (217 m), vrámci celej oblasti je to štátna hranica s Maďarskou republikou pri 
juhovýchodnom okraji planiny Dolný vrch (171 m).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

Obr. 5. Geomorfologický vývoj planiny Koniar a okolia (Kemény, 1961). 
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VZNIK A VÝVOJ ZAROVNANÝCH POVRCHOV 
V SLOVENSKOM KRASE 

 

Na vznik planín Slovenského krasu možno aplikovať koncepcie Lukniša a  Mazúra 
charakterizované v predchádzajúcej kapitole.  

Avšak stále existuje určitá nejednotnosť názorov na vznik planinového krasu. Existujú 2 smery 
chápania zarovnaných povrchov Slovenského krasu. Andrusov (1954), Seneš (1957) a aj Skřivánek 
(1968) považovali povrchy za parovinu. Novšie sa ich vznik vysvetľuje pediplanačnými procesmi. 
Zároveň sa pripúšťajú aspoň 2 hlavné fázy krasovatenia.  Bývajú označované ako predpliocénna 
a popliocénna fáza, resp. pliocénna a pleistocénna. Na staršie etapy krasovatenia ako neogén nie sú 
dodnes jednotné názory. 

Vzhľadom na skutočnosť, že najstaršie etapy krasovatenia sú miestami iba hypotetické, 
dovoľujeme si načrtnúť zjednodušene úplný vývoj Slovenského krasu. 
 
             Vyvrásnenie a vznik príkrovovej stavby 
 

      Mezozoické horniny vyskytujúce sa na území Slovenského krasu majú morský pôvod, 
prevažne vznikli v plytkovodnom šelfe kontinentálnej kôry (Gaál, Bella, 2005). Následkom subdukcie 
vznikli vo veľkých hĺbkach vulkanity, na povrchu sa nachádzajú len ich fragmenty (metamorfované 
tektonické útržky, obdukované šupiny atď.), patriace do meliatika, vzniknuté za existencie 
meliatského oceánu, ktorý sa začal vytvárať v strednom triase a celý proces subdukcie bol ukončený 
na konci jury. Pretavené formy v podobe granitov vystupovali hore, čím sa na začiatku kriedy 
vyklenulo gemerikum. Mezozoický obal skĺzol do priestoru meliatika a turnaika vo forme príkrovov 
(Bystrický, Čechovič, Fusán, 1962). 
 
              Vrchnokriedová fáza krasovatenia 

        V období santón – kampán (vrchná krieda) bola západná časť Slovenského krasu vynorená 
(podliehala krasovateniu), zatiaľ čo Rimavská kotlina a východná časť územia prekrývalo plytké more 
(Gaál, Bella, 2005).  

V území bola podľa niektorých autorov preukázaná vrchnokriedová fáza krasovatenia. Je doložená 
výplňou krasových dutín vrchnokriedovými sedimentmi v Gombaseckom kameňolome na Plešivskej 
planine (spolu s povrchom Mojtínskeho krasu patrí k najstarším dôkazom krasovatenia na území 
Slovenska) i v Hosťoveckom kameňolome na planine Dolný vrch. Výplň v Gombaseckom 
kameňolome je tvorená čiernymi a tmavošedými bridlicami a pieskovcami, s vyskytujúcimi sa 
palynologickými nálezmi, lokalizovaná v koróznej dutine vytvorenej v strednotriasových vápencoch. 
Tieto sedimenty boli pôvodné uložené na povrchu a hlbšie sa dostali podľa niektorých autorov (Mello, 
Snopková 1973, Jakál 1975, 1983) počas mladších tektonických pohybov zvrásnené resp. hlboko 
vklinené do triasových vápencov. Podobné sedimenty boli nájdené aj hlbšie v stene kameňolomu, tieto 
poukazujú na veľmi intenzívne krasovatenie. Marschalko a Mello (1993) na základe charakteru 
sedimentov a blokov vápencov spadnutých zo stropov jaskýň do laminovaného sedimentu dokazujú, 
že ide o jaskynný sediment. Na rozdiel od týchto sedimentov nájdených v Gombaseckom 
kameňolome, sedimenty z Hosťoveckého kameňolomu v roku 1999 Cílek a  Svobodová považujú za 
výplň závrtu. O rok neskôr si títo autori kladú otázku, či povrch Slovenského krasu nebol pokrytý 
pôvodne fluviálno-lakustrickými resp. kontinentálnymi bridlicami, pieskovcami a zvetralinami 
vrchnokriedového veku, pretože tento materiál sa nenachádza len v dutinách, ale úlomky pieskovca sú 
rozptýlené aj na viacerých miestach krasových planín. Na planinách sa vyskytujú aj bližšie neurčené 
kremenné štrky (opsané aj nižšie). Či dnešný povrch je totožný s vrchokriedovým nie je potvrdené, 
pravdepodobne vtedy vzniknuté formy neboli veľmi výrazné a pri následnej pediplanácii boli 
odstránené (Gaál, Bella, 2005).  
 
              Paleogénna fosilizácia a miocénna exhumácia planinového krasu 

       Lukniš (1964, 1974) na základe nálezov drobných štrkov (pokladá ich za zvyšok 
paleogénnych zlepencov), bazálnych konglomerátov resp. ich zvyškov v severnej oblasti Slovenského 
rudohoria predpokladal existenciu starého nivelizovaného povrchu, ktorý sa vytvoril ešte pred 
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transgresiou paleogénu. Jakál (1978) a Mitter (1975) tieto štrky považujú za miocénne zvyšky 
fluviálnych sedimentov.  

Vyššie opisovaný predpaleogénny povrch bol podľa viacerých autorov exhumovaný počas 
staršieho miocénu. Akým spôsobom bol teda povrch exhumovaný? Jakál (1975) Uvádza 3 možnosti 
exhumácie a to formou abrázie, pediplanácie alebo plošného odnosu materiálu. Ak exhumácia 
prebiehala posledným spôsobom, charakter povrchu sa pravdepodobne zachoval v predošlej podobe, 
pri ostatných dvoch mohlo dôjsť k jeho zrezaniu v nižšej úrovni a tým aj odstráneniu vrchnej kriedy 
a paleogénu (Jakál, 1991). Stále však ostáva otázka, ako boli vyprázdnené depresné formy na povrchu, 
pretože výskyt drobných štrkov v jaskynných priestoroch je podľa prác autora veľmi ojedinelý. 
V ostatnom čase speleológovia tento názor prehodnocujú a štrky a ťažké minerály dokumentujú 
z jaskýň  (Bónová, Derco, Hochmuth, 2008) Jakál sa domnieva, že proces exhumácie neprebehol bez 
určitého stupňa transformácie resp. zarezávania pôvodne plochého reliéfu. 

Z hľadiska exhumácie povrchu je určite zaujímavá oblasť na juhu Slovenského krasu, pretože tu 
nastal diferencovaný pokles tektonických krýh, ktoré boli odtrhnuté od Silickej planiny a planiny 
Koniar (Jakál, 1983, 2005). Povrch bol prekrytý a fosilizovaný poltárskou sériou a neskôr na prelome 
pleistocénu a pliocénu exhumovaný, čím sa obnovilo krasovatenie (Jakál, 1975). Jakál (2005) si 
zároveň kladie otázku, kedy presne proces exhumácie nastúpil, či je možné ho stotožňovať 
s pediplanačnými procesmi panónskeho zarovnávania.  

Nasledujúce obdobia bádenu a panónu neskôr zabezpečili priaznivé tektonické, morfometrické 
a klimatické podmienky pre vznik exokrasových foriem a kaolinitových kôr zvetrávania.  

 

Obr. 6. Vývojová schéma exhumácie planačných foriem reliéfu (Lacika, 2000). 
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Celkový proces exhumácie vysvetlil Lacika (2000). Zhrnul tvorbu povrchu a exhumáciu do 5 
základných etáp (obr. 6). V etape A dochádza k vzniku zarovnaného povrchu, planácia je spojená 
s tvorbou kôr zvetrávania. V etape B dochádza k zmene morfotektonických podmienok, prejavuje sa 
subsidenciou. V etape C sa územie v dôsledku fázy B stalo súčasťou morskej transgresie, čím sa na 
zarovnaný povrch usádzajú morské sedimenty, povrch fosilizuje. V etape D sa znova zmenia 
morfotektonické podmienky a dochádza k zdvihu územia, čím v etape E sa uplatňujú erózno-
denudačné procesy a tým odnosu sedimentov. Územie je exhumované spočiatku čiastočne, v ďalšom 
vývine úplne s lokalitami výskytu starej kôry zvetrávania. Avšak Lacika poukazuje na dve možnosti 
vývoja reliéfu, a to ako tzv. kruhovej evolučnej schémy (reverzibilnosť geomorfologického vývoja) 
alebo ako pravdepodobnejšia tzv. špirálová vývojová schéma (nepripúšťa reverzibilnosť).  
 

              Panónske plošina 

        Prvým autorom, ktorý uvažoval o panónskom (miocénom) veku zarovnaných povrchov 
Slovenského krasu, bol už roku 1908 Sawicki. O období tvorby roviny Slovenského krasu sa viedli 
dlhosiahle diskusie. Z vyššie uvedeného názoru Sawickeho vychádzali Dědina (1922), Roth (1939), 
ktorí kládli vznik zarovnaných povrchov do miocénu. Iná skupina autorov predpokladala relatívne 
dlhé obdobie peneplenizácie, ktoré trvalo od laramskej fázy až do mladšieho neogénu (Homola, 1951, 
Kodym, et al. 1956, Szabó, 1956).  Láng (1955) zaradil ich vznik skôr do pliocénu. Lukniš (1962, 
1964) prisudzuje planinám sarmato-panónsky vek. Treba však podotknúť, že jeho názor zarovnávania 
Slovenského krasu pediplanáciou bol „inšpirovaný“ zarovnanými vulkanickými komplexmi sarmato-
bádenského veku v oblasti Revúckej vrchoviny. V tomto období zarovnávania bol Slovenský kras 
pravdepodobne súvisle napojený na Slovenské Rudohorie, pretože Rožňavská kotlina sa vytvorila až 
neskôr. Mazúr (1963, 1965) zaradil povrch do panónu a považuje ich za pediplanančnú plochu.  

Panónsky zarovnaný povrch sa formoval prostredníctvom procesu pediplanácie cestou ústupu 
svahov (iné staršie teórie popisujeme v predchádzajúcej kapitole), čo podporovala väčšina autorov ako 
napr. Mazúr (1965), Mazúr a kol. (1971), Jakál (1975, 1983, 2001), Liška (1986, 1994) i väčšina 
novších autorov súčasnosti.  

Podľa Krausa (1989) vznikol tento povrch na kontakte zvetraliny a materskej horniny. Po 
komplexnej analýze kaolinitových kôr zvetrávania opisuje 2 druhy, s rôznym obdobím vzniku, ktoré 
dobre korelujú s obdobím tvorby stredohorského zarovnaného povrchu v období pliocénu – 
pleistocénu a formovaním poriečnej rovne v pleistocéne.  

Na zarovnávanie planín mali vplyv aj povrchové toky tečúce územím v dobe, keď krasové pukliny 
boli zanesené sedimentmi, tento názor zdieľali už vyššie spomínaní autori napr. Sawicki (1908), 
Dědina (1922), Roth (1939) a  Kvietok (1949, 1950). V roku 1964 Lukniš hovorí o zarovnávaní reliéfu 
hlavne na rozhraní rovnovážneho stavu pozdĺžnych profilov korýt riek. Povrchové toky ústili do 
rozsiahleho vnútrozemského jazera, ktoré vypĺňali kotliny v severnom Maďarsku, zasahovalo až do 
Turnianskej kotliny, odkiaľ Vass et al. (1994) prináša pádne dôkazy v podobe ílov, lignitov, spolu 
s riečnymi štrkmi a pieskami (Gaál, Bella, 2005). Bočným prekladaním tokov sa povrch zarovnával. 
Pozostatkom tohto procesu sú na planinách fluviálne štrky, ktoré dokumentuje vo svojej práci Jakál 
(1975), zdôrazňuje ich granulometrickú a petrografickú odlišnosť od poltárskej série.  

Na pôvod a vek terra rossy existuje niekoľko názorov. Jakucs (1957) ju považoval za pozostatok 
po krasových procesoch ešte z teplého obdobia terciéru. Roku 1958 Andrusov, K. Borza, Martiny a  
Pospíšil zistili prítomnosť ťažkých minerálov, ktoré sú pre krasovú oblasť cudzie, pochádzajú 
pravdepodobne z neovulkanickej oblasti znosu a nachádzajú sa v reziduálnej pôde terra rossa. Neskôr 
túto skutočnosť potvrdili aj Borza, Martiny (1964) a Borza, Činčura a Martiny (1969). Terra rossy 
podľa toho vznikali na vulkanitoch ešte pred vrchným pliocénom a do územia Slovenského krasu boli 
podľa nich preplavené v období, keď Slovenské rudohorie a Slovenský kras tvorili jeden spoločný 
celok. Borza, Martiny (1964) spolu s Luknišom (1962) považujú charakter klímy v tomto období za 
striedovo vlhký a suchý. Pravdepodobne sú sarmato-panónskeho veku. Naproti tomu Smolíková,  
Ložek (1962) a  Smolíková (1963) pokladá červenice za nerozpustné zvyšky vápenca, ktoré vznikli 
v období pliocénu/pleistocénu. Novšie poznatky do problematiky fosílnych pôd vniesol Košťálik 
(2004, 2007). 

  
                Pontské rozčlenenie planín a obnovenie krasovatenia 
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               Tektonické pohyby 
Dědina (1922) opisuje ako prvotné vyzdvihnutie a naklonenie plošiny, a nasledujúce rozlámanie. 

Vitásek (1930) zastával názor, že plošina bola vyzdvihnutá a následne nasunutá na masív kryštalinika. 
Iní autori ako Roth (1939), Láng (1955) a  Bulla (1956) opisovali megaantiklinálny charakter tohto 
vyzdvihnutia. Lukniš (1962, 1964) predpokladá, že fáza mladoneogénnych a orogénnych pohybov 
bola zakončená epeirogenetickým zdvihom a naklonením planín k juhu.  

Rozčlenenie reliéfu prebiehalo v období pontu za súčinnosti tektonických procesov a erózie. Podľa 
Lukniša (1964) rozčleňovanie silne nivelizovaného povrchu prebiehalo v spodnom a vrchnom panóne, 
čím došlo k reorganizácii dovtedy jestvujúcej riečnej siete. K rozčleneniu panónskeho zarovnaného 
povrchu došlo pravdepodobne počas neotektonického vyzdvihnutia územia (atická fáza vyzdvihnutia), 
ktoré nasledovalo po panónskom znížení a zarovnaní povrchu. Láng (1949) a  Homola (1951) sa 
domnievajú, že riečna sieť v miocéne mala približne dnešnú podobu, to znamená, že rozčlenenie 
planín sa odohralo koncom miocénu. Jakucs (1957) tieto pohyby kládol do spodno-stredného pliocénu, 
v roku 1956 už do mladšieho pliocénu. Všetci autori sa však zhodujú na tom, že toto regionálne 
vyzdvihnutie muselo byť veľkých rozmerov, i keď ho rozdielne popisujú. V súčasnosti je zaraďované 
do atickej fázy alpínskeho vrásnenia.  

Jakál vo svojich prácach z roku 1975, 1983 a 2001 zdôrazňuje výzdvih územia vo dvoch etapách. 
Prvý výzdvih bol menej intenzívny a mal za následok presun korýt riek do dnešnej podoby. V tomto 
období zároveň nastalo hĺbkové krasovatenie, ktoré trvalo až do pokojovej medzifázy, kedy vznikli 
okrajové krasové plošiny a formy vhĺbené do povrchu. Výzdvih tvoril približne 60-80 m. Pri druhom 
masívnom výzdvihu sa vápencový blok naklonil smerom na juh, čím sa vytvorila hrubá vadózna zóna 
a začalo intenzívne vertikálne krasovatenie. Dôsledkom tejto činnosti je absencia horizontálnych 
jaskýň, naproti tomu sa na planinách vyskytuje množstvo vertikálnych priepastí. Veľký výzdvih 
zaznamenalo územie Slovenského rudohoria a teda aj s ním spojená severná časť Slovenského krasu. 
Korytá riek sa zarezali až do hĺbky 500-600 m. Stredné časti (Plešivecká planina, severná časť Silickej 
planiny) boli vyzdvihnuté menej, južné časti územia takmer vôbec (Móga, 1999).  

Zlomové poruchy a tektonické pohyby, ktoré sa uplatňovali pri tvorbe Slovenského krasu, starší 
autori dávali do miocénu, novší do pliocénu. Za správnosť tohto tvrdenia sa vyjadrilo množstvo 
autorov počnúc koncom 19. storočia ako napr. Sobányi (1896), Vitásek (1930), Láng (1949, 1955) i  
Andrusov (1954). Iní názor majú napr. Janáček (1941) a  Seneš (1950), ktorí vznik týchto foriem 
priraďujú skôr erózii.  
 
              Vznik kaňonov Slanej a Štítnika 

O vzniku kaňonov Štítnika a Slanej sa viedli dlhosiahle diskusie. Názory sa tu rozchádzali dvoma 
smermi. Jaskó (1933), Roth (1939), Kvietok (1950) a Seneš (1950) považovali tieto kaňony za 
pozostatok riečnych jaskýň, teda že vznikli prepadnutím ich stropov. Povrchové toky, ktoré stekali 
z južného svahu Slovenského rudohoria, ústili do Štítnika, prepadávali sa do podzemia, a týmto 
spôsobom prechádzali územím. Preborením stropu jaskyne vznikol podľa autorov kaňon rieky Slaná 
(nie je založený na tektonickom zlome). 

Naproti tomu už Sawicki (1908) a jeho názoru priklonení Dědina (1922), Vitásek (1930), Janáček 
(1941) a neskôr aj Láng (1949) pripisovali ich vznik erózii, zarezávaniu sa tokov do zdvíhajúceho sa 
zarovnaného povrchu a opisovali ich ako antecedentné.  

Zásadný príspevok k štúdiu kaňonovitých údolí opublikoval Droppa (1964)  
V súčasnosti sa za správny považuje tento názor a vieme, že k zahlbovaniu sa riek Štítnik a Slaná 

a vzniku ich kaňonov došlo v tomto období, zároveň vznikli aj iné erózne brázdy a kotliny. 
Výzdvihom v atickej fáze sa zintenzívnila rýchlosť erózie (podľa J. Jakála, 1975, v druhej časti) 
hlavne na zlomových líniách a na miestach menej súdržných hornín. Napríklad kaňon Štítnika je 
založený ne veľmi výraznej tektonickej línii v smere SZ – JV. Naproti tomu, kaňon Slanej sleduje 
mladší zlom v smere S-J, v oblasti medzi Brzotínom – Plešivcom má atypický tvar, a nesúhlasí so 
zlomovými líniami. Pravdepodobne ňou bolo transportovaného veľa fluviálneho materiálu 
(sedimentov), alebo prehlbovanie mohlo urýchľovať aj vytváranie koróznych freatických dutín pod 
riečiskom.  

Aj Rožňavská kotlina je založená na výraznom rožňavskom zlome a na povrchu tu v antiklinále 
vystupujú spodnotriasové pieskovce a bridlice, oproti Slovenskému rudohoriu má výrazne 
prešmykový charakter (Mello, 1997). Vass et al. (1994) považuje aj Turniansku kotlinu za zlomovú.  
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              Pontské zaštrkovanie 

V ponte došlo k usádzaniu materiálu vlečeného riekami, zo severných častí poznačených značným 
výzdvihom, v panvách na juhu oblasti. Sú označované ako poltárska séria alebo súvrstvie (Andrusov 
et al. 1958, Lukniš 1962, Vass et al. 1989, Mello et al. 1997). Tá tvorí výplň kotlín a kaňonov a tým 
zároveň umožňuje jednoduchšie datovanie výzdvihu územia medzi panónom a pontom. Čo sa týka 
zloženia materiálu, podľa Vassa et al. (1989), vyznačuje sa vrstevnatosťou. Vrchné horizonty sú 
zložené z kremencov a kremeňov, v stredných častiach sa vyskytujú granitoidy, kremité porfýry 
a porfyroidy, a seritické kvarcity, v dolných častiach fialové až ružovkasté permské pieskovce 
a hnedasté ílovité bridlice.  

V minulosti Andrusov et al. (1958) kládol vek poltárskej série do vrchného pliocénu, Maheľ 
(1954) do pliocénu a  Buday, Cícha, Seneš (1965) do obdobia pontu. Dnes na základe dôkazov 
z oblasti Poltára, Gemerskej hôrky a Turnianskej kotliny, predpokladá sa pontský vek, i keď horná 
veková hranica súvrstvia ešte nebola určená (Planderová, 1986, et al. 1992). Sedimentácia trvala 
pravdepodobne až do pliocénu, vzhľadom na absenciu tektonických procesov v území (Gaál, Bella, 
2005).  
Obr. 7. Rozšírenie sedimentov poltárskeho súvrstvia v Slovenskom krase (Gaál, Ľ. 2005, In. Gaál, Bella, 2005).  
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Poltárska séria (obr. 7) sa uložila hlavne na poklesnutých kryhách v území Slovenského krasu, 
v západnej oblasti v okolí Plešivca a v západnej časti Silickej planiny, na východe Slovenského krasu 
je to v Turnianskej kotline a Medzevskej pahorkatine (Mello, 1997). Okrem týchto lokalít sú 
sedimentmi vyplnené aj kaňony Slanej a Štítnika (obr. 8). Hĺbka uvedených kaňonov dosahovala 
pravdepodobne v tom období až 500 m, čo poukazuje na veľmi silné vyzdvihnutie územia a uloženie 
130 m hrubej vrstvy poltárskeho súvrstvia (v kaňone Slanej 138 m, Vass, et al. 1989). Korelácia 
poltárskeho súvrstvia s kaňonom Slanej poukazuje na pravdepodobné spojenie Rožňavskej kotliny 
s Rimavskou kotlinou (Jakál, 1975, 1983). Poltárska formácia bola v oblasti Rimavskej kotliny 
zrezaná v poriečnu roveň, teda podľa Jakála (1983) je predpoklad, že pediplanačný proces prebiehal aj 
v kaňone Slanej a Štítnika, čo mohlo viesť k ich rozšíreniu a k vytvoreniu stupňa glacis v neskoršom 
období na úpätí svahov planín. S výzdvihom súviselo aj prudké zníženie eróznej bázy. Dochádzalo 
k odnosu zvetralín, ktorými bol pokrytý povrch povrchovými cestami, či podzemnými. Tým sa 
obnovilo hĺbkové krasovatenie, ktorého pozostatkom sú vertikálne krasové formy ležiace 
v horninovom prostredí medzi povrchom plošín a úrovňou riečnych korýt odvodňujúcich krasové 
územie (Jakál, 1995).  
 
Obr. 8. Vývoj zonálnosti krasových vôd v závislosti od vývoja kaňonovitej doliny rieky Slaná (Jakál, 2001).  
 

             Krasovatenie vo vrchnom pliocéne – pleistocéne 

Formy vznikajúce počas tohto krasovatenia mali čiastočne iný charakter ako formy 
predchádzajúce, nielen kvôli špecifickým tektonickým a klimatickým podmienkam ale aj 
preto, lebo vznikali na báze starých foriem. Dochádza k čiastočnému premodelovaniu už 
predtým existujúcich foriem či už fluviálneho alebo krasové reliéfu, dochádza k vzniku 
prvotných povrchových i podzemných foriem (Szabó, 1956, Jakucs, 1956, 1957).  

Na prelome týchto období dochádza k tvorbe poriečnej rovne, hlavne v oblasti susednej 
Rimavskej kotliny a rieky Slanej. Jakál (2001) predpokladá, že v období pediplanácie na 
okolitých plošinách došlo k vyprázdňovaniu kaňonov, ktoré pokračovalo až do kvartéru. 
V južných oblastiach Slovenského krasu poriečna roveň zrezala poltársku sériu a na 
ojedinelých miestach aj exhumovala kras (Jakál, 1975, Lukniš 1962, Mazúr, Jakál 1971). 
Droppa (1972) poznamenáva, že sa tento povrch na území Slovenského krasu nenachádza, 
pravdepodobne je pochovaný kvartérnymi riečnymi štrkmi.  
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            Vývoj v kvartéri 
Aj v kvartéri prebiehali etapovité vyzdvihovanie územia Slovenského krasu. Prvá etapa 

prebiehala v najstaršom pleistocéne (günz – mindel) a došlo menšiemu výzdvihu zhruba o 20-
25 metrov. V tomto období sa zahĺbili prítoky Slanej a Bodvy, čím sa prehĺbila erózna báza.  

Medzi mindelom a rissom došlo k ďalšiemu, ale menej intenzívnemu výzdvihu, cca o 10 
m vertikálne. Týkalo sa hlavne južnej časti Slovenského krasu a priľahlej Rimavskej kotliny, 
práve v tomto období došlo k najväčšiemu zaštrkovaniu, ktoré bolo objavené aj niektorých 
jaskyniach (Gaál, Bella, 2005). Pristaš (1997) pozoroval výzdvihy počas kvartéru spojené 
s tvorbou a pozostatkom riečnych terás aj v rámci Rožnavskej kotliny a aj na ľavom brehu 
Slanej (vysoká terasa mindelu).   

Avšak Jakálom (1975), Luknišom (1962) a  Mazúrom, Jakálom (1971) bolo dokázané aj 
poklesávanie územia Slovenského krasu. V tomto období sa pravdepodobne odkryli krasové 
stráne v JZ časti Silickej planiny a čiastočne sa reorganizovala riečna sieť.  

Aj v tejto etape vývinu dochádza k zarovnávaniu povrchu a to tvorbou úpätných rovín 
nazvaných glacis, ktoré sú prekryté štrkmi alebo sutinami (Lukniš, 1964). Jakál (1983) 
konštatuje, že uvedené formy sa dnes v oblasti Slovenského krasu a jeho kaňonov 
nenachádzajú.  

Okrem tektonických pohybov, po odkrytí povrchu a odplavovaniu kôr zvetrávania, 
v období interglaciálov dochádzalo k vzniku závrtov, ktoré boli podľa J. Jakála (1975, 2001) 
v prechodných fázach prehlbované a rozširované. V období recentu resp. staršieho pleistocénu 
vznikali na úpätiach planín suťové kužele.  

Na základe prác Ložeka (1986) a  Ložeka, Horáčka (1992) boli v kameňolomoch 
objavené aj krasové dutiny kvartérneho pôvodu. V druhej etape výzdvihov dochádzalo 
k postupnému zahlbovaniu kaňonov a vzniku hlbokých priepastí typu aven.   
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KLIMATICKÉ POMERY SLOVENSKA  
A ICH DLHODOBÉ ZMENY 

 
 Jozef Pecho 

 
 
 
               Úvod 
 
                Prebiehajúca klimatická zmena, ktorá je vysokou mierou pravdepodobnosti spôsobená 
najmä antropogénne podmieneným rastom koncentrácie skleníkových plynov v zemskej atmosfére, je 
hlavnou príčinou celého radu negatívnych dôsledkov pozorovateľných v prírodnom prostredí. Jedným 
z priamych dôsledkov globálneho otepľovania je nárast premenlivosti a extrémnosti počasia nielen vo 
svete, ale aj u nás, na Slovensku. Globálne otepľovanie sa na Slovensku prejavilo nárastom priemernej 
ročnej teploty vzduchu za posledných 100 rokov o 1,1 °C (pričom od roku 1881 je tento nárast ešte 
o ďalších päť desatín stupňa Celzia väčší), čo dokumentujú najmä merania a pozorovania 
z observatória v Hurbanove, prebiehajúce od roku 1871 (od roku 1901 kontinuálne). Najteplejších 12 
rokov bolo zaznamenaných od začiatku 90. rokov. Zároveň došlo k poklesu atmosférických zrážok 
v priemere o priemerne 3,1 %, pričom výraznejšie rozdiely v celkových trendoch boli zaznamenané 
medzi južnou a severnou časťou územia. Na juhu Slovenska poklesli v priemere zrážky aj o viac ako 
10 %, zatiaľ čo na severe a severovýchode vzrástli o takmer 5%. Prejavom klimatických zmien je 
najmä výrazný pokles relatívnej vlhkosti vzduchu (do 5%). Podobne poklesla snehová pokrývka 
takmer na celom území Slovenska (pozitívne trendy boli zaznamenané len v vyšších nadmorských 
výškach nad 1100 m n.m.). Podrobnejšie výsledky analýz možno nájsť v prácach Lapin et al. (2007, 
2008, 2009), Faško et al. (2009a, b), Pecho et al (2008, 2009). V nasledujúcom texte sa budeme 
zaoberať dlhodobými charakteristikami vybraných klimatických prvkov na Slovensku a ich zmenami 
v priebehu 20. storočia a v prvom desaťročí 21. storočia.   
 
 
                Monitoring klimatických pomerov a ich zmien 
 
                Pre posudzovanie a analýzu stavu klimatického systému a jeho vývoja majú význam len 
dlhodobé, kvalitné a homogénne merania a pozorovania. Kým pre výpočet klimatických 
charakteristík, za predpokladu stacionárneho chovania sa systému, sú postačujúce 50-ročné, niekedy i 
30-ročné rady pozorovania, pre skúmanie zmien klímy sa vyžadujú 100-ročné rady a dlhšie. 
Pravidelné merania v sieti klimatologických staníc začali v polovici 19. storočia. Sieť 
klimatologických staníc tvorí 104 staníc s klimatologickým programom. Z nich 27 je integrovaných do 
siete pozemných synoptických staníc a 77 staníc je s dobrovoľným pozorovateľom, z toho 9 staníc je v 
správe iných organizácií, avšak s prístrojovým vybavením a pod metodickým dohľadom Slovenským 
hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ). Merania 19 veličín sa robia 3 x denne. Popri meraní 
teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu a atmosférických zrážok sa vykonávajú aj pozorovania rôznych 
meteorologických javov, vrátane oblačnosti a búrok. Okrem siete klimatologických staníc prevádzkuje 
SHMÚ aj sieť zrážkomerných staníc, ktorej cieľom je získavanie údajov o výskyte a množstve zrážok 
a ich časová a priestorová interpretácia. Údaje o zrážkach sú dôležitým komponentom pri výpočtoch 
vodnej bilancie, sú podkladom pri všetkých rozboroch týkajúcich sa vodohospodárskej bilancie, 
výstavby a prevádzky vodných diel, v poľnohospodárstve, lesníctve, projektovaní. Monitorovací 
systém  poskytuje informácie o výskyte nebezpečných a katastrofických zrážkových javov. Obe 
stanične siete poskytujú dostatočne reprezentatívne charakteristiky pre všetky typy krajiny na území 
Slovenska a časovo poskytujú obraz o variabilite zrážok a teploty vzduchu (a iných meteorologických 
prvkov) od prelomu 19. a 20. storočia. Sieť staníc slúži pre sledovanie regionálnej klímy, dlhodobé 
pozorovania teploty vzduchu a zrážok slúžia pre sledovanie kolísania a zmien klímy v regionálnom a 
národnom meradle. Na Obr. 1 je znázornená súčasná sieť klimatologických ako aj zrážkomerných 
staníc na území Slovenska. 
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Obr. 1: Sieť klimatologických (červená) a zrážkomerných (modrá) staníc na území Slovenska 
 
Klimatické pomery Slovenska 
 
                Faktore vplývajúce na genézu klimatických pomerov na Slovensku  
 
                Klímu chápeme ako dlhodobý režim počasia so všetkými jeho zvláštnosťami, pestrosťou 
a premenlivosťou, ktorými sa na danom mieste prejavuje. Pri analýze klímy (podnebia) Slovenskej 
republiky vychádzame z geografickej polohy územia v Európe, resp. strednej Európe a z nej 
vyplývajúcej príslušnosti ku klimatickému pásmu a klimatickej oblasti. Územie Slovenska patrí 
z hľadiska globálnej klimatickej klasifikácie do severného mierneho klimatického pásma 
s pravidelným striedaním štyroch ročných období a premenlivým počasím s relatívne rovnomerným 
rozložením zrážok počas roka. Podnebie Slovenska je ovplyvňované prevládajúcim západným 
prúdením vzduchu v miernych šírkach medzi stálymi tlakovými útvarmi, Azorskou tlakovou výšou 
a Islandskou tlakovou nížou. Západné prúdenie prináša od Atlantického oceánu vlhký oceánsky 
vzduch miernych šírok. Zmierňuje teplotné amplitúdy v priebehu dňa i roka a prináša atmosférické 
zrážky. Pri vhodných synoptických (poveternostných) podmienkach môže byť počasie v oblasti 
strednej Európy ovplyvnené aj kontinentálnymi vzduchovými hmotami prevažne miernych šírok. 
Prejavujú sa väčšími dennými a ročnými amplitúdami teplôt vzduchu a menším úhrnom 
atmosférických zrážok. Kontinentálny vzduch miernych šírok prináša teplé, slnečné a menej vlhké letá 
a chladné zimy s nízkymi úhrnmi zrážok. Avšak okrem uvedených dvoch prevládajúcich vzduchových 
hmôt sa môžu nad územím Slovenska v priebehu roku vystriedať aj ďalšie, svojimi fyzikálnymi 
vlastnosťami špecifické vzduchové hmoty (v. h.) vznikajúce v tropickom a arktickom podnebnom 
pásme (napr.: tropická morská a kontinentálna v. h., resp. arktická morská a kontinentálna v. h.). 
Tropické vzduchové hmoty  k nám prenikajú prevažne od juhozápadu, juhu a juhovýchodu a pri svojej 
ceste prechádzajú cez Stredomorie. V závislosti najmä od vlhkostných pomerov môže ich prienik do 
strednej Európy viesť k vzniku diametrálne odlišného charakteru počasia. Všeobecné platí, že vzduch 
prichádzajúci k nám od juhu až juhovýchodu je prevažne suchší a teplejší (v lete sa u nás prejavuje 
suchým a teplým až horúcim počasím) ako ten, ktorý k nám prúdi od juhozápadu a má spravidla vyšší 
obsah vodnej pary (v lete sa u nás prejavuje vlhkým a teplým počasím). V zime môže občas k nám 
preniknúť z Balkánu pomerne studený a vlhký vzduch. V zime vedie prítomnosť pôvodom tropických 
vzduchových hmôt v našich prírodných podmienkach k zmierneniu chladnejšieho charakteru počasia 
s možnosťou výskytu častejších a niekedy aj výdatnejších zrážok. Arktické vzduchové hmoty 
ovplyvňujú podnebie strednej Európy prevažne v zime. Kontinentálny arktický vzduch od 
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severovýchodu je veľmi studený, stabilne zvrstvený a suchý, morský arktický vzduch od severozápadu 
až severu je vlhkejší, obvykle labilne zvrstvený a v malej nadmorskej výške menej chladný. 
Výsledkom striedania sa vyššie uvedených vzduchových hmôt v priebehu roka a skutočnosti, že 
územie Slovenska je vertikálne značne členité, je genéza pestrej mozaiky regionálne veľmi odlišných 
klimatických regiónov na našom území. Horské pásma, najmä vysoké, tvoria významné klimatické 
predely a spolu s členitým terénom podstatne ovplyvňujú jednotlivé klimatické prvky, najmä teplotu 
vzduchu, atmosférické zrážky, vlhkosť vzduchu, oblačnosť, slnečný svit a veterné pomery a pod. Preto 
klimaticky odlišný charakter majú nížiny, kotliny, doliny, svahy a hrebene horských masívov. Tvar 
územia Slovenska, pretiahnutý v západo-východnom smere taktiež podmieňuje rozdiely teplotných 
a zrážkových pomeroch západného a východného Slovenska. V porovnaní so západne ležiacou 
Českou republikou a Rakúskom sa klíma na Slovensku prejavuje výraznejšími kontinentálnymi 
znakmi. Vplyv Atlantického oceánu na klimatické pomery Slovenska v priemere postupne klesá od 
západu na východ, čo sa prejavuje napríklad aj tým, že zimy bývajú na východnom Slovensku 
v rovnakej nadmorskej výške až o 3 °C chladnejšie ako na západe územia. Vplyv Stredozemného 
mora je komplexnejší, pretože závisí od ročnej doby, smeru prúdenia a expozície orografie. Všeobecne 
má stredomorský vplyv najvýraznejšie prejavy na území južne od Slovenského Rudohoria. Podnebie 
konkrétneho územia ovplyvňujú i mikroklimatické faktory, najmä tvar reliéfu (konvexný alebo 
konkávny), orientácia reliéfu  voči svetovým stranám a prevládajúcemu prúdeniu, relatívna výšková 
členitosť, vegetácia i antropogénne vplyvy. 
Výsledkom vyššie uvedených makroklimatických, mikroklimatických a geografických faktorov je 
súčasná podoba podnebia Slovenskej republiky, ktoré môžeme analyzovať pomocou vybraných 
klimatických charakteristík za obdobie rokov 1961-1990. 

 
Obr. 2:  Priemerná ročná teplota vzduchu na Slovensku [°C] v období 1961-1990 
 
 
               Slnečné žiarenie (radiácia) 
 
               Súčet priameho a rozptýleného žiarenia, dopadajúceho na horizontálny povrch tvorí globálne 
žiarenie. Najviac je ovplyvňované dobou trvania slnečného svitu a oblačnosťou. Priemerné ročné 
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sumy globálneho žiarenia sú najvyššie v nížinách, 1200 až 1300 kWh.m-2, v najvyšších polohách 
východnej časti Tatier je to 1100 až 1200 kWh.m-2, v stredných horských polohách a na krajnom 
severozápade Slovenska 1050-1100 kWh.m-2, čo je ovplyvnené hlavne zväčšenou oblačnosťou. 
V kotlinách je globálne žiarenie ovplyvňované inverziami a nízkou oblačnosťou, hodnoty sa pohybujú 
v intervale 1100 až 1200 kWh.m-2.  
 
 
               Slnečný svit a oblačnosť 
 
               V priemere najslnečnejšou oblasťou je juhovýchodná polovica Podunajskej nížiny s 2 000-2 
200 hodinami slnečného svitu za rok (maximálne astronomicky možné trvanie slnečného svitu pre túto 
oblasť je 4 447 hodín za rok). Značne dlhé trvanie slnečného svitu je typické aj pre vrcholové polohy 
vysokých horských masívov, napríklad vrcholy východnej časti Vysokých Tatier majú v priemere za 
rok až 1800 hodín slnečného svitu. Súvisí to jednak s voľným obzorom a jednak s malou oblačnosťou 
v týchto nadmorských výškach v zime. V horských dolinách a kotlinách severného Slovenska a na 
krajnom severozápade Slovenska všeobecne klesá doba trvania slnečného svitu v dôsledku zatienenia 
a väčšej oblačnosti až na 1 400 – 1 500 hodín za rok (napr. Trstená-Ústie nad Priehradou 1052 hodín. 
Výskyt hmiel, odhliadnuc od vyšších horských polôh, je viazaný najmä na teplotné inverzie 
a náveterné efekty. Väčšina hmiel vzniká za pokojného počasia najmä v dolinách a kotlinách, a to 
prevažne na jeseň a v zime. Na horách vzniká hmla vtedy, keď sú vrcholky zahalené oblakmi. 
Oblačnosť je na Slovensku veľmi premenlivá, určuje ráz počasia a je veľmi citlivá na orograficky 
členitý reliéf. Najmenšia oblačnosť pripadá na Slovensku v nižších polohách na koniec leta a začiatok 
jesene, najväčšia naopak na november a december. Vo vysokých horských polohách pripadá 
najmenšia oblačnosť na zimné obdobie, naopak najväčšia je zaznamenávaná v lete, predovšetkým v 
júni.  
 
              Teplota vzduchu 
 
               Teplota vzduchu patrí k hlavným klimatickým činiteľom, ktorý spolu s atmosférickými 
zrážkami určuje klimatický ráz jednotlivých oblastí. Na základe dlhodobých meraní teploty vzduchu 
z viacerých regiónov Slovenska je v priemere najteplejšou oblasťou Podunajská nížina s priemernou 
teplotou vzduchu v januári -1 až -2 °C, v júli 18 až 21 °C a v ročnom priemere 9 až 11 °C (pričom 
k 11 °C sa približuje priemer teploty vzduchu v centre Bratislavy a na niektorých južne orientovaných 
svahoch, Obr. 2). V oblasti Východoslovenskej nížiny je v priemere teplota vzduchu o niečo nižšia. 
V  kotlinách a dolinách riek, nadväzujúcich na nížiny (napr. Považie, Ponitrie, Pohronie...) dosahuje 
priemerná ročná teplota vzduchu hodnoty v intervale 6 až 8 °C, v najvyššie položených kotlinách 
(Popradská, Oravská kotlina) je to menej než 6 °C. S nadmorskou výškou priemerná ročná teplota 
vzduchu klesá. Vo výške 1000 m dosahuje v priemerne hodnoty v rozmedzí 4 až 5 °C, vo výške 2000 
m n.m. okolo –1 °C, na hrebeňoch Vysokých Tatier menej ako –3 °C. V horských dolinách a kotlinách 
sa vyskytujú v zime často teplotné inverzie, pričom sa na ich dne hromadí studený vzduch aj počas 
niekoľkých dní. Kým v dobre vetraných polohách neklesajú absolútne minimá ani na -30 °C, v 
uzavretých horských dolinách a kotlinách bývajú za mimoriadne tuhých zím mrazy aj okolo -40 °C 
(vo Vígľaši-Pstruši poklesla dňa 11.2.1929 teplota vzduchu až na -41 °C). Absolútne teplotné maximá 
v lete sú podstatne rovnomernejšie rozložené a dosahujú v nížinách v extrémnych prípadoch 39-40 °C. 
Absolútne teplotné maximum bolo namerané dňa 20.07.2007 v Hurbanove 40,3°C. V ročnom chode 
priemernej mesačnej teploty vzduchu je najteplejším mesiacom júl, v najvyšších polohách Tatier 
august. Priemerná mesačná teplota vzduchu  v júli dosahuje v kotlinách od 16 do 18 °C, v pohoriach, v 
závislosti od nadmorskej výšky, menej ako 15 °C (napr. Tatranská Lomnica 14,8 °C, Štrbské Pleso 
12,3 °C, Skalnaté pleso 9,4 °C, Chopok 6,8 °C, v auguste na Lomnickom štíte 3,6 °C). 
Najchladnejším mesiacom je január, v najvyšších polohách Tatier február. Najmiernejšie zimy sú 
v južnej a západnej časti Záhorskej a Podunajskej nížiny s januárovým priemerom teploty vzduchu 
nad –2 °C. Vplyv kontinentality sa smerom na východ prejavuje poklesom priemernej januárovej 
teploty vzduchu  v nížinách na hodnoty –2 °C až –4 °C. V kotlinách je priemerná mesačná teplota 
vzduchu v januári –3 až –5 °C. V zime sú  časté teplotné inverzie, ktoré znižujú priemerné mesačné 
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teploty vzduchu v kotlinách na úroveň stredných horských polôh, ležiacich o niekoľko 100 metrov 
vyššie (napr. Poprad má v januári priemer –5,0 °C, Starý Smokovec –4,9 °C, Štrbské Pleso –5,1 °C). 
V najvyšších polohách Tatier je teplota najchladnejšieho mesiaca nižšie ako –10 °C. 
Pre úplnú teplotnú charakteristiku uvádzame príklady nástupov a času trvania určitých priemerných 
teplôt. Obdobie s priemernou dennou teplotou pod 0 °C sa zvykne označovať ako zima. Táto sa 
v oblasti Podunajskej nížiny začína po 20. decembri a končí v polovici februára. Na 
Východoslovenskej nížine prichádza skôr, už okolo 10. decembra, a končí neskôr, po 25. februári. 
V Popradskej kotline prichádza už okolo 25. novembra a končí okolo 15. marca. Vo Vysokých 
a Nízkych Tatrách začína zimné obdobie pred 1. novembrom a končí po 20. máji.  
Hlavné vegetačné obdobie s priemernou dennou teplotou 10 °C a viac nastupuje na južnom 
a juhovýchodnom Slovensku do 21. apríla a končí po 11. októbri, v stredných polohách začína do 5. 
mája a končí koncom septembra. Vo vysokých polohách Tatier sa prakticky takéto denné priemery 
teploty vzduchu nevyskytujú. Počet letných dní, kedy maximálna denná teplota vzduchu dosahuje 25 
°C a viac, sa vyskytuje v našich južných oblastiach a v niektorých kotlinách južnej polovice Slovenska 
každoročne, v priemere nad 50 dní približne do nadmorskej výšky 350 m. Napríklad Hurbanovo má 
takýchto dní v priemere 74, Lučenec 78, Sliač 68, Trebišov 68. Vo výškach okolo 1000 m sa 
v priemere za rok vyskytuje 5 až 10 letných dní. Vo výškach približne nad 1800 m sa letný deň 
v priemere už nevyskytuje. Výskyt mrazov, charakterizovaný mrazovými dňami, kedy minimálna 
denná teplota poklesne pod 0 °C, je tak isto v našej oblasti veľmi rozdielny. V okolí Bratislavy je 
takýchto dní v priemere okolo 90, v Podunajskej nížine do 100, vo Východoslovenskej nad 110, 
v kotlinách pod Tatrami nad 160 za rok. Uvedené teplotné charakteristiky platia pre obdobia medzi 
rokmi 1931-1990, po roku 1990 došlo vplyvom všeobecného oteplenia asi o 1 °C k posunu všetkých 
charakteristík. 
 
 
               Atmosférické zrážky 
 
              Atmosférické zrážky sa zvyknú považovať spolu s teplotou vzduchu za najdôležitejší 
meteorologický prvok. Patrí aj k najpremenlivejším meteorologickým prvkom tak z priestorového ako 
aj časového hľadiska. Atmosférické zrážky najviac ovplyvňuje geografická poloha územia, nadmorská 
výška, náveternosť, resp. záveternosť územia k prevládajúcemu prúdeniu, prinášajúcemu vlhké 
vzduchové hmoty a frontálne systémy. 
 Na Slovensku priemerný ročný úhrn zrážok kolíše od menej ako 500 mm v oblasti Galanty, Senca 
a východnej časti Žitného ostrova do približne 2 000 mm vo Vysokých Tatrách (Zbojnícka chata 2 130 
mm; Obr. 3). Relatívne nízke úhrny zrážok sú v tzv. dažďovom tieni pohorí. Z tohto dôvodu sú 
pomerne suché spišské kotliny, chránené od juhozápadu až severozápadu Vysokými a Nízkymi 
Tatrami a od juhu Slovenským Rudohorím. V priemere tu miestami spadne aj menej ako 600 mm 
zrážok za rok. Množstvo zrážok na Slovensku vo všeobecnosti pribúda s nadmorskou výškou 
o približne 50-60 mm na 100 m výšky. Pohoria na severozápade a severe Slovenska sú vo 
všeobecnosti bohatšie na atmosférické zrážky, než pohoria v strednej, južnej a východnej oblasti 
Slovenska. Táto skutočnosť je podmienená väčšou exponovanosťou týchto pohorí voči 
prevládajúcemu severozápadnému prúdeniu. Pri južných cyklonálnych situáciách sa môžu vysoké 
úhrny atmosférických zrážok vyskytovať aj na náveterných polohách južnejšie položených pohorí, 
typické je to najmä v priestore Vihorlatu a Popričného na východe Slovenska. V priebehu roka pripadá 
na letné obdobie (jún-august) približne 40 %, na jar 25 %, na jeseň 20 % a na zimu 15 % zrážok 
(zreteľná je teda prevaha zrážok v lete). Najdaždivejší mesiac býva jún alebo júl a najmenej zrážok je 
v januári až marci. Veľká premenlivosť zrážok spôsobuje najmä na nížinách časté a niekedy 
dlhotrvajúce obdobie sucha. Podunajská nížina patrí k najsuchším oblastiam Slovenska, a to jednak 
tým, že sú tu najmenšie úhrny (aj menej ako 500 mm za rok), ale najmä tým, že je málo zrážok v lete 
a je to tiež najteplejšia a relatívne najveternejšia oblasť, v dôsledku čoho je tu vysoký potenciálny 
výpar. Najvyšší denný úhrn zrážok bol nameraný v Salke na Ipli pri miestnej búrke, kde v priebehu 
popoludňajšieho mimoriadne silného lejaku spadlo dňa 12.7.1957 úctyhodných 228,5 mm (celkový 
denný úhrn bol ešte o 3,4 mm vyšší, teda 231,9 mm). V letnom období sa na celom území Slovenska 
relatívne často vyskytujú búrky, pri ktorých spadne veľké množstvo zrážok (skoro každý rok niekde 
na Slovensku dosahuje denný úhrn zrážok viac ako 100 mm). Najväčší počet dní s búrkou je na 
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horách, v dolinách a kotlinách, kde sa v priemere vyskytne až 30-35 takýchto dní za rok. Najmenej ich 
býva na nížinách. Výskyt búrok v zimnom období je na Slovensku zriedkavý. 
V zimnom období padá veľká časť zrážok, najmä v stredných a vysokých horských polohách, vo 
forme snehu. Sneženie zaznamenávame na nížinách od októbra až do apríla a v polohách nad 1500 až 
2000 nad morom po celý rok, teda aj v letných mesiacoch. Priemerný dátum prvého dňa so snehovou 
pokrývkou pripadá na nížinách na začiatok decembra, v horských dolinách po 10. novembri 
a v horských oblastiach nad 2 000 m je snehová pokrývka možná po celý rok. Priemerné trvanie 
snehovej pokrývky je na južnom Slovensku menej ako 40 dní, kým na Východoslovenskej nížine, 
ktorá je kontinentálnejšia, je trvanie viac ako 50 dní za rok. V kotlinách je to v priemere 60 až 80 dní, 
v pohoriach 80 až 120 dní. Najväčší počet dní so snehovou pokrývkou je vo vrcholových polohách 
Vysokých Tatier, aj viac ako 200 dní za rok. Vo výškach nad 1 300 m n.m. sa bežne vyskytuje 
snehová pokrývka aj viac ako 100 cm vysoká. Vo vysoko položených zatienených vysokotatranských 
dolinách sa snehová pokrývka udrží ojedinele aj celoročne v podobe dočasných alebo  trvalých 
snehových polí (snežníky, firnové polia). 

 
Obr. 3:  Ročný úhrn atmosférických zrážok na Slovensku [mm] v období 1961-1990 
 
 
               Veterné pomery 
 
              Veterné pomery Slovenska sú komplikované nielen v dôsledku zložitej orografie, ale veľkú 
zásluhu na tom má aj značná premenlivosť počasia v priebehu roka. Dôležitú úlohu zohráva aj 
homogenita aktívneho povrchu, ktorá určuje jeho drsnosť. Na nížinách západného Slovenska sa 
priemerná ročná rýchlosť vetra vo výške 10 metrov nad aktívnym povrchom pohybuje v intervale od 3 
do 4 m.s-1, na východnom Slovensku od 2 do 3 m.s-1. V kotlinách je veternosť závislá od ich polohy 
a uzavretosti, resp. otvorenosti voči prevládajúcim prúdeniam. V otvorenejších kotlinách, napr. 
v Považskom podolí, Podtatranskej kotline, Košickej kotline, sa priemerná ročná rýchlosť vetra 
pohybuje v intervale od 2 do 3 m.s-1, v uzavretejších kotlinách, kde je i najväčší výskyt inverzií, napr. 
Zvolenská kotlina, Žiarska kotlina, Žilinská kotlina, dosahuje priemerná ročná rýchlosť vetra hodnoty 
v intervale od 1 do 2 m.s-1, v uzavretých dolinách i menej než 1 m.s-1. Aj v nižších polohách sa 
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vyskytujú exponované lokality s vyšším ročným priemerom rýchlosti vetra ako 4 m.s-1 (Košice, 
Bratislava). V pohoriach, v závislosti od nadmorskej výšky je priemerná ročná rýchlosť vetra 4 až 8 
m.s-1. Maximálna rýchlosť vetra v nížinách presahuje 35 m.s-1, v pohoriach až 60 m.s-1. Maximálna 
rýchlosť bola nameraná na Skalnatom plese, 78,6 m.s-1, resp. 283 km.h-1. Väčšia okamžitá rýchlosť 
vetra ako 50 m.s-1 sa mohla vyskytnúť počas ojedinelých tornád a downburstov aj na nížinách, z týchto 
udalostí ale nemáme priame merania. Smer prúdenia vzduchu je najviac ovplyvňovaný všeobecnou 
cirkuláciou atmosféry v strednej Európe a reliéfom. Prevláda západná a severozápadná zložka 
prúdenia vzduchu, ktorá v niektorých lokalitách býva modifikovaná dôsledkom konfigurácie reliéfu, 
najmä v priesmykoch, dolinách a kotlinách. V ročnom priemere  na Záhorí prevláda juhovýchodný 
vietor nad severozápadným. V Podunajskej nížine je to práve naopak. Na strednom Považí a na Ponitrí 
prevláda, tak ako na východnom Slovensku, severné prúdenie. K najveternejším regiónom Slovenska 
patria Podunajská a Východoslovenská nížina. Bratislava patrí k najveternejším mestám strednej 
Európy, čo spôsobuje prítomnosť Devínskej a Lamačskej brány (zúžený priestor medzi Malými 
Karpatami a Hainburgskými vrchmi v Rakúsku). V ročnom priemere fúka najsilnejší vietor vo februári 
a v marci, ale aj v novembri. Naopak september je v priemere najmenej veterným mesiacom.  
 
              Klimatické oblasti Slovenska 
 
              Výsledkom komplexného zhodnotenia klimatických prvkov je vytvorenie mapy 
klimatických oblastí Slovenskej republiky a v rámci nich klimatických okrskov, ktoré sú 
charakterizované vybranými klimatickými prvkami  (autori Lapin, Faško, Melo, Šťastný, Tomlain) 
v Atlase krajiny Slovenskej republiky z roku 2002. Takáto klasifikácia spresňuje a detailizuje 
všeobecnú klimatickú klasifikáciu celej Zeme, napríklad podľa Köppena. Klimatická klasifikácia 
podľa Končeka, ktorá je u nás pravdepodobne najpoužívanejšia vychádza z komplexného zhodnotenia 
teplotných a zrážkových pomerov, resp. najteplejšieho a najchladnejšieho obdobia roka (mesiacov júl 
a január) ako aj tzv. indexu zavlaženia Iz, ktorý rozdeľuje hlavné teplotné zóny do okrskov (veľmi 
vlhký, vlhký, mierne vlhká, mierne suchý, suchý a veľmi suchý). V posledných dvoch desaťročiach 
pozorujeme aj na Slovensku zreteľný posun teplej klimatickej oblasti so suchým až veľmi suchým 
okrskov smerom na sever, resp. do vyšších nadmorských výšok. Detailné informácie o uvedených 
zmenách je možné nájsť v Melo et al. (2010). 
 
 
                  KLIMATICKÁ ZMENA JEJ PRÍ ČINY  
 
               Pri posudzovaní a hodnotení klimatických zmien treba odlišovať prirodzené zmeny klímy 
a ľuďmi podmienenú zmenu klímy. Klimatickými zmenami nazývame len klimatické zmeny 
prirodzeného charakteru, teda najmä zmeny v minulých geologických dobách Zeme, ľadové doby, 
sekulárne zmeny, niekedy aj nízkofrekvenčné kolísanie klímy. V minulosti však prebiehali za 
podstatne dlhšie obdobia ako dnes. V súčasnosti pozorujeme nezvyčajné a extrémne počasie, ako 
horúce letá a teplé zimy. Tieto anomálie počasia s najväčšou pravdepodobnosťou súvisia s klimatickou 
zmenou, resp. globálnym otepľovaním. Pod pojmom "zmena klímy" (klimatická zmena) rozumieme 
iba tie zmeny v klimatických pomeroch, ktoré súvisia s antropogénne podmieneným rastom 
skleníkového efektu atmosféry od začiatku priemyselnej revolúcie (asi od r 1750), ak ich vieme odlíšiť 
od zmien prirodzených. Od konca poslednej doby ľadovej (pred 12 tis. rokmi) sa menila do roku 1750 
koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére iba nepatrne, odvtedy sa zrýchľuje prírastok všetkých 
skleníkových plynov v atmosfére okrem vodnej pary (H2O iba nepatrne rastie). Prírodné faktory 
sa v priebehu 20. storočia podieľali asi len 40 % na globálnom náraste teploty vzduchu (približne 0,3 
°C z celkového nárastu 0,8 °C za posledné storočie možno vysvetliť pôsobením prírodných faktorov; 
Obr. 4 a 5). 
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Hrozba zmeny klímy a jej negatívnych 
dôsledkov predstavuje v súčasnosti 
veľmi vážny a bezprostredný problém. 
Najnápadnejším prejavom klimatickej 
zmeny je bezpochyby globálne 
otepľovanie, prejavujúce sa tak na 
pevninách ako aj na oceánoch. 
Otepľovanie na pevninách so sebou 
prináša celý rad pozoruhodných, 
predovšetkým negatívnych dôsledkoch. 
Zvyšovanie priemernej teploty vzduchu 
(Obr. 4) nepriaznivo ovplyvňuje 
predovšetkým prírodné ekosystémy, 
ktoré sa len veľmi ťažko tejto zmene 
prispôsobujú.  
 
 

 
 
 
Popri čoraz častejších extrémnych prejavoch počasia (vlny horúčav, dlhšie trvajúce a intenzívnejšie 
sucho, silnejšie a prudšie búrky, a pod.) treba do budúcnosti počítať najmä s rozšírenejším výskytom 
hmyzích a iných škodcov ako aj ľudských patogénov. Ďalším významným dôsledok klimatickej 
zmeny bude zásadné ovplyvnenie vodných zdrojov všade na svete. Mimoriadne ohrozené sú najmä 
horské ľadovce, ktorých výrazný ústup, pozorovaný v súčasnosti, ovplyvní dostupnosť vodných 
zdrojov predovšetkým v Ázii a Latinskej Amerike. Závažnú hrozbu predstavuje, a to aj v našich 
zemepisných šírkach, častejší výskyt nebezpečných poveternostných javov, akými sú búrky, víchrice, 
povodne a v tropických oblastiach najmä hurikány a tajfúny. V bezprostrednom ohrození sú taktiež 
pobrežné a ostrovné oblasti, ktoré už v súčasnosti musia riešiť mnohé problémy spojené s nárastom 
hladiny svetových oceánov. 
 
Ľudia na celom svete sa v už dnes pripravujú na adaptačné opatrenia, ktoré by mali negatívne 
dôsledky klimatickej zmeny dostatočne zmierniť. Azda najväčšia pozornosť je venovaná vodným 
zdrojom a ich efektívnejšiemu využívaniu. Týka sa to nielen oblastí suchých, ale aj území, ktoré až 
doposiaľ veľké problémy s vodnými zdrojmi nemali, ako je napríklad aj oblasť strednej Európy, 
vrátane Slovenska. Výrazné zmeny sa dajú očakávať aj v poľnohospodárstve. Týka sa to nielen 
druhového zloženia poľnohospodárskych plodín, ale aj spôsobu ich pestovania. V súvislosti so 
zvyšovaním hladiny oceánov sa už dnes plánujú nákladné opatrenia na záchranu pobrežnej 
infraštruktúry v mnohých oblastiach sveta. V tomto prípade majú veľkú výhodu najmä bohaté štáty, 
ktoré si môžu dovoliť vynaložiť značné finančné prostriedky na tento účel (príkladom môže byť 
Holandsko alebo Taliansko). Chudobné rozvojové krajiny takéto prostriedky obyčajne nemajú 
(napríklad Bangladéš). Zvyšujúca sa teplota vzduchu a častejší výskyt extrémnych prejavov počasia 
budú mať zásadný vplyv na ľudské zdravie, ktoré bude ohrozené novými typmi chorôb. Spoločnosť 
bude musieť rozšíriť a zintenzívniť lekársku starostlivosť, čo si určite vyžiada nemalé finančné 
prostriedky. Adaptačné opatrenia budú potrebné aj v iných oblastiach hospodárskych aktivít, akými sú 
napríklad doprava, výroba a distribúcia energie, cestovný ruch, atď. 
 

Obr. 4 : Globálne zmeny teploty vzduchu v období 1850-
2009 (odchýlky ∆T od priemeru za obdobie 1880 až 1920). 
Zdroj: Allison et al. (2009) 
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Obr. 5: Odchýlky ročných priemerov teploty vzduchu na severnej pologuli od priemeru z obdobia 1961-1990, 
modrou čiarou je znázornený vývoj podľa 11-ročných kĺzavých priemerov. 
 
 
              Antropogénne podmienená klimatická zmena 
 
Atmosfére predstavuje zmes plynov, ktorých relatívny podiel sa až do výšky 100 km na zemským 
povrchom takmer nemení. Niektoré z týchto plynov majú zásadný vplyv na tzv. energetickú bilanciu 

zemskej atmosféry – sú to tzv. skleníkové 
plyny – svojimi fyzikálnymi vlastnosťami 
udržiavajú na Zemi teplo slnečného žiarenia – 
ide o tzv. skleníkový efekt.  
 
Prirodzený skleníkový efekt atmosféry tu 
bol od počiatku existencie Zeme. Funguje 
v zjednodušenej interpretácii tak, že atmo-
sféra prepúšťa prichádzajúce, prevažne 
viditeľné slnečné žiarenie (s vlnovou dĺžkou 
okolo 460 nm) na zemský povrch iba s malou 
absorpciou atmosférou, aerosólmi 
a oblačnosťou (obr. 2). Podstatná časť sl-
nečného žiarenia preto dopadá na zemský 
povrch, ten sa zohrieva a vyžaruje smerom 
nahor tepelné žiarenie s väčšou vlnovou 
dĺžkou (s maximom hustoty toku okolo 
vlnovej dĺžky 12 000 nm v závislosti od 
teploty vyžarujúceho povrchu v súlade so 
Stefan-Boltzmannovým zákonom). Toto 
odchádzajúce dlhovlnné žiarenie skleníkové 
plyny v atmosfére takmer úplne pohlcujú, 

Obr. 6: Koncentrácie oxidu uhličitého a metánu  
(1980-2010)  
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ohrievajú sa a vyžarujú tiež tepelné žiarenie smerom k Zemi. Je zaujímavé, že jednotlivé skleníkové 
plyny sa vzájomne dopĺňajú tak, že cez atmosférické okno vodnej pary (vlnová dĺžka 8500 až 12 000 
nm) uniká priamo do kozmického priestoru iba malé množstvo vyžarovania zemského povrchu (asi 40 
W.m-2 z celkového toku 390 W.m-2). Tak sa udržuje pri zemskom povrchu charakteristická priemerná 
teplota vzduchu. Čím je v atmosfére skleníkových plynov viac, tým je pri zemskom povrchu vyššia 
teplota vzduchu. Prirodzený skleníkový efekt predstavuje oteplenie o 33 °C. Ak by vzrástlo iba 
množstvo oxidu uhličitého (CO2) na dvojnásobok, zosilnel by skleníkový efekt atmosféry na asi 35 °C, 
teda asi o 2 °C. Dôležité je teda zosilňovanie skleníkového efektu atmosféry vplyvom emisie 
skleníkových (radiačne aktívnych) plynov. Bez skleníkových plynov by bola teda priemerná globálna 
teplota vzduchu pri zemskom povrchu o približne 33 °C nižšia ako je dnes. Zem by pravdepodobne 
nebola vôbec vhodná pre život, ako ho poznáme, bola vy pokrytá snehom a ľadom od rovníka až 
k pólom.  
               Najdôležitejším skleníkovým plynom je vodná para, ktorá sa na prirodzenom skleníkovom 
efekte podieľa približne 36-70 %. Nasleduje oxid uhličitý (CO2) s 9-26 %, metán so 4-9 % a ozón s 3-
7%. Rozsah podielu jednotlivých skleníkových plynov závisí, okrem iného, aj od meniacej sa 
koncentrácie niektorých plynov v jednotlivých oblastiach sveta, predovšetkým vodnej pary. Dôsledok 
rastúcej koncentrácia skleníkových plynov, predovšetkým CO2, na rastúcu teplotu vzduchu 
podrobnejšie študoval ako prvý švédsky fyzik Svante Arrhenius už koncom 19. storočia. Jeho odhady 
účinnosti CO2 pri tomto procese sa neskôr ukázali byť mierne nadhodnotené, ale aj napriek tomu boli 
na svoju dobu pomerne presné. 
 
                Na tomto mieste je nutné pripomenúť aj skutočnosť, že často krát bývajú do vzájomného 
protikladu (samozrejme úplne zbytočne) dávané dve protichodné tvrdenia: je rast globálnej priemernej 
teploty dôsledkom alebo skôr príčinou rastúcich koncentrácií skleníkových plynov? Pravdivé sú obe 
tvrdenia. Ako sme už uviedli, zvýšenie teploty vzduchu ako následok zvyšujúcej sa koncentrácie 
skleníkových plynov logicky vyplýva z niektorých fyzikálnych zákonov. Opak, totiž že zvýšenie 
teploty vzduchu môže zvýšiť koncentráciu skleníkových plynov, zase vychádza napríklad zo 
schopnosti vody absorbovať tieto plyny, a tá klesá s rastúcou teplotou vody. Otepľovanie oceánov teda 
vedie k zníženej absorbcii CO2, prípadne k jeho uvoľňovaniu. Podobne aj roztápanie permafrostu je 
sprevádzané uvoľňovaním skleníkových plynov, predovšetkým CO2 a metánu. 
Okrem toho má zvyšujúca sa teplota vzduchu a silnejší skleníkový efekt atmosféry výraznú pozitívnu 
väzbu na obsah vodnej pary v atmosfére. Čím vyššia teplota, tým vyšší je aj výpar, a teda aj vyšší 
obsah vodnej pary v atmosfére, čo vedie k silnejšiemu skleníkovému efektu. Je to uzavretý cyklu, 
ktorý následne vedie k ďalšiemu zvyšovaniu teploty vzduchu.       
 
 
               Kolobeh skleníkových plynov a ich rastúce koncentrácie 
 
               Mnohé skleníkové plyny sú prirodzenou súčasťou atmosféry (vodná para, oxid uhličitý, 
metán, ozón), niektoré sú však syntetického pôvodu (feróny). Avšak človek svojou činnosťou 
ovplyvňuje aj koncentrácie prirodzených skleníkových plynov, a to najmä oxidu uhličitého, metánu 
a ozónu. 
                Niektoré skleníkové plyny sú súčasťou prírodných procesov prebiehajúcich na Zemi – je to 
predovšetkým oxid uhličitý a metán – kolobeh týchto plynov tvorí súčasť tzv. globálneho uhlíkového 
cyklu. Atmosféra, vrchné vrstvy oceánov, biosféra a pôda si vzájomne vymieňajú obrovské množstvá 
uhlíku (Obr. 7). Oceán pohlcuje veľké množstvo uhlíku najmä v oblastiach s chladnou vodou 
a naopak, v tropických oblastiach s teplou vodou ho uvoľňuje späť do atmosféry. Oceán, najmä jeho 
hlbšie vrstvy, je najväčším prirodzeným rezervoárom uhlíku, obsahuje približne 37 000 gigaton 
(miliárd ton; GtC) uhlíku – k tomu treba pripočítať ešte ďalších 900 GtC, ktoré sú obsiahnuté 
v povrchových vrstvách oceánu. Biosféra, prostredníctvom fotosyntézy rastlín, ukladá uhlík do 
vegetácie, dýchanie živočíchov naopak, uhlík do atmosféry vracia (biosféra obsahuje približne 2 300 
GtC). Prirodzené toky uhlíka majú samozrejme oveľa väčší objem ako emisie z priemyslu a dopravy. 
Sú však dlhodobo veľmi stabilné a vyrovnané, takže množstvo uhlíka, ktoré sa ročne dostane do 
atmosféry prirodzenými procesmi, je približne rovnaké ako množstvo uhlíka, ktoré je prirodzenými 
procesmi z atmosféry odstraňované. Za tejto situácie môže však aj malé množstvo (napríklad 
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priemyselné emisie) nadbytočného uhlíka viesť k systematickému zvyšovaniu koncentrácií 
skleníkových plynov v atmosfére. Antropogénne zdroje oxidu uhličitého už dnes predstavujú až 10 % 
množstva CO2, ktoré koluje medzi oceánom a zemskou atmosférou. Nie sú teda ani zďaleka 
zanedbateľné v porovnaní s prírodnými procesmi. Priemyselná revolúcia prirodzený kolobeh uhlíku 
narušila, pretože začala do ovzdušia dodávať veľké množstvo oxidu uhličitého a ďalších skleníkových 
plynov. Najväčším antropogénnym zdrojom skleníkových plynov je bezpochyby spaľovanie fosílnych 
palív, predovšetkým uhlia, ropy a zemného plynu. Uhlík, ktorý bol v dávnej geologickej histórii Zeme 
uložený do podzemných rezervoárov fosílneho uhlíku (a tým aj mimo dosah uhlíkového cyklu) sa 
v súčasnosti veľmi rýchlo vracia do atmosféry – jeho koncentrácia sa tak pomerne rýchlo zvyšuje. 
 

 
 
Obr. 7:  Globálny kolobeh uhlíka v roku 1990 – zobrazuje hlavné ročné toky v GtC/rok. Zdroj: Denman et al. 
(2007). GPP = hrubá primárna produkcia (Gross Primary Production). 
 
Najväčší podiel na antropogénnych emisiách CO2 pochádza zo spaľovania uhlia (40 %) a ropy (40 %). 
Zvyšných približne 20 % pochádza zo spaľovania zemného plynu. Výdatným zdrojom CO2 je aj 
výroba cementu a odlesňovanie (znižuje sa tak množstvo CO2 zachytávaného vegetáciou). V roku 
1990 pridala ľudská činnosť do zemskej atmosféry približne 5,4 miliardy ton uhlíku, ktorý bol 
doposiaľ uložený v podzemných zásobníkoch (fosílne palivá, vápenec) a približne 1,7 miliardy ton 
vplyvom zmeny využívania pôdy (napríklad v dôsledku úbytku lesov). Antropogénny príspevok CO2 
všeobecne veľmi rýchlo rastie a v roku 2008 dosiahol hodnoty okolo 8 miliárd ton. Približne 45 % 
tohto množstva je prirodzenými procesmi opäť viazaných do prírodných rezervoárov (avšak väčšinou 
už nie mimo dosah uhlíkového cyklu).  
Koncentrácie CO2 v atmosfére sa systematicky merajú len asi 50 rokov, koncentrácie metánu dokonca 
ešte kratšiu dobu. Tak krátke časové rady prirodzene neumožňujú skúmať vývoj koncentrácií týchto 
plynov v rámci dlhších časových období. Avšak je tu spôsob, ktorým možno získať informácie o 
koncentráciách týchto plynov aj zo starších období. Tieto metódy sú založené na analýze vzoriek 
bublín vzduchu, ktoré sa uchovali v ľadovcoch Antarktídy a Grónska. Získavaním stále hlbších 
a starších vzoriek ľadu je možné rekonštruovať vývoj koncentrácií skleníkových plynov až 800 tisíc 
rokov do histórie. Výsledky z Antarktídy a Grónska sa celkom zhodujú a poukazujú na to, že v dobách 
ľadových sa koncentrácie oxidu uhličitého pohybovali väčšinou v rozpätí od 180 do 210 ppm, zatiaľ 
čo v dobách medziľadových od 280 do 300 ppm. Súčasné koncentrácie CO2 (rok 2009) dosahujú 
hodnôt okolo 387 ppm (Obr. 6), sú teda výrazne vyššie ako v dobách ľadových a medziľadových. 
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Aj napriek niektorým nedostatkom uvedených metód je možné potvrdiť, že súčasné koncentrácie CO2 
sú nezvyčajne vysoké a to aj v porovnaní s obdobím posledných 800 tisíc rokov.  
 
 
 
                Predpovede (projekcie) budúcej klímy   
 
               Klimatológovia dokážu v súčasnosti, s určitou mierou neistoty, odhadnúť možný vývoj 
klimatického systému Zeme – používajú k tomu počítačové modely klímy, ktoré sú založené na 
preverených fyzikálnych princípoch. Okrem tzv. globálnych modelov sa používajú aj tzv. regionálne 
modely klímy, ktoré nepočítajú vývoj atmosféry na celej Zemi, ale len v rámci určitej obmedzenej 
oblasti. Klimatické modely sú veľmi zložité, na globálnej úrovni sa počítajú pre niekoľko miliónov 
tzv. gridových bodov, preto je potrebné pre ich efektívny chod používať veľmi výkonné počítače. 
Klimatický systém samozrejme neobsahuje len atmosféru. Tvoria ho aj oceány, biosféra alebo 
snehový a ľadový povrch, a rovnako aj litosféra. Dobrý klimatický model preto okrem modelu 
atmosféry musí obsahovať aj model pre oceány, biosféru, kryosféru (sneh a ľad), pričom veľmi 
dôležité sú najmä fyzikálne väzby medzi jednotlivými modelmi.    
Narastajúce koncentrácie skleníkových plynov evidentne spôsobia zmeny v celom klimatickom 
systéme Zeme. Akým konkrétnym spôsobom, na to aspoň čiastočne dávajú odpoveď práve klimatické 
modely. Pre každý konkrétny trend budúcich emisií (podľa tzv. emisných scenárov SRES) 
skleníkových plynov sa pripravuje celý rad scenárov budúceho vývoja klímy. Získavame teda vždy 
určité rozpätie výsledkov, nie teda len jednu konkrétnu hodnotu. Rast priemernej globálnej teploty 
vzduchu sa pre scenáre s vysokými emisiami (A1FI) vôbec neprekrýva s výsledkami optimistickejších 
scenárov (B1). Z toho vyplýva, že vývoj globálnych teplôt, a to najmä v druhej polovici 21. storočia, 
bude do značnej miery závisieť na hodnotách emisií.  
Zmeny klímy pri určitom zvýšení koncentrácie skleníkových plynov však nebudú rovnaké na 
všetkých miestach planéty. Všeobecne možno povedať, že oteplenie bude výraznejšie na pevninami 
ako nad oceánmi. Je to dané predovšetkým väčšou tepelnou kapacitou oceánov, ktoré sú schopné 
absorbovať väčšie množstvo tepla ako pevniny v rovnakých zemepisných šírkach. Väčšie oteplenie 
možno očakávať aj vo vyšších zemepisných šírkach a v polárnych oblastiach, naopak v oblasti rovníka 
nebude otepľovania až tak markantné.  
              Zosilnenie skleníkového efektu nebude mať však len priamy dopad na zvyšovanie 
priemernej globálnej teploty vzduchu. Klimatické modely naznačujú aj ďalšie možné dopady. Ide 
najmä o zmenu v rozložení atmosférických zrážok na Zemi, zmeny v častosti a intenzite extrémnych 
prejavov počasia a pod. Napríklad jedným z hlavných rizík pre oblasť strednej Európy je predpoklad 
častejšieho výskytu suchých období, a to najmä v lete a na začiatku jesene. Majú to na svedomí 
viaceré príčiny. Jednou z nich je výrazný úbytok snehu v zime a jeho skoršie topenie na jar, skorší 
nástup vegetačného obdobia a tým aj výraznejší výpar na jar (rýchlejšie spotrebovanie pôdnej vlhkosti 
rastlinami) a nakoniec aj nižšie zrážky a vyššie teploty v lete. Konečným dôsledkom je potom výrazný 
nedostatok pôdnej vlhkosti v druhej polovici leta a na začiatku jesene. Negatívne dôsledky to bude 
mať predovšetkým v poľnohospodárstve a vodnom hospodárstve. Ďalším dôsledkom klimatickej 
zmeny by mohol byť častejší výskyt nebezpečných poveternostných javov, ktoré spôsobujú veľké 
škody. Ide najmä o víchrice, extrémne vysoké zrážky, povodne, dlhé obdobia bez zrážok – suchá, vlny 
horúčav, intenzívne búrky a pod.    
Rast priemernej globálnej teploty, ktorý je možné v priebehu 21. storočia očakávať v dôsledku 
zvyšujúcej sa koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére, s veľkou mierou pravdepodobnosti 
presahuje doposiaľ zaznamenané zmeny klímy v priebehu posledného tisícročia. Je pravda, že tento 
nárast je nižší ako pravidelné výkyvy teploty, ku ktorým dochádzalo v priebehu štvrtohôr, avšak 
závažná je rýchlosť súčasných zmien. 
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               Niektoré dôsledky globálnej klimatickej zmeny 
 
Klíma a jej kolísanie ovplyvňuje ľudí aj ekonomiku. Väčšie výkyvy prirodzene prinášajú aj horšie 
dôsledky. V posledných rokoch je možné sledovať na Zemi veľké množstvo dopadov prebiehajúcej 
klimatickej zmeny. Medzi najzávažnejšie dôsledky patria: 
 

1. výrazný ústup a deštrukcia horských ľadovcov, v dôsledku čoho sa bude zhoršovať 
dostupnosť vody v riekach, 

2. výrazný ústup rozšírenia morského polárneho zaľadnenia Arktídy, a to najmä v letných 
mesiacoch severnej pologule, ďalším negatívnym dôsledkom je zmenšovanie hrúbky 
morského ľadu, 

3. roztápanie kontinentálnych ľadovcov (Antarktída, Grónsko) a zvyšovanie teploty morskej 
vody má za následok nárast hladiny svetového oceánu (v súčasnosti o viac ako 3 mm ročne), 

4. zhoršenie dostupnosti vodných zdrojov v miernych zemepisných šírkach a v suchých 
subtrópoch, na druhej strane sa zväčší množstvo dostupnej vody vo vyšších zemepisných 
šírkach a vlhkých oblastiach tropického pásma,  

5. postupné zväčšovanie plochy územia pravidelne postihovaného suchom a extrémnymi 
zrážkami, povodňami,  

6. poľnohospodárske výnosy sa vo vyšších zemepisných šírkach, pri náraste globálnej teploty 
o 1-3 °C, zväčšia (pri výraznejšom náraste teploty však poklesnú aj tam); poľnohospodársku 
produkciu však celkovo znížia najmä častejšie záplavy a dlhšie obdobia sucha, 

7. v teplejšom podnebí možno očakávať väčšie rozšírenie infekčných chorôb, zväčšia sa 
zdravotné riziká v dôsledku častejšieho výskytu horúčav, sucha a povodní, 

8. v dôsledku väčšieho teplotného stresu dôjde k celkovému zníženiu stability prírodných 
ekosystémov, napríklad aj v dôsledku častejších požiarov a pod., 

9. očakávaná vyššia kyslosť oceánov bude mať zásadný - negatívny vplyv na morské 
ekosystémy, 

10. zmeny v kvalite ekosystémov bude mať priamy dopad na pokles druhovej rozmanitosti; pri 
zvýšení priemernej globálnej teploty vzduchu o 1,5 až 2,5 °C hrozí bezprostredné vymretie 
približne 20-30 % druhov rastlín a živočíchov; 

11. vyššia intenzita a pravdepodobne aj vyššia početnosť výskytu extrémnych a nebezpečných 
javov počasia, akými sú búrky, povodne, víchrice, prípadne tropické cyklóny; 

12. rýchlejší ústup a deštrukcia permafrostu (trvalo zamrznutá pôda) zväčšuje nestabilitu pôdy, 
v ktorej sa obnovujú hnilobné procesy vedúce k nárastu emisiám metánu (prevažne vo oblasti 
lesov severného mierneho a subarktického pásma), 

13. ústup rozšírenia trvalej snehovej pokrývky zhoršuje hydrologický režim (najmä dostupnosť 
vody v priebehu roka) v mnohých oblastiach sveta, 

14. predlžovanie dĺžky vegetačného obdobia, jarné obdobie nastupuje čoraz skôr, zrýchľuje sa 
migrácia mnohých živočíšnych druhov. 

 
 
                Znižovanie emisií skleníkových plynov 
 
              Priebeh súčasnej zmeny klímy možno zmierniť alebo spomaliť najmä tým, že zastavíme rast 
koncentrácie skleníkových plynov (teda znížime ich emisie). Najmä v politických diskusiách sa 
objavujú ciele udržať koncentrácie skleníkových plynov pod určitou hranicou (najčastejšie sa uvádza 
hodnota 450 ppm pre CO2) alebo nepresiahnuť určitú hodnotu nárastu globálnej teploty (obvykle 2 °C 
oproti predindustriálnemu obdobiu). Niekedy sú tieto limity považované aj za hranice, ktorých 
prekročenie by spôsobilo nezvratné zmeny v klimatickom systéme Zeme. Tieto limity a hranice majú 
však len politický význam (ich stanovenie nevychádza priamo z klimatologických analýz a modelov).  
 
Splnenie podmienky neprekročiť v koncentrácii oxidu uhličitého hranicu 450 ppm je aj pre 
najoptimistickejší scenár prakticky nereálne a dokonca aj pri týchto scenároch emisií bude s najväčšou 
pravdepodobnosťou limit 450 ppm v priebehu 21. storočia prekročený. Aby sme tomu zabránili, bolo 
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by nutné v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí drasticky zredukovať emisie CO2, čo je nielen 
politicky, ale predovšetkým technický nerealizovateľné. Množstvo oxidu uhličitého v ovzduší by 
mohlo vzrásť maximálne o 15 % oproti dnešnej úrovni. Aby sa však rast koncentrácie CO2 zastavil na 
takejto úrovni, museli by emisie klesnúť prakticky na úroveň, akou je tento plyn z atmosféry 
odstraňovaný prírodnými procesmi. Emisie však mnohonásobne prekračujú kapacitu prírodných 
procesov, ktoré CO2 z atmosféry odstraňujú. Oveľa reálnejšie z tohto pohľadu pôsobí cieľ neprekročiť 
hranicu 550 až 600 ppm.   
 
 
                Zmeny teplotného a zrážkového režimu na Slovensku 
 
               Globálne otepľovanie spôsobené s vysokou pravdepodobnosťou najmä zvyšujúcou sa 
koncentráciou skleníkových plynov v atmosfére vedie k významnému nárastu teploty vzduchu v celej 
kontinentálnej časti Európy, vrátane Slovenska. Od roku sa zvýšila priemerná ročná teplota vzduchu 
o 1,6 °C (významné pozitívne trendy boli zaznamenané aj v jednotlivých ročných sezónach, napr. na 
Obr. 8) a súčasne pokles ročné úhrny zrážok v priemere na celom území Slovenska o 24 mm (3,1 %; 
v južných regiónoch je tento pokles ešte výraznejší, viac ako 10 %). V porovnaní s celoslovenským 
priemerom a južnými oblasťami sa režim atmosférické zrážky v severných a severovýchodných 
regiónoch buď mení len nepatrne (bez štatisticky významného trendu) alebo smeruje k vyšším ročným 
úhrnom (nárast o približne 5 %). V prípade ďalších meteorologických prvok došlo od roku 1901 
k pomerne výraznému poklesu ročnej priemernej relatívnej vlhkosti vzduchu o 5 % (vo vegetačnom 
období je tento pokles ešte o niečo výraznejší, 6 %). Parciálny tlak vodnej pary zaznamenal 
v rovnakom období len nevýznamné zmeny, avšak dosahoval v ročnom priemere relatívne nižšie 
hodnoty najmä v období rokov 1976-1993 (predovšetkým vo vegetačnom období; apríl-september). 
Zásadné zmeny teplotného a zrážkového režimu bol na Slovensku pozorovaný aj v rámci obdobia 
1951-2009, hlavne od roku 1985.  
Na Obr. 9 a-d sú znázornené dlhodobé zmeny ročných ako aj sezónnych (apríl-september) priemerov 
teploty vzduchu a úhrnov zrážok (%) v rámci obdobia 1988-2007 v porovnaní s normálovým obdobím 
1961-1990. Ako je možné vidieť z Obr. 9a významný nárast ročnej priemernej teploty vzduchu je 
zjavný najmä v nižšie položených južných regiónoch Slovenska (nárast do 1,2 °C). Pri hodnotení 
vegetačného obdobia je uvedený trend ešte výraznejší (do 1,6 °C). V prípade ročných úhrnov zrážok 
klesajú úhrny takmer na celom území (pokles až do 20 %) s výnimkou horských oblasti na severe 
a severovýchode Slovenska (nárast do 10 %). Situácia je však diametrálne odlišná pri posudzovaní 
zrážok vo vegetačnom období, kedy je možné naopak práve v južnejších regiónoch, predovšetkým na 
východnom Slovensku, pozorovať výraznejší nárast sezónnych úhrnov (miestami až do 20 %). Tento 
pomerne výrazný nárast je pravdepodobne spôsobený najmä nárastom zrážok vypadávajúcich počas 
búrok, ktoré sa v teplej časti roka podieľajú významnou mierom na celkom množstve zrážok.    
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Obr. 8: Dlhodobé zmeny priemernej teploty vzduchu T a zrážok R v teplom polroku (IV-IX) na Slovensku     
            v období 1881-2009. 
 

 
Obr. 9 a-d: Rozdiely ročných (a) a sezónnych (IV-IX; b) priemerných teplôt vzduchu na Slovensku medzi   
                  obdobiami 1988-2007 a 1961-1990; rozdiely ročných (c) a sezónnych (IV-IX; d) úhrnov   
                  atmosférických zrážok v % nárastu/poklesu medzi obdobiami 1988-2007 a 1961-1990. 
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Obr. 10: Ročná suma teplôt vzduchu nad 30 °C (T30_SUMc), ročný počet tropických dní (N-T30), priemer   
              maximálnych teplôt (Tmax_avg) a priemerná teplota vzduchu (Tavg) v lete (VI-VIII) v období 1951-  

2009 (stanice: Bratislava-letisko, Hurbanovo, Piešťany, Sliač, Košice-letisko a Kamenica nad   
Cirochou). 

 
Zmena teplotného režimu ročnej priemernej, prípadne sezónnej teploty vzduchu nevedie len k zmene 
priemerných hodnôt teploty vzduchu v jednotlivých mesiacoch, ale ak zreteľnému nárastu variability 
extrémne vysokých teplôt vzduchu, čo sa prejavuje napríklad aj vo významnom náraste počtu 
a extrémnosti vĺn horúčav, predovšetkým v južných regiónoch Slovensku. Na Obr. 10 je možné vidieť 
časový priebeh štyroch parametrov, a to ročnej sumy kladných odchýlok maximálnej dennej teploty 
vzduchu od hodnoty 30,0 °C (T30_SUMc), ročného počtu tropických dní (N-T30; Tmax ≥ 30,0 °C), 
priemernej maximálnej teploty vzduchu (Tmax_avg) a priemernej teploty vzduchu (Tavg) v lete (VI-
VIII) za obdobie rokov 1951-2009 (Bratislava-letisko, Hurbanovo, Sliač, Košice-letisko a Kamenica 
nad Cirochou). Hraničná hodnota Tmax = 30,0 °C sa používa nielen pre definovanie tropického dňa, 
ale aj začiatku vĺny horúčav (pokiaľ táto hodnota je dosiahnutá minimálne počas troch po sebe 
nasledujúcich dňoch). Charakteristika T30_SUMc je veľmi zaujímavá, pretože spája v sebe dve 
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kvantitatívne informácie – početnosť tropických dní ako aj extrémnosť teplotných maxím. Ako je 
možné vidieť z uvedených grafov, na všetkých vybraných staniciach pozorujeme od polovice 20. 
storočia výrazný nárast oboch vyššie uvedených charakteristík, teda T30_SUMc ako aj N-T30. 
Z hľadiska hodnotenia trendu a priemeru tejto charakteristiky na začiatku a na konci skúmaného 
obdobia (porovnávané obdobia: 1951-1980 a 1981-2009) možno potvrdiť fakt, že na takmer všetkých 
staniciach vzrástli hodnoty T30_SUMc o takmer 100 % s priemerným nárastom o 26 °C kumulatívnej 
odchýlky Tmax. Za rovnaké obdobie taktiež došlo na sledovaných staniciach k významnému, aj keď 
miernejšiemu nárastu počtu tropických dní, v priemere o 50 až 55 % (v priemere o 10 dní pri 
porovnaní vyššie uvedených období). Uvedené trendy, najmä však výrazný nárast hodnôt T30_SUMc 
naznačujú, že počas obdobia 1951-2009 došlo k významnému nárastu extrémnosti vĺn horúčav 
z pohľadu absolútnej hodnoty Tmax zaznamenanej v priebehu vĺn horúčav. Zatiaľ čo relatívne 
významné počty tropických dní sa u nás vyskytovali aj v minulosti (aj cez 35 dní v južných 
regiónoch), nárast kladných odchýlok maximálnej teploty vzduchu o 30,0 °C je predsa len podstatne 
výraznejší a od začiatku 90. rokov bezprecedentný, takmer neporovnateľný s predošlým období do 
roku 1990. Na základe charakteristík T30_SUMc a N-T30 a ich vzájomného kvantitatívneho vzťahu je 
možné veľmi jednoducho v časových radoch maximálnej teploty vzduchu identifikovať roky, či 
dokonca aj celé dekády s výraznejším zastúpením extrémnych letných horúčav. Takýmito rokmi boli 
napríklad roky 1983, 1992, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006 a naposledy rok 2007 (uvedené roky sa 
prejavujú na všetkých študovaných staniciach čo svedčí o tom, že letné horúčavy v tomto období 
postihli celé územie južného Slovenska). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 11: Porovnanie ročného režimu pravdepodobnosti výskytu dní v bezzrážkovom období  
              v Hurbanove  v období 1901-1990, resp. 1991-2006 
 
Medzi ďalšie pozoruhodné zmeny v klimatickom režime patria zmeny ročného režimu výskytu 
suchých období, resp. zrážkovo deficitných období. Na Obr. 11 je možné vidieť porovnanie 
pravdepodobnosti výskytu zrážkovo deficitných období na stanici Hurbanovo v rámci období 1901-
1990 a 1991-2006. Významný nárast výskytu suchých období v zimnom a jarnom období 
(predovšetkým v januári a v období apríl až júl). Výrazný pokles sme zaregistrovali naopak 
v jesenných mesiacoch, najmä v septembri a októbri, čo pochopiteľne súvisí s nárastom jesenných 
úhrnov zrážok (mediteránny režim sa v našich podmienkach prejavuje stále zreteľnejšie).  
V poslednom období registrujeme aj pomerne závažné zmeny rozsahu a trvania snehovej pokrývky. 
Celkové trvanie snehovej pokrývky sa významne skracuje najmä v nižšie položených regiónoch 
Slovenska, pričom však od nadmorskej výšky 1100 m sa začínajú prejavovať pozitívne trendy 
vybraných charakteristík snehovej pokrývky (nárast trvania ako aj priemernej výšky).   
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               Záver 
 
              V uvedenom texte uvádzame len vybrané výsledky monitoring klimatických pomerov a ich 
zmien na území Slovenska v priebehu 20. storočia a prvého desaťročia 21. storočia. V príspevku sme 
sa nezamerali na scenáre ďalšieho možného vývoja vybraných charakteristík meteorologických 
prvkov v najbližšom storočí (do konca 21. storočia). Na základe prezentovaných výsledkov ako aj 
záverov iných odborných klimatologických publikácií je možné vysloviť záver, že v priebehu 20. 
storočia, a to najmä v jeho posledných dvoch desaťročiach (počnúc polovicou 80. rokov) dochádza na 
území Slovenska k významným a pomerne rýchlym zmenám celkového klimatického režimu. 
Prejavuje sa to nielen rýchlym a takmer bezprecedentným nárastom teploty vzduchu, ale aj vzrastom 
variability a extrémnosti ďalších meteorologických prvkov, najmä atmosférických zrážok. Závažný je 
nárast extrémnosti a dĺžky trvania sucha, ktoré môže už v najbližšom období významné postihnúť 
nielen hydrologický režim povrchových ako aj podzemných vôd, ale aj poľnohospodársku produkciu 
na Slovensku. Niektoré základné poznatky o chovaní globálneho klimatického systému možno zhrnúť 
do niekoľkých bodov: 
 

1. klíma sa vždy menila a mení sa aj dnešnej dobe, 
2. v súčasnosti je jedným z najnápadnejších prejavov týchto zmien globálne otepľovanie, 
3. misie skleníkových plynov majú na tomto procese nezanedbateľný podiel, 
4. klimatická zmena a jej dôsledky môžu mať v niektorých oblastiach sveta veľký vplyv na 

ekonomiku a prírodné pomery, 
5. budúci vývoj klimatického systému bude závisieť najmä na vývoji emisií skleníkových 

plynov. 
 
Klimatický systém Zeme je veľmi zložitý a je nevyhnutné ho študovať predovšetkým fyzikálnymi 
metódami. Ak chceme ako ľudstvo optimálne reagovať na súčasné ako aj očakávané klimatické 
zmeny, musíme vychádzať z výskumu klimatického systému, príčin zmien klímy a 
jej predpokladaného budúceho vývoja. To je samozrejme najmä úloha samotnej klimatológie. Na 
základe podkladov od klimatológov môžu následne špecialisti z ostatných vedných odborov zistiť, aké 
pozitívne či negatívne dôsledky prinesú predpokladané zmeny klímy ľuďom či prírodným 
ekosystémom.     
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Bilancia vody v povodí Bodvy. 
 
 

Barabas Dušan 
 
 
            Úvod 
 
         Cieľom príspevku bolo na základe porovnania parametrov dvoch časových úsekov 31-
ročného radu údajov identifikovať príčiny a intenzitu zmien v povodí Bodvy za sledované obdobie 
a zároveň poukázať na odlišnosti zmien v priestore (častiach povodia). Ďalším cieľom bolo taktiež 
charakterizovať zmeny zrážok a odtoku v priestore a čase, ako aj ich vzájomný vzťah a vzťah 
k podzemným vodám. Ako nástroj na dosiahnutie týchto cieľov sme použili analýzu atmosférických 
zrážok, teploty vzduchu, výšky celkového odtoku, hladín podzemných vôd a potenciálnu 
evapotranspiráciu, ktoré smerovali k vyhodnoteniu bilancie vody v povodí. 
                  Porovnanie dvoch časových radov údajov poukázalo na tendenciu zmien za 31 rokov 
a zároveň umožnilo vyhodnotiť celé územie povodia Bodvy z hľadiska vodohospodárskeho potenciálu 
krajiny (obr.1).  
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.1: Poloha spracovaného územia v rámci Slovenskej republiky. 
 
 
              Metodika 
 
           Atmosférické zrážky, teplota vzduchu, výška celkového odtoku, hladina podzemnej 
vody, potenciálna evapotranspirácia a bilančná rovnica boli spracované pre jednotlivé oblasti 
(čiastkové povodia spracovaného územia), ktoré sú charakterizované k merným profilom, situovaným 
v Nižnom Medzeve a v Moldave nad Bodvou na toku Bodva, ku ktorým boli spracované 31 -ročné 
pozorovacie rady prietokov (obr. 2). 
K merným profilom sme povodie Bodvy po profil Moldava nad Bodvou (ďalej celá Bodva) rozdelili 
na dve čiastkové povodia: 

- horný úsek Bodvy (ďalej horná Bodva), po merný profil Nižný Medzev s plochou povodia  
90,75 km2,  

- dolný úsek Bodvy (ďalej dolná Bodva), medzi mernými profilmi Nižný Medzev           
a Moldava nad Bodvou s plochou povodia 104,05 km2, 

 
          Dôvodom takto zadefinovaného povodia a čiastkových povodí je poloha merných profilov na 
rozhraní geomorfologických celkov Volovské vrchy, Košická kotlina a okrajovo Slovenský kras. 
Rozdelenie povodia umožnilo porovnať zmeny zrážkovo odtokových vzťahov a bilancie vody 
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v priestore a porovnanie dvoch časových úsekov (1973-1987, 1988-2003 respektíve 2004) zasa zmeny 
v čase. 
        Pre tieto čiastkové povodia boli spracované zrážkové pomery priemerných mesačných, 
sezónnych a ročných úhrnov zrážok metódou polygónov (podľa HORTONA, R., E. in DUB, O. 1957). 
Priemerná suma zrážok pre jednotlivé časti povodia bola  vyhodnotená na základe vzťahov: 
                    
horná Bodva: ∑ZHB = 0,59.ZŠtós + 0,41.ZMedzev 
dolná Bodva: ∑ZDB = 0,41. ZMedzev + 0,37.ZJasov + 0,1.ZMoldava nad Bodvou    
                                   + 0,12.ZZlatá Idka 
celá Bodva:   ∑ZCB = 0,28. ZŠtós + 0,41. ZMedzev + 0,2.ZJasov + 0,06.ZZlatá Idka +  
                                   0,05. ZMoldava nad Bodvou    
 
(Pozn.: názvy zrážkomerných staníc boli v uvedených vzťahoch nahradené príslušnou hodnotou 
zrážky v danej stanici).  
         Odtokové pomery boli spracované na základe štatistických údajov zo Slovenského 
hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Pri hodnotení odtoku sme uvažovali východzie hodnoty 
prietokov ako celkový odtok z povodia. Vychádzali sme z údajov s denným krokom, ktoré boli 
spracované do podoby priemerných mesačných prietokoch vo všetkých rokoch spracovaného obdobia 
pre merné profily Medzev (Nižný Medzev) a Moldava nad Bodvou. Z tabuliek SHMÚ sme získali 
taktiež plochu povodia k danému profilu, ku ktorému boli prietoky merané.  
Priemernú mesačnú hodnotu výšky odtoku sme prepočítali pre jednotlivé časti povodia (hornú, dolnú 
a celú Bodvu) podľa vzťahu: 
 

Ov [mm] = Q [m3.s-1] . t [s] / F   [m2] 
 
kde: Ov – výška odtoku, Q – prietok, t – čas (pre konkrétny mesiac), F – plocha              
        povodia 
 
       Pre výpočet čiastkových odtokov v povodí Bodvy sme vychádzali z hodnôt plôch povodia 
k jednotlivým profilom. Pre hodnotenie dolného povodia sme vychádzali z výmery povodia k profilu 
Moldava nad Bodvou, od ktorého sme odpočítali hodnotu výmery povodiak profilu Nižný Medzev. 
K týmto profilom a výmerám sme hodnotili i prietoky.  
      Pre výslednú charakteristiku bilancie vody, t.j. stanovenie prebytku, resp. deficitu vody 
v spracovanom území sme vychádzali z bilančnej rovnice:   
 

Z [mm] – OV [mm] –EP [mm] = množstvo vody v povodí [mm] 
 
Kde: OV – výška celkového odtoku (v obrázkoch len O),  Z – množstvo atmosférických   
         zrážok, Ep –  potenciálna evapotranspirácia 
 
        Hodnoty evapotranspirácie, boli prevzaté z práce ŠŤASTNÉHO, P. (1985). 
Výsledky bilančnej rovnice pre hodnotené územie reprezentujú množstvo vody v krajine, a tým 
i charakter územia, to znamená či ide o územie s deficitom vlahy, alebo o územie s prebytkom vlahy. 
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Obr. 2: Spracované územie – rozdelenie povodia Bodvy na čiastkové povodia   
            (spracované na podklade Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 
             1:50 000, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky). 
             1 -  horná časť povodia Bodvy po profil Nižný Medzev 
             2 - dolná časť povodia Bodvy medzi profilom Nižný Medzev   
                   a Moldava nad Bodvou 

1 

2 
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               Bilancia vody v čiastkových povodiach Bodvy 
 
 
           Pri hodnotení bilancie vody v študovanom povodí sme vychádzali z niekoľkých 
predpokladov. Prvým predpokladom bola relatívne úzka niva Bodvy a tiež malá mocnosť 
aluviálnych sedimentov, čo vylučuje masívnu infiltráciu vody do prostredia, ako i pohyb veľkých 
objemov vody v zvodnenom prostredí. Druhým dôležitým predpokladom bola úvaha o objemoch 
vody, ktoré sú prevádzané do iného povodia. V prípade povodia Bodvy i napriek vybudovanému 
odbernému objektu nad Nižným Medzevom, ktorý bol daný do prevádzky v 90-tých rokoch 
minulého storočia je odber minimálny, prípadne nepravidelný a z hľadiska ovplyvňovania bilancie 
vody v povodí nepodstatný. Odbery vody lokálneho charakteru nemusíme uvažovať, pretože voda sa 
vracia späť do systému a mení sa len jej kvalita, ktorá nie je predmetom riešenia tejto práce. 
        Po zadefinovaní týchto podmienok sa vstupne parametre pre bilančnú rovnicu zredukovali na 
zrážky (Z), výšku odtoku (Ov) a potenciálnu evapotranspiráciu (EP), pripadne na odtok vody mimo 
spracovanej časti povodia. Posledný parameter je aktuálny hlavne v dolnej časti medzi profilom 
Nižný Medzev a Moldava nad Bodvou.  
         Hodnotenie na základe bilančnej rovnice k profilom Nižný Medzev a Moldava nad Bodvou 
umožnilo porovnať tieto dve časti povodia a vyhodnotiť zmenu bilancie vody v priestore. Výhodou 
tohto porovnania sú približne rovnako veľké povodia a tiež poloha profilu Nižný Medzev, ktorý sa 
nachádza na rozhraní dvoch geomorfologických celkov a to Volovských vrchov a Medzevskej 
pahorkatiny. Každý z týchto geomorfologických celkov má špecifickú geologickú stavbu, ako 
i špecifické hydrogeologické vlastnosti hornín. Z toho dôvodu ak abstrahujeme vplyv Slovenského 
krasu, ktorý je k profilu Nižný Medzev zastúpený v povodí len okrajovo, môžeme považovať 
hodnoty celkového odtoku k tomuto profilu za reprezentatívne pre tento charakter územia.     
           Hodnoty odtoku k profilu Moldava nad Bodvou nemôžeme považovať za  reprezentatívne pre 
konkrétny charakter povodia, pretože ide o územie tvorené rôznymi geologickými štruktúrami. Pri 
hodnotení bilancie vody v povodí Bodvy sme využili tiež možnosť porovnať dva časové úseky a to 
obdobie 1973-1987, ktoré bolo spracované v minulosti a obdobie 1988-2004, ktoré bolo čiastočne 
spracované rovnakou metodikou v rámci diplomovej práce (SÝKOROVÁ, J. 2007).  
Výsledkom spracovanej bilancie vody v čiastkových povodiach Bodvy  za dva časove úseky pri 
uvažovaní rovnakých hodnôt potenciálnej evapotranspirácie sú hodnoty prebytku, respektíve deficitu 
vody v povodí. Uvažovanie rovnakej hodnoty potenciálnej evapotranspirácie zvýrazňuje rozdiely 
v zrážkach a odtokoch za sledované časové úseky, ako aj za spracované čiastkové povodia. 
Porovnaním čiastkových povodí Bodvy, ako aj hodnotených časových radov sme získali veľmi 
zaujímavé údaje, ktoré v porovnaní s analýzou zrážok, odtoku a hladín podzemných vôd majú 
odlišný charakter ako by sme očakávali. 
       V hornej časti povodia Bodvy po profil Nižný Medzev sme spracované obdobie 1973-1987 
z hľadiska bilancie vody vyhodnotili ako vlahovo deficitné. Priemerná hodnota deficitu dosiahla -3,9 
mm (tab. 1). Z pohľadu priemernej výšky tohto deficitu môžeme hovoriť o takmer vyrovnanej 
bilancii vody v povodí, čo korešponduje i s hodnotami ZAŤKA, M. (1964). Analýza vegetačného 
a mimo vegetačného obdobia vyznieva už trochu inak. Mimo vegetačné obdobie má z hľadiska 
bilancie vody prebytok vody (43,2 mm). To môže vzbudzovať optimizmus hlavne čo sa týka 
možnosti akumulácie vody vo vodohospodárskych objektoch. Vegetačné obdobie však vykazuje 
v bilancii vody deficit vo výške -47 mm (obr. 4, tab. 4). Ešte zaujímavejšia situácia nastáva 
v sledovanom období 1988-2004 (tab. 2), ktoré napriek veľmi nepriaznivo vyznievajúcim analýzam 
jednotlivých parametrov vykazuje v bilancii vody v mimo vegetačnom období prebytok vody (77,4 
mm) a deficit vo vegetačnom období (-21,3 mm) (obr. 5, tab. 4). Celkovo obdobie 1988-2004 má 
v priemere kladnú vlahovú bilanciu dosahujúcu výšku 56,1 mm.  
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1973-1987 1988-2004 1973-2004 Bilancia vody  
MVO VO Rok MVO VO Rok MVO VO Rok 

Z 293,2 485,7 778,9 266,0 451,6 717,6 278,8 467,6 746,4 
OV 160,1 142,8 302,8 98,6 82,9 181,5 128,4 111,9 240,2 
Ep 90,0 390,0 480,0 90,0 390,0 480,0 90,0 390,0 480,0 

OV + Ep 250,1 532,8 782,8 188,6 472,9 661,5 218,4 501,9 720,3 
Z-(OV + Ep) 43,2 -47,0 -3,8 77,4 -21,3 56,1 60,4 -34,3 26,1 

 
Tab.1: Priemerná sezónna bilancia vody (v mm) v hornej časti povodia Bodvy za jednotlivé sledované obdobia. 
               ( MVO- mimo vegetačné obdobie (XI.-III.), VO- vegetačné obdobie (V.-X.)) 
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Obr. 4: Bilancia vody v hornej časti povodia Bodvy za obdobie 1973-1987 (Z - mesačné                   
              úhrny zrážok, O - priemerné mesačné výšky odtoku, EP-mesačné hodnoty   
              potenciálnej evapotranspirácie). 
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Obr. 5: Bilancia vody v hornej časti povodia Bodvy za obdobie 1988-2004 (Z - mesačné                   
             úhrny zrážok, O - priemerné mesačné výšky odtoku, EP-mesačné hodnot    potenciálnej   
             evapotranspirácie). 
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         Predpokladaný deficit v spracovanom období 1988-2004, prípadne pokles hodnoty prebytku 
sme nezaznamenali. Vyvstáva otázka dôvodov takéhoto správania sa systému. Odpoveď môžeme 
nájsť v analýze mesačných, prípadne sezónnych hodnôt zrážok, odtoku a evapotranspirácie. Pokles 
zrážok si systém povodia vykompenzoval výrazným poklesom odtoku až takmer na polovicu hodnôt 
obdobia 1973-1987. Menej zrážok, a v našom prípade uvažovaná identická potenciálna 
evapotranspirácia v oboch sledovaných obdobiach vytvorili predpoklad pre zväčšovanie retenčnej 
kapacity územia. Pri následných zrážkach došlo z väčšej časti k infiltrácii vody a do tvorby odtoku sa 
zapojilo oveľa menšie množstvo z padnutých zrážok. Z toho dôvodu sa bilancia vody v povodí javí 
priaznivejšie v rokoch 1988-2004 ako v období 1973-1987 aj napriek celkovému poklesu hodnôt 
sledovaných parametrov v tomto období.  
        Bilancie vody v dolnej časti povodia Bodvy má veľmi podobný charakter. Líši sa len 
v extrémnejšom poklese odtoku medzi obdobím 1973-1987 a 1988-2004. Pri hodnotení  bilancie 
vody za celý časový rad 1973-2004 v hornej časti povodia (tab. 13, 14) je deficitné len vegetačné 
obdobie. Ak uvažujeme priemerné hodnoty za celé obdobie (tab. 13), tak horná časť povodia nie je 
z hľadiska bilancie vody deficitná, vykazuje malý prebytok vody        (26,1 mm). V dolnej časti 
povodia za celé obdobie 1973-2004 dosiahla bilancia vody takmer zanedbateľný deficit (-0,9 mm) 
(tab. 19). V hodnotenom období 1973-1987 dosiahol deficit v bilancií vody v dolnej časti povodia 
Bodvy -14 mm (tab. 7, obr. 6), v období 1988-2004 bola hodnota bilancie vody v povodí 13,3 mm 
(tab. 8, obr. 7). Hodnota deficitu -14 mm sama o sebe nie je katastrofálna, ale nevytvára predpoklad 
pre odbery vody v tejto časti povodia.  
       Pri pohľade na bilanciu vody v povodí dolnej Bodvy podľa sezónnosti (tab. 20) sa veľmi 
výrazne znižuje hodnota výšky celkového odtoku v období 1988-2004. V tomto období klesá výška 
celkového odtoku v porovnaní s obdobím 1973-1987 o viac ako polovicu, v mimo vegetačnom a vo 
vegetačnom období na takmer jednu tretinu obdobia 1973-1987 (tab. 10). Pri porovnaní týchto 
hodnôt je evidentné, že podobne ako v prípade hornej časti povodia, dôležitú úlohu v bilancii vody 
zohráva kompenzácia nižších hodnôt zrážok zníženou hodnotou odtoku. Celková priemerná hodnota 
bilancie vody v povodí nezodpovedá realite. Vysýchanie koryta Bodvy v úseku od Jasova po 
Moldavu nad Bodvou nekorešponduje s nízkou hodnotou deficitu. Detailnejší pohľad na priemerné 
mesačné hodnoty hodnotených parametrov, prípadne priemerné sezónne hodnoty bilančnej rovnice  
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Obr. 6: Bilancia vody v dolnej časti povodia Bodvy za obdobie 1973-1987 (Z - mesačné    
              úhrny zrážok, O- priemerné mesačné výšky odtoku, EP-mesačné hodnoty    
             potenciálnejevapotranspirácie).                      
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Obr. 7: Bilancia vody v dolnej časti povodia Bodvy za obdobie 1988-2004 (Z - mesačné   
            úhrny zrážok, O - priemerné mesačné výšky odtoku, EP-mesačné hodnoty   
            potenciálnej evapotranspirácie). 
  
odhaľujú podstatu bilancie v dolnej časti povodia Bodvy. Výrazný pokles hodnôt odtoku vyrovnáva 
výslednú hodnotu bilančnej rovnice. Napriek poklesu zrážok je bilancia vody v povodí takmer 
vyrovnaná, prípadne je mierne deficitná (tab. 7, 8, 9, 10).                 
V reálnych podmienkach je však evidentné, že kladná bilancia vody v mimo vegetačnom období 
nemôže kompenzovať deficit vody vo vegetačnom období, pretože ide o odtok vody, ktorý sa 
dostáva do oblasti mimo spracovaných časti povodia. Jeho zahrnutie do bilančnej rovnice je síce 
matematicky správne, 
na druhej strane však nezodpovedá realite. Časť odtoku s mimo vegetačného obdobia, predovšetkým 
z hornej časti povodia Bodvy, môže byť zapojená do bilančnej rovnice cez proces infiltrácie 
a retencie vody v povodí. Tento faktor je však limitovaný mocnosťou a retenčnou schopnosťou 
fluviálnych sedimentov.  
        Rozdiel hodnôt odtoku vo vegetačnom období medzi hornou (142,8 mm) a dolnou časťou 
povodia Bodvy (74,8 mm) v spracovanom období 1973-1987 je výrazný a tvorí v dolnej časti 
povodia len cca 50 % z hodnôt odtoku z hornej časti povodia (tab. 4, 10). Vzhľadom k rozdielu 
zrážok v tomto období, ktorý je zanedbateľný a tiež k porovnateľnému rozdielu odtoku v mimo 
vegetačnom období môžeme uvažovať ako o dôvode rozdielu výšky odtoku infiltráciu vody do 
prostredia. Intenzita infiltrácie sa mení z výškou odtoku. Porovnanie odtokov hornej a dolnej časti 
povodia Bodvy v sledovanom období 1988-2004 už výraznejšie odráža rozdiel v charaktere 
hydrogeologických podmienok v jednotlivých častiach povodia. Hodnoty odtoku v dolnej časti 
povodia dosahujú len 1/3 hodnôt odtokov  hornej časti povodia. Porovnanie jednotlivých období 
poukazuje na rozdielnosti vo výške odtoku, a zároveň vyvoláva otázky na príčiny týchto rozdielov. 
Veľké rozdiely vo výške odtoku medzi hornou a dolnou časťou povodia, ako i rozdiely vo výške 
odtoku medzi obdobím 1973-1987 a 1988-2004 (tab. 1, 2,  4, 7, 8, 10) umožňujú prijať závery, ktoré 
korešpondujú s výsledkami prezentovanými v predchádzajúcich kapitolách. Výrazný pokles výšky 
odtoku je zrejme spôsobený silnou infiltráciou vody do horninového  prostredia v úseku medzi 
Nižným Medzevom a Moldavou nad Bodvou. Zvýšená infiltrácia prebieha hlavne v období nízkych 
stavov hladiny vody v toku a nízkych zrážkových úhrnov. Dôkazom toho je výraznejší pokles výšky 
odtoku medzi hornou a dolnou časťou povodia v období 1988-2004 (tab. 12, 18), ktorá dosahuje 
zrážkovo nižšie úhrny ako v období 1973-1987. Táto infiltrácia do prostredia nie je obmedzená len          
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Obr. 8: Bilancia vody v hornej časti povodia Bodvy v extrémne zrážkovo nadnormálnom   
              roku 1977 (Z - mesačné sumy zrážok, O - priemerné mesačné  výšky  odtoku, EP-   
              mesačné hodnoty potenciálnej evapotranspirácie). 
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Obr. 9: Bilancia vody v dolnej časti povodia Bodvy v extrémne zrážkovo nadnormálnom   
               roku 1977 (Z - mesačné sumy zrážok, O - priemerné mesačné výšky odtoku, EP-   
               mesačné hodnoty potenciálnej evapotranspirácie). 
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na sedimenty akumulované v alúviu Bodvy, ale ide zrejme o infiltráciu mimo orografického povodia 
Bodvy. Okrem tejto úvahy podporujú tieto výsledky i expedičné meranie realizované pracovníkmi 
SHMÚ Košice, ktorí dokázali expedičným meraním infiltráciu vody do prostredia až v rozsahu 0,7 
m3 s-1.  
Rozdiely v bilancii vody v povodí Bodvy dokumentuje najlepšie porovnanie zrážkovo extrémnych 
rokov. Pri porovnaní zrážkovo extrémnych rokov v hornej a dolnej časti povodia Bodvy je evidentný 
rozdiel v rozdelení zrážok v zrážkovo nadnormálnom roku a zrážkovo podnormálnom roku. 
V zrážkovo extrémnom roku 1977 (obr. 8, 9) v oboch častiach povodia boli úhrny zrážok 
koncentrované do mesiacov december a august, to znamená do mesiacov mimo obdobia vrcholu 
evapotranspirácie. 
Koncentrácia úhrnu zrážok mimo vrchol vegetačného obdobia je predpokladom extrémnych hodnôt 
odtoku. Dôvodom je nízka hodnota  evapotranspirácie  v  zimných  a jarných mesiacoch, ktorá 
nedokáže spotrebovať tak 
veľké úhrny zrážok. Okrem toho tu zohráva dôležitú úlohu akumulácia zrážok vo forme snehu, ktorý 
sa čiastočne topí v období plusových teplôt prevažne v jarnom období, čo má za následok extrémne 
odtoky v jarných mesiacoch.  
       Druhé podružné maximum zrážok nastáva v auguste, kedy už evapotranspirácia dosahuje 
nižšie hodnoty v porovnaní s letnými mesiacmi. Vrchol vegetačného obdobia v zrážkovo 
nadnormálnom roku 1977 (mesiac júl) bol zrážkovo málo výdatný. Toto rozdelenie zrážok nie je 
typické a nezodpovedá priemernému mesačnému rozdeleniu zrážok, v ktorom maximum zrážok je 
koncentrované v mesiaci júl. Špecifikum rozdelenia zrážok ovplyvnilo nielen rozdelenie odtoku 
počas roka, ale podpísalo sa aj pod bilanciu vody v povodí. Celková záporná bilancia vody v povodí 
vo výške -49 mm v hornej časti povodia (tab. 5) a -18 mm v dolnej časti povodia (tab. 11) poukazuje 
na nezrovnalosť s celkovou teóriou vplyvu klimatickej zmeny na bilanciu vody v povodí, ktorá je tu 
prezentovaná. Z hľadiska bilancie vody v povodí by mala mať horšiu bilanciu vody dolná časť 
povodia Bodvy. Tento fakt môžeme vysvetliť veľmi jednoducho, ak porovnáme sezónnu bilanciu 
vody v povodí Bodvy v extrémnych rokoch (tab. 13). V sezónnej bilancii vody (tab. 13) je vidieť 
výrazný rozdiel v bilancii vody medzi mimo vegetačným a vegetačným obdobím. Mimo vegetačné 
obdobie má výrazne kladnú bilanciu vody v povodí, a vegetačné obdobie má výrazné zápornú 
bilanciu vody. Z toho po sumarizácii vyplýva celková ročná záporná bilancia vody, ktorá dosahuje -
49 mm v hornej časti povodia Bodvy a -18 mm v dolnej časti povodia Bodvy. Záporná bilancia vody, 
je výsledkom len matematickej operácie, ale neodráža reálne procesy v povodí. Maxima odtoku 
z mimo vegetačného obdobia nekompenzujú a ani nemôžu kompenzovať zápornú hodnotu bilancie 
vody vegetačného obdobia. Prebytok vody mimo vegetačného obdobia je z veľkej časti odvádzaný 
priamym odtokom do recipientov a cez recipienty mimo povodie. Len časť prebytku je zdržaná 
v povodí retenčnou kapacitou povodia a môže sa podieľať na čiastočnej kompenzácii zápornej 
bilancie vegetačného obdobia. Dôkazom odvádzania prebytkov mimo vegetačného obdobia 
recipientami je zvýšená hodnota odtoku v jarných mesiacoch, v extrémnych prípadoch povodňové 
stavy na Bodve.   
         Ročná bilancia vody v zrážkovo podnormálnom roku 1993 bola v hornej i dolnej časti 
povodia záporná. V hornej časti povodia dosiahla hodnotu -52,4 mm (tab. 6, obr. 10) a v dolnej časti 
povodia -121,2 mm (tab. 12, obr. 11). Zrážkové úhrny v extrémne suchom roku 1993 tvorili v hornej 
i dolnej časti povodia cca 50 % zrážkových úhrnov zrážkovo extrémne vlhkého roku 1977 (tab. 11). 
Mesačné bilancie vody mali charakteristický priebeh s maximom zrážok v mesiacoch jún a júl, 
v prípade dolného povodia Bodvy ešte i august. Maxima odtoku boli viazané na jarné mesiace 
spojené s topením zimných akumulovaných zrážok. Sezónna bilancia vody v čiastkových povodiach 
vyznieva veľmi pesimisticky. Mimo vegetačné obdobie má kladnú bilanciu vody, ktorá má takmer 
podobnú hodnotu ako v hornej (36,9 mm), tak i v dolnej časti povodia (44,3 mm). Hodnota bilancie 
vody v dolnej časti povodia Bodvy (44,3 mm) predstavujú cca 120 % bilancie vody v hornej 
časti povodia. Zaujímavé je, že v hornej časti povodia Bodvy v mimo vegetačnom období  je  
bilancia  vody  extrémne  zrážkovo  nadnormálneho a podnormálneho roku takmer identická, 
čo by dokumentovalo minimálne zmeny v bilancii vody extrémnych rokov (tab. 3).  
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Obr. 10: Bilancia vody v hornej časti povodia Bodvy v extrémne zrážkovo podnormálnom   
              roku 1993 (Z - mesačné sumy zrážok, O - priemerné mesačné výšky odtoku, EP-  
              mesačné hodnoty potenciálnej evapotranspirácie). 
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Obr. 11: Bilancia vody v dolnej časti povodia Bodvy v extrémne zrážkovo podnormálnom   
              roku 1993 (Z - mesačné sumy zrážok, O - priemerné mesačné výšky odtoku, EP-  
              mesačné hodnoty potenciálnej evapotranspirácie). 
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1973-1987 1988-2004 1973-2004 Bilancia vody  
MVO VO Rok MVO VO Rok MVO VO Rok 

Z 255,8 465,3 721,1 241,6 412,3 653,9 248,3 437,2 685,5 
OV 80,4 74,8 155,1 35,3 25,3 60,6 57,1 49,2 106,4 
Ep 100,0 480,0 580,0 100,0 480,0 580,0 100,0 480,0 580,0 

OV + Ep 180,4 553,8 735,1 135,3 504,3 640,6 157,1 528,2 685,3 
Z-(OV + Ep) 75,4 -88,5 -14,0 106,3 -92,0 13,3 91,2 -91,1 -0,9 

Tab. 2: Priemerná sezónna bilancia vody (v mm) v dolnej časti povodia Bodvy za jednotlivé sledované obdobia. 
              (MVO- mimo vegetačné obdobie (XI.-III.), VO- vegetačné obdobie (V.-X.)) 
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Tab. 3: Priemerná sezónná bilancia vody (v mm) v jednotlivých častiach povodia Bodvy v zrážkovo extrémnych rokoch. 
              (MVO- mimo vegetačné obdobie (XI.-III.), VO- vegetačné obdobie (V.-X.)) 

horná časť povodia Bodvy dolná časť povodia Bodvy 
1977 1993 1977 1993 

 
Bilancia 
vody MVO VO Rok MVO VO Rok MVO VO Rok MVO VO Rok 

Z 561 395 956 163,6 321,7 485,3 523,0 364,0 887,0 154,0 315,1 469,1 
OV 435 90 525 36,7 21,0 57,7 275,0 50,0 325,0 9,7 0,5 10,2 
Ep 90 390 480 90,0 390,0 480,0 100,0 480,0 580,0 100,0 480,0 580,0 

OV + Ep 525 480 1005 126,7 411,0 537,7 375,0 529,0 905,0 109,7 479,5 590,2 
Z-(OV + Ep)       36 -85 -49 36,9 -89,3 -52,4 148,0 -165,0 -18,0 44,3 -164,4 -121,2 
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         V dolnej časti povodia Bodvy je bilancia vody extrémnych rokov odlišná a jej charakter 
zodpovedá predpokladaným hodnotám. V zrážkovo podnormálnom roku tvorí bilancia vody v dolnej 
časti povodia Bodvy len 30 % bilancie vody zrážkovo nadnormálneho roku. Vegetačné obdobie má 
bilanciu vody identickú s bilanciou vody v zrážkovo nadnormálnom roku. Z toho vyplýva, že 
v dolnej časti povodia Bodvy je výrazný rozdiel medzi bilanciou vody v zrážkovo podnormálnom 
roku 1993 (-18,0 mm) a zrážkovo nadnormálnom roku 1977 (-121,2 mm). Celkové zhodnotenie 
bilancie vody v extrémnych rokoch v povodí Bodvy dokumentuje povodie ako bilančne deficitné s 
celkovou zápornou bilanciou vody v rozsahu  -18,0 – -121,2 mm (tab. 13). Pri hodnotení bilancie 
vody cez výšku zrážok, odtoku a evapotranspirácie chýba našej predstave etalón, s ktorým by sme 
tieto hodnoty mohli porovnať a vyjadriť sa k dostatku alebo nedostatku vody v povodí. Matematická 
sumarizácia prvkov bilančnej rovnice je len hrubým modelom bilancie vody v povodí.  
 
              Funkčný potenciál povodia  
 

   Hodnotenie bilancie vody v povodí nemá zmysel, ak sa na výsledne hodnoty pozeráme iba 
ako na čísla vypočítane na základe pomeru hodnotených parametrov. Výsledne čísla získajú svoju 
skutočnú hodnotu až po kvantifikácii a kategorizácii základných potenciálov v povodí. Kvantifikácia 
týchto potenciálov je základným a primárnym krokom k racionálnemu využívaniu prírodných 
zdrojov. V zmysle OŤAHEL, J., POLÁČIK, Š. (1987) sme pri hodnotení potenciálu povodia Bodvy 
kládli dôraz na prioritu hospodárenia na báze vodných zdrojov s rešpektovaním hospodárskej 
činnosti (hlavne poľnohospodárstva a lesníctva) a zachovania ekologickej stability krajiny. 
      Z hľadiska funkčného potenciálu môžeme územie povodia Bodvy rozdeliť do troch 
kategórií: 

- oblasť Slovenského Rudohoria so sklonom územia 6-24°, kambisol nenasýtené až        rankre, 
piesočnato-hlinite až hlinite, stredne skeletnaté, lesnatosť nad 70 %, priemerná        teplota 
v roku 5,54-8,22 °C, s dlhodobou priemernou ročnou kladnou bilanciou vody        v povodí 
v hodnote 26,1 mm (75 l.s-1) a so zápornou bilanciou vody vo vegetačnom        období -34,3 
mm ( 9,9 l.s-1) (reprezentované údajmi k profilu Nižný Medzev), 

- oblasť tvorená neogénom a kvartérom Košickej kotliny, so sklonom 0-6°, luvisol,        fluvisol, 
hlinitá až ílovito-hlinita, lesnatosť < 5% s priemernou teplotou v roku 8,65 °C,       s dlhodobou 
priemernou ročnou bilanciou vody v povodí takmer vyrovnanou (-0,9 mm) a so zápornou 
bilanciou vody vo vegetačnom období -91,1 mm (300 l.s-1)       (reprezentované údajmi 
k profilu Moldava nad Bodvou), 

   -    oblasť tvorená silicikom Slovenského krasu so sklonom 2-24°, luvisol, hlinité až   
         ílovité,  stredne skeletnaté pôdy, lesnatosť nad 50 %, priemerná denná teplota v roku                
         5,54 – 8,65 °C.  
 
      Územie patriace do prvej kategórie, ak ho uvažujeme samostatne, sa javí z hľadiska 
vodohospodárskeho potenciálu perspektívne. Jeho vodohospodársky potenciál predstavuje 75 l.s-1. 
Tento potenciál z pohľadu celého systému povodia Bodvy, ako systému navzájom prepojeného 
tokom povrchových a podzemných vôd už nie je tak perspektívny, pretože dolná časť povodia má 
vyrovnanú bilanciu vody. V prípade prevodu prebytku vody do iného povodia z dôvodu využitia 
pre zásobovanie obyvateľstva vodou by došlo v dolnej časti povodia k prehĺbeniu deficitu vody.  
       Územie patriace do druhej kategórie má mierne negatívnu prípadne vyrovnanú  priemernú 
dlhodobú bilanciu vody. Napriek tejto charakteristike je toto územie výdatným zdrojom 
podzemných vôd, ktoré sa nachádzajú na rozhraní Slovenského krasu a Košickej kotliny. Ide 
o územie so značným vodohospodárskym potenciálom, ktorého hodnota sa môže znížiť 
intenzifikáciou poľnohospodárstva a priemyslu (znečistenie), ako aj zvýšenými odbermi vody 
v hornej časti povodia Bodvy. 
     Územie patriace do tretej kategórie zasahuje do hodnotenej časti povodia len okrajovo. Ide 
o územie s extrémnymi geologickými a geomorfologickými pomermi s veľmi ťažko definovateľnou 
hodnotou bilancie vody, ale s významnou funkciou zbernej oblasti. Ide o územie predovšetkým 
s potenciálom rekreačným. 
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             Využiteľnosť vodohospodárskeho  potenciálu krajiny  
 
        I keď vodohospodársky potenciál územia nie je veľký, je potrebne sa týmto problémom 
zaoberať. Postupný rast priemyselnej produkcie, rast životnej úrovne zvyšuje požiadavky na 
spotrebu vody. Keďže povodie Bodvy patrí do typu územia so zápornou bilanciou vody, je 
nevyhnutné veľmi citlivo hospodáriť s vodnými zdrojmi, ktoré sa stávajú strategickou surovinou. 
Z vyhodnotenia vodnej bilancie (tab. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) je vidieť, že horná časť povodia Bodvy 
disponuje určitým vodohospodárskym potenciálom využiteľným pre odbery. Ide v prevažnej miere 
o časť povodia hospodársky málo využívané s relatívne kvalitnou vodou. Dolná časť povodia 
Bodvy má potenciálne využiteľné zásoby podzemnej vody, ktorá sa využíva i v súčasnej dobe pre 
zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Ide o oblasť Košickej kotliny, respektíve o oblasť 
Medzevskej pahorkatiny. Priemerný ročný prebytok vo vlahovej bilancii vody v hornej časti 
povodia (26,1 mm) je ekvivalentom 75 l.s-1, čo môžeme definovať ako vodohospodársky potenciál 
hornej časti povodia. Inú možnosť predstavuje úvaha o vodohospodárskom potenciáli povodia vo 
výške prebytku vody za mimo vegetačné obdobie (60,4 mm), ktorá s tejto časti povodia odteká. 
Táto úvaha by bola správna, ak by sme hornú časť povodia brali ako uzavretý systém bez vstupov 
a výstupov. Pretože musíme uvažovať celý systém povodia, zadržaný prebytok v hornej časti 
povodia by sa okamžite prejavil na vodohospodárskom potenciáli dolnej časti povodia, o čom 
svedčí i takmer vyrovnaná bilancia vody v dolnej časti povodia. Dá sa predpokladať, že zvýšená 
hodnota odtoku v hornej časti povodia Bodvy, ktorú môžeme vnímať ako prebytok, v skutočnosti 
kompenzuje deficit vody v dolnej časti povodia, prípadne sa dostáva cez infiltráciu do horninového 
prostredia mimo hodnoteného povodia Bodvy.  
          Potvrdením tejto teórie sú relatívne výdatne zdroje podzemnej vody čerpané v oblasti Hatín, 
ako i spomínané expedične merania. Hodnotenie vodohospodárskeho potenciálu        v sezónne na 
základe bilancie vody má iný charakter. Horná časť povodia Bodvy i pri deficite vo vegetačnom 
období (-34,3 mm) a prebytku v bilancii vody v mimo vegetačnom období (60,4 mm) dosahuje 
priemerný ročný prebytok 26,1 mm. Dolná časť povodia Bodvy má vyrovnanú ročnú bilanciu vody 
vďaka vzácne vyrovnaným hodnotám prebytku v mimo vegetačnom období (91,2 mm) a deficitu vo 
vegetačnom období (-91,1 mm).   
 
 

         Záver  
 
      Hodnotenie bilancie vody v krajine i napriek svojim úskaliam a určitým nepresnostiam 
umožňuje zhodnotiť zmeny bilancie vody v priestore a čase. Zhodnotenie bilancie vody 
a stanovenie stavu vody v krajine, či už ide o kladnú, alebo zápornú bilanciu vody vytvára 
predpoklady pre hodnotenie vodohospodárskeho potenciálu, ktorý je síce čiastkovým potenciálom, 
ale z hľadiska potrieb človeka patrí medzi základné potenciály. Od vodohospodárskeho potenciálu 
sa odvíja i celkový potenciál krajiny, ktorý tvorí beground pre hospodárske využívanie územia. 
Určenie vodohospodárskeho potenciálu, ktorý je v prípade povodia Bodvy v dlhodobom priemere 
zanedbateľný a nemá praktický význam  (75 l.s-1), zohráva dôležitú úlohu v procese poznania 
vlastnosti jednotlivých parametrov vstupujúcich do bilančnej rovnice a umožňuje dedukovať 
vlastnosti hodnoteného povodia.  
        Ak uvažujeme sezónnu bilanciu vody, tak vodohospodársky potenciál povodia Bodvy 
môžeme vyčísliť v objeme 174 - 300 l.s-1. To by znamenalo redukcia odtoku na nulovú hodnotu, 
čím by sa nevykryl ani deficit z letného obdobia. Je evidentné, že tento stav prietokov nie je 
akceptovateľný, pretože by to znamenalo okrem zlikvidovania akvatického systému na určité 
obdobie v roku i permanentné drénovanie alúvia Bodvy. Tento stav narušenia rovnováhy 
a postupnej zmeny vo vývoji biotopov by v konečnom dôsledku ovplyvnil i biodiverzitu v toku 
nielen na úseku toku hodnoteného povodia, ale i na úsekoch toku v povodí Bodvy pod hodnoteným 
profilom Moldava nad Bodvou. Z toho dôvodu náš postoj k využívaniu vodohospodárskeho 
potenciálu povodia Bodvy sa odvíja skôr od myšlienky trvalo udržateľného rozvoja povodia, 
ktorého reálny vodohospodársky potenciál sa pohybuje v hodnotách maximálne 75 l.s-1 pre hornú 
časť povodia Bodvy. Dolná časť povodia Bodvy je z hľadiska vodohospodárskeho potenciálu 
takmer sterilná. Je potrebné poznamenať, že táto takmer nulová priemerná dlhodobá bilancia vody 
je spôsobená celkovým charakterom hydrogeologických pomerov územia.                                                                                                                                                                                                              
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        Hodnoty vodohospodárskeho potenciálu povodia Bodvy podľa analýz jednotlivých 
parametrov kopírujú charakter zmien zrážkovo-odtokových charakteristík v povodí Bodvy. 
Stanovenie príčin zmien zrážkovo odtokových charakteristík môžeme vidieť jednak v zmene úhrnu 
zrážok, jednak v zmene časového rozdelenia zrážok. Čo je príčinou týchto zmien zatiaľ nie je 
zrejme. Ak vychádzame zo všeobecnej teórie globálneho otepľovania, tak rast teplôt o 0,8-0,9 °C 
mal v prípade povodia Bodvy za následok pokles zrážok o 61,3-67,2 mm medzi hodnotenými 
obdobiami 1973-1987 a 1988-2004. Pokles zrážok o cca 60-70 mm pri raste teploty o 0,8-0,9 °C 
nemôžeme brať za základ pre odhad poklesu zrážok s ďalším rastom teplôt, ktoré predpokladáme. 
Ide o oveľa zložitejšie vzťahy, kde skôr zvyšovanie extrémov môže zohrať dôležitú úlohu.  

      Každopádne je potrebné rátať i s alternatívou poklesu zrážok, ktorá sa prejavila 
v spracovanom území Bodvy. Vypočítaná priemerná hodnota poklesu zrážok môže byť z dôvodu 
použitej metodiky (polygónová metóda) zaťažená určitou systematickou chybou,   ale charakter 
zmien zodpovedá realite.  
           So zmenou teploty a zrážok sa menia hodnoty výšky odtoku. Zmeny výšky odtoku 
v študovanom území reagujú veľmi rýchlo z dôvodu veľkej lability systému povodia. Porovnanie 
zmien výšky odtoku v hodnotenom medziobdobí (1973-1987, 1988-2004) poukázalo na intenzitu 
zmien výšky odtoku. Analýza týchto zmien umožnila zhodnotiť vodohospodársky potenciál povodia 
Bodvy a tiež umožnila vysloviť prognózu ďalšieho vývoja systému. Pokles výšky odtoku 
v hodnotenom medziobdobí v hornej časti povodia Bodvy o 39-42 % a v dolnej časti povodia Bodvy 
o 57-67 % dokumentujú rôznu intenzitu vplyvu zmeny teploty a poklesu zrážok na výšku odtoku 
v jednotlivých častiach povodia. Pokles výšky odtoku medzi hornou a dolnou časťou povodia za 
obdobie 1973-1987             o 47-50 % a za obdobie 1988-2004 o 64-69 % zase dokumentuje intenzitu 
poklesu výšky odtoku medzi časťami povodia Bodvy, ktorú môžeme interpretovať ťažšie z dôvodu 
vplyvu ťažko identifikovateľnej intenzity infiltrácie do horninového prostredia. Ak uvažujeme ako 
základ hodnotu výšky odtoku v období 1973-1987 a porovnávame ju z výškou odtoku v období 
1988-2004, potom rozdiel poklesu výšky odtoku v hornej a dolnej časti povodia dosahuje 21 %. Táto 
hodnota rozdielu výšok odtoku zahŕňa v sebe hodnotu zvýšenej evapotranspirácie, ktorú sme v tejto 
práci uvažovali pre obe hodnotené obdobia ako konštantu, a tiež vplyv hydrogeologických vlastnosti 
povodia. Prepočítané na výšku odtoku je to 31 mm alebo 102 l.s-1. Pokles výšky odtoku spôsobený 
klimatickou zmenou môžeme vyčísliť v priemernej ročnej výške 62 mm, čo zodpovedá 205 l.s-1. 
Rozdiel výšok odtoku medzi hornou a dolnou časťou povodia Bodvy v sledovaných obdobiach vo 
výške cca 18 % môžeme interpretovať, ako prejav rozdielnych hydrogeologických pomerov. Zároveň 
tento rozdiel môžeme tiež interpretovať, ako vplyv kompenzácie poklesu zrážok a rastu 
evapotranspirácie poklesom odtoku. Dôkazom je predlžujúce sa obdobie s vysýchajúcim korytom 
Bodvy. Celá prezentovaná analýza zrážkovo odtokových vzťahov, ako i zhrnutie výsledkov 
poukazuje nielen na nízku hodnotu vodohospodárskeho potenciálu povodia, ale tiež na 
nejednoznačnosť výsledkov získaných z rôznych modelov. Poukazuje tiež na potrebu špecifického 
prístupu pri hodnotení klimatických zmien a ich vplyvu na bilanciu vody v povodí, ktorá ako prvá 
reaguje na podnet zmeny teploty. Na túto zmenu sekundárne reagujú ďalšie komponenty krajiny. Ich 
reakcia je zreteľnejšia, ale je to už reakcia sekundárna, ktorá indikuje zmenu systému povodia.    
        Dosiahnuté výsledky sú tiež indikátorom vplyvu globálnych klimatických zmien na lokálnu 
úroveň klimatickej zmeny, kde táto zmena môže mať iný charakter a intenzitu ako zmeny na 
globálnej úrovni.  
       Výsledky práce sú tiež výstrahou pre ďalšie nepremyslené zásahy do krajiny s cieľom 
zvyšovať exploatáciu jej potenciálu. Ľudstvo doteraz nepochopilo, že každá časť našej planéty má 
len určitý potenciál, ktorý je možné využiť. Všetko, čo využijeme na viac je to, čo zmení charakter 
územia a vyžiada si pre jeho udržateľný rozvoj vstupy, ktoré zvýšia energetické a materiálové 
náklady. Príkladom je povodie Bodvy, v ktorom, ak využijeme jeho vodné zdroje, pravdepodobne 
dôjde k poklesu hladín podzemných vôd a k zmene druhotnej štruktúry krajiny nielen v časti 
povodia, ktorú sme hodnotili. Hodnotenie čiastkových systémov povodia a dosiahnuté výsledky sú 
zároveň vstupmi do prognóz pre celý systém povodia. V prípade povodia Bodvy ide o celý systém 
povodia pod profilom Moldava nad Bodvou, ktorého zmeny ako odozvu na zmeny v časti povodia 
nad profilom Moldava nad Bodvou nevieme odhadnúť z hľadiska časového prejavu, ako 
i z hľadiska intenzity.        
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DETAILNÝ VÝSKUM PÔD V MESTSKOM PROSTREDÍ 
 

 Martina Zverková 
 
 
              Úvod 
 

 Pôda bola dlho chápaná ako niečo, čo sa týka len poľnohospodárstva, alebo lesníctva. Jej 
výskyt v urbánnych územiach je zrejmý, ale precízna identifikácia je veľmi náročná a ťažká. Je to v 
dôsledku veľkej heterogenity, náročnej morfologickej rozlíšiteľnosti, ale hlavne nevyhnutnej 
analytickej charakteristiky ako dôkazu antropického vplyvu na pôdu. Práve vplyv človeka na pôdu 
vytvoril problém ako klasifikovať takéto pôdy. Nedostatočný prieskum človekom ovplyvnených pôd 
zatiaľ nedovolil vytvoriť ich dôkladné mapové znázornenie. 

Trend výskumu urbánnych pôd začal hlavne v Nemecku (Burghardt, 1994), kde majú doteraz 
najprepracovanejšiu terminológiu, charakteristiku, klasifikáciu i mapovanie. Komplikovanosť tejto 
problematiky dokazuje rozdielnosť počtu, názvov aj charakteristík jednotlivých klasifikačných 
jednotiek vo svete. Názorová nejednotnosť panuje v tejto oblasti aj na Slovensku. Otázka definitívnej 
verzie definície a klasifikácie predmetných pôd je stále otvorená (nielen na Slovensku, ale aj vo svete) 
nakoľko komplexný prieskum ako aj databázy takýchto pôd neboli doteraz vykonané. O tom, že ide 
o rýchlo sa rozvíjajúci odbor pôdoznalectva svedčí fakt, že v priebehu nášho výskumu sa menili 
definície pojmového aparátu a už aj u nás sa začal vykonávať detailný výskum pôd v mestách na 
profesionálnej úrovni. 

Zvýšený záujem o pôdy v lokalitách využívaných verejnosťou a dôležitých z hľadiska 
životného prostredia sa prejaví hlavne v prípade akútneho znečistenia. Životné prostredie miest sa 
v našich podmienkach monitoruje hlavne cez vzduch a vodu. Avšak v pôde sa akumulujú a prevažne 
cez ňu sa dostávajú nebezpečné látky do prostredia. Tieto pôdy nemusia byť nevyhnutne 
kontaminované, ale nakoľko sa nachádzajú v priestore intenzívne využívanom i pretváranom 
človekom, upozorňujeme na ich dôkladné preskúmanie. 

V nasledujúcom predkladáme základné teoreticko-metodologické východiská problematiky 
antropogénnych pôd a na základe detailného terénneho výskumu upresňujeme pojmový aparát, 
možnosti a význam zostavenia máp takýchto pôd. 
 
 
            Téma, cieľ, štruktúra a metodika  
 

V súčasnom celosvetovom trende starostlivosti o životné prostredie sa popri najznámejších 
tézach chránenia pôvodnej prírody dostáva do popredia potreba príjemného, zdravého a esteticky 
príťažlivého mestského prostredia. Konkrétna snaha je zameraná hlavne na zabezpečenie čistoty 
ovzdušia, vody, nízkej hlučnosti a sviežej zelene na čo najväčšej ploche. V spomínanej agende často 
absentuje zabezpečenie kvalitnej, nepatogénnej pôdy, ktorá je významným činiteľom zdravého 
mestského prostredia pre každodenný život. V pôde sa totiž akumulujú látky, ktoré môžu byť v istých 
podmienkach toxické. Je tu riziko koncentrácie patogénov negatívne pôsobiacich na ľudský 
organizmus i mestskú zeleň, riziko kontaminácie spodných vôd s možnosťou rozšírenia do okolitých 
oblastí, a pod. Zistenie, do akej miery je nevyhnutné zaoberať sa pôdami v urbanizovanej krajine, aby 
bolo čo najviac eliminované riziko vyplývajúce zo spomenutých skutočností, je jedným z cieľov nášho 
výskumu. 

Mnohostranný vplyv človeka na pôdu vytvoril problém, ako klasifikovať a mapovať nové 
získané vlastnosti pôd. Klasickí pôdoznalci sa pri pôdnom prieskume usilujú nájsť typické genetické 
pôdne predstavitele podľa zaužívanej schémy. Zakomponovanie antropických zásahov do prieskumu 
pôd im v mnohých prípadoch komplikuje danú situáciu, nakoľko táto časť pôdoznalectva nie je 
dostatočne rozpracovaná. Z dôvodu nedostatočného prieskumu človekom ovplyvnených pôd, zatiaľ 
nebolo možné vytvoriť dôkladné mapové znázornenie. Rozloženie týchto pôd [Sobocká (1999) 
uvádza, že na Slovensku zaberajú približne 150 000 ha t.j. približne 3% celkovej plochy územia 
Slovenska. Tento odhad, ako ďalej uvádza, je opatrný, nakoľko nezahŕňa pôdy priemyselných 
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a sídelných oblastí a pôdy pozdĺž dopravných komunikácií.] je vo veľkej mierke málo výrazné, 
bodové, preto len ich komplexný a detailný prieskum dovolí definovať nové trendy v ich klasifikácii 
a mapovaní.  

Začiatok detailného prieskumu antropogénnych pôd zaznamenávame až v poslednom období. 
Prieskum je však nesystematicky a koncentruje sa len na niektoré vybrané lokality. Komplexný 
prieskum pôd sídelných oblastí, priemyselných a dopravných území, banských a ťažobných území, 
zatiaľ nie je dopracovaný. Najprepracovanejšiu terminológiu, charakteristiku, klasifikáciu i mapovanie 
majú Nemci a Američania. Na území strednej Európy určujú vedeckú orientáciu v tejto oblasti práve 
slovenskí pôdoznalci. 

Hlavným cieľom nášho výskumu je na základe detailného terénneho výskumu spoznať 
urbánne pôdy, popísať ich variabilitu v priestore a čase, zistiť možnosti a význam zostavenia máp 
týchto pôd a pripraviť tak východziu pozíciu pre ich ďalší výskum. Po prípadnom ďalšom podrobnom 
výskume fyzikálnych, chemických a biologických vlastností, by sa výsledky mohli použiť pri 
rozhodovacích procesoch v environmentálnej politike miest ako podklad pri lokalizácii mestskej 
zelene, parkov, vhodnosti areálov materských, základných a stredných škôl z hľadiska kvality pôdy, či 
pri kultivačných zásahoch do pôd.    
 Najdôležitejšie výsledky nášho výskumu prezentujeme v práci Zverková (2006). Hodnotíme 
v nej vývoj a súčasný stav spracovania problematiky antropogénnych pôd, načrtávame základné 
teoreticko-metodologické východiská, charakterizujeme vybrané lokoregióny, prezentujeme výsledky 
detailného výskumu, ktorého výstupom sú typické profily antropogénnych pôd z výskumných lokalít, 
ich špecifiká a príklad ich priestorovej interpretácie. Podávame tiež prehľad existujúcej literatúry 
o riešenej problematike, ako aj o modelovom území – meste Prešov. 

Uvedená práca má tri základné časti. Obsahom prvej časti sú teoreticko-metodologické 
aspekty problematiky antropogénnych pôd, t.j. ich charakteristika, klasifikačné systémy a názory 
rôznych autorov na genézu, triedenie a fyziognómiu antrosolov. Kardinálnym problémom sa javí 
charakteristika pôdy v pre ňu netypických podmienkach a súvislostiach – v meste. Táto situácia si 
vyžaduje oboznámenie sa s odbornou pedologickou literatúrou (základné poznatky o pôde, jej 
charakteristiky, metódy skúmania, ale najmä skúmanie jej nových funkcií, hlavne v priestore urbánnej 
krajiny ako aj možnosti mapového vyjadrenia pôdnej situácie). Aj keď v doterajšom poznávaní 
a mapovaní antropogénnych pôd zohráva významnú úlohu pedológia, myslíme si, že výskum vplyvu 
človeka na pedosféru nemôže byť problematikou len jedného vedného odboru. Riešenie si vyžaduje 
interdisciplinárny prístup. Presvedčili sme sa o tom hlavne pri terénnom výskume. To si vyžiadalo 
štúdium rôznych aspektov aj z iných vedných disciplín. V odbornej literatúre sa charakteristika pôdy 
v urbánnom prostredí vyskytuje len okrajovo, lebo pôda sa skúma zväčša ako výrobný prostriedok 
v poľnohospodárstve, resp. lesníctve, ktoré fungujú prevažne v podmienkach mimo mestského telesa.   
 V druhej časti práce je prehľad doterajších výskumov v oblasti modelového územia mesta 
Prešov, ako aj stručná charakteristika jeho prírodných pomerov. Súčasťou je podrobné vymedzenie 
skúmaných lokoregiónov, v ktorých bol vykonávaný detailný terénny výskum. Väčšinu sme 
realizovali v časti Sídlisko III. V rámci mestského organizmu Prešova leží Sídlisko III severovýchodne 
od centrálnej mestskej zóny. Jeho vymedzenie sa v našej práci nezhoduje s vymedzením napr. 
Matlovič (1998) alebo Michaeli (1999).Kritéria na pomenovanie určitého územia, resp. areálu 
termínom lokoregión, ako aj kritéria na jeho vymedzenie sú rôzne. Problematika antropogénnych pôd 
je natoľko komplikovaná a špecifická, že sme pre naše účely lokoregión definovali ako veľmi malé 
územie, vyčlenené na základe charakteru využitia zeme za účelom tvorby pôdnej mapy. Vyčlenili sme 
9 lokoregiónov.  

Výsledky vlastného terénneho výskumu ako aj možnosti priestorovej interpretácie danej 
problematiky uvádzame v tretej časti. Je koncipovaná tak, aby slovne aj graficky reprezentovala 
skúmané lokoregióny. 

Štúdium antropogénnych pôd v skúmanom území patrí svojim charakterom do hraničnej 
oblasti medzi pedológiou a geografiou, najmä fyzickou. Tým je tiež determinovaný vonkajší, širší 
rámec metodiky práce, ktorý ohraničuje integrovanú analýzu prírodných, historických, sociálnych 
a hospodárskych pomerov daného územia. Užšie metodické ohraničenie práce vyplýva z konkrétneho 
študovaného územia, v našom prípade modelového územia – vybraných lokoregiónov mesta Prešov, 
zo samotnej problematiky antropogénnych pôd a bližšieho sledovania špecifických problémov. Pri 
voľbe metodiky spolu so zohľadnením týchto okolností, ako aj faktu, že ide o prvú ukážku detailného 
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výskumu pôd v mestskom prostredí, sme museli vypracovať nový metodický postup, ktorý je uvedený 
v nasledujúcom texte.   

Samotná metodológia mapovania antrozemí vo vybraných lokoregiónoch Prešova 
vychádzala z metód používajúcich sa pri poľnohospodárskych a lesných pôdach, ktoré sme doplnili 
o špecifické formy, nevyhnutné pre výskum a následnú analýzu skúmaných pôd.  

Prvým krokom bolo získanie existujúcich údajov o skúmanom území (textové a mapové 
podklady). Textové údaje sme získavali z literárnych zdrojov. V súvislosti s mapovými podkladmi 
musíme upozorniť na tieto dôležité skutočnosti: 1. najcennejšími podkladmi pri tvorbe nových máp sú 
mapy z doterajších prieskumov a 2. pri tvorbe nových máp platí zásada, že pre potreby nového 
mapovania sa používajú staršie mapy väčších mierok. Ani v jednom prípade sme nemali k dispozícii 
adekvátne materiály. Ak existovali mapové podklady z doterajších výskumov, týkali sa extravilánu, 
resp. nezastavanej plochy mesta a boli vyhotovené len v menších mierkach. Absencia dôležitých 
údajov a hlavne mapových podkladov vo vhodnej mierke je jedným zo špecifík výskumu pôd 
v mestách. 

Samotnému terénnemu výskumu predchádzal výber vhodných lokalít. Pri ňom sme dbali o to, 
aby vybrané výskumné lokoregióny poskytovali dostatok informácii, t.j. boli čo najrôznorodejšie 
a zároveň umožňovali detailné preskúmanie čo najhlbšej časti výskumných profilov. Výber vhodných 
lokalít bol limitovaný obmedzenými možnosťami na výkop pôdnych sond v intraviláne mesta. To je 
ďalšie špecifikum výskumu pôd v mestách. Na tomto mieste musíme opäť upozorniť na skutočnosti, 
ktoré významne komplikujú realizáciu výskumu: 1. existencia administratívnych bariér pre takúto 
činnosť t.j. neochota mestských úradov, resp. vlastníkov pozemkov, vydať povolenie na výkop sond; 
pátranie po vlastníkoch pozemkov; v prípade udelenia povolenia jeho obmedzená časová platnosť a 
podmienenosť; 2. technická náročnosť tejto činnosti t.j. výkopy sond je potrebné vo väčšine prípadov 
vykonávať ťažkými mechanizmami, najmä v dôsledku prítomnosti veľkého množstva artefaktov ako 
aj extrémnej uľahnutosti. Vyššie spomenuté skutočnosti prispievajú svojou podstatou k časovej aj 
finančnej náročnosti daného výskumu. V niektorých prípadoch sme využili aktivity mesta v súvislosti 
s opravami inžinierskych sietí, čo nám vo veľkej miere uľahčilo výskum.  

Vnútorné morfologické a fyzikálno-chemické vlastnosti prírodných trojrozmerných pôdnych 
jednotiek nie je možné skúmať iným spôsobom ako v pedologických sondách, ktoré odkrývajú 
vertikálny pôdny profil. Ten je dvojrozmerný objekt, avšak prirodzené pôdne jednotky sú 
trojrozmernými objektmi. Jednotkou, ktorá predstavuje trojrozmerný výrez z prirodzenej jednotky, je 
pedon. Jeho centrálnou koncepciou sú znaky reprezentované údajmi získanými z pôdneho profilu. 
Množina pedonov tej istej taxonomickej úrovne na určitom mieste tvorí prirodzenú pôdnu jednotu 
pôdneho pokryvu, tzv. polypedon, ktorý je indivíduom pôdnej klasifikácie. Množina rovnakých 
polypedonov tvorí konkrétnu jednotku klasifikácie pôd (konkrétny typ, atď.). Zvláštnosťou 
klasifikácie pôd v porovnaní s klasifikáciami iných objektov je skutočnosť, že prirodzené pôdne 
jednotky sú reprezentované sondami preskúmanými pedonmi. 

Detailný terénny výskum sme začínali vykopaním štandardnej (podľa možností) pôdnej sondy 
a jej presným zaznačením do mapy. Lokalizácia pôdnych sond bola cielená, nie podľa ha, resp. km2, 
čo súvisí so špecifickosťou predmetného výskumu. Po očistení čela výskumného profilu sme vykonali 
fotodokumentáciu a odber vzoriek z jednotlivých vrstiev/horizontov. Odber vzoriek ako aj ich analýzy 
sú ďalším špecifikom výskumu pôd v mestách. Napriek tomu, že fyzikálne, chemické a biologické 
analýzy pôdnych vzoriek sú nevyhnutnou súčasťou pedologického výskumu, musíme konštatovať, že 
tieto neboli vykonané v relevantne dostatočnom množstve. Túto skutočnosť spôsobil fakt, že dôkladné 
analýzy sú veľmi časovo, priestorovo a v neposlednom rade aj finančne náročné. Výsledky analýz sme 
publikovali v (Tobiášová, Zlacká, 2003).  

Po odobratí vzoriek sme vykonali popis jednotlivých vrstiev, resp. horizontov, ktorý je 
špecifikom výskumu pôd v mestách. Údaje sme zapisovali do terénneho zápisníka. Postupovali sme 
podľa pokynov uvedených v „Terénnej príručke“ (Čurlík, Šurina, 1998). Hodnotili sme farbu, vlhkosť, 
zrnitostné zloženie, prekorenenie, biologickú aktivitu, uľahnutosť, skeletnatosť – množstvo skeletu 
a jeho veľkosť. Získané údaje prezentujeme v kapitole 3.2. práce (Zverková, 2006).   

Každý výskumný profil je zapísaný a zobrazený jednotným spôsobom: číslo profilu, 
v zátvorke uvedené pracovné označenie, naľavo hrúbka horizontov (v cm), napravo označenie 
horizontov (H1, E, C,...). Súčasťou je názov pôdneho typu, ktorý je prezentovaný priamo pri profile 
v dvoch variantoch – podľa MKSP (2000) a podľa nášho návrhu (Tobiášová). Pri pomenovaní 
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pôdnych typov a ich signatúre sme vychádzali z MKSP (2000) a z vlastných výskumov. V prvom 
variante (MKSP, 2000) je uvedený názov pôdneho typu, subtyp, varieta, forma a pôdotvorný substrát. 
Zrnitostnú kategóriu neuvádzame (je len v popise), pretože nie vo všetkých prípadoch bola overená 
laboratórnou analýzou. V hranatých zátvorkách je uvedené označenie konkrétnych horizontov. 
V druhom variante (podľa nášho návrhu) je názov pôdneho typu a pôdotvorný substrát, zohľadňujúce 
výsledky teoretického i terénneho výskumu. Označenie konkrétnych horizontov uvádzame opäť 
v hranatých zátvorkách. Pri väčšine výskumných profilov je obrázok zachytávajúci priamy pohľad na 
výskumný profil. V prípade výskytu extrémnosti, alebo zvláštností, je za každou slovnou 
charakteristikou profilu uvedená poznámka (Zverková, 2006). 

Pri identifikácii pôdnych typov sme vychádzali z preštudovanej literatúry a našich zistení, 
ktoré podrobne charakterizujeme v samostatných kapitolách práce (Zverková, 2006). 

Možnosti priestorovej interpretácie danej problematiky rozoberáme zvlášť pre mapy 
v mierkach 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000 a 1:5 000 a mapy v mierke 1:1 000. Nakoľko vychádzame 
z predpokladu, že pôdne typy sú v úzkej korelácii s formami využitia daných areálov, navrhujeme ako 
podkladovú (účelovú) mapu používať mapu vyjadrujúcu využitie skúmaného územia. Diskutabilným 
je pomenovanie týchto účelových máp. My sa prikláňame k termínu „využitie zeme“. Záverečným 
krokom bolo vytvorenie mapy pôdnych typov.  

Ako príklad predkladáme v práci (Zverková, 2006) výslednú mapu využitia zeme (mapa 2) a 
pôdnych typov (mapa 3) modelového územia v mierke 1:1000, ktoré sú výsledkom terénneho 
mapovania. Zostavili sme pre ne špeciálny mapovací kľúč prispôsobený podmienkam pracovného 
územia, mierke podkladových máp, ale najmä špecifickosti skúmanej problematiky. Počas terénneho 
výskumu sme konfrontovali skutočný stav s mapovými podkladmi a v prípade potreby sme ho 
aktualizovali.   
 
 
           Hlavné výsledky nášho výskumu 
 

Hlavné výsledky nášho výskumu prezentujeme v dvoch rovinách. V teoretickej oblasti 
analyzujeme teoreticko-metodologické aspekty problematiky antropogénnych pôd. V praktickej 
oblasti prezentujeme výsledky terénneho výskumu: 
 
 
             Teoreticko-metodologické aspekty problematiky antropogénnych pôd 
 

Analýzou základného pojmového aparátu sme dospeli k záveru, že pre odborníkov sa stáva 
veľmi problematickou už samotná definícia pôdy, ktorá je založená na účele, za akým sa pôda 
využíva, resp. na rôznych funkciách, ktoré pôda v jednotlivých odvetviach plní.  

Z prehľadu definícií, je tento rozdielny prístup zrejmý. Časť autorov (Kalesnik, 1947, Vitásek, 
1949, Brabcová, 1981, kol. autorov 1985) zdôrazňuje v definícii pôdy fakt, že tá je vrstvou alebo/aj 
časťou zemskej kôry. Poľnohospodársky orientovaní autori zároveň zdôrazňujú kyprosť tejto vrstvy 
(Kalesnik, 1947, Brabcová, 1981), alebo pôdu chápu ako základný výrobný prostriedok (Hynek, 1984, 
Hraško, 1984, Bielek, 1991). Ďalšia skupina autorov (Novák, 1953, Pelíšek, 1966, Kutílek, 1978, 
Spirionov-Ščukin, 1980, Vilenskij, 1945, Simonson, 1959) uprednostňuje v definícií skutočnosť, že 
pôda je prírodným alebo prirodzeným útvarom alebo telesom. Napríklad Mičian (in Horník, 1982) 
zdôrazňuje autonómnosť tohto útvaru. Štvrtá skupina autorov predstavuje kybernetické chápanie pôdy, 
t.j. pôdu chápu ako systém (Mičian, 1982, Hynek, 1984, Brabcová, 1981, Hraško-Bedrna, 1988, 
Němeček-Smolíková, 1990, kol.autorov 1985), resp. ako „základný článok ekosystému“ (Hraško, 
1994) alebo „integrálnu súčasť ekosystému“ (Kódex 1996, odporúčanie Rady Európy). Čurlík (1998) 
definuje pôdy ako štruktúrne ekoprvky terestriálnych ekosystémov“.  

V definíciach, ktoré charakterizujú pôdu ako časť zemskej kôry prípadne prírodné/prirodzené 
teleso/útvar, popisujú autori tiež pôsobenie ďalších zložiek krajiny na kôru, resp. útvar či teleso: - 
klíma, organizmy (Kalesnik, 1947), - podnebie, biológia krajiny (Vitásek, 1949), - atmosféra, biosféra 
(Kalesnik, 1968), - voda, vzduch, živé organizmy (Spirionov, Ščukin, 1980), - rastlinstvo, prostredie, 
reliéf, vek povrchovej vrstvy hornín (Brabcová, 1981), geologické procesy a biologické procesy 
(Vilenskij, 1945), - atmosféra, biosféra a hydrosféra (kol. autorov, 1985). 
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Definíciu pôdy prostredníctvom iného pojmu (pedosféra) prezentuje Laatsch-Schlichting 
(1959). Najvšeobecnejšie definície publikujú Oxford dictionary (1997), Webster's dictionary (1993) 
a kolektív autorov (1996) i Kódex (1996).  

Pre našich pôdoznalcov je záväzná definícia pôdy v MKSP (2000): „Pôda je najvrchnejšia 
časť zemskej kôry, ktorá vzniká na styku a za pôsobenia biosféry, atmosféry, litosféry a hydrosféry 
a s ktorými má sústavnú látkovú a energetickú výmenu. Umožňuje rast rastlín a rozklad ich produktov, 
má teda produkčnú funkciu a ďalšie funkcie. Ostatné časti zemského povrchu pôdou v tomto ponímaní 
nie sú.“  

Rozvoj vedy a technický pokrok neustále rozširujú objem poznatkov o pôde a prinášajú nové 
prvky do ich chápania. Pôda je nielen základným výrobným prostriedkom pre poľnohospodársku 
a lesnícku produkciu, ale má množstvo ďalších dôležitých funkcií. Využívanie produkčnej funkcie 
pôdy má už dlhú históriu. Nezávisle na tom však celú túto dobu existovali i ďalšie pôdne funkcie. Na 
existenciu tzv. mimoprodukčných funkcií začali, v rôznej forme a pri rôznych príležitostiach, 
poukazovať špičkoví pedológovia vo viacerých krajinách už v 60tych a 70tych rokoch 20. storočia. 
U nás sa tejto problematike venovali napr. Hraško (1996), Demo (1998), Bujnovský, Juráni (1999), 
Bedrna (2002) a iní. Napriek názorovej nejednotnosti pri vymedzovaní a chápaní funkcií pôdy, sa 
vedci zhodujú v tom, že všetky funkcie pôdy majú rovnakú dôležitosť, ale v lokálnych podmienkach 
je možné niektorú z funkcií pôdy uprednostňovať pred druhými. V súvislosti s existenciou 
mimoprodukčných funkcií pôdy narastá požiadavka hodnotiť pôdu z celkového ekologického, 
socioekonomického a v konečnom dôsledku z environmentálneho hľadiska. Na tento účel bol 
zavedený pojem „kvalita pôdy“. 

V súčasnosti neexistuje presná definícia kvality pôdy a ani pravidlá na jej hodnotenie. Pri 
ňom musia byť akceptované heterogenity pôdy.  Názory na parametre kvalitnej pôdy sú predmetom 
diskusií. Napriek tomu sa v literatúre stretávame s určitými pokusmi o ich vymedzenie. Veľká 
heterogenita znemožňuje vypracovanie všeobecných pravidiel pre kvantitatívne hodnotenie. 
Rozhodovanie závisí na tom, ktorá pôdna funkcia je z hľadiska využitia pôdy najdôležitejšia. Ak je 
uvažovaná multifunkčnosť pôdy, musia byť brané do úvahy nielen súčasné, ale aj všetky potenciálne 
využitia pôdy.   

Nakoľko do prirodzeného vývoja pôd zasahuje čoraz častejšie človek, analyzujeme pojmy 
antropogénny, antropizácia atď. 

Človek svojou činnosťou zasahuje do všetkých geosfér. Jeho pôsobenie na pôdu môže byť 
cieľavedomé, neuvedomelé, kladné, záporné, priame alebo nepriame. Pôdotvorný proces podmienený 
činnosťou definuje Mičian ako antropogénny pôdotvorný proces. „Činnosť človeka“ ako 
pedogenetický faktor je definovaná mnohými autormi. Rozdiel je len v jeho postavení a sile:  

Na rastúci význam tohto faktora (zmenou z lokálneho na globálny) poukazuje Hynek (1984). 
Za samostatný faktor osobitného druhu ju označujú napríklad Mičian (1965), Kutílek (1978), Hynek 
(1984), Hraško, Bedrna (1988), Bedrna (1998). Brabcová (1981) uvádza „činnosť človeka“ ako súčasť 
pôdotvorného faktora biosféry. 

Špecifický pojem, ktorý je v literatúre (napr. Bedrna, 1998, Sobocká, 1999) pertraktovaný 
v súvislosti so zmenami v pôde zapríčinenými činnosťou človeka, je antropizácia. Jej podrobnú 
analýzu prezentujú napríklad Bedrna, 1996, 1998 a Sobocká, 1999a, 1999c. 

V literatúre existuje nejednotnosť v používaní termínov antropogénny, antropický. Jedna 
skupina používa termíny antropický, antropizácia a druhá skupina antropogénny, antropogenizácia. 
Z uvedeného vyplýva, že antropický a antropogénny sa často považujú za synonymá. To isté platí aj 
v prípade pojmov antropizácia a antropogenizácia. 

Súčasťou analýzy základného pojmového aparátu je riešenie problematiky definovania 
pojmov degradácia a deštrukcia pôdy. V súvislosti so štúdiom pôdneho krytu ide v prípade 
degradácie o postupné narúšanie pôdnych vlastností, ktoré vedie k poklesu alebo aj zániku pôdnej 
úrodnosti. Vo všetkých definíciach pojmu degradácia pôdy, ktoré analyzujeme, poukazujú autori na 
to, že je spojená s činnosťou človeka a ovplyvňuje úrodnosť pôdy, čím nepriamo ovplyvňuje aj iné 
zložky krajiny. Vyšší stupeň poškodenia pôdy vyjadruje pojem deštrukcia pôdy. Tú podrobne 
analyzuje napríklad Midriak (1984). 

Na závažnosť antropických vplyvov v procese zmien ustáleneho stavu vo vývoji pôd, 
poukazuje Linkeš (1981). Aby sa predchádzalo znehodnocovaniu pôdy, je nevyhnutné mať dostatok 
informácií o rozsahu a druhu poškodzovania. To sa uskutočňuje prostredníctvom monitoringu, t.j. 
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kontroly v pravidelných intervaloch. Iný príklad kontroly (prostredníctvom skúmania priebehu 
erózno-akumulačného procesu) uvádza Lehotský (1999).  

Ďalší pojem, ktorý sme riešili v rámci analýzy základného pojmového aparátu, je aberácia 
resp. odchýlnosť pôdy. Do literatúry ho zaviedol Bedrna (1998e), na vyjadrenie nezdravého stavu 
pôdy. Z literatúry je zrejmé, že ide o stav pôdy, ktorý spôsobil človek svojou činnosťou.  

Jedným z cieľov nášho výskumu je vymapovať antropogénne pôdy vybraných lokoregiónov 
Prešova. Pred samotným mapovaním je nevyhnutné zadefinovať jeho objekt. 

Z literatúry vyplýva, že problematika definovania antropogénnej pôdy bola pertraktovaná 
už v prácach staršieho dáta (napr. Kalesnik, 1968), ale výraznejší pokrok v tejto oblasti nastal až v 90. 
rokoch. Ucelený prehľad definícií antropogénnych pôd vo svete s cieľom vedeckej orientácie v tejto 
oblasti prezentuje Sobocká (1999b).  

Definícia FAO nezohľadňuje presne vymedzený pojem antropogénna pôda a je 
nejednoznačná. Definícia podľa WRB je prepracovaná pomerne podrobne. V ruskej klasifikácii sa 
zdôrazňuje netypickosť stavby profilu antropogénnych pôd pre prírodné pôdy. V Soil Taxonomy nie je 
vytvorená definícia antropogénnej pôdy na úrovni samostatného radu. V nemeckej klasifikácii 
definícia zahŕňa len pôdy, ktoré sú výrazne pretvorené priamou činnosťou človeka. V našom 
Morfogenetickom klasifikačnom systéme pôd (MKSP), v jeho tretej verzii, je definícia, ktorá medzi 
antropogénne pôdy zahŕňa pôdy výrazne pretvorené alebo umelo vytvorené človekom. 

Tieto pôdy sa v jednotlivých klasifikačných systémoch označujú ako antropogénne pôdy 
(klasifikácia pôd Ruska, Nemecka, SR) alebo antrosoly (FAO-UNESCO alebo WRB). 

S globálne narastajúcim trendom antropizácie pôd súvisí aj úplne nová problematika 
diagnostických horizontov antropogénnych pôd, ktorá ešte nie je dostatočne prepracovaná. 
Z hľadiska pôdnej morfológie, fyzikálno-chemických i biologických charakteristík sú v nami 
analyzovaných medzinárodných systémoch prepracovanejšie ako v našom MKSP. Na rozdiel od 
väčšiny (okrem niektorých, napr. v Rusku) analyzovaných systémov, kde sa za antropické pôdy 
považujú pôdy kultivované, v našom MKSP sa uvažujú aj pôdy degradované a umelo vytvorené, čo 
prispieva k ich detailizácii. 

Z literatúry vyplýva, že počet, názov i charakteristika jednotlivých klasifikačných jednotiek je 
v medzinárodných klasifikačných systémoch rozdielna. Názorová nejednotnosť existuje aj na 
Slovensku. Dôkazom je niekoľko klasifikácií antropogénnych pôd (Bedrna, 1996, Hraško, 1995, 
Kolény, 1994a, 1994b, 1994c, Sobocká, 1997c). Viaceré práce (napr. Sobocká 1997c, 1999b, Bedrna, 
1999, Račko, 1999) kriticky prehodnocujú doterajší klasifikačný systém antropogénnych pôd v rámci 
MKSP a poukazujú na nevyhnutnosť ich dopracovania a kompletizácie na základe pôdneho prieskumu 
a determinácie reprezentatívnych pôdnych profilov. V súčasnom období už existuje nový – tretí 
variant MKSP pre Slovensko, v ktorom sa nové poznatky o antropogénnych pôdach riešia 
progresívnym spôsobom. 

Za kardinálne problémy skúmanej problematiky považujeme terminologické i klasifikačné 
zatriedenie substrátov a pôd urbánnych i priemyselných oblastí. Pri substrátoch existuje názorová 
nejednotnosť v definovaní plôch bez vegetácie, zastavanými budovami, cestami a priemyselnými 
podnikmi. Osobitným prípadom sú antropogénne pôdy oblastí postihnutých ťažbou nerastných 
surovín. 
 
 
             Terénny výskum 
 

Výsledky terénneho výskumu prezentujeme v samostatnej – tretej kapitole práce (Zverková, 
2006). Výskum sme realizovali v severovýchodnej časti mestského organizmu Prešova, na Sídlisku 
III. Pri výbere a vymedzovaní územia sme zohľadňovali komplikovanosť, špecifickosť ako aj časovú, 
priestorovú a finančnú náročnosť tohto výskumu. Výskumnými jednotkami boli lokoregióny, ktoré 
sme pre účely nášho výskumu definovali ako veľmi malé územia, vyčlenené na základe charakteru 
využitia zeme s cieľom vytvoriť pôdnu mapu. Počas výskumu sme dospeli k názoru, že mapovanie 
pôd si v mestách v dôsledku ich veľkej heterogenity vyžaduje ešte menšie výskumné jednotky. Preto 
sme lokoregióny rozdelili na výskumné segmenty.  

Pri terénnom výskume, signatúre a charakteristike výskumných profilov ako aj priestorovej 
interpretácii danej problematiky sme používali pojmový aparát, ktorého existenciu si vyžiadala 



 

 104 

špecifickosť antropogénnych pôd. Uprednostňujeme pojem „výskumný profil “ pred pojmom pôdny 
profil. Myslíme si, že je hierarchicky na vyššej úrovni a lepšie vystihuje skutočnosť, že nie všetko čo 
vykopeme v meste je pôda, t.j. nie vždy ide o pôdny profil. Výskumný profil zahŕňa aj areály 
definované ako nepôdy. Problematické, resp. diskutabilné sa nám javí aj pomenovanie účelovej – 
podkladovej mapy pre vytvorenie mapy pôd. Prikláňame sa k názoru, že dominantným faktorom 
vývoja pôd, v mestách je funkčné využitie krajiny, preto sme použili pre názov podkladovej mapy 
termín „využitie zeme“.  

Ďalšie pojmy, ktorých existenciu a definovanie sme riešili sú: urbánne pôdy, antropogénne 
pôdy, antrosoly, antrozeme, technosoly a technozeme. V urbanizovanom území existujú tri základné 
kategórie pôdneho fondu: poľnohospodársky (PPF), lesný (LPF) a zastavaný (ZPF). Súhrnne môžeme 
tieto pôdy pomenovať urbánne pôdy. Pre potreby našej práce sme ich rozdelili na mestské v pravom 
slova zmysle a rurálne, vzťahujúce sa na vidiecke oblasti.  

Pojem antropogénne pôdy chápeme v zmysle MKSP (2000), t.j. označuje pôdy výrazne 
pretvorené nepretržitou a dlhodobou kultiváciou, degradáciou alebo človekom umelo vytvorené. 
Príponu –zem, -sol považujeme za domáce (-zem) a cudzojazyčné (-sol) vyjadrenie toho, že ide 
o pôdu. V zmysle vyššie uvedeného chápeme pojmy antrosol-antrozem, technosol-technozem za 
synonymá. Na základe literatúry a terénneho výskumu sme dospeli k záveru, že antropogénne pôdy 
zahŕňajú tri kategórie pôd: kultizeme, antrozeme a technozeme. Podľa nášho názoru predpona kulti-, 
antro- a techno- je vyjadrením miery intenzity vplyvu človeka. Zároveň vyjadruje miesto v pôdnom 
profile, na ktoré sa táto činnosť zameriava. Skupina kultizemných pôd je najmenej (z tejto trojice) 
ovplyvnená človekom. Miesto jeho najintenzívnejšieho vplyvu sa zameriava na hornú časť profilu 
(kultizemný diagnostický horizont). V skupine antrozemných pôd je vplyv človeka taký výrazný, že sa 
prejavuje  v celom profile. V hornej časti profilu je diagnostickým znakom antrozemný horizont Ad, a 
v dolnej časti profilu antropogénne substráty. Skupina technozemných pôd je najviac ovplyvnená 
človekom. Miera ovplyvnenia sa prejavuje v celom profile a je taká intenzívna, že ohrozuje samotnú 
existenciu pôdy. V zmysle vyššie uvedeného sme vytvorili návrh klasifikácie antropogénnych pôd 
(tab.1). Antropogénne pôdy zahŕňajú tri skupiny pôd: kultizemné, antrozemné a technozemné.  

V skupine pôd kultizemných je päť pôdnych typov: kultizeme, hortizeme, rigozeme, 
terozeme a nekrozeme. Tieto zaberali na našom výskumnom území najmenšie plochy. Zaradenie 
pôdneho typu nekrozem do tejto skupiny môže vyvolávať diskusie. Ide o pôdy cintorínov, ktoré plnia 
produkčnú funkciu len v rovine teoretickej (umožňujú rast vegetácie). Snahou človeka nie je ich 
produkciu zvyšovať. Plnia skôr inú funkciu, a v tomto zmysle by sme ich mohli zaradiť k pôdam 
technozemným. Ich detailnejší výskum je hlavne z etického hľadiska veľmi problematický. V skupine 
antrozemých pôd sú štyri pôdne typy: naturozem, pyrozem, technozem a skeletozem. Ich 
identifikácia je podmienená hlavne charakterom substrátu. Do skupiny technozemných pôd sme 
zaradili pôdy, ktoré sa nachádzajú pod chodníkmi (s asfaltom alebo dlažbou) a pod komunikáciami. Sú 
to pôdy v novom ponímaní, t.j. plnia inú (nie produkčnú) funkciu. Označené sú pojmom technozem. 
Diskusie môže vyvolávať názov pôdneho typu technozem a ekranozem. V práci používame 
označenie platné aj v medzinárodných klasifikáciách. Po našom výskume máme výhrady k takému 
označeniu. Myslíme si, že termín „technozem“ korešponduje viac s pôdnym typom patriacim do 
skupiny technozemných pôd. Preto by sa mal používať pre pôdy pod asfaltom, dlažbou, ktoré podľa 
nášho návrhu patria do skupiny technozemných pôd a sú pomenované ekranozeme. Termín 
„ekranozem“ by sa podľa nás mal používať pre pôdy, ktoré sa vyvinuli z antropogénnych substrátov 
technogénneho pôvodu, t.j. pôvodne boli pomenované technozeme. V našej práci používame pôvodné 
označenie (technozem – pre pôdy z antrop. substrátov tech. pôvodu). 

Pri hodnotení terénneho výskumu musíme konštatovať, že mnohé zaužívané postupy sme 
vzhľadom na špecifickosť skúmanej problematiky nemohli uplatniť. Absencia dôležitých údajov 
a hlavne mapových podkladov vo vhodnej mierke, spôsobili, že vstupnými údajmi pre výskum boli 
hlavne údaje získané vlastným terénnym výskumom. Pri výbere výskumných lokalít sme dbali o to, 
aby boli čo najrôznorodejšie a súčasne umožňovali detailné preskúmanie čo najhlbšej časti 
výskumných profilov. Zároveň sme počítali s obmedzenými možnosťami na výkop pôdnych sond 
v intraviláne mesta. Existencia administratívnych bariér a technická náročnosť tejto činnosti 
prispievajú svojou podstatou k časovej aj finančnej náročnosti daného výskumu. V niektorých 
prípadoch sa dajú využiť aktivity mesta spojené s opravami inžinierskych sietí, čo môže významne 
uľahčiť výskum. Detailný terénny výskum si vyžaduje cielenú lokalizáciu pôdnych sond, nie podľa 
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ha, resp. km2. K takému tvrdeniu nás vedie predpoklad, že existuje úzky vzťah medzi pôdnym typom 
a využitím zeme. Pri identifikácii výskumných profilov je potrebné vykonať dôkladnú 
fotodokumentáciu, kvalitný odber vzoriek a ich analýzy. Napriek tomu, že fyzikálne, chemické 
a biologické analýzy pôdnych vzoriek sú nevyhnutnou súčasťou pedologického výskumu, musíme 
konštatovať, že tieto neboli v našom prípade vykonané v relevantne dostatočnom množstve. Túto 
skutočnosť spôsobil fakt, že dôkladné analýzy sú časovo, priestorovo a v neposlednom rade aj 
finančne veľmi náročné. 

Jednou zo špecifických čŕt výskumu pôd v mestách je popis vrstiev, resp. horizontov. 
Priamo v teréne sa dajú identifikovať farba, vlhkosť, zrnitostné zloženie, prekorenenie, biologická 
aktivita, uľahnutosť, skeletnatosť (množstvo, veľkosť a druh skeletu) a prítomnosť artefaktov. Pri 
signatúre výskumných profilov navrhujeme postupovať zaužívaným spôsobom: číslo profilu 
s názvom pôdneho typu, naľavo písať hrúbku horizontov (v cm) a napravo označenie horizontov. 
Súčasťou by mala byť podrobná charakteristika jednotlivých horizontov. V prípade výskytu 
extrémnosti, alebo zvláštností, je potrebné uviesť poznámku o ich existencii, charaktere a rozsahu. 

Z našich výskumov sme dospeli k záveru, že pred definitívnou identifikáciou pôdnych typov 
je potrebné zistiť aj využitie zeme. Nakoľko vychádzame z predpokladu, že pôdne typy sú v úzkej 
korelácii s formami využitia daných areálov, navrhujeme ako podkladovú (účelovú) mapu používať 
mapu vyjadrujúcu využitie skúmaného územia. 

Jedným z cieľov nášho výskumu bolo zistiť možnosti a význam zostavenia máp pôdnych 
typov v mestách. Charakter priestorovej interpretácie danej problematiky sme riešili zvlášť pre mapy 
v mierkach 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000 a 1:5 000 a zvlášť pre mapy v mierke 1:1 000. Navrhujeme 
používať 2 typy legiend, ktorých podrobnosť závisí od zvolenej mierky mapy.  

Pri tvorbe mapy v mierke 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000 a 1:5 000 odporúčame používať 
stručnejšiu (generalizovanejšiu) legendu 1 (Legenda 1). V našom návrhu obsahuje 8 typov areálov, 
z ktorých areál zástavby navrhujeme (vzhľadom k riešenej problematike) členiť na nižšej hierarchickej 
úrovni. Predpokladáme, že jednotlivé typy zástavby sa väčšinou spájajú s určitým pôdnym typom, 
resp. identifikujú plochu bez pôdy. V ďalšej identifikácii pôd v mestách pomáhajú orientovať 
výskumníka na inštitúcie, ktoré sú vlastníkmi týchto objektov, ako aj na špecifické metódy výskumu 
a analýzy.  

Pri tvorbe mapy v mierke 1:1 000 odporúčame použiť legendu 2 (Legenda 2). V našom 
návrhu obsahuje 7 typov areálov, ktoré sú ďalej členené na nižšie hierarchické úrovne, ktoré sa dajú na 
mape vyjadriť postupne farbou, číslom, písmenom, v závislosti od charakteru územia.  

Po vytvorení máp využitia zeme môžeme pomocou nami navrhnutej špeciálnej tabuľky 
a výsledkov terénneho výskumu vytvoriť mapy pôd. Na základe našich skúsenosti odporúčame vo 
výslednej mape v mierkach 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000 a 1:5 000 zobrazovať len skupiny pôd, t.j. 
kultizemné, antrozemné a technozemné. V areáloch kde sa môžu nachádzať viaceré skupiny pôd, 
označíme tú, ktorej pôdne typy sa vyskytujú vo väčšine. Na mapách v mierke 1:1 000 odporúčame 
zobrazovať pôdne typy. V mierkach 1:5 000 a menších by podrobnejšie špecifikovanie pôdnych typov 
výrazne sťažovalo orientáciu na mape. Vzhľadom na malé plochy, ktoré skúmané pôdy na mapách 
týchto mierok zaberajú, to ani nie je potrebné. Sú to pôdy s veľmi špecifickými vlastnosťami 
a náročnosťou výskumu. Ich detailné skúmanie je preto nevyhnutné a vyžaduje si mapovanie v oveľa 
väčších mierkach. 

Po akceptovaní vyššie uvedených skutočností a výsledkov terénneho výskumu sme sa pokúsili 
vytvoriť mapu pôd. Vzhľadom na fakt, že počas terénneho výskumu sme objavili nové skutočnosti, 
ktoré znemožňovali vytvoriť serióznu mapu pôd pre celé skúmané územie, rozhodli sme sa 
prezentovať v práci (Zverková, 2006) len príklad mapy pôd. Týka sa modelového územia, ktoré je 
súčasťou nášho výskumného územia, ale zaberá oveľa menšiu plochu a nezahŕňa všetky areály, ktoré 
sme analyzovali. V práci Zverková (2006) predkladáme tiež príklad podkladovej mapy toho istého 
územia, ktorá zohľadňuje špecifickosť problematiky. Na našom modelovom území sme identifikovali 
3 pôdne typy: naturozem, pyrozem a ekranozem. 
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             Záver význam a prínos výskumu 
 

Hlavným cieľom nášho výskumu bolo na základe detailného terénneho výskumu spoznať 
urbánne pôdy, popísať ich variabilitu v priestore a čase, zistiť možnosti a význam zostavenia máp 
týchto pôd a pripraviť tak východziu pozíciu pre ich ďalší výskum. Myslíme si, že tento cieľ sme 
splnili. 

Vykonali sme detailný terénny výskum a spoznali sme urbánne pôdy nielen teoreticky, ale 
aj priamo v teréne. Potvrdila sa nám vysoká variabilita skúmaných pôd v priestore a čase, ktorá 
bola jedným z dôvodov, že pôdne analýzy neboli vykonané v adekvátnom množstve a kvalite. Zistili 
sme, že možnosti zostavenia máp týchto pôd sú obmedzené špecifickosťou samotných pôd ako aj 
metód ich skúmania. Čo sa týka významu zostavenia máp predmetných pôd, myslíme si, že sú veľmi 
potrebné.  

Podarilo sa nám splniť aj ďalší cieľ nášho výskumu: zistili sme, že je veľmi dôležité 
zaoberať sa pôdami v urbanizovanej krajine, aby sa čo najviac eliminovalo riziko zníženia kvality 
životného prostredia v mestách a tým aj života mestskej populácie. Myslíme si, že sa nám podarilo 
vytvori ť vhodnú východziu pozíciu pre ich ďalší výskum.  

Z dôvodu nedostatočného prieskumu človekom ovplyvnených pôd, zatiaľ nebolo možné 
vytvoriť dôkladné mapové znázornenie. Komplexným a detailným prieskumom týchto pôd sa nám 
podarilo upresniť pojmový aparát, teórie a metódy pri klasifikácii a mapovaní. Poznanie 
a monitorovanie urbánnych pôd zatiaľ na Slovensku neexistuje. Je to hlavne v dôsledku 
neakceptovania environmentálnych funkcií pôdneho fondu v mestách. 

Náš výskum je prvou ukážkou detailného výskumu pôd v mestskom prostredí. O tom, že 
ide o rýchlo sa rozvíjajúci odbor pôdoznalectva, svedčia minimálne dve skutočnosti: V priebehu nášho 
výskumu sa menili definície pojmového aparátu a už aj u nás sa začína vykonávať detailný výskum 
pôd v mestách na profesionálnej úrovni (Doc.,RNDr. J. Sobocká, PhD. z VÚPOP). 

Výsledky nášho výskumu by sa mohli použiť pri rozhodovacích procesoch 
v environmentálnej politike miest ako podklad pri lokalizácii mestskej zelene, parkov, vhodnosti 
areálov škôl z hľadiska kvality pôdy, či pri kultivačných zásahoch do pôd.  
 
 
              Literatúra 
 
Arbeitskreis Stadtböden der DBG (1988): Substrate und Substratmerkmale von Böden der   
              Stadt – und Industriegebiete. Mitt. Dtsch. Bodenkundl. Ges., Vol. 56, p. 311 – 316. 
Arbeitskreis Stadtböden der DBG (1997): Empfehlungen des Arbeitskreises Stadtböden der    
              Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft für bodenkundliche Kartierung urban  
              bewerblich, industriell und montan überformter Flächen. Teil 1, Feldführer. Kiel,111p. 
Bachireva, Ľ.V., Lichačeva, E.A., Žigalin, A.D., Mazúrová, V., Stankoviansky, M. (1989):   
              Antropogénne zmeny reliéfu na území mesta (na príklade Moskvy a Bratislavy). GČ, roč. 41,  
              p. 389 – 402 
Bedrna, Z. (1984): Pôda. Príroda, Bratislava, 209 p. 
Bedrna, Z. (1995): Príspevok ku klasifikácii a mapovaniu pôd pozmenených antropogénnou   
             činnosťou. GČ, roč. 47, p. 119 – 129. 
Bedrna, Z. (1996): Príspevok k antropizácii pôd Slovenska. Habilitačná práca. PRIF UK, Bratislava,   
              51 p. 
Bedrna, Z. (1998a): Aberácia pôdy. Zborník referátov z vedeckého seminára Antropizácia pôd III.  
               PríF UK Bratislava, Katedra Pedológie, Bratislava, p. 7 – 10. 
Bedrna, , Z. (1998c): Antropizácia pôdy SR a ich úrodnosť. (str. 135 – 139) In: Trvalo udržateľná  
               úrodnosť pôdy a protierózna ochrana. Zborník referátov z odbornej konferencie. Nitra –  
               Sielnica. VÚPÚ, Bratislava, 346 p. 
Bedrna, Z. (2002): Environmentálne pôdoznalectvo. VEDA Bratislava, 352 p. 
Bedrna, Z., Dlapa, P. (1995): Environmental properties of soil. Acta Envir. Univ. Comenianae   
               Bratislava, 4 – 5, p. 99 – 103.BEDRNA, Z., RAČKO, J., ŠURINA, B. (1994): Príspevok   
               k mapovaniu pôd Bratislavy. GČ, roč. 46, p. 307 – 318. 
 
 
Bielek, P. a kol. (2000): Jubilejná správa o pôde Slovenskej republiky a činnosti Výskumného ústavu  



 

 107 

               pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave. VÚPOP, Bratislava, 123p. 
Billwitz, K., Breuste J. (1979): Anthropogene Bodenveränderungen im Stadtgebiet von Halle/Saale.  
               Wiss. Z. Univ. Halle, 29'80 M, H. 4, p. 25 – 43. 
Bme, H.-P. (1982): Böden des Verdichtungsraumes Berlin. Mitteilgn. Dtsch. Bodenkundl. Gesellsch.,   
               Vol. 33, p. 269 – 280. 
Blume, H.-P. (1989): Classification of soils in urban agglomerations. Cremlingen. Catena, Vol. 16, p.  
               269 – 275. 
Blume, H.-P. (1990): Genesis, ecology and classification of soils in urban agglomerations.  
               Transactions 14th International Congress of Soil Science 5, Kyoto, p. 374 – 375. 
Bujnovský, R., Juráni, B. (1999): Kvalita pôdy – jej vymedzenie a hodnotenie. VÚPOP, Bratislava, 42  
               p. 
Burghardt, W. (1994): Soils in urban and industrial environments. Angewandte Bodenkunde, Inst. für  
               Ökologie, FB 9, Univ. Essen. 
Burghardt, W. (1996): Urbaner Bodenschutz. Arbeitskreis Stadtböden der Deutschen  
               Bodenkundlichen Gesellschaft (Hrsg.), Univ. Essen, 244 p. 
Čurlík, J., Šurina, B. (1997): Príručka terénneho prieskumu a mapovania pôd. VÚPÚ, Bratislava, 134  
               p. 
Engel, R. J., Ahrens, R. J. (1997): Soil taxonomy and Anthropogenic soils. In: Proc. Of Int.  
               Conference „Problems of anthropogenic soil formation.“ Moskva, p. 62 – 66. 
FAO – UNESCO (1994): Soil Map of the World. Revised legend with corrections. ISRIC,  
               Wageningen, 140 p. 
Hiller, D. A., Meuser, H. (1998): Urbane Böden. Springer, Berlin, 161 p. 
Hraško, J. a kol.(1991): Morfogenetický klasifikačný systém pôd ČSFR. VÚPÚ, Bratislava, 106 p. 
Hraško, J., BEDRNA, Z. (1988): Aplikované pôdoznalectvo. Príroda, Bratislava, 473 p. 
Hraško, J., LINKEŠ, V. (1989): Medzinárodná klasifikácia pôd, jej súčasný stav a ciele. GČ, roč. 41,  
              321 – 327. 
Juráni, B. a kol. (1994): Antropogénne pôdy vybraných parkov a záhrad Bratislavy. Zborník referátov  
               z vedeckého seminára. PríF UK Bratislava, Katedra Peológie, Bratislava, p. 17 – 19. 
Katona, S. (1979): The reassessment of anthropogenic effects on environment in the Budapest  
               agglomeration. GČ, roč. 31, p. 12 – 32. 
Kobza, J. (1999): Niektoré fenomény antropogenizácie pôd SR. In: Zborník referátov z vedeckého  
               seminára s medzinárodnou účasťou „Antropizácia pôd IV.“. VÚPOP, PríF UK, Bratislava, p.   
               67 – 71. 
KOLEKTÍV AUTOROV (1996): Dokumenty o pôde. VÚPÚ, Bratislava, 46 p. 
KOLEKTÍV AUTOROV (1998): Metodika pre zostavenie pôdnych a pedogeochemických máp.  
               VÚPÚ, Bratislava, 50 p. 
KOLEKTÍV AUTOROV (2000): Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska 
Kolény, M. (1994a): Diskusný príspevok k poznaniu antropogénnych pôd. Zborník Prirodzená časť  
               krajiny, jej výskum a návrhy na využitie. Bratislava, PriF UK, p. 35 – 39. 
Kolény, M. (1994c): Vplyv antropogénneho faktora na pôdy na príklade vybraného územia  
               v Turčianskej kotline. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae,  
               Geographica, 35, p. 107 – 119. 
Kolény, M. (1995): Príspevok k poznaniu antropogénnych pôd Modry. Zborník referátov z vedeckého  
               seminára Antropizácia pôd. PriF UK, Bratislava p. 33 – 41. 
Kosse, A. (1997): Classification of Anthrosols in WRB. In: Proc. Of Int. Conference „Problems of  
               anthropogenic soil formation.“ Moskva, p. 6 – 10. 
Lehotský, M. (1999): Erózno – akumulačné katény a degradácia pôd. Zborník referátov z vedeckého  
               seminára s medzinárodnou účasťou „Antropizácia pôd IV.“. VÚPOP, PríF UK, Bratislava, p.  
               72 – 78. 
Mičian, Ľ. (1965): Vplyv geomorfologických pomerov na charakter pôdneho krytu. Acta Geologica et  
               Geographica Universitatis Comenianae, č. 5, SPN, Bratislava, 137 p. 
Mičian , Ľ. (1977): Všeobecná pedogeografia. Vysokoškolské skriptá, PríF UK, Bratislava, 154 p. 
 
Midriak, R. (1984): Pôda – jeden zo základných faktorov životného prostredia, jej devastácia  
               a ochrana. GČ, roč. 36, p. 151 – 162. 
Michaeli, E. (2000): Kvalita životného prostredia v regióne Prešova. Zborník referátov z vedeckej  
               konferencie „Urbánny vývoj na rozhraní milénií.“. Urbánne a krajinné štúdie, 3, FF PU,  
               Inštitút turizmu a hotelového manažmentu, Prešov, p. 380 – 392. 
Mosný, V. (1994): Vplyv antropogénnej činnosti na režim povrchových vôd. In: Zborník z vedeckého  
               seminára: „Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia.“ Zemp. Šírava,  



 

 108 

               máj 1994. Ústav hydrológie SAV BA, Výskumná hydrologická základňa ÚHSAV,   
               Michalovce, 301 p. 
Němeček, J., Smolíková, L., Kutílek, M. (1990): Pedologie a paleopedologie. Academia, Praha, 546 p. 
Račko, J. (1994): Príspevok k antropizácii pôd na príklade dolnomoravskej nivy. Zborník referátov  
               z vedeckého seminára. PríF UK Bratislava, Katedra Pedológie, Bratislava, p. 12 – 14. 
Račko, J. (1999): Genéza a morfológia antropizovaných pôd a ich odraz v klasifikácii. In: Zborník  
               referátov z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou „Antropizácia pôd IV.“. VÚPOP,  
               PríF UK, Bratislava, p. 79 – 83 
Rossiter, D.G. (2004): Classification of urban and industrial soils in the World Reference Base for Soil  
               Resources (WRB) 2006. Draft for comments. 15 p. 
Rybár, O., Skalský, R. (1999): Príspevok k poznaniu pôd vznikajúcich na haldách po banskej činnosti  
               v oblasti pezinsko – perneckého kryštalinika. In: Zborník referátov z vedeckého seminára  
               s medzinárodnou účasťou „Antropizácia pôd IV.“. VÚPOP, PríF UK, Bratislava, p. 91 – 98. 
Sobocká, J. (1997a): Classification and mapping of anthropogenic soils in Slovakia. In: Proc. Int.  
               Conf. Problems of anthropogenic soil formation, Moskva, p. 91 – 96. 
Sobocká, J. (1997b): Charakteristika a porovnanie antropogénnych diagnostických horizontov. In:  
                Sborník abstraktů: Půdní systémy a antropická činnost, p. 82 – 84. 
Sobocká, J. (1997c): Návrh klasifikácie antropických pôd pre MKSP. In: Zbor. Zo sem. Pôda  
                v súčasných environmentálnych podmienkach. Zvolen. 
Sobocká, J. (1998a): Anthropogenic Soils and Problems of their Classification in Slovakia.  
               Classification, Correlation, and Management of Anthropogenic Soils, Proceedings – Nevada  
               and California, September 21 – October 2. USDA – NRCS, National Soil Survey Center,  
               Lincoln, Nevada, USA, p. 173 – 180. 
Sobocká, J. (1998b): Classification problems of anthropogenic soils. Vedecké práce VÚPÚ,  
               Bratislava, č. 21, p. 145 – 156. 
Sobocká, J. (1998c): Diagnostika a klasifikácia antropogénnych pôd. Zborník referátov z vedeckého  
               seminára Antropizácia pôd III. PríF UK, Bratislava, Katedra Pedológie. Bratislava, p. 113 –  
               119. 
Sobocká, J. (1999a): Časovo – priestorové zmeny antropogénnych pôd na Slovensku. In: Teoreticko –  
               metodologické problémy geografie, príbuzných disciplín a ich aplikácie. Zborník referátov  
               z medzinárodnej konferenci venovanej jubilujcim osobnostiam slovenskej geografie. UK,  
               Bratislava, p. 133 – 138. 
Sobocká, J. (1999b): K definícii antropogénnej pôdy. In: Zborník referátov z vedeckého seminára  
               s medzinárodnou účasťou – Antropizácia IV. VÚPOP Bratislava, PríF UK, Katedra  
               pedológie, Bratislava, p. 102 – 108. 
Sobocká, J. (1999c): Riešenie antropizácie pôd  Soil Taxonomy USDA. Zborník referátov  
               z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou – Antropizácia IV. VÚPOP, Bratislava, PríF  
               UK, Katedra pedológie, Bratislava, p. 109 – 114. 
Sobocká, J. (1999d): Súčasný stav poznania a hodnotenia antropogénnych pôd na Slovensku.  
               Rostlinná výroba, 45, p. 237 – 244. 
Šišov, L. L., Dobrovoľskij, G. V. (1997): Klasifikacja počv Rossii. Počvennyj institut imeni  
                Dokučajeva, Dokučajevskoje obščestvo počvovedov pri RAN, Moskva, 236 p. 
Šúri, M. (1998): Využitie diaľkového prieskumu Zeme pre mapovanie erózie pôd. Zborník referátov  
                z odbornej konferencie. VÚPÚ, Bratislava, p. 309 – 316. 
 
Tobiašová, M. (1998): Príspevok k problematike antropogénnych pôd. Acta Facultatis Studiorum   
               Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy roč. 30, Folia Geographica  
               2, p. 115 – 120. 
Tobiašová, M. (2000): Problematika mapovania antropogénnych pôd v urbánnom priestore. Zborník  
               referátov z vedeckej konferencie „Urbánny vývoj na rozhraní milénií.“. Urbánne a krajinné  
               štúdie, 3, FF PU, Inštitút turizmu a hotelového manažmentu, Prešov, p. 408 – 414. 
TobiašováÁ, M., Zlacká, A. (2003): Vybrané charakteristiky urbánnych pôd Prešova. Acta Facultatis  
               Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy, Folia  
               Geographica 7, pp. 211 – 219. 
Vaněk, P. (1997): Genese antropogenních půd a jejích ovlivnění různymi způsoby rekultivace.  
               Zborník abstraktov. Půdní systémy a antropická činnosť, ČPS Brno, 1997, p. 81. 
Vil ček, J., Džatko, M. (1994): Význam a využívanie produkčného potenciálu pôd pri formovaní  
               priestoru mesta Prešova. In: Michaeli, E. (ed.): Zborník z konferencie „Interdisciplinárny  
               prístup v tvorbe urbánnych a krajinných plánov“. Urbánne a krajinné štúdie, 1, UPJŠ Prešov,  
               p. 151 – 155. 



 

 109 

Zverková, M. (2006): Antrosoly vo vybraných lokoregiónoch Prešova. Dizertačná práca. FHPV PU,  
               Prešov, 166 p. 
 
 
 
 
 
Tabuľka 1: Návrh klasifikácie antropogénnych pôd SR. (Zverková, 2006) 
 
skupina pôd kultizemných antrozemných technozemných 
pôdny typ kultizem naturozem ekranozem  
 hortizem pyrozem  
 rigozem technozem  
 terozem skeletozem  
 nekrozem    
 
 
 
Legenda 1: Legenda k účelovej mape – podklad pre vytvorenie mapy pôd 

(1:50 000, 1:25 000, 1:10 000, 1:5 000) (Zverková, 2006) 
 
A Otvorená plocha 
 
A 1 areály zelene 
zeleň pri obytných, dopravných, priemyselných, službových a iných objektoch; okrasné záhrady 
a parky, záhradky/záhradkárske osady        
A 2 areály lesné 
les ihličnatý, listnatý, zmiešaný, špeciálneho určenia 
A 3 areály vodné 
prirodzené, umelé 
A 4 areály poľnohospodárske 
orná pôda, TTP- lúky, pasienky, TK - vinice, sady, plantáže 
 
 
B Uzatvorená plocha 
 
B 1 areály zástavby 
 
B 1.1 komunikácie (K) 
chodník, cesta 
B 1.2 iné (I) 
parkoviská, letiská, prístavy, miesta pre domový odpad 
B 1.3 budovy (B) 
obytné, dopravné, priemyselné, službové a iné 
 
 
C kombinácia – otvorené a uzatvorené plochy 
 
C 1 areály službové/služieb 
obchodné, školské, zdravotnícke, kultúrne, športové, rekreačné 
C 2 areály priemyselné 
podniky, firmy, servisy 
C 3 areály ťažby, skládok, výstavby a neúžitkov 
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ťažba, skládky, miesta výstavby, opustené plochy, neúžitky 
 
 
 
Legenda 2: Legenda k účelovej mape – podklad pre vytvorenie mapy pôd 

(1:1 000) (Zverková, 2006) 
 
 
 
A OTVORENÁ PLOCHA  
 
A 1 areály zelene (umelej, verejnej, nepoľnohospodárskej ?) 
A 1.1 zeleň  
A 1.1.1 pri obytných a službových zástavbách 
A 1.1.2 pri dopravných, priemyselných a iných zástavbách 
A 1.2 okrasné záhrady, parky 
A 1.3 cintoríny, krematória 
            
A 2 areály lesné 
A 2.1 les ihličnatý  
A 2.2 les listnatý 
A 2.3 les zmiešaný 
A 2.4 les špeciálneho určenia 
 
A 3 areály vodné 
A 3.1 prirodzené vodné plochy 
A 3.1.1 vodné toky 
A 3.1.2 jazerá, močiare 
A 3.2 umelé vodné plochy 
A 3.2.1 fontány 
A 3.2.2 jazierka 
A 3.2.3 kúpaliska 
A 3.2.4 kanály 
A 3.2.5 priehrady 
A 3.2.6 nádrže 
 
A 4 areály poľnohospodárske 
A 4.1 orná pôda 
A 4.2 TTP 
A 4.2.1 lúky 
A 4.2.2 pasienky 
A 4.3 TK 
A 4.3.1 vinice 
A 4.3.2 sady 
A 4.3.3 plantáže 
A 4.3.4 záhrady/záhradkárske osady 
 
 
 
 
 
 
B Uzatvorená plocha 
 
B 1 areály zástavby 
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B 1.1 historické jadrá a centrá miest 
B 1.2 obytná zástavba 
B 1.2.1 viacbytové domy (bytovky) 
B 1.2.2 rodinné domy (IBV) 
B 1.3 službová zástavba  
B 1.3.1 obchodná 
          B 1.3.1.1 samostatný obchod 
          B 1.3.1.2 obchodné centrum 
          B 1.3.1.3 trhovisko 
B 1.3.2 školská a vedecká  
          B 1.3.2.1 materská škola          
          B 1.3.2.2 základná škola 
          B 1.3.2.3 stredná škola 
          B 1.3.2.4 vysoká škola 
          B 1.3.2.5 internát, študentský domov 
          B 1.3.2.6 ústav 
          B 1.3.2.7 iné 
B 1.3.3 zdravotnícka  
          B 1.3.3.1 nemocnica, poliklinika, zdravotné stredisko 
          B 1.3.3.2 laboratórium 
B 1.3.4 kultúrna  
          B 1.3.4.1 amfiteáter 
          B 1.3.4.2 divadlo, kino 
          B 1.3.4.3 dom smútku, krematórium 
          B 1.3.4.4 novinový stánok 
B 1.3.5 športová  
          B 1.3.5.1 dostihová dráha, jazdecký areál 
          B 1.3.5.2 ihrisko s pevným povrchom   
          B 1.3.5.3 krytá plaváreň 
          B 1.3.5.4 športová hala 
          B 1.3.5.5 štadión 
B 1.3.6 rekreačná 
          B 1.3.6.1 kúpeľné domy 
          B 1.3.6.2 reštaurácie/stravovacie zariadenia 
          B 1.3.6.3 hotely, penzióny, ubytovne/ubytovacie zariadenia 
B 1.3.7 iná 
B 1.4 dopravná zástavba 
B 1.4.1 komunikácie 
          B 1.4.1.1 chodníky (spevnený – asfalt, dlažba) 
          B 1.4.1.2 cykloturistické  
          B 1.4.1.3 cestné 
          B 1.4.1.4 železničné 
          B 1.4.1.5 lodné, pri vodnej ploche  
B 1.4.2 zastávky MHD 
B 1.4.3 parkoviská 
B 1.4.4 garáže 
B 1.4.5 autobusové stanice, železničné stanice 
B 1.4.6 letiská 
B 1.4.7 prístavy 
B 1.4.8 iné (depá, servisy, umývarky,...) 
B 1.5 priemyselná zástavba 
B 1.5.1 podniky, firmy 
B 1.5.2 kotolne, teplárne 
B 1.5.3 miesta pre domový odpad 
B 1.5.4 iné (zberné suroviny) 
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C kombinácia – otvorené a uzatvorené plochy 
 
C 1 areály zanedbané, opustené, neúžitky 
C 1.1 neúžitok 
C 1.2 opustená plocha, zanedbaná plocha 
 
 
C 2 areály ťažby, skládok, výstavby  
C 2.1 ťažobné areály                    
C 2.1.1 lomy                           alebo              C 2.1.1 povrchové 
C 2.1.2 štrkoviská                                         C 2.1.2 podpovrchové 
C 2.2 skládky (tuhého, domového, priemyselného odpadu) 
C 2.3 areály výstavby  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 113

NIEKTORÉ  ASPEKTY  DEMOGRAFICKEJ  DEPRESIE  SLOVENS KA 
ON SOME ASPECTS OF DEMOGRAPHIC DEPRESSION IN SLOVAKIA 

 
Miloš BAČÍK 

 
      „Zisky, konkurenčná schopnosť, mocenská prestíž sú dôležitými čiastkovými cieľmi, ale tieto ciele 
nemôžu zastierať cieľ trvalej udržateľnosti Európy. Do popredia sa tak dostáva hľadanie väzieb 
zdravého populačného vývoja, s existenciou Európy a s vnútorným zmyslom integrácie“ 
                                                                                                                      (Ivanička - Ivaničková, 2007) 
                                                                                                                                                

 Úvod 
 

Keď na prelome 18. a 19. stor. kňaz anglikánskej cirkvi T. Malthus v práci „Pojednanie o princípe 
populácie“ (1798) napísal, že obyvateľstvo má ustavične tendenciu rozmnožovať sa rýchlejšie, než sa 
môžu zväčšovať prostriedky jeho obživy iste nemohol tušiť akým smerom  sa bude uberať populačný 
vývoj v hospodársky vyspelých krajinách. Dnes to už prirodzene vieme. Nálepkovať ho ako pozitívny 
resp. negatívny nie je na mieste. Skôr môžeme povedať, že demografický vývoj reflektuje reprodukčné 
správanie obyvateľstva na meniace sa hospodárske a sociálne podmienky v konkrétnom priestore a čase, 
ktoré môžu byť priaznivé resp. nepriaznivé.   

V poslednom storočí sa udiali na Slovensku viaceré zásadné spoločenské zmeny. Kontinuita 
predvojnového kapitalizmu s povojnovým bola prerušená na štyri desaťročia socializmom, trhové 
hospodárstvo opierajúce sa o princípy slobodného podnikania vystriedala centrálne plánovaná 
ekonomika s orientáciou najmä na krajiny východného bloku. Rok 1989 priniesol politickú, ekonomickú 
a sociálnu transformáciu spoločnosti a výrazne ovplyvnil aj jej  demografický vývoj.  

Vývoj počtu obyvateľov analyzujeme na základe cenzov, ktoré sa uskutočnili na Slovensku po 
vzniku prvej Československej republiky. Sú metodicky organizované tak, že ich výsledky môžeme 
vzájomne porovnávať. Obdobie rokov 1921 až 2001 sme si rozdelili na tri etapy. Ich hranice kopírujú 
dôležité spoločensko-politické udalosti, ktoré sa historicky viažu s územím Slovenska. Prvá etapa 
prebiehala v rokoch 1921 - 1950, druhá 1950 - 1991 a tretia po roku 1991. Pôrodnosť a úmrtnosť 
analyzujeme na základe štatistík z bilancie prirodzeného pohybu obyvateľstva. Ich ročná periodicita 
nám umožňuje kontinuálne sledovať vývoj základných demografických procesov. 
 

Vývoj obyvateľstva 
 

Súčasný početný stav obyvateľstva Slovenska je potrebné posudzovať v kontexte viacerých 
faktorov, ktorých vplyv počas zložitého a dlhého vývinu bol diferencovaný. Od nástupu priemyselnej 
revolúcie v Uhorsku vláda uplatňovala dôslednejšiu politiku hospodárskeho rozvoja, čo sa prejavilo 
predovšetkým budovaním moderného priemyslu a napojením územia na existujúcu železničnú sieť. Na 
Slovensku v druhej polovici 19. stor. prebiehala prvá fáza modernej urbanizácie (tab. 1). 
     V období 1921 až 1950 zasiahli výraznejšie do vývoja obyvateľstva existujúce politické 
a ekonomické podmienky (tab. 2). Medzivojnové obdobie začalo pre hospodárstvo Slovenska dosť 
nešťastne. Hospodárske pomery boli odrazom postavenia Slovenska v novom štátnom útvare, v ktorom 
vláda deklarovala liberálnu hospodársku politiku. Najmä priemysel bol ponechaný vlastnému osudu 
v podmienkach konkurenčnej neschopnosti vo väčšine odvetví. Karvaš (1933) k tomu napísal:  

„Liberalistický princíp voľnej súťaže, ktorý sa štátom na celom území uplatňoval bol pre 
slovenský priemysel pohromou, pretože do konkurenčného boja prišli živly nerovnorodé a hospodársky 
slabší musel vo voľnej súťaži podľahnúť. Nie je možné prevádzať splynutie dvoch území na princípe 
voľnej súťaže. To je možné len usmernenou politikou“.  

Krízové stavy v priemysle sa prelínali s akútnou stagnáciou poľnohospodárstva. Pre nedostatok 
pracovných príležitostí odchádzali obyvatelia do cudziny. Od polovice tridsiatych rokov badať 
zmenšovanie následkov hospodárskej krízy. K významnejšiemu rozvoju priemyslu však nedošlo. 
Nezamestnanosť síce poklesla, ale znova stúpala mimo sezóny, kedy bol nedostatok pracovných 
príležitostí pri stavebných a poľnohospodárskych prácach. V prvých dvoch rokoch existencie vojnovej 
Slovenskej republiky badať hospodársky progres a demografický vzrast. Práve v tomto období bol počet 
obyvateľov Slovenska najvyšší. Nezamestnanosť mala klesajúcu tendenciu. Dôvodov pre jej pokles 
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bolo viacero, najmä vojnová konjunktúra v priemysle, budovanie infraštruktúry a možnosti obyvateľstva  
pracovať za výhodných podmienok v nacistickom Nemecku. V posledných rokoch existencie vojny jej 
útrapy doľahli aj na život obyvateľstva. Začal sa prejavovať nedostatok životných a iných osobných 
potrieb, zaviedol sa prídelový systém, ceny tovarov a služieb rástli, rozmáhal sa čierny obchod a 
korupcia. Vojnová atmosféra, ktorú súdobá dospelá generácia zažívala už druhýkrát, nebola 
demograficky podnetná (Alberty 2005).V populačnom vývoji sa prejavil demografický zákon vojny 
(Rosset 1933). Jeho deštrukčná fáza znamenala nielen zníženie sobášnosti, ale najmä pôrodnosti a 
plodnosti a nárast úmrtnosti. Po r. 1945 nastupuje kompenzačná fáza s vyššou sobášnosťou, 
pôrodnosťou a plodnosťou a nižšou úmrtnosťou.  
 
Tabuľka 1:   Vývoj urbanizácie Slovenska v období 1869 - 2001 

Veľkostná kategória                                                           R  o  k y     c  e  n  z o  v 
 miest  (v tis. obyv.)      1869      1921       1950       1991      2001 
     do 10      191)   4,92)    341)  7,72)   441)   8,62)    641)   7,22)    661)   7,42) 

          10  -   20      5   2,4    13   6,2   14   5,6    33   9,0    32    8,6 
          20  -   50      2   2,8     -    -      5   3,3    28 15,5    29  15,4 
          50  - 100      -     -     2   4,9      1   1,8      9 12,1      9  12,0 
        100 a viac      -     -     -    -     1   5,6      2 12,8      2  12,4 
    Spolu    26  10,1    49  18,8   65  24,9   136 56,6   138  55,8 

1)  počet miest danej veľkosti 
2) podiel miest danej veľkosti na počte obyvateľov Slovenska  

   Pramene vstupných údajov: BAŠOVSKÝ, O.,DIVINSKÝ, B. (1991). The development of modern urbanisation in  
    Slovakia and its present problems.  In Revue Belge de Geographie, roč. 115, č. 1-3,s. 265 - 277. ŠTATISTICKÝ  
    ÚRAD SR (1994). Štatistický lexikon obcí Slovenskej republiky 1992. Bratislava: ŠEVT, s. 279, ISBN 80 - 88707 –  
    01 - 3. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR (2003a). Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002. Bratislava: Perfekt,  
    s. 342, ISBN 80 - 8046 - 228 - 3. 

 
Preferencie skutočnej väčšiny elektorátu v povojnovom Československu vyjadrovalo 

znárodňovanie  a štátne plánovanie hospodárstva, ktorého hlavným cieľom sa stali verejné investície.  
Po februári 1948 prebehla transformácia občianskej demokratickej spoločnosti na socialistickú. Tento 
proces zasiahol všetky oblasti hospodárskeho a spoločenského života a bol fázovaný na etapy 
(päťročnice) a rozpracovaný zjazdmi komunistickej strany (Alberty 2005). V r.1949 bola plánovacia 
komisia „vyčistená“ a premenovaná na Štátny plánovací úrad s celkom odlišnou pôsobnosťou. Nastala 
likvidácia súkromného vlastníctva a podnikania, trhového hospodárstva a vznikla previazanosť 
jednotlivých zložiek spoločenského bytia, ktorá vytvorila jednotnú, celoštátne plánovanú ekonomiku.  
     Nami vymedzená druhá etapa, v ktorej sa vývoj obyvateľstva značne dynamizoval, začala v čase 
akútneho nedostatku kapitálu a dopytu po investíciách. V každom sektore pozostávalo vládne 
plánovanie z ťažkých rozhodnutí - kam alokovať obmedzené zdroje štátu a na čie trovy (Judt 2007).  
      
Tabuľka 2:  Počet obyvateľov Slovenska v období 1921 - 2001  

Celkový prírastok (úbytok)    Rok 
sčítania 

Počet 
obyvateľov                      absolútne          v % 

1921 2 993 859               - - 
1930 3 324 111   330 252 11,0 
1940 3 546 188   222 077   6,7 
1950 3 442 317 - 103 871 - 2,9 
1961 4 174 046   731 729 21,3 
1970 4 537 290   363 244   8,7 
1980 4 991 168   453 878 10,0 
1991 5 274 335   283 167   5,7 
2001 5 379 455   105 120   2,0 

   Prameň vstupných údajov: HANZLÍK, J. (1987). Vývoj obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1850 - 1950. In  
   Nadmerné  ubúdanie  obyvateľstva  Slovenska  v období r. 1700 - 1938. Bratislava: SDŠS, s. 35 (upravené  
   autorom). ČESKÝ STATISTICKY ÚŘAD (1993). Statistická ročenka České republiky. Praha: Český spisovatel, s.  
   441, ISBN 80 - 202 - 0453 - 9.  ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR (2003b). Štatistická ročenka Slovenskej republiky.  
   Bratislava: VEDA, s. 726, ISBN 80 - 224 - 0784 - 4. 
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Osobitný ekonomický program predstavovala socialistická industrializácia Slovenska. Od nej sa 
odvíjala bytová výstavba, rozvoj infraštruktúry a služieb. Sprievodným javom bol nárast mestskej 
a pokles vidieckej populácie, zmeny v jej profesijnej a  kvalifikačnej štruktúre a najmä sociálne istoty.   
V rokoch reálneho socializmu s plánovanou ekonomikou, usmerňujúcou aj dlhodobý vývoj osídlenia 
existovali silné väzby medzi mestami so statusom okresných sídiel a ich spádovými územiami. 
Priestorovým efektom správania sa obyvateľstva boli jeho presuny z rurálneho do urbánneho prostredia 
S procesom urbanizácie sa spájala výrazná asymetria v koncentrácii obyvateľstva medzi sídlami 
vidieckeho a mestského charakteru.  
     Tretia etapa je charakteristické stagnáciou vo vývoji obyvateľstva. Klesá pôrodnosť a plodnosť, 
mení sa jeho priestorové rozmiestnenie (dekoncentračné tendencie, emigrácia) a vnútorná štruktúra 
(najmä veková, vzdelanostná, sociálna  a socio-profesná).  
     Demografický vývoj výrazne ovplyvnili spoločenské zmeny, ktoré sa následne premietli do 
transformácie socio - ekonomických pomerov. Ich odrazom bol celý rad vzájomne podmienených 
vzťahov spoločenskej povahy v podobe zmien priestorových štruktúr (napr. demografickej), ktoré sa 
prejavili nielen v mestách ale aj v ich rozsiahlych zázemiach. Utlmila sa nivelizácia regionálnych 
pomerov, absentovala regionálna politika a prehĺbili sa regionálne rozdiely. 
    Významným motivačným stimulom pre migráciu obyvateľstva z rurálneho do urbánneho  
prostredia pred r.1989 bola existencia pracovných príležitostí, na ktorú sa viazalo často krát získanie 
cenove dostupného bytu v rámci štátom preferovanej a subvencovanej komplexnej bytovej výstavby.  
Od začiatku deväťdesiatych rokov môžeme sledovať opačný proces dekoncentrácie. Prospektorská 
povinnosť štátu s regulovanou cenotvorbou sa v prostredí trhovej ekonomiky ukázala ako neudržateľná. 
Výrazne sa redukoval počet pracovných príležitostí (do popredia sa dostal fenomén nezamestnanosti) 
ako aj  bytová výstavba.  
  

Pôrodnosť a plodnosť 
     

Na území Slovenska rástol počet obyvateľov za feudalizmu veľmi pomaly. Existencia 
viacdetných rodín pri stálom agrárnom preľudnení dospelého obyvateľstva bola motivovaná potrebou 
lacnej pracovnej sily v poľnohospodárstve, čo spôsobovalo, že úroveň pôrodnosti až do konca 19. stor. 
neklesla pod 40 ‰ (Svetoň, Vávra 1965).  
     V prvej polovici minulého storočia pôrodnosť postupne mierne klesala. Pokles bol zreteľnejší v 
dvadsiatych a  tridsiatych rokoch (tab. 3), kedy sa v hospodárstve presadil liberalistický princíp voľnej 
súťaže a ekonomiku postihla hospodárska kríza. „Pohroma“, o ktorej píše Karvaš (pozri str.3), bola 
skutočne zdrvujúca a prejavila sa nielen v priemysle, ale v celej ekonomike a prostredníctvom nej 
v celom živote. V dvadsiatych rokoch bolo pod zámienkou „koncentrácie“, „racionalizácie“, 
„priblíženia k novým odbytiskám“ a podobne likvidovaných asi dvesto závodov, ktoré zamestnávali asi 
¼ predvojnového počtu priemyselných robotníkov na Slovensku (Lipták 1998). Výnimkou boli 
povojnové roky, kompenzujúce nízku pôrodnosť v čase prvej svetovej vojny a obdobie existencie tzv. 
slovenského štátu.  
     Pokiaľ obyvateľstvo Slovenska vykazovalo stále prirodzené prírastky i v medzivojnovom období, 
údaje o plodnosti a ukazovatele čistej miery reprodukcie naznačovali už menej priaznivú situáciu. Srb 
(1998) uvádza zníženie úhrnnej plodnosti zo 4,6 na 2,8 živo- narodených detí. Toto zníženie spôsobilo 
 
Tabuľka 3:  Prirodzený pohyb obyvateľstva na Slovensku v období 1920 - 19391)                

Obdobie   Sobášnosť  Pôrodnosť Úmrtnosť  Prirodzený  
prírastok  

 Rozvodovosť2) Dojč. 
úmrtnosť 

1920 - 1924      9,8       35,4      19,5        15,9             1,9        173,1 
1925 - 1929      8,7       31,1      18,0        13,1             1,9        173,3 
1930 - 1934      8,0       26,7      15,4        11,3             2,5        158,3 
1935 - 1939      7,1       22,7      13,8          8,9             3,4        142,2 

1)  hrubé miery v ‰ (priemer piatich rokov) 
2)  rozvody na 100 sobášov (index rozvodovosti) 

   Prameň: SLOVENSKÝ ŠTATISTICKÝ ÚRAD (1959). Štatistická ročenka Slovenska. Bratislava:  
   ŠEVT, s. 409 (upravené autorom).  

 



 

 116

pokles čistej miery reprodukcie z 1,554 na 0,965. Aby bol zachovaný aj pre budúcnosť aspoň rovnaký 
počet obyvateľov bolo nutné, aby čistá  miera reprodukcie neklesla pod „1,0“, čo považujeme za tzv. 
záchovnú hodnotu. Na Slovensku klesla plodnosť pod túto hodnotu v r. 1935. 
     Vo vojnovej slovenskej republike bola špecifická situácia v hospodárstve, ktorá sa premietla aj do 
verejného života (tab. 4). Pre podnikanie, investovanie a obchodovanie boli v prvých rokoch pomerne 
priaznivé podmienky, pravda pod patronátom nemeckého kapitálu, ktorý mal dostatok hospodárskych 
a politických pák nato, aby mohol dirigovať a usmerňovať hospodársku politiku podľa potrieb 
nacistického Nemecka. Lipták (1998) uvádza, že počet priemyselného proletariátu, ak prirátame aj 
slovenských robotníkov v Nemecku, sa najmenej zdvojnásobil, nezamestnanosť sa prakticky takmer 
zlikvidovala.  
     V povojnových rokoch po rozsiahlom znárodnení sa populačná základňa transformovala sociálne 
a ekonomicky. Bolo odstránené „vykorisťovanie“ a „nezamestnanosť“, centrálnym plánovaním 
hospodárstva sa vytvárali predpoklady trvalého ekonomického rastu a zabezpečenia sociálnych istôt 
obyvateľstva. Vytváral sa všeobecný dojem, že v tomto prostredí sa bude stabilizovať populačný vývoj 
na trvale priaznivej úrovni. Skutočnosť, najmä v regiónoch bola omnoho zložitejšia.  
 
Tabuľka 4: Prirodzený pohyb obyvateľstva na Slovensku v období 1939 - 19451) 

Rok Sobášnosť Pôrodnosť Úmrtnosť Prir. prírastok Rozvodovosť 2) Dojč. úmrtnosť 
1939       6,8       22,7     13,6         9,1          3,3        132,8 
1940       8,5       24,0     14,9         9,1          3,2        140,2 
1941       8,5       24,2     15,1         9,1          3,1        134,6 
1942       8,2       24,8     15,9         8,9          3,2        159,6 
1943       8,5       25,0     14,5       10,5          2,8        151,1 
1944       7,2       26,3     16,7         9,6          3,3        143,2 
1945       7,5       23,7     19,5         4,2          2,4        168,5 

1)  hrubé miery v ‰ 
2)  rozvody na 100 sobášov (index rozvodovosti) 

  Prameň vstupných údajov: SLOVENSKÝ ŠTATISTICKÝ ÚRAD (1959). Štatistická ročenka Slovenska. Bratislava:  
   ŠEVT, s. 409.  

 
     V období socializmu môžeme hodnotiť vývoj pôrodnosti a plodnosti na jednej strane relatívne 
priaznivo - počet obyvateľov neustále rástol, avšak na druhej strane v dôsledku značnej rozvodovosti a 
potratovosti už menej optimisticky. V celom období sa pôrodnosť a plodnosť realizovali pod kuratelou 
štátu v konkrétnych ekonomických a sociálnych podmienkach. (tab. 5). Kým v päťdesiatych rokoch 
(najmä v  prvej polovici) doznievala kompenzačná fáza pôrodnosti z vojnového obdobia, 
v šesťdesiatych rokoch na jej zníženie pôsobilo mnoho faktorov, ktorých vplyv nemožno oddelene 
kvantifikovať. Išlo hlavne o: 
      ›   známy pokles životnej úrovne pri narodení ďalšieho dieťaťa 
      ›   pomalé riešenie bytového problému 
      ›   rastúce finančné výdavky spojené so získavaním a vybavením bytu mladými manželmi 
      ›   zvyšujúca sa zamestnanosť žien bez vytvorenia adekvátnych podmienok pri výchove  
          detí v predškolskom veku (výstavba jaslí a materských škôl)  
      ›   rast spotrebiteľských nárokov najmä mladých ľudí 
  
  Znížením novorodeneckej a dojčenskej úmrtnosti, ktorou ubúdali tzv. náhradné deti (narodené 
ako náhrada za deti zomreté) dochádzalo taktiež k poklesu pôrodnosti a plodnosti.  Jediný krátkodobý 
vzostup pôrodnosti  vyvolaný predĺžením platenej materskej dovolenky nastal v r. 1964. Toto vládne 
opatrenie však nemalo dlhodobejší účinok a už od nasledujúceho roku sme pozorovali pokles hrubej 
miery pôrodnosti. 

 
     V sedemdesiatych rokoch došlo k rýchlejšiemu rastu obyvateľstva v dôsledku väčšieho prírastku 
živonarodených detí. Relatívne vysoké hodnoty hrubej miery pôrodnosti nad 19 ‰ sa dosahovali v r. 
1973 - 1979. Boli odrazom pronatalitných opatrení zo začiatku decénia, kedy došlo k zvýšeniu 
priemerného štátneho príspevku na jedno dieťa, zabezpečili sa programy rozvoja predškolských 
zariadení, zdravotnej starostlivosti, bývania a cenových dotácií detských výrobkov. Propopulačnou 
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politikou straníckych a štátnych orgánov sa Československo zaradilo medzi krajiny s progresívnou 
úrovňou pomoci rodinám s deťmi (Kučera 1988). Nastalo aj zlepšenie celkovej spoločenskej klímy v 
 
Tabuľka 5:  Prirodzený pohyb obyvateľstva na Slovensku v období 1950 - 19891)                    

Obdobie  Sobášnosť  Pôrodnosť Úmrtnosť   Prir. prírastok   Rozvodovosť2) Dojč. úmrtnosť 
1950 - 1954      9,5       28,0     10,6         17,4           5,1         78,6 
1955 - 1959      8,2       24,9       8,7         16,2           6,2         40,5 
1960 - 1964      7,4       20,6       7,8         12,8           7,7         26,8 
1965 - 1969      7,3       18,0       8,4           9,6           8,7         26,0 
1970 - 1974      8,6       19,2       9,3           9,9         11,0         24,6 
1975 - 1979      9,1       20,6       9,6         11,0         13,7         22,5 
1980 - 1984      7,9       18,4     10,1             8,3         17,1         18,6 
1985 - 1989      7,3       16,3     10,1           6,2         21,7         14,5  

1)  hrubé miery v ‰ (priemer piatich rokov) 
2)  rozvody na 100 sobášov (index rozvodovosti) 

   Pramene vstupných údajov:  SLOVENSKÝ ŠTATISTICKÝ ÚRAD (1959). Štatistická ročenka Slovenska.  
   Bratislava: ŠEVT, s. 409 (upravené autorom). FEDERÁLNÍ STATISTICKÝ ÚŘAD (1992). Statistická ročenka  
   České a Slovenské federativní republiky. Praha: SEVT, s. 736, ISBN 80 - 7049 - 041 - 1. 

 
prospech viacdetných rodín, čo sa prejavilo predovšetkým vo zvýšení počtu detí druhého a tretieho 
poradia pri vzraste špecifickej plodnosti aj vo vyšších vekových skupinách žien. Týmto spôsobom sa 
vyrovnala predošlá nižšia plodnosť, avšak skrátením dĺžky medzipôrodných intervalov sa vytvoril 
predpoklad pre pokles pôrodnosti v ďalšom období, kedy došlo k spomaleniu celkového rastu 
obyvateľstva úbytkom živonarodených. Znížil sa počet žien vo veku vysokej plodnosti a realizovaná 
plodnosť žien sa postupne približovala k dlhodobému minimu. Výnimkou bol r. 1989, kedy došlo k 
opätovnému, ale len miernemu rastu pôrodnosti. Do veku vysokej plodnosti sa totiž dostali ženy z 
početnejších populačných ročníkov 1970 a mladších.   
     Pokles plodnosti v sledovanom období sa odlišoval od charakteru poklesu plodnosti v 
šesťdesiatych rokoch. Ten bol dôsledkom zachovania modelu trojdetnej a väčšej rodiny. V 
osemdesiatych rokoch sa prejavila jednoznačná dominancia modelu dvoj - a jednodetnej  rodiny, ktorý 
mal vplyv  na vývoj úhrnnej plodnosti žien, ako aj hodnôt hrubej a čistej miery reprodukcie, ktoré 
postupne klesali.  
    V populácii Slovenska došlo od deväťdesiatych rokov k zmenám demografického správania sa 
obyvateľstva (tab. 6). Stalo sa produktom nepoznaných životných podmienok (najmä nezamestnanosti)  
 
Tabuľka 6: Prirodzený pohyb obyvateľstva na Slovensku v období 1990 - 20081)                

Obdobie  Sobášnosť  Pôrodnosť Úmrtnosť   Prir. prírastok   Rozvodovosť2) Dojč. úmrtnosť 
1990 - 1994       6,3       14,1     10,0          4,1          25,4          11,9 
1995 - 1999       5,1       10,9       9,7          1,2          33,8            9,4 
2000 - 2004       4,8         9,8       9,7           0,1          40,2            7,4 
2005 - 2008       5,0       10,2       9,9           0,3          45,6            6,4 

1)  hrubé miery v ‰ (priemer piatich resp. štyroch rokov) 
2)  rozvody na 100 sobášov (index rozvodovosti) 

   Pramene vstupných údajov: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR (1995). Štatistická ročenka Slovenska. Bratislava, VEDA, s.  
   632,  ISBN 80 - 224 - 0416 - 0.  ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR (2000). Štatistická ročenka Slovenska. Bratislava,  
   VEDA, s. 719,  ISBN 80 - 224 - 0650 - 3. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR (2008). Štatistická ročenka Slovenska.  
   Bratislava, VEDA, s. 680,  ISBN 80 - 224 - 1053 - 3. www.statistics.sk 
 

a nezáujmu resp. ostrého vyčleňovania problematiky rodiny a populačného vývoja z verejnej správy, z 
činnosti vlády a parlamentu. Deti boli „zatlačené“ do súkromnej sféry občanov a rodín, ktorí sa potom v 
daných podmienkach správali celkom pragmaticky. Behom veľmi krátkej doby poklesli hrubé miery 
sobášnosti a pôrodnosti. Klesajúca pôrodnosť bola odrazom celkovej spoločenskej klímy nainfikovanej  
 filozofiou konzumu. Hmotné statky povýšila liberálna spoločnosť na najvyššiu hodnotu. Z detí sa stal 
len akýsi doplnok manželského života. V r. 2001 sa narodilo na Slovensku 51 035 detí, čo bol historicky 
najnižší počet. Základnou demografickou príčinou prudkého poklesu narodených detí bol úbytok 
sobášov. Pri nižších počtoch mladých vydatých žien sa navyše znížili aj hodnoty špecifických plodností.  
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     Mladí ľudia sa svojím demografickým správaním viac diferencovali. Pre väčšinu predstavoval 
subjektívny dostatok finančných prostriedkov hlavný životný cieľ, pre ktorí neváhali migrovať za 
prácou aj mimo územia Slovenska. Na jednej strane malo to svoje opodstatnenie - byty sa stali pre nich 
pri ich nedostatku a cenách celkom nedostupnými. S  hypotekárnymi úvermi sa neskôr otvoril prílev 
privátnych peňazí do bývania. Ceny bytov však vzrástli do takej miery, že  mladí ľudia, ktorí 
nehnuteľnosť nadobudli sú na ňu viazaní na desaťročia splátkami hypoték. Výrazne vzrástli náklady na 
deti, materský príspevok bol pod minimálnou mzdou, manželské pôžičky s 2,5 % - ným úročením boli 
zrušené (tab. 7).  K tomu pristúpil zosilnený individualizmus vedúci k asertivite až sebectvu. Časť 
mladých ľudí nechcela niesť zodpovednosť za partnera a deti. Pre niektorých predstavovali príťaž ich 
životných plánov a preto odkladali alebo odmietali ich narodenie ak už do manželstva vstúpili.  
 
Tabuľky 7:  Štátna sociálna podpora v rokoch 1990 a 2000  

Vybrané opatrenia a sociálne dávky:  r.  1990  (v Kčs)   r.  2000  (v Sk) 
     - pôsobiace na realizáciu plodnosti: 
                        - príspevok pri narodení dieťaťa         2 000         3 110 
                        - prídavok na dieťa            200            640 
                        - rodičovský príspevok            900         2 740 
      - v prospech zdravotného stavu obyvateľstva: 
                        - starobný dôchodok (priemerná výška)          1 893         4 3401) 

      - vzťahujúce sa k migrácii obyvateľstva a jeho bývaniu: 
                        - finančné zabezpečenie bytovej výstavby        120 tis.2)         10 tis. - 5 mil.3) 

1)  v  r. 1999   
2) nenávratný štátny príspevok na stavbu rodinného domu pre mladých manželov, ktorých vek v čase vydania  
   stavebného povolenia  neprekročil 35 rokov 
3) rozpätie cieľovej sumy stavebného sporenia v Prvej stavebnej sporiteľni a.s., tvorené vkladom sporiteľa, štátnou  
   prémiou, úrokmi a stavebným úverom 

   Prameň: BAČIK, M. (2001). Vývoj obyvateľstva v okresoch Banská Bystrica a Brezno v ostatnom intercenzálnom  
    období  (1991 - 2000).  In Geografické štúdie Nr. 8, s.156 -163. ISBN 80 - 8055 - 471 - 4. 

 
     Prudký pokles pôrodnosti a plodnosti postihol najmä dominantnú vekovú skupinu mladých ľudí 
20 - 24 ročných, ktorých sme diferencovali do štyroch základných skupín:  
     › Do prvej skupiny patrili mladí ľudia, ktorí vstúpili do manželstva v nízkom veku často pod 
vplyvom tehotenstva partnerky, ktorej sa skoro po sobáši narodilo prvé dieťa. Išlo o prežívanie 
skoršieho reprodukčného modelu, početne táto skupina slabla. 

  ›  Druhú skupinu tvorili mladí ľudia, ktorí z rôznych dôvodov vstúpili do manželstva buď taktiež 
skôr  resp. s určitým posunom, ale narodenie dieťaťa odkladali na pozdejšiu dobu. 

  ›  Tretiu skupinu predstavovali mladí ľudia, ktorí uzatvorili sobáš neskôr a mali prvé dieťa vo 
vyššom veku. Táto skupina početne rástla.  
     ›  Do štvrtej sme zaradili tých, ktorí sa v údajoch demografickej štatistiky vôbec nevyskytli. Boli 
to tí, ktorí sa neženili ani nevydávali a to so snahou oddialiť vstup do manželstva  na obdobie 
priaznivejších podmienok, alebo zakladali faktické manželstvá.  Osobitne táto skupina mladých ľudí 
početne rástla.  
     Pokles plodnosti žien, najmä v nižšom veku, bol tiež dôsledkom znižujúcej sa manželskej 
plodnosti. Tá klesala odkladaním narodenia prvého dieťaťa. Zároveň však pôsobil druhý, silnejší faktor 
- výrazne nižšie počty vydatých žien vo vekových skupinách 20 - 29 rokov. Početne najsilnejšie 
populačné ročníky z obdobia natalitnej vlny (1976 - 1979) dosiahli v sledovanom období vek 21 - 24 
rokov. Ročníky tejto vlny sa dostali do veku, ktorý bol v minulosti charakteristický vyššou úrovňou 
plodnosti. Podiel vydatých žien v týchto generáciách sa behom deväťdesiatych rokov značne znížil. Aj 
keby plodnosť vydatých žien neklesala, prejavil by sa úbytok vydatých žien v nižšom počte narodených 
detí. 
 
     Úmrtnosť 
 

Ďalším demografickým procesom, ktorý priamo ovplyvňuje prirodzený prírastok  obyvateľstva, 
je úmrtnosť. Z rozhodujúcich ukazovateľov demografického vývoja sú hodnoty úmrtnosti vo 
všeobecnosti najstabilnejším prvkom, menia sa veľmi pomaly (Podolák 1996). 
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     Úmrtnosť na Slovensku v období feudalizmu bola vysoká pre hladomor, ťažkú fyzickú prácu 
a primitívnu zdravotnú starostlivosť, najmä na poli záchrany života. Hlavne vysoká dojčenská úmrtnosť  
neumožňovala väčší prirodzený prírastok obyvateľstva. Ten nastal až v druhej polovici 19. stor. 
postupným znižovaním hrubej miery úmrtnosti.    Výpočty v tab. 8 ukazujú, že za päťdesiat rokov pred 
vznikom prvej Československej republiky, klesla úmrtnosť na Slovensku o ½, t.j. ročne priemerne o 1 
%. V nasledujúcich tridsiatych rokoch sa tempo poklesu udržalo na rovnakej úrovni, s výnimkou 
vojnových rokov. K zníženiu všeobecnej úmrtnosti pomohla úmrtnosť dojčiat. Ešte v r. 1921 
presahovala dojčenská úmrtnosť chlapcov a dievčat približne 200 ‰, čo bola špecifická úmrtnosť 
mužov a žien nad osemdesiat rokov (Svetoň, Vávra 1965). Vcelku priaznivé úmrtnostné pomery sa 
premietli do vývoja strednej dĺžky života. Srb (1998) uvádza na Slovensku jej nárast v r. 1937 oproti 
rokom 1920 - 1922 u mužov zo 43,4 na 51,8 rokov a u žien zo 45,1 na 54,9 rokov. 
     V období socializmu môžeme hodnotiť vývoj úmrtnosti vcelku priaznivo. Počet obyvateľov 
Slovenska neustále rástol, avšak pri pomerne vysokej špecifickej úmrtnosti mužov, hlavne v starších 
vekových skupinách.  
     V päťdesiatych rokoch došlo k výraznému poklesu dojčenskej úmrtnosti. Obyvateľstvo sa dostalo 
prijatím zákona o hygienicko - epidemiologickej starostlivosti do etapy všeobecného zlepšovania 
životných podmienok s najširšou dostupnosťou odbornej zdravotníckej pomoci.  
     V šesťdesiatych rokoch hrubá miera úmrtnosti mierne vzrástla a to v dôsledku vyššej úmrtnosti 
mužov stredného veku, ktorí sa narodili v povojnovom období. Z hľadiska príčin najviac úmrtí bolo na 
choroby obehovej sústavy (ischemická choroba srdca) a zhubné nádory, ďalej to boli poranenia, otravy, 
niektoré iné následky vonkajších príčin a v neposlednom rade aj choroby dýchacej sústavy. Do popredia 
vystúpili tzv. degeneratívne choroby t.j. ochorenia, ktorých výskyt sa prudko zvyšuje s pribúdajúcim 
vekom. 
 
Tabuľka 8: Prirodzený pohyb obyvateľstva na Slovensku v období 1870 - 1919 (‰) 

Obdobie rokov   Pôrodnosť    Úmrtnosť  Prirodzený prírastok (úbytok) 
1870 - 1874       44,3         42,4                       1,9   
1875 - 1879       44,5         36,6                       7,9 
1880 - 1884       42,8         35,7                       7,1 
1885 - 1889       44,0         33,6                    10,4 
1890 - 1894       41,5         32,4                       9,1  
1895 - 1899       40,8         28,0                     12,8 
1900 - 1904       39,2         26,8                     12,4 
1905 - 1909       37,0         24,9                     12,1 
1910 - 1914       34,0         22,1                     11,9 
1915 - 1919       20,6         21,1                    - 0,5  

  Prameň: SVETOŇ, J., VÁVRA, Z.(1965). Reprodukcia obyvateľstva v Československu po druhej svetovej vojne.  
                 Bratislava: SAV, s. 288. 

 
     V sedemdesiatych rokoch s rastom obyvateľstva stúpol absolútny počet zomretých, no ukazovateľ 
hrubej miery úmrtnosti stagnoval (tab. 5). Vo vývoji úmrtnosti nedošlo k väčším výkyvom. Miera 
variačného rozpätia sa pohybovala na úrovni necelých 0,3 ‰. I naďalej pretrvávala zvýšená úmrtnosť 
mužov stredného a vyššieho veku. Dojčenská úmrtnosť sa priblížila k úrovni 20 ‰.   
    Oproti predchádzajúcemu desaťročiu došlo k spomaleniu celkového prírastku obyvateľstva 
v dôsledku úbytku živonarodených a prírastku zomretých. Všeobecná úmrtnosť v celom období bola 
ovplyvnená pomerne vysokou úmrtnosťou mužov v strednom veku (35 - 54 rokov). Hrubá miera 
úmrtnosti sa udržovala stabilne na úrovni 10  ‰  s výnimkou rokov 1983 a 1990. V r. 1983 došlo k 
zhoršeniu epidemiologickej situácie, v r. 1990 úmrtnosť pravdepodobne  ovplyvnili aj spoločenské 
zmeny. Je zaujímavé, že v tomto období nedošlo k zvýšeniu hrubej miery úmrtnosti úbytkom osôb vo 
vysokom veku. Totiž hranicu sedemdesiatych rokov prekračovali osoby narodené za hlbokej populačnej 
depresie v rokoch prvej svetovej vojny. Ročníky sedemdesiatnikov boli preto málo početné. Zníženie 
úmrtnosti v r. 1986 bolo spôsobené tým, že obyvateľstvo nebolo postihnuté významnejšou epidémiou 
akútnych onemocnení horných ciest dýchacích, ktoré zhruba v trojročnej periodicite spôsobujú  zvýšenú 
úmrtnosť na rozhraní zimného a jarného obdobia. Tieto epidémie sú nebezpečné hlavne pre staršie 
osoby, oslabené vekom a rôznymi chorobami. Priaznivejšia epidemiologická  situácia sa preto prejavila 
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predovšetkým nižšou úmrtnosťou v najstarších vekových skupinách. Dojčenská úmrtnosť mala 
klesajúcu tendenciu a v r. 1990 sa priblížila k 10 ‰.  
     Deväťdesiate roky sa niesli v znamení stagnácie vo vývoji početnosti obyvateľstva najmä 
zásluhou výrazného poklesu pôrodnosti. Všeobecná úmrtnosť sa udržala na úrovni 10 ‰  v hraniciach 
nízkeho variačného rozpätia (cca 0,3 ‰). Na vývoj špecifických mier úmrtnosti najmä v strednom a 
vyššom veku vplývalo viacero faktorov - napr. častejšie používanie modernejšej diagnostickej a 
liečebnej techniky v nemocniciach, dovoz nových liekov, zmeny v štruktúre výživy obmedzením 
konzumácie mäsa a tukov, slobodná voľba lekára atď. Na druhej strane špecifickú úmrtnosť zvyšovali 
nové stresové situácie najmä z nezamestnanosti a rizík podnikania. 
     K zníženiu celkovej úmrtnosti, i keď v menšej miere došlo aj v dôsledku úbytku zomretých 
dojčiat, spôsobený nielen poklesom dojčenskej úmrtnosti, ale nižším počtom narodených detí. 
     Špecifické miery úmrtnosti sa v sledovanom období znižovali v celom rozsahu vekovej škály, 
najviac však vo veku od 45 do 64 rokov. Väčší efekt mal pokles úmrtnosti mužov, u ktorých zostali 
zachované väčšie rezervy zo šesťdesiatych až osemdesiatych rokov. Absolútne sa najviac znižil počet 
zomretých na choroby obehovej sústavy, ale ich vysoký  podiel z celkového úhrnu zomretých zostal 
zachovaný. Čiastočne klesli počty zomretých na choroby dýchacieho a tráviaceho ústrojenstva, zatiaľ čo 
počet zomretých na novotvary sa udržoval na rovnakej úrovni. Jedinou triedou príčin smrti podľa 
štatistickej klasifikácie chorôb, úrazov a príčin chorôb so vzostupom úmrtnosti boli úrazy (následkom 
dopravných nehôd ), otravy a samovraždy.  
 

Záver 
 
     Hlavnou príčinou demografickej depresie je vývoj pôrodnosti a plodnosti. Nepriamo ho však 
ovplyvňujú najmä sobášnosť, rozvodovosť a potratovosť. V dôsledku nízkej úrovne pôrodnosti 
dochádza na Slovensku k postupnému populačnému úbytku. Sprievodným javom sú zmeny vo vekovej 
štruktúre a proces demografického starnutia, ktorý má dopad na penzijné systémy a čiastočne aj na 
výdavky v zdravotníctve. 
     To čo dnes vnímame ako neriešiteľný problém t.j. klesajúcu plodnosť budúcnosť vyrieši za nás. 
Ľudia sa už pravdepodobne nikdy nevrátia k spôsobu života pred pol storočím a neprinútia ich k tomu 
žiadne prídavky na deti, propagačné akcie resp. protipotratové zákony. Pre budúcnosť nemôžeme 
vyvodiť nič spoľahlivého. A čo možno vyvodiť pre súčasnosť? Žiadne populačné opatrenia nebudú mať 
významnejší vplyv na úroveň plodnosti, prípadne na stabilitu rodiny. Zmysel má zrejme politika pre 
populáciu -  teda drobné zlepšenia uľahčujúce život najmä rodinám s deťmi.  
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REGIÓNOV SR Z POHĽADU ZAHRANI ČNEJ MIGRÁCIE V ROKU 2008 
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Úvod 
  

Zahraničná migrácia vystupuje v procesoch hodnotenia migračnej atraktivity krajiny ako pomerne 
významný ukazovateľ, ktorý citlivo reaguje na politické, sociálne a ekonomické podmienky jej rozvoja. 
Štúdia sa venuje problematike porovnávania závislostí na úrovni okresov SR medzi mierou čistej 
zahraničnej migrácie a vybranými indikátormi ekonomického rastu. Medzi základné indikátory 
ekonomického rastu sme na úrovni okresov zaradili priemernú nominálnu mesačnú mzdu, mieru 
evidovanej nezamestnanosti, celkový evidenčný počet podnikov nad 20 zamestnancov a priemerný 
evidenčný počet zamestnancov. V rámci štatistického spracovania boli použité dostupné demografické 
údaje so ŠÚ SR a ÚPSVAR na úrovni okresov za rok 2008. 
 

Aplikácia tradi čných migračných charakteristík v procesoch zahraničnej migrácie 
 

Základným metodickým východiskom pre porovnanie intenzity zahraničných migračných tokov na 
Slovensku na úrovni okresov bola použitá tradičná migračná charakteristika – miera čistej migrácie. 
Nakoľko z časti určuje celkovú úroveň migračnej bilancie v určitých regiónoch, využíva sa aj ako 
zdrojový údaj pri aplikácii napr. dištančných vážených migračných mier. Spomínaný zdrojový 
ukazovateľ charakterizujúci intenzitu migrácie sa od iných tradičných migračných charakteristík, akou je 
napr. migračná efektivita kvantitatívne líši. Vo všeobecnosti mieru čistej migrácie definujeme ako podiel 
čistej migrácie a stredného stavu obyvateľstva v danom regióne, preto je najčastejšie udávaná v ‰ 
a vyplýva z nasledovného vzťahu (Bezák, 2008): 

 
 

Vysoké pozitívne hodnoty miery čistej zahraničnej migrácie (MČZM) daného regiónu indikujú 
výraznú predispozíciu k zvýšenej imigrácii cudzincov, zatiaľ čo nízke pozitívne až negatívne hodnoty 
poukazujú na reverziu až regresiu zahraničných imigračných tokov v danom regióne. Okresy vykazujúce 
najvyššie hodnoty MČZM prijímajú najviac imigrantov v rámci Slovenska. Rozdiel medzi imigráciou 
a emigráciou je v tomto prípade z pohľadu imigrácie pomerne excesívny, čo poukazuje na zvýšený 
záujem cudzincov o dané územie i z pohľadu rôznych iných najmä dlhodobých intencií. Iba v štyroch 
okresoch Slovenska zaznamenávame regresiu zahraničných imigračných tokov. Namerané záporné  

 
Tabuľka 1: Okresy s desiatimi najvyššími a najnižšími hodnotami miery čistej zahraničnej migrácie  
                    v SR v roku 2008 

Okresy s najvyššou  
hodnotou miery čistej zahraničnej migrácie 

Okresy s najnižšou 
hodnotou miery čistej zahraničnej migrácie 

okres MČM (‰) okres MČM (‰) 

Bratislava l 0,956 Banská Štiavnica 0,012 

Galanta 0,655 Košice II 0,011 

Bratislava III 0,469 Prešov 0,008 

Prievidza 0,395 Bytča 0,006 

Bratislava IV 0,346 Bardejov 0,004 

Bratislava II 0,319 Levoča 0,000 

Trenčín 0,298 Dolný Kubín -0,005 

Senica 0,273 Sabinov -0,019 

Veľký Krtíš 0,257 Stará Ľubovňa -0,027 

Skalica 0,242 Humenné -0,050 
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hodnoty MČZM identifikujú okresy, kde emigrácia prevažuje nad imigráciou, pričom tento stav bol 
spôsobený viacerými, najmä ekonomickými prohibitívnymi faktormi celkového rozvoja daného územia. 
Okresy s desiatimi najvyššími a najnižšími nameranými hodnotami miery čistej zahraničnej migrácie 
možno konfrontovať v tabuľke 1. 
 

Závislosť miery čistej zahraničnej migrácie a miery evidovanej nezamestnanosti 
 

Priestorové rozloženie hodnôt miery čistej migrácie jednotlivých okresov Slovenska charakterizuje 
značná nerovnosť, pričom prevalencia hodnôt regreduje od západu smerom na východ. Zároveň je 
potrebné zvýrazniť dominantné postavenie okresov Bratislava I - V, ktoré súhrnne v celkovej hierarchii 
okresov Slovenska disponujú najvýraznejšou intenzitou migračnej bilancie. Miera evidovanej 
nezamestnanosti je charakteristická postupným nárastom hodnôt v západo-východnom smere. Najnižšiu 
evidovanú nezamestnanosť pod hranicou 2% vykazujú iba okresy Bratislava I – V, pomerne nízke 
hodnoty vykazujú aj ostatné okresy Bratislavského, Trnavského a Trenčianskeho kraja v rozmedzí 2,29% 
okres Trenčín až 6,03% okres Partizánske. Relevantne nízke hodnoty v rámci ostatných krajov dosahujú 
predovšetkým okresy krajských miest Žiliny – 3,35%, Nitry – 3,80% a Banskej Bystrici 4,14%. 

 
V porovnaní s mierou evidovanej nezamestnanosti, miera čistej migrácie vykazuje v okresoch 

Slovenska vyrovnanejšie rozloženie hodnôt. Disparity jednotlivých okresov sú z dôvodu 
multifaktorovosti tohto ukazovateľa pomerne zovšeobecnené. Ak však porovnáme závislosť spomínaných 
dvoch ukazovateľov, zistíme určité podstatné diferencie v ich rozložení. Z pohľadu imigračných tendencií 
sa väčšina cudzincov prichádzajúcich do jednotlivých okresov Slovenska sústreďuje najmä do okresov 
s vyššou zamestnanosťou, predovšetkým západného Slovenska. Najväčší záujem je uzančný pre okresy 
Bratislava I – V, zatiaľ čo o okresy stredného a východného Slovenska je z dôvodu možnosti získania 
zamestnania minimálny a v podstate aj akauzálny. Pomerne zaujímavé poznatky vyplývajú aj porovnaním 
okresov s korešpondujúcimi hodnotami miery čistej migrácie, kde napr. porovnaním okresov Sobrance 
(0,125‰) a Pezinok (0,120‰) sa z pohľadu možnosti získania zamestnania zreteľnejšie prejavuje 
priestorový aspekt, predovšetkým proximálna poloha hlavného mesta Bratislava. 
 

Závislosť miery čistej zahraničnej migrácie a priemernej nominálnej mesačnej mzdy 
 
Jedným z pomerne významných základných ukazovateľov ekonomického rastu regiónu je 

nepochybne dosahovaná výška priemernej nominálnej mesačnej mzdy. Priamo odráža ekonomický 
potenciál regiónu, pričom kolaterálne vysiela pozitívne impulzy ku zvyšovaniu migračnej, najmä 
imigračnej aktivite.  

Závislosť miery čistej atraktivity regiónu a výšky priemernej nominálnej mesačnej mzdy vykazuje 
vyrovnanejšie rozloženie hodnôt v rámci okresov Slovenska, ako to bolo v predchádzajúcom prípade. 
Okrem hierarchicky dominujúceho postavenia okresov hlavného mesta Bratislava a ich spádových 
okresov, môžeme pozorovať pomerne pozitívne referenčné regióny dolného a stredného toku Váhu a 
región stredného toku Nitry.  

Ekonomický rast spomínaných oblastí je koherentný predovšetkým s prílevom zahraničných 
investícií. Nemenej významný vplyv výšky priemernej nominálnej mesačnej mzdy na čistú migračnú 
atraktivitu regiónu pozorujeme v okresoch Košice I – IV. Priemerná nominálna mesačná mzda je tu 
porovnateľná s ekonomicky najvyspelejšími okresmi západného Slovenska. Pri tomto porovnaní 
zreteľnejšie vystupuje v priestore východného Slovenska vplyv imigračných prúdov najmä z Ukrajiny, 
ktorý sa vo výraznej miere prejavuje predovšetkým v pohraničných okresoch Sobrance, Medzilaborce, 
Michalovce, Stropkov a Svidník.  

Spomínané okresy sa vyznačujú pomerne nízkou priemernou nominálnou mesačnou mzdou 
v porovnaní s okresmi západného Slovenska. Zvýšený záujem o tieto územia, predovšetkým zo strany 
ukrajinských imigrantov pochádzajúcich z oblastí s nižšou životnou úrovňou, je však spôsobený jednak 
celkovým trendom sťahovania sa za prácou smerom na západ, porovnateľne vyšším mzdovým 
ohodnotením oproti mzdám v ich domovskej krajine a v istej miere aj ich blízkeho kultúrno-historického 
prostredia. 
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Závislosť miery čistej zahraničnej migrácie a celkového počtu podnikov (nad 20  
zamestnancov) 

 
Koherentnosť medzi počtom podnikov a mierou čistej migrácie možno vyjadriť logicky priamou 

úmerou. To znamená, že čím väčší počet podnikov sa nachádza v danom regióne, tým je možnosť 
získania zamestnania vyššia a z pohľadu ekonomickej migrácie teda územie priamo úmerne počtu 
podnikov zvyšuje svoju migračnú atraktivitu. V tomto prípade sa však berie do úvahy skôr kvantita nad 
celkovým kvalitatívnym zameraním podnikov (služby, priemysel, peňažníctvo a pod.). Miernu 
permutáciu vlastností indikujeme najmä v intenzite zobrazovanej závislosti. Vo väčšej miere je 
zvýraznená atraktivita okresov Bratislavského, Trnavského a Trenčianskeho kraja, ako aj okresov Košice 
I – IV, Michalovce, Svidník vo východnej časti Slovenska. Pre okresy Nitrianskeho kraja i napriek 
pomerne vysokému počtu vykazujúcich jednotiek je charakteristická mierna regresia. V tomto prípade 
pozorujeme nepriamo úmerný vzťah, ktorý vzniká v dôsledku ekonomickej predominancie a celkovej 
infraštruktúrnej vybavenosti a naviazanosti okresov už spomínaných troch krajov západného Slovenska. 
Nemenej porovnateľné vzťahy pozorujeme aj na východnom Slovensku, kde na silnú koncentráciu 
ekonomiky do jednotlivých okresov Košíc doplácajú okresy s pomerne vysokým počtom vykazujúcich 
jednotiek (Prešov, Košice – okolie, Trebišov a pod.).  

 
Závislosť miery čistej zahraničnej migrácie a priemerného evidenčného počtu  
zamestnancov 

 
Zaradením ukazovateľa priemerného evidenčného počtu zamestnancov bola štatisticky zisťovaná 

prepojenosť zahraničných migračných smerov na regióny s najväčším potenciálom pracovnej sily. 
Aplikáciou závislosti miery čistej migrácie so spomínaným ukazovateľom v priestore pozorujeme 
výraznú koncentráciu okresov s porovnateľnými hodnotami najmä na západnom Slovensku. S najvyššími 
hodnotami vystupujú okresy Bratislava I – III, referenčne vysoké hodnoty vykazujú aj okresy Šaľa, 
Galanta, Senec a Pezinok. Pomerne vysoké hodnoty porovnateľné s menovanými okresmi západného 
Slovenska indikujeme aj vo východnej časti Slovenska v okresoch Košice I - IV, okresoch Prešov, 
Michalovce a Snina. Na strednom Slovensku sú referenčnými okresmi predovšetkým okresy Banská 
Bystrica a Žilina, pričom oproti predchádzajúcim zisťovaniam pozorujeme určité marginálie. Pri tomto 
porovnaní môžeme pozorovať tri významné regióny s najvýraznejšou intenzitou závislosti. Na západe 
región Bratislava, na východe región Košice a na severe rozmáhajúci sa región Žilina. Rast regiónu Žilina 
je priamo úmerný výške zahraničných investícií, ktoré sem prichádzajú so zahraničnými investormi 
pôsobiacimi najmä v oblasti automobilového priemyslu. Práve tento faktor napomáha k celkovému 
ekonomickému rastu nielen v okrese Žilina, ale aj jeho spádovým okresom, ktoré transformáciou svojej 
priemyselnej výroby začali nadobúdať na význame. Možno preto na tomto území konštatovať vysokú 
prepojenosť na študovaný ukazovateľ najmä po kvalitatívnej stránke. 

 
Matematická analýza štatistického zisťovania závislosti miery čistej migrácie od  
vybraných ekonomických ukazovateľov  

 
Vzájomnú prepojenosť a závislosť vybraných ekonomických ukazovateľov na celkovej miere čistej 

migrácie jednotlivých regiónov je možné štatisticky preukázať. Nech Y označuje mieru čistej migrácie, X 
označuje počet vykazujúcich jednotiek (PVJ), U označuje priemerný evidenčný počet zamestnancov 
(PPZ), V označuje mieru evidovanej nezamestnanosti (MEN), Z označuje priemernú nominálnu mesačnú 
mzdu v eurách (PNMM). V programe STATISTICA sme vypočítali hodnoty výberových  korelačných 
koeficientov, ktoré sú uvedené v tabuľke 3.    

 
Tabuľka č. 3 – Hodnoty výberových korelačných koeficientov 

Označené korelácie sú významné na hladine významnosti p <0 ,05 
N=79 

 
Premenná 

          PVJ           PNMM             PPZ                 MEN 
miera čistej zahraničnej 
migrácie 

0,514 0,465 0,639 -0,381 
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Pri zavedenom označení jednotlivých ukazovateľov ako náhodných premenných vidíme, že 

náhodné premenné Y a X sú nekorelované, rovnako v prípade náhodných premenných Z, U, V. Zároveň 
môžeme tvrdiť, že miera čistej migrácie na úrovni okresov SR „najsilnejšie“ závisí od priemerného 
evidenčného počtu zamestnancov. Záporné znamienko v koeficiente korelácie medzi mierou čistej 
migrácie a mierou evidovanej nezamestnanosti vyjadruje skutočnosť, že čím je v danom okrese väčšia 
miera nezamestnanosti, tým je tento okres menej atraktívny. Ďalej sa zaoberajme otázkou, či miera čistej 

zahraničnej migrácie Y nezávisí  s vektorom A ´),,,( VUZX= , teda berieme do úvahy všetky 

ekonomické ukazovatele ako celok. Hodnota výberového koeficientu mnohonásobnej korelácie AYr nám 
indikuje silu závislosti medzi závisle premennou veličinou Y a súborom nezávisle premenných (vektor A). 
Testovaním hypotézy 5H  na hladine významnosti 0,05 bola preukázaná závislosť medzi náhodnou 

premennou Y a vektorom A ´),,,( VUZX= .  
 

Záver 
 

Predmetom skúmania štúdie bola problematika porovnávania závislostí zahraničnej migrácie na 
úrovni okresov SR medzi mierou čistej zahraničnej migrácie a vybranými indikátormi ekonomického 
rastu. Aplikovaním charakteristiky miery čistej zahraničnej migrácie (MČZM) v jednotlivých okresoch 
SR sme preukázali určité regionálne rozdiely v oblasti zahraničnej imigrácie. Najvyššie hodnoty MČZM 
vykazujú najmä ekonomicky najvýznamnejšie okresy západného Slovenska. Hierarchicky dominujú 
súhrnne okresy hlavného mesta Bratislava, pričom výrazne pozitívne ovplyvňujú migračnú bilanciu 
najmä ich proximálnych spádových okresov. Všeobecne u týchto okresov rozdiel medzi imigráciou 
a emigráciou z pohľadu imigrácie je pomerne excesívny, čo poukazuje na zvýšený záujem cudzincov 
o dané územie i z pohľadu rôznych iných najmä dlhodobých intencií. Iba v štyroch okresoch Slovenska 
zaznamenávame regresiu zahraničných imigračných tokov, pričom tento stav bol spôsobený viacerými, 
najmä ekonomickými prohibitívnymi faktormi ich celkového rozvoja.  

Z pohľadu imigračných tendencií sa väčšina cudzincov prichádzajúcich na Slovensko sústreďuje 
najmä do okresov s vyššou zamestnanosťou a priemernou nominálnou mesačnou mzdou, predovšetkým 
do okresov západného Slovenska. Výraznejšie pritom vystupuje priestorový aspekt, predovšetkým 
proximálna poloha hlavného mesta Bratislava. Pomerne vysoký vplyv mzdy na atraktivitu regiónu je 
značný hlavne v okresoch so zvýšeným prílevom zahraničných investícií. Zaujímavý je aj vplyv druhého 
priestorového aspektu – pohraničia najmä na východnom Slovensku, kde zvýšený záujem o tieto územia, 
predovšetkým zo strany ukrajinských imigrantov pochádzajúcich z oblastí s nízkou životnou úrovňou, je 
spôsobený jednak celkovým trendom sťahovania sa za prácou smerom na západ a v istej miere aj ich 
blízkeho kultúrno-historického prostredia. Pri porovnaní hodnôt MČM a počtu podnikov boli zistené 
v niektorých okresoch SR zaujímavé regresné modely, spôsobené príliš silnou koncentráciou ekonomiky 
do okresov funkčných mestských regiónov Bratislava a Košice. Štatisticky však bolo preukázané, že 
miera čistej atraktivity na úrovni okresov SR „najsilnejšie“ závisí od priemerného evidenčného počtu 
zamestnancov. Táto skutočnosť indikuje zvýšenú mobilitu cudzincov za prácou na našom území, 
predovšetkým však z oblastí s nízkou životnou úrovňou. Hierarchicky preto dominuje získanie samotného 
zamestnania pred výškou dosahovanej mzdy.   
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Mapa 1: Miera čistej zahraničnej migrácie jednotlivých okresov SR v roku 2008 

 
 
* Miera čistej zahraničnej migrácie vyplýva zo vzťahu: 
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RÓMSKE OSÍDLENIE SLOVENSKA  
 

Viktória Kandráčová 
 
 
  Úvod 
 

Rómske osídlenie Slovenska sa datuje stredovekom, napriek tomu však doposiaľ nebolo  
komplexne geograficky „zmapované“. Taký úmysel jestvuje, avšak prekonáva bariéru nevýhod 
zdĺhavého terénneho výskumu podľa obcí a náročného archívneho a bibliografického bádania.  Doposiaľ 
bol v jednom z období zastrešený aj interdisciplinárnym grantom, avšak trnistú cestu terénneho bádania 
podstúpil len minimálne. Nemal schopný manažment, ktorý by akceptoval a presadil potreby geografie 
pri čo najhlbšej sonde mikro-mezo-makroregionálnaj analýzy tohto závažného fenoménu, ktorý 
významnou mierou limituje (populačnú) mikroklímu aj celospoločenský život v našej krajine.  

Predložený príspevok je len akousi pilotnou analýzou rómskeho osídlenia a s ním súvisiacich javov 
a problémov. Skôr načrtáva základné rysy geografickosti „rómskeho problému“, ako by ich komplexne 
riešila, lebo to, dúfajme, patrí blízkej budúcnosti.  

 
Rómske osídlenie Slovenska v kontexte Európy 
 
Slovensko je krajinou s druhou najpočetnejšou rómskou komunitou v strednej Európe po 

Maďarsku (vyše 600 tisíc).  Hoci sa k rómskej národnosti hlási len 90 tis. obyvateľov, v skutočnosti 
rómske etnikum ma asi 420 tisíc príslušníkov, hoci rómskym jazykom komunikuje len asi 40 % Rómov. 
V Maďarsku je asi 620 tisíc Rómov, rómskym jazykom komunikuje tiež asi 40 %  príslušníkov tohto 
etnika. V Českej republike sa v prameňoch uvádza rôzny počet Rómov, najčastejšie ide o počet 200 – 300 
tisíc obyvateľov.  Veľká časť terajších „českých Rómov“ pochádza však zo Slovenska (v ČR bolo v r. .... 
len .... Rómov).  V Poľsku žije cca 40 – 50 tisíc Rómov, z ktorých rómštinou komunikuje asi len 60 %.  
Rómovia žujú aj v Rakúsku, kde ich zastupuje  len asi 15 – 25 tisíc osôb.  Celkove v kontexte Európy je 
počet Rómov skôr odhadom, ktorý uvádzame v tabuľke 1. 

 
Tabuľka  1: Rómovia v európskych a blízkych krajinách *              

Krajina Počet Rómov  
(k roku ) 

Krajina Počet Rómov 
(k roku ) 

Krajina     Počet Rómov 
(k roku ) 

Albánsko 90 - 100 000 Island - Rakúsko 20 000 – 25 000 
Belgicko 10 000 – 15 000 Kosovo 43 - 100000 (1991) Rumunsko 1 800 000 – 2 500 000 
Bielorusko 10 000  - 15 000 Bývalá Juhoslávia 170000-1,2 mil. (1987) Rusko 220 000 – 400 000 
Bosna a  
Hercegovina 

40 000 – 50 000 Lichtenštajsko  Slovensko 480 000 – 520 000 

Bulharsko 700 000– 800 000 Litva 3 000 – 4 000 Slovinsko 8 000 – 10 000 
Cyprus 500 – 1 000 Lotyšsko 2 000 – 3 500 Srbsko a  

Čierna Hora 
400 000 – 450 000 

Česko 250 000– 300 000 Luxembursko 100 - 150 Španielsko 650 000 – 800 000 
Čierna Hora Pozri Srbsko Macedónsko 220 000 – 260 000 Švajčiarsko 30 000 – 35 000 
Dánsko 1 500 – 2 000 Maďarsko 550 000 – 600 000 Švédsko 15 000 – 20 000 
Estónsko 1 000 – 1 500 Malta  Taliansko 90 000 – 110 000 
Fínsko 7 000 – 9 000 Moldavsko 20 000 – 35 000 Turecko 300 000 – 500 000 
Francúzsko 280 000 – 340 000 Monako  Ukrajina 50 000 – 60 000 
Grécko 160 000 – 200 000 Nemecko 110 000 – 130 000 Vatikán - 
Holandsko 35 000 – 40 000 Nórsko 500 – 1 000 V. Británia 90 000 – 120 000 
Chorvátsko 30 – 40 000 Poľsko 50 000 – 60 000   
Írsko 22 000 – 28 000 Portugalsko 540 000 – 50 000   

Vysvetlivky: * Údaje o počet Rómov sú často nepresné a v mnohých porovnávaných zdrojoch sa líšia,  preto  
                        uvádzame  rozpätia ich odlišností, ** podľa sčítania ľudu (rómska národnosť), *** podľa  
                        etnického vedomia, **** www.goverment.gov.sk 
Pramene: 1. European Roma Rights Centrev In: http://romove.radio.cz/cz/clanek/18884, 3. Vašečka, M. a kol.  
      (2003 ): Čačipen pal  o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na  Slovensku. IVO Bratislava, 912 s., 
                 4. www.goverment.gov.sk 
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Rómovia na Slovensku 
 

Slovenské rómske osídlenie má svoje počiatky už v 14. storočí, a to najpravdepodobnejšie na Spiši 
a v Zemplíne. Rómovia prenikali na územie Slovenska z  južných  oblastí  Uhorska1,  ale   aj  zo  západu,  
odkiaľ  prichádzali   na  relatívne  pohostinnejšie Slovensko, kvôli neustálym perzekúciám. 

Z mnohých skupín Rómov, ktorí sa dostali do Európy, sú na Slovensku najmenej 300 rokov 
zastúpení v najväčšej miere potomkovia rumungrov, t. j. usadených Rómov. Toto označovanie sa 
pôvodne vzťahovalo na maďarských Rómov (ungrov), rozšírilo sa na všetkých usadených slovenských 
Slovačike Roma a maďarských Ungrike Roma podľa toho, v akom  jazykovom prostredí majoritného 
obyvateľstva žili. V 19. storočí prišli na naše územie Rómovia z Valašska (súčasť dnešného Rumunska). 
Boli to kočujúce skupiny až do roku 1958-1959, odkedy mali zákonom zakázané kočovať. Sami sa 
nazývajú Vlachi, Vlachika Roma, častejšie olašskí Rómovia. Títo kočovní Rómovia sa špecializovali na 
niektoré profesie, podľa ktorých sa bližšie označovali ako: Lovári (priekupníci s koňmi), Kalderaši 
(kotlári), Ričkari, Ursari (predvádzači cvičených medveďov, medvediari). Jednotlivé príbuzenské skupiny 
olašských Rómov na južnom Slovensku (napríklad Bougešti) používajú na ďalšie rozlíšenie vlastné 
pomenovania (Kurkešti, Bogránešti, Mačkešti, Čurešti a iné). Tieto termíny nie sú však ich etnonymami. 
Na Slovensku žijú aj malé zvyšky nemeckých skupín Sinti (Jurová, 2008). 

Podľa spôsobu života a tradícií môžeme Rómov na Slovensku rozčleniť na: a) starousadlých – tí 
od 16. storočia, resp. od 18. storočia žijú usadlým spôsobom života a pred érou spriemyselňovania sa 
zapodievali tradičnými remeslami (  ) a pôsobili ako hudobníci, ale aj nádenníci; b) bývalých kočovných 
– tí prichádzali na Slovensko koncom 19. storočia a po zákonnom zákaze kočovania v roku 1959  boli 
nútení usadiť sa, a to poväčšine v samostatných osadách na okrajoch obcí  (Botík-Slavkovský 1995).    

 
Vývoj počtu Rómov na Slovensku 

 
Za posledných   asi 130 rokov počet Rómov vzrástol skoro 30 – násobne, priemerne ročne o takmer 

3 tisíc osôb (tabuľka 1).    
 

V roku 1770 žilo na Slovensku 18-20 000 Rómov, najmä v južných oblastiach. V Bratislavskej 
stolici ich bolo okolo 2500, v Nitrianskej 2000, na Gemeri 1800, v Šariši 1500, v Trenčianskej župe 600, 
na Spiši 500 a v Turci okolo 100 (Urbancová, V., 1995, resp. Ab Hortis, 1775). 

Údaje o počte Rómov na Slovensku sú z množstva zdrojov sa vyznačujú sa rôznou mierou 
spoľahlivosti. Napriek tomu a v záujme sústredenosti2 ich uvádzame s označením prameňov, kde boli 
publikované – tabuľka 1. 

Pri prvom oficiálnom sčítaní Rómov k 31. 1. 1893, kedy na Slovensku v rámci Uhorska žilo 36 
tisíc Rómov, z nich len asi 600 žilo kočovným spôsobom. Najviac ich pobývalo v župách: Gemerskej – 
vyše 5500 osôb, Nitrianskej a Prešporskej (po vyše 4000 osôb), Šarišskej – vyše 3000 osôb). V týchto 
župách sa ich koncentrovalo vyše 50 %, vyše 80 % vrátane ďalších dvoch, resp. troch žúp – Zemplínskej 
(vyše 3000), Spišskej a Abovskej (po vyše 2700 Rómov).   

Po vzniku 1. ČSR v r. 1918 bol Cigánom – Rómom priznaný štatút národnosti, ale ich postavenie 
v spoločnosti sa výraznejšie neriešilo. Pri nasledujúcom sčítaní ľudu v r. 1921 sa uvádza na Slovensku 7-
8 tisíc Rómov a v r. 1924 8035 Rómov, ktorí tvorili 0,27 % všetkého obyvateľstva. Za rok 1927 sa 
objavuje údaj o vyše 60 tisícoch Rómov usadených a 1877 kočovných (Devínsky, 1993)- 

Pri poslednom sčítaní ľudu pred 2. svetovou vojnou, t.j. r. 1930, bolo na Slovensku celkom 31 
188 Cigánov-Rómov, z ktorých 98,2 % boli občanmi vtedajšej ČSR - Slovenska a 1,8 % cudzími 
štátnymi príslušníkmi. Najväčší ich podiel sa sústreďoval na východnom Slovensku (47 %), kde 
predstavovali 1,61 % všetkého domáceho obyvateľstva, najnižší na strednom Slovensku (25,4 %), tu 
tvorili len 0,74 % obyvateľstva (tabuľka 2).  

                                                           
1
  31. januára 1893 sa v Uhorsku uskutočnil štatistický súpis Rómov. Okrem demografických údajov sa   

    zaoberal    zamestnaním, gramotnosťou, rodinným životom a náboženským rozvrstvením tohto etnika. 
    Na území dnešného Slovenska žilo v tom čase okolo 36 000 Rómov, z čoho len asi 600 žilo kočovným  
    spôsobom.  
2
 Ani doposiaľ najkomplexnejšia práca o rómskej populácii na Slovensku (Vašečka, M. ed., 2002) ich neuvádza 

   v plnej akceptácii, preto si dovoľujeme ju doplniť  
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Spomedzi vtedajších 79 politických okresov Slovenska najviac Rómov (2384 osôb) bolo vo 
vtedajšom okrese Jesenské (vtedy Feledince), viac ako 1000 ich bolo ešte v okresoch Lučenec, Rožňava, 
Košice vidiek, Šaľa, Galanta, Trebišov a Giraltovce. V ďalších 13 okresoch ich počet prevyšoval 500 
osôb. V 18 okresoch sa počet Rómov pohyboval v rozpätí 10-100 osôb a v troch okresoch sa Rómovia 
vôbec nezaznamenali (Dolný Kubín, Námestovo a Považská Bystrica).  

 
  Tabuľka 2: Známe dáta a počte rómskej populácie na Slovensku (1892-2009)** 

Rok Počet Rómov 
(podiel na obyv.) 

Poznámka – pramene  

1770 18000 - 20000 Ab Hortis, 1775, Urbancová, 1995, Kollárová, Z., ...: Človek a spoločnosť 
1892 1700  
1893 36000* Devínsky, J., 1993, s. 6, * z toho 600 kočovných a 1877 polokočovných 
1921 1. 7967*, 2. 7284 *vrátane Podkarpatskej Rusi (Nečas, C., 1994), 2. Štatistický lexikon .... 3. 

Strhan, M. ed., 1994, s. 515 
1924 8035 (0,27 %) Lexikon obcí ...... doplniť !!!, Nečas, C., 1990 
1927 60315 usadených + 1877 

kočovných 
Devínsky, J., 1993, s. 6, Ministerstvo vnútra v Bratislave 1927 

1930 1. 31188 (0,94 %), 2. 31148* 1. Lexikon obcí ...., Kalibová, K., 1992, s. 185, 2. * vrátane Podkarpatskej  
Rusi (Nečas, 1994) 

1931 26956 Strhan, M. ed., 1994, s. 515 
31. 12. 1938 26265 (0,99 %) Hromádka, J., 1973, s. 114 

1940 37100 (1,44 %) Hromádka, J., 1973, s. 114 
1947 1. 101300, 2. 84438 (2,47 %) 1. Devínsky, J., 1993, s. 6, 2. Kalibová, K., 1992, s. 185, Jurová, 1998. 
1948 84438 Súpis MV In: Jurová, A., in: Vašečka, M. ed., s. 55 
1966 165006 (3,72 %) Strhan, M. ed., 1994, s. 515 
1967 164526 Jurová, 1998 
1968 165382 (3,67 %) Štatistická ročenka okresu Prešov 1970, OO ŠÚ SR v Prešove., Jurová, 1998 
1970 1. 159275 (3,51 %), 2. 150275 1. Jurová, 1998, 2. Strhan, M. ed., 1994, s. 515 
1980 1. 88857, 2. 199853 (4,0 %), 

3. 203405 (4,08 %) 
1. SDĽB k 1. 12. 1980. ŠÚ SR Bratislava, Srb, V., 1991, s. 331-337, 2. 
Devínsky, J., 1993, s. 6, 3. Kalibová, K., 1992, s. 185, Strhan, M. ed., 
1994, s. 515, Jurová, 1998 

1985 230300 Hetteš, M., 1987 
1989 253943 (4,81 %)  

31. 12. 1990 263337 Odhad ŠU SR 
1991 1. 253943, 2. 80627 (1,53 %)* Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR, 2. SĽDB 1991. ŠÚ SR Bratislava 

(* 29 % skutočného stavu), Strhan, M. ed., 1994, s. 515 
1992 600000 In.: Celospoločenské problémy, Slovenská republika z 28.03.1996 
1993 1. 82591, 2. 250 - 300000  Matlovič, R., 1996, s. 39-40 
2001 1. 89920, 2. 99449* 1. SODB 2001, ŠÚ SR Bratislava, 2. * obyvateľstvo s rómskym 

materinským jazykom 
2005 402914 Vaňo, 2002 
2009 419365 www.goverment.gov.sk (jún 2010) 
2010 435325 Vaňo, 2002 
2015 468853 Vaňo, 2002 
2020 499170 Vaňo, 2002 
2025 524052 Vaňo, 2002 

  ** podobný explicitný výpočet známych dát o počte Rómov podal aj Korec, 2005, s. 87, implicitný Matlovič, 2005,  
       s. 235-255. Posledný menovaný autor, ale aj ďalší autori (napr. Vaňo, 5001) hodnotia typy prameňov týchto  
      dáta a ich výpovedné hodnoty. 
 

 Počas ďalších 18 rokov (1930-1948, tabuľka 3) vzrástol počet registrovaných Rómov z 31188 na 
84436, čo je 2,7-násobne (o 53248 osôb) a teda priemerne ročne o takmer 3tis. obyvateľov.  Došlo aj 
k miernej redistribúcii rómskeho obyvateľstva podľa regiónov – kým v r. 1930 bol pomer východného, 
stredného a západného Slovenska na podiele Rómov 47:25:28, v roku 1948 sa posunul skôr v neprospech 
„Východu“, a to na 44:24:32. V rámci mezoregiónov sa na počte Rómov najviac podieľali regióny Košic, 
Levoče a Prešova, po nich nasledovali západoslovenské regióny Bratislavy a Nitry.  
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    Graf 1:  Vývoj počtu rómskeho obyvateľstva na Slovensku v disponibilných rokoch            

 
    
Tabuľka 3: Priestorové rozmiestnenie Rómov na Slovensku r. 1930   

Prameň: Štatistický lexikón obcí v krajine Slovenskej, 1936 
 
  Tabuľka  4: Rómovia podľa regiónov* Slovenska v r. 1948 

Počet Rómov Počet Rómov  
Oblasť Abs. % Kumul. 

 
Oblasť Abs. % Kumul. 

Košice 9 208 10,91 10,91 Trnava 4 426 5,24 76,61 
Levoča 8 773 10,39 21,30 Levice 4 047 4,79 81,40 
Prešov 8 202 9,71 31,01 Komárno 3 499 4,14 85,54 
Bratislava 6 802 8,06 39,07 Banská Bystrica 3 291 3,90 89,44 
Nitra 6 191 7,33 46,40 Lučenec 3 194 3,78 93,22 
Michalovce 5 597 6,63 53,03 Trenčín 2 090 2,48 95,7 
Rožňava 5 334 6,32 59,35 Turčiansky sv. Martin 1 628 1,93 97,63 
Humenné 5 238 6,20 65,55 Ružomberok 1 205 1,43 99,05 
Rimavská Sobota 4 912 5,82 71,37 Žilina 799 0,95 100,00 
 Slovensko 84436 100,0 x 

*  Podľa územných obvodov ZNB, In: Štatistický spravodaj 1948.  In.: JUROVÁ, A.(1993): Snahy  o   
    formovanie štátnej politiky voči rómskym obyvateľom v povojnovom období. Historický časopis 41, č. 4, s.  
    414-429. 
 

 Ďalšie zdvojnásobenie počtu Rómov sa zaznamenalo znova o 18 rokov, t. j. v r. 1966, kedy 
Rómovia tvorili 3,7 % obyvateľstva oproti 2,5 z predošlého obdobia.  Z nasledujúceho roku (1967) známe 
dáta o počte a „sociálnej“ (I., II. A III. kategória – Jurová, 1998)  štruktúre Romov. Z celkového počtu 
164526 zistených Rómov na Slovensku bolo zaradených do I. kategórie 45500 (27,7 %), do II. kategórie 
57424 (34,9 %) a do III. kategórie 61602 osôb (37,4 %). Z toho na východnom Slovensku žilo spolu 
89697 Rómov, z nich pomer troch kategórií činil 15835:32035:41827. V I. kategórii sa na 

Počet   prítomných  obyvateľov 
vtedajších čsl. štátnych príslušníkov 

R ó m o v 

 
Regióny Slovenska 

 
Spolu abs.       %   

 
Spolu 

 
Cudzincov 

Rómov 

 
Rómov 
celkom 

1 385 203 8 444 0,61  20 313  121 8 565 Západné Slovensko                              
% 41,60   27,6       26,9  21,5 27,5 

1 050 621 7 788 0,74  9 665  120 7 908 Stredné Slovensko 
% 31,55   25,4 1,61  12,8  21,4 25,4 

893 969 14 394       35665 321 14 715 Východné Slovensko                              
% 26,85    47,0    47,2  57,1 47,2 

3 329 793 30 626 0,92  75 604  562 31 188 SLOVENSKO spolu 
                              % 100,00 100,0 x      100,0   100,0 100,0 



 131

celoslovenskom počte Rómov podieľali 34,8 %-ami, v II. kategórii 55,8 %-ami a v III. kategórii  až 67,9 
%-ami. 

Podľa  výsledkov  sčítania  ľudu  v r. 1980 (ktoré bolo najobjektívnejším sčítaním Rómov) žilo na 
Slovensku takmer  200  tisíc  Rómov,  čo predstavovalo  4%  z celkového  počtu  obyvateľov  Slovenska. 
V období  do  roku  1980  počet Rómov rástol rýchlejším tempom ako počet Nerómov. Je zrejmé, že 
takýto trend pretrval až po súčasné obdobie (tabuľka 5). 
 
Tabuľka 5:  Rómske obyvateľstvo Slovenska a jeho regiónov v r. 1970 a 1980 

                    Počet Rómov               Prírastok 1970-1980  Podiel na počte 
      obyvateľov 

Územie 

           1970           1980           Abs.              %  1970  1980 
Bratislava 2349 3910 1561 66,5 0,8 1, 
Západné Slovensko 37158 43373 6215 16,7 2,4 2,6 
Stredné Slovensko 36089 44214 8125 22,5 2,6 2,9 
Východné Slovensko 83679 108356 24677 29,5 6,7 7,7 
SR spolu 159275 199853 40578 25,5 3,5 4,0 

  Zdroj: Sčítanie ľudu, domov a bytov 1980. ŠÚ SR Bratislava. 
 

  Tabuľka 6: Odhad vývoja počtu Rómov na Slovensku v poslednom období (1981-2009) 
                    P o č e t     R ó m o v k 31.12. Ročný  prírastok  (v %) 

Muži Ženy S P O L U 
 

Rok 

Abs. Index Abs. Index Abs. Index 
Muži Ženy SPOLU 

1980     203405    2,23 
1981 119622 100 115948 100 235570    100 -          -       - 
1982 123086    103 119492    103 242578    103 2,90 3,06 2,97 
1983 126743    106 123221    106 249964 106 2,97 3,12 3,04 
1984 130598 109 127152    110 257750 109 3,04 3,19 3,11 
1985 134588 113 131217 113 265805 113 3,06 3,20 3,13 
1986 138698 116 135401 117 274099 116 3,05 3,19 3,12 
1987 142782 119 139573 120 282355 120 2,94 3,08 3,01 
1988 146884 123 143754 124 290638 123 2,87 3,00 2,93 
1989 151079 126 148024 128 299103 127 2,86 2,97 2,91 
1990 155206 130 152239 131 307445 131 2,73 2,85 2,79 
1991 159401 133 156522 135 315923 134 2,70 2,81 2,76 
1992 163723 137 160939 139 324662 138 2,71 2,82 2,77 
1993 168011 141 165329 143 333340 142 2,62 2,73 2,67 
1994 172189 144 169626 147 341815 145 2,49 2,60 2,54 
1995 175658 147 173252 149 348910 148 2,01 2,14 2,08 
1996 178154 149 176251 152 355275 151 1,76 1,89 1,82 
1997 181754 152 179698 155 361452 153 1,68 1,80 1,74 
1998 184676 154 182808 158 367484 156 1,61 1,73 1,67 
1999 187480 157 185811 160 373291 158 1,52 1,64 1,85 
2000 190310 159 188890 163 379200; 161 1,51 1,66 1,58 
2001 . . . . 380000 161 . . 0,21 
2009 . . . . 419365 178 . . 1,11 

  Prameň: 1. Vaňo, B., VDC – INFOSTAT – upravené, 2. www.goverment.gov.sk,  2. Slovensko 2001. Súhrnná   
                správa o stave spoločnosti, s.184, 3. Demografie 2/1990, s. 174(In.:Rómske obyvatelstvo v okrese  
                Bardejov, OO SŠÚ v Bardejove 1991, s. 4) 
 

Viac ako polovica Rómov (54%) žila v roku 1980 na východnom Slovensku, ďalších 14% na  
juhu stredného Slovenska. Z jednotlivých regiónov bola najväčšia koncentrácia Rómov v oblasti  
Gemera, Spiša a v okolí Košíc. Najmenej Rómov obývalo severné Slovensku (Oravu a Kysuce). V roku 
1980 bolo na Slovensku 2 724 obcí,  z nich  v  209 obciach  (7,7 %) žilo (vo vzťahu k celkovému  počtu 
obyvateľov)  viac  ako 20% Rómov,  pričom  v 15 obciach  tvorili  Rómovia  nadpolovičnú väčšinu 
obyvateľstva (Lomnička  82,5 %; Vtáčkovce  74,3 %; Jurské 72,4 %; Stráne pod Tatrami  69,2 %; 
Výborná 63,6 %; Radnovce 58,3; Rakúsy 57,4 %; Kecerovce  Ko.ice vidiek  56,4; Varhaňovce  56,4; 
Jarovnice 53,7;  Sútor 52,8;    Žehra  52,5;    Holumnica 52,4;  Bystrany 51,08;  Ihľany   50,7-  až na obce 
Sútor v okrese RS, všetky na východnom Slovensku. V 1271 obciach (46,7%) v roku 1980 nežil  
ani jeden Róm. 
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V súčasnosti sú Rómovia na Slovensku druhou najpočetnejšou národnostnou menšinou po  
maďarskej. Tvoria (ako národnosť) 1,7 % obyvateľstva, pričom v mestách predstavujú 1,3 % 
obyvateľstva (skôr v malých mestách) a na vidieku 2,2 % obyvateľstva. Z veľkostných typov obcí majú  

 
Graf 2 : Štruktúra obyvateľstva rómskej národnosti        Štruktúra obyvateľstva s rómskym materinským 

               podľa materinského jazyka (r. 2001)              jazykom podľa národnosti (r. 2001) 
 

slovenský

maďarský

rómsky

rusínsky

ukrajinský

český

nemecký

iný

nezistený

 
 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov ŠÚ SR 
 
najvyššie zastúpenie v obciach väčších – v 5. veľkostnom type – 2,8 %, vo 4. veľkostnom type – 2,1 % 
a 3. veľkostnom type – 2,0 %.  Vo väčšine veľkostných kategórií obcí sú druhou najpočetnejšou 
národnostnou menšinou, len v obciach s počtom obyvateľstva 5 – 10 tis. obyvateľov ako národnostná 
menšina dominujú a v najväčších mestách tvoria až tretiu najpočetnejšiu národnosť po maďarskej a 
českej. 
 

V rokoch 1980-2001 vrástol počet rómskeho obyvateľstva na 161 % priemerným ročným  
prírastkom min. 1,58 % (r. 2000) a maximálne 3,13 % v r. 1985. Nárast počtu žien a mužov bol spočiatku 
zhodný, neskôr (od r. 1984) v prípade žien výraznejší.   

  
Doposiaľ najčerstvejšie údaje o počte Rómov na Slovensku zverejnilo na internete MPaSV SR 

v polovici r. 2009 – graf 3. Z celkového počtu 419365 Rómov žije takmer 82 % v troch krajoch 
Slovenska: 31 % v Košickom kraji, 30,4 % v Prešovskom kraji a 20,3 % v Banskobystrickom kraji.   
 

Graf  3: Rómovia na Slovensku podľa krajov (r. 2009)  

 
Prameň: www.goverment.gov.sk/romovia/list_fak-tov.php (dostupné: jún 2010) 
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 Významné zásluhy v poznaní najmä demografickej situácie rómskej populácie má výskumné 
demografické centrum Infostat, kde bola B. Vaňom spracovaná prognóza tejto minority do roku 2025 
– tabuľka 7.  Na základe nej by na Slovensku malo v r. 2025 žiť 516495  - 530269 rómskych 
spoluobčanov, čo by predstavovalo index nárastu tejto populácie oproti súčasnosti 123-126 %. 
 
 Tabuľka 7: Prognóza vývoja počtu Rómov na Slovensku (r. 2010-2025) 

Muži Ženy Spolu  
Rok 

Variant 
prognózy Abs. index Abs. index Abs. Index 

Podiel 
žien 

R ó m o v i a 
Nízky 202251 100 200506 100 402757 100 49,8 

Stredný 202324 100 200590  402914   
 

2005 
Vysoký 202401 100 200646  403047   
Nízky 218115 108 216170 108 434285 108 49,8 

Stredný 218648 108 216677  435325   
 

2010 
Vysoký 219811 109 217085  436196   
Nízky 233993 116 232158 116 466151 116 49,8 

Stredný 235391 116 233462  468853   
 

2015 
Vysoký 236599 117 234551  471150   
Nízky 247686 122 246557 123 494243 123 49,9 

Stredný 250263 124 248907  499170   
 

2020 
Vysoký 252432 125 250871  503303   
Nízky 258091 128 258404 129 516495 128 50,0 

Stredný 262069 130 261983  524052   
 

2025 
Vysoký 265354 131 264915  530269   

Prameň: Vaňo, B., 2002, 2004 - doplnené 
 
 
           Špecifiká rómskej populácie Slovenska   
 

Rómovia na Slovensku sa vyznačujú špecifickými demografickými, socioekonomickými 
a mentálnymi črtami, ktoré sa vymykajú bežným normám majoritného obyvateľstva. Najvýznamnejšími 
sú: - vysoký populačný rast vplyvom vysokej natality, - prevaha detského (0-14 ročných) obyvateľstva 
(cca 20 %), - nízky priemerný vek dožitia (o 8-10 rokov oproti majorite),  - nízka úroveň vzdelanosti (len 
0,1 % vysokoškolsky a 5,4 % stredoškolsky vzdelaných), - vysoká nezamestnanosť(cca 60 %), 
- nízky stupeň objektívnej sebareflexie a sebaidentity (len asi 1/3 % Rómov sa hlási k rómskej národnosti 
a o niečo viac k rómskemu materinskému jazyku),  - nízky stupeň kultúry bývania a kvality života vôbec 
(8,9 % rómskych osád nemá prístupovú cestu, 5,2 % osád nemá zdroj pitnej vody, 16,9 % osád nemá 
verejné osvetlenie, 59,9 % nemá kanalizáciu alebo žumpu – Vašečka, 2003.   

V kontexte národnostných menšín Slovenska sú Rómovia v zmysle  metodiky H. Gillesa chápané 
ako minoritné spoločenstvo s nízkym statusom, vysokou demografickou silou, stredne nízkou 
inštitucionálnou podporou  stredne nízkou celkovou vitalitou – tabuľka 8.  

 
  Tabuľka 8: Rómovia v kontexte menšín na Slovensku (taxonómia podľa H. Gillesa et al. 1977) 

Minoritné spoločenstvo Status Demografická sila Inštitucionálna podpora Celková vitalita 
Maďari  vysoký  stredná  vysoká  vysoká  
Rómovia  nízky  vysoká  stredne nízka  stredne nízka  
Česi  vysoký  nízka  nízka  stredne nízka  
Rusíni  stredne nízky  stredne nízka  stredne nízka stredne nízka 
Ukrajinci  stredný  stredne nízka  vysoká  stredne vysoká  
Nemci  stredne vysoký  nízka  stredne vysoká  stredne vysoká  
Židia  vysoký  nízka  stredne nízka  stredná  
Poliaci  stredný  nízka  nízka  nízka  

   Prameň: Bačová, V., 2002,  s. 80.  
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Rozmiestnenie Rómov – rómske lokality (osady) 

 
Posledná štatistika rómskych osád počas bývalého režimu pochádza z roku 1988, kedy na 

Slovensku existovalo 278 osád, z toho 230 vo vtedajšom Východoslovenskom kraji. V 1 973 chatrčiach 
žilo takmer 15 tisíc ľudí. Oficiálne štatistické zisťovania z roku 1997 hovoria už o 516 rómskych osadách, 
čo samozrejme neznamená, že v priebehu 9-tich rokov vzniklo 238 nových osád. Dôvodom tohto 
vysokého nárastu je absencia presnej definície rómskej osady a za osadu je potom považovaný ľubovoľný 
typ osídlenia, v ktorom Rómovia žijú (sídlisko, ulica na okraji obce, sústredenia viacerých „rómskych“ 
domov v strede obce a pod.). Treba však zdôrazniť, že po roku 1989, v dôsledku ekonomickej 
transformácie nastala výrazná vnútorná migrácia Rómov - z mesta na vidiek, pričom táto migrácia má 
väčšinou sociálny charakter. Nie je podmienená vyššími pracovnými príležitosťami na vidieku, ale 
pomerne drahšími životnými nákladmi v mestách. Vznikajú teda nové osady, rozrastajú sa staré a 
v niektorých obciach táto migrácia znamená značný regres pre celú rómsku komunitu. V tzv. rozptyle 
býva stále menej Rómov, pretože ako neplatiči nájomného sú presťahúvaní do sociálnych bytov. 
V mestách na východnom Slovensku v dôsledku toho vznikajú celé ulice a štvrte, ktoré sú takmer výlučne 
osídlené Rómami. Vznikajú územne a sociálne izolované mestské štvrte s nadštandardnou sociálnou 
patológiou, ktoré sú zdravotne nebezpečné a v ktorých postupne zlyháva infraštruktúra. Táto opätovná 
koncentrácia znovu zmiešava Rómov, ktorí majú/mali relatívne slušný ekonomický a sociálny status 
s Rómami s nižším statusom. Výsledkom je pokles životnej úrovne všetkých na úroveň najslabších, ako 
aj odklon od naučených nerómskych vzorov správania sa. 
Ak teda hovoríme o počte takýchto osídlení ku koncu roku 2000, na Slovensku bolo evidovaných 620 
rómskych osídlení vidieckeho aj mestského typu s celkovým počtom 127 429 obyvateľov, čo tvorilo 23 
781 rodín žijúcich v 14 534 obydliach. To znamená, že v priemere v takomto osídlení na jedno obydlie 
pripadalo 8,8 obyvateľa. Chatrče v rómskych osídleniach možno charakterizovať ako jednoduché 
príbytky postavené prevažne z dreva, hliny, plechu alebo v kombinácii. Takéto obydlia nevyhovujú 
platným technickým ani hygienickým normám, sú vybudované svojpomocne, mimo stavebného konania 
a bez vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom. V uvedenom počte osídlení sa nachádza 4 813 
takýchto chatrčí. Z celkového počtu 127 429 obyvateľov žijúcich v rómskych osídleniach bolo 50 082 
detí do 15 rokov. Zamestnaných bolo 6 366 občanov a 1 512 občanov pripravujúcich sa na výkon 
povolania. (Ročný výkaz o obytných zoskupeniach na nízkom sociokultúrnom stupni – (rómske osady) za 
rok 2000).  

Ročný výkaz na rok 2001 už obsahuje presnú typológiu osídlení, z ktorej bude zrejmý presný 
charakter týchto osídlení. V súčasnosti sa výkazy spracúvajú na Sekretariáte splnomocnenkyne vlády SR 
pre rómske komunity, kompletné výsledky budú známe v apríli 2002 
(http://www.google.sk/search?q=zoznam+r%C3%B3mskych+%C5%A1k%C3%B4l&hl=sk&start=10&s
a=N, z 25.05.2010) 

 
Zároveň so vzrastom počtu príslušníkov rómskeho etnika vzrastal aj počet ich obydlí a rozrastali 

sa typické ich osady zväčša v južnejších regiónoch Slovenska s  relatívne vhodnejšími klimatickými 
podmienkami pre typické „neexkluzívne“ rómske bývanie.  

Pred rokom 1989 bolo na Slovensku 278 rómskych osád, t. j. špecifických sídelných jednotiek 
Rómov, ktoré boli lokalizované na okrajoch zastavanej plochy obcí, alebo celkom mimo zastavanej 
plochy v extraviláne. Spravidla nemali, ale mali celkom poddimenzovanú základnú technickú  
vybavenosť (cestu k osade, kanalizáciu, vodovod, elektrickú sieť, odvoz odpadu, ap.).  V roku 1990 počet 
rómskych osád vzrástol na 392, pričom sa v nich nachádzalo asi 2500 chatrčí. Fakt, že databáza 
o rómskom osídlení na Slovensku, bola veľmi nepresná, dokumentuje iný údaj za rok 1990, a to že tu 
jestvovalo 307 rómskych sídelných jednotiek s 2350 chatrčami.  Až v roku 1997 sa uskutočnili oficiálne 
štatistické zisťovania o skutočnom stave rómskeho osídlenia a tie hovoria o 516 rómskych osadách, čiže 
o ich podstatne vyššom počte. Tento nárast počtu osád súvisí jednak s nepresnosťou predošlých údajov, 
ale svedčí aj o fakte, že už v počiatkoch ekonomickej transformácie Slovenska po r. 1989 nezamestnanosť 
postihla Rómov ako prvých. Dôsledkom toho bola ich emigrácia z miest na vidiek, kde sú životné 
náklady celkove nižšie. Na vidieku sa vyskytovala aj väčšia možnosť rozširovania starých a zakladanie 
nových osád pre hromadné bývanie Rómov v dôsledku nevysporiadaných vlastníckych vzťahov či 
tolerancie domáceho obyvateľstva a samosprávy.  V niektorých obciach takýto typ sociálnej migrácie 
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znamená značný regres pre celú rómsku komunitu. V tzv. rozptyle býva stále menej Rómov, pretože 
stratou práce sa stávajú neplatičmi a sú deložovaní do sociálnych bytov a štvrtí.  V mestách na 
východnom Slovensku v dôsledku toho vznikajú celé ulice a štvrte, ktoré sú osídlené takmer výlučne 
neprispôsobenými Rómami. Stávajú sa viac územne aj sociálne izolovanými. Pôvodne nadštandardná 
vybavenosť ich nových obytných štvrtí je nimi čoskoro devastovaná, domy a byty sa postupne stávajú 
zdravotne nevyhovujúcimi a ohniskami infekčných chorôb (žltačky, očné choroby, ...).  Táto opätovná 
koncentrácia Rómov, ktorí mali predtým relatívne slušný ekonomický  a sociálny status, s Rómami 
neprispôsobivými, vyústila do celkového poklesu životnej úrovne všetkých Rómov a výraznejšieho 
odklonu od naučených nerómskych vzorov správania sa.  Od r. 1997 do r. 2000 sa počet rómskych osád 
opätovne zvýšil na 520 a neskôr až na 616-620. Ich rozmiestnenie podľa okresov a podľa 
geomorfologických celkov predstavujú mapy 1 a,b.  

 
Mapa 1 a,b: Lokácia rómskych osád na Slovensku 
 
Okresy                                        

 
Geomorfologické (krajinné) celky 
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Prameň: Vlastné spracovanie na základe: 1. Vlastného terénneho výskumu,  2. Terénneho výskumu študentov  
                 geografie ÚG PF UPJŠ v Košiciach a KGRR FHPV PU v Prešove (mapovacie kurzy, seminárne  
                 a diplomové práce), 3. www. http://www.eeagrants.gov.sk/3553/atlas-romskych-komunit-2004.php 
 
  Tabuľka  2: Charakteristiky rómskej populácie a osídlenia podľa krajov Slovenska 

Počet obcí Počet obyvateľov - Rómov 
S rómskou národnosťou  

Spolu 
S 

 rómskymi 
osadami 

Abs.         % 

S rómskym 
materinským 

jazykom 

 
Rómskej 

národnosti 

S rómskym 
materinským 

jazykom 

 
Rozdiel 

 

 
 
Kraj 

1991 2001 2001 *) 1991 2001 1991 2001 2001 % 1991 2001 2001 2001 
Bratislavský 72 88 11 11 28 45 39 51 26 36,1 972 755 594 -161 
Trnavský 240 249 35 37 89 97 37 39 79 31,7 2950 3163 3227 64 
Trenčiansky 268 286 13 13 53 65 20 23 39 14,2 1521 1547 455 -1092 
Nitriansky 331 350 22 24 122 143 37 41 118 33,9 3932 4741 5548 807 
Žilinský 307 315 8 8 54 59 18 19 51 16,2 2590 2795 2045 -750 
Banskobystrický 496 516 78 110 252 300 51 58 230 44,7 12079 11436 8741 -3695 
Prešovský 657 666 217 266 224 247 34 37 253 38,0 26081 31653 53208 11555 
Košický 436 460 149 168 228 257 52 56 212 48,3 26138 29803 35630 5827 
Slovensko spolu 2807 2930 533 621 1050 1213 37 41 1008 35,0 71981 85893 99449 13556 

   Vysvetlivky: *) počet osád (sú obce s viac ako jednou rómskou osadou) 
   Prameň: Vlastné spracovanie na základe dát ŠÚ SR 
 

 V zmienených rómskych osadách žilo 127429 obyvateľov, 23781 rodín, ktoré obývali 15543 
obydlí. V priemere tu na jedno obydlie pripadalo 8,8 obyvateľov. Z uvedeného počtu obydlí bolo 4813  
chatrčí, t. j. takmer tretina (31 %).  V  tejto  rómskej  popu lácii  bolo  50082 (39,3 %) detí do 15 
rokov,  6366 (len 5 %) zamestnaných a 1512 (1,2 %) pripravujúcich sa na povolanie (Prameň: Ročné 
výkazy o obytných zoskupeniach na nízkom sociokultúrnom stupni). 
 
 
 Rómske osídlenie sa vzťahuje na väčšinu zo 79 geomorfologických (krajinných) celkov 
Slovenska. Na východnom Slovensku sú Rómami osídlené všetky geomorfologické celky okrem 
Pienin a Tatier. Na Strednom Slovensku žijú Rómovia najsevernejšie v Liptovskej kotline, resp. v jej 
východnej časti, južné krajinné celky sú osídlené mozaikovite, najintenzívnejšie v oblasti Gemera 
a Novohradu. Severné regióny stredného Slovenska obývajú Rómovia len epizodicky. Na západnom 
Slovensku je najhustejšie rómske osídlenie v dunajskostredskej časti Podunajskej roviny, 
novozámocko-nitriansko-levickej časti Podunajskej nížiny a na Záhorí. 

 
 Celkove najhustejšie rómskym obyvateľstvom obývanými prírodno-krajinnými celkami sú 
kotliny (predovšetkým Hornádska, Košická Popradská, Juhoslovenská a Liptovská), nížiny – roviny 
(Východoslovenská nížina i rovina), medzihoria (Spišsko-šarišské medzihorie), predhorie 
(Beskydské predhorie) a pahorkatiny a úpätia vrchovín (Nízke beskydy). Týmto prírdono-krajinným 
celkom z aspektu rómskeho osídlenia budeme venovať pozornosť v iných príspevkoch, ktoré sú 
spracovávané na báze podrobného terénneho výskumu daných mikro-mezoregiónoch. 

Rómske osady na Slovensku, ako už bolo spomenutú, môžeme diferencovať podľa ich polohy, 
podľa vybavenosti základnou infraštruktúrou (prístupovou cestou, pitnou vodou,   osvetlením, 
kanalizáciou ap.) s prístupu k službám v obci, podľa počtu obyvateľov a ich štruktúry, podľa 
spôsobu života a jeho riadení, podľa počtu a vnútorného usporiadania domov (resp. chatrčí), podľa 
úrovne a „kvality“ bývania, podľa kontaktov s materskou obcou, ap.   

Na Slovensku sú súčasné rómske osady z 20,3 % lokalizované mimo intravilán obcí Väčšina 
rómskych osád je na okraji intravilánu. Špecifickým prípadom sú rómske obce – obce, kde rómske 
obyvateľstvo tvorí výraznú väčšinu obyvateľstva (mapa 3). Asi 2 % etnických Rómov sa 
v majoritnej spoločnosti asimilovalo a nepredstavujú problém. Žijú medzi väčšinovým 
obyvateľstvom a sú ním  maximálne akceptovaní.   
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Mapa 2: Rómske osady v okresoch Slovenska (r. 2000) 
 

Legenda

1 osada

         
 
                        

 
Graf 3 : Podiel krajov na lokácii rómskych osád (r. 2000  

 
 
Prameň mapy 2a grafu 3 : Vlastné spracovanie na báze dát: 1. www.inforoma.sk,  
                                            2. Ročných výkazov o obytných zoskupeniach na nízkom socio-  
                                                kultúrnom  stupni ku koncu r. 2000) 
 
 

 
Niektoré základné demografické špecifiká rómskej populácie 

 
Prirodzený pohyb 
 
„Integrované rómske komunity predstavujú pravdepodobne prvé spoločenstvo, u ktorého sa 

výraznejšie prejavili zmeny reprodukčného správania. Naopak rómske komunity žijúce oddelene od 
majoritnej populácie v segregovaných osadách, kde miera kontaktov s majoritnou populáciou je minimálna, 
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sa dlhodobo považujú za nositeľov odlišného typu reprodukčného správania, často stále založeného na 
zvykoch a tradíciách. Extenzívny typ reprodukcie pripisovaný Rómom žijúcim v segregovaných osadách je 
všeobecne známy a prijímaný fakt, ktorý potvrdilo aj naše šetrenie. Dokazujú to predovšetkým ukazovatele 
ako úhrnná plodnosť a vek pri narodení prvého dieťaťa. Plodnosť populácie "rómskych obcí" bola približne 
1,5-násobná ako v separovaných obciach a oproti integrovaným spoločenstvám takmer niečo viac ako 
trojnásobná. Líšila sa tiež priemerným vekom ženy pri narodení prvého dieťaťa. Kým u žien "rómskych 
obcí" dosahoval tento ukazovateľ hodnotu okolo 20 rokov u žien integrovaných Rómov sa odhaduje na 24 
rokov. Ešte výraznejšie odlišnosti vyšli pri porovnaní všetkých zisťovaných parametrov s majoritnou 
populáciou. Intenzita plodnosti žien "rómskych obcí" je približne štvornásobne vyššia a prvé deti sa im 
rodia 5-6 rokov skôr“ (Šprocha, 2007). 

Migračný pohyb 
 

Rómovia žijú v relatívne uzavretých komunitách a vyznačujú sa malým akčným rádiom  
pohybu vo vzťahu k priestoru oproti majoritnému obyvateľstvu. Platí to predovšetkým vo vzťahu 
k migrácii z dôvodov sobášnosti – nasledovania partnera či ostatných dôvodov vykazovaných migračnou 
štatistikou. V histórii rómskych komunít Slovenska zohrali významnejšiu úlohu migrácie súvisiace 
s osídľovaním českého pohraničia a pracovné migrácie do Česka, ktoré oproti minulosti získalo významný 
podiel rómskeho obyvateľstva. Vtedy však išlo ešte o vnútornú migráciu v nerozdelenom Česko-
Slovensku. Na rozhraní 20. a 21. storočia v súvislosti s rómskym obyvateľstvom rezonovala tiež azylová 
zahraničná migrácia Rómov, ktorá spôsobila nežiadúce politickogeografické transformácie.  

 
Veková štruktúra Rómov 
 
Vysoká pôrodnosť,  ale aj relatívne nízka stredná dĺžka života u Rómov vplýva na ich vekovú 

štruktúru natoľko, že v nej vysoko (oproti majorite) prevažuje detská zložka – tabuľka 9. 
 
Tabuľka 9 : Veková štruktúra Rómov podľa 5-ročných generácií a  v kontexte vekovej štruktúry  
                     obyvateľstva Slovenska  (31.12.2000) 

O b y v a t e ľ s t v o     s p o l u R ó m o v i a B/A 
 

Veková 
skupina 

Spolu(A) % Muži % Ženy % Spolu(B) % Muži % Ženy % % 

0 54741 1,01    27984 1,07 26757 0,96 1865 2,00 953 2,02 912 1,98 3,41 
1-4 230821 4,27 118430 4,51 112391 4,05 6395 6,87 3255 6,91 3140 6,83 2,77 
5-9 349775 6,47 178916 6,81 170859 6,15 9867 10,60 5034 10,68 4833 10,51 2,82 

10-14 401088 7,42 204879 7,80 196209 7,07   1868 12,75 6068 12,88 5800 12,62 2,96 
15-19 443815 8,22 226573 8,63 217242 7,82   1097 11,92 5621 11,93 5476 11,91 2,50 
20-24 473084 8,76 241053 9,18 232031 8,36 9878 10,61 5007 10,63 4871 10,59 2,09 
25-29 436177 8,07 221131 8,42 215046 7,75 8780 9,43 4450 9,45 4330 9,42 2,01 
30-34 367385 6,80 186117 7,09 181268 6,53 7181 7,71 3651 7,75 3530 7,68 1,96 
35-39 389618 7,21 196534 7,48 193084 6,95 6465 6,95 3321 7,05 3144 6,84 1,66 
40-44 408964 7,57 205794 7,84 203170 7,32 5572 5,99 2887 6,13 2685 5,84 1,36 
45-49 415559 7,69 206026 7,85 209533 7,55 4213 4,53 2230 4,73 1983 4,31 1,01 
50-54 338423 6,26 163854 6,24 174569 6,29 2908 3,12 1526 3,24 1382 3,01 0,86 
55-59 254568 4,71 116804 4,45 137764 4,96 1724 1,85 840 1,78 884 1,92 0,68 
60-64 218945 4,05 96209 3,66 122736 4,42 1467 1,58 689 1,46 778 1,69 0,67 
65-69 201871 3,74 84529 3,22 117342 4,23 1390 1,49 632 1,34 758 1,65 0,69 
70-74 176254 3,26 68432 2,61 107822 3,88 1055 1,13 448 0,95 607 1,32 0,60 
75-79 137264 2,54 48864 1,86 88400 3,18 714 0,77 278 0,59 436 0,95 0,52 
80-84 54464 1,01 18595 0,71 35869 1,29 287 0,31 109 0,23 178 0,39 0,53 
85+ 49731 0,92 15337 0,58 34394 1,24 367 0,39 117 0,25 250 0,54 0,74 

SPOLU   5 402547 100,0 2626061 100,0  2776486 100,0  93093 100,0 47116 100,0 45977 100,0 1,72 

0-14 1036425 19,18 530209 20,19 506216 18,23 29995 32,22 15310 32,49 14685 31,94 2,89 
15-59 M 
15-54 Ž 

338982 
 

62,75 1763886 67,17 1625943 58,56 56934 61,16 29533 62,68 27401 59,60 1,68 

60+ M 
55+ Ž 

976293 18,07 331966 12,64 644327 23,21 6164 6,62 2273 4,82 3891 8,46 0,63 

Priem. 
vek 

35,98 x 34,40 x . x 26,19 x 25,82 x . x 73,79 

Prameň: Jarábiková, G. (2001): Finančné podmienky rozvoja kultúry národnostných menšín  a etnických  
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              skupín na  Slovensku, s.62.  
Kým v celkovej populácii Slovenska tvoria deti (0-14 roční) do 20 % obyvateľstva, v rómskej 

populácii je to viac ako dvojnásobok. Populácia poproduktívnych generácií u Rómov tvorí takmer 1/3 
celkovej poproduktívnej populácie. Kým pre celú populáciu Slovenska je príznačný priemerný vek 36,5 
rokov, rómska populácia ho má podstatne nižší – 24,5 rokov. Ešte markantnejší je rozdiel v indexe 
starnutia, ktorý pre celú slovenskú populáciu predstavuje 62,1 a pre rómsku 10,0. Pomer indexov závislosti 
mladých a starých v celoslovenskej a rómskej populácii je: 26,3: 75,6 a 16,3: 7,6, čo sa v celkovom indexe 
ekonomickej závislosti prejavuje ako pomer 42,6 : 83,1.    
 Konštelácia vekových pomerov rómskeho obyvateľstva kladie vysoké nároky spoločnosti hlavne na 
vzdelávanie, sociálnu a špeciálnu starostlivosť tým skôr, že veľká časť Rómov si, tak povediac, užíva 
nezamestnanosť.  

 
Religiózna štruktúra romského obyvateľstva 

 
 O rómskej religiozite na Slovensku sú známe exaktné údaje až z roku 1930, kedy sa u nás 
uskutočnilo najprecíznejšie sčítanie ľudu v predvojnovom období.  Jeho výsledky prezentuje tabuľka  

 
    Tabuľka : Religiózna príslušnosť rómskeho obyvateľstva Slovenska v r. 1930 

P o č e t    R ó m o v N á b o ž e n s k é   
v y z n a n i e Spolu % Ženy % 
 Rímskokatolícke   28 200  90,42  14 633  90,55 
Grécko a arménskokatolícke    1 964   6,30   1 015   6,28 
Evanjelické  českobratské        -      -       -      - 
 augsburské evanjelické      419   1,34     206   1,28 
 reformované      591   1,90     298   1,84 
 Jednota bratská        -      -       -      - 
 všetkých denominácií    1 010   3,24     504   3,12 
Pravoslávne        9   0,03       4   0,03 
Československé        -      -       -      - 
Starokatolícke        -      -       -      - 
Iné kresťanské        -      -       -      - 
Izraelské        -      -       -      - 
Ostatné mimokresťanské        -      -       -      - 
Bez vyznania a neznáme        5   0,02       4   0,03 
SPOLU čsl. štátni príslušníci  31 188 100,00  16 160 100,00 
Cudzí štátni príslušníci      562      x       .      . 
SPOLU   31 750      x       .      x 

   Prameň: Sčítání lidu v Republice československé k 1.12.1930, díl I., Praha 1934. Čsl statistika sv.98, řad VI.,  
     Sešit 7. SUS  205 s. 

 
 V súčasnosti je väčšia časť rómskej populácie voči religiozite „imúnna“, avšak zdá sa, že náboženské 
pôsobenie na Rómov prináša efekt. Pastorácia Rómov po roku 1989 zaznamenala úspechy 
najmä  v rámci rímsko-katolíckej cirkvi. Rómovia sa však v pokresťanšťovaní pridržiavajú regionálnych 
tradícií. 

 
Vzdelanosť Rómov 

 
Pred 50-60 rokmi bolo viac ako 70 % Rómov negramotných. V ďalších desaťročiach sa  

situácia postupne zlepšovala, hoci voči majoritnému obyvateľstvu veľmi nepatrne. Vzdelanosť Rómov sa 
zvýšila najmä u mladších generácií a žien. Napr. v r. 1970 základné vzdelanie malo ukončené už 64 % 
rómskych mužov a 61,5 % žien, učňovské, odborné a stredoškolské vzdelanie 10,2 % mužov a 2,3 % žien 
a vysokoškolské vzdelanie 26 mužov a 13 žien. Ešte stále však bez vzdelania bolo 25,7 % rómskych 
mužov a  36,2 % rómskych žien. Vzdelanostná štruktúra pri sčítaní obyvateľov do  roku 2001 sa zmenila 
veľmi málo. Ukončené základné vzdelanie malo až 76,7 % rómskeho obyvateľstva . Učňovským 
vzdelaním bez maturity „sa hrdilo“ 11,1% dospelých Rómov a úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou 
dosiahlo 2,1 % rómskych obyvateľov nad 15 rokov. Rómovia s vysokoškolským vzdelaní tvorili 0,3 % 
celkového počtu obyvateľov rómskej národnosti. Úplne bez vzdelania bolo 3,7 % obyvateľov rómskej 
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národnosti. Pomerne frekventovaným typom vzdelania u Rómov je vzdelanie dosiahnuté v špeciálnych 
školách – tabuľka  ... (Vlčková, 2008). 

 
 
Tabuľka   : Vývoj počtu rómskych žiakov v špeciálnych základných školách podľa krajov 

Školské roky 
2004/2005 2005/2006 2006/2007 

 
 
Kraj Počet rómskych 

detí 
Podiel na 

deťoch celkom 
Počet rómskych 

detí 
Podiel na 

deťoch celkom 
Počet rómskych 

detí 
Podiel na 

deťoch celkom 
Košický 344 6,68 213 4,11 314 6,00 
Prešovský 984 19,18 1048 19,45 599 10,82 
Banskobytsrický 111 3,97 75 2,55 89 2,93 
Nitriansky 84 4,63 18 0,99 30 1,64 
Trnavský 53 3,21 35 2,14 30 1,81 
Žilinský 9 0,64 12 0,82 0 0,00 
Trenčiansky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Bratislavský 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Prameň: vlastné prepočty podľa 1. http://www.uips.sk/statis/tmseparat/data2006/ZS_8V.HTM, 2. Komanická,  
A. (2003): Rozmiestnenie špeciálneho základného  školstva na východnom Slovensku. Seminárna  
práca.  
 

 
  Graf .. : Vzdelanosť rómskeho** obyvateľstva Slovenska  
                v porovnaní s majoritným obyvateľstvom (r. 2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvetlivky: *) vrátane nedokončeného, **Rómovia = vonkajšie medzikružie 
    Prameň: Vlastné spracovanie na báze dát : Jarábiková, G.,2001, Vlčková, V., 2008.  

 
 

Sociopatologické  javy v rómskej populácii 
 
V súvislosti s rómskou populáciou, najmä jej neprispôsobivou časťou, je na mieste študovať socio-

patologické  javy, lebo sa vyznačujú znač, lebo sa vyznačujú značnou frekvenciou. Najvýznamnejší 
celospoločenský dopad má ich kriminalita.   

K rómskej populácii sa viaže výrazný podiel na celkovej kriminalite obyvateľstva Slovenska. 
V rokoch 1989 – 2000 (Šúryová, 2001) sa ich celková kriminalita (počet trestných činov) Vyvíjala 
stúpajúcou tendenciou smerom k polovici 90. rokov s maximom v r. 1993, kedy rómski občania spáchali 
13734 trestných činov, čo znamenalo nárast od r. 1989 na 157 %. Neskôr sa kriminalita Rómov postupne 
znižovala až na 99 %, lebo v roku 2000 spáchali Rómovia „už len“ 8709 trestných činov, pričom za 4650 
trestných činov boli odsúdení. V danom období mali najvyšší podiel na celkovej kriminalite v roku 1989 
– 18,9 %  (vtedy bolo na Slovensku spáchaných spolu 146125 trestných činov) a najnižší práve v roku ich 
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najvyššej celkovej kriminality, teda r. 1993. Zároveň do tohto roku podiel Rómov na kriminalite klesal, 
kým neskôr striedavo stúpal (až na 10,66 % v r. 1997) i klesal (na 9,55 % v r. 1999).   Pozitívom je však 
fakt, že nárast rómskej kriminality nepredbieha nárast kriminality celkovej, lebo tá dosiahla maximum 
síce tiež v r.1993, ale s indexom oproti r. 1989 až 315 %. 

Dalo by sa očakávať, že sa najvyššia kriminalita Rómov viaže k regiónom (krajom) s najvyšším 
zastúpením Rómov, ale nebolo to pravidlom najmä čo sa týka podielu na celkovej kriminalite. Najvyšší 
(19,3 %) bol totiž dosiahnutý v r. 1998 v Banskobystrickom kraji.  

 
    Tabuľka  : Podiel Rómov na kriminalite (r. 1997-2001) 

   Prameň: http://www.justice.gov.sk/str-065.htm 
 
 

  Záver 
 

„Slovenská republika je častým terčom európskych kritikov, ktorí sledujú otázky riešenia rómskej 
problematiky. Málokto si uvedomuje, že malé vyše päťmiliónové Slovensko má proporčne najviac Rómov 
na počet obyvateľov zo všetkých kandidátskych krajín, preto aj problémy sú vypuklejšie a viditeľnejšie než 
v iných krajinách, čo však nijako neminimalizuje skutočné jadro a vážnosť problémov. Snáď nikoho z 
odbornej verejnosti netreba presviedčať, že prevažná väčšina slovenskej majoritnej spoločnosti neakceptuje 
Rómov ako seberovných občanov a považuje ich za neriešiteľný problém, čo vyúsťuje do priamej či 
nepriamej diskriminácie Rómov v každodennom živote. Masový exodus Rómov zo Slovenskej republiky, 
nazývaný s obľubou aj ekonomický turizmus alebo etnoturistika, ešte zvýšil nepriateľstvo voči Rómom, 

Mladiství Ženy Rómovia Recidivisti 
uznaní súdom Kraj 

 
Rok 

Celkový 
počet 

odsúdených Počet % Počet % Počet % Počet % 
1998 2 521 230 9,12 229 9,08 128 5,08 324 12,85 
1999 2 152 108 5,02 165 7,67 85 3,95 262 12,17 
2000 2 161 155 7,17 172 7,96 122 5,65 292 13,51 

BA 

2001 2 148 127 5,91 229 10,66 92 4,28 205 9,54 
1998 2 047 220 10,75 127 6,20 289 14,12 308 15,05 
1999 1 513 185 12,23 94 6,21 243 16,06 251 16,59 
2000 1 779 181 10,17 107 6,01 232 13,04 192 10,79 

TT  

2001 1 852 161 8,69 147 7,94 183 9,88 133 7,18 
1998 1 524 41 2,69 75 4,92 8 0,52 108 7,09 
1999 1 860 159 8,55 94 5,05 15 0,81 135 7,26 
2000 1 931 159 8,23 87 4,51 116 6,01 171 8,86 

TN 

2001 1 913 164 8,57 79 4,13 55 2,87 187 9,77 
1998 2 327 281 12,08 148 6,36 296 12,72 259 11,13 
1999 2 490 284 11,41 152 6,10 282 11,33 224 9,00 
2000 2 589 246 9,50 181 6,99 275 10,62 280 10,81 

NR 

2001 2 659 260 9,78 235 8,84 304 11,43 253 9,51 
1998 2 407 315 13,09 131 5,44 145 6,02 398 16,54 
1999 2 685 271 10,09 180 6,70 150 5,58 404 15,05 
2000 2 594 282 10,88 173 6,67 223 8,59 389 14,99 

ZA  

2001 2 469 240 9,72 174 7,05 158 6,40 237 9,60 
1998 3 648 498 13,66 288 7,89 1 218 33,39 704 19,30 
1999 3 457 423 12,24 239 6,91 1 094 31,65 661 19,12 
2000 3 414 426 12,48 244 7,15 1 164 34,09 616 18,04 

BB 

2001 3 728 407 10,92 414 11,11 1 413 37,90 660 17,70 
1998 3 444 711 20,64 227 6,59 1 263 36,67 616 17,89 
1999 3 352 556 16,59 221 6,59 1 125 33,56 638 19,03 
2000 3 415 591 17,31 267 7,82 1 069 31,30 543 15,90 

PO 

2001 3 551 523 14,73 369 10,39 1 233 34,72 447 12,59 
1998 4 499 731 16,25 338 7,51 1 560 34,67 504 11,22 
1999 4 041 673 16,65 330 8,17 1 372 33,95 412 10,19 
2000 4 480 673 15,02 362 8,08 1 449 32,34 510 11,38 

KE  

2001 4 839 645 13,33 449 9,28 1 735 35,85 477 9,86 
1997 22 405 3 654 16,31 836 3,73 3 907 17,44 2 778 12,40 
1998 22 417 3 027 13,50 1 563 6,97 4 907 21,89 3 221 14,37 
1999 21 550 2 659 12,34 1 475 6,84 4 366 20,26 2 987 13,86 
2000 22 363 2 713 12,13 1 593 7,12 4 650 20,79 2 993 10,25 

SR 

2001 23 159 2 527 10,91 2 096 9,05 5 173 22,34 2 599 11,22 
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najmä keď jeho dôsledkom bola zavedená vízová povinnosť pre občanov Slovenskej republiky zo strany 
viacerých európskych štátov vrátane Belgicka (v štátoch Schengenu do jari 2001)“(Bitušíková, 2001). 

Rómovia sú neoddeliteľnou súčasťou slovenskej spoločnosti, hoci mnohí z príslušníkov väčšiny by 
ich radšej videli mimo. Niektorí z Rómov túžia sa stať súčasťou okolitého prostredia, to ich úsilie však 
neraz jednoznančne odmieta.  Iní sa odlišujú nielen farbou pleti, ale aj zvoleným spôsobom života. Majorita 
ich izoluje a zároveň vyvíja rozsiahle a finančne náročné aktivity, aby sa asimilovali. Odmietajú a chcú 
zostať “svoji“.  

Pochopenie rómskeho problému, ktorý je mediálne dostatočne pertraktovaný a napriek tomu 
akoby nebraný dostatočne vážne,  je aj vecou priameho terénneho zhliadnutia bývania Rómov 
v rómskych osadách a poznania činnosti obcí v otázke inklúzie Rómov v našej spoločnosti. Takému cieľu 
slúži napr. činnosť Metodického centra v Prešove, kde možno formou viacdennej exkurzie poznať 
„rómsky komplex východného Slovenska“ s možnosťou prezentácie histórie rómskeho osídlenia v danom 
mikroregióne, bývania Rómov, ich ekonomických (ne)aktivít, vzdelávania, záujmovej činnosti, tradícií,  
ap. Z univerzálne trasy exkurzie (mapa   ) je možnosť výberu podľa disponibilného časového 
harmonogramu. Takáto exkurzia rómskym koridorom v roku 2004 priniesla množstvo neočakávaných 
poznatkov a verifikácií skúseností pedagógom základných a stredných škôl a určite by z nej, a nie len 
citovo,  profitovali ľubovoľné kolektívy, pre ktoré je „rómsky problém“ doposiaľ nepochopený alebo 
apriori bagatelizovaný. 

 
Mapa  : Komplexná exkurzia „Rómskym koridorom“ východného Slovenska  

Prameň: Kandráčová, V.,  2004 
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DEMOGRAFICKÝ ASPEKT CHUDOBY V OBCIACH NITRIANSKEHO KRAJA  
 

Ján Veselovský, Lucia Šolcová 
 

 
Úvod  
  
Aj napriek nejednotnosti a množstvu rôznych prístupov ku chudobe je možné povedať, že 

objektívny prístup ku chudobe sa stáva základným, najlepšie merateľným a zároveň porovnateľným 
spôsobom jej merania. Práve z toho pohľadu (dobrej merateľnosti a porovnateľnosti) sme si zvolili 
objektívnu dimenziu za základnú a určujúcu úroveň chudoby v obciach Nitrianskeho kraja. 

Určenie úrovne chudoby pomocou uvedenej dimenzie vychádza zo stanovenia jej úrovne 
prostredníctvom zvolených indikátorov opierajúcich sa o štatistické dáta. 

V nasledujúcich analýzach ponúkame práve tie demografické indikátory (živorodosť, emigrácia, 
priemerný vek, úmrtnosť), ktoré za určitých podmienok môžu odhaľovať chudobu v priestoroch obcí. 

 
          Metodika merania chudoby v Nitrianskom kraji 

 
 Základným metodickým krokom pri objektívnej dimenzii bol výber oblasti a následne vyčlenenie 

konkrétnych indikátorov chudoby. Medzi najdôležitejšie determinátory ohrozenia chudobou 
z demografického hľadiska sme zaradili nasledujúce 4 indikátory (emigrácia, vek, úmrtnosť, živorodosť), 
ktoré výrazne korelujú s chudobou. Imigrácia a emigrácia môže indikovať zhoršené (zlepšené) 
podmienky biologického, kultúrneho, hospodárskeho či sociálneho rozvoja príslušného územia (obce). 
Vek, konkrétne priemerný vek tiež môže mať vzťah s chudobou. Zvyšovanie veku do určitej miery môže 
súvisieť so zvyšovaním životných štandardov (lepšie podmienky k životu), čo úzko súvisí so  znižovaním 
objektívnej stránky chudoby. Na druhej strane u obyvateľstva v poproduktívnom veku môže dochádzať aj 
k znižovaniu životných štandardov. Spojitosť mortality s chudobou vychádza z predpokladu –  nižšia 
úmrtnosť je spojená s vyššími sociálnymi a ekonomickými štandardmi, ktoré sú späté s kvalitnejšou 
zdravotnou starostlivosťou, čo znižuje ohrozenie chudobou. Predlžovaním strednej dĺžky života, 
následným zvyšovaním priemerného veku a tým znižovanie úmrtnosti klesá aj riziko chudoby. 
Reprodukčné správanie sa, vo veľkej miere závisí od postavenia jedinca v systéme sociálnej stratifikácie 
spoločnosti, vychádzajúc zo sociálnej, ekonomickej situácie, ale i zo vzdelania,  čoho príkladom je 
živorodosť.  

Následnou kvantifikáciou indikátorov môžeme vytvoriť jeden zo základných čiastkových 
ukazovateľov vyjadrujúci úroveň chudoby v jednotlivých obciach, okresoch a aj samotnom Nitrianskom 
kraji. Bodové ohodnotenie a váženie indikátorov pokladáme za rozhodujúci prvok určovania odlišnej 
úrovne chudoby v obciach kraja. Zistené hodnoty demografických indikátorov boli následne zaradené do 
kategórie a ohodnotené príslušným počtom bodov. Následne po obodovaní sme ohodnotili význam 
a závažnosť (dôležitosť- váha) jednotlivých indikátorov vo vzťahu ku chudobe. 

Meranie významnosti (dôležitosti) indikátorov vychádza z ich obojstranného porovnania, pričom 
dôležitosť sa označuje ako váha kritéria (indikátora). Váha poskytuje informáciu o pomernej 
významnosti, dosahu alebo vzťahu ku určitému posudzovanému problému, v našom prípade k chudobe. 
Pre jej určenie poznáme niekoľko metód z oblasti rozhodovacej analýzy, pričom všetky sa snažia 
preformovať kvalitatívne usporiadanie významu parametrov na kvantitatívne usporiadanie. Z tohto 
dôvodu sú všetky výstupy „približnými“ kvantitatívnymi veličinami (Michálek, 2004). Konkrétne 
v našom prípade sme pri zisťovaní chudoby v Nitrianskom kraji aplikovali metódu poradia, ktorá 
vychádza z relatívnej dôležitosti indikátorov. Indikátorom je priradené číslo podľa poradia 1- 
najdôležitejší (najvýznamnejšie indikuje chudobu) N- najmenej dôležitý indikátor (najmenej indikujúci 
chudobu). Prepočtom jednotlivých váh a údajov (aby sa nepočítalo so zbytočne veľkými hodnotami) sa 
získali rovnocenné údaje použiteľné na prepočet podľa uvedeného vzorca: 

- vzťah na výpočet váhy                ( )n
jW =
∑

=
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j
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wj  - príslušný počet bodov stanovených transformáciou ich poradia 
Wj –  váha parametra 
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Podiel uvedených číselných hodnôt (váh a sumy váh) predstavuje celkové ohodnotenie. Súčet 
celkového ohodnotenia všetkých vybraných indikátorov nám potom dáva syntetický demografický 
ukazovateľ objektívnej dimenzie chudoby v obciach Nitrianskeho kraja.  
 

Demografický aspekt chudoby 
 
Populačný vývoj predstavuje významný determinant podmieňujúci z kvantitatívneho i 

kvalitatívneho hľadiska formovanie ľudského potenciálu. Odráža celú meniacu sa spoločenskú realitu a je 
ovplyvňovaný komplexom všetkých podmienok života v oblasti ekonomickej, zdravotnej, sociálnej, 
právnej, politickej a ekologickej Potůček a i. (2002) in Bacsó (2008). V súlade s Blehom a Vaňom (2007) 
môžeme povedať, že vyvážený demografický vývoj a štruktúra obyvateľstva patria k základným 
predpokladom úspešného rozvoja každej spoločnosti. Pokiaľ niektoré demografické činitele nespĺňajú 
určité kvalitatívne a kvantitatívne parametre môžu v príslušnej spoločnosti indikovať aj chudobu. 
Z množstva demografických charakteristík nie všetky spoľahlivo indikujú chudobu a preto ponúkame 
práve tie demografické indikátory (živorodosť, emigrácia, priemerný vek, úmrtnosť), ktoré za určitých 
podmienok môžu odhaľovať chudobu aj v priestoroch obcí. 
živorodosť - pokladá sa za rozhodujúci ukazovateľ reprodukcie obyvateľstva, odzrkadľujúci počet 
živonarodených na 1000 obyvateľov stredného stavu v (‰). Živorodosť odráža demografické a sociálne 
správanie jedinca v spoločnosti, jeho ekonomickú situáciu, pomery v rodine a tým môže indikovať aj 
chudobu.  
          Aj na Slovensku sa po roku 1989 začal uplatňovať trend poklesu živorodosti a pôrodnosti 
zaznamenaný v západnej Európe. Súviselo to predovšetkým zmenou hodnôt ako aj zmenou kultúrnych 
a sociálnych zvyklostí. Vplyvy aktívnejšej, otvorenejšej a intenzívnejšej výchovy v oblasti sexuálnych 
vzťahov, antikoncepcie, ako i výchovy k rodičovstvu, možnosti viac cestovať a vzdelávať sa často 
v zahraničí značne prispeli k zmene reprodukčného chovania (ONDREJKOVIČ, MAJERČÍKOVÁ , 2006) IN 

BACSÓ (2008). 
          Je všeobecne známe, že reprodukčné chovanie vo veľkej miere závisí od postavenia jedinca 
v systéme sociálnej stratifikácie spoločnosti, vychádzajúci aj zo sociálnej situácie.  
          V súčasnosti sa mení postavenie hodnôt v spoločnosti, mladí ľudia uprednostňujú profesionálne 
ambície pred zakladaním rodín a deťmi. Na území Slovenska a najmä na území Nitrianskeho kraja je 
v popredí model malej rodiny.  
          Na úrovni Slovenska priemerná hodnota živorodosti v období 2001 - 2007 predstavuje 9,8‰, 
v Nitrianskom kraji 8,03‰, čo je 1,77‰ pod celoslovenským priemerom. Trend vývoja živorodosti 
v kraji je kolísavý s extrémnou hodnotou 7,71‰ v roku 2002 a najpozitívnejšou v roku 2005 (8,43‰), čo 
je rozdiel 0,72‰. V obciach Nitrianskeho kraja sa živorodosť pohybuje v rozpätí od 1,09‰ po 16,99‰. 
          Spomedzi okresov je situácia najnegatívnejšia v okrese Zlaté Moravce (7,39‰), Nové Zámky 
(7,69‰), Komárno (7,85‰) a Levice (8,09‰) (tabuľka 1). Všetky uvedené okresy sú hlboko pod 
hodnotami okresov s pozitívnou živorodosťou v kraji- Šaľa (8,84‰) a Topoľčany (8,2‰). Priemernú 
úroveň živorodosti Nitrianskeho kraja vykazuje okres Nitra (8,17‰), zaraďujúci sa do stredového 
(tretieho) pentilu (7,1 – 10,0 živorodených) štatistického súboru. Nízke hodnoty živorodosti sú vo 
východnej (okres Zlaté Moravce a Levice) a južnej (okres Komárno, južná časť okresu Nové Zámky, 
Levice) časti kraja. Najmä v okresoch Levice, Komárno a Nové Zámky nízka natalita je daná historickým 
vývojom tohto územia a viaže sa najmä na obyvateľstvo maďarskej národnosti.  
 
Tabuľka 1:  Počet živorodených na 1000 obyvateľov (‰) v NR kraji (2001 - 2007) 

okres/kraj 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001-2007 

NR 7,96 7,76 8,03 8,78 8,53 7,97 8,13 8,17 

ZM 7,40 7,71 7,97 6,46 7,88 7,41 6,89 7,39 

TO 8,61 7,61 7,75 8,68 7,94 8,77 8,07 8,20 

SA 7,34 8,10 9,27 9,12 9,97 8,82 9,26 8,84 

NZ 7,78 8,03 8,05 7,22 7,20 7,69 7,86 7,69 

KN 7,52 7,09 7,86 6,92 8,18 8,54 8,82 7,85 

LV 7,92 7,71 7,81 7,74 9,29 7,75 8,40 8,09 

NR Kraj 7,79 7,71 8,11 7,85 8,43 8,14 8,20 8,03 
  Zdroj: Interné materiály Pracoviska ŠÚ SR v Nitre, 2008 
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Fragmentovite môžeme nájsť obce s nízkou živorodosťou aj v okrese Topoľčany (Závada, 
Preseľany) a v okrese Nitra. Ide predovšetkým o veľkostne malé obce do 499 obyvateľov 
lokalizované v značnej vzdialenosti od miest (napr. Ľudovítova, Veľké Chyndice, Štefanovičová). 
Jedinou obcou s nízkou hodnotou živorodosti v okrese Šaľa je obec Kráľová nad Váhom (7,01‰).  

Najvyššie hodnoty živorodosti dosiahli (štvrtý a piaty pentil) zaznamenali ich populácie obcí 
v západnej časti kraja (okres Šaľa, Nitra – stredná a západná časť, Nové Zámky – stredná a západná 
časť). Príkladom takýchto obcí v okrese Šaľa sú obce Neded (10,07‰) – veľká obec s viac ako 
3000 obyvateľmi, Selice (11,78‰) – veľká obec s takmer 3 tisíckami obyvateľov, výšia živorodosť 
môže byť obrazom aj zastúpenia vyššieho počtu rómskeho obyvateľstva. Vysokú úroveň 
živorodosti v okrese Nitra vykazujú 3 obce - Zbehy (10,90‰), Cabaj-Čápor (10,78‰) a Telince 
(16,99‰). Telince majú zároveň najpozitívnejšiu hodnotu v kraji. Táto aj keď malá obec, je 
lokalizovaná v zázemí priemyselného mesta Vráble, čo danú skutočnosť mohlo bezpochyby 
ovplyvniť. Zbehy a Cabaj-Čápor patria medzi väčšie obce Nitrianskeho kraja, sú to obce s dobrou 
dostupnosťou v blízkosti krajského mesta Nitra. Nadpriemerné hodnoty v okrese Nové Zámky 
prezentujú dve navzájom susediace obce Bíňa (10,26‰) a Kamenín (12,16‰), nachádzajúce sa na 
hlavnom cestnom dopravnom ťahu (Štúrovo – Želiezovce – Levice). Sporadicky môžeme nájsť 
obce s vyššou živorodosťou aj v iných okresoch s celkovo vykazovanými nízkymi hodnotami, no 
ich zastúpenie je len fragmentovité nevytvárajúce väčšie zoskupenia napr. Modrany (okres 
Komárno), Lontov, Jesenské (okres Levice). Zaujímavou je vysoká hodnota v obci Jesenské 
(14,58‰), ktorá svojím počtom obyvateľov (51) patrí medzi najmenšie v kraji. Uvedená vysoká 
hodnota poukazuje na to, ako nízky počet narodených detí môže výrazne ovplyvniť celkovú 
hodnotu živorodosti za sledované obdobie v malých obciach. Podobná situácia je aj v iných 
menších obciach (do 499 obyvateľov) kraja, napr. Kubáňovo, Zlatno, Zalaba, Jabloňovce, Pečenice, 
Bohunice, Žemliare ktoré mali v sledovanom období rokov nulovú živorodosť v určitých rokoch, 
kde vysoké relatívne hodnoty živorodosti poukazujú na skreslené informácie. Najvyššie zastúpenie 
takýchto obcí je v okrese Levice (fragmentovité rozptýlenie). Zastúpenie obcí v jednotlivých 
pentiloch živorodosti znázorňuje. 

V prvom pentile - s najnižšou hodnotou živorodosti nie je uvedená ani jedna obec s viac ako 
499 obyvateľmi. Patria sem malé okrajové obce (napr. Zlatno, Pečenice) so zhoršenou 
dostupnosťou a vysokým podielom poproduktívneho obyvateľstva. Z obcí v prvom intervale sa dve 
nachádzajú v okrese Zlaté Moravce (severná a južná časť) a dve v okrese Levice (severovýchodná 
časť), z hľadiska kraja (spolu s okresom Komárno a juhom okresu Nové Zámky) mali najnižšie 
hodnoty.  

  Pod priemernou hodnotou Nitrianskeho kraja a SR je druhý pentil (4,1 – 7,0‰ živorodených)  
s počtom 110 obcí je charakteristický svojím vysokým zastúpením v okrese Levice a Zlaté Moravce, 
kde je v každej časti uvedených okresov, miestami vytvárajúc väčšie areály (stred a východ okresu Zlaté 
Moravce, centrum a západ okresu Nitra).  
Tretí (stredový) interval (7,1 – 10,0‰ živorodených) nachádzajúci sa v priemernej hodnote kraja ako aj 
Slovenska vykazuje najvyššie zastúpenie rovnako ako aj štvrtý pentil v západnej časti kraja, v centrálnej 
časti okresu Nitra a Nové Zámky, najmä v zázemí miest.  
          V poradí piaty pentil (nad 13,1‰ živorodených) - s najvyššou mierou živorodosti má v kraji 
fragmentovité zastúpenie a to predovšetkým v západnej a centrálnej časti kraja.  
           Z analýz je zrejmé, že nízke hodnoty živorodosti sú lokalizované vo  východnej časti kraja (okres 
Levice, Zlaté Moravce) a južnej časti kraja (okres Komárno, Nové Zámky- obvod Štúrovo). Centrálna 
časť kraja vykazuje relatívne pozitívne hodnoty. Zároveň treba podotknúť, že nízke hodnoty živorodosti 
sa lokalizujú do malých obcí (do 499 obyvateľov), ktoré sú charakteristické vysokou nezamestnanosťou 
a zlou kultúrnou, technickou a sociálnou vybavenosťou, majú neadekvátnu dostupnosť do miest s často 
marginálnou polohou.  

 
emigrácia - zmeny v priestorovom rozložení obyvateľstva zapríčinené priestorovou mobilitou môžu 

vplývať na hospodársky, sociálny, environmentálny a iný aspekt života jednotlivca.  
          Odsťahovanie (emigrácia) môže indikovať zhoršené podmienky biologického, kultúrneho, 
hospodárskeho či sociálneho potenciálu príslušného územia, prípadne podmienky znižuje. Najväčším 
podnetom na emigráciu často býva zlá zamestnateľnosť v území, zlé dopravné či sociálne podmienky a 
zhoršenie stavu životného prostredia. Práve emigrácia môže poukázať na hospodárske zaostávanie regiónu, 
ktoré môže mať úzky vzťah s chudobou, pričom vo vzťahu ku chudobe ju pokladáme za negatívny jav. 
Výnimku tvorí špecifický typ migrácie z urbánneho prostredia do rurálnych oblastí, ktorá nie je primárne 
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motivovaná ekonomicky, ale snahou žiť v území s hodnotnejším prírodným a čistejším, prípadne sociálnym 
a kultúrnym prostredím. 
          Uvedený indikátor najlepšie vystihuje hrubá miera emigrácie, ktorú sme v záujmovom území sledovali 
- t.j. počet vysťahovaných na 1000 obyvateľov stredného stavu v ‰. Miera emigrácie na úrovni Nitrianskeho 
kraja v období 2001 – 2007 mala priemernú hodnotu 15,39‰. Kým v roku 2001 na 1 000 obyvateľov 
pripadalo približne 13,61‰ (9 597 osôb) vysťahovaných, tak v roku 2005 to bolo až 16,55‰ (11 688 osôb), 
čo je nárast o 2,94‰ (2 091 osôb). Emigrácia má v kraji v sledovanom období narastajúci trend.  
          Podobná situácia je aj v jednotlivých okresoch kraja. Najvyššie hodnoty dosahuje okres Levice 
(17,27‰ – hlavne severovýchodná, južná a severozápadná časť), Šaľa (16,51‰ – predovšetkým centrálna 
a severná časť) a Topoľčany (16,28‰ - najvýraznejšie centrálna a východná zóna). Nízke hodnoty emigrácie 
sú v okresoch Komárno (12,93‰ - 9724 obyvateľov) a Nitra (15,25‰ - 14748 obyvateľov). Za sedemročné 
obdobie bola extrémna hodnota zaznamenaná v roku 2001 v okrese Komárno (10,95‰) a najvyššia v roku 
2006 v okrese Levice (18,62‰), (tabuľka č. 2, 3). Nízke hodnoty emigrácie vykazuje aj okres Zlaté Moravce 
(4357 osôb t.z. 14,96‰) s priemernou hodnotou na rok 622 osôb (najmenej v roku 2001 - 539 osôb), ktorý 
patrí medzi menšie okresy kraja.  
 
Tabuľka 2:  Počet emigrantov na 1000 obyvateľov (‰) v NR kraji (2001 - 2007) 
         
Okres/kraj 2001 2002      2003 2004 2005 2006 2007 2001-2007 
NR 12,13 14,11 14,59 16,19 16,51 16,61 16,59 15,25 
ZM 12,36 13,67 16,38 13,97 14,41 15,37 14,66 14,96 
TO 15,82 15,85 15,44 15,35 17,32 17,07 17,09 16,28 
SA 14,82 16,78 18,07 14,75 16,02 16,83 18,31 16,51 
NZ 13,76 15,88 14,94 14,52 14,3 14,92 15,16 14,78 
KN 10,95 13,16 11,71 11,48 12,29 15,49 15,44 12,93 
LV 15,45 16,36 16,84 18,06 16,94 18,62 18,61 17,27 
NR Kraj 13,61 15,12 15,42 14,9 15,4 16,42 16,55 15,39 

Zdroj: Interné materiály Pracoviska ŠÚ SR v Nitre, 2008 
 
          Priemernú úroveň emigrácie Nitrianskeho kraja vykazuje okres Nitra (15,25‰), zaraďujúci sa do 
stredového (tretieho) intervalu štatistického súboru. Najnižšie hodnoty emigrácie sú v južnej (okres 
Komárno) a v centrálnej (okres Nové Zámky – okrem obvodu Štúrovo) časti kraja.  
 
Tabuľka 3:  Počet emigrantov v okresoch Nitrianskeho kraja 2001 - 2007 
 

Okres/kraj 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001-2007 

NR 1984 2308 2386 2649 2701 2543 2720 14748 

ZM 539 594 709 603 621 661 630 4357 

TO 1172 1174 1143 1136 1283 1264 1265 8437 

SA 800 905 975 797 867 911 991 6246 

NZ 2060 2364 2218 2152 2114 2200 2229 15337 

KN 1188 1421 1260 1231 1317 1657 1650 9724 

LV 1854 1959 2009 2151 2013 2207 2203 14396 

NR Kraj 9597 10725 10700 10719 10916 11443 11688 73245 
Zdroj: Interné materiály Pracoviska ŠÚ SR v Nitre, 2008 
 
Fragmentovite môžeme nájsť obce s nízkou emigráciou aj v okrese Šaľa (Tešedíkovo, Žihárec) 
a v okrese Nitra (Branč, Veľké Zálužie). Ide predovšetkým o väčšie obce nad 2000 obyvateľov ktoré 
poskytujú vhodné podmienky nielen na bývanie ale vytvára sa tu aj podnikateľská činnosť, ktorá vedie 
k zamestnávaniu. 
          Najvyššie pentilové zastúpenie (štvrtý a piaty interval) zaznamenali populácie vo východnej časti 
kraja (okres Levice), severnej (okres Topoľčany – pás tiahnuci sa zo severovýchodu k centru okresu 
a pokračujúci smerom na severozápad). Úzky pás zvýšenej emigrácie sa vytvára aj v západnej časti 
okresu Komárno a južnej časti okresu Nové Zámky (obvod Štúrovo). Príkladom obcí so značnou 
emigráciou v okrese Levice sú malé obce Lula (21,86‰), Iňa (26,85‰), Pečenice (35,97‰), Jesenské 
(79,11‰) – častokrát ide o marginálne obce. Jesenské zaznamenalo najvyššiu hodnotu emigrácie 
v kraji, pričom oproti obciam v najnižšom pentile je vyššia o 70‰. V okrese Topoľčany je emigrácia 
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zreteľná tiež v malých obciach napr. Blesovce (30,95‰) a Orešany (24,84‰). Príčinu vidíme vo 
veľkosti obcí (Orešany 396 obyvateľov, Blesovce 281 obyvateľov), obe obce sú marginálne (Orešany) – 
v rámci okresu a Blesovce sú koncovou obcou (nie je priechodná z hľadiska dopravy do ďalšej obce). 
Na fragmentovite zvýšenú emigráciu môžeme poukázať v okrese Komárno obcami Trávnik (23,32‰) 
a Bodzianske Lúky (22,8‰). Obe obce sú z hľadiska polohy v rámci okresu okrajové (sú na jeho 
hranici), navyše Trávnik je aj pohraničnou obcou s Maďarskou republikou. Fragmentovite zvýšená 
emigrácia v okrese Nové Zámky je lokalizovaná predovšetkým do obvodu Štúrovo, z ktorého za 
povšimnutie stoja susedné obce Bajtava (20,82‰) a Leľa (23,18‰). Uvedené obce sú počtom 
obyvateľov malé (menej ako 499 obyvateľov), okrajové (na hranici okresu a republiky) so zlou 
dopravnou dostupnosťou (z hľadiska priechodnosti).   
          Z pohľadu pentilového rozloženia obcí pripadá na prvý interval, kde je najnižšia emigrácia do 
10‰ ,t.z. 5,9% obcí Nitrianskeho kraja, čo predstavuje 21 obcí kraja s najvyššou početnosťou 
v okresoch Nové Zámky, Zlaté Moravce a Nitra. V uvedenom rozpätí sa nachádza najviac obcí z okresu 
Zlaté Moravce, Nové Zámky a Nitra (5 obcí). Okres Šaľa a Komárno sú zastúpené rovnako 2 obcami 
a Topoľčany rovnako dvomi obcami. Ani jednou obcou nie je zastúpený okres Levice vyznačujúci sa 
najvyššou emigráciou. Najmarkantnejšie zastúpenie majú obce vo veľkostnej kategórii od 1000-1999 
obyvateľov (7) a obce nad 2000 obyvateľov (7). Najmenšie sú v uvedenom pentile zastúpené malé obce 
do 499 obyvateľov (3). 
          Počtom najvýraznejšie zastúpeného intervalu vychádza druhý (10,1‰ – 15,0‰) - (151 obcí t.z. 
41,6%) a tretí pentil (122 obcí t.z. 35,4%).  
          Zvýšená emigrácia sa začína prejavovať v štvrtom (20,1 – 25,0‰) intervale (11,8% obcí). 
Nachádza sa tu po šesť obcí z okresu Topoľčany a sedem z okresu Nové Zámky, a po päť z okresu 
Komárno a Nitra. Z okresu Šaľa vykazuje najvyššie hodnoty emigrácie mesto Šaľa (21,10‰), z ktorého 
sa za stanoveného obdobia odsťahovalo 3 608 obyvateľov najmä do okolitých obcí alebo väčších miest 
(Bratislava, Nitra). Najvýznamnejšie zastúpeným okresom s najviac obcami je okres Levice (18 obcí). 
Príčinou je vysoká vidieckosť okresu, nedostatok pracovných príležitostí a zlé dopravné podmienky.  
          V piatom pentile (nad 25‰) sa nachádza 5% obcí kraja. Z 17 obcí v uvedenom intervale je až 12 
z okresu Levice (nesústredené rozptýlenie), čo predstavuje 72,2% najviac postihnuteľných obcí 
emigráciou z piateho pentilu. Zo všetkých obcí piateho intervalu sú len tri s počtom obyvateľov nad 
499, všetky ostatné sú malé obce do 499 obyvateľov. Najnižšie hodnoty vykázali obce Málaš (32,63‰), 
Bajka (33,32‰), Pečenice (35,97‰), Šalov (40,26‰) a Jesenské (79,11‰) – všetky z okresu Levice. 
Z predošlých analýz je zrejmé, že najhoršie hodnoty z pohľadu chudoby vykazujú okresy s vysokou 
emigráciu, lokalizované predovšetkým na severe kraja (okres Topoľčany), západe (okres Šaľa) 
a juhovýchode (okres Levice). Nepriaznivé je, že emigrácia v kraji má narastajúci trend. Z hľadiska 
veľkosti obcí je najvýraznejšie postrehnuteľná v malých obciach do 499 obyvateľov, ktoré sú typické 
zlou dopravnou dostupnosťou a zároveň zhoršenou pracovnou mobilitou, zlými kultúrnymi a sociálnymi 
možnosťami. 

 
           priemerný vek - jedným z najväčších spoločenských vymožeností a zároveň i najväčšou 
spoločenskou výzvou súčasnej doby je podľa (KOVÁCSA A JESZENSZKÉHO (2006) IN BACSÓ (2008) 
predlžovanie dĺžky života. Vzťah medzi vekom a chudobou je zrejmý v tom, že fakt zvyšovania veku 
môže súvisieť so zvyšovaním životných štandardov (lepšie podmienky k životu), čo úzko súvisí so 
 znižovaním objektívnej stránky chudoby. JURČOVÁ (2005) popisuje priemerný vek ako vážený 
aritmetický priemer počtu rokov, ktoré prežili príslušníci danej populácie do daného okamihu. 
Priemerný vek vyjadruje viacero aspektov populačného vývoja, jeho konkrétne hodnotenie 
a analyzovanie závisí od príslušnej situácie. Výsledkom pozitívne alebo negatívne vnímaného 
priemerného veku je jeho následné hodnotenie. Nízke (podpriemerné) hodnoty priemerného veku môžu 
indikovať vyššiu úmrtnosť zapríčinenú nedostatočnou zdravotnou starostlivosťou (chorobnosťou), 
prípadne vyšším podielom mladšieho (predproduktívneho) obyvateľstva. Značný podiel 
predproduktívneho obyvateľstva (viac detí v rodine) znižuje množstvo príjmov po prepočítaní na jednu 
osobu. Na strane druhej môže indikovať vyšší ekonomický rast vychádzajúci z potenciálne v budúcnosti 
vysokej hodnoty produktívnej zložky. Vyššie hodnoty priemerného veku indikujú zrelšie (produktívne) 
obyvateľstvo. No zároveň indikuje skorý nástup (zastúpenie) poproduktívnej zložky obyvateľstva, ktorá 
je obmedzená na nižšie príjmy od štátu (dôchodky), vyznačuje sa nižšou mobilitou (zvlášť v malých 
obciach so zlou dopravnou dostupnosťou a vysokou nezamestnanosťou), vyššími nárokmi na 
zdravotnícku a sociálnu starostlivosť. Súvislosť s narastajúcou hodnotou priemerného veku a procesom 
starnutia je v súčasnom období zrejmá. 
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V období 2001 – 2007 priemerný vek obyvateľstva Nitrianskeho kraja sa zvyšoval a nadobudol 
hodnotu 39,44 rokov. Pre porovnanie uvedieme, že priemerná hodnota tohto ukazovateľa za celé 
obdobie (tabuľka č. 4) na Slovensku je len 36,7 rokov, čo je o 2,74 roka menej ako v kraji. Kým v roku 
2001 bola priemerná hodnota za kraj 38,43 roka s najnižšou hodnotou v okrese Nitra (36,23), tak v roku 
2007 to už bolo 40,17 roka s krajnou hodnotou v okrese Šaľa (39,45).  

 

Tabuľka 4:   Priemerný vek obyvateľstva v Nitrianskom kraji (2001 - 2007)  
         
Okres/kraj 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001-2007 
NR 36,23 36,97 39,11 39,26 39,44 39,56 39,70 38,60 

ZM 37,07 37,42 38,87 39,17 39,39 39,67 40,01 38,80 

TO 38,57 38,87 39,09 39,31 39,62 39,75 39,98 39,31 

SA 38,43 38,57 38,69 38,94 39,10 39,28 39,45 38,92 

NZ 39,72 39,92 40,08 40,29 40,50 40,71 40,91 40,30 

KN 39,01 39,30 39,50 39,83 40,05 40,21 40,39 39,75 

LV 39,99 40,14 40,29 40,40 40,44 40,60 40,75 40,37 

NR Kraj 38,43 38,74 39,38 39,60 39,79 39,97 40,17 39,44 

Zdroj: Interné materiály Pracoviska ŠÚ SR v Nitre, 2008   
 
          Za celé obdobie sú priemerné hodnoty v okresoch nasledovné – nízke v okresoch Nitra (38,6), 
Zlaté Moravce (38,8) a Šaľa (38,92) a vysoké v okresoch Levice (40,37) a Nové Zámky (40,3). 
Najnižšie hodnoty priemerného veku sú v centrálnej časti kraja (okres Nitra), západnej časti (okres Šaľa, 
Nitra, Topoľčany) a v páse tiahnucom sa od mesta Nové Zámky smerom na juh cez okres Komárno. 
Fragmentovite môžeme nájsť obce s nízkym priemerným vekom aj v okrese Levice napr. Kalná nad 
Hronom (36,16), Šarovce (36,99) a v okrese Zlaté Moravce - Topoľčianky (36,95), Machulince (36,76), 
Čierne Kľačany (36,22). Ide predovšetkým o väčšie obce nad 2000 obyvateľov. Najvyššie pentilové 
zastúpenie (štvrtý a piaty interval) zaznamenali populácie vo východnej časti kraja - okres Levice napr. 
Jesenské (41,9), Malé Ludince (41,85), Brhlovce (42,03), východná a južná časť (obvod Štúrovo) 
okresu Nové Zámky - Belá (42,64), Pavlová (42,67), Vlkas (42,58) a západná časť okresu Komárno - 
Dedina Mládeže (42,89), Lipové (43,02), Bodzianske Lúky (43,15). Ide zväčša o malé obce do 499 
obyvateľov. Obec Domadice (46,85) v okrese Levice zaznamenala najvyššiu hodnotu priemerného veku 
v kraji, pričom oproti obciam v najnižšom intervale je vyššia o viac ako 12 rokov. Na fragmentovite 
zvýšený priemerný vek je viditeľný v okrese Zlaté Moravce - Vieska nad Žitavou (41,1), Zlatno (42,42). 
Obe obce sú počtom obyvateľov malé (Vieska nad Žitavou 442, Zlatno 254 obyvateľov) z aspektu 
polohy sú v rámci  okresu okrajové.  

Z hľadiska pentilového rozloženia obcí pripadá na prvý interval (do 37 rokov - najnižší priemerný 
vek) 8,8% obcí záujmového územia, čo predstavuje 31 obcí kraja. Interval má markantné zastúpenie 
v okresoch Levice (8), Zlaté Moravce a Nitra (6). Okres Nové Zámky je zastúpený len jednou obcou - 
Dvory nad Žitavou (36,95).  
          Významné zastúpenie majú obce nad 2000 obyvateľov (9), z ktorých majú štyri mestský 
charakter. Najmenšie sú v uvedenom pentile zastúpené obce veľkostnej kategórie od 500-999 
obyvateľov a od 1000-1999 obyvateľov - rovnako po sedem obcí.  
           Počtom najvýraznejšie zastúpeného intervalu vychádza druhý (37 – 39 rokov - 30,6% obcí kraja) 
obsahujúci 108 obcí a tretí pentil (39 – 41 rokov - 37,4% obcí kraja) s 132 obcami.  
          Zvýšené hodnoty priemerného veku sú zrejmé v štvrtom pentile (41 – 43 rokov), kde je najväčšie 
zastúpenie v okrese Levice (17 obcí) a Nové Zámky (16 obcí - predovšetkým juhovýchodná časť). 
V uvedenom intervale nie je zastúpené žiadne mesto ani väčšie obce nad 2000 obyvateľov. Naproti 
tomu sú výrazne zastúpené malé obce (38 obcí).  
          V piatom intervale (nad 43 rokov) sa nachádza 6,5% obcí. Z 23 obcí v uvedenom rozmedzí je až 
11 v okrese Levice, čo predstavuje 47,8% obcí z piateho pentilu. Zo všetkých obcí piateho intervalu nie 
je ani jedna väčšia ako 2000 obyvateľov no až 17 je menších ako 499 obyvateľov. Najvyššie hodnoty 
vykázali obce - Domadice (46,85), Bohunice (46,63), Žemliare (44,75),  Dolná Seč (44,52), Pečenice 
(44,1), všetky z okresu Levice. Niektoré obce okresu majú menej ako 200 obyvateľov napr. Bohunice 
153 obyvateľov, Žemliare 157 obyvateľov, sú to okrajové, zanikajúce obce so zlou dopravnou 
dostupnosťou a vysokým podielom obyvateľstva v poproduktívnom veku. Fragmentovite vysoké 
hodnoty vykázali aj obce Leľa (46,04 – okres Levice), Malé Zálužie (45,63 – okres Nitra) a Kostoľany 
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pod Tríbečom (43,78 – okres Zlaté Moravce). Rovnako ako v predošlom prípade ide o malé obce do 
499 obyvateľov s vysokým podielom poproduktívnej zložky obyvateľstva. 

 
úmrtnosť - mortalita má na Slovensku v posledných rokoch klesajúci trend. Jej spojitosť 

z chudobou vychádza z predpokladu – čím nižšia úmrtnosť o to kvalitnejšia zdravotná starostlivosť, 
vyššie sociálne štandardy a nižšia šanca ohrozenia chudobou. Predlžovaním strednej dĺžky života, 
následným zvyšovaním priemerného veku a tým znižovanie úmrtnosti klesá aj riziko chudoby. 
Nedostatočné ekonomické zdroje sťažujú prístupnosť k zdravotnej, sociálnej pomoci, k adekvátnej 
výžive (najmä u staršieho obyvateľstva) čo sa môže prejaviť aj v zvýšenej chorobnosti a následne aj 
úmrtnosti.   
          Na úrovni Slovenska priemerná hodnota úmrtnosti v období 2001-2007 predstavuje 9,9‰, 
v Nitrianskom kraji 13,25‰ čo je o 3,35‰ nad celoslovenským priemerom. Trend vývoja mortality 
v kraji je kolísavý s najnižšou hodnotou (12,62‰) v roku 2004 a najvyššou v roku 2003 (13,56‰) čo je 
rozdiel 0,94‰.  
          Spomedzi okresov sú najvyššie hodnoty úmrtnosti v okrese Levice (15,37‰), Nové Zámky 
(14,8‰), a Komárno (13,61‰) (tabuľka č. 5). Najnižšie hodnoty o 1,59‰ pod priemerom kraja 
dosiahol okres Topoľčany (11,66‰) s najnižšou úrovňou v roku 2001 (10,83‰). Rovnako rok 2001 sa 
vyznačoval aj suverénne najvyššou hodnotou a to v okrese Levice (16,78‰). Najnižšie hodnoty 
mortality sú v centrálnej časti kraja (okres Nitra), severnej časti (okres Topoľčany), a v páse tiahnucom 
sa od mesta Zlaté Moravce smerom na severovýchod. Fragmentovite môžeme nájsť obce s nízkou 
úmrtnosťou aj v okrese Levice - Bajka (8,81‰), Dolné Semerovce (9,32‰) a mestá Tlmače (7,0‰), 
Levice (9,17‰), v okrese Komárno - Modrany (10,49‰), Dedina Mládeže (10,87‰), Svätý Peter 
(10,43‰) a v okrese Šaľa – mesto Šaľa (6,96‰), Selice (10,88‰). Ide predovšetkým väčšie obce 
a mestá, ktoré v sebe koncentrujú produktívne obyvateľstvo nachádzajúce si tu prácu a aj bývanie. 
Väčšina uvedených obcí sa vyznačujú aj nízkou hodnotou priemerného veku napr. Bajka (34,87), Šaľa 
(35,75), Modrany (39,96 rokov).  
 

Tabuľka 5: Úmrtnosť na 1000 obyvateľov (‰) v NR kraji (2001 – 2007) 
  
Okres/kraj 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001-2007 
NR 12,68 12,25 12,49 11,79 11,88 12,61 12,53 12,30 
ZM 12,70 11,61 12,11 12,72 12,95 11,97 12,33 12,34 
TO 10,83 11,08 12,61 10,60 11,65 12,47 12,39 11,66 
SA 12,05 13,47 13,06 11,66 12,56 13,36 12,64 12,69 
NZ 15,88 14,43 14,58 14,42 14,88 14,80 14,58 14,8 
KN 12,96 13,63 15,07 12,41 14,10 12,61 14,51 13,61 
LV 16,78 15,52 14,99 14,71 16,52 14,61 14,42 15,37 
NR Kraj 13,41 13,14 13,56 12,62 13,50 13,20 13,34 13,25 

Zdroj: Interné materiály Pracoviska ŠÚ SR v Nitre, 2008 
 
Šaľa so svojou úrovňou mortality 6,96‰ dosiahla najpozitívnejšiu hodnotu z hľadiska úmrtnosti 
všetkých obcí v kraji. Naopak najvyššie hodnoty sú lokalizované v juhovýchodnej (okres Levice) 
a južnej (okres Nové Zámky - obvod Štúrovo a západ okresu) časti kraja. Rozsiahle zastúpenie zvýšenej 
úmrtnosti je aj v okrese Komárno, vytvárajúc pás tiahnuci sa od obce Bajč (14,26‰) smerom na západ 
až po obec Klížska Nemá (25,4‰). Vysoké hodnoty sú aj v okrese Nitra napr. Kapince (21,04‰), Malé 
Zálužie (19,89‰) a v okrese Zlaté Moravce napr. Vieska nad Žitavou (18,7‰), Nemčiňany (16,96‰), 
kde vytvárajú rozsiahlejšie areály. Obce s vysokou úmrtnosťou sú charakteristické nadpriemerným 
zastúpením poproduktívnej zložky obyvateľstva. Ide väčšinou o malé obce, prípadne stredne veľké 
obce, ktoré sú lokalizované vo väčšej vzdialenosti od miest, majú zlú dopravnú dostupnosť a nie sú 
v nich takmer žiadne pracovné príležitosti.  
          So zreteľom na pentilové rozvrstvenie indikátora v kraji je situácia nasledovná. Najväčšie 
zastúpenie má prvý interval v okrese Topoľčany (27 obcí), celkovo sústreďuje 33,8% obcí 
intervalu.  
          V pentile je celkovo 80 obcí (22,7%) obcí kraja. Z okresu Topoľčany sú tu sústredené obce 
napr. Jacovce (8,76‰), Preseľany (9,64‰), mesto Topoľčany (9,91‰), Továrniky (10,57‰), 
Krušovce (10,69‰), Bojná (10,77‰). Početne výrazne zastúpeným je aj okres Nitra s 20 obcami 
napr. Cabaj-Čápor (9,71‰), Mojmírovce (9,67‰), Veľký Lapáš (9,8‰), Veľké Zálužie (10,65‰), 
Lužianky (10,99‰), mestá Vráble (7,71‰) a Nitra (8,21‰) a okres Zlaté Moravce (14) napr. Zlaté 
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Moravce (8,77‰), Topoľčianky (10,69‰), Žitavany (10,67‰), Machulince (10,15‰). Ostatné 
okresy sú v uvedenom rozmedzí zastúpené nevýrazne s početnosťou od dvoch do sedem obcí. 
Pričom najmenším počtom (dvoch obcí) je reprezentovaný okres Šaľa. Z hľadiska veľkosti obcí je 
najviac zastúpená kategória stredne veľkých obcí od 1000-1999 obyvateľov a obcí nad 2000 
obyvateľov, z ktorých až deväť má mestský charakter, čo je 60% miest kraja. Výskyt pentilu je 
pozorovateľný vo väčších vidieckych obciach a mestách, prípadne v obciach priamo susediacich 
s mestom. Tento pentil je najpočetnejší v severnej, centrálnej, severozápadnej a severovýchodnej 
časti kraja. Jeho umiestnenie úzko koreluje s nižšou hodnotou priemerného veku.  
          Druhý pentil s početnosťou 99 obcí (28%) je najpočetnejším z pomedzi všetkých intervalov, 
za ním v početnosti je nasledovaný stredovým (tretím) intervalom s 98 obcami (27,8%).  
          Obsahujú širokú škálu obcí rozšírenú rovnomerne vo všetkých okresoch kraja, od najmenších 
obcí až po mestá ktorých sú štyri - Želiezovce (11,13‰), Šurany (11,18‰), Šahy (11,29‰) 
a Hurbanovo (14,87‰).       
          Z pohľadu vysokých hodnôt mortality vyznieva zaujímavo štvrtý pentil zhmotňujúci 32 obcí 
(9,1%). Je najrozšírenejším v južnej a juhovýchodnej časti kraja sústreďujúci sa do okresov Levice (12 
obcí), Nové Zámky (5) a Komárno (5). Zástupcami obcí z okresov sú napr. Branovo (15,39‰), Jatov 
(15,42‰), Jasová (15,69‰), Kuraľany (16,01‰), Zalaba (16,81‰), Nový Tekov (16,01‰), Trávnik 
(15,32‰), Bodza (15,77‰), Iža (16,04‰). Kým v predchádzajúcich pentiloch je koncentrácia tohto 
javu daná na najväčšie obce, z hľadiska koncentrácie v obciach v tomto pentile sú dominantne 
zastúpené stredne veľké a malé obce. (do 499 obyvateľov). Konkrétne sa početnosťou rozvrstvil 
nasledovne - do 499 obyvateľov (10 obcí), 500-999 obyvateľov (16 obcí), 1000-1999 obyvateľov (6 
obcí). Nie je tu zastúpená ani jedna obec nad 2000 obyvateľov a ani jedno mesto. Uvedené obce sa 
vyznačujú vyšším podielom poproduktívnej zložky obyvateľstva a znateľne vyššou hodnotou 
priemerného veku.  
          Najnepriaznivejšia situácia sa vytvorila v obciach piateho pentilu (obce s mortalitou nad 17,1‰). 
Uvedený interval obsahuje až 44 obcí (12,5%). Svoje rozmiestnenie koncentruje do južných 
a juhovýchodných regiónov kraja (okres Nové Zámky- obvod Štúrovo a okres Levice). Z obvodu 
Štúrovo sa tu koncentrujú obce napr. Pavlová (18,2‰), Sikenička (20,71‰), Bruty (21,67‰), Leľa 
(46,02‰). Hodnota mortality uvedených obcí je výrazne vyššia ako je priemer kraja alebo Slovenska, 
pričom obec Leľa zaznamenala najvyššiu úroveň v kraji. Obce sa vyznačujú vysokou hodnotou 
priemerného veku - Bruty (44,42), Leľa (46,04 rokov - tretia najvyššia hodnota priemerného veku v 
kraji) a vysokou mierou dlhodobej nezamestnanosti - Bruty (60,53%), Sikenička (67,17%), Leľa 
(63,29%). V okrese Levice je nad deprivačnou úrovňou osemnásť obcí okresu, napr. Hrkovce 
(18,25‰), Nýrovce (18,38‰), Bohunice (18,47‰), Uhliská (19,3‰), Brhlovce (20,08‰), Devičany 
(20,7‰), Bielovce (20,94‰), Kubáňovo (22,47‰), Jabloňovce (23,19‰), Žemliare (23,65‰), 
Jesenské (28‰), Domadice (45,02‰), ... . Pre uvedené obce je charakteristická vysoká nezamestnanosť 
napr. Nýrovce (27,7%), Uhliská (26,77%), Bielovce (29,08% - najvyššie hodnoty nezamestnanosti 
v kraji). Je tam nízka miera ekonomickej aktivity - Jesenské (28,57%), Žemliare (37,42%) - hlboko 
podpriemerné hodnoty, malá intenzita výstavby bytov - Nýrovce (0,0‰), Uhliská (0,0‰) a vysoký 
priemerný vek Žemliare (44,75), Bielovce (44,61), Jabloňovce (43,7 rokov). V ostatných okresoch kraja 
je zastúpenie obcí v intervale sporadické, nevytvárajúc väčšie centrá. Viac ako 2/3 obcí pentilu má počet 
obyvateľov do 499, pričom tu nie je zastúpené žiadne mesto ani obec nad 2000 obyvateľov. 
Z uvedených analýz je zrejmé že vysoká mortalita sa koncentruje do južnej a juhovýchodnej časti kraja, 
zväčša do malých odľahlých obcí (do 499 obyvateľov) so zlou dopravnou dostupnosťou a vo väčšej 
vzdialenosti od mestských obcí. Obce s najvyššou mortalitou sa vyznačujú vysokým podielom 
poproduktívneho obyvateľstva, vysokou dlhodobou nezamestnanosťou, vysokým priemerným vekom 
a malou mierou ekonomickej aktivity.  
          Demografický aspekt zahŕňal 4 indikátory, ktorých hodnoty boli transformované do podoby, ktorá 
následnou kvantifikáciou pomocou aritmetického priemeru nám umožnila stanoviť konkrétne hodnoty 
pre jednotlivé obce. Následným prepočtom jednotlivých indikátorov (odstránením vysokých hodnôt) 
sme získali rovnocenné údaje použiteľné na prepočet. Súčet celkového ohodnotenia všetkých vybraných 
indikátorov nám potom dáva syntetický ukazovateľ pre demografický aspekt chudoby v obciach 
Nitrianskeho kraja.  

Najpozitívnejšie hodnoty (do 0,12 bodov) sa vygenerovali predovšetkým v severnej a západnej 
časti kraja. Celkovo sa v prvom pentile nachádza 35 obcí kraja (9,9%). Najväčšie zastúpenie majú 
okresy Nitra (15 obcí - 43% - obcí pentilu), Zlaté Moravce (8) a Topoľčany (6 obcí). Naopak nízke 
zastúpenie (čo je z pohľadu chudoby negatívne) bolo v okresoch Levice (jedna obec), Komárno (2 
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obce) a Šaľa nemala dokonca zastúpenie žiadnou obcou. Významná línia prechádza od Kolárova, cez 
Tvrdošovce, južne od mesta Nitra (Branč, Dolné Obdokovce) až do najsevernejšieho cípu okresu 
Zlaté Moravce (Lovce, Hostie, Skýcov). Druhá línia smeruje zo severozápadnej časti okresu Nitra cez 
obce Šurianky a Čab do priestorov okresu Topoľčany. Samostatná enkláva vytvárajúca zhluk obcí sa 
nachádza vo východnej časti okresu Komárno (Svätý Peter, Marcelová). Najmenšie zastúpenie 
v rámci veľkostnej kategorizácie obcí mali malé obce (4), pričom najviac obcí s pozitívnymi 
hodnotami demografického aspektu mali veľkosť od 1000-1999 obyvateľov (15 t.z. 43 obcí pentilu). 

Kladné hodnoty intervalu vykázalo len jediné mestské sídlo a to Kolárovo. Najnepriaznivejšie 
postavenie obcí je v piatom pentile (nad 0,18), ktorý v sebe koncentruje 57 obcí kraja (16,1%). 
Najrozšírenejší areál má (v Levickom okrese) vo východnej (Uhliská, Bohunice, Jabloňovce, ...), 
juhovýchodnej (Bielovce, Lontov, Šalov, ...) a južnej (Leľa, Bajtava, Belá, ...) časti kraja. Lokálne 
centrá uvedených krajných hodnôt sú aj v juhozápadnej časti kraja (okres Komárno), nachádzajúce sa 
v obciach (Trávnik, Klížska Nemá) a v severozápadnej časti (okres Topoľčany) v obciach (Blesovce, 
Vozokany, Krtovce, ...). Tak ako sme uvádzali interval má najmarkantnejšie zastúpenie v okrese 
Levice (32 t.z. 56% obcí pentilu), Nové Zámky (7) a Komárno (6). Žiadnu účasť nemá v okrese Šaľa 
a len minimálnu v okrese Zlaté Moravce (2 obce) (VESELOVSKÝ, 2009). Pre demografický aspekt, 
diferenciáciu znázorňuje mapa č. 1. 

 
Mapa 1: Územná diferenciácia chudoby pre demografický aspekt 
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         Záver 

 
Súčasné demografické procesy prinášajú nové výzvy nielen pre ekonomické podmienky, kultúrne 

tradície či rodinný život a štruktúry, ale vo veľkej miere ovplyvňujú nielen celkový rozvoj života 
samotného človeka, ale aj obcí, regiónov či celej krajiny ktorý môže byť nielen pozitívny ale aj 
negatívny a odrážať sa aj v chudobe. 

Z hľadiska priestorového rozšírenia chudoby v Nitrianskom kraji je negatívna situácia 
predovšetkým v juhovýchodnej časti kraja a to v okrese Levice. Viac ako 50% obcí najviac 
postihnutých chudobou v kraji sa nachádza v okrese Levice. Chudoba svoje ťažisko nachádza 
v najmenších obciach (do 499 obyvateľov), pričom ani jedno mesto a ani žiadna obec nad 2000 
obyvateľov sa medzi najchudobnejšie nezaraduje. 

 
 
 
Literatúra 
 
Bacsó, P. 2008. Kvalita života ako indikátor TUR obvodu Štúrovo. Dizertačná práca, Nitra: FPV UKF, 2008.171 s. 
Bacsó, P., Dubcová, A. 2008. Nezamestnanosť ako indikátor kvality života (na príklade obvodu Štúrovo). In: Geo  
          Informations : Nitriansky kraj v kontexte regionálneho rozvoja ,Nitra 2008, roč. 4, č. 1, s. 6-15, ISSN 1336- 
          7234. 
Bleha, B., Vaňo, B. 2007. Niektoré teoretické a metodologické aspekty populačnej politiky a náčrt jej koncepcie  
          pre Slovenskú republiku. In Sociológia, roč. 39, 2007, č.1, s. 62-80. ISSN 0049 – 1225 
Jurčová, D. 2005. Slovník demografických pojmov. Bratislava: Inštitút informatiky a štatistiky, 2005. 72s. ISBN  
          80-85659-40-9 
Michálek, A. 2004. Nepeňažné miery chudoby. In: Otázky merania chudoby, Bratislava 2004, s. 65-72. ISBN 80- 
          89149-02-2 
Ondrejkovič, P., Majerčíková, J. 2006. Zmeny v spoločnosti a zmeny v rodine – kontinuita a zmena. Príspevok  
          k diskusii o charaktere rodiny na Slovensku. In Sociológia, roč. 38, 2006, č. 1, ISSN 0049 – 1225 

         Potúček, M. A I. 2002. Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Praha : Gutenberg, 2002. 686 s. ISBN 80- 
                  86349-06-3 

Veselovský, J. 2009. Chudoba ako negatívny sociálny indikátor TUR na príklade Nitrianskeho kraja. Dizertačná  
          práca, Nitra: FPV UKF, 2009.176 s. 

 
 

 



 155 

VÝVOJ NEZAMESTNANOSTI V REGIÓNE NUTS II – VÝCHODNÉ SLOVENSKO 
 

Radomír Babiak, Martin Rosič 

 
 

Úvod 
 

Zamatová revolúcia v roku 1989 priniesla pre vtedajšie Československo a jeho neskoršie 
nástupnícke štáty veľké zmeny. Politický a ekonomický systém centrálneho plánovania vystriedala 
trhová ekonomika. Začala sa budovať demokratická spoločnosť, ktorej charakteristickým znakom sa 
stala sloboda podnikania a prechod od neefektívneho štátneho vlastníctva k efektívnejšiemu 
súkromnému vlastníctvu. Zmenili sa potreby na trhu práce. Zatiaľ čo do roku 1989 pracoval takmer 
každý, pričom pracovné miesta sa tvorili najmä pre osoby s nízkou kvalifikáciou a vzdelaním, po 
prechode na trhový mechanizmus sa čoraz viac začínali vytvárať pracovné miesta s požiadavkami na 
vyšší stupeň kvalifikácie a vzdelania. To malo za následok, že málo vzdelaná a málo kvalifikovaná 
pracovná sila z predchádzajúceho obdobia mala veľké problémy s uplatnením sa na trhu práce. 

Nezamestnanosť sa po vzniku SR nezačala v celej krajine objavovať v rovnakej miere. Z rôznych 
príčin, od vzniku Slovenskej republiky, sa na jej území sformovali regióny, ktoré mali veľmi rozdielny 
vývoj nezamestnanosti. Na jednej strane existovali regióny, v ktorých miera nezamestnanosti rástla len 
pozvoľna, a na strane druhej, iné regióny zaznamenávali veľmi prudký nárast nezamestnanosti, pričom 
vysokú nezamestnanosť si tieto regióny poväčšine zachovali až dodnes. Medzi takéto regióny patrí aj 
NUTS II (The Nomenclature of Territorial Units for Statistics) región Východné Slovensko, ktorý sa na 
dôvažok zaradil medzi regióny s najvyššou mierou nezamestnanosti  v rámci celej Európskej únie. 

V rokoch 1996 a 2001 došlo v Slovenskej republike k reorganizácii územnosprávneho členenia. 
Takto na Slovensku (regióne NUTS I) vznikli 4 regióny NUTS II, 8 regiónov NUTS III, 79 regiónov 
LAU I (Local Administrative Units, na Slovensku sa volajú okresy) a 2891 regiónov LAU II (obcí). Na 
úrovni NUTS III bolo vytvorených 8 tzv. samosprávnych krajov, ktoré nadobudli pomerne výrazné 
samosprávne právomoci (napr. školstvo, zdravotníctvo, dopravná infraštruktúra, územný rozvoj atď.). 
NUTS II región Východné Slovensko je tvorený dvoma samosprávnymi krajmi - Prešovským 
a Košickým (obrázok 1). 

Európsky štatistický úrad (EUROSTAT) monitoruje a hodnotí regionálnu štruktúru Európskej 
únie predovšetkým na báze dát za štatistické regióny NUTS II. Keďže až od roku 1997 má Slovenská 
republika vyššie uvádzanú územnosprávnu štruktúru, pokúsili sme sa od tohto obdobia analyzovať 
vývoj miery nezamestnanosti a parciálnych štruktúr nezamestnanosti na Východnom Slovensku a nájsť 
vzájomné súvislosti, ktoré podmienili zmeny vo vývoji týchto ukazovateľov. 

 
Metodológia 

 
Keďže je nezamestnanosť dôležitým sociálno-ekonomickým javom ovplyvňujúcim ľudskú 

spoločnosť, je potrebné ju z praktických dôvodov merať. V metodickom prístupe k zberu a spracovaniu 
štatistických informácií o nezamestnanosti sú však rôzne odlišnosti. 

Informácie o nezamestnanosti sa týkajú okrem počtu osôb, ktoré stratili zamestnanie aj ich 
celkového vývoja a štruktúry na trhu práce: z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, klasifikácie 
zamestnania, dĺžky trvania nezamestnanosti a aj územného rozloženia. V súčasnosti existuje viacero 
zdrojov týchto informácií. Na Slovensku sú základnými zdrojmi výberové zisťovania pracovných síl 
v domácnostiach (VZPS) a informačný systém evidencie nezamestnaných občanov  hľadajúcich prácu 
prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).  

VZPS je štandardnou metódou odporúčanou Eurostatom a ILO. Tento spôsob získavania 
informácií o vývoji na trhu práce sa uplatňuje vo všetkých vyspelých krajinách s trhovou ekonomikou. 
Toto permanentné monitorovanie pracovných síl založené na priamom zisťovaní v domácnostiach začal 
Štatistický úrad Slovenskej republiky vykonávať a publikovať v decembri 1992. Umožňuje analyzovať 
postavenie a vývoj rôznych typov domácností a občanov z ekonomického, sociálneho a demografického 
hľadiska. Poskytuje údaje o ekonomickej aktivite obyvateľstva, podrobnejšie členené údaje 
o zamestnaných osobách a informácie o celkovom rozsahu nezamestnanosti, vrátane nezamestnaných, 



 156 

ktorí nie sú registrovaní na úradoch práce. Základom tejto metodiky je náhodný výber bytov vo 
všetkých okresoch SR. Tento výber sa opieral o výsledky Sčítania ľudu, domov a bytov z roku 1991, 
v súčasnosti už o výsledky Sčítania z roku 2001. Výberovú vzorku tvorí 10 250 bytov (v každom okrese 
250, v Bratislave 750 a v Košiciach 500), čo predstavuje približne 0,6% z celkového počtu trvale 
obývaných bytov v SR. Predmetom zisťovania VZPS sú všetci obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí 
v referenčnom týždni mali vo vybranom byte trvalý, prechodný alebo dočasný pobyt a nie je 
predpoklad, že by mohli byť zisťovaní v danom štvrťroku zisťovania duplicitne v inom z vybraných 
bytov v rámci SR. Do zisťovania nie je zahrnuté inštitucionálne obyvateľstvo (t.j. osoby vo výkone 
trestu, nesvojprávne osoby umiestnené v ústavoch a pod.). Metodika VZPS vymedzuje jednotlivé 
ukazovatele v súlade s medzinárodnými definíciami nasledovne: 

 
Za nezamestnaných pokladá všetky osoby vo veku 15 rokov, ktoré súčasne spĺňajú tri podmienky: 

a) v sledovanom týždni nemajú žiadnu platenú prácu; 
b) v posledných štyroch dňoch si aktívne hľadajú prácu; 
c) sú schopné nastúpiť najneskôr do dvoch týždňov do zamestnania. 
 

Tieto osoby môžu, ale nemusia byť evidované na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny ako 
nezamestnané. Za nezamestnané sa považujú aj nepracujúce osoby, ktoré si prácu našli a do 
zamestnania nastúpia v priebehu jedného mesiaca. Od roku 1997 (podľa VZPS) sú medzi 
nezamestnaných zaradené aj osoby na dlhodobom neplatenom voľne, ktoré si v posledných štyroch 
týždňoch aktívne hľadajú prácu a sú schopné nastúpiť do práce najneskôr do dvoch týždňov, alebo ktoré 
si prácu nehľadajú z toho dôvodu, že v blízkej budúcnosti očakávajú návrat do svojho zamestnania. 

V súlade s metodikou výberového zisťovania pracovných síl sa medzi pracujúcich zaraďujú 
všetky osoby vo veku od 16 rokov, ktoré v sledovanom týždni vykonávajú aspoň 1 hodinu práce za 
mzdu, plat alebo prácu za účelom dosiahnutia zisku, vrátane osôb pracujúcich v zahraničí. Môže ísť 
o prácu na plný alebo skrátený úväzok, dočasnú, príležitostnú alebo sezónnu prácu. Za pracujúcich sa 
považujú tiež osoby, ktoré majú prácu, ale v sledovanom týždni nepracujú pre chorobu, dovolenku, 
riadnu materskú dovolenku, školenie, zlé počasie, v dôsledku štrajku a výluky, s výnimkou osôb na 
dlhodobom neplatenom voľne (od roku 1997) a osôb na ďalšej materskej dovolenke. Vyhodnocovanie 
výsledkov sa vykonáva štvrťročne. 

Druhou metodikou používanou v Slovenskej republike na zisťovanie a analýzy nezamestnanosti 
je práve informačný systém evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich prácu prostredníctvom 
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Začala sa evidovať od roku 1990, najprv na odboroch pracovných 
síl. Postupne sa vytvorili dva spôsoby štatistického sledovania: stavové údaje ku koncu mesiaca 
a tokové údaje. Pod tokovými údajmi rozumieme prítok a odtok v evidencii nezamestnaných. Prítok 
predstavuje súčet denných počtov osôb vstupujúcich do evidencie, ktorú vedú okresné (dnes obvodné) 
úrady práce (ÚPSVaR) a súčet denných počtov pracovných miest, ktoré sa v priebehu vykazovaného 
mesiaca vytvoria. Odtok zachytáva súčet denných počtov osôb opúšťajúcich evidenciu, ktorú vedú 
obvodné úrady práce a súčty denných počtov pracovných miest, ktoré obvodný úrad práce v priebehu 
vykazovaného mesiaca prestal sledovať. Počet osôb registrovaných úradmi práce môže vykazovať 
určité skreslenie, pretože nezahŕňa osoby, ktoré nepožiadali o sprostredkovanie práce prostredníctvom 
úradu práce, a zároveň registruje osoby, ktoré môžu, ale z určitých dôvodov nechcú pracovať. 

Práve s tokovými údajmi, pomocou ktorých sa skúma dynamika a regionálna variabilita 
nezamestnanosti, pracovalo niekoľko zahraničných autorov. Greenová (1986) a Martin a Sunley (1999) 
študovali, s cieľom hlbšieho pochopenia, fungovanie regionálnych trhov práce na základe analýz 
dynamiky a variability mier nezamestnanosti prostredníctvom regionálne diferencovaných tokov 
nezamestnanosti. Podobná metodika sa v domácich prácach nevyskytuje veľmi často, výnimku tvoria 
napr. niektoré práce Székelyho (1999, 2001).  

Od decembra 1997 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v štatistikách zverejňuje okrem 
celkového počtu evidovaných nezamestnaných aj disponibilný počet evidovaných nezamestnaných 
osôb, ktoré si hľadajú zamestnanie. Sem patria všetci evidovaní nezamestnaní, ktorí môžu bezprostredne 
po predložení ponuky vhodného voľného pracovného miesta nastúpiť do zamestnania. Nepatria sem 
osoby, ktoré z dôvodu rekvalifikácie, pracovnej rehabilitácie, dočasnej práceneschopnosti alebo 
poberania peňažnej pomoci v materstve nemôžu okamžite nastúpiť do zamestnania. Voľné pracovné 
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miesta sú tie, ktoré sú hlásené zamestnávateľmi na úradoch práce. Toto hlásenie však nie je povinné, 
preto počty voľných pracovných miest vykazované úradmi práce majú výrazne skreslený charakter. 

Oba tieto základné štatistické zdroje o nezamestnanosti v Slovenskej republike podávajú 
navzájom mierne odlišné výsledky miery nezamestnanosti. Túto skutočnosť ovplyvňuje niekoľko 
faktorov. Stručný prehľad základných faktorov ovplyvňujúcich mieru nezamestnanosti z VZPS 
a štatistík NÚP je zdokumentovaný v tabuľke 1. 

 
  Tabuľka1: Prehľad  základných faktorov ovplyvňujúcich  mieru  nezamestnanosti  
                     z VZPS a štatistík NÚP 

Zdroj Faktory 
VZPS Štatistiky NÚP 

obsahové vymedzenie ukazovateľov Štandardné definície ILO národná legislatíva 
technika zberu údajov Sociologický prieskum evidencia na základe osobnej žiadosti občana  

v meste trvalého bydliska 
Konštrukcia miery nezamestnanosti: 
čitateľ Počet nezamestnaných v referenčnom  

období 
počet nezamestnaných v sledovanom mesiaci 

menovateľ Počet EAO, t.j. pracujúci +  
nezamestnaní v referenčnom období 

počet EAO, t.j. priemerný štvrťročný počet  
pracujúcich z VZPS + priemerný mesačný  
počet  nezamestnaných 

kompatibilita s medzinárodnými  
štandardami 

Kompatibilná nie je kompatibilná 

Prameň: Kostolná, Z., Hanzelová, E.: Teoreticko-metodologické aspekty merania nezamestnanosti; Bratislava,  
              1997  

 

Jedným z kľúčových ukazovateľov trhu práce je miera nezamestnanosti. Je vyjadrená podielom 
počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie a ekonomicky aktívneho obyvateľstva. 

 
Ru = U / LF * 100  (%) 
 

kde  Ru – miera nezamestnanosti 
        U – počet nezamestnaných osôb 
        LF – ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

  
Samotná miera nezamestnanosti môže byť všeobecná, ale i špecifická, ktorá sa vzťahuje len na 

určité kategórie osôb. Všeobecná miera nezamestnanosti závisí od faktorov ovplyvňujúcich celú 
ekonomiku. Špecifická miera nezamestnanosti pre jednotlivé kategórie závisí vždy od faktorov 
ovplyvňujúcich predovšetkým tieto kategórie osôb (mužov, ženy, mládež, robotníkov, určité profesie 
a pod.). 

 
Miera nezamestnanosti na disponibilný počet nezamestnaných sa vypočíta zo vzťahu: 

 
Miera nezamestnanosti (%)  =  
disponibilný počet nezamestnaných ku koncu kalendárneho mesiaca

ekonomicky aktívne obyvateľstvo  * 100  

 
 

Nedoriešeným problémom ostáva otázka „očistenia“ údajov od vplyvu salda odchádzky 
a dochádzky za prácou. Práve z tohto dôvodu MPSVR SR v súčasnosti zvolilo za základ pre 
konštrukciu menovateľa vo vzťahu pre výpočet miery nezamestnanosti, súčet priemerného počtu 
pracujúcich osôb podľa výberových zisťovaní pracovných síl (štvrťročný priemer za rok) a priemerného 
mesačného počtu nezamestnaných evidovaných na úradoch práce za rovnaké obdobie. 

 
 Podstatou riešenia regionálneho problému zamestnanosti (nezamestnanosti) je rozmiestnenie 

pracovných príležitostí, určenie profesijnej štruktúry nových pracovných miest pre registrovaných 
nezamestnaných a výpočet investičných nákladov na vytvorenie nových pracovných miest pre 
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vyváženie bilancie dopytu a ponuky práce.  
 Výstupy riešenia lokalizujú a kvantifikujú profesijnú štruktúru nových pracovných miest 

a optimalizujú hospodárnosť ich vytvorenia. Výsledky poskytujú potrebné informácie pre cieľavedomú 
realizáciu regionálnej politiky zamestnanosti. 

Ďalšími spôsobmi sledovania nezamestnanosti sú odhady zo sekundárnych štatistických dát 
prostredníctvom modelových výpočtov. Prvým spôsobom je analýza časových radov na základe 
tokových dát (Hansen, 1961). Jedná sa o jednu z mála metód na skúmanie skrytej nezamestnanosti na 
základe hrubých tokov. Analýza časových radov na základe stavových dát  spočíva v meraní efektu 
rezignácie, ktorý je meraný na základe miery nezamestnanosti. Treťou možnosťou merania 
nezamestnanosti sú prierezové analýzy na základe regionálnych dát. Významné sú hlavne práce Bowen 
– Finegan (1969), Caina (1967) a Cohen – Rea Lerman (1970) (in Rodová, 1991), ktoré 
prostredníctvom lineárneho regresného modelu skúmajú závislosť účasti zárobkovej činnosti na 
množstve ekonomických a sociálnych faktorov. Posledným spôsobom sú ekonometrické analýzy. 

 
Analýzu vývoja nezamestnanosti na Východnom Slovensku sme vykonali na základe údajov 

z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ÚPSVaR), a to za roky 1997-2008. 
Údaje z VZPS sú totiž použiteľné len do úrovne kraja, v menších administratívnych jednotkách 
vykazujú vysoké skreslenie. V tomto prípade sú použiteľné (až na úroveň obcí) len údaje ÚPSVaR. 
Analýze boli podrobené regióny na dvoch hierarchických úrovniach: na úrovni NUTS II, teda 
Východného Slovenska ako celku, sme sledovali najmä trendy vo vývoji miery nezamestnanosti. Roky, 
v ktorých došlo k zmene trendu vo vývoji, boli vynesené do mapy a zároveň bol zobrazený stav 
v regiónoch nižšej hierarchickej úrovne – LAU I, čiže v okresoch. Našou hlavnou snahou bolo odhaliť 
hlavné faktory a súvislosti, ktoré mali vplyv na vývoj miery nezamestnanosti. Analyzovali sme tiež 
zmeny vo vývoji miery nezamestnanosti v okresoch Východného Slovenska. Vypočítali sme rozdiel 
medzi najvyššou a najnižšou hodnotou miery nezamestnanosti v každom okrese v období 1997-2008. 
Jednotlivé hodnoty za každý okres boli následne rozdelené do intervalov a na ich základe pomocou 
metódy kartogramu boli vytvorené mapové výstupy. Analýza nám podala informáciu o stabilite 
regionálnych pracovných trhov na Východnom Slovensku ako celku. V závere sme načrtli vývoj 
parciálnych štruktúr nezamestnanosti. 
 

Poloha regiónu a jeho demografická charakteristika 
 
Východné Slovensko s rozlohou 15 726 km2 zaberá približne 32 % rozlohy Slovenska. Na jeho 

území žije 1 600 000 obyvateľov, čo činí približne 29 % z celkového počtu obyvateľov Slovenskej 
republiky. 

Z priestorového hľadiska sa obyvateľstvo koncentruje najmä v centrálnej časti regiónu (košicko-
prešovská oblasť), periférne okresy (predovšetkým východné a severovýchodné) sú najmenej obývané. 
Sídelná štruktúra je značne rozdrobená, v regióne sa nachádza veľký počet malých obcí. 
Najrozdrobenejšiu sídelnú sieť môžeme pozorovať v severovýchodnej  časti regiónu. Z celkového počtu 
1106 obcí Východného Slovenska je len 40 miest, pričom len 3 z nich majú viac ako 50 000 obyvateľov 
(Košice, Prešov, Poprad). 

 
Priemerná hrubá miera prirodzeného prírastku na Východnom Slovensku dosahovala v roku 2008 

hodnotu 3,36 ‰, čo bolo vysoko nad priemernou úrovňou Slovenskej republiky (0,78 ‰). Spomedzi 24 
okresov regiónu bol v 19 okresoch zaznamenaný prirodzený prírastok a v 5 okresoch prirodzený úbytok 
obyvateľstva (obr. 2). Negatívna situácia je najmä vo východných okresoch regiónu, v ktorých už dlhšie 
časové obdobie pozorujeme prirodzený úbytok obyvateľstva. Tento prirodzený úbytok je spôsobený 
viacerými demografickými i socioekonomickými faktormi. Jednak je to nepriaznivá veková štruktúra 
obyvateľstva ako dôsledok emigračných vĺn z minulosti, keď periférne okresy strácali najmä mladé 
obyvateľstvo a to negatívne ovplyvnilo ich terajšiu prirodzenú dynamiku a na druhej strane je to ďalšie 
prehlbovanie úrovne socioekonomického rozvoja medzi týmito periférnymi okresmi a ostatnými 
rozvinutejšími okresmi tak na východnom Slovensku ako aj v Slovenskej republike, čo ďalej podporuje 
emigračné vlny z týchto regiónov a znižuje ich reprodukčný potenciál. 
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Obrázok 1: Poloha Východného Slovenska 

 
 

Vysoký prirodzený prírastok v určitých okresoch Východného Slovenska úzko koreluje 
predovšetkým s národnostnou štruktúrou ich obyvateľstva, a to najmä s vyššou koncentráciou 
obyvateľov rómskej národnosti (jedná sa najmä o okresy Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov, Levoča, 
Spišská Nová Ves a ďalšie). Rómovia sa v konfrontácii s nerómskym obyvateľstvom vyznačujú 
špecifickým demografickým správaním, charakterizovaným mimoriadne vysokou natalitou. Z dôvodu 
pomerne vysokého podielu obyvateľov rómskej národnosti na celkovom počte obyvateľov sa nielen 
vyššie spomenuté okresy, ale aj Východné Slovensko ako celok, stali výrazným populačným ohniskom 
Slovenskej republiky.  

Rozdielna je situácia v oblasti mechanického pohybu. Východné Slovensko je z aspektu migrácie 
výrazne depopulačným regiónom, keď ako celok v roku 2008 zaznamenalo mechanický úbytok 
obyvateľstva -1,19 ‰. Na úrovni okresov je situácia ešte zložitejšia. Z 24 okresov regiónu len 5 okresov 
zaznamenalo v roku 2008 mechanický prírastok, ostatné okresy zaznamenali mechanický úbytok 
obyvateľstva (obrázok 2).  

Najkritickejšia je situácia v  severovýchodných a východných okresoch, ktoré zaznamenávajú 
najvyššie mechanické úbytky (celkovo najvyšší mechanický úbytok bol síce v okrese Košice III - -9,87 
‰, tu je však tento úbytok podmienený najmä suburbanizačnými tendenciami, keď obyvateľstvo 
z centra mesta sa sťahuje do zázemia mesta). Okrem okresov Košice I a Košice II (kde na emigráciu 
pôsobia suburbanizačné faktory) najvyššie mechanické úbytky dosiahli okresy Svidník (-4,53 ‰), Stará 
Ľubovňa (-4,43 ‰) a Snina (-3,27 ‰). Najvýraznejším faktorom pôsobiacim na migračné straty 
v severovýchodných a východných okresoch sú predovšetkým nepriaznivé socioekonomické 
podmienky. Jediný výrazne progresívny okres východného Slovenska z aspektu mechanického pohybu 
je okres Košice – okolie (5,74 ‰). Dominantným faktorom jeho progresivity sú najmä suburbanizačné 
procesy. V ostatných 4 okresoch, v ktorých bol v roku 2008 zaznamenaný mechanický prírastok 
obyvateľstva, bol tento len tesne nad nulovou hranicou.  

Migrácie sa všeobecne pokladajú za veľmi dobrý indikátor, ktorý reaguje na zmeny politických, 
ekonomických a sociálnych podmienok. Vysoké hodnoty migračných strát v určitých regiónoch 
obyčajne indikujú nepriaznivé socioekonomické podmienky a s tým spojenú vyššiu mieru 
nezamestnanosti (neberieme teraz do úvahy migračné straty v dôsledku suburbanizačných procesov). 
Veľmi negatívnym fenoménom, postihujúcim už niekoľko rokov Východné Slovensko, je emigrácia 
vysoko kvalifikovaných pracovných síl z jednotlivých okresov, čím sa značne mení štruktúra ich 
obyvateľstva. Čoraz výraznejší podiel na emigrácii dosahujú predovšetkým mladší a vzdelanejší ľudia. 
To má pre emigračné oblasti Východného Slovenska ďalšie nepriaznivé demografické 
a socioekonomické dopady. 
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Súčtom prirodzeného a mechanického pohybu je celkový pohyb obyvateľstva. Ten v roku 2008 
dosahoval na Východnom Slovensku úroveň 2,17 ‰, čo bolo nad priemerom Slovenskej republiky 
(2,08 ‰). Dôvodom tohto stavu bol predovšetkým výrazný prirodzený prírastok obyvateľstva. Najvyšší 
celkový prírastok dosahovali v roku 2008 okresy Kežmarok (10,49 ‰), Košice - okolie (9,78 ‰), 
Levoča (6,70 ‰) a Sabinov (5,47 ‰). V okrese Košice – okolie, bola dominantným faktorom vysokého 
celkového prírastku suburbanizácia, v ostatných okresoch to bol vysoký prirodzený prírastok. Najvyšší 
celkový úbytok obyvateľstva bol v roku 2008 zaznamenaný v okresoch Medzilaborce (-5,36 ‰), Košice 
III (-4,65 ‰), Košice I (-4,54 ‰), Snina (-2,63 ‰) a Stropkov (-2,50 ‰). V okresoch Košice III 
a Košice I bola hlavným faktorom celkového úbytku obyvateľstva suburbanizácia, v ostatných 3 
okresoch to bola nepriaznivá veková štruktúra, nízka reprodukcia obyvateľstva a zlé socioekonomické 
podmienky. Ako vidieť z obr. 2, okresy s celkovým prírastkom sa sformovali najmä v centrálnej časti 
Východného Slovenska, zatiaľ čo na východnej a severovýchodnej hranici sa sformoval okrajový pás 
marginálnych regiónov s depopulačnými tendenciami. 

 
  Obrázok 2: Demografické charakteristiky Východného Slovenska podľa okresov (2008)  
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SOURCE: Statistical Office of the Slovak republic 

 
Veková štruktúra obyvateľstva Východného Slovenska ako celku je síce priaznivá, avšak je 

značne priestorovo diferencovaná. Okresy s najpriaznivejšou vekovou štruktúrou obyvateľstva sa 
sformovali v centrálnej časti regiónu, nepriaznivú vekovú štruktúru obyvateľstva majú najmä mestské 
časti Košíc a okrajové prihraničné okresy. 

Východné Slovensko má o niečo nepriaznivejšiu vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva ako je 
celoslovenský priemer (podľa údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001). 
Vysokoškolsky vzdelaní ľudia tvorili 8,8 % podiel z celkového počtu obyvateľov Východného 
Slovenska (v SR to bolo 9,8 %), obyvatelia so základným vzdelaním tvorili 21,9 % podiel (v SR 21,5 
%). V rámci jednotlivých okresov sa vzdelanostná štruktúra obyvateľstva značne líši. Najviac 
vysokoškolsky vzdelaných ľudí žije v okresoch, v ktorých sa nachádzajú väčšie mestá s vysokou 
školou, resp. s kvalitnejšou ponukou pracovných miest (mestské časti Košíc, Prešov, Poprad). Veľmi 
nápadná je korelácia výskytu zvýšeného podielu obyvateľstva so základným vzdelaním s vyššou 
koncentráciou rómskeho obyvateľstva v jednotlivých okresoch Východného Slovenska. 

 
Poloha regiónu v kontexte mezoregionálnych a makroregionálnych väzieb európskeho  
priestoru 

 
Ako vidieť z tabuľky 1, NUTS II región - Východné Slovensko, nedosahujúci ani 50 % 

priemeru HDP na obyvateľa EÚ-27 (meraného v parite kúpnej sily), patrí medzi najzaostalejšie regióny 
Európskej únie. Veľmi nepriaznivá je jeho poloha k rozvinutým centrám Európy, ktoré sú od neho 
veľmi vzdialené, pričom región bezprostredne susedí s ďalšími najmenej rozvinutými regiónmi 
Európskej únie, vytvárajúcimi na jej východnej hranici súvislý pás. Z tohto hľadiska možno asi len 
ťažko očakávať nejaký významný rozvojový impulz, prichádzajúci z okolitých regiónov, ktorý by 
„naštartoval“ Východné Slovensko na ceste výraznejšieho socioekonomického rozvoja. Donedávna 
patrilo Východné Slovensko čo sa týka ekonomickej výkonnosti medzi úplne najslabšie regióny 
Európskej únie. Jeho pozícia sa relatívne zlepšila po vstupe Bulharska a Rumunska do EÚ, keďže ich 
regióny sú ekonomicky ešte menej výkonné. V ukazovateli nezamestnanosti patrí Východné Slovensko 
taktiež medzi najhoršie regióny EÚ. 

 
Tabuľka 1: NUTS II regions of Europe by macroeconomic indicators (2006) 

GDP per capita in PPS2 
EU27 = 100% 

Unemployment rate3 

(%) 
1. Inner London (UK) 335,9  Agder og Rogaland (NO) 1,9 
2.    Luxembourg (LU) 267,1  Zeeland (NL) 2,1 
3.    Région de Bruxelles (BE) 233,3  Vestlandet (NO) 2,3 
4.    Hamburg (DE) 199,7 4.     Praha (CZ) 2,4 
5.    Groningen (NL) 173,7 5.     Oslo og Akershus (NO) 2,5 
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19.  Bratislava region 148,7 57.   Bratislava region 4,3 
228.Western Slovakia 62,8 174. Western Slovakia 7,8 
243.Middle Slovakia 49,2 259. Eastern Slovakia 14,9 
252.Eastern Slovakia 44,0 261. Middle Slovakia 15,3 
271.Poranesna jugoslovenska Republika   
       Makedonija (MK) 

29,4 262. Sachsen-Anhalt (DE) 15,7 

272.Yuzhen tsentralen (BG) 27,8 263. Berlin (DE) 16,3 
273.Severen tsentralen (BG) 26,9 264. Région de Bruxelles (BE) 17,1 
274.Severozapaden (BG) 25,4 265. Leipzig (DE) 17,2 
275.Nord-Est (RO) 24,7 266. Mecklenburg-Vorpommern (DE) 17,4 

     1.-BE-Belgium, BG-Bulgaria, CZ-Czech republic, DE-Germany, LU-Luxembourg, MK-Macedonia, NL-
Netherlands, NO-Norway, RO-Romania, UK-United Kingdom. 

     2.-275 regions with available data are compared (EU + Croatia and Macedonia). 
     3.-272 regions with available data are compared (EU except Slovenia and Denmark, but +Croatia and Norway). 

The regions with the highest unemployment rate are 4 French overseas departements (Reunion, Guadeloupe, 
Martinique, Guyane) and 2 Spanish autonomous regions (Ceuta, Mellila). 
Source: Eurostat, 2009 

 
Výrazným problémom Európskej únie sú regionálne disparity. Rozdiely v základných 

ekonomických ukazovateľoch (HDP, zamestnanosť, nezamestnanosť) poukazujú na 2 tendencie, a to 
západo-východný gradient chudoby, tzn. čím východnejší, tým chudobnejší, resp. menej ekonomicky 
vyspelý región a okrajovú chudobu, tzn. vzdialenejšie regióny od centra EÚ vykazujú nižšiu úroveň 
socioekonomického rozvoja. Veľké rozdiely sú aj vo vývoji regionálnych disparít v rámci jednotlivých 
krajín. Zatiaľ čo v novo pristupujúcich krajinách (12) sa regionálne disparity zväčšujú (najviac 
v Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku), v krajinách starej EÚ (15) sa rozdiely medzi jednotlivými 
regiónmi členských krajín zmenšujú. 

Pozitívom pre nezamestnanosť na Východnom Slovensku bol vstup Slovenskej republiky (a 
ďalších krajín) do schengenského režimu voľného pohybu tovarov, osôb a kapitálu v roku 2007. 
Východné Slovensko tak otvorilo svoju severnú (s Poľskom) a južnú (s Maďarskom) hranicu, čo 
napomáha vytváraniu kontaktov a spolupráce na mezoregionálnej úrovni s južnými regiónmi Poľska, 
resp. severnými regiónmi Maďarska. Vstup regiónu do schengenského priestoru tak síce zatiaľ len 
v menšej miere, avšak predsa prispieva k znižovaniu nezamestnanosti na Východnom Slovensku, keďže 
podporuje mobilitu pracovných síl a kapitálu na oboch stranách hranice. 
 

Vývoj miery nezamestnanosti 
 

Počas celého sledovaného obdobia rokov 1997-2008 sa miera nezamestnanosti na Východnom 
Slovensku pohybovala vysoko nad úrovňou priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike 
(Graf 1). Trendy vo vývoji miery nezamestnanosti boli na oboch úrovniach zhodné, rozdiely boli len 
v intenzite javu. Roky 1997-1999 boli charakteristické výrazným nárastom miery nezamestnanosti. 
V rokoch 2000 a 2001 došlo síce k zníženiu a následne k zvýšeniu miery nezamestnanosti na oboch 
sledovaných úrovniach, no od roku 2002 sa začalo obdobie jej kontinuálneho a pomerne výrazného 
poklesu. Obdobie neustáleho znižovania miery nezamestnanosti trvalo až do roku 2008, kedy sa 
prejavili dôsledky hospodárskej krízy. 

Veľmi diferencovaná bola situácia na úrovni jednotlivých okresov Východného Slovenska. Na 
Východnom Slovensku pozorujeme pomerne výrazné vnútroregionálne rozdiely v ekonomickej 
výkonnosti jednotlivých okresov, ktoré sa prejavili aj vo výške miery nezamestnanosti, ktorú tieto 
okresy počas celého obdobia vykazovali. Na jednej strane boli výrazne problémové okresy, ktoré 
v sledovanom období pravidelne dosahovali najvyššie hodnoty miery nezamestnanosti spomedzi 
všetkých okresov Východného Slovenska a na strane druhej boli okresy, ktoré počas celého obdobia 
patrili k okresom s najnižšou mierou nezamestnanosti (obr. 3). 

V roku 1997 vstúpil do platnosti zákon Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej NR SR) č. 
387/1996 Z.z. o zamestnanosti. Tento zákon „prvý raz komplexne definuje ciele politiky zamestnanosti 
a na jej vykonávanie zriaďuje Národný úrad práce“ (Gerbery, 2007). Na začiatku sledovaného obdobia 
(1997) dosahovala miera nezamestnanosti Východného Slovenska úroveň 18,60 %, čo predstavovalo 
131 522 nezamestnaných osôb. V Slovenskej republike dosahovala miera nezamestnanosti hranicu 
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13,37 %. V jednotlivých okresoch Východného Slovenska bola jej výška veľmi rozdielna a pohybovala 
sa v rozpätí od 10,33 % v okrese Košice IV po 26,85 % v okrese Vranov nad Topľou. 

Rapídny nárast miery nezamestnanosti bol zaznamenaný v roku 1998. Na Východnom Slovensku 
sa miera nezamestnanosti zvýšila na 22,43 %, v Slovenskej republike na 16,43 %. V rámci okresov 
dosahoval najnižšiu hodnotu miery nezamestnanosti okres Košice I (12,54 %), najvyššia bola stále 
v okrese Vranov nad Topľou (31,06 %). Rapídny nárast miery nezamestnanosti pokračoval aj v roku 
1999 (Graf 1). Nezamestnanosť na Východnom Slovensku sa v tomto roku vyšplhala na svoje 
maximum – na 27,15 %, čo bolo o 7,05 percentuálneho bodu viac ako v Slovenskej republike (20,10 
%). Celkovo bolo v regióne Východné Slovensko v roku 1999 na úrade práce evidovaných 197 435 
nezamestnaných osôb, v Slovenskej republike to bolo 535 211 nezamestnaných. Svoje maximá v tomto 
roku dosiahla aj väčšina okresov Východného Slovenska. Absolútne najvyššiu mieru nezamestnanosti 
vykazovali v roku 1999 okresy Trebišov (35,21 %), Sobrance (34,45 %) a Rožňava (34,11 %), pričom 
tieto tri okresy zaznamenali v roku 1999 aj najvyššie medziročné prírastky nezamestnanosti na úrovni 
cca 7,50 %. Najnižšiu mieru nezamestnanosti dosahovali okresy Košice II (16,05 %), Košice I (16,13 
%) a Košice IV (17,41 %). V 15 z 24 okresov bola nezamestnanosť vyššia ako bol priemer Východného 
Slovenska a až v 21 vyššia ako bol priemer Slovenskej republiky. Zvyšovanie nezamestnanosti v rokoch 
1997-1999 súviselo s výraznými prejavmi makroekonomickej nerovnováhy a s celkovým poklesom 
výkonnosti slovenskej ekonomiky, v dôsledku čoho prichádzalo o prácu stále viac osôb. Tieto faktory 
vyvolali potrebu stabilizovať slovenskú ekonomiku, čím by sa zastavil negatívny trend vývoja 
a vytvorili by sa podmienky na následný hospodársky rast. 

Výrazný medzník pre vývoj nezamestnanosti znamenal rok 1998. V tomto roku sa v Slovenskej 
republike konali voľby do NR SR a došlo k vystriedaniu dovtedajšej vlády. Nová vláda, uvedomujúc si 
nepriaznivosť makroekonomického vývoja, nastúpila cestu odvážnych ekonomických a sociálnych 
reforiem, ktorých priaznivé dopady sa začali prejavovať až v neskorších rokoch. 

V roku 2000 došlo po prvý krát od roku 1989 k medziročnému zníženiu miery nezamestnanosti. 
Bohužiaľ, nebolo to zníženie miery nezamestnanosti z dôvodu uplatnenia sa nezamestnaných na trhu 
práce, v zmysle získania trvalého pracovného pomeru. Najväčší vplyv na zníženie nezamestnanosti totiž 
malo zavedenie tzv. verejnoprospešných prác pre nezamestnaných občanov.  Znamenalo to, že určitá 
skupina nezamestnaných musela povinne niekoľko hodín v mesiaci vykonávať práce pre obec, v ktorej 
bývala, pričom druh prác určovala obec a tieto slúžili na verejný účel. Tí nezamestnaní, ktorí vykonávali 
verejnoprospešné práce, sa pritom na úradoch práce neevidovali ako nezamestnaní. Toto opatrenie zo 
strany štátu malo rozporuplný význam. Veľmi ho privítali obce, ktoré na vykonávanie určitých prác 
získali zadarmo pracovnú silu. Pre samotných nezamestnaných bolo vykonávanie verejnoprospešných 
prác pozitívne v tom, že im pomáhalo udržiavať si pracovné návyky. No na druhej strane, toto opatrenie 
neriešilo reálnu nezamestnanosť, pretože mieru nezamestnanosti znižovalo len formálne. K zníženiu 
nezamestnanosti, mimo verejnoprospešných prác, prispelo aj výrazné sprísnenie podmienok pri 
registrácii na úradoch práce.  
 
Graf 1: Vývoj miery nezamestnanosti (k 31. 12. 1997-2008) 

 
SOURCE: Labour, social affairs and family headquarters 
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Obrázok 3: Miera nezamestnanosti v regióne Východného Slovenska podľa okresov 

 
 

 

 
 

 
 
 

SOURCE: Labour, social affairs and family headquarters 
 
 
Na Východnom Slovensku sa miera nezamestnanosti v roku 2000 znížila na 24,32 %, 

v Slovenskej republike na 18,80 %. V rámci okresov sa miera nezamestnanosti v roku 2000 najviac 
znížila v okresoch Stropkov a Bardejov (o 7,23 %, resp. 6,90 %). V roku 2001, po tom, ako sa zrušilo 
vykonávanie verejnoprospešných prác nezamestnanými občanmi,  sa miera nezamestnanosti na 
Východnom Slovensku opätovne zvýšila. Ku koncu roka sa pohybovala mierne nad úrovňou 26 %. 
V Slovenskej republike sa nezamestnanosť taktiež zvýšila a jej výška sa pohybovala tesne pod 20 % 
hranicou. Najvyššiu nezamestnanosť spomedzi okresov Východného Slovenska vykazovali v tomto 
roku okresy Trebišov, Rožňava a Michalovce, najnižšia nezamestnanosť bola v mestských okresoch 
Košíc. 
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  Zmena trendu vo vývoji nezamestnanosti v Slovenskej republike nastala od roku 2002. Vláde sa 
pre obyvateľstvo nepopulárnymi reštrikčnými opatreniami a ekonomickými reformami podarilo 
stabilizovať ekonomiku, čím sa vytvorili podmienky pre priaznivé podnikateľské prostredie, zlepšilo sa 
zahraničnopolitické vnímanie krajiny a na Slovensko pomaly začínali prúdiť zahraničné investície, 
znamenajúce pre krajinu tvorbu nových pracovných miest. Od tohto roku sa miera nezamestnanosti tak 
v SR, ako aj na Východnom Slovensku a vo všetkých jeho okresoch začala kontinuálne znižovať. 

V prvom roku kontinuálneho medziročného znižovania nezamestnanosti, teda v roku 2002, bola 
charakteristickým znakom makroekonomického vývoja SR stagnácia zamestnanosti. Z toho možno 
usudzovať, že znižovanie nezamestnanosti v tomto roku bolo pravdepodobne vo veľkej miere 
spôsobené odchodom časti nezamestnaných mimo trhu práce (do dôchodku, mimo slovenského trhu 
práce...). Miera nezamestnanosti sa na Východnom Slovensku v roku 2002 znížila na 25,15 %, v SR sa 
znížila na 18,64 %. Najvyššiu úroveň nezamestnanosti vykazovali okresy Sobrance (33,78 %), Rožňava 
(33,63 %) a Kežmarok (33,28 %). 

Priaznivý trend pokračoval aj v roku 2003. Okrem stále priaznivejšej hospodárskej situácie sa pod 
znižovanie nezamestnanosti v tomto roku podpísal aj vplyv novely Zákona o zamestnanosti, podľa 
ktorej boli evidovaní nezamestnaní povinní každých 14 dní preukázať na úrade práce výsledky hľadania 
si zamestnania (museli priniesť potvrdenie od konkrétneho zamestnávateľa, že sa uňho boli uchádzať 
o pracovné miesto - pečiatku od zamestnávateľa). Uvedeným opatrením došlo k vyradeniu z evidencie 
uchádzačov o zamestnanie tých nezamestnaných, ktorí sa aktívne nepodieľali na hľadaní si zamestnania 
a pri sprostredkovaní zamestnania sa spoliehali len na úrad práce (resp. boli vedení v evidencii úradov 
práce len kvôli sociálnym benefitom). Čiastočne to potvrdzuje aj fakt, že k najväčšiemu medziročnému 
zníženiu miery nezamestnanosti došlo v okresoch s najvyšším podielom rómskej populácie, známej 
rozsiahlym využívaním spomínaných benefitov (jednalo sa najmä o okresy Kežmarok, Vranov nad 
Topľou, Sabinov, Bardejov, Trebišov). Absolútne najvyššiu mieru nezamestnanosti dosahovali v tomto 
roku okresy Sobrance, Rožňava a Trebišov, najnižšia nezamestnanosť okrem mestských okresov Košíc 
bola v okresoch Poprad a Stará Ľubovňa (obr. 3). Na Východnom Slovensku sa miera nezamestnanosti 
v roku 2003 znížila na 22,95 %, v Slovenskej republike poklesla na úroveň 17,04 %. 

Veľmi významný pre ďalší vývoj miery nezamestnanosti bol rok 2004. Od 1.1.2004 začal platiť 
zákon, prijatý Národnou radou Slovenskej republiky v roku 2003, ktorým sa na Slovensku uskutočnila 
daňová reforma. Zákonom č. 595/2003 Z. z. sa zaviedla tzv. „rovná daň“, ktorá výrazne zlepšila 
podnikateľské prostredie v krajine a motivovala jednotlivé subjekty k podnikaniu a tým k vytváraniu 
nových pracovných miest. Uskutočnenie daňovej reformy malo podstatný vplyv na prilákanie 
významných zahraničných investícií, ktoré znamenali budovanie nových pracovných miest v celej 
Slovenskej republike. Ďalšou významnou zmenou vplývajúcou na znižovanie miery nezamestnanosti 
bol zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorý začal platiť od februára 2004. Tento zákon 
znamenal okrem iného zavedenie rozsiahlych opatrení v rámci aktívnej politiky trhu práce, z ktorých 
najviac uplatňovaným sa stala absolventská prax. Tieto opatrenia boli veľmi prínosné tak pre 
zamestnávateľov, ako aj pre uchádzačov o zamestnanie. V máji 2004 sa odohrala významná udalosť, 
ktorou bol vstup Slovenska do Európskej únie. Tento vstup znamenal pre Slovensko odliv časti 
pracovných síl (najmä mladých ľudí, z ktorých veľká časť boli absolventi vysokých škôl) do zahraničia 
a to najmä do krajín, ktoré ihneď po rozšírení EÚ o 10 nových krajín otvorili pre novo pristupujúce 
krajiny svoje pracovné trhy (Veľká Británia, Írsko, Švédsko). Veľká časť z pracovnej sily, ktorá odišla 
pracovať do zahraničia, pochádzala práve z Východného Slovenska, keďže tu nenachádzala pracovné 
uplatnenie. Na jednej strane, z hľadiska znižovania miery nezamestnanosti na Slovensku bol odliv 
pracovnej sily do zahraničia priaznivý faktor, no na strane druhej, v štruktúre emigrantov za prácou 
predstavovali veľký podiel mladí a vzdelaní ľudia, ktorých využitie na Slovenskom trhu práce by asi 
bolo pre ekonomiku Slovenskej republiky a rozvoj Východného Slovenska oveľa prospešnejšie. 

V roku 2004 sa miera nezamestnanosti v Slovenskej republike znížila na 14,63 %. Na 
Východnom Slovensku poklesla na 20,41 %. Najvyššiu mieru nezamestnanosti v rámci okresov 
Východného Slovenska vykazovali okresy Kežmarok (27,98 %), Trebišov (27,79 %) a Rožňava (27,68 
%). Najnižšiu mieru nezamestnanosti mali tradične mestské okresy Košíc a okresy Stará Ľubovňa, 
Poprad, Humenné a Prešov. 

Významné znižovanie miery nezamestnanosti, vyplývajúce z priaznivej makroekonomickej 
situácie v Slovenskej republike pokračovalo aj v rokoch 2005 a 2006. Neustále pokračovala tvorba 
nových pracovných miest, ekonomika zaznamenávala vysoký hospodársky rast a nezamestnanosť sa vo 
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všetkých okresoch Východného Slovenska znižovala. Tak v Slovenskej republike, ako aj v regióne 
Východné Slovensko poklesla nezamestnanosť za dva roky o takmer 4 % (v SR poklesla zo 14,63 % 
v roku 2004 na 10,69 % v roku 2006, na Východnom Slovensku v tom istom období poklesla z 20,41 % 
na 16,42 %). V rámci okresov dosiahli najvýraznejšie zníženie miery nezamestnanosti v rokoch 2004-
2006 okresy Snina, Medzilaborce, Stropkov, Sobrance (u týchto okresov však okrem tvorby nových 
pracovných miest mala významný vplyv na znižovanie miery nezamestnanosti aj vysoká emigrácia za 
prácou, či už do okolia Bratislavy alebo do zahraničia, najmä Českej republiky) a okres Poprad (tu hrala 
dôležitú úlohu expanzia najväčších firiem strojárskeho, elektrotechnického a chemického priemyslu 
v okrese a príchod ďalších významných investorov, keďže najmä samotné mesto Poprad so svojou 
atraktívnou polohou v podhorí Vysokých Tatier a rozvinutou infraštruktúrou má vysoký investičný 
potenciál). Na konci roku 2006 vykazovali absolútne najvyššiu mieru nezamestnanosti okresy Trebišov 
(24,07 %), Kežmarok (24,04 %) a Rožňava (23,15 %). 

Najnižšia miera nezamestnanosti v rámci celého sledovaného obdobia bola v Slovenskej 
republike aj na Východnom Slovensku v roku 2007, keď ešte stále pokračoval priaznivý trend 
znižovania z predchádzajúceho obdobia (Graf 1). V Slovenskej republike ako celku po prvý krát 
poklesla miera nezamestnanosti pod 10 % (na úroveň 9,23 %) a na Východnom Slovensku pod 15 % (na 
úroveň 14,50 %). V celej Slovenskej republike, ako aj na Východnom Slovensku, bol v tomto roku 
historicky absolútne najnižší počet nezamestnaných osôb – 239 939 v SR, resp. 103 432 na Východnom 
Slovensku. Vo všetkých okresoch Východného Slovenska sa miera nezamestnanosti v roku 2007 oproti 
roku 2006 znížila, okrem okresu Medzilaborce, v ktorom sa nezamestnanosť zvýšila. Taktiež väčšina 
okresov v tomto roku zaznamenala svoju historicky najnižšiu úroveň miery nezamestnanosti. Spomedzi 
okresov najvyššiu úroveň miery nezamestnanosti v roku 2007 opätovne dosahovali okresy Rožňava 
(21,69 %), Trebišov (21,12 %) a Kežmarok (21,12 %), ostatné okresy sa v miere nezamestnanosti 
dostali už pod úroveň 20 %. Najnižšiu nezamestnanosť vykazovali okresy Košice IV (6,48 %), Košice I 
(6,90 %) a Košice III (7,73 %). Tieto okresy spolu s okresom Košice II a okresom Poprad dosahovali 
nižšiu mieru nezamestnanosti ako bol priemer Slovenskej republiky. 

V roku 2008 sa priaznivé obdobie hospodárskeho rastu a znižovania miery nezamestnanosti 
v Slovenskej republike skončilo. Dôvodom bola kríza, ktorá z finančného sektora v USA prerástla do 
celosvetovej hospodárskej krízy. Výkonnosť slovenskej ekonomiky začala prudko klesať a začalo 
dochádzať k poklesu výroby vo firmách, čo malo za následok zvyšovanie počtu nezamestnaných osôb. 
Prvý krát po dlhšom časovom období sa miera nezamestnanosti aj na Východnom Slovensku aj v SR 
zvýšila. Na Východnom Slovensku ku koncu roka 2008 medziročne stúpla o 0,6 percentuálneho bodu 
na 15,10 %, v Slovenskej republike sa zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu na 9,53 %. Miera 
nezamestnanosti sa medziročne zvýšila vo väčšine okresov Východného Slovenska, oproti roku 2007 
poklesla len v okresoch Košice I, Košice II, Košice III, Prešov, Levoča a Sobrance. Zníženie miery 
nezamestnanosti v týchto okresoch však bolo len nepatrné, v absolútnom vyjadrení sa jednalo len 
o niekoľko desiatok menej nezamestnaných osôb. Poradie okresov vzhľadom k výške miery 
nezamestnanosti sa nezmenilo, najnižšiu nezamestnanosť stále vykazovali okrem mestských okresov 
Košíc ešte okresy Poprad a Stará Ľubovňa, najvyššia miera nezamestnanosti bola zaznamenaná 
v okresoch Rožňava, Trebišov a Kežmarok. 

Jedným z dôvodov nestability na pracovnom trhu je aj fakt, že Slovensko sa začalo prednostne 
orientovať na lákanie zahraničných investorov. Čiastočne sa to dialo a deje na úkor podpory domáceho 
stredného a malého podnikania, ktoré vytvára základ zamestnanosti. 

  
Vnútroregionálna štruktúra Východného Slovenska v kontexte intenzity zmien v miere  

  nezamestnanosti 
 

Vo všeobecnosti, socioekonomicky rozvinuté regióny (obyčajne majúce nízku mieru 
nezamestnanosti, ale nie je to pravidlo, viď región Brusel a iné) s diverzifikovanou hospodárskou 
základňou mávajú nižšiu intenzitu zmien v miere nezamestnanosti, ktorá sa v priebehu času mení (či už 
klesá alebo stúpa) len pozvoľna. Naproti tomu, charakteristickým znakom menej rozvinutých regiónov 
je pomerne vysoká intenzita zmien v miere nezamestnanosti, ktorá v určitých obdobiach buď pomerne 
výrazne stúpa a v iných výrazne klesá. V takýchto regiónoch obyčajne prevažuje tzv. sekundárny trh 
práce. Sú tu pracovné miesta s nižšou prestížou a nižšou mzdovou úrovňou. Kvalifikačné nároky na 
pracovníkov sú tu oveľa nižšie ako na pracovníkov na tzv. primárnom trhu práce. Je tu malá možnosť 
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ďalšieho zvyšovania kvalifikácie a kariérneho rastu, pričom pracovné miesta sú poväčšine málo 
stabilné. Na druhej strane, oproti primárnemu trhu práce je získanie nového zamestnania na 
sekundárnom trhu práce oveľa jednoduchšie. Z týchto dôvodov dochádza na sekundárnom trhu práce 
k oveľa väčšej fluktuácii pracovníkov ako na trhu primárnom – a regióny, v ktorých prevláda 
sekundárny trh práce, tak v priebehu času vykazujú veľké rozdiely v miere nezamestnanosti. 

Medzi západom a východom Slovenska, ale tiež medzi jednotlivými okresmi Východného 
Slovenska existujú pomerne výrazné socioekonomické diferencie. Plne sa tu prejavuje tzv. západo-
východný gradient (čím ďalej na východ, tým nižšia úroveň socioekonomického rozvoja) a tzv. 
periférna marginalita (regióny na periférii sú menej rozvinuté). Jedným z dôkazov je rozdielny stav 
a vývoj miery nezamestnanosti v týchto okresoch. Ukazovateľ zmeny miery nezamestnanosti (ktorú sme 
vypočítali ako rozdiel medzi najvyššou a najnižšou hodnotou miery nezamestnanosti v danom okrese 
v období 1997-2008; obr. 4), nám poukazuje na úzke mezoregionálne väzby medzi jednotlivými 
okresmi Východného Slovenska. Mapa ukazuje regionálne zoskupenia, ktoré mali v sledovanom období 
veľmi podobný vývoj miery nezamestnanosti, čo nám u okresov patriacich do týchto regionálnych 
zoskupení čiastočne poukazuje na veľmi podobné socioekonomické charakteristiky najviac vplývajúce 
na mieru nezamestnanosti. 

Ako vidieť z obr. 4, územie Východného Slovenska môžeme z hľadiska intenzity zmien v miere 
nezamestnanosti v rokoch 1997-2008 rozdeliť na dve časti, na západnú a na východnú časť. Hranicu 
medzi týmito časťami predstavuje východná hranica okresov Stará Ľubovňa, Sabinov, Prešov a Košice 
– okolie. Západná časť takto rozdeleného územia mala vo všeobecnosti nižšiu intenzitu zmien v miere 
nezamestnanosti ako časť východná (prevládajú tu svetlejšie farby). Ak zväčšíme mierku nášho 
výskumu, tak aj v rámci okresov západnej, resp. východnej časti, možno pozorovať územne kompaktné 
subregióny s podobnými charakteristikami z aspektu turbulentnosti vývoja miery nezamestnanosti 
v sledovanom období rokov 1997-2008. 

Najintenzívnejšie zmeny v miere nezamestnanosti vykazoval v danom období územne kompaktný 
pás prihraničných okresov severovýchodného Slovenska, začínajúci okresom Bardejov a končiaci 
okresom Sobrance (výnimku tvoril len okres Medzilaborce, u ktorého bola intenzita zmien nižšia. 
Dôvodom tohto javu bola pravdepodobne skutočnosť, že okres Medzilaborce má veľmi malý počet 
obyvateľov. Keďže v okrese sa nachádza málo pracovných príležitostí, veľká časť obyvateľov pracuje 
mimo okres, najmä v okolí Bratislavy a v Českej republike, čiže títo majú stabilné zamestnanie. Ostatní 
obyvatelia okresu Medzilaborce poväčšine pracujú v štátnej správe (školstvo, zdravotníctvo, sociálne 
služby, orgány štátnej správy atď). Štátna správa sa pritom v porovnaní so súkromnou sférou vyznačuje 
vyššou stabilitou pracovných miest, čiže aj títo obyvatelia majú pomerne stabilné zamestnanie. Z tohto 
dôvodu boli zmeny v miere nezamestnanosti v okrese Medzilaborce počas obdobia 1997-2008 menej 
intenzívne, ako v okolitých okresoch). Okresy severovýchodného Slovenska majú veľmi podobné 
fyzickogeografické aj socioekonomické charakteristiky. Sídelná štruktúra subregiónu je veľmi 
rozdrobená. Z aspektu vertikálnej disekcie reliéfu sú prevládajúcim prvkom krajinnej štruktúry 
vrchoviny (okrem okresu Sobrance, kde prevláda rovina). V týchto vrchovinách sa nachádza veľmi 
veľký počet malých obcí, so slabo rozvinutou infraštruktúrou, čo nevytvára priaznivé podmienky pre 
rozvoj. Pracovné miesta sú málo stabilné (poľnohospodárstvo, lesníctvo), niektoré priemyselné podniky, 
ktoré boli dominantnými zamestnávateľmi v subregióne, sa boria s veľkými problémami (resp. už 
skrachovali – jedná sa najmä o niektoré závody textilného, odevného, obuvníckeho a elektrotechnického 
priemyslu). Zväčša sa jedná o podniky ľahkého priemyslu s nižšou pridanou hodnotou výroby 
a zamestnávaním menej kvalifikovanej pracovnej sily. Zároveň však vznikali nové závody, ktoré boli 
naviazané najmä na automobilový priemysel. V súčasnosti však s krízou automobilového priemyslu 
prišla aj kríza v týchto novovzniknutých závodoch (ale nielen v nich). Takto dochádzalo k veľkej 
fluktuácii pracovných síl a intenzita zmien v miere nezamestnanosti v tomto subregióne počas celého 
obdobia bola veľmi vysoká.  

Ďalšie regionálne zoskupenie s podobným vývojom (a s pomerne vysokou intenzitou zmien) 
vytvorila trojica okresov Vranov nad Topľou, Trebišov a Michalovce. Na pomerne veľké zmeny 
v tomto subregióne mali vplyv viaceré faktory. Celý subregión leží na Východoslovenskej nížine 
(výrazne nižšia produkčná schopnosť ako u Podunajskej nížiny), s pomerne veľkým podielom 
obyvateľstva pracujúceho v oblastiach nadväzujúcich na poľnohospodárstvo (či už v poľnohospodárstve 
samotnom alebo v priemyselných odvetviach naviazaných na poľnohospodárstvo). Postupne, s krízou 
poľnohospodárstva, ktorá bola charakteristická pre celé Slovensko, nielen pre tento subregión, začali 
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mať problémy aj tieto odvetvia a ľudia prichádzali o prácu. Ďalším dôvodom zvyšovania miery 
nezamestnanosti je etnická štruktúra obyvateľstva. Najmä v okresoch Vranov nad Topľou a Trebišov 
žije početná rómska komunita, ktorá navyše zaznamenáva mimoriadne vysoké prírastky obyvateľstva. 
Keďže Rómovia sú takpovediac „nezamestnateľní“, neustále zvyšujú počty nezamestnaných osôb. Na 
druhej strane, najmä v rokoch 2002 až 2007 dochádzalo v subregióne k výraznému znižovaniu 
nezamestnanosti, čo bolo v súlade s celoslovenským trendom. Takýmito procesmi dochádzalo v tomto 
subregióne k pomerne veľkým zmenám v miere nezamestnanosti. 

Západná časť NUTS II regiónu Východné Slovensko mala počas rokov 1997-2008 v celku 
vyrovnanejší vývoj v miere nezamestnanosti ako časť východná. Najnižšie výkyvy v miere 
nezamestnanosti dosahovali mestské okresy Košíc (výnimkou bol len okres Košice III, u ktorého došlo 
v rokoch 1997-2000 v porovnaní s ostatnými mestskými okresmi Košíc k veľmi výraznému zvýšeniu 
miery nezamestnanosti, od roku 2001 však táto začala prudko klesať a v súčasnosti je už opäť na úrovni 
ostatných mestských okresov Košíc), ktoré majú najviac diverzifikovanú ekonomickú štruktúru 
a vykazujú absolútne najnižšiu mieru nezamestnanosti spomedzi okresov Východného Slovenska 
(výrazný vplyv najväčšieho investora US Steel) . 

Ako však ukazuje obr. 4, aj v západnej časti regiónu Východné Slovensko môžeme pozorovať 
územne kompaktné regionálne zoskupenie problémových okresov, ktoré v spomínanom období 
vykazovali pomerne vysokú intenzitu zmien vo výške miery nezamestnanosti. Tento subregión tvoria 
okresy Levoča, Spišská Nová Ves a Gelnica. Subregión je veľmi hornatý, kvalita dopravnej 
infraštruktúry je nízka (na druhej strane, subregiónom prechádza hlavný železničný aj cestný ťah 
Slovenska a v súčasnosti sa tu stavia diaľnica). Dôležitou charakteristikou subregiónu je mimoriadne 
vysoký podiel obyvateľov rómskej národnosti (so svojimi demografickými a socioekonomickými 
špecifikami, spomenutými vyššie). Počas obdobia úpadku, resp. stagnácie ekonomiky Slovenskej 
republiky (do roku 2002) sa v subregióne rýchlo zvyšovala miera nezamestnanosti, naopak, od roku 
2002 pomerne rýchlo klesala. Keďže hospodárska základňa subregiónu bola málo diverzifikovaná 
a pomerne nestabilná a neskôr sa v nadväznosti na vzdelanostnú a kvalifikačnú úroveň obyvateľstva 
vytvárali zase len menej stabilné pracovné miesta, intenzita zmien miery nezamestnanosti v rokoch 
1997-2008 tak bola vysoká. 
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Obrázok 4: Zmeny miery nezamestnanosti v rokoch 1997-2008 
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Štruktúra nezamestnaných na Východnom Slovensku 
 
Štruktúra nezamestnaných podľa pohlavia mala v sledovanom období rokov 1997-2008 

kolísavý priebeh, s rôznou dominanciou jednotlivých pohlaví v rôznych obdobiach. Približne do roku 
1999 sa ekonomika Slovenska borila s veľkými problémami, pričom najväčšie problémy mali odvetvia, 
ktoré dominantne zamestnávali mužov (zbrojársky, strojársky priemysel). Z uvedeného dôvodu sa 
v tomto období v štruktúre nezamestnaných podľa pohlavia zvyšoval podiel mužov (v roku 1999 bol 
podiel nezamestnaných mužov a žien cca 58:42). Od roku 1999, po zmene politickej garnitúry sa 
ekonomická situácia mierne stabilizovala a po uskutočnení reforiem sa ekonomický rozvoj Slovenska 
plne naštartoval. V súvislosti s týmito reformami začali na Slovensko prúdiť zahraničné investície, ktoré 
vytvárali veľký počet nových pracovných miest, vo väčšine však pre mužov najmä v automobilovom 
(a v ďalších odvetviach strojárskeho priemyslu a na nich nadväzujúcich subdodávateľských odvetviach) 
a elektrotechnickom priemysle. Výsledkom toho procesu bol výrazný nárast podielu nezamestnaných 
žien v štruktúre nezamestnaných podľa pohlavia, zapríčinený zvýšeným zamestnávaním mužskej 
populácie. Ďalším faktorom bol krach textilného priemyslu. Do roku 2007 sa pomer nezamestnaných 
mužov a žien otočil a na konci roku sa pohyboval na úrovni cca 45:55. 

 
Vývoj štruktúry nezamestnaných podľa veku (podľa 5-ročných vekových skupín) v rokoch 

1997-2008 na Východnom Slovensku možno charakterizovať postupným znižovaním relatívneho 
podielu najmladších vekových skupín (do 19 rokov a 20-24 rokov), udržiavaním zhruba konštantného 
podielu stredných vekových skupín (25-44 rokov) a zvyšovaním relatívneho podielu najstarších 
vekových skupín (45 a viac rokov) v štruktúre uchádzačov o zamestnanie. V roku 1997 sa najmladšie 
vekové skupiny podieľali na nezamestnanosti zhruba 17 %-mi , stredné vekové skupiny cca 12 % 
a najstaršie vekové skupiny približne 6 %-mi. Do roku 2008 sa podiely jednotlivých 5-ročných 
vekových skupín vyrovnali, keď každá si udržuje približne 12 %-ný podiel (okrem vekových skupín do 
19 rokov a nad 60 rokov, ktoré majú cca 2 %-ný podiel). 

 
Z hľadiska štruktúry nezamestnaných podľa doby evidencie je výrazným problémom nielen 

Východného Slovenska, ale celej Slovenskej republiky, dlhodobá nezamestnanosť (nezamestnanosť 
trvajúca dlhšie ako 12 mesiacov). Podiel dlhodobo nezamestnaných osôb na Východnom Slovensku je 
mimoriadne vysoký, v roku 2006 sa pohyboval na úrovni okolo 57 % (pričom zároveň patrí medzi 
najvyššie v rámci všetkých NUTS II regiónov Európskej únie). Čo je horšie, trend vo vývoji dlhodobej 
nezamestnanosti je veľmi negatívny. Podiel dlhodobo nezamestnaných sa totiž od roku 1997 do roku 
2006 neustále zvyšoval (zo 40 % v roku 1997 na 57 % v roku 2006). Zmena trendu nastala v roku 2007, 
keď došlo k miernemu zníženiu podielu dlhodobo nezamestnaných (na 55 %). Súviselo to s priaznivými 
podmienkami na trhu práce, ale tiež s úspešnosťou opatrení aktívnej politiky trhu práce, najmä čo sa 
týka zamestnávania marginalizovaných skupín. V roku 2008 došlo k ďalšiemu medziročnému zníženiu 
podielu dlhodobo nezamestnaných osôb, tentoraz však k veľmi výraznému, keď sa podiel dlhodobo 
nezamestnaných na celkovej štruktúre uchádzačov o zamestnanie znížil na Východnom Slovensku z 55 
% v roku 2007 na 48 % v roku 2008. Tento výrazný medziročný pokles relatívneho podielu dlhodobo 
nezamestnaných osôb však už nebol spôsobený ich zvýšeným zamestnávaním na pracovnom trhu, ale 
prejavil sa tu štatistický efekt, keď došlo k zvýšeniu relatívneho podielu krátkodobo nezamestnaných 
osôb, čo bolo zapríčinené masovým prepúšťaním zamestnancov z dôvodu hospodárskej krízy. Pre 
úplnosť dodávame, že podiel krátkodobo nezamestnaných (0-6 mesiacov) sa na Východnom Slovensku 
v roku 2008 pohyboval na úrovni 34 %, podiel strednodobo nezamestnaných (7-12 mesiacov) na úrovni 
16 %.  

V štruktúre nezamestnaných podľa vzdelania na Východnom Slovensku dlhodobo dominujú 
osoby so základným vzdelaním, ktoré majú približne 40 %-ný podiel. Podiel nezamestnaných so 
stredoškolským vzdelaním bez maturity sa pohybuje na úrovni okolo 30 %, nezamestnaní so 
stredoškolským vzdelaním s maturitou dosahujú približne 25 %-ný podiel na štruktúre nezamestnaných. 
Najmenej ohrození sú obyvatelia s vysokoškolským vzdelaním, keďže táto skupina obyvateľstva sa na 
štruktúre nezamestnaných podľa vzdelania podieľa menej ako 5 %-mi. 
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Záver 
 

Východné Slovensko má druhú najvyššiu mieru nezamestnanosti v Slovenskej republike, pričom 
patrí medzi NUTS II regióny s najvyššou mierou nezamestnanosti v celej Európskej únii. Napriek tomu, 
že zaznamenáva priaznivé hodnoty prirodzeného a celkového pohybu obyvateľstva, domnievame sa, že 
jeho demografický potenciál je nízky. Zaznamenáva síce kvantitatívny prírastok obyvateľstva, ale jeho 
kvalita sa vplyvom emigrácie mladých a vzdelaných ľudí skôr znižuje. 

Poloha Východného Slovenska v kontexte regionálnej štruktúry Európskej únie je veľmi 
nevýhodná. Východné Slovensko sa nachádza v centre najchudobnejšieho a najzaostalejšieho 
makroregiónu Európskej únie, nachádzajúceho sa na jej východnej hranici (tento makroregión sa tiahne 
pozdĺž takmer celej východnej hranice Európskej únie od pobaltských krajín na severe po Bulharsko 
a niektoré severovýchodné regióny Grécka na juhu). Z tohto hľadiska možno asi len ťažko očakávať 
nejaký priaznivý rozvojový impulz z okolitých NUTS II regiónov, ktorý by priniesol znižovanie 
nezamestnanosti na Východnom Slovensku. 

Analýza zmien miery nezamestnanosti na úrovni regiónov LAU I nám poukázala na heterogénnu 
regionálnu štruktúru Východného Slovenska ako celku. V rámci Východného Slovenska existujú 
územne kompaktné regionálne zoskupenia problémových okresov, ktoré majú podobnú ekonomickú 
základňu a podobné problémy s nezamestnanosťou. 

Ak si zhrnieme všetky faktory, ktoré priaznivo pôsobili na zmeny miery nezamestnanosti 
a zmeny parciálnych štruktúr nezamestnanosti na Východnom Slovensku, tak zistíme, že takmer všetky 
faktory patrili medzi makroekonomické opatrenia a medzi opatrenia prijaté na úrovni Slovenskej 
republiky ako celku. Faktory pôsobiace na znižovanie nezamestnanosti, ktoré by vychádzali 
z endogénnych aktivít regiónov NUTS III (Prešovského a Košického samosprávneho kraja), resp. 
regiónov LAU I, sú zastúpené len vo veľmi obmedzenej miere. To nám poukazuje buď na nedostatočnú 
endogénnu aktivitu týchto regiónov v boji proti nezamestnanosti, alebo na externé obmedzujúce faktory, 
ktoré idú mimo dosahu a vplyvu rozhodovacích orgánov a kompetencií regiónov NUTS III a LAU 
I Východného Slovenska (región NUTS II Východné Slovensko ako taký, napriek tomu, že predstavuje 
základnú komparatívnu jednotku regionálnej štruktúry Európskej únie, nemá v právnom systéme 
Slovenskej republiky žiadne rozhodovacie právomoci ani kompetencie a ani orgány, ktoré by 
usmerňovali jeho rozvoj ako celok; je to len čisto štatistická jednotka, jeho endogénna rozvojová 
politika sa môže uskutočňovať len na základe koordinácie endogénnych rozvojových politík 
Prešovského a Košického samosprávneho kraja). Medzi tieto externé faktory patria napr. regionálna 
politika štátu, politika budovania infraštruktúry nadregionálneho, resp. európskeho významu, politika 
prideľovania štátnych dotácií a peňazí z eurofondov, ale aj neatraktívny polohový potenciál jednotlivých 
regiónov na prílev investícií a iné. 
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SÍDELNÉ ŠTRUKTÚRY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
 

Vladimír Slavík 
 
 

Úvod 
 

Cieľom tohto príspevku je predstaviť sídelné štruktury Slovenskej republiky, charakterizovať 
proces ich formovania a upozorniť na ich špecifiká. Jednotlivé časti sú zostavené podľa študijných 
textov autora príspevku - Geografia sídiel (2009) a Sídelné systémy (2009) a vybraných vedeckých 
článkov. Geografia sídiel je základným kurzom zo sídelnej problematiky pre všetky študijné programy 
bakalárskeho štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a predmet Sídelné 
systémy je nadstavbou pre Geografiu sídiel v magisterskom študijnom programe Humánna geografia 
a demografia v štátnej správe a samospráve na rovnakej fakulte.      
 
 

Základné jednotky územnej štruktúry  
 

Základnými územnými samosprávnymi jednotkami v Slovenskej republike sú obce. Obec je 
samostatný samosprávny územný celok, ktorý tvorí jedno alebo viac sídiel. Združuje občanov, ktorí 
majú na jej území trvalý pobyt. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so 
správou obce a majetku (Zákona SNR č. 369/1990 Zb.). V štátoch, kde prebehla radikálna integrácia 
obcí, sa tieto integrované jednotky nazývajú municipality.  
Zmeny počtu obcí závisia od prevažujúcej integračnej resp. dezintegračnej tendencie. Počas 20. storočia 
prevažoval trend znižovania ich počtu, až v roku 1989 dosiahol najnižší stav v celej novodobej 
histórii Slovenska (2 695 obcí). Z celkového počtu takmer 800 územno-správnych zmien obcí v SR za 
obdobie rokov 1950 – 1989 86 % malo integračnú povahu. Proces integrácie obcí prebiehal 
najintenzívnejšie v rokoch 1970 – 1980, kedy vrcholila kvantitatívna urbanizácia (Slavík, V., 1986). 
V transformačnej etape od roku 1990 vďaka dezintegrácii obcí sa ich počet zvyšoval, predovšetkým 
v prvých rokoch transformácie, v ďalších rokoch už len mierne narastal. Celkove sa za roky 1990 – 
2010 zvýšil počet obcí     o cca 200. 
Okrem zmien počtu obcí sa v tejto etape uskutočňuje aj zmena názvov obcí, ktorá je príznačná pre 
obdobia po významných spoločensko-politických zmenách v spoločnosti. Týka sa to predovšetkým obcí 
južného Slovenska, niektoré obce sa vrátili v názve k prívlastku ”svätý”, na východnom Slovensku sa 
vyskytli prípady rušenie prívlastkov ”ruský”. Zmenili sa aj názvy niektorých miest. 
 

Situácia na úrovni obcí sa perspektívne môže zmeniť pri realizácii ďalších krokov reformy 
verejnej správy. Po presune kompetencií v rokoch 2002 a 2003 sa začala realizovať komunálna 
reforma. Prvou etapou je vytváranie siete spoločných obecných úradov, ktoré majú vykonávať 
prenesené kompetencie. Spoločné obecné úrady sa vytvárajú zatiaľ demokraticky zdola dohovorom 
skupiny obcí, ktoré samé rozhodujú, kde bude sídlo uvedeného úradu. Doteraz sa vytvorila sieť 231 
spoločných obecných úradov. Vzhľadom k tomu, že tento proces prebieha pomaly a v niektorých 
regiónoch aj fungujúce úrady nepracujú optimálne, pripravujú sa varianty komunálnej reformy , ktoré 
môžu vyústiť do vytvorenia siete jednotiek podobných municipalitám v západnej Európe. Zatiaľ sa 
presadzuje názor, že aj tieto zmeny by nenarušili doterajšiu sieť obcí. Po vzore štátov, kde takýto proces 
prebehol, sa dá očakávať do budúcnosti, že do štruktúry štatistických jednotiek by sa takéto zriadené 
jednotky dostali a stali by sa územnými jednotkami. V súčasnosti je však zo strany obcí skôr averzia na 
takéto radikálne zmeny. Prvý variant mikroregiónov (budúcich municipalít) bol riešený pre vládu SR 
v štúdii pod vedením autora tohto príspevku (Slavík, V. a kol, 2005). Pri prvom návrhu mikroregiónov 
na celom území Slovenska (vynechaná bola len Bratislava a Košice) sa najprv zohľadnila hierarchizácia 
lokálnych centier osídlenia (celkove 10 ukazovateľov), výsledkom bolo vyčlenenie komplexných cetier. 
Následne sa analyzovala spádovosť center (dominantne podľa troch ukazovateľov). Konečným 
výsledkom analýzy bol návrh 160 mikroregiónov SR (mapa 1). Výsledky boli porovnané s dovtedajšou 
sieťou spoločných obecných úradov. V 2. etape výskumu plánujeme pridať ďalšie ukazovatele a do 
analýzy zakomponovať aj Bratislavu a Košice.  
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Mapa 1 

 
Zdroj: Slavík, V. - Bačík, V. - Kožuch, M. - Ragačová, M., 2005. 
 
 

Základné jednotky sídelnej štruktúry 

 
Najnižšie sídelné jednotky 

 
Významným metodologickým problémom je členenie obcí na menšie štatistické jednotky. Do 

roku 1960 vrátane bola najnižšou sídelnou a zároveň štatistickou jednotkou osada. Za osady boli 
definované tie sídelné jednotky, ktoré vznikli na Slovensku podľa zákona z 12. septembra 1921, čiže tie, 
ktoré existovali podľa maďarských prameňov ako samostatné obce od roku 1890 a ku ktorým náležalo 
viac než 10 domov s vlastným čísľovaním. V sčítaniach ľudu v rokoch 1921 – 1940 sa uvádzajú 
základné dáta aj za miestne časti, pričom najpodrobnejšie databázy sú z roku 1930.   
 

V roku 1961 boli zavedené nové najnižšie sídelné štatistické jednotky - časti obcí. V tomto 
ponímaní sa za časť obce ako najnižšiu jednotku chápala aj kompaktná obec nečlenená na dve a viac 
častí obcí. V súčasných sídelných analýzach sa tieto jednotky ako územno-priestorové používajú 
najmenej. Sú však pri niektorých analýzach vhodné a umožňujú vysvetlenie viacerých javov, ich sieť je 
vlastne obrazom sídelnej siete obcí z minulosti. Patria medzi najstabilnejšie priestorové, štatistické a 
sídelné jednotky. 

Definované boli prvýkrát pre sčítanie 1961 ako najnižšie sídelné jednotky a nahradili vlastne 
dovtedy celú prvú polovicu 20. storočia a aj koncom 19. storočia existujúce osady. Upozorňujeme na 
závažnú metodickú chybu, pretože v priebehu vývoja – pri sčítaní v roku 1980 bol narušený princíp ich 
vyčlenenia a odrazilo sa to na výraznej zmene ich celkového  počtu (tabuľka 1). Tento stav pretrváva 
doteraz. Z tohto dôvodu uvádzame v tabuľke 1 tieto jednotky v dvoch variantoch – podľa štatistického 
lexikónu s avizovanou zmenou metodiky a podľa pôvodného vyčlenenia – práve tento riadok dokazuje 
stabilitu týchto jednotiek.   
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V roku 1970 prišlo opäť ku zmene a ako nové jednotky boli zavedené základné sídelné jednotky 
(ZSJ), ktoré lepšie zodpovedajú najnižším sídelným jednotkám a používajú sa doteraz. Pre zachovanie 
kontinuity zostali v evidencii aj časti obcí.  
ZSJ vo vybraných (spravidla väčších) mestách sa nazývajú urbanistické obvody, v ostatných mestách 
a vidieckych obciach sú sídelné lokality. Treba upozorniť, že ide o sídelné jednotky vyčlenené podľa 
diametrálne odlišných kritérií. Sídelné lokality sú bodové jednotky vyčlenené na základe troch 
kvantitatívnych kritérií - (minimum 30 obyvateľov resp. 10 domov, 200 m vzdialenosť od ďalšej 
lokality), urbanistické obvody sú plošné jednotky vyčlenené na základe dominujúcej funkcie 
pokrývajúce celé katastrálne územie miest bez podmienky obývanosti trvale bývajúcim obyvateľstvom 
(čo figuruje v definícii sídla ako základná podmienka). Z tohto dôvodu by sa mali tieto odlišné jednotky 
aj oddelene evidovať a aj hodnotiť. V lexikónoch obcí informácie, ktoré by umožňovali tieto jednotky 
identifikovať, chýbajú.  

Viaceré zmeny v definovaní územných a sídelných jednotiek nastali ku sčítaniu v roku 2001. 
Bola spracovaná nová Mapa priestorových jednotiek  SR na základe Registra územných jednotiek 
(RUJ). U všetkých týchto jednotiek sa dodržiava princíp ich vzájomnej skladobnosti a konzistencie. 
Novými prvkami sa stali hranice tzv. referenčných území  a definičné body, ktoré výraznou mierou 
prispeli k jednoznačnej identifikácii predovšetkým sídelných lokalít.  
 
Tabuľka 1:  Najnižšie sídelné jednotky v SR v rokoch 1950 – 2001  

Obce 1950 1961 1970 1980 1991 2001  

najnižšie sídelné jednotky        

Osady   4 032          -           -           -           -           -  

časti obcí          -   4 099   4 118          4    4 071          4  

časti obcí - lex.zb.z.          -   4 099   4 111   2 021    1 861   

ZSJ          -          -   5 908   7 261    7 413   
Zdroj: Slavík, V., 2009. 
 

Sídelné štruktúry na úrovni obcí  
 

Obce SR sa v súčasnosti členia na dve základné kategórie: mestá a vidiecke obce. Definovanie 
miest patrí medzi základné metodologické problémy sídelnej geografie. Pri sčítaní obyvateľstva, domov 
a bytov 1991 prišlo v SR k zásadnej zmene definovania miest. Na rozdiel od predchádzajúcich 
povojnových sčítaní (1961 – 1980) sa od osobitnej klasifikácie miest prešlo na štatutárne kritérium. 
V súčasnosti je v SR 138 štatutárnych miest schválených parlamentom (Zoznam miest ..., 1990, v 
roku 1992 dodatočne aj Spišské Vlachy, v roku 2001 Krásno nad Kysucou a Šaštín-Stráže).  
 

Súčasné členenie obcí len na dve základné kategórie v SR – mestá a vidiecke obce možno 
považovať za nedostatočné a zastaralé, pretože viaceré obce by si zaslúžili zaradenie do osobitných 
kategórií – predovšetkým aglomerované obce v suburbánnych zónach najväčších miest, prechodné 
obce – obce mestského charakteru bez štatútu mesta (Smižany, Bošany, Kúty, Gabčíkovo, Nižná, atď.), 
atď. Spravidla sa k vyčleneniu takýchto kategórií dopracujú autori pri detailných sídelných výskumoch.  

 
Vidiecke obce 

 
Pre veľkostnú štruktúru obcí SR je charakteristická prevaha malých obcí. Dominantné 

postavenie si naďalej zachovávajú obce s počtom obyvateľov 200 – 1 000 (56,6 %). Na západnom 
Slovensku prevažujú väčšie vidiecke obce s redšou sieťou, smerom na východ sa ich veľkosť zmenšuje 
a sieť sídiel je hustejšia. V súčasnosti majú najväčšie vidiecke obce vyše 5 000 obyvateľov a sú výrazne 
väčšie ako najmenšie mestá (tabuľka 2), najmenšie vidiecke obce menej ako 30 obyvateľov a pri ich 
súčasnom vývoji je ohrozená ich budúcnosť (tabuľka 2).   

Špecifickou črtou vidieckeho osídlenia je rozptýlené osídlenie, ktoré sa sformovalo vo 
vybraných oblastiach Slovenska v neskorších kolonizáciách (kopaničiarska, valašská, horalská). 
Najčastejšie autori vyčlenujú 5 oblastí rozptýleného osídlenia (Verešík, J., 1974). 
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Tabuľka 2 
Počet obyvateľov a dynamika rastu vidieckych obcí SR v rokoch 1991 – 2001 

   P.                   Vidiecke        Počet obyv.    Počet obyv.         Prírastok 

 2001                       obce Okres 3. 3. 1991 26.5. 2001      (úbytok) 

   Najväčšie      
1.  Smižany  Spišská Nová Ves 4 973 7 847 2 874 
2.  Beluša  Púchov 5 919 6 052 133 
3.  Oščadnica  Čadca 5 510 5 554 44 
4.  Dvory nad Žitavou  Nové Zámky 5 143 5 138 -5 
5.  Tvrdošovce  Nové Zámky 5 276 5 120 -156 
6.  Čierny Balog  Brezno 5 099 5 067 -22 
7.  Skalité  Čadca 4 771 5 063 292 
8.  Nesvady  Komárno 5 125 5 014 -111 
9.  Gabčíkovo  Dunajská Streda 4 910 5 084 174 
10.  Raková  Čadca 4 691 4 939 248 
12.  Zákamenné  Námestovo 4 090 4 812 722 
13.  Ivánka pri Dunaji  Senec 4 716 4 989 273 
14.  Turany  Martin 4 689 4 444 -245 
15.  Čaňa  Košice-okolie 4 127 4 817 690 
16.  Sučany  Martin 4 502 4 604 102 
17.  Bernolákovo  Senec 4 477 4 627 150 
18.  Palárikovo  Nové Zámky 4 463 4 359 -104 
19.  Pavlovce nad Uhom  Michalovce 3 838 4 382 544 
26.  Lendak  Kežmarok 3 776 4 473 697 
20.  Močenok  Šaľa 4 179 4 338 159 

  Najmenšie (s menej ako 30 obyvateľmi)     
1.  Valaškovce (VO)  Humenné 0 0 0 
2.  Javorina (VO)  Kežmarok 0 0 0 
3.  Príkra  Svidník 15 7 -8 
4.  Šarbov  Svidník 20 9 -11 
5.  Havranec  Svidník 17 10 -7 
6.  Regetovka  Bardejov 23 14 -9 
7.  Belejovce  Svidník 22 18 -4 
8.  Poproč  Rimavská Sobota 49 27 -22 
9.  Parihuzovce  Snina 44 28 -26 
10.  Červeňany  Veľký Krtíš 28 29 1 

  Vysvetlivky: VO – vojenský obvod 
 

Mestá 
 

Do roku 1980 bol problém s ich identifikáciou, pretože existovala osobitne klasifikácia miest pre 
sčítanie (spravidla akceptovaná vedeckou a odbornou komunitou) a osobitne zoznam štatutárnych miest 
– obcí s MsNV, ktorú používala štátna správa a aj plánovacia prax. Dokonca sme sa mohli stretnúť aj 
s kvantitatívnym kritériom, že za mestá sa brala kategória obcí s viac ako 5 000 obyvateľmi. Od roku 
1990 tento problém relatívne odpadol. Pre sčítanie sa osobitná klasifikácia nepripravila a platná je len 
kategória štatutárnych miest, ktorých zoznam schválil parlament v novembri 1990 a odvtedy do 
zoznamu pribudli ešte tri mestá. Do novelizácie zákona o obecnom zriadení v roku 2001 bol však 
problém v nejasných pravidlách schvaľovania obce za mesto, pretože neboli jasne stanovené pravidlá. 
Odrazom tohto stavu bola reakcia niektorých „sídelníkov“, ktorí takto nejasne stanovený zoznam miest 
neakceptovali pri vedeckých výskumoch. V novele uvedeného zákona sa tento problém odstránil novým 
paragrafom, ktorý jednoznačne stanovuje, čo musí obec spĺňať pri žiadosti o štatút mesta. Zhodou 
okolností odvtedy žiadne mesto do zoznamu miest SR nepribudlo.              
 

Nové kritériá pre vyhlásenie obce za mesto od roku 2001 
(Zákon NR SR č. 453/2001 Z. z. § 22) 

 
1) NR SR môže vždy k 1. 1. na návrh vlády vyhlásiť za mesto obec, ktorá 
     a) je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom alebo centrom cestovného  
         ruchu, alebo kúpeľným centrom, 
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     b) zabezpečuje služby aj pre obyvateľov okolitých obcí, 
     c) má zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami, 
     d) má aspoň v časti územia mestský charakter zástavby, 
     e) má najmenej 5 000 obyvateľov.  
 
2) Obec možno vyhlásiť za mesto, aj keď nespĺňa podmienku počtu obyvateľov, ak je to  
    opodstatnené vzhľadom na splnenie ostatných predpokladov uvedených v odseku 1. 
 
3) Návrh na vyhlásenie obce za mesto podáva vláda NR SR na základe žiadosti obce. 
 
4) Obec podáva žiadosť o vyhlásenie obce za mesto prostredníctvom krajského úradu,  
    k žiadosti priloží územný plán obce a ďalšiu dokumentáciu o tom, že spĺňa predpoklady  
    uvedené v odseku 1. Krajský úrad postúpi žiadosť obce spolu so svojím stanoviskom  
    ministerstvu. 
 
5) Uznesenie NR SR o vyhlásení obce za mesto sa uverejňuje v Zbierke zákonov SR. 
 
6) Na Základe uznesenia NR SR vláda vydá osvedčenie o vyhlásení obce za mesto. 
 
7) Po rozdelení obce vyhlásenej za mesto NR SR na návrh vlády uznesením odníme štatút  
    mesta tej z nových obcí, ktorá prestala spĺňať predpoklady uvedené v odseku 1. 
 
8)  Mestá spolu s názvom používajú označenie ”mesto”.    
 
Tabuľka 3: Mestá SR podľa klasifikácie ku sčítaniu a podľa štatútu  v rokoch 1961 – 2010  

1 9 6 1    1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 9 1 2001 

Kategória klasif. štatút klasif. štatút klasif. štatút štatút štatút 

Mestá 51 66 70 117 146 121 135 136 

malé mestá 58 - 71 - - - - - 
Poznámka: 1991 – Štatistický úrad SR vyčlenil 138 miest (135 miest + 3 sídla územných obvodov – Plešivec,  
                  Čaňa, Bidovce)  
 

Prehľad o definíciách miest všetkých štátov sveta možno nájsť v materiáli OSN – World 
Urbanization Prospects, každý druhý rok vychádza nová revízia tohto materiálu. Vzhľadom na špecifiká 
jednotlivých štátov OSN rešpektuje národné kritériá mesta a preberá ich bez úpravy do štatistík OSN. 
Väčšina štátov sveta uplatňuje pri definovaní mesta veľkostné kritérium, buď ako jediné kritérium resp. 
doplnené o ďalšie kritériá. Podobne ako v posledných revíziách World Urbanization Prospects za éry 
Československa (definícia z roku 1961), prvých revíziách po vzniku Slovenskej republiky (definícia 
z roku 1961), aj v revíziách z rokov 2001, 2003 a 2005 (World Urbanization Prospects, Revision 2001, 
Revision 2003, Revision 2005) je uvedená nesprávna definícia mesta v SR (5 000 obyvateľov).  
 

Kategórie miest 
 

V súčasnej literatúre sú pomerne frekventované  práce venujúce sa vybraným veľkostným 
kategóriám miest.  Najčastejšie členenie miest je na veľké, stredné a malé mestá, pričom      v 
jednotlivých krajinách je ponímanie týchto kategórií rozdielne. 

Najväčšia pozornosť sa sústreďuje na veľké mestá (big cities, large cities). Podľa tohto vzoru 
boli v posledných rokoch analyzované aj veľké mestá Slovenska (Korec, P. - Rochovská, A., 2003, 
Slavík, V. - Kožuch, M. - Bačík, V., 2005). Za veľké mestá v SR možno považovať krajské mestá (8) 
resp. mestá nad 50 tis. obyvateľov (11). Špecifikom je absencia najnižšej kategórie veľkomiest 
s počtom obyvateľov 100 – 200 tis. V uvedenom príspevku boli veľké mestá charakterizované 
komplexne podľa viacerých ukazovateľov a prezentované celou sériou kartografických príloh, ako 
príklad uvádzame rozmiestnenie univerzít v mestách SR na Mape 1. Zatiaľ čo v roku 1990 boli centrami 
univerzít len dve najväčšie Bratislava a Košice, v priebehu prvej dekády transformačnej etapy sa 
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centrami univerzít stali nielen všetky krajské mestá, ale aj dve stredné mestá (Zvolen, Ružomberok) 
a v ďalšej dekáde 2000-2009 pribudlo ešte Komárno. 
 
Mapa 1: 

 
Zdroj: Slavík, V. - Kožuch, M. - Bačík, V., 2005. 
 
 
 

Graf 1 ukazuje vývoj a dynamiku rastu súčasných najväčších a zároveň aj krajských miest. 
Výrazné prírastky týchto miest v ére socializmu sú výsledkom kvantitatívnej urbanizácie. Od roku 1990 
nastala zásadná zmena v trajektórii vývoja miest SR, mestá prechádzajú do vývojovej etapy stagnácie 
prípadne aj úbytku obyvateľov. Jednak to bolo stagnáciou výstavby bytov a ďalej začínajúcou druhou 
etapou priestorového rastu mesta – suburbanizáciou. Suburbanizácia metropol a veľkých miest strednej 
Európy patrí v súčasnosti ku kľúčovým sídelným procesom. V najväčších mestách Slovenska, 
predovšetkým v zázemí Bratislavy, sa intenzita suburbanizácie výrazne zvýšila po roku 2000, 
z dovtedajšieho mozaikového procesu sa stáva celoplošný proces.  

 
Osobitnou kategóriou sú malé mestá (small towns). V rokoch 1961 a 1970 to bola 

v Československu dokonca oficiálna kategória miest s odporučenou hranicou min. 2 000 obyvateľov 
(Tab. 3). V Európe sú viacerí špecialisti na sídelnú problematiku orientujúci sa dominantne na túto 
kategóriu. Z anglických autorov k nim patrí D. Turnock (1994, atď.), ktorý sa dokonca špecializuje na 
malé mestá strednej a východnej Európy. Malé mestá SR a ich špecifiká boli predstavené na konferencii 
v Rakúsku v roku ? (publikované vo Folia Geographica 5 – Slavík, V., 2002).  

 
V Českej republike sa v rokoch 2003 – 2006 riešil projekt zameraný na malé mestá Moravy a 

Sliezska (Vaishar, Antonín, et al., 2002, Vaishar, Antonín, ed., 2003, 2004, 2005, 2006), za malé mestá 
riešitelia považovali obce s počtom obyvateľov do 15 000. Na sprievodných konferenciách sa 
pravidelne zúčastňovali aj viacerí slovenskí autori (Slavík, V., 2004, Halás, M., 2004, atď.).  
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Graf 1: Dynamika rastu krajských miest SR  rokoch 1950 – 2008 
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 Zdroj: Slavík, V., 2009. - doplnený rok 2008 
 
 

Metropoly 
 

Význam metropol neustále rastie, preto sa im venuje čoraz väčšia pozornosť aj v odbornej 
sídelnej literatúre. Svedčia o tom tak staršie renomované publikácie (Hall, P. - Hay, D., 1980) ako aj 
novšie publikácie (Vandermooten, CH. - Vermoesen, F. - De Lannoy, W. - De Corte, S., eds., 1999, 
ESPON Atlas, 2006). Vo viacerých prácach sa problematika metropol prelína s metropolitnými 
územiami resp. regiónmi.  

Metropola je veľkomesto, ku ktorému spáduje určité väčšie zázemie. Plní isté funkcie na 
najvyššej úrovni voči svojmu zázemiu, je sídlom centrálnych inštitúcií a orgánov. V rozvinutých 
oblastiach väčšinou neklesá ich veľkosť pod 500 000 obyvateľov. Z hľadiska významu sa rozoznávajú 
svetové (New York, Tokio, Londýn, atď.), kontinentálne (Brussel, Sao Paulo, Kapské Mesto, atď.), 
štátne (Bratislava, Praha, Budapešť, Warszawa, atď.) a národné (Košice, Brno, Kraków) metropoly.   
Príkladom komplexnej hierarchizácie systému európskych metropol s osobitným dôrazom na hlavné 
mestá je publikácia Villes d´Europe  (Vandermotten, Ch. - Vermoesen, F. - De Lannoy, W. - De Corte, 
S., eds., 1999). Vyčleňuje až 11 typov miest (8 základných kategórií a 3 potenciálne), z toho hlavné 
mestá boli zaradené do 5 kategórií (upravené číslovanie len pre hlavné mestá):   
 
1a. svetové mestá - Paríž, Londýn 
1b. potenciálne svetové mestá - Moskva 
2a. hlavné mestá so silným medzinárodným významom - Brusel, Viedeň, Berlín, Rím,  
      Madrid, Kodaň, Štokholm      
2b. hlavné mestá s potenciálom silného medzinárodného významu - Praha, Varšava,  
      Budapešť  
3. hlavné mestá strednej veľkosti s výnimočným medzinárodným významom –  
    Luxemburg 
4. druhoradé hlavné mestá - Atény, Lisabon 
5. treťoradé hlavné mestá (22) - medzi nimi aj Bratislava  
 

V tejto hierarchizácii porovnáme pozíciu Bratislavy a hlavných miest susedných štátov. Tieto  
boli všetky zaradené do druhej najvyššej kategórie hneď za svetové mestá - Viedeň už v súčasnosti, 
Praha, Varšava a Budapešť potenciálne. Bratislava bola zaradená medzi treťoradé hlavné mestá. 
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Pokladáme túto kategóriu za príliš početnú, pretože tvorí vyše polovicu súčasných hlavných miest 
(hlavné mestá pod 100 tis. obyv. neboli zaradené).  
 

Priestorové sídelné štruktúry 
 
 Úvodom upozorňujeme na nejednotné používanie terminológie pre priestorové sídelné jednotky. 
Okrem termínu mestské aglomerácie sa v literatúre používajú aj termíny urban areas, urban regions. 
V štatistických materiáloch OSN sa jednotne používa termín urban agglomerations (aj pre všetky 
konurbácie).  
 

Priestorovým sídelným štrukturami vyššieho rangu sú metropolitné územia (metropolitan areas 
- MA) - regióny spádujúce k centrálnej metropoli. V najurbanizovanejších štátoch sveta sa tento 
termín zaužíval pre sídelné jednotky vyššie ako mestá – mestá a ich zázemie. Tieto sídelné regióny sa 
členia na metropolitné a nemetropolitné. V niektorých štátoch boli dokonca definované takéto oficiálne 
štatistické jednotky (USA, Kanada).   
 
 Problém s vyčleňovaním mestských aglomerácií je ešte zložitejší ako definovanie miest. 
Spravidla oficiálne vyčlenené tieto jednotky sú len vo viac urbanizovaných štátoch. V menej 
urbanizovaných štátoch sa týmito jednotkami zaoberajú sporadicky odborníci na sídla, ale oficiálnymi 
sídelnými ani štatistickými jednotkami nie sú.  Aktuálnu situáciu v štátoch sveta s definovaním týchto 
sídelných priestorových jednotiek, prípadne i s ich zoznamom uvádza World Urbanization Prospects 
(jednotlivé revízie). Z tohto dokumentu sa môžeme dozvedieť, že v SR tieto jednotky nie sú definované. 
Mestské aglomerácie patria v SR k sídelným jednotkám, ktorým sa doteraz venovala najmenšia 
pozornosť. Doteraz máme len niekoľko sporadických prípadov vyčlenenia týchto jednotiek. Prvýkrát 
boli vyčlenené v roku 1961 (Verešík, J., 1974 podľa Blažek, Hůrský).   
 V roku 1987 po predchádzajúcej hierarchizácii centier osídlenia Slovenska (Bašovský, O. - 
Mládek, J. a kol., 1986) boli v rámci projektu riešeného pre URBION vyčlenené mestské aglomerácie. 
Autormi boli O. Bašovský a J. Mládek (1987). Napriek tomu, že išlo o ojedinelý pokus v tejto 
problematike u nás, výsledky neboli oficiálne nikdy publikované. Celkove vyčlenili autori 40 
mestských aglomerácií (obrázok _). Pre vyčlenenie týchto jednotiek použili 12 ukazovateľov:  
prírastok obyv. na 1 000 obyv. (1970 -1980), prirodzený prírastok (úbytok) na 1 000 obyv. (1980-1984), 
migračný prírastok (úbytok) na 1 000 obyv. (1980-1984 ), dochádzka za prácou do centra aglomerácie 
na 100 obyv. danej obce, dochádzka do škôl na 100 obyv. danej obce, podiel odchádzajúcich z EA obce, 
podiel dochádzajúcich do centra z celkového počtu odchádzajúcich z danej obce, podel zamestnaných 
v službách, vzťah počtu bytov a domov, funkčný typ obce, kooperačné väzby v priemysle, dopravná 
spätosť (hlavne mestská doprava). 
 
Obrázok 2: Mestské aglomerácie Slovenska v roku 1984  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Bašovský, O. – Mládek, J., 1987 
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 Vzhľadom na absenciu problematiky mestských aglomerácií v našej odbornej literatúre sme sa 
tejto problematike začali venovať s ambíciou identifikovať súčasné mestské aglomerácie (2001) podľa 
stanovených kritérií. Keďže v doterajšej literatúre dominuje ukazovateľ intenzity dochádzky za prácou, 
začali sme výskum práve s týmto ukazovateľom, pričom za hranicu bola zvolená najfrekventovanejšia 
kvantitatívna hodnota - 50 % dochádzajúcich        do centra (Ragačová, M., 2006, Slavík, V. - Bačík, V. 
- Kožuch, M. - Ragačová, M., 2005). Slavík, V. – Obrázok 3). V tomto výskume pokračujeme s cieľom 
dospieť ku komplexnému vyčleneniu mestských aglomerácií Slovenska. 
 
Obrázok 3: Dochádzkové centrá s dochádzkovými pobcami v roku 2001 
 

 
 
 
Zdroj: Ragačová, M., 2006, Slavík, V. - Bačík, V. - Kožuch, M. - Ragačová, M., 2005 

 

V sídelnej literatúre sú veľmi frekventovanou témou funkčné mestské regióny. Sú to mestské 
regióny pozostávajúce z jadra a zázemia, ktoré sú navzájom prepojené vzájomnými väzbami. Tento 
výskumný smer sa začal rozvíjať na konci 60-tych rokov 20. storočia. Koncepciu mestského regiónu 
najviac rozpracovali Brian J.L. Berry a Peter Hall. Podľa týchto autorov hranice mestských regiónov 
treba vymedzovať na základe intenzívnych denných tokov medzi miestami práce a bývania. Aj z tohoto 
dôvodu zaviedol do literatúry názov  denný urbánny systém (daily urban systém) C. A. Doxiadis 
(1967).  V SR sa nimi doteraz zaoberal predovšetkým Anton Bezák (1990, 2000). Proces vymedzovania 
spočíva v indentifikácii jadier a ich prípadnej klasifikácii a vymedzení zázemí. Podstatou tejto metodiky 
na rozdiel od niektorých iných je, že výsledné mestské regióny pokrývajú celé územie sledovaného štátu 
resp. sídelného systému.   

A. Bezák (1990) vyčlenil na území Slovenska 63 funkčných mestských regiónov (obrázok 4), 
ktoré sú relatívne uzavreté vzhľadom na denný pohyb za prácou medzi jadrom a jeho zázemím. 
Špecifikom je 9 dvojíc (Pezinok-Modra, Brezno-Podbrezová, Skalica-Holíč, Kráľovský Chlmec-Čierna 
nad Tisou, Veľké Kapušany-Vojany, Prievidza-Nováky) a jedna trojica miest (Revúca-Jelšava-
Lubeník), ktoré tvoria spoločné jadro daného mestského regiónu.  Autor skúmal aj stupeň uzavretosti 
regiónov – podmienku uzavretosti nespĺňalo 9 vyčlenených regiónov.   
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Obrázok 4: Funkčné mestské regióny Slovenska v roku 1990  

 
Zdroj: Bezák, A., 1990. 

Najnovším príkladom použitia metodiky funkčných mestských regiónov je hierarchizácia 
funkčných mestských regiónov štátov Európskej únie (ESPON Atlas, 2006).  
 
Definované boli dva typy mestských regiónov: 
 
FUAs (Functional Urban Areas) – funkčné mestské regióny,  
MEGAs (Metropolitan European Growth Areas) – metropolitné európske rastové regióny. 
FUAs pozostávajú z centra (Urban core) a ich zázemia ekonomicky prepojeného s centrom. V štátoch 
EÚ bolo identifikovaných 1 595 FUAs s viac ako 20 000 obyvateľmi. 
Podľa klasifikácie sa FUAs členia na tri kategórie: 
1. MEGAs,   
2. FUAs transnárodného/národného významu, 
3. FUAs národného/regionálneho významu. 
 
MEGAs boli ďalej klasifikované nasledovne: 
1a. Globálne uzly, nodusy (global nodes) 
      Londýn, Paríž 
1b. Európske motory (European engines) 
       Brusel, Berlín, Amsterdam, Rím, Madrid, Barcelona, Viedeň, atď., 
1c. Silné MEGAs  
      Dublin. Helsinki, Oslo, Atény, atď., 
1d. Potenciálne MEGAs  
      Praha, Bratislava, Budapešť, Varšava, Lisabon, Lyon, atď  
1e. Slabé MEGAs  
      Sofia, Bukurešť, Lódž, Krakov, Poznaň, Porto, atď. 
 

Uvedená hierarchizácia sa výrazne líši od hierarchizácie hlavných miest a metropol Európy 
z roku 1999 (Vandermooten, CH., Vermoesen, F. - De Lannoy, W. - De Corte, S., eds., 1999) v tomto 
prípade však ide o hierarchizáciu mestských regiónov. Potešiteľnou je pozícia MEGA Bratislava, ktorá 
sa dostala do jednej kategórie spolu s MEGAs susedných štátov strednej Európy. 
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 Plánovanie sídelných štruktúr 
 

Direktívny dokument riadiaci proces urbanizácie SR (Projekt urbanizácie SR a jeho aktualizácie, 
1976, 1983, 1988) v predchádzajúcom režime bol nahradený plánovacím dokumentom odporúčacieho 
charakteru - Koncepciou územného rozvoja Slovenska (1994) a jej aktualizáciami (1997, 2001). 
Dokument vychádza z predpokladu zmenených podmienok chápania územia a prostredia a potreby 
rešpektovania postupného a systémového začleňovania Slovenska do európskych štruktúr. Ďalší 
vývoj osídlenia, sídelných centier a sídelných štruktúr je potrebné vnímať v nových súvislostiach. Nové 
súvislosti nie sú len          v zmenených politických a hospodárskych podmienkach Slovenska, ale 
predovšetkým            v súvislostiach a podmienkach tzv. postindustriálnej etapy vývoja spoločnosti.  
Osídlenie Slovenska by sa malo podľa tohto dokumentu formovať ako polycentrický sídelný systém 
ako základný predpoklad konkurencieschopnosti voči ostatným európskym regiónom, s podporou 
územno-sídelného prepájania prihraničných oblastí, postupného zlepšovania medzinárodného 
prepojenia Slovenska s Európou. Dôraz sa kladie aj na posilňovanie národných regionálnych centier ako 
hlavných ohnísk rozvoja.     
 
Základné štruktúry osídlenia sú podľa tohto dokumentu:  
ťažiská osídlenia, 
rozvojové osi.  
 

Ťažiská osídlenia sú sídelné zoskupenia okolo jednotlivých centier osídlenia (pólov rozvoja). 
Boli stanovené štyri hierarchické úrovne ťažísk osídlenia:  celoštátneho až medzinárodného významu 
(6), nadregionálneho až celoštátneho významu (6), regionálneho významu (7) a miestneho významu 
(19). Hlavnými pólami rozvoja sú ťažiská osídlenia celoštátneho až medzinárodného významu, ktorých 
centrami sú terajšie krajské mestá (obrázek 5). Možno polemizovať o vhodnosti použitia nového 
termínu – ťažiská osídlenia, ktorým boli nahradené osvedčené a medzinárodne kompatibilné termíny 
mestské regióny resp. aglomerácie. Rozvojové osi sa členia na sídelné (urbanizované pásy) a 
komunikačno-sídelné (prepájacie).  
 

Ťažiskami osídlenia celoštátneho až medzinárodného významu sú ťažiská osídlenia tvorené 
okolo krajských centier a ich pridružených centier. Sú to ťažiská osídlenia, ktoré v dôsledku svojich 
centier všetky sú celoštátneho významu a v rôznych funkciách majú zväčša až medzinárodný význam, 
resp. tento medzinárodný význam môžu a mali by v budúcnosti plniť. Ťažiská osídlenia vytvorené okolo 
krajských miest sa vyformovali na základe ich polarizačných a aglomeračných účinkov tak, že vo 
viacerých prípadoch presahujú  administratívne hranice súčasne vymedzených krajov, dokonca sú 
vzájomne zrastené do jedného ťažiska. Formálne preto môžeme hovoriť o ôsmich ťažiskách osídlenia 
krajských miest, avšak v skutočnosti v dôsledku prerastaniu území jednotlivých ťažísk navzájom ide o 
tieto ťažiská osídlenia: 

 
1. bratislavsko - trnavské ťažisko osídlenia, 
2. nitrianske ťažisko osídlenia, 
3. trenčianske ťažisko osídlenia, 
4. žilinsko - martinské ťažisko osídlenia, 
5. banskobystricko - zvolenské ťažisko osídlenia a 
6. košicko - prešovské ťažisko osídlenia. 
 

Pri ťažiskách osídlenia bratislavsko-trnavskom a nitrianskom sa taktiež prejavujú vzájomne 
preväzujúce sily, ako aj polarizačné a aglomeračné účinky mesta Bratislavy, ktoré sú tak silné, že 
pôsobia aj na samotné centrum - mesto Nitra. Tieto účinky sa predpokladajú ešte zväčšiť v dôsledku 
uvažovaných komunikačných prepojení a ich kvalitatívnych zlepšení, a preto do budúcnosti sa dá 
očakávať vytvorenie jedného ťažiska osídlenia - bratislavsko-trnavsko-nitrianske ťažisko osídlenia. 
Ťažisko osídlenia žilinsko - martinské taktiež svojimi účinkami krajského mesta Žiliny presahuje 
hranice kraja a do pôsobenia jeho siločiar sa zahrňujú aj mestá Považská Bystrica a Púchov a ich 
priľahlé a medziľahlé územia. 
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Obrázok 5: Sídelné štruktury v Koncepcii územného rozvoja Slovenska (1997) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Koncepcia územného rozvoja Slovenska. 1. aktualizácia, 1997 
 
 
Rozvojové osi sú členené na dve významové osi: 
rozvojové osi sídelné, 
rozvojové osi komunikačno-sídelné (prepájacie). 
 

Rozvojové osi sídelné sú osi, ktoré sú tvorené hustou sieťou sídiel v zásade pozdĺž 
komunikačných prepojení celoštátneho, nadregionálneho, resp. regionálneho významu a prepojení 
ostatných infraštruktúr a ktoré vytvárajú ur čitý urbanizovaný pás.  
 

Koncepcia sídelného systému Slovenskej republiky ako celku vychádza predovšetkým     z 
dvoch základných premís:  

 
- naviazania sa na európsku sídelnú sieť,  
- vytvorenia optimálnych podmienok pre harmonický a šetrný rozvoj všetkých aktivít spoločnosti. 
 

Z pohľadu medzinárodných súvislostí sú podľa koncepcie pre rozvoj sídelnej štruktúry 
Slovenska dominujúce predovšetkým tieto skutočnosti: 

 
- geomorfologické danosti Európy a predovšetkým Slovenska (Alpy, Karpaty, Dunaj) 

poskytujúce určité jedinečné výhody ako aj bariéry, 
- z pohľadu sídelných a urbánnych daností okolia územia Slovenska, ktoré vplývajú a môžu 

pozitívne ovplyvňovať aj rozvoj sídelných štruktúr Slovenska je existencia vysokej koncentrácie 
obyvateľstva a ostatných aktivít v aglomeráciách celoeurópskeho významu (Viedeň, Budapešť, 
Katowice, Ostrava),   

- popri dominantných sídelných aglomeráciách európskeho významu budú pre ďalší rozvoj 
osídlenia a sídelných štruktúr Slovenska dôležité aj prihraničné sídelné lokality pozdĺž celých hraníc 
resp. relatívna blízkosť väčších miest za hranicami (Brno, Györ, Miskolc, Bielsko- Biala, Nowy Trag, 
Mukačevo, Ľvov, atď.), 

- komunikačné danosti európskej siete budú a môžu ovplyvňovať ďalší rozvoj sídelných štruktúr 
na Slovensku predovšetkým v koridoroch, ktoré boli už odsúhlasené na medzinárodnej úrovni ako 
multimodálne koridory európskeho významu a ktoré sú v dotyku, resp. prechádzajú územím Slovenska.  
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Obrázok 6: Medzinárodné súvislosti tažísk osídlenia SR (1997) 

 
Zdroj: Koncepcia územného rozvoja Slovenska, 1. aktualizácia, 1997. 
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URBAN MUNICIPALITIES VERSUS RURAL MUNICIPALITIES – SELECTED ASPECTS OF 
QUALITY OF LIFE IN SLOVAKIA 

 
Vladimír Székely 

 
Introduction 

 
In the research into spatial differentiation and identification of spatial disparities that are immanent 

to geography since a long time, a quite strong exploring current emerged which is focused on study of 
spatial dualism – polarized space, on the study of the core-periphery relationships (in the sense of J. 
Friedmann’s theory, 1966). The now widely accepted polarized space can be interpreted from varied 
aspects. Works, which define the core and periphery regions based on distance, economic performance or 
social status of population in their spatial units, are quite common in geography (Vaishar, 2005). It is 
obvious that even in spite of applying very diverse indicators for delimitation of the core and peripheral 
regions, geometrical, economic and social polarizations are very closely interlinked. 

Among the first studies in Slovakia that paid attention to the existence of the polarized space is that 
of Ivanička (1968), where the author delimited several types of regions from the point of view of growth 
theory, it means applying exclusively economic criteria. He does not mention core and peripheral regions 
yet – the terms he works with are in fact equivalents to those used today – regions – poles of growth, and 
regions economically inadequately developed (he also distinguishes regions – axes of development and 
growth, declining regions and regions of re-development). 

The author of this paper will try to explore the differences between the core and periphery at two 
levels. The differences between territorial-administrative units of Slovakia represent one level. Their 
position in the regional structure of the country will be suggested in the light of the researched quality of 
life indicators. The second level, on which the paper focuses, is oriented to identification of intra-core and 
intra-peripheries inequalities. Intraregional inequalities mean differences between the aggregated 
indicator values for urban municipalities and aggregated indicator values for rural municipalities.  

It should be emphasized that the subject, i.e. identification of differences between urban 
municipalities and rural municipalities at the level of core and peripheral regions is not very frequented in 
the Slovak geographical literature. Studies that exist are almost exclusively focused on demogeographical 
analyses. Examples are the studies of Bezák (1999), Podolák (2005) or Švecová (1998) who observe 
differences between the urban and rural municipalities by means of natural population change at the level 
of districts. 

 
Urban municipalities and rural municipalities 

 
The basic problem inherent to every comparison of urban and rural areas in order to identify 

differences of physical and human geographic nature between the densely and less densely populated 
spatial units is what shall we call town and what village. Even in spite of the fact that several authors (for 
instance, Elands and Wiersum, 2001) point to complexity of a generally applicable definition of rural 
space, in Slovakia the problem is practically reduced to classification of basic administrative units 
(municipalities) into two categories: urban municipalities and rural municipalities. 

Approaches to delimitation of urban and rural municipalities that responded to changed conditions 
caused by the urbanization process are summarized in the study of Podolák (2005). He wrote: “In the 
past, historical criteria were used to define the town. Later, with ongoing urbanization, the quantitative 
features and the size of settlements were taken into account”(p.50).  Delimitating of urban and rural 
municipalities became the matter of the Statistical Service, which also took into account the geographical 
criteria. Starting from 1961, every population census was accompanied by a separate classification 
discerning the communes of urban and rural type (Bezák, 1999). In the 1960s, the so-called status of 
town, approved by the Ministry of Interior was a new element applied to classification of towns. In the 
course of the following years, confession of the status of town became the decisive differentiating 
criterion for classification of a municipality as urban. According to the Act of the Slovak National 
Council No.369/1990 about municipal establishment, status of town can be obtained by the municipality, 
which fulfils the following conditions: 1. it is an economic, administrative and cultural centre, or centre of 
tourism or it is a spa, 2. it secures services for population living in the surrounding communes, 3. it has 



 

 189 

transport communication with the surrounding municipalities, 4. at least part of its territory is covered by 
urban fabric, and 5. its population is at least 5, 000. However, also a municipality that does not comply 
with the condition of population number can obtain the status of town, if it fulfils all above quoted legal 
requests. 

Confession of the town status by the National Council of the Slovak Republic is now the decisive 
criterion for delimitation of urban municipalities. All other municipalities are rural. In 2001, i.e. in time of 
the most recent census, there were 2,883 municipalities in Slovakia (Fig.1), including 138 urban 
municipalities (4.8 %) and 2,745 rural municipalities (95.2 %). 
 
Fig.1. Urban communes (municipalities) versus rural communes (municipalities) in Slovakia  

 
Fig 1: Warszawa 2005, Szekely 
 
 

Administrative division of Slovakia – a basis for the regional statistics 
 

The question of delimitation of adequate regional units, which represent functional relationship in 
space, is the problem for identification of regional disparities not only in Slovakia but also in many other 
European states. Analyses focused on identification of regional disparities in Slovakia are, as a rule, 
linked with administrative region, which is the product of territorial-administrative division. In 1996, 8 
administrative regions and 79 districts were formed in the consequence of the new territorial-
administrative division in Slovakia. They became automatically regional units from the regional statistics 
point of view with subsequent evidence and accessibility of spatially disaggregated statistical data (Fig.2).  

Bezák (2001) supposes that territorial-administrative units on principle cannot adopt the function 
of spatial or regional units as the establishment of the territorial-administrative division seldom takes into 
account scientific or any criteria other than political. Leaning on his analyses the author states that “as far 
as the number of administrative regions and the choice of their administrative centres and demarcation of 
their boundaries are concerned, there exists a serious disproportion between the present regional 
structure and the new territorial-administrative division of Slovakia”(p.301). Even if we can agree with 
the above, the practical life shows that the regional statistics linked to the territorial-administrative units 
clearly determines the regional analyses. The study of literature and official governmental documents 
suggests the conclusion that the problem pointed to by Bezák is in spite of its rationale widely ignored.  

Region is the lowest spatial unit for quotation of the GDP/capita value. It is the unit to which 
regional planning is applied. These are the principal reasons why division of Slovakia into regions, which 
represent the level NUTS III, became a certain standard in the study of spatial differentiation (mostly  



 

 190 

created  and  applied  by  economists).  The  results  reached  at the level of regions are presented in 
 
 
Fig.2. Administrative division of Slovakia into 8 administrative regions used for analysis of differences  
           between urban and rural municipalities from the point of view of selected quality of life aspects  

 
 
Fig 2: Warszawa 2005, Szekely 
 
 
media in Slovakia and abroad what distinctly contributes to comprehension of spatial differentiation 
existing in Slovakia precisely by means of these comparatively big spatial units. Even in spite the fact that 
the values of selected quality of life indicators are also accessible at the level of municipalities, hence 
there is the possibility to create any and from the geographic point of view more rational spatial units, it 
was decided to present differences between urban and rural municipalities at the level of region. Basic 
data about number of municipalities of both urban and rural character in the individual regions, about 
population with permanent residence in these municipalities are presented as the background information 
(tab.1). 
 
 
Tab.1. Number and population of urban municipalities versus number and population of rural  
           municipalities in administrative regions of Slovakia (2001) 

Number of municipalities Number of population in municipalities Administrative region 
urban rural all urban rural all 

Bratislava 7 65 72 503 413 95 602 599 015 
Trnava 16 233 249 277 403 273 600 551 003 
Trenčín 18 258 276 350 456 255 126 605 582 
Nitra 15 335 350 343 157 370 265 713 422 
Žilina 18 297 315 354 957 337 375 692 332 
Banská Bystrica 24 492 516 359 889 302 232 662 121 
Prešov 23 643 666 398 181 391 787 789 968 
Košice 17 422 439 434 650 331 362 766 012 
Slovakia 138 2745 2883 3 022 106 2 357 349 5 379 455 

  Source: Štatistický úrad SR (2003). Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001. ŠÚ SR Bratislava, CD ROM. 
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Differences in surface area are interlinked with those in number of municipalities. Both data may 
demonstrate disproportion of the new administrative division of Slovakia. The territory of extremely 
small region Bratislava consists only of 65 rural municipalities and 7 urban municipalities. On the other 
side, the territory of region Prešov (the largest in Slovakia) is composed by as many as 643 rural 
municipalities and 23 urban municipalities. Region Bratislava represents only 2.5% in the total number of 
both types of municipalities in Slovakia compared to region Prešov with 23.1%. Comparison of these two 
limit values shows that the difference between the first and the last region is more than 9-fold. 

In case of population number, the proportionality of administrative units looks completely 
different. The concentration of 11.1 % of total population of Slovakia lives in the territory of region 
Bratislava (population number of region Trnava is lower), prevailingly in urban municipalities (84,0 %). 
Distinct disproportion in representation of urban and rural population in Bratislava region contradicts the 
most populated region Prešov (14.7% of total population), where the shares of population living in urban 
and rural municipalities are practically the same. Repeated comparison of two limit values of regions 
Trnava and Prešov reveals that in case of population number the difference between the first and the last 
region dropped to 1.4-fold what practically proves balanced administrative units as far as the population 
number is concerned but also extreme differences in size of municipalities and population density. While 
the average size of municipality in region Bratislava is population 8,320 that in region Prešov is only 
1,186. Such great size differences also involve many consequences concerning differences at the level of 
selected life quality indicators. 
 

Geographical aspects of quality of life 
 

Authors who have been studying the issue of quality of life state: “There is no „general 
agreement“ on the components, which make up quality of life. There is also dissent about the meaning of 
the term „quality of life“, how to measure it, etc.“  (Ira, 2005, p.84). However, the essential thing and 
from the point of view of research into different aspect of quality of life a very important fact is that the 
attributes of comprehensiveness and two-dimensionality expressed not only by objective reality of the 
examined indicators but also by their subjective interpretation are immanent to theoretical and application 
approaches of the representatives of several scientific disciplines. Geographic approach to life of quality 
investigation is based on the assumption that it has also got a spatial dimension. Quality of life in one 
geographically delimited area can be and is as a rule different from quality of live in other area. Massam 
(2002) talks about existence of what is referred to as “geographical dimension of quality of life” which 
can be assigned to conditions in which people live (for instance quality of dwelling) or to certain 
attributes of people themselves (for instance health situation or income level). 

Choice of indicators that characterize the quality of life in geographically delimited area and 
confirm or reject values of subjective indicators is closely connected with study of “objective” quality of 
life (Andráško, 2004). Choice of suitable “objective” indicators from a wide scale of statistically 
monitored, often also contradicting indicators for assessment of quality of life along with result 
interpretation is often heavily criticised. It is obvious that the selection of indicators used by scientist for 
characterization of geographical unit and its population can be purpose-bound and subjective quality of 
life interpretation can have far-reaching consequences for individual regions and towns as regards their 
competitiveness, population growth, business activities and visiting rate. Some regions and towns can be 
disadvantaged other can enter the category of not attractive spatial units in terms of permanent residence, 
entrepreneurial activities or leisure. As an example of application of heterogeneous quality of life 
indicators to characteristics of spatial differentiation in life conditions let us mention the studies of Ira 
(2003, 2005). In the first study he pays attention to differentiation of life quality in Slovakia by 
application of a series of indicators concerning the equipment of flats and its level.  He dedicated his 
second study (Ira, 2005) to differentiation of life quality in Bratislava. He works with smaller spatial units 
but the scope of used indicators is considerably richer. For their variety, they are classified into groups 
which represent 6 quality of life domains – environmental quality, dwellings equipment, ICT (information 
and communication technologies) facilities, physical and social health, social infrastructure and socio-
demographic situation. Some of the used indicators, which are available for all municipalities in Slovakia, 
are also applied to the comparison of urban and rural municipalities in administrative regions of Slovakia. 
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The principal aim of this study is not a comprehensive view of the quality of life issue, it is rather an 
illustration of varied manifestations of differentiation of quality of life in urban and rural space of 
Slovakia (intraregional inequalities) depending on specific physical and human geographical features of 
the delimited administrative regions (interregional inequalities). 

 
Urban versus rural municipalities – ageing index 

 
The human effort to attain a quality dwelling is natural. People are trying to choose such a place for 

their life, which is closest to their idea of optimal living place. Their ideas are influenced by a number of 
varied factors that every individual evaluates. He/she makes his or her multicriterial evaluation followed 
by final decision depending on personal priorities, which are often products of individual’s life stage. In 
productive age, the choice of living place mostly depends on choice of working place. Individual jobs are 
not evenly distributed. They concentrate in urban municipalities, close to labour sources. During 
socialism, generation of jobs and construction of flats were closely associated. Many, above all industrial 
enterprises had their own pool of dwellings (flats) and the individual who tried to optimise cost of 
commuting often decided to change living in rural area for living in the town. It means that 
industrialization and urbanization were closely associated processes while consequences became evident 
in both types of municipalities. Rural municipalities were loosing their productive population component, 
what definitely reduced their action capacities and possibilities of demographic and economic 
development. On the other side, the influx of rural population to towns was, as a rule, accompanied by 
deterioration of life quality in towns. 

Population transfers between the rural and urban municipalities not only ended up by absolute 
changes in their population number but they also affected their contemporary age structure. 
Municipalities with a high share of postproductive population and low share of preproductive population 
anticipate problems in term of their future endogenous development. The relationship between these two 
population components can be expressed by the ageing index, which expresses the ratio of postproductive 
to preproductive population component. Ageing index expresses how many males older than 60 and 
females older than 55 correspond to 100 boys and girls aged up to 15. The lower the ageing index of 
individual municipality is connected with the more progressive population and there are (hypothetically) 
more favourable conditions for endogenous development. As the ageing index does not specify the inner 
composition of the two compared population components (for instance ethnic structure, which in the 
consequence of specific social, demographic and cultural behaviour of the Roma population plays an 
extra important role in the context of Slovakia), no definite interpretation of ageing index value exists in 
terms of life quality comparisons. But is possible to express its differences in urban and rural environment 
of administrative regions of Slovakia (tab.2) 
 
Tab.2. Values of ageing index in urban, rural municipalities separately and in total in administrative  
           regions of Slovakia 

Ageing index Administrative region 
urban rural all 

Bratislava 130,6 112,7 126,8 
Trnava 90,8 114,4 102,8 
Trenčín 90,6 124,0 104,4 
Nitra 94,2 133,5 114,5 
Žilina 79,4 87,4 83,3 
Banská Bystrica 91,6 117,9 103,9 
Prešov 62,3 76,3 69,7 
Košice 77,8 90,3 83,7 
Slovakia 88,4 103,0 95,2 

  Source: Štatistický úrad SR (2003). Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001. ŠÚ SR Bratislava, CD  
               ROM + own calculations 
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With the exception of region Bratislava values of ageing index are higher in rural municipalities 

in all regions and they decrease in the direction from the west to the east. The lowest ageing index value 
was found in region Prešov and the highest is in region Bratislava. Differences between urban and rural 
municipalities in these two regions are evident above all in case of age composition of population in 
urban municipalities. While the aggregated ageing index of urban municipalities in Bratislava region 
exceeds by far the national average (fig. 3), urban municipalities of region Prešov are characterized by its 
very low value. 
 

  Fig. 3. Regional differences in ageing index (2001) 

 

 
Decomposition of the ageing index into individual components can suggest the reason of extra 

large differences existing between the two spatial units. While the share of postproductive population is 
higher in urban municipalities of the region Bratislava in comparison with preproductive population, the 
situation is opposite in urban municipalities of the region Prešov. The causes lie in ethnic structure. 
Prešov region is remarkable for the biggest share of Romas characterized by the high natality level (high 
share of preproductive population) and low average life length (low share of postproductive population). 
Podolák (2005) writes about specific demographic features of the Roma population in Slovakia. Specific 
features are also attributable to the region Bratislava – they relate to the share of individual population 
components. Possibilities of professional promotion of productive population and adoption of 
demographic behavioural models of the advanced countries manifest by lower natality on the one side and 
increase of average life expectancy due to above-average concentration of quantity and quality of health 
care facilities and staff on the other. 

The decomposition of regional ageing indexes also revealed that a bigger share of preproductive 
population lives in rural municipalities not only in Slovakia as a whole but also in six administrative 
regions – Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Prešov, Trnava, and Žilina. The difference between the 
rural and urban municipalities in region Nitra is not specified and as far as the region Trenčín is 
concerned, the preproductive population component is represented more in urban than in rural 
municipalities. Similar comparison of regional postproductive population components leads to the result 
that this population component is more distinctly represented in rural municipalities in all regions of 
Slovakia. 
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The regional ageing index values in urban and rural municipalities are presented in fig.4. The 
trend line suggests that with the increasing ageing index value in urban municipalities is associated with 
its increase in rural municipalities. Region Nitra differs most from this trend – its ageing index in rural 
municipalities is extra higher regarding its value in urban municipalities. This situation has been caused 
by the highest representation of postproductive population in rural municipalities compared to all regions 
of Slovakia. 
 
Fig .4. Interrelationship between index of ageing in urban municipalities and index of  
            ageing  in rural municipalities (2001) 
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Rural municipalities of region Nitra as a rule, are big and amenities of the municipality 
correspond to its size. Older population that was employed in agriculture in the past, is “bound” to land 
and work in their gardens. Due to the relatively good services (transport, shopping or health care) they do 
not feel extra pushed to move to towns. In a larger community of rural population an option of broader 
social contacts and activities exists. It prevents exclusion of the older population and in this way 
contributes to its stabilization. Numerous studies (for instance Falťan and Pašiak 2004) emphasize the 
factor of relative geographic position and size of rural municipalities in stabilization of its permanent 
residents and their future socio-economic development. 

 
Urban versus rural municipalities – share of out-commuters 

 
Journey to work is the process with economic, social, cultural and environmental implications both 

from the point of view of an individual and the whole society (Pooley, Turnbull, 1999). The possibility to 
work at one’s living place is considered a significant asset contributing to the increase of life quality of 
population in municipalities with available dwellings and jobs. Records on population mobility motivated 
by work reflects spatial distribution of workplaces in urban and rural municipalities and based on the 
balance between the in- and out-commuters makes it possible to identify the main centres of commuting. 
The decisive criterion for the records on commuting is passing the frontiers of the territory of 
municipality where the person applied for residence (with the exception of urban districts in 
municipalities Bratislava and Košice, in which case commuting to other urban districts is filed as well). 

Comparison of regional shares of commuters from urban and rural municipalities confirmed the 
hypothesis about higher out-commuting in regions with lower unemployment rate on the one side, and on 
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the higher out-commuting from rural area than from town (tab. 3). There are less work opportunities in 
rural area in all administrative regions. This is the reason why it is presumed that the movement heads 
mostly from rural municipalities to urban municipalities. The highest out-commuting was found for rural 
municipalities of regions Trenčín and Bratislava, which are characterized by high urbanization level and 
the lowest unemployment level. The relatively short distance between urban and rural municipalities and 
the above average availability of transport infrastructure also favour out-commuting from rural 
municipalities of these two regions. Situation is completely different in regions Banská Bystrica and 
Košice where the share of out-commuters from rural municipalities is the lowest. The synergy effect of 
high unemployment rate, big distance between urban and rural municipalities, and the under-average 
availability of transports caused that the share of out-commuters from rural municipalities is the lowest. 
 
Tab.3. The share of out-commuters from urban, rural and all municipalities in administrative regions of  
           Slovakia (2001) 

The share of out-commuters from municipalities Administrative region 
urban rural all 

Bratislava 53,0 54,0 53,2 
Trnava 23,4 49,2 35,8 
Trenčín 22,2 54,2 35,2 
Nitra 16,3 44,3 30,1 
Žilina 18,9 51,0 34,0 
Banská Bystrica 16,5 41,5 27,4 
Prešov 18,2 46,0 31,2 
Košice 37,9 42,8 39,9 
Slovakia 27,7 47,1 35,8 

   Source: Štatistický úrad SR (2003). Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001. ŠÚ SR Bratislava, CD ROM + own  
                calculations 
 

Big regional disparities were also found in out-commuters from urban municipalities. Above all 
inhabitants of urban municipalities in regions Nitra and Banská Bystrica find jobs in towns where they 
live. Only a sixth of economically active population of these towns (16.3 % and 16.5 % respectively) does 
not work at their place of living. The number and structure of offered jobs in towns of both regions is 
satisfactory for the majority of their inhabitants or there is no such municipality in close environs that 
should be able to compete with their job offers. The effect of hierarchically higher positioned town on the 
towns in its hinterland is evident in case of region Bratislava, where the share of out-commuting exceeds 
a half of economically active population. The job offer in town Bratislava is attractive for inhabitants of 
other urban municipalities situated in a short distance from the Capital of Slovakia and the transport 
communication is good. Intraurban movements observed at the level of five urban wards of Bratislava 
also contribute to the high share of out-commuters in region Bratislava. Similar situation is characteristic 
for urban municipalities of region Košice, where the share of out-commuters is further increased by 
intraurban movements between the four urban wards of Košice (fig. 5) 

Commuting to work often means the effort to reach optimal spatial movement and search for 
agreement between the place of living and place of work at a minimum cost and maximum profit. The 
relatively satisfied commuter is desired result. However, life of quality evaluation by application of 
indicator of out-commuter share runs into several problems. The low share of out-commuters can suggest 
not only saturation of jobs by inhabitants of municipality, but also under-dimensioned job offer in the 
environs of individual municipalities which manifests by an increased regional unemployment rate. If the 
first case, i.e. quality of life of inhabitants with sufficient work opportunities was evaluated positively, in 
the second case the low out-commuting values reflect a lower quality of life of inhabitants in 
municipalities in question. Analogous statement is true for high values of out-commuter share which can 
hint either at shortage of work opportunities in main centres of living (lowered quality of life level) or it 
can mean positively perceived spatially diversified offer of attractive jobs on a relatively small territory 
(example of region Bratislava). 
 
Fig. 5. Regional differences in share of out-commuters (2001) 
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Urban versus rural municipalities – share of dwellings with Internet 
 

Development of information and communication technologies (ICTs) means enormous changes in 
life of humans and distinctly determines their quality of life. In spite of prevailing positive features 
attributed to the ICT use, a definite answer to evaluation of the ICT use impact on individuals or society’s 
quality of life still does not exist. One of the causes is the temporal dimension of penetration of the ICTs 
into personal or work life of people. Short-term visions about reduction of differences in the ICT use 
among population or territories did not become reality. The spreading of personal computers copies the 
level of economic prosperity of individuals and territories. On the other side, the willingness and capacity 
to adopt novelties reflect a distinct income, age, and education differentiation of population in particular 
geographic areas). It means that the positives among which above all removal of geographical barriers in 
economic, cultural, and social life is emphasized, free access to information and its efficient use, 
improved access to public services and other is practically available only to a limited population group 
(Varelidis, 2003, Malecki, 2003). 

 
Only 3.26 % of dwellings in Slovakia had Internet installed in time of the most recent Population 

Census in 2001 (tab. 4). Compared with other countries in Europe, this value is very low and suggests still 
existing reserves in the Internet use. In spite of very low share of dwellings equipped with Internet, its use 
by the Slovak population is considerably higher. As the repeated enquiries show, population of Slovakia 
mostly uses Internet at work or in schools. Apart from search for information necessary for work task, 
most of the user attention focuses on typical leisure activities, that citizens of advanced European 
countries pursue at home: social contacts by means of electronic mail, browsing in search of websites 
with entertaining contents (music, games, and movies). The enquired respondents see causes of limited 
installation of Internet in private dwellings (above all in urban environment where the technical 
conditions are fulfilled) above all in high fees. It is then reasonable to expect that the increase of average 
wages accompanied by decreasing fees for Internet use will finally prompt the increase of households 
connected to Internet. 
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Tab.4. The share of dwellings with Internet in urban, rural and all municipalities in administrative  
           regions of Slovakia (2001) 

The share of dwellings with internet in municipalities Administrative region 
urban rural all 

Bratislava 7,33 3,40 6,82 
Trnava 3,99 1,68 2,91 
Trenčín 3,61 1,54 2,78 
Nitra 3,89 1,44 2,68 
Žilina 3,68 1,38 2,65 
Banská Bystrica 3,63 1,41 2,66 
Prešov 3,52 1,29 2,54 
Košice 3,69 1,43 2,84 
Slovakia 4,39 1,53 3,26 

   Source: Štatistický úrad SR (2003). Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001. Bratislava (Štatistický  
                úrad SR), CD ROM + own calculations 
 

Regional differences like those between urban and rural municipalities in connection to Internet 
were enormous in time of the most recent census: 81.3 % share of dwellings with access to Internet (of 
total more than 54 thousand dwellings) existed in a small number of urban municipalities. The remaining 
18.7 % of dwellings with Internet were in rural municipalities (for comparison, the differences in 
ownership of PC were no so great - 75.3 % of dwellings with PCs were in towns and the rest (24. %) 
were in rural area).  The observed differences in access to Internets in dwellings were due not only to 
differences in telecommunication infrastructure, but also in the demand for its installation. Population of 
rural municipalities is older, with lower educational level and lower income what is also reflected in a 
lesser interest in use of the relatively expensive Internet services. 

As far as the accessibility of Internet in dwellings is concerned, Slovakia should be divided into 
region Bratislava where as many as 27.5 % of dwellings with Internet existed in 2001 and the rest of 
Slovakia on the other side. Fig. 6 depicts the regional differences.  
 
Fig. 6. Regional differences in share of dwellings with Internet (2001) 
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A close relationship exists between the availability of Internet in dwellings at the regional level and 
regional performance expressed by the GDP/capita, unemployment level or average monthly wages. 
Therefore the access to Internet represents some synthetic indicator of economic quality of life, which 
higher values are found in advanced and densely populated western part of the country. Introduction of 
Internet to dwellings and households is a process of diffusion of innovation, which comes from the core 
(Bratislava) and possesses traits of neighbourhood-linked or hierarchic nature. This is the reason why 
there are differences in Internet introduction influenced not only by size categories of municipalities, but 
also by distance from Bratislava. The lowest level of dwellings equipped by Internet was found in region 
Prešov where lagging of both urban and rural municipalities behind the national average is the most 
evident. 

 
Conclusion 

 
 Application of what is referred to as “objective” quality of life indicators to any geographic units 
always results in deepening our knowledge about spatial differentiation of Slovakia’s territory. 
Differences between urban and rural municipalities, as well as between individual regions of Slovakia are 
quite pronounced and undoubtedly affect population’s quality of life. The significance of applied 
indicators though, should not be overestimated. On the one side, they concern only a small group of 
indicators. When man chooses the place of permanent residence normally takes into account a bigger 
number of indicators of different nature and subjectively scrutinizes and assesses them, what makes 
interpretation of life quality ambiguous. It is the second factor for which results concerning spatial 
differentiation of Slovakia based on chosen quality of life indicators cannot be overestimated. Decision 
making of man is not economically rational but mostly based on subjective perceptions. He seeks ways to 
achieve overall satisfaction. The idea of such satisfaction though, does not only change depending on age 
but also on development of society, technological changes and preferred way of life. In past, the 
movement of young and educated population from rural municipalities to towns was observed. Young 
people left in search of jobs and more comfortable housing. Today it is natural for a considerable group of 
young (or retired persons), educated, and well-to-do population to leave town and to live closer to nature 
in the rural area. With the changes of values are connected the changes in distribution of population. 
Thanks to the new ICTs, peripheral areas (as place of living) become more attractive for selected 
population groups. It is justified to believe, that this trend will also continue in the near future and will 
bring further possibilities for development of the rural area. 

 
                                                                                                               Translated by H.Contrerasová 
 
 

References 
 
Andráško, I. (2004). Kvalita života a mestské prostredie: základné prístupy a koncepcie. Geografický ústav SAV,  
 Bratislava, manuscript. 
Bezák, A. (1999). Development of urban and rural population in Slovakia between 1970 and 1995. Geographica  
 Slovenica, 31, 170-177. 
Bezák, A. (2001). O regionálnych trhoch práce, nových krajoch a tokoch nezamestnaných. Geografický časopis, 53,  
 295-305. 
Elands, B.H.M., Wiersum, K.F. (2001). Forestry and rural development in Europe: an exploration of socio-political  
 discourses. Forest Policy and Economics 3, 5-16. 
Falťan, Ľ., Pašiak, J. (eds.). Regionálny rozvoj Slovenska – východiská a súčasný stav. Sociologický ústav SAV,  
 Bratislava. 
Ira, V. (2003). Územná diferenciácia vybavenosti bytov v SR ako jednej z dimenzií kvality života. In: Vaishar, A., Ira,  
 V. (eds.): České a slovenské regiony na počátku třetího milénia. Brno, Ústav geoniky Akademie věd České  
 republiky, 20-26. 
Ira, V. (2005). Quality of life and urban space (Case study from city of Bratislava, Slovakia). Europa XXI, 12, 83- 
 96. 
Ivanička, K. (1968). Problems connected with the research of regions in Czechoslovakia. Acta Geographica  
 Universitatis Comenianae, Economico-Geographica, 8, 11-52. 
Malecki, E.J. (2003). Digital development in rural areas: potentials and pitfalls. Journal of Rural Studies, 19, 201- 
 214. 



 

 199 

Massam, B.H. (2002). Quality of life: public planning and private living. Progress in Planning, 58, 141-227. 
Podolák, P. (2005). Demographic changes of rural population in Slovakia. In: Floriańczyk, Z., Czapiewski, K.  
 (eds.). Rural development capacity in Carpathian Europe. Rural areas and developmet, vol.3, European  
 Rural Development Network,Warsaw, 49-62. 
Pooley, C.G., Turnbull, J. (1999). The journey to work: a century of change. Area, 31, 281-292. 
Švecová, A. (1998). Zmeny vo vývoji prirodzeného pohybu mestského a vidieckeho obyvateľstva v okresoch  
 Slovenska v rokoch 1985-1995. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica,  
 41, 209-224. 
Štatistický úrad SR (2003). Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001. Bratislava (Štatistický úrad SR), CD  
 ROM. 
Vaishar, A. (2005). Regional periphery: what does it mean? In: Czapiewski, K., Komornicki, T. (eds.). Proceedings  
 Warsaw Regional Forum 2005, Warsaw, p.49. 
Varelidis, N. (2003). Information society and sustainable rural development. Euracademy thematic guide series –  
 Thematic guide two. Athens, PRISMA – Centre for Development Studies. 
 



 200 

ŠTRUKTÚRA ÚZEMNO-SPRÁVNEHO ČLENENIA SLOVENSKA 
 

Stela Csachová 
 

Teoretické a metodologické východiská územno-správneho členenia 
 
Bezák (2000) definuje územno-správne členenie ako osobitný druh normatívneho regionálneho 

členenia, ktorého základnou imanentnou funkciou je zabezpečiť priestorovú (resp. teritoriálnu) formu 
fungovania verejnej správy na území daného štátu. Podľa Hampla (cit. Ištok, Matlovič, Michaeli 1999) 
územno-správne členenie jednou z najvýznamnejších foriem organizácie spoločnosti, a to najviac formou 
skutočne komplexnou, pretože zohľadňuje súvislosti kultúrne, sociálne, ekonomické a ekologické. 

Verejná správa a problematika územno-správneho členenia ako jej integrálna súčasť má výrazné 
priestorové aspekty a je predmetom mnohých odborných diskusií v geografickej obci. Zdôrazňuje sa 
najmä tvorba územno-správneho členenia, jeho zmeny po významných spoločensko-politických 
udalostiach a optimalizácia vychádzajúca z regionalizácie Slovenskej republiky. Vzhľadom na 
rozmanitosť prístupov si výskum územno-správneho členenia žiada interdisciplinárny charakter a teda 
využívanie poznatkov najmä ekonomických, právnických a spoločenských vied. 

Verejná správa ako vykonávanie vecí verejných v zmysle služby občanom sa realizuje na celom 
území daného štátu. Každý štát je preto členený do územných a správnych celkov, ktoré tvoria územno-
správnu organizáciu štátu s ďalšou vnútornou hierarchiou. Rozčlenenie štátu na územno-správne jednotky 
je všeobecnou požiadavkou pre uplatňovanie štátnej politickej, ekonomickej a inej riadiacej činnosti 
(Ištok, Matlovič, Michaeli 1999). Územno-správne členenie podlieha zmenám a vyvíja sa v závislosti od 
vývoja spoločnosti, je vhodné, ak je prispôsobené aktuálnym politickým, ekonomickým a spoločenským 
potrebám štátu. 

Systém územno-správneho členenia má hierarchickú štruktúru, ktorá vzniká zoskupovaním 
najnižších (lokálnych) územných jednotiek (obcí v SR) na základe relácií do vyšších a väčších celkov 
(krajov v SR) až po najvyšší celok (štát).  

 
 

Reforma verejnej správy v kontexte územno-správneho členenia 
 
Od začiatku 90-tych rokov 20. storočia prebieha na Slovensku proces reformy verejnej správy 

v zmysle jej decentralizácie. Decentralizácia verejnej správy predstavuje zložitý, postupný a dlhodobý 
proces zmien usporiadania, výkonu a fungovania orgánov štátnej správy a samosprávy, ktorý sa stal 
súčasťou vývoja krajín nielen s transformujúcou sa ekonomikou, ale aj väčšiny vyspelých európskych 
štátov. Parciálne časti komplexného procesu reformy verejnej správy uvádza obrázok 1. Jednou z nich je 
aj územno-správne usporiadanie krajiny.    

 
   Obrázok 1: Proces reformy verejnej správy a jej čiastkových reforiem 
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K zmenám v územno-správnom členení dochádza vtedy, keď „doterajšia územno-správna 
organizácia už nezodpovedá zmeneným politickým, ekonomickým a technickým podmienkam“ (Ištok, 
Matlovič, Michaeli 1999).  

 
Kritériá pre realizáciu územno-správneho členenia 
 
Prístupy k riešeniu územno-správneho členenie zdôrazňujú dva princípy: 
- princíp priestorovej efektívnosti – požiadavka nájsť také priestorové usporiadanie, ktoré 

prinesie maximálny úžitok pre najviac obyvateľov daného územia. 
- princíp priestorovej spravodlivosti – požiadavka nájsť také priestorové usporiadanie, ktoré 

vedie k uspokojovaniu relatívnych potrieb obyvateľov každej územnej jednotky bez ohľadu na jej polohu.  
 
Pri realizácii zmien v územno-správnom členení za určujúce považujú odborníci nasledovné 

kritériá (Ištok et al. 1999, Buček et al. 2009, Nižňanský 2005): 
1. Rešpektovanie princípov nodálnej regionalizácie 
2. Doterajší vývoj územnosprávneho členenia 
3. Ekonomické faktory 
4. Etnické, historické a konfesionálne faktory 
5. Faktor nákladov 
6. Politické požiadavky, zladenie záujmov štátnej správy a samosprávy 
7. Fyzickogeografické pomery 
8. Výber územno-správnych centier 
9. Optimálna početnosť, optimálny územný rozsah a optimálny počet obcí 
10. Dostupnosť (územno-správnych centier okrajovým sídlam) 
11. Perspektívny vývoj 
 
Problém územno-správneho členenia zahŕňa predovšetkým riešenie štyroch okruhov:  
1. stanovenie počtu hierarchických úrovní 
2. určenia počtu regiónov na každej úrovni 
3. výber uzlov jednotlivých regiónov 
4.  vymedzenie hraníc každého regiónu 
 
 
Súčasné územnosprávne členenie Slovenska 
 
Územnosprávne členenie SR je upravené v troch právnych predpisoch. Je ním zákon č. 221/1996 

Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ku 
ktorému patrí vykonávací predpis – nariadenie vlády č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a 
vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy. Zákon č. 221/1996 Z. z. poskytuje základné delenie SR 
do 8 krajov a 79 okresov, nariadenie vlády  potom delí jednotlivé mestá  a obce do konkrétnych okresov. 
O územnom a správnom členení hovorí aj zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, ktorý len napĺňa  dikciu zákona č. 
221/1996 Z. z., t. j. územie vyššieho územného celku je zhodné s územím kraja. Toto rozdelenie bolo 
kritizované a tak v roku 1998 nová vláda pod vedením splnomocnenca pre reformu verejnej správy začala 
presadzovať odlišné usporiadanie štátu. Nový návrh predpokladal 12 žúp s výrazným rešpektovaním 
historického hľadiska. Napokon zvíťazil v roku 2001 pôvodný model 8 krajov.   

 
 
Krajská úroveň: 
 
- 8 samosprávnych krajov (vyšších územných celkov) - Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, 

Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický,  
 
Okresná úroveň:  
 



 202 

- pre štatistické účely sa zachovali okresy, ako správna však úroveň zanikli k 1. 1. 2004.  
- 79 okresov (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bánovce nad Bebravou, Brezno, 

Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, 
Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Ilava, Kežmarok, Komárno, Košice I, Košice II, 
Košice III, Košice IV, Košice – okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský 
Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nitra, Nové Mesto 
nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prešov, 
Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Skalica, 
Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Šaľa, Topoľčany, Trebišov, 
Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Zlaté Moravce, Zvolen, 
Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina). 

 
Lokálna úroveň: 2891 obcí , z toho 138 so štatútom mesta 
 
Štyri vojenské obvody: Záhorie (okre Malacky), Lešť (okres Zvolen), Valaškovce (okres 

Humenné), Javorina (okres Kežmarok – zrušený koncom roka 2006).  
 
  Obrázok 2: Územné a správne členenie SR 

 

 
  Zdroj: webová stránka Ministerstva vnútra SR  

 
 
Stručný vývoj územno-správneho členenia Slovenska 
 
V nasledujúcej časti bude stručne popísaný vývoj územno-správneho členenia Slovenska. Dôraz sa 

kladie na najvýznamnejšie etapy vývoja, preto niektoré prechodné obdobia nebudú do príspevku 
zahrnuté. Popisu vývoja územného a správneho členenia územia Slovenska sa venuje publikácia autorov 
Volko, V., Kiš, M. (2007) z Ministerstva vnútra SR (Sekcia verejnej správy) a články Slavíka (1997a, b, 
c). 

Počiatky miestnej štátnej správy na území Slovenska sú známe už z 9. storočia v rámci prvého 
ranofeudálneho slovanského štátu označovaného ako Veľká Morava (833 – 907). Po zániku tohto štátu sa 
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územie Slovenska vyvíjalo v rámci uhorského kráľovstva, neskôr habsburskej monarchie a potom 
dualistickej Rakúsko-Uhorskej monarchie. Od roku 1918 ju nahradili štátne orgány a inštitúcie 
demokratických, ale aj totalitných systémov vlády v novovzniknutej Československej republike a 
prechodne v rokoch 1939 – 1945 orgány prvej Slovenskej republiky.  

Najstaršie samosprávne formy na Slovensku začali vznikať od prvej polovice 13. storočia. Od 11. 
storočia do roku 1918 prebehlo na území Slovenska päť hlavných reforiem verejnej správy, v rokoch 
1923 – 1990 päť reforiem a po roku 1990 3 reformy.  

Miestnu regionálnu správu najprv dlho vykonávali hradní špáni (župani) v sústave hradných 
španstiev, ktorá bola kráľovskou, čiže v podstate štátnou správnou organizáciou. V latinčine mali tieto 
útvary veľa rôznych označení, až v 13. storočí sa ustálil názov „comitatus“, odkiaľ pochádza aj slovo 
komitát. Najčastejšie sa označujú ako kráľovské komitáty, a možno ich identifikovať od 2. polovice 13. 
storočia. Ich základom bola najprv správa rozsiahlych kráľovských majetkov. V maďarčine sa 
pravdepodobne tiež používalo viacero názvov, jeden z nich bol megye, čo je slovo odvodené zo 
slovanského medja (alebo zo slovenského medzä či bulharského mežda), ktoré pôvodne v slovanských 
jazykoch aj maďarčine označovalo (a v slovenčine ako medza a v slovinčine ako meja dodnes označuje) 
skôr územnú hranicu. Na čele komitátu bol župan menovaný panovníkom, neskôr aj podžupan. Župan 
sídlil zvyčajne na hrade, podľa ktorého komitát dostal aj svoje meno.  

Postupne však boli komitáty nahradené šľachtickými stolicami so stavovsky samosprávnym 
charakterom; ich počet sa na území Slovenska pohyboval medzi 17 a 21. Prechod od komitátov k 
stoliciam prebiehal rôzne rýchlo, prvé stolice vznikli v 13. storočí. Jednotlivé stolice sa ďalej členili na 
dva až šesť (najčastejšie na štyri) tzv. slúžnovské okresy na čele s hlavným slúžnym, ktorého 
ustanovovala stolica. Niektoré sídla sa neskôr na základe kráľovských privilégií stali mestami a 
vymaňovali zo závislosti od šľachtických stolíc. Obyvatelia kráľovských miest mali právo zriaďovať a 
voliť si vlastné orgány, ktoré prevzali celú miestnu správu. Po roku 1849 sa šľachtické stolice zmenili v 
podstate na inštitúcie štátu, označované ako župy, župy (chorvátsky županija, ru-munsky judetul, 
maďarsky megye  – od slov. medza), ktoré však územne zodpovedali približne rozsahu dovtedajších 
stolíc.  

Po vzniku Československa (1918) bola územná samospráva v podstate nahradená miestnou štátnou 
správou, aj keď spojenou so samosprávnymi prvkami najmä na úrovni obcí. Ako regionálne 
územnosprávne jednotky na území Slovenska zostali uhorské župy s menšími územnými zmenami. Pri 
správnej reforme v roku 1923 sa však ich počet znížil na šesť rozsahom väčších celkov, nazývaných aj 
veľžupy. Pri ďalšej reforme v roku 1930 župy zanikli a nahradilo ich krajinské (v Česku zemské) 
zriadenie, v rámci ktorého celé Slovensko tvorilo jednu Slovenskú krajinu, členenú už priamo len na 
okresy.  

Prvá Slovenská republika (1939 – 1945) na území zmenšenom po 1. viedenskej arbitráži stratou 
južného Slovenska zriadila šesť žúp ako jednotiek štátnej správy, ktoré však po obnovení Československa 
opäť zanikli a v rokoch 1945 – 1949 sa Slovensko opäť členilo len na okresy.  

V roku 1949 znova vznikli v celom Československu regionálne celky štátnej správy, ktoré však 
dostali unifikovaný názov kraj, používaný predtým len v českej časti štátu. Na Slovensku pritom vzniklo 
najprv šesť krajov, neskôr k nim pribudlo ako osobitný celok územie Bratislavy. V roku 1960 sa počet 
krajov zmenšil na tri a zmenšil sa aj počet okresov, v roku 1970 však ku krajom opäť pribudla Bratislava 
už ako hlavné mesto Slovenska v rámci novozriadenej česko-slovenskej federácie.  

Po zániku totalitného režimu boli na Slovensku v roku 1990 kraje zrušené a Slovenská republika sa 
členila na priamo na okresy, ďalej členené na obvody pôsobnosti 121 obvodných úradov ako 
prvostupňových orgánov štátnej správy. Po prijatí ústavy Slovenskej republiky v roku 1992 a jej 
osamostatnení rozdelením Československej federácie sa v roku 1996 územie Slovenska rozčlenilo na 8 
krajov a 79 okresov ako celkov miestnej štátnej správy.  

V pôvodne prijatom znení ústavy bolo zakotvené postavenie obcí ako základu územnej samosprávy 
a vytvorenie vyšších územných celkov. Na rozdiel od pomerne podrobných ustanovení o obecnej 
samospráve sa však v ústave neuvádzali nijaké ďalšie ustanovenia o regionálnej úrovni územnej 
samosprávy.  Pri novele Ústavy SR v roku 2000 bol text o územnej samospráve doplnený tak, že 
podrobné ustanovenia o obciach boli všade doplnené o ustanovenia o vyšších územných celkoch. Pre ne 
sa používajú aj názvy samosprávny kraj, resp. župa. Od roku 2002 postupne prechádzala podstatná časť 
pôsobností miestnej štátnej správy zo špecializovaných krajských úradov na samosprávne kraje. Od roku 
2004 sa zákonom zrušili okresné úrady integrovanej miestnej štátnej správy a ďalšími zákonmi sa zriadili 
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samostatné orgány špecializovanej miestnej štátnej správy krajského a obvodného stupňa, pričom 
špecializovaný obvodný úrad má obvykle pôsobnosť na území viacerých okresov. Tým okresy prestali 
byť priamymi nositeľmi miestnej štátnej správy, aj keď vo väčšine prípadov sa v ich sídlach (i v ďalších 
obciach) súčasne zákonom zriadili stále alebo dočasné pracoviská obvodných úradov. K 1. októbru 2007 
boli zrušené krajské úrady v pôsobnosti ministerstva vnútra. 

 
 

Vývoj územno-správneho členenia Slovenska v mapách  
 
 
Etapa hradských španstiev  (11. – 13. storočie, počet jednotiek na území Slovenska 17) 
 
Prvú oficiálnu reformu územnosprávneho členenia Uhorského kráľovstva uskutočnil na začiatku 

11. storočia kráľ Štefan I. Vytvoril sa systém hradských španstiev - komitátov, ktoré sa tvorili postupne 
od západu na východ. Uhorskí panovníci štedrou donačnou politikou v prospech cirkvi a šľachty 
postupne zmenšovali kráľovské majetky, čo vyústilo napokon do rozpadu tohto systému.    

 
  Mapa 1: Komitáty na území Slovenska 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Volko, V., Kiš, M. 2007: Stručný prehľad vývoja územného a správneho členenia SR,  
           Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy 

 
 
Etapa stolíc (13. storočie – 1848, počet jednotiek 21)ň 
 
Etapa stolíc je najdlhšou etapu územnosprávneho usporiadanie na území Slovenska. Moc sa 

dostávala do rúk šľachte a hradské španstvá sa pretvárali na samosprávne šľachtické stolice. Postupne sa 
konštituovalo 17 stolíc: Bratislavská, Liptovská, Nitrianska, Oravská, Spišská, Šarišská, Tekovská, 
Trenčianska, Turčianska, Zemplínska, Zvolenská, Abovsko-turnianska, Gemersko-Malohontská, 
Hontianska, Komárňanská, Novohradská, Ostrihomská, Mošonská, Rábska a Užská. Zdôrazníme, že až 
10 z nich zasahovalo aj do územia súčasného Maďarska.  

 
 
 
 
 

Mapa 2: Stolice na území Slovenska 
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Zdroj: Volko, V., Kiš, M. 2007: Stručný prehľad vývoja územného a správneho členenia SR,  
           Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy 

 
Etapa žúp (1867 – 1922, počet 21 sa znížil na 17) 
 
Ustanovenie samosprávnych žúp nastalo po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867, keď bola 

zriadená konštitučná monarchia. V priestorovej organizácii žúp na území Slovenska nenastali výraznejšie 
zmeny.  

 
Mapa 3: Župy na území Slovenska  

 
Zdroj: Volko, V., Kiš, M. 2007: Stručný prehľad vývoja územného a správneho členenia SR,  
           Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy 

 
Etapa veľžúp (1923 – 1948, počet jednotiek 6 )  
 
Územie Slovenska bolo rozdelené na 6 veľžúp, čím dochádza v histórii k výraznému zlomu 

opustením od tradičných temer 900 rokov fungujúcich regiónov. Išlo o Bratislavskú, Nitriansku, 
Považskú, Pohronskú, Podtatranskú a Košickú veľžupu. 
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Mapa 4: Veľžupy na území Slovenska  

 
Zdroj: Volko, V., Kiš, M. 2007: Stručný prehľad vývoja územného a správneho členenia SR,  
           Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy 

 
Etapa krajov (1949 – 1960, počet jednotiek 6) 
 
Po obnovení ČSR v roku 1945 a nástupe komunistickej strany v roku 1948 bol zavedený 

trojstupňový integračný model verejnej správy s absenciou akejkoľvek samosprávy. Bolo zriadených 6 
krajov: Bratislavský, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, Košický a Prešovský.  

 
Etapa veľkých krajov (1960 - 1990) 
 
Komunistický režim presadil zriadenie 3 veľkých krajov. V roku 1968 sa upravilo postavenie 

Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska a samostatnej územnej jednotky ako 4. kraj.  
 
  Mapa 5: Veľké kraje na Slovensku 

 
Zdroj: Volko, V., Kiš, M. 2007: Stručný prehľad vývoja územného a správneho členenia SR,  
           Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy 
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Prechodná etapa 1990 – 1996 
 
Legislatívny rámec pre obnovenie miestnej samosprávy na Slovensku vytvárali dva zákony – 

Zákon NR SR č. 346/1990 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí a Zákon NR SR č. 369/1990 
Z.z. o obecnom zriadení. 

V roku 1990 sa uskutočnili prvé demokratické komunálne voľby, ktoré demonštrovali obnovu 
samosprávy obciam, priznanie ich právnej subjektivity a vytvorenie podmienok pre rozvoj miestnej 
demokracie. Od 1. januára 1991 začali svoju činnosť samosprávne orgány obcí a miest. Obce a mestá 
sa stali samostatnými právnickými osobami, ktoré majú úlohy určené zákonom. Samosprávu obce 
vykonávajú obyvatelia obce priamo hlasovaním alebo verejným zhromaždením, prípadne nepriamo 
samosprávnymi orgánmi obce, ktoré predstavuje obecné (mestské) zastupiteľstvo a starosta (primátor) 
obce (mesta). Prechodná etapa územnosprávneho usporiadania SR v týchto rokoch bola špecifická 
absenciou regionálneho stupňa a použitím veľkých okresov prevzatých z predchádzajúcej etapy 
a územných obvodov.  

 
  Mapa 6: Súčasné samosprávne kraje na Slovensku 

 
 
 
 

   Tabuľka1:  Základné štatistické údaje o krajoch SR  
Kraj Rozloha (km2) Počet obyvateľov Počet obcí Počet miest 
Bratislavský 2053 610850 73 7 
Trnavský 4147 557151 251 16 
Trenčiansky 4502 599831 276 18 
Nitriansky 6344 706758 354 15 
Žilinský 6809 695698 315 18 

Banskobystrický kraj 9455 654668 516 24 
Prešovský kraj 8974 801939 666 23 
Košický kraj 6752 774103 440 17 
Spolu SR 49036 5400998 2891 138 

Zdroj: Štatistická ročenka regiónov Slovenska, 2008 
 
 
 
Územné členenie SR podľa klasifikácie NUTS  
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Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia nazývaná „Nomenklatúra 

územných štatistických jednotiek (Nomenclature des Unitées Territoriales Statistique – NUTS) . Je 
zavedená Štatistickým úradom Európskej komisie – Eurostatom.  

 
  Tabuľka 2: Rozdelenie SR podľa NUTS klasifikácie 

NUTS 1 1 Slovensko 

NUTS 2 4 Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko 

NUTS 3 8 kraje 

LAU 1 9 okresy 

LAU 2 2891 obce 

 
Obec  
 
Pojmom obec rozumieme základnú územnú a správnu jednotku s vymedzeným obvodom, 

zahrňujúcim jedno alebo viac sídiel, majúcim vlastnú právnu subjektivitu. Obec je administratívne 
vymedzený územný celok, do ktorého spadá sídelný priestor (intravilán) a priestor mimo osídlenia 
(extravilán). 

Ústava Slovenskej republiky definuje obec ako „samostatný územný a správny celok Slovenskej 
republiky, združujúci osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt“ (čl. 64 ods. 2) a ako „právnickú osobu, 
ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi 
finančnými prostriedkami“ (čl. 65 ods. 1).  Samostatnosť obce sa podľa zákona NR SR 369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení prejavuje najmä v: 

- rozhodovaní o všetkých veciach spojených so správou obce orgánmi obce alebo 
hlasovaním alebo verejným zhromaždením obyvateľov obce, 

- hospodárení obce ako právnickej osoby s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 
Obec ako samostatný samosprávny celok sa vyznačuje viacerými špecifickými znakmi: 
- samostatnou pôsobnosťou v rámci verejnej správy, 
- územným základom obce, 
- osobným základom obce – tzv. personálny substrát obce (L. Grúň a kol. 2005),  
- orgánmi samosprávy, 
- názvom a obecnou/mestskou symbolikou (erb, vlajka, pečať, znelka).   
Každá obec vykonáva kompetencie dvojakého druhu - originálne kompetencie, pri výkone ktorých 

obec pôsobí vo vlastnom mene a prenesené kompetencie v zmysle preneseného výkonu pôsobnosti štátnej 
správy, v rámci ktorého pôsobí obec v mene štátu. Územný základ obce tvorí územný obvod obce, 
skladajúci sa z jedného alebo viacerých katastrálnych území. Katastrálnym územím rozumieme územno-
technickú jednotku, ktorá tvorí miestopisne uzavretý a v katastri nehnuteľností spoločne evidovaný súbor 
pozemkov. Osobný základ obce tvorí jej obyvateľstvo, t.j. osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. 
Trvalým pobytom rozumieme registrovaný pobyt v mieste stáleho bydliska občana, teda spravidla 
v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. Orgány obce predstavuje obecné (mestské) 
zastupiteľstvo a starosta (primátor) obce (mesta). Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej 
oprávnení možno len zákonom. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so 
správou obce a jej majetku, ak osobitný právny predpis takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej 
alebo fyzickej osobe. Úlohou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a obyvateľstva v ňom 
žijúceho. Prebytok alebo nedostatok niektorých funkcií sa rieši vzájomným prepájaním obcí do funkčne 
integrovaných sídelných systémov. Chýbajúcu funkciu si tak obec nahradzuje viazanosťou k obci, ktorá 
danou funkciou disponuje.  

Na Slovensku v súčasnosti rieši otázku zlúčenia, rozdelenia, resp. zrušenia obce ústava SR. 
V nej sa uvádza, že zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce upraví zákon. Zákon NR SR č. 453/2001 
Z.z., ktorým sa novelizoval zákon NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, upravil podmienky 
vzniku nových obcí odčlenením sa od inej obce, čím sa výrazne obmedzili možnosti ďalšej 
fragmentácie osídlenia. Vznik novej obce je podmienený dolnou hranicou 3000 obyvateľov.  

 
Vyšší územný celok – samosprávny kraj 
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Prijatím zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch) začali k 1. 1. 2002 svoju činnosť. Je definovaný ako samosprávny kraj 
združujúci občanov prihlásených k trvalému pobytu v niektorej z obcí tvoriacej súčasť tohto celku. Je 
vymedzený zoznamom obcí, ktoré ho tvoria.  

Zriadili sa tieto samosprávne kraje: 
a) Bratislavský samosprávny kraj so sídlom v Bratislave, 
b) Trnavský samosprávny kraj so sídlom v Trnave, 
c) Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, 
d) Nitriansky samosprávny kraj so sídlom v Nitre, 
e) Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline, 
f) Banskobystrický samosprávny kraj so sídlom 
v Banskej Bystrici, 
g) Košický samosprávny kraj so sídlom v Košiciach, 
h) Prešovský samosprávny kraj so sídlom v Prešove. 
 
Na čele VÚC stoja predsedovia VÚC volení občanmi príslušného kraj v dvojkolovej priamej voľbe 

na 4- ročné funkčné obdobia. Občania taktiež volia poslancov VÚC priamou voľnou vo volebných 
obvodoch, ktoré určujú hranice okresu. Poslanci sú taktiež volení na 4 roky.   Samosprávny kraj môže v 
rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov 
vykonávajúcimi regionálne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných 
celkov alebo územných orgánov. 

 
Sídelná štruktúra Slovenskej republiky 
 
Viaceré príspevky zaoberajúce sa komunálnou reformou sú späté s problémom rozdrobenosti 

sídelnej štruktúry Slovenska. Ako už bolo uvedené, sídelná štruktúra predstavuje zložitý systém, v rámci 
ktorého pôsobia vo vzájomných vzťahoch sídla rôznych funkcií a veľkostí, rozložené na konkrétnom 
teritóriu. V súčasnosti sa chápanie termínu sídelná štruktúra stotožňuje s termínom územná štruktúra 
obcí (priestorová štruktúra miestnej samosprávy), ktoré tvoria základný článok lokálnej samosprávy.  

Sídelná štruktúra Slovenska je v európskom meradle špecifickým prvkom. Analýzy potvrdzujú 
nerovnomernosť osídlenia, vysokú prevahu malých obcí a nízke priemerné veľkosti obcí z hľadiska počtu 
obyvateľov. Poukazuje sa najmä na rozsiahlu sieť malých obcí a im prislúchajúci počet samospráv. Tieto 
územia nepredstavovali historicky ani súčasne hospodársky silné regióny, nevyvinuli sa tu žiadne veľké, 
spádové oblasti. Patria k tzv. „menej rozvinutým regiónom Slovenska“ (Korec 2005). 

 O počte obyvateľov v jednotlivých veľkostných kategóriách obcí pojednáva tabuľka 3.  
 

  Tabuľka 3: Sídelná štruktúra Slovenskej republiky v roku 2005 

Pčet obcí a obyvateľov podľa veľkostných kategórií 

0 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 1999 Kraj 
  počet obcí  počet obyv. počet obcí  počet obyv. počet obcí  počet obyv. počet obcí  počet 

obyv. 
Bratislavský 1 59 8 2833 14 10838 28 40210 

Trnavský 5 817 44 16819 79 56761 68 96663 

Trenčiansky 22 2840 65 24538 80 57204 64 91060 

Nitriansky 11 1709 86 30026 98 70268 102 145448 

Žilinský 35 4389 65 22350 77 57294 71 101828 

B.Bystrický 110 14427 172 55635 125 86886 65 87604 

Prešovský 162 17605 210 71923 150 102937 87 117467 

Košický 36 5273 141 48211 146 102073 74 103476 
Slovensko 382 47119 791 272335 769 544261 559 783756 

počet obcí a obyvateľov podľa veľkostných kategórií 

2000 – 4999 5000 – 9999 10 000 – 19 999 20 000 a viac  Kraj 

počet obcí  počet obyv. počet obcí  počet obyv. počet obcí  počet obyv. počet obcí  počet obyv. 
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Bratislavský 15 47084 3 22678 2 33204 2 446793 

Trnavský 39 108613 6 36269 5 72168 5 166062 

Trenčiansky 29 88625 4 23147 5 71167 7 241805 

Nitriansky 41 119393 6 43405 4 45842 6 252407 

Žilinský 47 143389 12 84078 3 47886 5 233549 

B.Bystrický 24 68613 9 62061 6 82766 5 199127 

Prešovský 40 114575 5 35116 6 79357 6 259616 

Košický 28 82057 10 75147 1 19231 4 336479 

Slovensko 263 772349 55 381901 32 451621 40 1298234 

 
Graf 1: Počet obcí a počet obyvateľov žijúcich vo veľkostných kategóriách na Slovensku 

Settlement Structure of Slovakia (by size categorie s)
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Graf 1 poukazuje na absolútny počet obcí podľa veľkostných kategórií a počet obyvateľov žijúcich 
v jednotlivých veľkostných kategóriách. Najviac obcí možno registrovať v kategórii do 500 obyvateľov 
(40,6 %). Druhou najpočetnejšou kategóriou je od 500 do 999 obyvateľov (26,6 %) zo všetkých obcí. 
V týchto hoci najpočetnejších, ale najmenších veľkostných kategóriách žije pomerne málo obyvateľov. 
V kategórii do 500 obyvateľov žije necelých 6 % obyvateľstva. Najviac obyvateľov žije v kategórii 
20 000 – 49 000 obyvateľov (15,6 %).      

Obce do 1000 obyvateľov tvorili v roku 2001 69 % zo všetkých obcí. Žije v nich len 16 % 
slovenskej populácie. Na Slovensku je 1213 obcí s menej ako 500 obyvateľmi. Najviac malých obcí sa 
nachádza v periférnych oblastiach Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. Na Slovensku 
dokonca existujú obce s menej ako 20 obyvateľmi, napríklad v okrese Svidník obec Havranec (11 
obyvateľov), Príkra (12), Šarbov (13) v roku 2009. 

  Tabuľka 4: Podiel obcí do 1000 obyvateľov podľa krajov  

kraj podiel obcí do 1000 obyv. v % 

Banskobystrický kraj 78,9 
Prešovský kraj 78,4 
Košický kraj 73,4 
Trenčiansky kraj 60,5 
Žilinský kraj 56,2 
Nitriansky kraj 55,1 
Trnavský kraj 51 
Bratislavský kraj 31,5 

 
 

Mapa 7: Podiel obcí do 1000 obyvateľov podľa krajov na Slovensku  
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Ak nahliadneme do krajov Slovenska, malé obce vytvárajú pás rozdrobenej sídelnej štruktúry 

v začínajúc v južnej časti Slovenska, prechádzajúc východnou časťou Košického kraja 
a severovýchodom Prešovského kraja (mapa 7). V prvej oblasti ide o pás územia tiahnuci sa okresmi 
Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina a Sobrance. Táto periférna oblasť je mimo 
dosahu a vplyvu silnejších mestských aglomerácií. Druhá oblasť pokrýva okresy Veľký Krtíš, Lučenec, 
Rimavská Sobota, Revúca až po okres Rožňava. 

 
Záver 
 
Sumarizujúci záver k vývoju územno-správneho členenia ponúka Slavík (?). Možno hovoriť 

o týchto siedmych zovšeobecneniach:  
1. Historický prehľad jednotlivých etáp potvrdzuje silnú koreláciu zmien územno-správneho 

členenia so zásadnými zmenami v danom štátnom útvare s jedinou výnimkou v roku 1960, kedy sa 
presadila snaha aplikácie väčších administratívnych celkov (kraje, okresy) podľa sovietskeho vzoru.  

2. V jednotlivých historických etapách možno konštatovať determinovanosť priestorovej 
organizácie verejnej správy prírodným prostredím (reliéfom) Slovenska a štátnymi útvarmi, v rámci 
ktorých sa diali zmeny územno-správneho usporiadania. 

3. Vo všetkých doterajších etapách sa vystriedali v podstate 4 systémy územno-správnej 
organizácie: 
- systém hradských španstiev (komitátov), stolíc, žúp (počet 17-21), 
- systém veľkých žúp, krajov (6-8), 
- systém dištriktov, veľkých krajov (2-4), 
- systém krajinského usporiadania (1). 
Z nich najstabilnejší, najdlhšie trvajúci (13. st. - zač. 20. st.), kontinuálne na seba nadväzujúci 
s minimálnymi zmenami bol systém stolíc resp. žúp. Počas éry Československa sa s výnimkou 

krajinského zriadenia aplikovali systémy veľkých regiónov. Je zaujímavé, že najdlhšie z nich vydržal 
posledný systém veľkých krajov a veľkých okresov v rokoch 1960- 1990, a to vďaka totalitnému 
systému s maximálnym stupňom centralizácie štátnej moci. Celé 

obdobie komunistickej éry bol uplatňovaný trojstupňový systém štátnej správy (KNV, ONV, 
MsNV resp. MNV) bez akejkoľvek existencie samosprávy. 
4. Počas doterajšieho územno-správneho vývoja do roku 1990 bolo Slovensko len raz postavené 

do roly jedného územno-správneho celku (krajinské usporiadanie v rokoch 1928- 1938) a jedinýkrát 
bolo samostatným štátnym útvarom (Slovenský štát v rokoch 1940-1945). 

5. Niektoré administratívne regióny vyvíjajúce sa na území Slovenska počas Uhorska resp. 
Rakúsko-Uhorska presahovali súčasné hranice Slovenska resp. aj centrá týchto celkov sa nachádzali 
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mimo Slovenska. Jednalo sa o stolice resp. župy na južnom Slovensku a Užskú stolicu na východnom 
Slovensku. 

6. Centrá najstarších administratívnych regiónov sídlili väčšinou na hradoch. Od 17. storočia 
sa postupne začala presúvať administratívna funkcia do miest, čo si vyžiadalo v 17. – 18. 

storočí výstavbu administratívnych budov. Zatiaľ čo tradičné historické slovenské regióny mali centrá 
pomerne stabilizované a s progresívnym vývojom v histórii, pre regióny južného Slovenska platí 
absencia významnejších historických centier (vďaka lokalizácii centier v maďarských častiach 
administratívnych celkov). 

7. Pri tvorbe nového modelu územno-správneho usporiadania je pomerne často aplikovaným 
návrat k niektorému z historických modelov. Z tohto dôvodu je poznanie všetkých historických 

etáp a poučenie sa z doterajšieho vývoja dôležité. Z doterajších štyroch modelov usporiadania 
prichádzali pre novú organizáciu do úvahy dva: župný model a model krajov. 
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VÝVOJ URBANIZÁCIE A MESTSKÉHO OBYVATE ĽSTVA SLOVENSKA 
 

Gabriela Czaková 
 

Úvod 
 

Mesto, ako komplexný geografický, sociálny, ekonomický a urbanistický priestor je objektom 
skúmania mnohých vedných disciplín. Ide o územie s vysokou koncentráciou obyvateľstva a ľudských 
aktivít na relatívne malej ploche. Teritórium mesta sa vyznačuje najvyšším stupňom transformácie 
pôvodného prírodného prostredia. Jeho súčasná podoba je obyčajne výsledkom dlhotrvajúceho 
pôsobenia rozličných procesov (Zibrin, 2000). V súčasnej transformujúcej centrálnej Európe sa mestá 
stali významným objektom skúmania post - socialistických procesov a ich efektov v urbánnom a 
suburbánnom priestore. Jedným z výrazných premien tohto je zvrat migračných prúdov obyvateľstva 
a komerčných subjektov zo smeru vidiek → mesto na smer mesto → vidiek. Uvedený prevrat je 
sprevádzaný dekoncentračnými tendenciami v intraurbánnom priestore a koncentračným sklonom 
v periférnych častiach mesta a jeho okolia (Dická, 2006).  

Podľa Radvániho (1991) sa urbanizácia z vecného hľadiska chápe, alebo chápala ako funkcia 
industrializácie a industrializáciou indukovaného terciárneho a kvartérneho sektoru v úzkej vzájomnej 
súvislosti s vedecko-technickým rozvojom. Urbanizácia je však najmä sociálnopriestorovým procesom, 
pretože spôsobuje zásadné premeny v spoločnosti (zmenu spôsobu života obyvateľov...) i v organizácii 
priestoru (polarizáciu ekonomických aktivít obyvateľstva, infraštruktúry do urbanizačných priestorov). 
 

Metodika a cieľ 
 
Problematikou urbanizácie sa v geografickej literatúre zaoberali viacerí autori. Vývoj urbanizácie 

popísal vo svojom príspevku Lauko (2001), Radváni (1991), vývojom urbanizácie sa zaoberal aj 
Bašovský (1998). Zibrin (2000) popísal vývoj miest, urbanistické zmeny miest boli predmetom záujmu 
prác Korca (1999),  Slavíka (1998), Dickej (2006).  

Cieľom príspevku je analyzovať urbanizáciu Slovenska a jej vývoj od roku 1869 
a charakterizovať jednotlivé obdobia urbanizácie.  Na splnenie cieľa budeme vychádzať z následných 
metodických krokov, medzi ktoré patrí charakteristika vývoja počtu mestského obyvateľstva Slovenska 
od roku 1869 cez jednotlivé sčítania ľudu až po rok 2006. Rast, resp. pokles obyvateľstva vyhodnotíme 
aj podľa indexu rastu, podľa ktorého porovnáme podiel obyvateľstva v jednotlivých veľkostných 
kategóriách miest počas jednotlivých rokov sčítania. Ak bude hodnota indexu vyššia ako 100, 
v sledovanom roku (v porovnaní s predchádzajúcim rokom) nastal rast obyvateľstva, ak jeho hodnota 
nedosiahne 100, tak v stanovenom roku ( v porovnaní s predchádzajúcim rokom) nastal pokles 
obyvateľstva.  

Na základe tohto vývoja je možné vymedziť jednotlivé etapy urbanizácie Slovenska 
a charakterizovať počiatky urbanizácie, jej rozmach, úpadok a zvrat migračných tokov na vidiek. 
 

Vývoj urbanizácie na Slovensku 
 

Pre hodnotenie vývoja urbanizácie Slovenska je vhodné uviesť vývoj podielu obyvateľstva 
Slovenska žijúceho v mestách podľa veľkostných skupín (tabuľka č. 1) a podľa indexu rastu poukázať 
na rast, resp. pokles obyvateľstva v jednotlivých sčítaniach (tabuľka č. 2), ako aj zanalyzovať situáciu 
podľa fáz vývoja urbanizácie. Podľa Bašovského (1989, in Lauko, 2001) prebiehala urbanizácia na 
Slovensku v niekoľkých fázach.  

Prvé obdobie spadá do čias, keď bolo Slovensko súčasťou Rakúsko - Uhorska. Jeho počiatky sa 
zhodujú s počiatkami rozvoja kapitalistických výrobných vzťahov v Uhorsku. Vzhľadom na slabú 
industrializáciu celého Uhorska sa uskutočňoval priemyselný rozvoj Slovenska len veľmi pomaly 
a nerovnomerne. V dôsledku toho bola urbanizácia na Slovensku veľmi slabá. V období 1. sčítania ľudu 
tvorilo mestské obyvateľstvo z celkového počtu obyvateľov len 10,1 %. Pri sčítaní pred 1. svetovou 
vojnou v roku 1910 sa podiel mestského obyvateľstva zvýšil na 16,2 %, čo však poukazuje na veľmi 
malú urbanizáciu Slovenska (Lauko, 2001). Podľa Radvániho (1991) však Slovensko v tomto období 
prispievalo urbanizácii iných krajín odchodom svojich vlastných obyvateľov. Podľa autora žilo v roku 
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1910 v Budapešti a jej okolí 150 000 ľudí zo Slovenska, čo predstavovalo asi 17 % z celkového počtu 
obyvateľov. 

Druhé obdobie sa zhoduje s obdobím buržoáznej  ČSR. Pri sčítaní v roku 1921 dosiahol stupeň 
urbanizácie 18,8 % (tabuľka 1). Do roku 1950 vzrástla o 6,1 %, teda na 24,9 %. Podľa Radvániho 
(1991) veľkomestský stupeň urbanizácie dosiahol hodnotu 5,6 % v roku 1951, kedy Bratislava 
prekročila 100 000 obyvateľov (index rastu 169,6 – tabuľka 2). Podľa tohto autora však Slovensko 
naďalej ostávalo rurálnou krajinou. Rast obyvateľstva sa neopieral o vlastný rozvoj priemyslu, ale 
hlavne o rozvoj, resp. hypertrofiu terciárnych aktivít a remeselnej výroby. Mnohé, najmä menšie mestá 
mali typicky agrárny charakter a boli obklopené i čisto agrárnym prostredím. Takéto mestá skôr 
abstrahovali v sebe znaky rurálneho prostredia, namiesto toho, aby ho transformovali na mestský obraz.  

Tretím obdobím urbanizácie je obdobie socialistickej industrializácie Slovenska, ktoré 
prostredníctvom veľkej výstavby podnikov v mestách a budovaním komplexnej bytovej výstavby, 
„stiahlo“ obyvateľstvo z vidieka a tým sa podiel obyvateľov žijúcich v mestách zvýšil z 24,9 % (rok 
1950) na 37 % v roku 1970. V rokoch 1961 a 1970 nastal v porovnaní s rokom 1950 výrazný rast 
obyvateľov stredne veľkých a veľkých miest s počtom obyvateľov od 20 000 (index rastu 149,4 – 
tabuľka 2) a veľkomiest od 100 000 obyvateľov (index rastu 137,9 – tabuľka 2) a súčasne následný 
pokles obyvateľstva v malých mestách do 19 999 obyvateľov (1980). Za 30 rokov sa zvýšil počet 
mestského obyvateľstva z 24,9 % (1950) na 50,2 % (tabuľka 1). Slovensko sa tak za 30 rokov stalo 
urbanizovanou krajinou (Lauko, 2001). Toto obdobie môžeme teda nazvať hlavnou fázou urbanizácie 
Slovenska.  

Ako poslednú fázu urbanizácie by sme mohli vyčleniť súčasnú postindustriálnu 
a postsocialistickú etapu. V nej sa kvantitatívny rozvoj miest pribrzdil. Priemysel, ako hlavná aktivita 
miest predchádzajúcej fázy postupne odstupuje na úkor nevýrobného terciárneho a kvartérneho sektoru 
(Lauko, 2001). Zmenu politicko - spoločenskej situácie po roku 1989 možno badať pri sčítaní v roku 
2001, kedy sa zvýšil podiel obyvateľstva na vidieku. V rokoch 1991 až 2006 sa počet obyvateľov 
Slovenska zvýšil o viac ako stotisíc. Podiel obyvateľstva vo vidieckych sídlach sa od roku 2001 zvyšuje, 
v roku 2003 a 2006 prevýšil 50 %. Táto fáza urbanizácie je charakteristická sťahovaním obyvateľstva na 
vidiek (suburbanizácia), ako aj dezintegráciou obcí, kedy sa niekoľko obcí odčlenilo od mesta.  Táto 
etapa urbanizácie je spojená s nástupom trhového hospodárstva, súkromného vlastníctva 
a demokratizačného procesu (Lauko, 2001). 

 
Tabuľka 1: Vývoj podielu obyvateľstva v mestách SR 

podiel obyvateľstva v sídlach veľkostné skupiny miest podľa počtu obyvateľov v % 

Rok 
Počet 
obyvateľov   vidieckych    mestských  do 9999 

  10000 – 
  19999 

   20000 - 
   49999 

   50000 – 
    99999 

        100000  
         a viac 

  1869 2 481 811 89,9 10,1 48,52 23,76 27,72 0 0 
  1921 2 993 859 81,2 18,8 40,96 32,98 0 26,06 0 
  1930 3 329 793 77,4 22,6 35,61 24,0 14,67 12,46 13,26 
  1950 3 442 111 75,1 24,9 34,53 22,49 13,25 7,24 22,49 
  1961 4 174 046  70,3 29,7 30,87 23,49 19,8 6,38 19,46 
  1970 4 537 290 63 37,0 23,35 18,94 17,19 13,68 26,84 
  1980 4 986 177 49,8 50,2 14,94 21,71 23,31 16,73 23,31 
  1991 5 274 335 43,32 56,68 13,51 15,15 27,27 21,41 22,66 
  2001 5 379 455 44,41 55,59 12,29 15,41 28,45 21,61 22,24 
  2003 5 380 053 55,47 44,53 12,95 15,16 28,32 21,43 22,14 
  2006 5 389 180 55,1 44,9 12,86 15,23 28,3 21,37 22,24 

Zdroj: ŠÚ SR, 2009, Retrospektívny lexikón obcí ČSSR 1850 - 1970 

 
Podľa Slavíka (1998) industrializácia a s ňou spojená urbanizácia spôsobili postupné 

vyľudňovanie vidieckych sídiel emigráciou mladších generácií do miest, čo položilo základy 
súčasnému „šedovlasému“ syndrómu dediny. Popieranie tradície, súkromnovlastníckych princípov 
spôsobilo zmenu myslenia a vzťahu ľudí k prostrediu. Vytratila sa nápaditosť, invencia a zavládla 
akási uniformita, ktorá sa prejavila i v krajinnom prostredí. Tieto sídla boli najviac zasiahnuté 
centralizáciou a s ňou spojeným administratívnym zlučovaním – integráciou, ako aj dezintegráciou 
obcí. V tejto skupine boli vytypované sídla na stagnáciu a postupný zánik ako tzv. „neperspektívne 
sídla“. 
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Tabuľka  2: Index rastu mestského obyvateľstva v jednotlivých obdobiach sčítania   
                    v rokoch 1896 - 2006 

Veľkostné kategórie miest podľa počtu obyvateľov 
  Obdobie rokov do 9999 10000 - 19999 20000 - 49999 50000 - 99999 100000 a viac 

   1896 -1921 84,4 138,8    0,0   0,0     0,0 
   1921-1930 86,9   72,8    0,0  47,8     0,0 
   1930-1950 97,0   93,7   90,3  58,1 169,6 
   1950-1961 89,4 104,4 149,4  88,1    86,5 
   1961-1970 75,6  80,6   86,8 214,4 137,9 
   1970-1980 64,0 114,6 135,6 122,3    86,8 
   1980-1991 90,4  69,8 117,0 128,0    97,2 
   1991-2001 91,0 101,7 104,3 100,9    98,1 
   2001-2006 104,6  98,8   99,5   98,9 100,0 

Zdroj: vlastné prepočty, 2009 
 

Od polovice 80. rokov však práve zmena ekonomických podmienok sa odzrkadlila  v prudkom 
znížení rozsahu bytovej výstavby v 90. rokoch, kedy sa koncentračné tendencie z 80. rokov začali 
meniť na dekoncentračné. Využitie hypoték poskytovaných štátom pre individuálnu výstavbu 
rodinných domov umožnilo jednorazovú investíciu s následným splácaním a výstavba diaľnic v okolí 
miest a rozvoj automobilizmu  sprístupnili veľké množstvo relatívne lacnej pôdy pre novú výstavbu. 
Značná časť domácností mohla realizovať jeden zo svojich veľkých snov. Bývanie vo vlastnom 
rodinnom dome blízko mesta už nebolo dostupné len bohatým, ale stalo sa dostupným životným 
cieľom širokých stredných vrstiev. Výber miesta bydliska obyvateľov bol ovplyvnený prevažne 
dobrou dostupnosťou, kvalitou prírodného prostredia a sociálnou a estetickou kvalitou 
novourbanizovaného prostredia (Ouředníček, 2003)  

Práve táto zmena poukázala na počiatky suburbanizácie na Slovensku, kedy sa obyvateľstvo 
sťahovalo na vidiek.  
 

Záver 
 
Jednotlivé etapy urbanizácie sú typické určitými faktormi, ktoré ich ovplyvňujú. 

Najvýznamnejším faktorom bol priemysel, ktorý výrazne ovplyvnil sťahovanie obyvateľstva do miest 
v období socialistickej industrializácie Slovenska. Po roku 1989 však nastal obrat migračných prúdov 
a postupne sa zvyšoval podiel vidieckeho obyvateľstva na úkor mestského.  Tejto etape urbanizácie 
hovoríme ako postindustriálna etapa, kedy nastal postupný rozvoj suburbanizácie, ako jedného zo 
základných transformačných procesov urbanizácie.   

 
Príspevok bol spracovaný v rámci projektu CGA VI/9/2008 Sídelná identita ako východisko pre TUR 
na príklade Nitrianskeho kraja. 
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ŠARIŠ 
 

Anton Fogaš 
 
 

Úvod 
 

Potreba spoznávať svoju históriu je v súčasnom globalizujúcom sa svete veľmi aktuálna. Slováci 
ako pomerne malý európsky národ, začlenený do spoločenstva omnoho väčších národov zjednocujúcej 
sa Európy majú svoju bohatú históriu, ktorou prispeli do pestrej mozaiky európskych dejín. Okrem 
národného povedomia je potrebné posilniť aj aspekty príslušnosti k historickým slovenským regiónom. 
Tento proces je aktívny v súčasnosti aj v mnohých ďalších európskych krajinách (Španielsko, 
Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko apod.). Na území východného Slovenska existovalo v minulosti 
viacero regiónov, ktoré vytvorili stolice ako historické územné celky – Abovská, Spišská, Šarišská, 
Turnianska, Užská a Zemplínska. V predkladanom príspevku bližšie charakterizujeme jeden 
z najvýznamnejších slovenských historických regiónov, Šariš.     
 

Geografická poloha 
 

Región Šariš sa nachádza v severnej časti východného Slovenska pri hraniciach s Poľskom. 
Zaberá územie historickej Šarišskej stolice a župy. Je tvorený okresmi Prešov, Sabinov, Bardejov, 
Svidník a Stropkov. Čiastočne sem zasahujú svojimi výbežkami aj východná časť okresu Stará 
Ľubovňa, severná časť okresu Košice – okolie a severozápadná časť okresu Vranov nad Topľou. Na 
severe hraničí Šariš s Poľskom, na východe a juhovýchode s okresmi Medzilaborce, Humenné a Vranov 
nad Topľou patriacimi do regiónu Horného Zemplína, na juhu s okresom Košice- okolie patriacom do 
regiónu Abova a celú západnú hranicu obklopujú okresy spišského regiónu- Gelnica, Spišská Nová Ves, 
Levoča, Kežmarok a Stará Ľubovňa. Celková rozloha Šariša je vyše 3200 km². V novom 
administratívnom usporiadaní Slovenska sú okresy Šariša súčasťou Prešovského kraja. 
 
 

Prírodné pomery 
 

Región Šariš je charakteristický najmä hornatým prostredím s výraznými údoliami veľkých 
východoslovenských riek – Torysy, Tople, Ondavy a ich prítokov. Zasahuje sem viacero 
geomorfologických celkov, ktoré vytvárajú pestrú mozaiku živej a neživej prírody. Najvyšší bod územia 
sa nachádza na chrbte Braniska v nadmorskej výške 1171 m a najnižší bod, 185 m je v katastri obce 
Daletice. Horskou osou severnej časti Šariša je pohorie Čergov. Je to je masívny horský celok v oblasti 
Východných Beskýd, výrazne vystupujúci nad okolité orografické jednotky. Predstavuje flyšové 
pohorie elipsovitého tvaru, budované zväčša odolnými hrubolavicovými pieskovcami s vložkami 
bridlíc. Zo širokých a rozľahlých plošín sa vypína značne odlesnený chrbát s bočnými rázsochami 
lúčovito vybiehajúcimi na všetky strany. Z hlavného chrbta vyčnievajú najvyššie vrcholy horstva, 
Minčol (1157m), Veľká Javorina (1098m), Solisko (1056m) a Čergov (1050m). Stráne po obvode 
pohoria sú rozčlenené hlbokými dolinami potokov. Čergov je pramennou oblasťou Tople. Prírodnou 
dominantou severovýchodnej časti regiónu je Ondavská vrchovina, rozsiahly horský celok v oblasti 
Nízkych Beskýd. So svojou dĺžkou 87 km, šírkou 45 km a celkovou rozlohou 1800 km² je 
najrozsiahlejšou vrchovinou na Slovensku. Vrchovina má príkrovovo- vrásovú stavbu, budujú ju 
flyšové horniny zastúpené pieskovcami, ílovcami, bridlicami a slieňovcami. Ondavská  vrchovina má 
hladko modelovaný pahorkatinový až vrchovinový reliéf, s výškou chrbtov 500-700 m. Pozdĺžne chrbty 
karpatského smeru sa striedajú s pretiahnutými depresiami- brázdami, prípadne kotlinami. Častým 
javom sú kryhové a plošné zosuny. Na odlesnených stráňach sa uplatňuje silná výmoľová erózia. 
Najvyšším bodom vrchoviny je na severozápade sa nachádzajúci Smilniansky vrch (750m). Kotliny 
a brázdy majú teplú kotlinovú klímu. Priemerné januárové teploty sa pohybujú od -2° C do -6° C, 
priemerná júlová teplota od 16° C do 20° C. Snehová pokrývka trvá 18 až 100 dní v roku. Priemerný 
ročný úhrn zrážok je 650 až 800 mm. Ondavskú vrchovinu odvodňuje Topľa a Ondava s bohato 
rozvetvenou sieťou prítokov. Sú to toky stredohorskej oblasti s maximom prietokov v marci, minimom 
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v septembri a októbri. V pôdnom kryte prevládajú kambizeme, na nivách riek sú vyvinuté fluvizeme 
a glejové pôdy. Ondavská vrchovina patrí do floristickej oblasti Carpaticum occidentale, podoblasti 
Beschidicum orientale. Najväčšiu plochu zaberajú bučiny ale v južnej časti sú  aj dubovo- hrabové lesy. 
V podraste sa vyskytujú niektoré horské druhy, napr. čemerica purpurová, kostrava horská. Na mnohých 
miestach sa vyskytujú sekundárne ihličnaté lesy (smrečiny a boriny). Vyvýšené chrbty sú spravidla 
zalesnené a neosídlené. Severne od Bardejova po štátnu hranicu s Poľskom sa rozkladá 
geomorfologický celok Busov, patriaci do oblasti Nízkych Beskýd. Tvoria ho najmä pieskovce. 
Relatívne masívne pohorie je rozrezané lúčovito usporiadanými hlbokými dolinami. Najvyšším vrchom 
pohoria je Busov (1002m), vretenovitý až oválny masív, vypreparovaný erózno- denudačnými procesmi 
z pieskovcového flyšu. Prevládajúcimi porastami sú bukovo- jedľové lesy s výskytom tisu. 
Z turistického hľadiska sú najzaujímavejšie východné svahy pohoria okolo Regetovky, kde sú dobré 
podmienky na lyžovanie. Výrazným masívom je aj Stebnícka Magura (900m) s národnou prírodnou 
rezerváciou Stebnícka Magura na severovýchodnom svahu v pramennej oblasti Stebníckeho potoka. 
Ľubovnianska vrchovina zasahuje do Šariša svojou nižšou východnou časťou. Tento horský celok 
predstavuje flyšové pohorie s príkrovovo- vrásovou stavbou, nepravidelne usporiadanými chrbtami 
a hladko modelovanými dolinami. Povrch je zväčša odlesnený, lesy sa zachovali len v menej 
prístupných častiach pohoria. 

Najvýchodnejšiu časť regiónu zaberá horský celok Laborecká vrchovina. Je to flyšové pohorie 
vypĺňajúce východnú časť Nízkych Beskýd. Budujú ho súvrstvia ílovcov a pieskovcov. Povrch tvorí 
sústava vyvýšenín a chrbtov pretiahnutého tvaru (500-700m), medzi ktorými vznikli erózno- denudačné 
brázdy. 

Spišsko- šarišské medzihorie je výraznou eróznou zníženinou vyhĺbenou riekou Torysa pozdĺž 
bradlového pásma v dĺžke 60 km. Vystupujú z nej bradlové tvrdoše (Šarišské bradlá) rôznych rozmerov 
a tvarov. Spišsko- šarišské medzihorie lemujú na západe Levočské vrchy a Bachureň. Levočské vrchy 
sú rozložitým pohorím vnútrokarpatského flyša, vyzdvihnutým pozdĺž zlomov nad Popradskú 
a Hornádsku kotlinu, od 600 m do 1281 m (Čierna Hora). Reliéf je hladký, stredne až hlboko rezaný, 
vcelku hornatinový. V Levočských vrchoch je hojný výskyt smrekovcových porastov. Bachureň je 
pieskovcový masív hornatinového rázu s pieskovcovými, resp. zlepencovými tvrdošmi, so značnou 
relatívnou výškou (od 600 m do 1082 m). Výrazným prírodným a etnografickým predelom medzi 
Šarišom a Spišom je pohorie Branisko v západnej časti regiónu. Je to jadrové pohorie s hrasťovou 
štruktúrou a výraznými zlomovými svahmi na východnej a západnej strane. Sedlo Branisko (750m) ho 
delí na dve časti- Smrekovicu a Sľubicu. Prevláda hornatinový reliéf. Skalné formy sa viažu na 
kremence a zlepence (Suchý hrb), vápence a dolomity (Rajtopíky, Veľká skala, Kamenná baba). V 
južnej časti Šariša sa rozprestierajú Šarišská vrchovina, Čierna hora, Košická kotlina, Slanské vrchy a 
Beskydské predhorie. Šarišská vrchovina je horský celok v Podhôľno- magurskej oblasti. Toto nízke 
(do 700 m) rozložité flyšové pohorie má hladko modelovaný pahorkatinový až vrchovinový reliéf, 
prestúpený zlomami. Vyššie chrbty, častokrát kvestového rázu budujú pieskovce a zlepence. Na menej 
odolný flyš (ílovce, bridlice) sa viažu široké, plytšie, často úvalinovité doliny až brázdy. Čierna hora je 
pohorie patriace k Slovenskému rudohoriu. Prevažuje tu kryštalinikum, najmä kryštalické bridlice 
s monotónnym hladkým reliéfom. Na severozápade sa do masívu Čiernej hory hlboko vrezal Hornád, 
pozdĺž ktorého je reliéf pestrejší s množstvom výrazných vrchov so skalnými útvarmi na druhohorných 
vápencoch a dolomitoch so zaujímavými biocenózami. Košická kotlina je rozľahlá, smerom na juh 
otvorená tektonický depresia, patriaca k teplým, nízkym kotlinám (180-430 m).Vypĺňajú ju neogénne 
a paleogénne sedimenty. Rozsiahlu poriečnu roveň rozčlenili rieky Hornád, Torysa, Olšava a ich prítoky 
na pahorkatinu so širokými chrbtami, plytkými a často úvalinovitými dolinami, dvíhajúcu sa nad 
širokými pásmi riečnych nív v smere S-J, lemované riečnymi terasami. Značnú rozlohu majú aj 
sprašové hliny a spraše. Výrazne prevažuje pahorkatinový až vrchovinový reliéf. Slanské vrchy sú 
pohorím Matransko- slanskej oblasti. Budujú ich andezity a ich pyroklastiká, na juhu aj dacity. Majú 
hrasťovitú štruktúru a sú vyzdvihnuté pozdĺž okrajových zlomov S-J. Zlomy a stratovulkanická stavba 
podmieňuje silne členitý, prevažne hornatinový reliéf. V pohorí je častý výskyt zosuvov. Beskydské 
predhorie je úzka, pretiahnutá zníženina, vymodelovaná v menej odolných horninách flyšu 
a bradlového pásma. Má pahorkatinový, miestami až rovinný reliéf. 

Z klimatického hľadiska patrí Šariš, podobne ako ostatné Slovensko do mierneho pásma a do 
teplej, mierne teplej a chladnej oblasti. Prejavuje sa tu výraznejšie vplyv kontinentálnej klímy 
s extrémnejšími rozdielmi medzi letom a zimou. Priemerné teploty v lete dosahujú hodnoty okolo 20° C 
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a v zime -7° C. Počet dní so snehovou pokrývkou je približne 100 s maximálnou hrúbkou okolo 80 cm, 
najmä v horských oblastiach Horného Šariša. 

Z hydrografického hľadiska je Šariš významným regiónom nielen z celoslovenského, ale aj z 
celoeurópskeho hľadiska, keďže tadiaľto prechádza rozvodie medzi Čiernym a Baltským morom 
(Levočské vrchy, Spišsko – šarišské medzihorie, Čergov, Ľubovnianska vrchovina, Busov, Ondavská 
vrchovina, Laborecká vrchovina). K najvýznamnejším vodným tokom Šariša patria Torysa s prítokom 
Sekčov, Topľa a Ondava s prítokom Oľka. Regiónom čiastočne pretekajú Poprad a Hornád.  
Región Šariša je do značnej miery odlesnený. Rozsiahle plochy tvorí kultúrna krajina s prevládajúcou 
poľnohospodárskou pôdou, lúkami a pasienkami. Z lesných spoločenstiev sú zastúpené predovšetkým 
porasty duba, hraba, buka, miestami s prímesou jedle, javora, jaseňa, bresta, čiastočne smrekové 
a borovicové porasty, ako aj zvyšky lužných lesov pozdĺž vodných tokov. Medzi vzácne rastlinné druhy 
patrí deväťsil biely, áron škvrnitý, mesačnica trváca, papradka alpínska, horec luskáčovitý, pichliač 
Waldsteinov, čarovník alpínsky, stokláska Micheliho, zvonček karpatský, bodliak kopcový, poniklec 
slovenský, slezinník severný, žltohlav európsky, plavúň alpínsky a ďalšie. Živočíchov reprezentujú 
najmä zástupcovia listnatých a ihličnatých lesov, polí a lúk: diviak lesný, jeleň lesný, srnec lesný, zajac 
poľný. Z chránených druhov sa vyskytuje vlk dravý, rys ostrovid, líška hrdzavá, kuna lesná, jazvec 
lesný, vydra riečna, mlok karpatský, mlok veľký, salamandra škvrnitá, orol skalný, myšiak hôrny, haja 
červená, výr skalný, sova dlhochvostá, krkavec čierny, bocian čierny, včelárik zlatý, ďateľ hnedkavý, 
slávik tmavý a ďalšie.  
            

Chránené územia  
 
Na územie Dolného Šariša nezasahuje žiadny národný park ani chránená krajinná oblasť. O to 

bohatšia je tu sieť maloplošných chránených území. V severnej časti regiónu v pohorí Čergov sa 
nachádzajú národné prírodné rezervácie Hradová hora s výskytom čemerice purpurovej a iných 
vzácnych druhov východokarpatskej flóry, Čergovský Minčol s typickou horskou karpatskou kvetenou 
so zastúpením východokarpatských prvkov a lesných spoločenstiev najvyšších polôh Čergova, 
Čergovská javorina so zachovanými prirodzenými lesnými spoločenstvami bukových javorín a prírodná 
pamiatka Bradlové pásmo s bradlovými tvrdošmi (od Kamenice po Pusté pole) ako názorným 
príkladom erózneho reliéfu, ktorý je výsledkom selektívneho zvetrávania rôzne odolných hornín. 
Prírodná pamiatka má vysokú estetickú hodnotu. V Levočských vrchoch sa nachádzajú prírodné 
rezervácie Bišar s typickými spoločenstvami horských kvetnatých lúk a bohatým výskytom vzácnej 
chránenej rastliny - ľalie cibuľkonosnej a Valalská voda s prameniskom Valalskej vody so zachovalými 
močiarmi a slatinnými lúkami a s najrozsiahlejším územím výskytu vachty trojlistej na východnom 
Slovensku. V pohoriach Branisko a Bachureň sú veľmi zaujímavými národná prírodná rezervácia 
Kamenná Baba, geomorfologicky a botanicky vzácne územie s výskytom prealpínskych a dealpínskych 
druhov rastlín a klasickými ukážkami krasu s výskytom vtáčieho druhu murárika červenokrídleho 
a prírodné rezervácie Salvatorské lúky s mokrými lúčnymi slatinnými rastlinnými spoločenstvami a 
jedným z dvoch nálezísk jazyčníka sibírskeho v SR okrem údolia Hnilca v Slovenskom raji a Šindliar 
s cennou a bohatou bryoflórou a s významným zastúpením rašelinníka. V Šarišskej vrchovine sa 
nachádza niekoľko zaujímavých chránených geologických lokalít. Je to prírodná rezervácia Dunitová 
skalka s neobyčajne vzácnym náleziskom povrchového výskytu dunitu na Slovensku a prírodné 
pamiatky Podmorský zosuv so strmou 40 m vysokou skalnou stenou, vytvorenou ťažbou kameňa s 
ukážkou bazálneho súvrstvia paleogénu a Hrabkovské zlepence s odkrytým geologickým profilom 
Širockej brázdy. V Košickej kotline sú vyhlásenými chránenými územiami národná prírodná rezervácia 
Gýmešský jarok so vzácnymi lesnými spoločenstvami brezových dúbrav a oglejených bukových dúbrav 
a prírodná rezervácia Mirkovská kosatcová lúka so zvyškami spoločenstiev zamokrených lúk západného 
predhoria Slanských vrchov s bohatým výskytom kosatca sibírskeho. V juhovýchodnej a východnej 
časti regiónu sa vyskytuje najviac chránených území, ktoré majú súvis s geologickými, 
geomorfologickými a fytogeografickými pomermi neovulkanických Slanských vrchov a k nim 
priliehajúceho územia. Sú tu vyhlásené národné prírodné rezervácie Šimonka a Kokošovská dubina, 
prírodné rezervácie Pusté pole, Dubová hora, Zbojnícky zámok, Fintické svahy a Kapušiansky hradný 
vrch a chránený areál Dubnícke bane. Izolovanými chránenými územiami v regióne sú národná prírodná 
rezervácia Šarišský hradný vrch, prírodná rezervácia Demjatské kopce a chránený areál Holá hora.  
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Východná časť Horného Šariša (okresy Stropkov a Svidník) zasahuje do chránenej krajinnej oblasti 
Východné Karpaty. Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty tvorí severozápadnú prihraničnú časť 
z územia pôvodnej chránenej krajinnej oblasti, vyhlásenej v roku 1977, ktorá nebola začlenená do 
národného parku Poloniny. Novelizovaná bola v roku 2001. Rozloha chránenej krajinnej oblasti je 25 
307 ha. Územie je budované flyšovými súvrstviami, najmä ílovcami a pieskovcami. Oblasť sa 
vyznačuje bohatými lesmi, ktoré sú hlavným ekostabilizačným prvkom krajiny a vhodným prostredím 
pre rastlinstvo a živočíšstvo viazané na lesné prostredie. V jej maloplošných chránených územiach sú 
ešte zachované prirodzené jedľové bučiny situované na flyšových svahoch Laboreckej vrchoviny. V ich 
bohatom bylinnom kryte sa vyskytuje kostrava horská, ostružina srstnatá, lipkavec marinkový. Cenné sú 
slatinno-rašelinné fytocenózy s významným zastúpením rašelinníkov, páperníka pošvatého, kýchavicou 
Lobelovou, bezkolencom belasým. Z východokarpatských druhov sa tu vyskytuje mliečnik Sojákov. 
Pôvodné lesné porasty sú zároveň vhodným prostredím pre chránené a ohrozené živočíchy, z ktorých tu 
žije napríklad vlk, rys, medveď, vydra, sova dlhochvostá, bocian čierny a ďalšie druhy.  

V oblasti Nízkych Beskýd sa vyskytujú pomerne početné, ale maloplošné a izolované ekosystémy 
slatinných spoločenstiev. Ich výskyt a cenotaxonomickú príslušnosť podmieňuje vodný režim a spôsob 
hospodárskeho využívania. V regióne severovýchodného Slovenska boli v minulosti viaceré lokality 
slatín zlikvidované pri rekultiváciách. Tie, ktoré ostali a sú hodnotné svojimi lúčnymi až slatinnými 
spoločenstvami ako aj cennými brehovými porastami boli vyhlásené za chránené územia- národná 
prírodná rezervácia Regetovské rašelinisko so slatinno-rašelinným biotopom, prírodné rezervácie 
Miroľská slatina, Radomka, Pod Beskydom a Slatina pod Lieskovcom, chránené areály Radomská 
slatina, Slatina pri Šarišskom Štiavniku a Driečna. Pramennú oblasť Tople a jej prípotočné brehové 
porasty chránia v pohorí Čergov národná prírodná rezervácia Pramenisko Tople a prírodná rezervácia 
Livovská jelšina. V pohorí Čergov sa zachovali aj vrcholové lúky, ktoré vznikli počas valašskej 
kolonizácie teda odlesňovaním vrcholových hrebeňov za účelom pasenia kôz a oviec. Ich ochranu 
zastrešuje národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol. Ochranu najväčšieho pôvodného výskytu tisu 
obyčajného vo flyšovej oblasti Karpát zabezpečuje národná prírodná rezervácia Becherovská tisina. Na 
ochranu prirodzených pralesovitých spoločenstiev s významným zastúpením jedle, buka  a ostatných 
vzácnych listnáčov boli vyhlásené národné prírodné rezervácie Komárnická jedlina ako európska 
zvláštnosť s exponátmi stromov starými 300 rokov, Stebnícka Magura s veľkým zastúpením rôznych 
druhov papradín a prírodná rezervácia Dranec. Symbiózou prírodných a kultúrno- historických hodnôt 
regiónu Horného Šariša sa vyznačuje významná krajinárska dominanta a jedna z prvých rezervácií 
východného Slovenska, prírodná rezervácia Zborovský hradný vrch. 
 

Historické sídla 
 
Mestskými sídlami v regióne Šariša sú Prešov, Bardejov, Svidník, Sabinov, Stropkov, Lipany, 

Veľký Šariš, Giraltovce a Hanušovce nad Topľou. Najväčším, najvýznamnejším a zároveň centrom 
celého Šariša je mesto Prešov. Druhým najväčším sídlom a zároveň centrom Horného Šariša je 
architektonický a historický klenot, v Zozname svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO 
zapísaný Bardejov.    

 
Prešov 
 
Prešov patril v minulosti a patrí i v súčasnosti medzi najvýznamnejšie slovenské mestá. Je to dané 

predovšetkým jeho geografickou polohou, dávnou a bohatou minulosťou, hospodárskymi aktivitami, 
ako aj intenzívnym duchovným životom a výnimočnými školskými, kultúrnymi i vedeckými tradíciami. 
Prešov bol a zostal prirodzeným centrom severovýchodného Slovenska.  Tretie najväčšie mesto 
Slovenska Prešov leží na styku troch geomorfologických celkov –Košickej kotliny (Toryská 
pahorkatina), Spišsko- šarišského medzihoria (Šarišské podolie) a Šarišskej vrchoviny pri sútoku Torysy 
a Sekčova. Neodmysliteľnými prírodnými dominantami okolia Prešova sú na východe sa tiahnúce 
vulkanické Slanské vrchy a na severe masívna hradba flyšového Čergova. Estetickým doplnkom sú 
extruzívne vulkanické telesá (Šarišský hradný vrch, Kapušiansky hradný vrch, Stráže) vystupujúce 
z okolitej krajiny severovýchodne a severozápadne od Prešova.  Geografická poloha Prešova je 
vymedzená 49º severnej geografickej šírky a 21º 15´ východnej  geografickej dĺžky. Stred mesta sa 
nachádza v nadmorskej výške 255 m. V súčasnosti má Prešov 92 147 obyvateľov. 
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Archeologické nálezy dokladajú sporadické osídlenie údolia Torysy už na sklonku staršej doby 
kamennej (asi pred 25 000 rokmi). Lovci tadeto tiahli za stádami mamutov. Ich stanice mali 
pravdepodobne iba krátkodobý charakter. Trvalejšie osídlenie mesta a jeho okolia nastáva v mladšej 
dobe kamennej (v neolite). Obyvatelia sa v tomto čase už zaoberali chovom domácich zvierat 
a poľnohospodárskou činnosťou, odrazom čoho bolo aj budovanie stálych obydlí a s tým súvisiaci 
usadlý spôsob života. V Prešove boli nájdené aj stopy po osídlení z doby bronzovej a železnej. 
Obyvateľstvo malo čulé styky s rímskymi provinciami, čo dokladujú nálezy zlatých a strieborných 
mincí. Od konca 8. storočia bolo územie Prešova trvalo osídlené slovanským obyvateľstvom, ktoré sa 
zaoberalo poľnohospodárstvom, pastierstvom, lovom a remeslami, predovšetkým hrnčiarstvom, 
tkáčstvom a kováčstvom. Z osady roľnícko- chovateľského charakteru sa postupne v 12. a13. storočí 
vyvinula remeselnícko- obchodná osada, napriek tomu, že poľnohospodárstvo zohrávalo v živote 
obyvateľov stále dôležitú úlohu. Táto zmena bola spôsobená faktom zvýšeného významu obchodno- 
vojenskej cesty prechádzajúcej údolím Torysy, spájajúcej regióny Potisia a Sedmohradska s Poľskom 
a Haličou. Príchodom maďarských kmeňov do Karpatskej kotliny a po začlenení tohto územia do 
uhorské štátu na prelome 11. a 12. storočia prišlo aj do okolia Prešova nové obyvateľstvo. Maďarské 
vojensko- strážne družiny plnili spočiatku úlohu strážcov pohraničných oblastí. Neskôr, keď stratili túto 
svoju funkciu, splynuli postupne s domácim slovenským, resp. maďarským roľníckym obyvateľstvom, 
ktoré sa tu začalo v hojnom počte usadzovať. Pestré etnické spektrum doplnili nemeckí kolonisti zo 
Saska, ktorých do Uhorska povolal kráľ Belo IV. po tatárskom vpáde v roku 1241 na oživenie 
zruinovaného hospodárstva a spustošených oblastí. Od panovníka získali rozsiahle výsady, ktoré ich 
zvýhodňovali oproti pôvodnému slovenskému obyvateľstvu, ako aj maďarským prisťahovalcom.  
Prvá písomná správa o Prešove pochádza z listiny kráľa Belu IV. zo 7. novembra 1247. V texte je osada 
Prešov uvedená pod názvom „Epuries“ a tento názov v maďarskej podobe Eperies (Eperjes) prevzali aj 
nemeckí kolonisti. Pôvod názvu Prešova nekorení v maďarskom slove eper (jahoda) ako sa mylne 
domnievali starší maďarskí historici, ale v slovanskom mene Preš. Ďalšia správa o Prešove pochádza 
z roku 1248. Postupne sa posilňoval remeselnícko- obchodný charakter mesta. 28. januára 1299 udelil 
uhorský kráľ Ondrej III. Prešovu, Veľkému Šarišu a Sabinovu mestské výsady. Prešov prestal byť 
poddanskou osadou panstva hradu Šariš a stal sa mestom. Obyvatelia boli oslobodení od poddanských 
povinností, mohli vlastniť pôdu a domy a získali aj právo voliť si samosprávne orgány- richtára 
a mestskú radu.  

Hlavným zamestnaním obyvateľstva v stredoveku boli remeslá a obchod. Najstaršie cechové 
artikuly sa síce zachovali až z roku 1451, ale už v 14. storočí prekvitali v Prešove mnohé remeslá. 
Najstaršími cechmi v meste boli kožušníci, kováči, debnári, krajčíri, obuvníci, olejníci, mäsiari, garbiari. 
Koncom 15. storočia bolo v meste 90-100 remeselníckych majstrov a spolu s tovarišmi bolo v Prešove 
približne 200 ľudí zaoberajúcich sa remeslom. Významným odvetvím sa stalo tkanie a bielenie plátna. 
Remeselníci predávali svoje výrobky na týždennom trhu, ktorý sa od 13. storočia konal tradične 
v pondelok a na výročných jarmokoch sv. Vavrinca a na Trojicu. Hlavným zdrojom príjmov mesta 
a jeho obyvateľov bol predovšetkým obchod. Prešovčania získali početné privilégiá, oslobodzujúce 
mešťanov od platenia colných a mýtnych poplatkov na kráľovských mýtniciach. Prešovskí obchodníci 
si získali uznanie aj v zahraničí, čoho dôkazom sú výsady od poľskej a uhorskej kráľovnej Alžbety 
a kráľa Ľudovíta I. zamedzujúce vyberať od nich na celom území Poľska vyššie poplatky ako od 
občanov hlavného mesta Krakova. Prešovskí obchodníci získali aj práva budínskych obchodníkov 
a viaceré podobné výsady im udelil aj kráľ Žigmund. Hlavné trasy diaľkového obchodu, na ktorom sa 
zúčastňovali Prešovčania viedli po stáročia z Potisia a Sedmohradska, odkiaľ sa dovážalo obilie, 
dobytok a víno (hlavne tokajské), na sever do Poľska, Haliče a Pruska, kde sa nakupovalo plátno, olovo, 
cín, ryby, kožušiny a na západ do banskej oblasti Sliezska a na Moravu.  

V roku 1342 sa mesto vyňalo z právomocí šarišských županov. V roku 1374 sa stal Prešov 
slobodným kráľovským mestom. Mestské výsady a hospodársky rozmach v 14. a 15. storočí spôsobili 
intenzívnu stavebnú činnosť v meste. V roku 1347 sa začal stavať farský kostol zasvätený patrónovi 
námorníkov a obchodníkov, sv. Mikulášovi. Okolo tejto dominanty mesta sa vytvorilo trhové námestie 
v tvare jednostranne vydutej šošovky, postupne zastavané po oboch stranách meštianskymi domami. 
Novovznikajúce sakrálne stavby mali monumentálny charakter a boli stavané z kameňa. Meštianske 
domy boli zo začiatku prevažne drevené a často sa stávali obeťou ničivých požiarov.  Novou cirkevnou 
stavbou bol okrem kostola sv. Mikuláša aj kostol a kláštor karmelitánov. Zo svetských kamenných 
stavieb sa už v 14. storočí spomínajú sladovne, mestské kúpele, špitál a chudobinec, v 15. storočí 
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kovolejáreň, väznica, škola a radnica. V roku 1370 povolil kráľ mestu stavať mestské hradby a na 
riadenie výstavby mestského opevnenia poslal svojho stavebného majstra Ambróza z Diósgyóru. 
Hradbový systém bol ukončený v 30. rokoch 15. storočia v čase výprav husitov do Uhorska.  
Postupný hospodársky rast mesta v polovici 14. storočia zabezpečil Prešovu prioritu v spoločenstve 
troch toryských miest (Prešov, Sabinov, Veľký Šariš), ktoré udržiavalo čulé styky so starším 
spoločenstvom spišských saských miest. Od roku 1480 sa Prešov stal členom Pentapolitany, spolku 
piatich východoslovenských slobodných kráľovských miest (Košice, Levoča, Bardejov, Prešov, 
Sabinov), ktoré spájali spoločné obchodné záujmy a podobné právne postavenie v krajine. Prešov patril 
odvtedy spolu s Budínom, Pešťou, Bratislavou, Šoproňou, Trnavou, Košicami a Bardejovom k ôsmim 
najvýznamnejším mestám v Uhorsku.  

Vyjadrením panovníkovho uznania mestu sa stal mestský erb. Prvý erb udelil Prešovu uhorský 
kráľ Ladislav V. Pohrobok v roku 1453. 

Ukončením fortifikačného systému  v polovici 15. storočia sa ustálilo urbanistické členenie 
mesta, usporiadanie jednotlivých štvrtí a ulíc, ktoré sa zachovalo dodnes. Hlavnou osou bolo 
šošovkovité námestie vybudované po oboch stranách cesty. Mesto sa rozdelilo na  niekoľko mestských 
štvrtí. S hospodárskym rozmachom mesta v 15. storočí súvisel aj rast obyvateľstva. Na začiatku 15. 
storočia mal Prešov asi 2000 obyvateľov, na jeho konci približne 3000 obyvateľov. V 15. storočí 
vzniklo mimo hradieb mesta následkom veľkého prílivu obyvateľstva z okolia na jeho severnom okraji 
horné predmestie- Horný Hušták a pod dolnou bránou dolné predmestie- Dolný Hušták.   

V druhej polovici 15. storočia, v čase hospodárskeho rozkvetu mesta sa budovali murované 
meštianske domy  v neskorogotickom štýle, neskôr boli prestavané v renesančnom slohu. Domy na 
námestí patrili najbohatším mešťanom, ktorí ich obývali niekedy aj s viacerými podnájomníkmi 
a zároveň mali v nich aj svoje hospodárske jednotky. V súčasnosti sú „výkladnou skriňou“ mesta 
a tvoria pamiatkový fond historického jadra mesta nevyčísliteľnej hodnoty. Mesto sa pre zmenu staralo 
o organizáciu spoločenského života- údržba školy, nemocnice, chudobinca, kostolov, poskytovanie 
platu učiteľom a kňazom. Správnym strediskom mesta, odrazom jeho právnej samostatnosti 
a hospodárskej sily bola budova mestskej radnice. Zaujímavosťou Prešova boli kamenné nádrže, 
z ktorých obyvateľstvo mesta čerpalo úžitkovú vodu. Mestská rada dala v 15. storočí v jednej z veží 
mestského opevnenia vybudovať špeciálne hydraulické zariadenie, ktoré vháňalo vodu z Mlynského 
jarku dreveným potrubím do kamenných nádrží. 

16. storočie bolo v znamení dvoch rozhodujúcich udalostí, ktoré mali nielen pre Prešov ale aj pre 
iné východoslovenské mestá a v širšom kontexte pre celé Uhorsko ďalekosiahly význam- reformácia 
a turecká expanzia. Po bitke pri Moháči (1526) sa rozpútal v Uhorsku boj o trón medzi Ferdinandom I. 
Habsburským a Jánom Zápoľským. Prešov sa podobne ako iné slobodné kráľovské mestá pridal 
spočiatku na stranu Zápoľského, neskôr už stál na strane Ferdinanda. Ferdinand sa Prešovu za jeho 
vernosť štedro odmenil. Oslobodil ho od niektorých poplatkov, nariadil preniesť právo skladu z Košíc 
(1537) a udelil mestu aj nový erb (1558). Pádom Budína (1541) nastala v dejinách mesta nová epocha. 
Prevažná časť  uhorskej šľachty sa začala sťahovať na Slovensko, usadila sa v mestách, Prešov 
nevynímajúc. Vďaka kráľovským donáciám a enormnému rozvoju obchodu a remesiel prežíval Prešov 
od polovice 16. storočia do začiatku nasledujúceho storočia obdobie najväčšieho rozkvetu v celej svojej 
histórii. Odraz rozmachu mesta sa prejavil aj v označovaní tejto periódy v dejinách Prešova ako 
„Eperissinum florens“- kvitnúci Prešov, súčasníkmi doplnené epitetami „Malá Viedeň“ alebo „Malé 
Lipsko“. Významným medzníkom pre mesto bola reformácia, ktorá nachádzala živnú pôdu najmä 
medzi nemeckým obyvateľstvom, ku ktorému sa neskôr pridala aj väčšina ostatných obyvateľov. Prešov 
postupne získal postavenie politického a kultúrneho centra protestantov v tzv. Hornom Uhorsku. 
Založenie evanjelického Kolégia hornouhorských protestantských stavov v roku 1666, vyššej školy 
stredoeurópskeho významu bolo toho dôkazom. V roku 1673 nastupuje rekatolizácia sprevádzaná 
usadením sa mníšskych rádov, vrátane jezuitov v meste. Protireformačné a centralizačné snahy 
Habsburgovcov vyvolali v 17. storočí niekoľko protihabsburských stavovských povstaní (Štefan 
Bocskay, Gabriel Bethlen, Juraj I. Rákóczi, František Wesselényi, Imrich Thököly, František II. 
Rákóczi). Prešov sa stal aktívnym účastníkom bojov, prechádzal z cisárskych rúk do rúk povstalcov 
a opačne, následkom čoho sa mesto úplne hospodársky zruinovalo. Do dejín mesta sa najtragickejšie 
zapísalo Thökölyho povstanie. Cisársky vojenský súd pod vedením generála Antonia Caraffu v roku 
1687 odsúdil 24 popredných mešťanov a šľachticov na smrť. Táto udalosť vošla do dejín ako Prešovský 
krvavý súd alebo Prešovské jatky. Vlna protihabsburských stavovských povstaní vyvrcholila povstaním 
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Frantiśka II. Rákócziho, ktorý sa zmocnil aj Prešova. Po porážke povstania v roku 1710 mesto 
kapitulovalo a katastrofu dovŕšil v roku 1710 mor a dva veľké požiare v rokoch 1711 a 1720.  
Do druhého desaťročia 18. storočia vstupoval Prešov hospodársky zruinovaný, finančne vyčerpaný, 
spustošený a zdecimovaný. Rokom 1710 sa končí existencia starého stredovekého Prešova a začína 
nová epocha v dejinách mesta, poznamenaná výraznými zmenami vo všetkých sférach jeho života. 
Obdobie stagnácie sa podarilo mestu prekonať po dvoch desaťročiach. Postupne vzrastala remeselná 
výroba a obchod. Okrem remesiel zabezpečujúcich výrobky dennej spotreby, boli známymi prešovské 
zvonolejárstvo a zo vzácnejších odvetví výroba organov a papiera. Zo stavieb postavených v 18. storočí 
si zasluhuje pozornosť Kalvária- neskorobarokový komplex s dvanástimi kaplnkami a dominujúcim 
kostolíkom, administratívna budova Šarišskej župy- Župný dom a súsošie Immaculaty postavené na 
mieste popraviska obetí Caraffovho súdu. 

Prešov sa už v období feudalizmu stal významným kultúrnym a školským centrom, v ktorom 
pôsobili výnimoční stavitelia, umeleckí remeselníci, maliari, literáti, vedci a pedagógovia. Dlhoročné 
tradície sa vytvorili aj v knihovníctve, divadelníctve a hudobnej kultúre. Na konci 18. storočia začali 
v Prešove vznikať prvé manufaktúry- fajansa, keramika, octáreň, výroba cukru z cukrovej repy. 
V Solivare bola ustanovená pobočka Slovenského učeného tovarišstva založeného bernolákovcami 
v roku 1792. V roku 1818 sa stal Prešov sídlom samostatného Gréckokatolíckeho biskupstva. V roku 
1831došlo k vzbure mestskej chudoby pod vplyvom sedliackeho povstania. Revolúcia v rokoch 1848-
1849 zasiahla Prešov politicky aj vojensky. Koncom februára 1849 oslobodili Prešov slovenskí 
dobrovoľníci. Začína sa tu rozvíjať aj  národnoobrodzovací proces Rusínov. V hospodárskej oblasti 
zaznamenal Prešov na konci 19. storočia stagnáciu. Ocitol sa mimo trasy košicko- bohumínskej 
železnice a ani vybudovanie tratí z Kysaku do Prešova (1870), z Prešova do Plavča (1873) a z Prešova 
do Bardejova (1893) túto situáciu nezlepšilo. V roku 1900 mal Prešov iba 13 098 obyvateľov. Prvá 
svetová vojna vyostrila hospodárske, sociálne a národnostné problémy a viedla k rozpadu Rakúsko- 
Uhorska. 16. júna 1919 bola pod kuratelou maďarských boľševikov vyhlásená v Prešove Slovenská 
republika rád, ale mala iba krátke trvanie. V období Slovenskej republiky v rokoch 1939-1944 bol 
Prešov sídlom Šarišsko- zemplínskej župy a v rokoch 1949-1960 sídlom Prešovského kraja. Po 
oslobodení vznikli v Prešove nové priemyselné podniky, boli postavené nové sídliská, školy, 
zdravotnícke zariadenia.   

Bohatá a dynamická história Prešova sa odráža v mnohých významných architektonických 
kultúrnych pamiatkach, ktoré sa nachádzajú okolo Hlavnej ulice a v jej širšom zázemí. Historické jadro 
mesta, ktoré si zachovalo vzhľad z obdobia najväčšieho rozkvetu, od druhej polovice 15. storočia do 
prvej polovice 17. storočia bolo vyhlásené v roku 1950 za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Ústrednou 
dominantou metropoly Šariša je Rímskokatolícky farský kostol sv. Mikuláša, ktorý sa vyníma 
v najširšej časti vretenovitého námestia. Chrám je gotickým trojlodím, tzv. sieňovým kostolom, ktoré 
boli rozšírené predovšetkým v nemeckých oblastiach. Radí sa k najkrajším stavbám neskorej gotiky 
u nás. Svojimi úctyhodnými rozmermi- dĺžka 54,7 m, šírka 34-45 m, výška 16 m patrí k najväčším 
chrámom rovnakého typu na Slovensku hneď za levočským chrámom sv. Jakuba a bratislavským 
Dómom sv. Martina. Postavili ho v polovici 14. storočia ako jednoloďový chrám pôvodne s cintorínom 
okolo. V rokoch 1502-1515 kostol neskorogoticky prestavali a rozšírili južným smerom, pričom vzniklo 
rozsiahle halové trojlodie. Objekt prešiel ďalšími stavebnými úpravami v polovici 17. a koncom 18. 
storočia. V rokoch 1903-1904 bolo regotizované zakončenie kostolnej veže. Najcennejšími časťami 
interiéru sú plastiky Panny Márie, sv. Vojtecha a sv. Egídia, ktoré sú súčasťou hlavného barokového 
oltára. Pochádzajú ešte zo staršieho gotického oltára z roku 1490. Vzácne sú aj gotické tabuľové maľby 
z 15. a 16. storočia, vystavené v severnej bočnej lodi. Niektoré prvky výzdoby chrámu pochádzajú 
z umeleckej dielne Majstra Pavla z Levoče. V tesnom susedstve sa nachádza Evanjelický a.v. chrám sv. 
Trojice, jednoloďová neskororenesančná stavba z rokov 1642-1647. Patrí k najstarším na Slovensku. V 
interiéri kostola je pozoruhodné pódium a organ z dielne spišských a prešovských rezbárov 
a nachádzajú sa tu aj pozostatky 17 jezuitských mníchov a superiora z 18. storočia, ako aj ostatky 
štyroch obetí Prešovského krvavého súdu z roku 1687, ktoré sem boli prenesené z kostola vo Svinej. 
Neďaleko chrámu sv. Trojice stojí budova bývalého Evanjelického kolégia. Táto národná kultúrna 
pamiatka pochádza z rokov 1666-1667 a má renesančný charakter. Pôsobili v nej mnohí významní 
pedagógovia, teológovia a filozofi (prešovská filozofická škola). Kolégium bolo strediskom vzdelanosti 
s inovatívnymi, vo vtedajšej Európe modernými pedagogickými postupmi. Na nároží budovy je 
pamätník obetí Prešovských jatiek a pamätná tabuľa na významnú udalosť spoločnej modlitby pápeža 
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Jána Pavla II. a evanjelického biskupa Jána Midriaka v roku 1995. V súčasnosti sídli v budove 
Biskupský úrad Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Celý komplex v strede 
námestia dopĺňa Stará mestská škola postavená v rokoch 1519-1522. V roku 1651 ju osobne navštívil 
J.A. Komenský. Rekonštruovaná a rozšírená bola v roku 1887. Dnes tu sídli Knižnica P.O. 
Hviezdoslava. Severne od Evanjelického kolégia, v parku stojí na mieste popraviska obetí Prešovských 
jatiek súsošie Immaculaty z roku 1751. Dominantou súsošia je Madona s dieťaťom, pozlátenou 
korunkou a žezlom. Neďaleko súsošia prechádza 49. rovnobežka severnej geografickej šírky. Pri 
Rímskokatolíckom farskom kostole sv. Mikuláša na východnej strane námestia stojí Rákócziho palác, 
najkrajšia budova tzv. východoslovenskej renesancie. Vznikol spojením dvoch starších domov. Koncom 
16. storočia sa stal ich majiteľom Žigmund Rákóczi zo Sedmohradska a prestaval ich na reprezentačný 
palác. Nádherná je najmä bohatá, dekoratívne poňatá atika, zdobená v oblúkoch slepých arkád 
a v štítoch sgrafitami s rastlinnými motívmi. V súčasnosti je objekt sídlom Vlastivedného múzea 
s historickou, etnografickou a prírodovednou expozíciou, ako aj s expozíciou o vývine požiarnej 
ochrany na Slovensku. Oproti kostolu na západnej strane námestia je zaujímavý dom č. 81, v ktorom sa 
nachádza v súčasnosti Rímskokatolícky farský úrad a dom č.79, v ktorom sa v roku 1690 narodil 
významný lekár, lekárnik a prírodovedec Ján Adam Raymann, ktorý ako prvý v kontinentálnej Európe 
očkoval proti kiahňam (1721), čo sa stalo vo vývoji lekárstva historickým činom. V severnej časti 
námestia  si zasluhuje pozornosť dom č.115 (Wierdtov dom) so zachovanou renesančnou dispozíciou. 
Unikátom sú trojpodlažné pivničné priestory so studňou v severnom parcelačnom múre. V budove sídli 
Slovenský pamiatkový ústav. Severný okraj stredovekého mesta uzatvára vyústenie Kováčskej ulice 
z pravej strany a Švermovej ulice z ľavej strany so zachovanými baštami mestského opevnenia- 
Kováčskou baštou a Kumštom (ďalšie zachovalé časti opevnenia sú pri Floriánovej bráne a pri 
františkánskom kostole a kláštore ). V suteréne Kumštu (Vodnej bašty) bolo umiestnené špeciálne 
hydraulické zariadenie „Machina Hydraulica“, ktoré prečerpávalo vodu do mestských cisterien. 
V rokoch 1931-1938 tu sídlilo židovské múzeum, jediné svojho druhu na Slovensku. Neďaleko Kumštu 
sa nachádza uzavretý areál Židovskej náboženskej obce s ústredným objektom ortodoxnej židovskej 
synagógy, postavenej v roku 1898 podľa vzoru synagógy v Tokaji v maurskom štýle. V ženskom 
oddelení synagógy je nainštalovaná stála expozícia judaík zo zbierok Ing. Bárkányho. V priestore okolo 
synagógy sú ďalšie kultové stavby- modlitebňa Bet hamidraš, ortodoxná sefardská synagóga Klaus 
a škola ješivah. Na dvore pred synagógou je umiestnený pamätník obetiam holocaustu z Prešova a 
okolia. Najkrajšou novodobou stavbou v Prešove je bezpochyby secesná budova Bosákovej banky 
z roku 1924, ktorá uzatvára severnú časť Hlavnej ulice. Jej stavbu viedol Ing. V.Glasz a pomenovanie 
dostala po Michalovi Bosákovi, slovenskom vysťahovalcovi z Okrúhleho, ktorý sa za krátky čas 
vypracoval na jedného z popredných amerických bankárov.   

Z meštianskych domov v strednej a južnej časti námestia po oboch stranách Hlavnej ulice si 
zasluhujú pozornosť dom č.80 (Sedria), dom č.73 (Radnica), dom. č.61, domy č.51 a 53 (Šarišská 
galéria), dom č.50 (Čierny orol), dom č.45 (Szentandrássyho palác), dom č.28 (Bergerova kaviareň) a 
dom č.22 (Klobušického palác). V budove Sedrie býval v 16. storočí humanistický vzdelanec Juraj 
Wernher- mestský notár, kapitán Šarišského hradu, župan Spišskej stolice, kapitán Spišského hradu 
a zakladateľ uhorskej balneológie. V tomto dome sa narodil romantický básnik F. Kerényi a v roku 
1845 tu býval aj básnik S. Petőfi. Budova radnice bola pôvodne meštianskym domom, ktorý bol 
v rokoch 1504-1509 prestavaný na mestskú vináreň. Do dnešnej podoby bola upravená renesančnou 
a barokovou prestavbou. Dnes sídli v budove Mestský úrad. V pivniciach pod radnicou bolo v roku 
1994 zriadené súkromné Múzeum vín, ktoré zhromažďuje vzorky vín zo všetkých vinárskych oblastí 
Slovenska a Česka, ako aj rôzne predmety a dokumenty o vinárstve na našom území. Dom č.61 si dal 
postaviť prvý židovský obchodník v meste Marek Holländer. Na znak vďaky, že sa mohol v Prešove 
v roku 1799 usadiť a podnikať, dal postaviť začiatkom 19. storočia Neptúnovu fontánu, ktorá sa 
nachádza v parku oproti radnici vedľa busty spisovateľa Jonáša Záborského, odhalenej v roku 1938 
a pamätníka Sovietskej armády z roku 1945. Domy č.51 a 53 boli pôvodne stredoveké meštianske 
domy, ktoré po viacerých úpravách slúžia v súčasnosti pre potreby Šarišskej galérie. Budovu terajšieho 
Čierneho orla kúpilo v roku 1562 mesto a adaptovalo na mestský hostinec. Vo dvore hostinca  postavili 
v roku 1833 prvú divadelnú budovu v meste a koncom 19. storočia po stavebných úpravách vznikol 
v objekte reprezentačný komplex mestskej reduty, na ktorý nadväzovala v roku 1844 postavená budova 
koncertno- tanečnej sály Čierneho orla v zadnej časti parcely budovy. V roku 1849 tu rečnili na 
národnej schôdzi Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban. Dnes je v objekte Park kultúry a oddychu. V 
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budove tzv. Szentandrássyho paláca bola na prelome 19. a 20, storočia umiestnená najväčšia prešovská 
banka Prešovská banková jednota a prvá moderná kníhtlačiareň v meste (spolu s vydavateľstvom), 
patriaca Árpádovi Kóschovi. Bergerova kaviareň patrila v medzivojnovom období k hlavným miestam 
stretávania sa Prešovčanov a svojou neopakovateľnou atmosférou si získala aj každého návštevníka 
mesta. Klobušického palác postavili v roku 1756 na mieste dvoch majerov ako dvojpodlažný 
štvorkrídlový mestský palác s pravouhlým nádvorím v strede. Súčasťou paláca bol aj rozsiahly 
francúzsky park s dodnes zachovaným poschodovým  altánkom. Poschodie hlavného priečelia paláca je 
bohato zdobené štukovými girlanadami. Prešov ako tolerantné religiózne centrum sa okrem už 
spomínaných sakrálnych stavieb môže pochváliť ďalšími nádhernými a vzácnymi chrámami. Na 
Františkánskom námestí sa nachádza kostol a kláštor františkánov. Kostol je zasvätený sv. Jozefovi. 
Okolo roku 1380 si postavili na tomto mieste kláštor a kostol karmelitáni. Po ich odchode v druhej 
polovici 16. storočia majetok prevzalo mesto. V rokoch 1660-1671 komplex prestavali jeho noví 
majitelia, františkáni podľa vzoru jezuitského kostola Il Gesú v Ríme. Kostol a kláštor viackrát 
opravovali, naposledy v rokoch 1984-1991. Pýchou mesta je Gréckokatolícky katedrálny chrám sv. Jána 
Krstiteľa v južnej časti Hlavnej ulice, vytvárajúci celok so sídelným gréckokatolíckym biskupským 
palácom a Gréckokatolíckou bohosloveckou fakultou Prešovskej univerzity. Pôvodne stál na tomto 
mieste mestský špitál a chudobinec, ku ktorým v 15. storočí pristavali kostol Panny Márie. V 17. storočí 
dostali komplex minoriti. V rokoch 1753-1754 kostol prestavali a zbarokizovali. V roku 1818 po 
potvrdení samostatnej diecézy gréckokatolíckej cirkvi bulou Relata Semper od pápeža Pia VII. ho 
pridelili gréckokatolíckym veriacim. V katedrále sú uložené ostatky významných osobností 
gréckokatolíckej cirkvi. Pravoslávnu cirkev reprezentuje v Prešove stavba pravoslávneho katedrálneho 
chrámu sv. Alexandra Nevského v južnej časti centra Prešova. Chrám bol postavený v rokoch 1945-
1949 v byzantskom štýle z iniciatívy najmä bulharských pravoslávnych veriacich. Veža 
s charakteristickým cibuľovým zakončením bola ku kostolu pristavaná v roku 1968. V posledných 
rokoch prebehla rozsiahla rekonštrukcia celého objektu. V blízkosti chrámu, na rohu Francisciho 
a Budovateľskej ulice sa nachádza pozoruhodná stavba Francisciho vily, v ktorej sa v súčasnosti 
nachádza sídlo úradu prešovskej eparchie pravoslávnej cirkvi. Výraznou sakrálnou dominantou Prešova 
je na západ od centra sa nachádzajúca Kalvária. Postavili ju v rokoch 1720-1769 členovia Kongregácie 
utrpenia Kristovho z iniciatívy jezuitov. Neskorobarokový komplex tvorí Krížová cesta s dvanástimi 
kaplnkami, kostol sv. Kríža a kaplnka Svätých schodov. Barokový komplex Kalvárie bol obnovený 
v osemdesiatych rokoch, ale rekonštrukčné práce pokračujú aj v súčasnosti. Z Kalvárie je impozantný 
pohľad na Prešov aj so širokým okolím. Pod Kalváriou sa nachádza nový objekt Exercičného domu 
Spoločnosti Ježišovej, dokončený v roku 1993. Okrem iných zaujímavých budov v meste si zasluhujú 
pozornosť návštevníkov ešte historické objekty Caraffovej väznice na Floriánovej ulici- mestskej 
vinárne, úschovne mestských mier a váh, zbrojnice a väznice zo 16. storočia a Župného domu na 
Slovenskej ulici- rokokovo- klasicistickej administratívnej budovy Šarišskej stolice z 18. storočia. 
Bohatý divadelný život mesta dokumentujú tri divadelné stánky- stará (1833) a nová (1990) budova 
Divadla Jonáša Záborského  v centre mesta a Divadlo Alexandra Duchnoviča, nachádzajúce sa 
v historickej budove paláca Pulskovcov na rohu Šarišskej a Jarkovej ulice pochádzajúcej z 18. storočia.                                       
 

Bardejov 
 

Centrum Horného Šariša, okresné mesto Bardejov leží v nadmorskej výške 271 m n.m., na sútoku 
Tople so Šibskou vodou, Kamencom a Moliterkou na nive a nízkej terase Tople v západnej časti 
Ondavskej vrchoviny. K 26.5. 2001 mal  33 247 obyvateľov. Mestom prechádzajú štátne cesty č. 545 
Bardejov- Prešov a č. 77 Svidník- Bardejov. Končí tu aj železničná trať č. 194 Prešov- Bardejov.  
Už v časoch praveku prechádzali cestami okolitej Ondavskej vrchoviny skupiny ľudu 
východoslovenských mohýl- eneolitickí pastieri a roľníci.  O niekoľko storočí neskôr tadeto tiahli veľké 
obchodné karavány. Na sútoku spomínaných vodných tokov vznikla osada, v ktorej sa zastavovali 
obchodníci pochádzajúci z južných oblastí Európy, Rimania i Kelti pri svojom ťažení do Poľska, Haliče 
a Kyjevskej Rusi. Po celé stáročia prechádzala touto krajinou významná obchodná cesta smerujúca od 
Čierneho k Baltickému moru.   

V 9. storočí po. Kr. patrilo územie do rozsiahlej a svojím významom stredoeurópske pomery 
presahujúcej Veľkomoravskej ríše. V druhej polovici 11. storočia sa tento región stal súčasťou 
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mnohonárodného Uhorského kráľovstva a koncom 12. storočia spoluvytváral samostatný správny útvar 
Šariš. 

Výhodná geografická a strategická poloha na hranici s Poľskom a priazeň uhorských kráľov boli 
hlavnými faktormi pri premene spočiatku jednoduchého sídla na slobodné kráľovské mesto a významné 
hospodárske, kultúrno- spoločenské a správne centrum Horného Šariša. Prvá písomná zmienka 
o Bardejove pochádza z roku 1241, keď sa v záznamoch ipatijevského kronikára. spomína knieža 
Daniel, prechádzajúci cez sídlo s názvom Bardoujev, ktorým ide cesta z Uhorska do Poľska. 
Druhá písomná zmienka o Bardejove je z roku 1247 („terra Bardpha“) a súvisí s mníchmi cistercitmi 
z poľskej Koprziwnice, ktorí dostali od uhorských kráľov na začiatku 13. storočia povolenie usadiť sa 
v Bardejove a vybudovať si kláštor pri Kostole sv. Egídia. Časť územia cistercitov chceli v tom čase 
zabrať aj nemeckí osadníci z Prešova.  

Na prelome 13.-14. storočia sa v blízkosti staršej osady ležiacej na hlavnej komunikačnej tepne, 
usadili nemeckí kolonisti zo Sliezska. V roku 1320 im kráľ Karol Róbert poskytol rozsiahle privilégiá 
mestského charakteru, ktoré urýchlili ďalší rozvoj mesta. Obyvatelia mesta boli oslobodení od daní 
a poplatkov a v roku 1352 získali právo konať osemdňový výročný jarmok na deň sv. Egídia (1. 
september). Zaoberali sa najmä obchodom, remeslami a poľnohospodárstvom. V tom istom roku 
nariadil kráľ Ľudovít I. mesto opevniť hradbovým múrom a baštami. Roku 1365 zvýšil súdne 
právomoci richtára hrdelným právom a v roku 1376 povýšil Bardejov na slobodné kráľovské mesto 
s výsadami aké mali najvýznamnejšie a najbohatšie mestá vtedajšieho Uhorska- Budín a Košice. 
V listine Ľudovíta I. sa Bardejov spomína ako opevnené mesto s vežami a rozľahlým trhovým 
námestím. Veľké trhové námestie obklopené meštianskymi domami uzatváral na severnej strane farský 
Kostol sv. Egídia, ktorého výstavba sa datuje na začiatok 14. storočia. V strede námestia stál objekt 
tržnice. Od polovice 14. storočia postupne pribúdali meštianske domy aj mimo námestia. Predmestia sa 
rozširovali pozdĺž obchodných komunikácií. V druhej polovici 14. storočia stál kamenný hradbový múr 
p celom obvode mesta. Múr s troma mestskými bránami spevňovalo niekoľko bášt otvorených k mestu. 
Obranyschopnosť mesta bola posilnená ešte vodnou priekopou. V 15. storočí dosiahol Bardejov 
najväčší hospodársky rozmach. Rozvíjala sa najmä remeselná činnosť a intenzívny obchod, ktorí 
uhorskí králi podporovali viacerými výsadami a privilégiami. V roku 1402 kráľ Žigmund udelil mestu 
právo skladu na tovar dovážaný ruskými a poľskými kupcami a bardejovských obchodníkov oslobodil 
od platenia kráľovského mýta v celom Uhorsku a umožnil im voľný pohyb po krajine až po Dalmáciu. 
Obchodná politika mesta bola podporená aj predĺžením času jarmoku okolo sviatku sv. Egídia na 
šestnásť dní v roku 1403 a povolením ďalšieho jarmoku na sviatok sv. Jána Krstiteľa v roku 1427. 
V roku 1420 bola Bardejovu udelená výsada bielenia plátna.  

V 15.storočí patril Bardejov k stredne veľkým mestám v krajine. Mal približne 3000 obyvateľov 
a 517 domov. Svojou mestskou kamennou zástavbou, ale najmä dômyselným založením okolo trhového 
námestia sa zaradil medzi vyspelé mestské útvary v Európe. Vznikali ďalšie stavby, napr. kláštor 
a kostol augustiniánov, zahustila sa stavebná štruktúra a rozrástli sa predmestia. V čase husitských 
nepokojov si Bardejov zvýšil svoju obranyschopnosť dobudovaním hradobného systému, ktorý patril 
k jedným z najdokonalejších stredovekých mestských opevnení u nás. V prvej polovici 15. storočia 
prešiel prestavbou aj farský Kostol sv. Egídia na trojlodie. Boli upravované obytné a reprezentačné 
meštianske domy. Bardejov mal okrem reprezentačných stavieb aj účelové objekty- mlyny, píly, 
pivovar, jatky, mangľovňu, mestskú váhu, skláreň, tehelňu. Vlastníctvom Bardejova sa stali aj okolité 
dediny, ktoré zásobovali jeho obyvateľstvo poľnohospodárskymi produktmi, odoberali remeselnícke 
výrobky a slúžili ako zdroj lacnej pracovnej sily pri výstavbe mesta. Bardejovský patriciát zainvestoval 
aj mimo mesta. Zakúpili sa vinice v tokajskej vinohradníckej oblasti a obchodovanie s vínom, 
predovšetkým v mestách na juhu Poľska prinieslo ďalšie nemalé zisky.  

Zložitá situácia sa vyvinula v Bardejove v období husitských a bratríckych nepokojov v polovici 
15. storočia. Bardejovčania viedli s vodcami bratríckych vojsk Janom Jiskrom z Brandýsa, Petrom 
Aksamitom, a Jánom Talafúzom zmierlivú politiku. Mesto naďalej zažívalo rušné časy, najmä 
v súvislosti s mocenským zápasom o uhorskú korunu medzi Jánom Zápoľským a Ferdinandom 
Habsburským v prvej tretine 16. storočia. Bardejov definitívne prešiel na stranu Habsburgovcov, čo 
vyvolalo v meste vážne národnostno- náboženské nezhody. Reformácia prenikavo zasiahla do život 
Bardejovčanov a oslovila najmä nemecké obyvateľstvo. Na čele reformácie stál v štyridsiatych rokoch 
16. storočia bardejovský rodák, žiak Martina Luthera- Leonard Stöckel, ktorého nazývali aj „Učiteľ 
Uhorska“. Do Bardejova prišiel roku 1539 z Wittenbergu na pozvanie magistrátu. V roku 1549 napísal 
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Vierovyznanie piatich východoslovenských miest, tzv. Confessio Pentapolitana. Mal obrovskú zásluhu 
na rozvoji vzdelanosti a kultúry v meste. Pod jeho vedením dosiahla latinská mestská  škola vysokú 
úroveň a stala sa vyhľadávanou pre svoje moderné vyučovacie metódy. Nebývalý rozvoj vzdelania 
a kultúry zaradil Bardejov medzi popredné kultúrne centrá v Uhorsku. V rokoch 1505-11 bola 
postavená na námestí skvostná goticko- renesančná radnica. Obdobie stavovských povstaní a morové 
epidémie v 17. storočí a začiatkom 18. storočia ochromili mesto hospodársky a demograficky. 
Zdecimované obyvateľstvo sa dopĺňalo prílevom slovenského obyvateľstva z vidieka. Pestrú etnickú 
skladbu doplnili v prvej štvrtine18. storočia židovskí kupci. Ich prítomnosť sa prejavila výstavbou 
samostatného urbanistického celku so synagógou (1773) a rituálnymi kúpeľmi (židovské suburbium). 
Od prelomu18. a 19. storočia sa postupne likvidoval hradobný systém mesta, predovšetkým priekopa, 
ktorej jednotlivé parcely sa rozpredali súkromníkom na ovocné sady. Mesto rozšírilo svoj pôdorys za 
opevnené stredoveké jadro. Na severnej strane hradieb sa vytvorila promenáda a výstavba mesta sa 
začala rozširovať k Topli. Významnými stavebnými krokmi sa stali výstavba tolerančného 
evanjelického kostola (1798-1808), eklektického objektu gréckokatolíckeho kostola s farou (1901-02) a 
nahradenie pôvodne drevených mostov pri Dolnej a Západnej bráne kamennými. Celkový obraz mesta 
doplnil v rokoch 1863-69 areál Kalvárie situovaný na návrší východne od Šibskej vody. Od polovice 
19.storočia začal v meste pôsobiť Okrášľovací spolok, ktorý do pôvodného kamenného mesta vniesol 
mestskú zeleň. Najničivejšie požiare v histórii postihli mesto v rokoch 1878 a 1902. Veľký zásah do 
obrazu mesta priniesla v rokoch 1879-99 regotizácia poškodeného farského kostola v duchu 
puristických názorov. Hospodárska situácia ovplyvňovala aj demografickú štruktúru mesta. Na prelome 
storočia sa výrazne zvýšil počet židovského etnika. To tvorilo jednu tretinu všetkých obyvateľov.  
Od druhej polovice 19. storočia nastúpila v Uhorsku kapitalistická veľkovýroba ale Bardejov, vzdialený 
od košicko- bohumínskej železnice a izolovaný, hospodársky stagnoval. Významnejším podnikom bola 
od roku 1883 len továreň na výrobu hračiek a drevených výrobkov Nándora Maukscha. Okrem 
pivovaru, tehelne, mlynov a píl, nebolo v meste významnejšieho podniku. Ani peňažné ústavy sa 
výraznejšie nepodieľali na hospodárskom rozvoji mesta. Prínosom pre oživenie ekonomiky bolo až 
vybudovanie železničného spojenia s Prešovom v roku 1893. 

Pomaly sa vzmáhajúce mesto postihol na začiatku 20. storočia veľký požiar a negatívne vplývali 
na Bardejov aj udalosti I. svetovej vojny s najkrutejšími bojmi v oblasti Zborova. V období prvej 
Československej republiky patrila bardejovská oblasť k zaostalým agrárnym regiónom s vysokou 
mierou vysťahovalectva za prácou do cudziny.  

Druhá svetová vojna ešte viac zhoršila hospodárske a sociálne postavenie obyvateľov. Mnoho 
Židov deportovali do koncentračných táborov, ich majetok bol skonfiškovaný. Počas vojny bolo 
zničených a poškodených viacero významných mestských objektov. Po vojne sa mesto rozrástlo, 
vybudoval sa obuvnícky priemysel a nové obytné súbory (sídlisko Vinbarg). Z Bardejova sa postupne 
začalo formovať nové priemyselné centrum severovýchodného Slovenska. V roku 1950 bolo historické 
jadro s opevnením vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Bol to významný impulz pre jeho 
záchranu a komplexnú obnovu. Reanimácia historického jadra vrátila mestu jeho pôvodnú stredovekú 
podobu. V historickom jadre mesta sa nachádza 273 pamiatkovo chránených objektov. V súčasnosti je 
Bardejov jedným z najlepšie zachovaných stredovekých miest v Európe. Úsilie Bardejovčanov 
o záchranu a obnovu svojho mesta ocenilo roku 1986 Medzinárodné kuratórium nadácie ICOMOS pri 
UNESCO udelením „Európskej ceny- Zlatej medaily“, čím sa Bardejov zaradil do zoznamu miest, ktoré 
sú klenotmi európskej kultúry. Bardejov je jediným držiteľom tohto ocenenia v Slovenskej republike. 
Najvyšším vyvrcholením celosvetového uznania historickej výnimočnosti hornošarišskej metropoly 
bolo zapísanie Bardejova do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v roku 
2000.    

Bardejov je najgotickejším mestom Slovenska a snáď v celej republike“, napísal D. Líbal vo 
svojej knihe Starobylá mĕsta v Československu. Najtypickejším prvkom stredovekého Bardejova je jeho 
pôdorys. Gotické kolonizačné mesto integrovalo pôvodnú slovanskú predlokačnú osadu. Smer 
obchodnej cesty prechádzajúcej mestom z juhu na sever naznačuje, že to bol spočiatku podobný 
prícestný útvar ako predlokačné  Košice a Prešov, ktoré ležali na tej istej ceste. Bardejov poskytoval 
posledný bezpečný útulok obchodným karavánam pred prechodom Karpát na sever a prvý veľký trh pre 
obchodníkov smerujúcich na juh. Túto okolnosť využili obyvatelia Bardejova. V roku 1352 povolil kráľ 
Ľudovít I. mesto opevniť hradbovým múrom a baštami. 
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Hradbový systém Bardejova patrí k najzachovalejším mestským fortifikačným systémom na Slovensku. 
V čase svojho vzniku bol jedným z najdokonalejších opevnení chrániacich stredoveké mesto. Vznikol v 
troch stavebných etapách. V 14.storočí malo mesto kamenný hradobný múr s vežami, koncom 14. 
storočia pribudli tri brány, na juhu Horná, na západe Wallova, na severovýchode Dolná brána a v strede 
severnej časti hradieb pešia brána. Hradobný múr bol spevnený niekoľkými pravouhlými baštami. 
Opevnenie bolo zosilnené vodnou priekopou. V druhej etape pribudla k múru murovaná ochodza, vodná 
priekopa bola rozšírená  a bol vystavaný vonkajší priekopový múr. Pred vstupné brány pribudli 
kamenné predbránia s padacími mostami na vonkajšej strane. Opevnenie bolo spevnené ďalšími baštami 
na východnej strane opevnenia (Prašná, Veľká, Červená, Pravouhlá, Renesančná, Archívna, Školská, 
Kláštorná). Najmohutnejšia z nich je Hrubá bašta, ktorá predstavuje delovú vežu brániacu hradby na 
najohrozenejšom úseku. Jej murivo dosahuje na niektorých miestach hrúbku až 3,5 m. V rokoch 1954-
57 ju pri obnove zastrešili sedlovou strechou s valbou, vyprojektovanou podľa starých rytín. Turecké 
nebezpečenstvo v prvej polovici 16. storočia vyvolalo ďalšiu etapu výstavby mestských hradieb. 
Vybudovali sa mohutné predsunuté kruhové predhradia- barbakany. Poslednou stavebnou činnosťou na 
hradbách bola výstavba Malej bašty- zbrojnice začiatkom 17. storočia. V 18. storočí stratilo mestské 
opevnenie svoje poslanie a začalo pustnúť. Až po vyhlásení historického jadra Bardejova za mestskú 
pamiatkovú rezerváciu v roku 1950 sa prikročilo k systematickej záchrane pamiatok v meste vrátane 
mestského opevnenia. V bardejovskom mestskom opevnení bolo pôvodne 23 bášt, 9 je obnovených, 11 
sa zachovalo a 3 sú zamurované. Zo 4 brán sa zachovali dve- Horná a Dolná. 

Jadro starého Bardejova tvorí ucelený súbor historických budov usporiadaných do priestoru 
s hruškovitým pôdorysom, ktorý je ohraničený takmer súvislým pásom mestského opevnenia. 
Ústrednou plochou historického jadra je obdĺžnikové Radničné námestie obstavané takmer súvislým 
radom starobylých meštianskych domov s typickými štítovými priečeliami s podlomenicami. Uprostred 
námestia stojí budova bývalej mestskej radnice, centrum obchodného, spoločenského a kultúrneho 
života Bardejova. Je to národná kultúrna pamiatka. Spája v sebe domáci neskorogotický stavebný 
a výtvarný prejav s prvkami zaalpskej ranej renesancie. Je to prvý prejav renesancie na našom území. 
Mesto postavilo radnicu v rokoch 1505-11. Blokovú dvojpodlažnú budovu radnice charakterizujú 
vysoké štíty, sedlová strecha a schodiskový arkier. Na vrchole južného štítu je najvýchodnejšie stojaca 
socha rytiera Rolanda (synovca Karola Veľkého), typický produkt románskej kultúry Abendlandu. 
Vrchol severného štítu je ukončený krížovou kyticou. Pred hlavným vstupom do radnice sa zachovala 
šesťuholníková fontána, na ktorej bola v minulosti umiestnená plastika rytiera Rolanda zo štítu radnice. 
Radnica bola viackrát opravovaná, v rokoch 1904-5 na muzeálne účely s najvzácnejšími exponátmi 
Šarišského múzea. Umeleckým skvostom expozície Bardejov- slobodné kráľovské mesto, ktorá je 
umiestnená v historickej budove radnice, je dielo Majstra Pavla z Levoče- drevené polychrómované 
súsošie Malá Kalvária. 

Dominantou a symbolom nielen Radničného námestia ale aj celého Bardejova je rímskokatolícky 
farský Kostol sv. Egídia, národná kultúrna pamiatka. Je to gotická trojloďová bazilika s polygonálnou 
svätyňou, sakristiou, dvoma kaplnkami a vstavanou západnou vežou. Kostol vznikol niekoľkonásobnou 
prestavbou staršieho objektu zo 14. storočia, pravdepodobne kláštorného komplexu cisterciánov, 
spomínaných v historických listinách z roku 1247. Najstaršie časti stavby pochádzajú zo 14. storočia. 
Do roku 1464 postavil bardejovský kamenár, majster Mikuláš, nazývaný Lapicida alebo Parlirer 
svätyňu, sakristiu a nad ňou kaplnku sv. Kataríny, nazývanú oratórium kráľa Mateja. Neskôr stavbu 
kvôli statickým poruchám nanovo zaklenul majster Štefan, známy zo stavby košického dómu. 
V osemdesiatych rokoch 15. storočia pristaval bardejovský staviteľ Urban nad hlavným vchodom 
Kaplnku Veroniky Magerovej a Kaplnku sv. Ondreja a Franklin Stemasek z Ansbachu zvýšil vežu 
kostola o horné poschodia. Aj v ďalších storočiach prechádzal kostol stavebnými úpravami. Z oslabenej 
veže kostola premiestnili zvony do renesančnej zvonice, postavenej pri objekte roku 1669 bardejovským 
majstrom Krausom. V roku 1725 sa v dôsledku požiarov a zemetrasení zrútila kostolná veža. Po veľkom 
požiari mesta roku 1878 bol kostol reštaurovaný a regotizovaný podľa projektov Imricha Steindla. 
V interiéri sa zachovali nástenné maľby, oltárne obrazy, gotické súsošie kalvárie v triumfálnom oblúku 
a iné vzácne skvosty slovenského a svetového kultúrneho významu, z ktorých napr. Veraikon- Kristova 
tvár z predelu oltára sv. Kríža (1480-90) patrí medzi vrcholné diela neskorej gotiky na Slovensku. 
Najcennejšou časťou interiéru je unikátny súbor 11 neskorogotických krídlových oltárov, z ktorých 
umelecky najhodnotnejší je oltár Narodenia Pána z rokov 1480-90, zaraďovaný do okruhu krakovskej 
dielne Víta Štossa z Norimberka. Pri tomto oltári sa združoval najbohatší bardejovský cech- cech 
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tkáčov, z ktorých v stredoveku prosperovalo celé mesto. Pred farským kostolom na pamiatku požiaru 
v roku 1774  bola postavená neskorobaroková socha sv. Floriána. Poškodená plastika je v súčasnosti 
nahradená kópiou. 

Meštianske domy na Radničnom námestí a v bočných uliciach vytvárajú nezameniteľný kolorit 
historického jadra Bardejova. Sú to pôvodne gotické stavby často s renesančnými a neskoršími 
úpravami a zaujímavo riešenými fasádami. V celkovom obraze Radničného námestia sa vyníma dom 
č.1 na Rhodyho ulici s predstavanými renesančnými arkádami, jediný tohto druhu v Bardejove. V 18. 
storočí zaklenuli horné nárožné miestnosti barokovými klenbami. V priľahlej radovej zástavbe sídli 
Prírodovedná expozícia Šarišského múzea. Dom č. 10 bol postavený v polovici 17. storočia nad starším 
gotickým suterénom. V 20. storočí mu upravili fasádu secesným dekorom. Prízemie mázhausového typu 
je zaklenuté pôsobivými renesančnými klenbami. V období reformácie sa tu konali bohoslužby pre 
katolíkov. Dom č.13, nazývaný aj Gantzaughov, postavili v druhej polovici 15. storočia. Z renesančnej 
prestavby roku 1566 sa zachoval vstupný portál a v interiéri medziokenný stĺp. Meštiansky znak na 
portále patrí bohatej patricijskej rodine Czebnerovcov. Dom č. 16 je dvojpodlažnou radovou stavbou, 
ktorá vznikla renesančnou prestavbou troch, pôvodne gotických domov spojených v polovici 19. 
storočia. Deväťosový objekt so stredným rizalitom má bohato zdobený renesančný portál. Nachádzajú 
sa v ňom pivnice s kamennými portálmi a renesančne i barokovo zaklenuté priestory z neskorších 
prestavieb.  V objekte sídli Mestský úrad. Goticko- renesančný dom č.26 je známy rokajovou nástennou 
maľbou z rokov 1760-70, zobrazujúcou Korunovanie Panny Márie. Zo stredoveku sa v dome zachoval 
kamenný vstupný portál, trámový strop z tisového dreva a v suteréne ďalší kamenný portál. V susednom 
nárožnom dome č.27 sú vystavené exponáty najrozsiahlejšieho fondu ikonopisných pamiatok na 
Slovensku. Expozícia Ikony, Šarišského múzea v Bardejove sleduje postupný vývoj ikony na našom 
území od 16. storočia. K najcennejším exemplárom patria ikony z kostola v Rovnom, ručne vyšívané 
liturgické rúcho zo 17. storočia ako aj ikony na plátne s námetom Posledného súdu s realistickými 
ľudovými výjavmi z 18. storočia. Vzácne ikonopisné pamiatky reprezentovali slovenskú kultúru na 
významných zahraničných výstavách- EXPO Ósaka, Mníchov, Hildesheim, Budapešť, Praha. Bývalá 
mestská vináreň „ Weinhaus“ sa nachádza v gotickom objekte zo 14. storočia. Dokladajú to účtovné 
knihy z rokov 1432 a 1434. Bardejov vlastnil veľké vinice v tokajskej oblasti a víno skladoval 
v priestranných dvojpodlažných pivniciach tohto domu. S vínom mesto úspešne obchodovalo a v 16. 
storočí pokrývalo až celú tretinu spotreby vína v Krakove. Mestská vináreň bola umiestnená na prízemí. 
Dom neskôr viackrát prestavali. Severne od farského Kostola sv. Egídia sa nachádza objekt bývalého 
humanistického gymnázia. Roku 1538 vznikla v meste evanjelická Humanistická škola, na ktorej bol 
rektorom bardejovský rodák Leonard Stöckel. Zanikla  roku 1775. Na južnej fasáde sa zachovalo 
datovanie ERECTA ANNO 1538, na rímse ANNO DOMINI 1612, kamenný mestský znak a z konca 
18. storočia nástenná maľba Panny Márie s Ježiškom. Dnes je budova sídlom hudobnej školy 
pomenovanej po bardejovskom hudobnom skladateľovi Vojtechovi Kellerovi. Tabuľa na budove školy 
pripomína, že v tunajšej Gutgesellovej tlačiarni v roku 1581 vytlačili prvú knihu na Slovensku napísanú 
v biblickej češtine. Bol ňou Lutherov Katechizmus. Oproti bývalej Humanistickej škole sa nachádza 
rímskokatolícka fara. Pôvodne stredoveký dom prestavali a klasicisticky upravili v polovici 19. storočia. 
Vo dvore stojí renesančná budova Starej fary z polovice 17. storočia s fragmentom renesančného 
sgrafita a hospodárska budova s klenbou dosadajúcou na stredný stĺp. Na svahu medzi Radničným 
námestím a Hrubou baštou stojí na Veternej ulici Katov dom. Okolo roku 1600 tu stáli len dva domy- 
v jednom býval mestský kat, ktorý patril medzi významné osoby mesta a v druhom bola väznica. 
V renesančnom vstupnom portáli sa zachoval malý erbový štít s písmenami CB. Zaujímavým objektom 
je komplex, v ktorom sa nachádzala budova Krumpholziana- prvá škola pre najmenšie deti. Vznikla 
zásluhou nadácie, založenej roku 1842 bardejovským rodákom Jánom Samuelom Krumpholzom. 
Nadácia podporovala aj študentov a starých učiteľov, dnes slúži pre potreby Okresného archívu. 
Gotickú kamennú vežičku- Lampový stĺp , v ktorej v noci svietilo svetlo, spomínajú historické pramene 
aj ako „Kopfstock“- popravný klát. Pôvodne stál na cintoríne pred Hornou bránou. Podľa mestskej 
knihy rozsudkov sa v 16. a 17. storočí vykonávali pri lampovom stĺpe tresty smrti sťatím. V stredoveku 
sa soľ dovážala do Bardejova tzv. soľnou cestou z Poľska. Na účely skladovania tejto vzácnej suroviny 
bol na hradbách postavený sklad soli spomínaný už roku 1489. Kláštor a Kostol sv. Jána Krstiteľa 
(františkánsky) je pôvodne gotická stavba z 15. storočia, ktorá prešla viacerými úpravami, poslednými 
v 19. a 20. storočí. Zaujímavým architektonickým detailom komplexu je kláštorná chodba 
s renesančnou krížovou klenbou. Eklektická stavba gréckokatolíckeho kostola s novorománskymi 
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prvkami pochádza zo začiatku 20. storočia (1901-2). Hlavný oltár je z roku 1903 a ikonostas pochádza 
z roku 1914. Evanjelický a.v. kostol bol postavený v rokoch 1798-1808 v klasicistickom štýle. 
Neogotické interiérové vybavenie kostola je z druhej polovice 19. storočia. Na cintorínoch za hradbami 
mesta boli postavené v prvej polovici 19. storočia kaplnky- sv. Jakuba (1820), sv. Anny (1822) a sv. 
Michala (1848). Malebnú scenériu východne od mesta dotvára Kalvária, impozantný komplex Kostola 
sv. Kríža s kaplnkami krížovej cesty, vybudovaná v rokoch 1863-69. Na Kalvárii sú pochované 
významné osobnosti Bardejova. V blízkosti historického jadra Bardejova na Mlynskej ulici sa nachádza 
židovské suburbium. Je to zachovaný súbor budov (veľká synagóga, novšia budova zhromaždenia- beth 
hamidraš, rituálne kúpele, kotolňa, expanzná veža, jatky, hospodárska budova), ktorý je pozostatkom 
plánovite a podľa talmudistických predpisov vybudovaného suburbiálneho centra z konca 18. storočia. 
Dominantou celého areálu je veľká synagóga. Židovské suburbium v Bardejove je svojou objektovou 
skladbou urbanistickou kuriozitou celej východoslovenskej oblasti.        

 
Zaujímavosti zo Šariša  

 
Prvý uhorský hydrograf 

 
Juraj Wernher (okolo 1497- 1567) patril k popredným predstaviteľom kultúrneho 

a spoločenského života na Slovensku v období humanizmu. Po štúdiách na známej Jagelonskej 
univerzite v Krakove prijal miesto pedagóga na mestskej škole v Košiciach a neskôr sa na naliehanie 
rektora prešovskej mestskej školy Žigmunda Gellousa Tordu presídlil do Prešova. Jeho vedomosti 
a výnimočné organizačné schopnosti podnietili členov mestskej rady, aby ho povolali v roku 1524 do 
funkcie mestského notára. V roku 1530 bol povolaný do kráľovských služieb ako jeden z dôverníkov 
Ferdinanda I. a plnil rôzne diplomatické úlohy v Uhorsku aj za hranicami. Stal sa veliteľom Šarišského 
a Spišského hradu. Ako kráľovský úradník aktívne presadzoval panovníkove záujmy v oblasti ťažby 
nerastov a zaslúžil sa o zriadenie tzv. Spišskej komory v Košiciach. Wernher bol aj literárne činný 
a jeho vrcholom sú dva zachované prírodovedné spisy, v ktorých sa venuje minerálnym a termálnym 
prameňom na území Spišskej župy a v celom Uhorsku- „O podivuhodných vodách na Spiši“ a „ 
O podivuhodných vodách Uhorska“. Diela zaznamenali veľký ohlas vo vedeckých kruhoch celej 
Európy. Wernher prvý systematicky a objektívne popísal 22 najvýznamnejších lokalít v Uhorsku, na 
ktorých sa nachádzali minerálne alebo termálne pramene. Medzi inými popísal napr. Piešťany, 
Trenčianske Teplice, Bojnice, Vyšné Ružbachy, Lipovce, soľné pramene v Solivare a iné. Svojimi 
prácami významnou mierou prispel k položeniu základov hydrológie, hydrogeológie a balneológie u nás 
a v Európe.  
 

Prvá zdravotnícka publikácia v slovenčine 
 

Prešovská farmácia má vyše štyristoročné dejiny. Najznámejšou postavou z histórie prešovského 
lekárnictva je Ján Weber (1612-1684). Lekárnik a lekár, dlhoročný verejný činiteľ, inšpektor gymnázia, 
kráľovský lekárnik, zakladateľ lekársko- lekárnickej školy, jeden z hlavných iniciátorov založenia 
Evanjelického kolégia, osobný lekárnik a lekár uhorského miestodržiteľa Wesselényiho. Tento 
neobyčajne vzdelaný človek svojimi dielami položil základy slovenskej zdravotníckej spisby. Jeho 
základné literárno- zdravotnícke dielo „Amuletum, to jest zpráva krátka a potřebná o moru, jakýchby 
prostředku náležitých y zdrawi y nemocni w čas moru uživati mĕli, učinĕná od Jána Webera, apatikáře 
Pressowského“ z roku 1644 sa považuje za prvú zdravotnícku publikáciu v slovenčine (bibličtine) 
vôbec.    
 

Najstarší hasičský zbor na Slovensku 
 
Na Slovensku v stredoveku vznikalo v mestách a na dedinách mnoho požiarov. Požiarna ochrana 

sa rozvíjala pomaly, pretože feudáli nemali o ňu záujem. Spočiatku boli známe iba pasívne opatrenia- 
napr. čistenie komínov putovnými talianskymi kominármi, zavedenie hlásnej služby, prísne tresty 
podpaľačom apod. Z dôvodu veľkých škôd spôsobených požiarmi, poverila vrchnosť likvidáciou 
požiarov cechy. Zmeny v organizovaní požiarnej ochrany nastali s nástupom kapitalizmu. Začali 
vznikať prvé dobrovoľné hasičské zbory ako zárodky modernej organizácie boja proti požiarom. Prvý 
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hasičský zbor na území Slovenska bol založený v roku 1847 v Prešove. Po ňom vznikol druhý v roku 
1863 v Spišských Vlachoch a tretí o päť rokov neskôr v Bratislave. 
 

Primát v slovenskej astronómii  
 

Prešov zaujíma v slovenskej astronómii prvé miesto. Prvé zmienky v historických záznamoch 
o prešovskom hvezdárovi, Jánovi z Prešova pochádzajú zo začiatku 16. storočia. V roku 1661 vznikla 
v meste prvá mestská hvezdáreň. Dobová rytina z tohto obdobia uvádza v legende verejných budov 
objekt, nazvaný Observatórium. Jej správcom bol zástanca heliocentrizmu Izrael Hiebner, astronóm 
a matematik z Linzu. Do dejín slovenskej vedy a techniky sa zapísal tým, že spoločne s mestským 
lekárom a polyhistorom Jánom Patersonom Hainom ako prví na Slovensku zostrojili hvezdársky 
ďalekohľad. K osobnostiam viažúcim sa k histórii astronomických začiatkov v Prešove, patrí aj 
prešovský lekár Ján Adam Raymann, ktorý už od roku 1717 robil v meste meteorologické pozorovania, 
pri ktorých meral aj barometrický tlak. V roku 1860 sa Prešov dostal do siete medzinárodných 
meteorologických staníc. V roku 1932 vznikla v Prešove súkromná hvezdáreň Dr. A. Duchoňa, v ktorej 
v roku 1939 inštalovali  technické zariadenie na prenos časového signálu cez prešovský rozhlas pre celé 
územie Slovenska. V roku 1948 bola ako prvá na Slovensku v Prešove otvorená Ľudová hvezdáreň 
v objekte vodárne na kopci Táborisko. 
 

Najslávnejší predkovia prešovských Židov 
 

Dr. Mayer Austerlitz- slávny rabín, autor niekoľkých filozofických diel 
Ing. Eugen Bárkány- zakladateľ prvého židovského múzea v Prešove 
Friedmann a Šafran- založili továreň na hoblíky 
Emanuel Gellért a Ernest Herz- zaloˇžili prvú tehelňu 
Dr. Šimon Horovitz- profesor na právnickej akadémii 
Dr. Ján Kalina (vl. menom Ladislav Schwarz)- dramaturg, literát, umelecký šéf Novej scény 
v Bratislave 
Izidor Landau- najväčší nakladateľ školských učebníc, pomôcok pre ľudové školy a odborných kníh 
v rokoch1918-1942 (vydal aj prvý šarišský šlabikár) 
Július Moškovič- založil fabriku na výrobu náčinia 
Schwarz a Glassner- majitelia prvej likérky 
Izidor Schwarz- učiteľ, prvý vydavateľ kníh o židovskej histórii v slovenskom jazyku 
Dr. Šalamon Schiller- Szinessy- rabín, neskôr profesor na univerzite v Cambridge, v roku 1878 dostal 
titul Master of Arts, po požiari mesta v roku 1887 usporiadal v Anglicku zbierku pre prešovské 
Kolégium 
Ing. Žigmund Stark- prvý riaditeľ prešovskej elektrárne 
Alexander Strakoš- herec, pedagóg, profesor na viedenskom konzervatóriu 
Ing. Július Goldschmidt- riaditeľ opálových baní na Dubníku 
 

Laudatissima gamma- najslávnejší drahokam     
 

Najznámejšia lokalita opálu sa nachádza na Dubníku a na Libanke pri Červenici v Slanských 
vrchoch pri Prešove. Vyskytuje sa tu opál mliečny, číry, hydrofán a najvzácnejší drahý opál. Podľa 
historických prameňov sa ťažil opál už v 3. storočí pr. n.l. Zdobil koruny rímskych cisárov a pre jeho 
prekrásny lesk ho Rimania nazvali firmentným, teda oblohovým drahokamom, pretože im pripomínal 
taliansku oblohu. Gaius Plínius ml. ho vo svojich spisoch spomína pod menom laudatissima gamma, t.z. 
najslávnejší drahokam. V 19. storočí dosiahol dubnícky opál na svetovom trhu prenikavý úspech. Malo 
to viacero príčin. Dubnícke ložisko bolo od roku 1770 dlhý čas jediným známym miestom, kde sa opál 
dobýval baníckym spôsobom. Majiteľ baní Goldschmidt prepravoval dubnícke opály cez Carihrad do 
Amsterdamu alebo do Orientu, odkiaľ ich dodával na svetové trhy v Londýne a Paríži ako „orientálny 
opál“ a vypočítavo využil konjunktúru, keď bola ponuka opálov najmenšia. Ďalšou príčinou bola aj 
technológia opracovania opálu, ktorá bola prísne strážená rodinou Goldschmidtovcov a brusičmi 
z Viedne. Najkrajší a najväčší kus opálu, ktorý dostal názov Harlekýn našli v koryte Oľšavky v roku 
1775. Je najväčším nájdeným opálom na svete. Má hmotnosť 607 g (3000 karátov) a je uložený 
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v zbierkach Prírodovedného múzea vo Viedni. Koncom 19. storočia ho ohodnotili na 700 000 dukátov. 
Ďalším nádherným skvostom je Burning of Troy (Trójsky oheň), ktorý je súčasťou francúzskeho 
korunného pokladu. Patril manželke cisára Napoleona, Jozefíne. 
 

Prešovské prímestské kúpele 
 
V stredoveku si všetky honosnejšie mestá budovali pre svoju relaxáciu budovali zariadenia vo 

forme prímestských kúpeľov. Košice mali Ťahanovce, Bardejov Bardejovské kúpele, Sabinov 
Švabľovku, Spišské Podhradie Sivú bradu, Levoča Levočské kúpele a pod. Kúpele tvorili rekreačné  a 
zábavné zázemie pre mestskú honoráciu. Ani Prešov ako sídlo Šarišskej stolice v tomto smere 
nezaostával. Mesto si vybralo Cemjatu. Lokalita, obklopená ihličnatými lesmi sa nachádza juhozápadne 
od Prešova vo vzdialenosti 6 km v nadmorskej výške 370 m. Prírodným liečivým zdrojom sa stali 
bohaté pramene železitej minerálnej vody s vysokým obsahom kysličníka uhličitého. V druhej polovici 
19. storočia tu vznikli kúpele, prezentované ako „najzábavnejšie a najlacnejšie kúpeľné miesto 
v Uhorsku“. Minerálna voda sa využívala na vaňové a pitné kúry. Na Cemjate sa liečili žalúdočné, 
črevné a ženské choroby, ale aj chudokrvnosť a poruchy krvotvorby. Boli tu postavené viaceré kúpeľné 
zariadenia- sanatórium Krajinskej jednoty na pomoc chorým učiteľkám „Mária Dorotta“ a štyri 
ubytovacie budovy akciovej spoločnosti kúpeľov s päťdesiatimi zariadenými izbami. Po druhej svetovej 
vojne kúpele zanikli a v kúpeľných budovách bol zriadený dom dôchodcov. Celá oblasť je v súčasnosti 
veľmi známou a vyhľadávanou chatovou a záhradkárskou lokalitou. 
Druhou významnou lokalitou, ktorá slúžila v minulosti na kúpeľné účely, je Išľa. Bývalé kúpele sa 
nachádzajú severne od Prešova vo vzdialenosti 5 km v nadmorskej výške 290 m. V prvej polovici 19. 
storočia ich založil na svojich majetkoch pri slaných minerálnych prameňoch gróf Haller. Pomenoval 
ich Magyar Isla, podľa slávnych rakúskych kúpeľov Bad Ischl. Pre hostí slúžil kúpeľný dom s vaňami, 
hostinec a promenády. Liečil sa tu reumatizmus, kožné choroby, škrofulóza, chronické katary, choroby 
dýchacích ciest apod. Významnou raritou kúpeľov bolo liečivé bahno zo slatinnej zeminy, ktoré sa 
svojho času dodávalo aj do svetoznámych Piešťan. Kúpele zanikli po druhej svetovej vojne, ale aj 
v súčasnosti sú v areáli vytvorené príjemné podmienky na rekreáciu a oddych. 
 

Priekopník cukrovarníctva 
 
Ján Samuel Gertinger (1754-1813) patril k priekopníkom cukrovarníctva  v Uhorsku. V roku 

1801 ako prvý v krajine úspešne realizoval metódu získavania kryštalického cukru z cukrovej repy. Vo 
svojej dobe zostal nepochopený. O svojich výsledkoch publikoval na stránkach odbornej tlače. 
Vypracoval projekt na výstavbu cukrovarov a na výchovu odborníkov z tohto odvetvia. Nezískal však 
na patričných miestach pochopenie a preto sa jeho myšlienky nedostali do praxe. Realizovať sa začali až 
dvadsať rokov po jeho smrti, keď cukrovarnícky priemysel na Slovensku nadobudol prudký rozmach.   
 

Soľnobanské čipky 
 

Soľná Baňa je spolu so Švábmi súčasťou prešovskej miestnej časti Solivar. Soľné ložiská na 
tomto území boli známe už v rímskej dobe. Soľná ťažba bola v rukách rodiny Soósovcov. S touto 
rodinou súvisia aj počiatky čipkárstva. Podľa ústnej tradície Soósovci pozvali na svoje panstvo čipkárky 
z Talianska, ktoré mali vyhotoviť výbavu pre jednu z ich dcér vydávajúcich sa do Talianska. 
Z taliančiny sa zachovalo až do súčasnosti niekoľko výrazov, napr. „cingerľa“ (druh siete) z tal. cingere- 
obklopiť. Dôležitým činiteľom, ktorý ovplyvnil ďalší vývoj čipkárstva v regióne, bol prílev nemeckých 
prisťahovalcov na Soľnú Baňu. Po nich ostal názov paličiek „knepľe“ z nem. klöppeln- paličkovať. 
V 80- tych rokoch 19. storočia sem prišli učiteľky založiť školu paličkovanej čipky. V roku 1882 
vznikol v Kremnici Čipkársky ústav, ktorý zriadil niekoľko pobočiek, medzi inými aj v Soľnej Bani. 
Ústav, ktorý mal svoje dielne sa staral aj o výchovu čipkárok. Pravdepodobne touto cestou sa sem 
dostali tzv. metrové, alebo pásové banícke čipky. Na Soľnej Bani sa rozoznávali čipky „baňaské“ a 
„panské“. Pôvodné baňaské čipky vynikajú bohatosťou vzorov, farebnou nápaditosťou a rôznorodosťou 
a značnou obtiažnosťou. Typickými farbami sú prevažujúca biela s modrou, červenou, zelenou a žltou. 
Názvy čipiek poukazujú na predmet, ktorý zobrazujú, napr. „margaretkové“, „kozarové“, „bloščiky“ 
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alebo na región, kde mali o tento druh čipky záujem, napr. „spišské“, „košické“ a pod. Soľnobanské 
čipky patria k slovenskému historickému dedičstvu a je potrebné ich zachovať aj do budúcnosti.   
 
 

Povesť o Zbojníckom zámku      
 

Zbojnícky zámok alebo Soľnohrad ( Castrum Sowar) vznikol na konci 13. storočia na skalnom 
svahu na okraji Slanských vrchov nad obcou Ruská Nová Ves. Hrad mal búrlivú históriu. Ostali z neho 
zrúcaniny, z ktorých je nádherný výhľad na Prešov a okolie. Udalosti späté so snahami o ovládnutie 
okolitých bohatých soľných nálezísk sa odrážajú aj v povestiach. Krajina sa dostala do područia krutých 
Avarov. Ich vládkyňa surovo utláčala poddaných Slovanov, nedovolila im používať ani len slanú vodu 
z prameňov a nútila ich budovať z vyťažených soľných kvádrov skvostný, trblietavý zámok. Keď kráľ 
Samo porazil Avarov, poslal Slovanom na pomoc vladyku Filčíka, ale jeho rytierov kňahyňa- 
čarodejnica v spánku zakliala. Zachránil sa len Filčík. Lesné víly mu poradili, aby vodou z prameňa 
vytekajúceho zo skalného vrchu poumýval tváre svojich mŕtvych bojovníkov a tí vskutku ožili. Boli 
však hladní a keď sa niektorí z nich dotkol chleba, ktorý krutá čarodejnica porozhadzovala po okolí, 
hneď na mieste skamenel. Filčík na radu dobrých víl popretínal bochníky mečom a tie sa razom zmenili 
na kamene, ktoré sú dodnes roztrúsené po hradnej stráni. Skôr než bojovníci zaútočili na hrad, prišla 
prudká búrka a prúdy vody roztopili hrad, v ktorom zahynula pyšná vládkyňa. Z týchto miest doteraz 
vyteká z prameňov slaná voda.  
 

Významní prešovskí rodáci a ľudia, ktorí spojili svoje životné osudy s metropolou Šariša 
 
Rodisko: Ján Bayer (1630-1674)- filozof, Jakub Bogdan (1660-1724) maliar na britskom kráľovskom 
dvore, Janko Borodáč (1892-1964)- režisér SND, nár. umelec, Kornel Divald (1872-1931)- historik 
umenia, Teodor Fuchs (1842-1925)- geológ a paleontológ, Martin Hladký (1795- 1870)- 
lekár, humanista, Frigyes Kerényi- Christman (1822-1852)- maďarský básnik, Július Klein (1844-
1915)- botanik, Ján Matej Korabinský (1740-1811)- geograf, historik, Koloman Majerník (1842-1881)- 
hudobník, Ján Nepomuk de Martini (18. stor.)- botanik, Ján Adam Raymann (1690-1770)- lekár, Ján 
Sartorius (1656-1729)- filozof, Ján Weber (1612-1684)- lekár a lekárnik, Gejza Žebrácky (1869-1951)- 
osvetový pracovník 
 
Pôsobisko: Ján Bocatius (1549-1621)- básnik, pedagóg, Izák Caban (1632-1707)- filozof, pedagóg, 
Alexander Duchnovič (1803-1865)- ukr. básnik, Lukáš Fabinus (17. stor.)- pedagóg, jazykovedec, Ján 
Patersonius Hain (1615-1675)- chirurg a gynekológ, Izrael Hiebner (1619- 1668)- astronóm, lekár, 
Jakub Jakobeus (1591- 1645)- hum. básnik, Ján Samuel Klein (1748-1820)- historik, Belo Klein 
Tesnoskalský (1853-1941)- spisovateľ, Max Kurth (1869-1962)- maliar, Eliáš Ladiver (1633-1686)- 
pedagóg a filozof , Mikuláš Moyzes (1872- 1944)- hud. skladateľ, pedagóg, Ján Rezik (17. stor.-1710)- 
pedagóg, historik, Jozef Gregor- Tajovský (1874-1940)- spisovateľ, dramatik 
 
Štúdiá: Koloman Banšell (1850-1887)- básnik, Július Botto (1848-1926)- historik, Štefan Marko 
Daxner (1823-1892)- politik, Mikuláš Štefan Ferienčík (1825-1881)- novinár, spisovateľ, Janko 
Francisci- Rimavský (1822-1905)- básnik, publicista, Michal Miloslav Hodža (1811-1870)- spisovateľ, 
filológ, Pavol Országh- Hviezdoslav (1849-1921)- básnik, Ján Chalupka (1791-1871)- dramatik, 
Ľudovít Kossuth (1802-1894)- maď. politik, Janko Jesenský ( 1874-1945)- spisovateľ, nár. umelec, 
Mária Rázusová- Martáková (1905-1964)- spisovateľka, Jonáš Záborský (1812-1876)- spisovateľ  
 

Slnečné hodiny 
 

Prvé správy o slnečných hodinách sa objavili v Číne a Egypte asi 1500 rokov pred. n.l. Slnečné 
hodiny dodnes existujú aj na Slovensku. Podľa odborných výskumov Technického múzea v Košiciach 
je na Slovensku 128 neprenosných slnečných hodín, z toho 6 sa lokalizuje v Prešovskom a 
Sabinovskom okrese. Nachádzajú sa v Prešove na jednom z oporných pilierov kostola sv. Mikuláša, vo 
Fričovciach na renesančnom kaštieli zo 17. storočia, v Širokom na barokovom kostole z 18. storočia 
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a na súkromnom dome, ktorý  bol v minulosti dostavníkovou stanicou, v Brezovici nad Torysou na 
renesančnom kaštieli z polovice 17. storočia a v Nižnom Slavkove na pôvodne ranogotickom kostole.   
      

Prvá písomná zmienka o Bardejove 
 

Vpád mongolsko- tatárskych vojsk do Uhorska v roku 1241 prerušil vtedy prebiehajúce 
rokovanie haličského kniežaťa Daniela s uhorským kráľom Belom IV. o manželskom zväzku 
Danielovho syna s kráľovou dcérou. Knieža sa so svojím sprievodom rýchlo vracal domov 
z napadnutého Uhorska cez Bardejov a Sadomír. Neznámy kronikár zaznamenal túto cestu 
v Ipatijevskom letopise takto: „ide izo Ougor vo Ljachy na Bardoujev i pride vo Sudomír“. 
 

Prvá rozptýlená manufaktúra v Uhorsku 
 

Výroba plátna a súkna v Bardejove, zo začiatku sústredená v tkáčsko- pláteníckom cechu, 
prerástla v 15. storočí na monopol mesta. Vtedajšia organizácia výroby, výkupu a predaja mala svoju 
špecifickosť – predstavovala rozptýlenú manufaktúru. Bola to prvá takáto manufaktúra na Slovensku 
a v Uhorsku. Najväčšie množstvo plátna- 286 250 lakťov (166 025 metrov) vyrobili v meste roku 1489. 
Bardejovské plátno- „bakačiny“ sa predávalo na jarmokoch celého Uhorska.  
 

Tretie miesto v počte remesiel a cechových združení 
 
Podľa archívnych materiálov bolo v roku 1437 v meste Bardejov 64 rozličných remesiel, 51 

cechov a 146 remeselníckych majstrov. Bardejov sa týmito počtami zaradil na tretie miesto v počte 
remesiel a cechových združení, za Bratislavu a Košice. V tom čase mal Bardejov 3000 obyvateľov 
a 517 domov. 
 

Mestský erb 
 
Kráľ Ladislav V. udelil mestu 5.júna 1453 právo používať mestský erb. Erb tvorí delený štít. 

V hornej modrej polovici sú dve skrížené halapartne, zlatá otvorená koruna a zlatá ľalia. Dolnú polovicu 
štítu vypĺňa sedemkrát červeno- strieborné delené pole. Halapartne sú symbolom pohraničného mesta, 
koruna slobodného kráľovského mesta a ľalia v hornej a polia v dolnej časti erbu sú symbolmi rodov 
Anjouovcov a Arpádovcov. Nosičom štítu je anjel s rozprestretými krídlami. 
 

Zbojníci v okolí Bardejova 
 

Obchodné cesty do Poľska po niekoľko desaťročí vážne ohrozovali zbojníci. Mesto ich stíhalo 
tvrdo a nekompromisne. Roku 1454 popravilo 46 zbojníkov a v roku 1493 dvoch zbojníkov z družiny 
Fedora Hlavatého.  
 

Alois Jirásek  
 

Bardejovský mestský archív obsahuje niekoľko tisíc spisov. Z husitských listín, ktoré sa tu 
nachádzajú v značnom počte, koncipoval český spisovateľ Alois Jirásek (1851-1930) tretí diel svojho 
románu Bratstvo- Mária. 
 

Bardejovské školstvo 
 
Mestská latinská škola v Bardejove mohla existovať už v 14. storočí. Svedčia o tom zápisy 

študentov z Bardejova v matrikách Karlovej univerzity v Prahe v rokoch 1367-1420. Okolo roku 1523 
bol na mestskej škole rektorom humanistický básnik Leonard Coxe, pôvodom Angličan. V rokoch 
1530-39 na nej účinkoval profesor Krakovskej univerzity Valentín Eck. V roku 1539 mesto povolalo do 
rektorských služieb svojho rodáka, Leonarda Stöckela, ktorého nazývali aj „Učiteľ Uhorska“. 
Vyučovacím jazykom bola latinčina na základe materčiny. Škola mala priemerne 70 žiakov. 
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Bardejovské divadelníctvo 
 

Bardejov má najbohatšiu stredovekú divadelnú históriu na Slovensku. V rokoch 1439-50 sa tu 
hralo mystérium o Kristovom zmŕtvychvstaní, neskôr vianočné a veľkonočné hry (1497, 1498, 1512, 
1516) a od roku 1553 aj latinské a nemecké školské hry. V roku 1897 vznikla mestská Reduta 
s divadlom. Dramatické združenie Svornosť patrilo v rokoch 1926-39 medzi najvýznamnejšie na 
Slovensku. 
 
 

Bardejovské spolky 
V rokoch 1918-45 mali v spoločenskom a kultúrnom živote mesta významné miesto rôzne spolky- 
miestny odbor Matice slovenskej, telovýchovné jednoty Sokol a Orol, Klub československých turistov, 
Spolok slovenských žien, Živena, miestny odbor Československého červeného kríža, rôzne divadelné 
spolky, židovské spolky a pod. 
 

Pamätná lipa 
 

Pred mestskou radnicou stojí pamätná lipa zasadená prezidentom ČSFR Václavom Havlom a 
viceprezidentom USA Danom Quayalom roku 1991 pri príležitosti medzinárodnej konferencie IEWS 
(Východ- Západ). 
 

Bardejovské prvenstvá 
 

Stöckelove školské zákony, napísané pod názvom Leges scholae Bartfensis(1540), sú najstarším 
pedagogickým dokumentom na Slovensku. 
Na pôde mestskej školy nacvičili prvú školskú hru v Uhorsku- Historia von Susanna (Príbeh o Zuzane). 
Jej autom bol Leonard Stöckel. 
Bohatá farská knižnica bola prvou verejnou knižnicou v Uhorsku. K nej sa už roku 1551 pridružilo 
kníhkupectvo. 
Gutgesellova tlačiareň vytlačila v roku 1581 prvú knihu na Slovensku napísanú v biblickej češtine- 
Lutherov Katechizmus. 
Rannorenesančné prvky goticko- renesančnej radnice v Bardejove, postavenej v rokoch 1505-1511 sú 
prvými na našom území. 
 

Významní bardejovskí rodáci a ľudia, ktorí spojili svoj život s Bardejovom 
 
Rodisko: Jozef Barta (1844-1896)- tvorca maďarskej lekárskej terminológie, Dávid Gutgesell (1540-
1599)- tlačiar, Július Hemerka (1889-1942)- hudobný skladateľ, Juraj Henisch (1549-1618)- lekár, 
matematik, Kornel Chyzer (1836-1909)- balneológ a ichtyológ, Vojtech Kéler (1820-1882)- skladateľ 
tanečných piesní, Ján Samuel Klein (1748-1820)- historik, Viktor Miskovszky (1838-1909)- historik 
umenia a ilustrátor, Leonard Stöckel (1510-1560)- pedagóg, dramatik, Jakub Zabler (1639-1709)- 
spisovateľ      
Pôsobisko: Ján Andraščík (1799-1853)- básnik, osvetový pracovník, Ladislav Berka (1910-1966)- 
zberateľ ľudových piesní, Leonard Coxe (16. storočie)- anglický pedagóg, rektor školy, Valentín Eck 
(1494-1550)- humanista, Oldřich Hemerka (1862-1946)- skladateľ, zberateľ ľudových piesní, Móric 
Hölzer (1841-1902)- sochár, Juraj Kello- Petruškin (1844-1898)-spisovateľ a básnik, Eliáš Ladiver 
(1633-1686)- pedagóg, filozof, dramatik, Severin Scultety (?-1600)- náboženský spisovateľ, pedagóg, 
Gustáv Staník (1857-1941)- hudobník, Zacharias Zarewutius (17. storočie)- hudobný skladateľ, Gejza 
Žebrácky (1869-1951)- osvetový a muzeálny pracovník. 
 

História Bardejovských Kúpeľov   
 

Dejiny kúpeľov siahajú do stredoveku. Už členovia rádu cisterciánov, ktorí po tatárskych 
vpádoch začali zaľudňovať opustené osady v tomto regióne, poznali bardejovské pramene a liečili 
chorých ich minerálnymi vodami.  Minerálne pramene sa prvýkrát spomínajú v listine Belu IV, z roku 
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1247, v ktorej sa vymedzuje chotár Bardejova. Roku 1426 mesto rozšírilo svoje kúpele, roku 1432 
zriadilo aj druhé kúpele. Roku 1505  vybudovali pri výveroch šesť kúpeľných kabín a za kúpanie sa 
vyberal poplatok. Roku 1777 postavili pri prameňoch prvý ubytovací hostinec. Dobré meno liečivých 
účinkov bardejovských minerálnych vôd lákalo aj hostí zo zahraničia, najmä z Poľska a Ruska. Zvýšená 
návštevnosť vyvolala koncom 18. storočia v kúpeľoch čulý stavebný ruch. Na začiatku 19. storočia 
patrili Bardejovské Kúpele k najvyhľadávanejším v Uhorsku. Medzi významnými osobnosťami, ktoré 
navštívili kúpele boli rakúsko- uhorský cisár Jozef II. (1783), druhá manželka Napoleóna Mária Lujza 
(1809),  ruský cár Alexander I.(1821) a manželka Františka Jozefa I., cisárovná Alžbeta, známa Sisi 
(1895). Stavali sa tu vily a letohrádky a Bardejovské Kúpele nadobúdali charakter luxusných kúpeľov. 
Po určitých krízových obdobiach akými bola revolúcia roku 1848/49 a požiar roku 1856, ktoré spôsobili 
úpadok kúpeľov sa znova dostali na výslnie a koncom 19. storočia ich v sezóne navštívilo okolo  4000 
hostí. Prvá a druhá svetová vojna mali na rozvoj kúpeľov nepriaznivý dopad. Po roku 1957 začala ich 
rekonštrukcia a nová výstavba. Boli zaradené medzi desať najvýznamnejších československých kúpeľov 
s veľkolepou perspektívou. Mnoho objektov bolo obnovených a zmodernizovaných a v súčasnosti patria 
Bardejovské Kúpele k našim najnavštevovanejším a najkvalitnejším liečebno- kúpeľným areálom. 
 
  Mesto siedmych líp 
 

Severne od Sabinova na hornom toku Torysy sa nachádza malé šarišské mestečko Lipany (6150 
obyvateľov). Pôvodne sa nazývalo Sedem líp (Septem tiliis) a názov Lipany súvisel s pomenovaním 
obyvateľov žijúcich pri lipovom háji. Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1312. Od roku 1330 
boli Lipany poddanským mestečkom panstva Kamenica. V 16. storočí získali mestské práva a od roku 
1563 boli oslobodené od platenia mýta. V roku 1849 sa tu stretli v bitke vojská ruského cára 
a maďarskej revolučnej armády. Lipany boli už od začiatku 20. storočia známe ručnou výrobou obuvi, 
hrnčiarstvom a krajčírstvom. Mestečko je obľúbeným východiskom pre letnú turistiku a lyžovanie 
v Čergove, Bachurni a Levočských vrchoch.    
 

Veľký stropkovský cech 
 

Mesto Stropkov je situované v Ondavskej vrchovine, v doline rieky Ondava na rozhraní 
historického Šariša a Zemplína. Názov mesta je odvodený od slovanského osobného mena Stropek, 
Stropko (vo význame vysoký muž), pravdepodobne preduhorského pána dediny. Mesto vzniklo na 
mieste pôvodného slovanského sídliska v prvej polovici 14. storočia. Ojedinelým prípadom v dejinách 
Slovenska, Uhorska ba aj Európy, bola existencia tzv. „veľkého stropkovského cechu“, ktorého artikuly 
pochádzajú z roku 1575. V tomto cechu boli združení zlatníci, debnári, krajčíri, kožušníci, mäsiari, 
ševci, tesári, hrnčiari, kováči, stolári, sedlári, zámočníci, remenári, mečiari, sládkovia, ránhojiči 
a obchodníci (spolu 17 remesiel). Remeselníci zo Stropkova boli známi nielen na domácom trhu, ale 
svoje výrobky predávali i na trhoch v ďalších šarišských a zemplínskych  mestečkách 
 

Pôsobenie Adama Hlovíka v Giraltovciach 
 

Mestečko Giraltovce leží v doline rieky Topľa na dávnej obchodnej ceste do Zakarpatska. Názov 
znamená „obec ľudí Geraltových“. Meno Geralth má nemecký pôvod a patrilo šoltýsovi, ktorý založil 
obec. V rokoch 1809-1823 pôsobil na miestnej škole otec Jána Hvezdu, ktorého literárna história 
považuje za pozoruhodného básnika píšuceho a publikujúceho v šarišskom nárečí. V roku 1831 prišiel 
do Giraltoviec za evanjelického kňaza a neskôr seniora Adam Hlovík, rodák z oravskej Párnice. Do 
dejín slovenského národného obrodenia sa zapísal predovšetkým svojou zberateľskou činnosťou. Do 
Kollárových Národných spievaniek prispel zbierkou viac ako 115 šarišských a zemplínskych piesní. 
Cirkevná i literárna história oceňuje Hlovíkov podiel pri vydaní Kollárom zostaveného nového 
cirkevného spevníka. Adam Hlovík udržiaval úzke kontakty so slovenskými vlastencami. V lete 1842 
ho v Giraltovciach navštívil vynikajúci ruský slavista I.I.Sreznevský.   
 

Americký bankár zo Šariša 
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Medzi najvýznamnejších Slovákov novodobej histórie patrí Michal Bosák. Narodil sa 10. 
decembra 1869 v Okrúhlom neďaleko Stropkova. Keď mal sedemnásť rokov, odišiel do USA a tam sa 
zamestnal v bani. V roku 1893 si otvoril v Olyphante malú krčmu, z ktorej spolu so svojou manželkou 
Zuzanou vytvoril slovenské stredisko, kde sa varili typické slovenské jedlá. Z malej krčmy postupne 
vyrástol veľkoobchod s liehovými nápojmi, skromná banka i agentúra lodných spoločností. Bosák 
postupne prenikol do amerického bankovníctva. Stal sa najväčším účastinárom olyphantskej First 
National Bank a neskôr jej prezidentom. Jeho podpis figuroval v roku 1907 na 5, 10 a 20 dolárových 
bankovkách. V roku 1908 sa presťahoval s rodinou do blízkeho Scrantonu. Tu si otvoril súkromnú 
banku a cestovnú agentúru. V roku 1912 založil vo Wilkes-Barre štátnu banku Slavonic Deposit Bank. 
O tri roky neskôr založil v Scrantone banku so stotisícovým kapitálom, ktorú nazval Bosák State Bank. 
Dlhé roky pracoval ako pokladník a neskôr predseda Prvej slovenskej katolíckej jednoty. Počas prvej 
svetovej vojny zorganizoval zbierku „za samostatné Slovensko.“ Vyzbieralo sa 30 tisíc dolárov. On sám 
prispel sumou 5 tisíc dolárov. V máji 1918 sa zúčastnil na rokovaniach v Pittsburghu a jeho podpis 
figuruje na známej Pittsburskej dohode. V roku 1920 pri svojej prvej ceste na Slovensko sa zastavil v 
Ríme, kde ho prijal pápež. V rodnej obci dal postaviť školu, v Prešove a v Stropkove prispel na opravu 
rímskokatolíckych kostolov, finančne podporoval Červený kríž. Československému obchodu pomohol 
založením Americko- slovenskej banky 31. augusta 1920. Celková hodnota Bosákových podnikov sa 
odhadovala na 15 miliónov dolárov. Hospodárska depresia v roku 1929 zasiahla aj Bosákove banky, 
ktoré zatvorili. Michala Bosáka a delegáciu amerických Slovákov prijal na audiencii 3. februára 1937 
prezident USA Roosvelt. 18. februára 1937 Michal Bosák zomrel v meste Scranton.  
 

Dukla  
 

Dukelský priesmyk (502 m), nazývaný tiež Svidnícke sedlo alebo jednoducho Dukla je 
najnižším karpatským priechodom cez rozvodný chrbát Nízkych Beskýd. Od Svidníka je vzdialený 20 
km. Už v minulosti tadiaľ viedla dôležitá obchodná cesta z Podunajskej a Potiskej oblasti do Povislia. 
Dukelským priesmykom prechádzal v prvej polovici 13. storočia knieža Danylo Romanovič Haličský so 
svojou družinou. V roku 1799 tadeto prechádzali ruské vojská generála Rebindera, neskôr Suvorova 
a Kutuzova.  V roku 1849 pochodovali touto historickou „bránou“  ruské vojská generála Paskieviča 
aby pomohli potlačiť povstanie Lajosa Kossutha v Maďarsku. Hospodársky význam Dukelského 
priesmyku sa zmenšil po vybudovaní železničnej trate cez Lupkovský priesmyk pri Medzilaborciach. 
V I. svetovej vojne sa Dukla stala mohutným bojiskom ruských a rakúsko- uhorských divízií. Od 8.9.  
do 27. 11. 1944 sa tu odohrala jedna z najťažších horských vojenských operácií II. svetovej vojny, 
Karpatsko- dukelská operácia. Na oboch stranách sa jej zúčastnilo vyše 500 000 vojakov. Padlo tu 85 
000 sovietskych a 6500 československých vojakov I. československého armádneho zboru.  Na ich 
pamiatku bol postavený asi 1 km od priesmyku pamätník, 28 m vysoký kamenný pylón klinového tvaru 
s obradnou sieňou a s monumentálnym súsoším na cintoríne s hrobmi a menami 1250 padlých. Na 
mieste poľnej pozorovateľne generála Svobodu je postavená 49 m vysoká veža, z ktorej si možno 
pozrieť celé bojisko. 
 

Záver 
 

Šariš patrí k najautentickejším slovenským historickým a kultúrnym regiónom. Zachované 
nárečia (šarišské a rusínske), zvyky a obyčaje, ako aj špecifické prvky architektúry, najmä sakrálnej 
z neho robia príťažlivú oblasť nielen pre návštevníkov zo západného a stredného Slovenska, ale aj pre 
zahraničných návštevníkov. Šariš je región, ktorý má obrovské bohatstvo historických a kultúrnych 
pamiatok, ktoré poukazujú na jeho významné postavenie v rámci jednotlivých štátnych útvarov, ktorých 
bol súčasťou v minulých rokoch.  
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PÔDOHOSPODÁRSTVO SLOVENSKEJ   REPUBLIKY 
 

Jana Némethová 

 
Úvod  

 
Poľnohospodárska výroba je základnou hospodárskou činnosťou človeka, s ňou sú spojené 

rozhodujúce etapy rozvoja ľudskej spoločnosti. Poľnohospodárska výroba predstavuje vedomé 
a systematické využívanie prírodných zdrojov na zabezpečovanie potravín a surovín                                     
na uspokojovanie najzákladnejších existenčných potrieb človeka. Základným výrobným prostriedkom je 
pôda. Poľnohospodárstvo v súčasnosti popri základnej produkčnej funkcii plní stále viac 
mimoprodukčné funkcie ako sú napr: krajinotvorná, sociálna, rekreačná. 

 
Historický vývoj poľnohospodárstva 
 
Poľnohospodárstvo, vodné a lesné hospodárstvo závisia od prírodných predpokladov oveľa viac 

ako iné odvetvia hospodárstva. Vyplýva to priamo z ich podstaty. Táto závislosť bola výraznejšia v 
minulosti, keď neexistovali spôsoby umelého zvýšenia úrodnosti pôd a ani šľachtiteľské práce 
nezasiahli do zvýšenia produkcie. Až do obdobia rozmachu priemyslu tvorilo poľnohospodárstvo základ 
hospodárstva v Rakúsko - Uhorsku. Feudálne väzby na pôdu úplne ovplyvňovali život človeka. Postoj k 
obrábaniu pôdy sa postupne menil po zavedení urbára v roku 1768. V poľnohospodárskej výrobe sa 
začali uplatňovať nové osvetárske a neskôr technické opatrenia (trojpoľný osevný systém, úprava 
vodného režimu pôd, mechanizácia a i.). Rozmach priemyslu, ktorý nastal koncom 19. storočia a najmä 
v 20. storočí mal vplyv aj na intenzifikáciu poľnohospodárstva. Na začiatku 20. storočia sa viac ako tri 
pätiny obyvateľov Slovenska živilo poľnohospodárskou výrobou. Výmery pozemkov a kvalita pôdy 
najmä v členitých horských územiach nezabezpečovali obživu na poľnohospodárstvo viazaného 
obyvateľstva. Výrazným sprievodným javom bolo preto vysťahovalectvo a odchody na sezónne práce. 
V roku 1919 parlament prijal pozemkovú reformu. V praxi znamenala zabratie poľnohospodárskej pôdy 
nad 150 ha. Reforma však problém nezamestnanosti a hladu nevyriešila. 

V roku 1949 bol vyhlásený plán združstevňovania poľnohospodárskej výroby. Jeho faktickú 
náplň tvorila kolektivizácia poľnohospodárstva, odovzdávanie pôdy, agrotechniky a hospodárskych 
zvierat družstvám. Zaniklo súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov. Poľnohospodárstvo prešlo 
pod správu štátu a bolo direktívne riadené. Kolektivizácia (združstevňovanie, resp. sceľovanie pôdy) 
priniesla novú formu hospodárenia na pôde tzv. jednotné roľnícke družstvá (JRD). V 60. - 70. rokoch 
20. storočia sa pôvodné jednotné roľnícke družstvá (obhospodarujúce väčšinou kataster jednej dediny) 
spájali do väčších aglomerovaných družstiev so spoločným vedením, pôdou, strojovým parkom a i. 
Okrem zlučovania družstiev, dochádzalo aj k prevodom slabších družstiev do štátnych majetkov. 
Postupne dochádzalo ku centralizácii výrobných kapacít a koncentrácii pôdneho fondu. Bola 
vypracovaná rajonizácia poľnohospodárskej výroby, ktorá konkrétne určila, ktoré plodiny možno účelne 
pestovať v jednotlivých oblastiach. Nastala pomerne vysoká špecializácia poľnohospodárskej výroby. 
Centrálne bol zabezpečovaný odbyt poľnohospodárskej produkcie, hlavne vo vlastnom štáte.    

Agrárny sektor v regiónoch s nedostatočne vybudovanou ekonomickou štruktúrou veľakrát 
zamestnával tzv. marginálne sociálne skupiny, ktoré nemali iné možnosti lokálneho zamestnania. Tým v 
tomto   odvetví   hospodárstva  vznikla  skrytá  zamestnanosť. Na  zvýšenej  zamestnanosti                       
v poľnohospodárstve sa do značnej miery podpísala i nepoľnohospodárska výrobná činnosť (tzv. 
pridružená výroba), ktorú poľnohospodárske družstvá realizovali. Poľnohospodárstvo sa tak stalo 
hlavnou výrobnou činnosťou vidieka.  

Napriek mnohým nedostatkom, ktoré v poľnohospodárstve existovali, podarilo sa mechanizáciou 
a intenzifikáciou výroby zvýšiť hektárové výnosy na trojnásobok v porovnaní  s obdobím pred 2. 
svetovou vojnou. Pri trvalom poklese pracovníkov v poľnohospodárstve (celosvetový trend) sa naša 
republika stala sebestačnou vo výrobe väčšiny potravín dopestovaných v miernom pásme.  

Po roku 1989 nastali v celom našom hospodárstve výrazné zmeny, súvisiace s decentralizáciou 
výroby, ktoré sa prejavili aj v poľnohospodárstve. Tieto zmeny vyplývali z transformácie 
poľnohospodárstva na trhovú ekonomiku. Transformačný proces zahŕňal 1. majetkové reštitúcie, teda 
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navrátenie majetku pôvodným vlastníkom, 2. transformáciu družstiev, privatizáciu štátnych majetkov 
a zmenu štruktúry podnikateľských subjektov, 3. zmenu agrárnej politiky. To znamená, že systém 
štátnych a družstevných hospodárstiev sa začal rozpadať. Družstvá sa pretransformovali na podielnické 
družstvá (pôda a majetok družstva sa rozdelili členom družstva alebo odpredali). Štátne majetky, sa 
privatizovali na nové formy podnikania, ale ešte predtým museli prejsť procesom odštátnenia. Proces 
reštitúcii priniesol vznik súkromného vlastníctva a s ním súvisel aj vznik súkromne hospodáriacich 
roľníkov (SHR). I napriek tomu prevažná väčšina poľnohospodárskej pôdy zostala v užívaní veľkých 
podnikov - právnických osôb, teda družstiev a obchodných spoločností najmä spol. s r.o. a akciových 
spoločností, ktorí si túto pôdu prenajímajú od Slovenského pozemkového fondu alebo od identických 
vlastníkov za veľmi nízky nájom 1-2 % z úradnej ceny pôdy. Vstupom SR do EÚ (r. 2004) je 
poľnohospodárstvo stále viac ovplyvňované Európskou agrárnou politikou. 

 
Súčasný stav poľnohospodárstva  
 

Počas transformačného procesu sa znižoval podiel poľnohospodárstva na hrubom domácom 
produkte (HDP) a tým aj jeho postavenie v rámci národného hospodárstva (pokles HDP z 9,3 % r.1990 
na 4,2 %  r. 2005).  

S transformačnými zmenami súvisela aj zmena štruktúry subjektov hospodáriacich 
v poľnohospodárstve. Postupne po roku 1990 sa zvyšovali počty podnikateľských štruktúr, rozšírili sa 
formy podnikania a zmenila sa forma vlastníctva subjektov (v súčasnosti prevládajú subjekty so 
súkromným vlastníctvom), (tabuľka 1). V roku 2005 sa poľnohospodárskou výrobou v SR zaoberá 
16 366 subjektov, podľa vlastníctva je najviac súkromných subjektov 14 792, družstevných subjektov je  
1 341 a štátnych subjektov je 38. 

 
Tabuľka  1: Vývoj počtu poľnohospodárskych subjektov podľa druhu vlastníctva (r. 1970 - 
2005) 

z toho 

Rok 
Počet  

subjektov  
štátne 

subjekt
y 

družstevné 
subjekty 

súkromné 
subjekty 

1970 - 404 1 993 - 
1975 - 364 1 039 - 
1980 9 671 329 675 8 667 
1985 6 073 365 713 4 995 
1986 1 163 375 788 - 
1987 1 105 416 689 - 
1988 1 096 411 685 - 
1989 2 932 422 692 1 818 
1990 1 187 448 739 - 
1991 1 352 469 884 - 
1992 20 247 331 956 18 950 
1993 21 136 211 1 025 19 823 
1994 23 192 225 1 084 21 818 
1995 21 711 219 1 136 20 274 
1996 23 510 198 1 228 21 997 
1997 23 045 136 1 278 21 537 
1998 21 743 120 1 312 20 209 
1999 20 099 98 1 337 18 582 
2000 17 974 87 1 354 16 442 
2001 16 362 83 1 367 14 802 
2002 16 712 73 1 382 15 133 
2003 16 111 58 1 380 14 521 
2004 16 470 43 1 367 14 886 
2005 16 366 38 1 341 14 792 

Zdroj: Poľnohospodárstvo v SR (vybrané ukazovatele v rokoch 1970 - 2005), 2006 
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V roku 2005 v skupine právnických osôb dominujú obchodné spoločnosti, najmä spoločnosti 
s rušením obmedzeným, ale poľnohospodárske družstvá si aj napriek pokračujúcemu poklesu počtu 
subjektov zachovávajú najväčšie približne 43,5 % zastúpenie na obhospodarovanej poľnohospodárskej  
pôde a dosahujú najvyššiu priemernú výmeru  (1 357 ha poľnohospodárskej  
pôdy).  Obchodné spoločnosti obhospodarujú 37,3 % a fyzické osoby 18,2 % poľnohospodárskej pôdy. 
Zmeny v počte subjektov sa prejavili v zmene ich veľkostnej štruktúry. V poľnohospodárskej výrobe 
klesol podiel veľkých subjektov s výmerou nad 1000 ha, ale naďalej táto skupina subjektov  
obhospodaruje asi 75 % výmery pôdy. V rámci fyzických osôb najvyšší podiel na výmere (41 %) 
dosahovali subjekty s výmerou 100 - 500 ha, pričom v intervale nad 1000 ha zastúpenie  fyzických osôb 
na obhospodarovanej pôde klesalo.  

Podľa výsledkov štrukturálneho zisťovania fariem 2005 v skupine právnických osôb prevažujú 
subjekty, resp. farmy  špecializované na pestovanie poľných plodín (34 %), za nimi nasledujú farmy 
špecializované na pasúci sa dobytok (34 %) a farmy so zmiešanou výrobou                    (22 %). 
V skupine fyzických osôb prevládalo zastúpenie fariem v špecializácii na poľné plodiny s podielom 50 
% na počte fariem (Zelená správa, 2007).  

Dominancia špecializácie na poľné plodiny súvisela s ekonomikou výroby vo väzbe na dotačnú 
politiku, speňažovanie produkcie, materiálne zabezpečenie výroby a pod. Širšia diverzifikácia výroby a 
vyššie zastúpenie fariem so zmiešanou  rastlinnou a živočíšnou výrobou je charakteristické najmä pre 
farmy s vyššou výmerou obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy.   V súčasnosti schopnejšie 
subjekty, prevažne hospodáriace na väčšej výmere pôdy, pružnejšie reagujú na dopyt po výrobkoch 
a často sa presadzujú aj na zahraničnom trhu. 

Po roku 1990 sa znížil aj počet pracovných síl v poľnohospodárstve na celkovom počte 
pracovníkov v NH (pokles z 13,3 % r. 1990 na 4,6 % r. 2005). Po rapídnom poklese pracovných síl po 
roku 1990, v súčasnosti dochádza len k miernemu poklesu pracovníkov v poľnohospodárstve (tab. 2), 
zlepšuje sa aj ich vzdelanostná úroveň i veková štruktúra. V súčasnosti pracuje v poľnohospodárstve 
približne 77,4 tis. pracujúcich. V štruktúre pracovníkov z hľadiska veku má prevahu skupina 
pracovníkov vo veku 35 - 49 rokov (43,8 %), za nimi nasleduje veková skupina 50 - 59 ročných 32,8 %. 
Z hľadiska vzdelania prevládajú pracovníci vyučení v odbore (52,1 %) a pracovníci s úplným stredným 
vzdelaním (24,8 %).  Vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov je 7,7 % (Zelená správa, 2007). 
Z hľadiska právnych foriem hospodárenia, najvyšší podiel agrárnej zamestnanosti vytvárajú 
poľnohospodárske družstvá zhruba 65 %. Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bolo 
v roku 2006 z celkového počtu 159,1 tisíc odvetvovo identifikovaných uchádzačov o zamestnanie 16,1 
tisíc tzn.10,1 % s posledným zamestnaním v pôdohospodárstve.  

 
Tabuľka 2: Vývoj počtu pracujúcich v poľnohospodárstve (r. 1970 - 2006) v tis. 

Roky 1970 1980 1990 1994 1995 1996 1997 1998 
Počet pracujúcich 458,7 335,9 301,5 178,7 177,0 169,5 153,3 134,8 
         
Roky 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Pčet pracujúcich 130,1 111,9 99,3 96,2 95,2 92,8 88,3 77,4 

Zdroj: Poľnohospodárstvo v SR (vybrané ukazovatele v rokoch 1970 - 2005), 2006, Zelená správa, 2007 

Pri sledovaní podielu pracujúcich v poľnohospodárstve z celkovej zamestnanosti v krajoch 
SR môžeme pozorovať značné regionálne rozdiely (tab. 3).  

 
Najvyššie hodnoty ukazovateľa vykazujú kraje: Nitriansky (7,00 %), Banskobystrický (6,82 

%), Prešovský (6,18) a Trnavský (6,15 %).  Ich hodnoty sú nad priemerom SR (4,62 %). Vyššia 
zamestnanosť je na Západnom Slovensku (5,47 %), oblasť je tvorená Trnavským, Trenčianskym 
a Nitrianskym krajom. Veľmi nízka zamestnanosť je v Bratislavskom kraji (1,16 %). Podiel žien na 
zamestnanosti v poľnohospodárstve je v podstate rovnaký vo všetkých krajoch. Hodnoty sa pohybujú od 
25 do 29,5 %.  
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Tabuľka 3: Zamestnanosť v poľnohospodárstve v krajoch SR (r. 2006) 

Územie 
podiel pracujúcich                  

v poľnohospodárstve (v %) 
podiel žien  

(v %) 

  Bratislavský 1,16 29,41 
  Trnavský 6,15 27,85 
  Trenčiansky 4,09 28,87 
  Nitriansky 7,00 27,55 
  Žilinský 4,04 28,42 
  Banskobystrický 6,82 26,44 
  Prešovský 6,18 26,44 
  Košický 4,27 25,02 
  SR 4,62 27,26 
  Západné Slovensko 5,47 27,97 
  Stredné Slovensko 5,31 27,26 
  Východné Slovensko 5,17 25,82 

Zdroj: Zelená správa, 2007 

          Dôležitým ukazovateľom zamestnanosti v poľnohospodárstve je tzv. relatívna 
zamestnanosť, ktorá nám vyjadruje počet pracovných síl v poľnohospodárstve na 100 ha 
poľnohospodárskej pôdy. V roku 1989 mal uvedený ukazovateľ hodnotu 14,7 pracovníka/100 ha 
p.p., v roku 1999 (3,8 pracovníka) a v ďalších rokoch 2003 (4,4 pracovníka) a 2005 (4,5 
pracovníka). Môžeme pozorovať mierny nárast ukazovateľa, ktorý súvisí s poklesom 
poľnohospodárskej pôdy v roku 2004 a 2005. Pokles pracovníkov spôsobila vysoká 
prezamestnanosť v poľnohospodárstve pred rokom 1990. Redukcia pracovných síl súvisela aj so 
zvyšujúcou sa produktivitou práce v poľnohospodárstve po jeho transformácii. V súčasnosti sa 
produktivita práce zvyšuje najmä nárastom výroby.   
 

 Priestorovo zamestnanosť v pôdohospodárstve na úrovni okresov zobrazuje mapa 1. Najvyššia 
zamestnanosť v pôdohospodárstve sa nachádza v okresoch juhozápadného Slovenska  napr. Dunajská 
Streda, Komárno, južného (Krupina, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Poltár, Detva, Brezno) 
a juhovýchodného  Slovenska (Sobrance, Gelnica, Košice).  
 

Mapa 1: Zamestnanosť obyvateľstva v pôdohospodárstve v okresoch SR (r. 2006) 
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Zdroj:  ŠÚ SR, 2007      
Po roku 1989 sa postupne menil aj objem výroby. Na vývoj hrubej poľnohospodárskej 

produkcii v SR poukazuje tab. 4 a graf 1. Od roku 1990 po rok 2006 môžeme pozorovať mierne výkyvy 
poklesu, resp. nárastu tohto ukazovateľa V tab. 4 môžeme pozorovať aj vývoj hrubej rastlinnej 
produkcie a hrubej živočíšnej produkcie. V SR prevláda živočíšna výroba nad rastlinnou napr. v roku 
1990 sa rastlinná výroba podieľala 45,3 % a živočíšna výroba 54,7 % a v roku 2006 sa podieľala 
rastlinná výroba 49,1 %  a živočíšna výroba 50,9 % podielom.   
 
Tabuľka 4: Vývoj hrubej poľnohospodárskej produkcie v SR (r. 1970 - 2006) v mil. Sk 

roky 1970 1980 1990 1994 1995 1996 1997 1998 

HPP 25 180 36 331 54 238 52 547 55 530 59 693 62 381 58 520 
HRP 12 520 17 743 24 593 22 976 23 632 27 702 27 258 25 470 

HŽP 12 660 18 588 29 645 29 571 31 898 31 991 35 123 33 050 
         

roky 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

HPP 56 039 52 684 62 439 62 934 58 481 63 029 57 639 58 051 
HRP 25 853 20 213 28 003 28 745 25 999 31 960 27 534 28 503 

HŽP 30 186 32 471 34 436 34 189 32 482 31 069 30 105 29 548     

Vysvetlivky: HPP - hrubá poľnohospodárska produkcia, HRP - hrubá rastlinná produkcia, HŽP - hrubá 

živočíšna  

                    produkcia 

   Zdroj: Poľnohospodárstvo v SR (vybrané ukazovatele v rokoch 1970 - 2005), 2006, Zelená správa, 2007 

         Vývoj využitia pôdy na Slovensku možno charakterizovať postupným úbytkom poľnohospodárskej 
pôdy, resp. ornej pôdy, ktorá prechádzala väčšinou do kategórie zastavaných plôch (tab. 5). Na úbytku  

 Graf 1: Vývoj hrubej poľnohospodárskej produkcii v SR (r. 1970-2006)- presun nad graf !!  

Zdroj: Poľnohospodárstvo v SR (vybrané ukazovatele v rokoch 1970 - 2005), 2006, Zelená správa, 2007,     

 spracovanie Némethová, 2008 

 

poľnohospodárskej pôdy sa podieľa aj výstavba komunikácií. Opodstatnené boli preto zákony na ochranu 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Trend poklesu poľnohospodárskej pôdy bude pokračovať aj 
v budúcnosti. V súčasnosti sa obmedzuje obhospodarovanie pôdy na pozemkoch s nepriaznivými 
prírodnými podmienkami (veľká sklonitosť, vysoká nadmorská výška a pod.).  
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 Najväčšiu plochu poľnohospodárskej pôdy zaberá orná pôda. Podiel ornej pôdy  
z poľnohospodárskej pôdy (stupeň zornenia) v roku 1990 mal hodnotu 61,5 % a v roku 2006 sa zvýšil na 
69,3 %. Je to spôsobené aj zmenami štruktúry poľnohospodárskej pôdy. Výrazným poklesom trvalých 
kultúr v roku 2001 o 23,2 % v porovnaní s rokom 2000 a tiež podstatnejším poklesom trvalých trávnych   
porastov v roku 2004 o 64,7 % v porovnaní s rokom 2003.  Vnútornú štruktúru  poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu v SR v roku 2006 zobrazuje graf 2. Popri ornej pôde druhou najrozšírenejšou formou 
poľnohospodárskej pôdy sú trvalé trávne porasty s podielom 27,6 %. 

 
Tabuľka 5: Vývoj pôdneho fondu podľa hlavných kategórií (r. 1970 - 2006) v tis. ha 
Kategória/rok 1970 1980 1990 1994 1995 1996 1997 1998 

Celková výmera 4 898 4 989 4 903 4 904 4 904 4 904 4 903 4 903 

Vodné plochy 84 89 93 94 94 94 93 93 

Lesná plocha 1 850 1 912 1 986 1 991 1 992 1 992 1 993 1 996 

Poľnohospodárska pôda 2 631 2 530 2 453 2 446 2 446 2 446 2 444 2 445 
v tom 

orná pôda 1 690 1 551 1 509 1 483 1 483 1 479 1 475 1 472 

trvalé kultúry 112 128 131 128 128 127 127 127 

trvalé trávne porasty 829 851 813 835 835 840 846 846 

úhor -   -  - -   -  -  -  - 

Ostatná plocha 333 367 371 372 372 372 369 369 

 

Kategória/rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Celková výmera 4 904 4 904 4 903 4 903 4 903 4 903 4 903 4 903 

Vodné plochy 93 93 93 93 93 93 93 93 

Lesná plocha 1 998 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 007 

Poľnohospodárska pôda 2 444 2 442 2 212 2 236 2 236 1 935 1 941 1 939 
v tom  

orná pôda 1 469 1 461 1 356 1 377 1 379 1 361 1 357 1 344 

trvalé kultúry 126 125 29 28 28 27 26 25 

trvalé trávne porasty 848 856 788 799 795 514 524 536 

úhor -  -  32 32 34 33 34 34 

Ostatná plocha -   - 7 4 5 11 10 - 

Zdroj: Poľnohospodárstvo v SR (vybrané ukazovatele v rokoch 1970 - 2005), 2006, Zelená správa, 2007 

 Graf 2: Štruktúra poľnohospodárskeho pôdneho fondu SR (r. 2006)- pred graf !!! 

 Zdroj: Zelená správa, 2007, spracovanie Némethová, 2008 
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V roku 1990 z celkovej výmery pôdy 4 903 tis. ha bolo využitej poľnohospodárskej pôdy                    
2453 tis. ha, čo predstavuje až 50,0 %, ale v roku 2006 pri zníženej poľnohospodárskej pôde                    
(1 939 tis. ha) bolo využitej len 39,5 % poľnohospodárskej pôdy.  

 
 
 

       Priemerná výmera poľnohospodárskej pôdy na 1 obyvateľa je 0,46 ha a priemerná výmera 
lesnej pôdy činí 0,37 ha. Spolu pripadá na 1 obyvateľa 0,83 ha pôdy. Výmerou 0,45 ha 
poľnohospodárskej pôdy a z toho výmerou 0,27 ha ornej pôdy na 1 obyvateľa sa SR zaraďuje medzi 
krajiny s nižším potenciálom poľnohospodárskych pôd (napr. výmera ornej  pôdy na 1 obyv. v ČR - 
0,31 ha, v Poľsku  - 0,36 ha, Maďarsku - 0,47 ha a pod.)  

 
Produkčný potenciál pôd SR sa hodnotí bodovými hodnotami relatívnej bonity (index 

produktivity). Je v rozpätí od 1 do 100 bodov pričom lepšie pôdy majú vyššiu bodovú hodnotu. Bodová 
hodnota sa určuje na základe BPEJ (bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek) príslušnej pôdy, ktorá 
sa odvodzuje z hodnotenia klímy, pôdneho typu, pôdotvorného substrátu, zrnitosti, obsahu skeletu, 
hĺbky, svahovitosti a expozície svahu. Priemerný produkčný potenciál poľnohospodárskych pôd 
v bodoch je nasledovný: Bratislavský kraj (62,2), Nitriansky kraj (68,6), Trnavský kraj (69,6), 
Trenčiansky kraj (35,2), Žilinský kraj (25,7), Banskobystrický kraj (32,9), Prešovský kraj (26,7) 
a Košický kraj (37,5). Priemer za Slovensko predstavuje 44,4 bodov.  

 
        Produkčný potenciál poľnohospodárskych pôd SR má nasledovnú štruktúru: vysoko 
produkčné pôdy (9,2 %), veľmi produkčné pôdy (19,6 %), produkčné pôdy (20,0 %), stredne 
produkčné pôdy (7,9 %), menej produkčné pôdy (13,0 %), málo produkčné pôdy (13,5 %), veľmi 
málo produkčné pôdy (9,6 %), menej vhodné pôdy pre poľnohospodársku výrobu (5,2 %) 
a nevhodné pôdy pre poľnohospodársku výrobu (2,0 %), (Bielek a i., 2000). 

 
Priestorová diferenciácia a regionalizácia poľnohospodárstva 

 
Najdôležitejším výrobným prostriedkom v poľnohospodárstve je pôda, ktorej kvalita vo veľkej 

miere ovplyvňuje rozvoj tohto odvetvia Národného hospodárstva. Spôsob využitia pôdy závisí 
predovšetkým od prírodných podmienok. Tie sú na Slovensku veľmi pestré. Mení sa nadmorská výška 
a reliéf, a v súvislosti s tým pôdy a klimatické činitele, ktoré najviac vplývajú na úrodnosť pôd. Vcelku 
najlepšie podmienky pre poľnohospodársku výrobu majú naše nížiny: Podunajská, Východoslovenská 
a Juhoslovenská nížina. V nich je teplá klíma (často však nedostatok zrážok) a úrodné pôdy 
(predovšetkým  černozeme, hnedozeme, čiernice, fluvizeme). Menej úrodná je Borská nížina, kde na 
viatych pieskoch vznikli pôdy menej úrodné. Úrodné sú aj nízko a stredne vysoko položené kotliny, kde 
je teplá až mierne teplá klíma, avšak trochu viac zrážok a z pôdnych typov dominujú luvizeme 
a pseudogleje. Smerom do vyšších kotlín a do pohorí sa klíma ochladzuje, začínajú prevažovať menej 
úrodné pôdy, hlavne kambizeme, rendziny, pararendziny a podzoly. Zastúpenie hlavných pôdnych 
typov v jednotlivých krajoch SR je nasledovné (tabuľka 6 ).  

 
   Z tabuľky 6 vyplýva, že najkvalitnejšie pôdne typy akými sú čiernice sa najviac vyskytujú  
  v Trnavskom kraji (111 740 ha) a černozeme sa vyskytujú najmä v Nitrianskom kraji  (181 966 ha).   
  Hnedozeme prevládajú v Nitrianskom kraji  (178 314 ha). 

 
Produkčný potenciál poľnohospodárskych pôd SR môžeme vyjadriť začlenením 

poľnohospodárskych pôd do 3 základných kategórii: vysoko produkčné  pôdy 23,3 %, stredne 
produkčné pôdy 50,3 % a nízko produkčné pôdy 24,6 %. Štruktúru produkčného potenciálu 
poľnohospodárskych pôd podľa krajov SR vyjadruje tab. 7. Najviac vysoko produkčných pôd je 
v Trenčianskom kraji (239 472 ha), stredne produkčných pôd je v Banskobystrickom kraji (270 877 ha) 
a nízko produkčných pôd je najviac v Prešovskom kraji (144 922 ha), (Bielek a i., 2000).  
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Ďalší možný spôsob hodnotenia územnej diferenciácie podmienok pre poľnohospodársku výrobu 
je úradná cena poľnohospodárskej pôdy, ktorá bola stanovená pre všetky katastrálne územia v SR. 
Úradná  cena  poľnohospodárskej  pôdy  bola  stanovená  pre  potreby  riešenia  majetkoprávnych 

 
 
 

 
Tabuľka  6:  Štruktúra pôdnych typov v krajoch SR 

pôdne typy v (ha)  
Kraje 

litozeme  rankre 
regozem

e 
rendziny černozeme 

hnedoze
me 

luvizeme 

 Bratislavský  40 888 18 928 22 040 16 207 70 
 Nitriansky  8 355 8 811 181 966 178 314 13 353 
 Trnavský  21 604 23 744 95 532 62 936 13 427 
 Trenčiansky   135 108  25 390 17 168 
 
Banskobystrický 529 141 98 617 3 015 60 432 38 102 

 Žilinský 10 681  161 697   4 448 
 Košický  3 501 82 550 17 283 31 882 2 375 

 Prešovský 14 553  54 438  5 500 1 684 
pôdne typy v (ha)  

Kraje 
kambizeme podzoly pseudogleje fluvizeme čiernice 

organozem
e 

 Bratislavský 43 511 423  30 639 36 480 1 598 
 Nitriansky 64 683 2 989 3 606 64 423 99 928  
 Trnavský 13 792 130 65 743  111 740 1 648 
 Trenčiansky 202 947 2 498 23 121 38 194 4 688  

Banskobystrický 552 235 47 404 87 310 45 339 7 983  

 Žilinský 366 285 50 961 23 784 37 404 5 787 1 477 

 Košický 277 845 18 906 80 222 145 785 11 139 167 

 Prešovský 664 753 35 447 66 974 45 218 6 698 120 

Zdroj: Bielek a i., 2000 

 
Tabuľka  7: Štruktúra produkčného potenciálu poľnohospodárskych pôd podľa krajov SR 

Pôdy 
Kraje 

vysoko produkčné stredne produkčné nízko produkčné 
Bratislavský 36 799 36 616 8 087 
Nitriansky 26 553 97 387 54 531 
Trnavský 178 576 84 004 7 521 
Trenčiansky 239 472 156 962 14 202 
Banskobystrický 5 172 270 877 138 218 
Žilinský 329 115 405 73 774 
Košický 1 648 246 529 84 105 
Prešovský 213 216 330 144 922 

Zdroj: Bielek a i., 2000 

 
 
vzťahov k pôde (daň z nehnuteľnosti a pozemku) a líši sa od tržnej ceny, v ktorej sa odráža pôsobenie 
tržného prostredia ako sú faktory polohy pozemku (vzdialenosť od spracovateľských podnikov, od 
skladovacích priestorov, od miesta spotreby), faktory súvisiace s dopytom a ponukou na trhu s pôdou 
a pod. Hodnota úradnej ceny poľnohospodárskej pôdy bola stanovená na základe BPEJ a odráža kvalitu 
poľnohospodárskej pôdy z hľadiska prírodných pomerov. Pre poľnohospodársku výrobu má význam 
orná pôda (obrázok 1).  
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Priestorové rozmiestnenie priemernej ceny ornej pôdy v okresoch SR znázorňuje mapa 2. 
Najdrahšia cena ornej pôdy nad 5,50 Sk/m² sa prevažne nachádza v okresoch juhozápadného Slovenska. 
Najdrahšiu pôdu nad 7,01 Sk/m² majú napr. okresy: Šaľa, Komárno, Nové Zámky, Komárno, Dunajská 
Streda a Galanta.  

 
 
 

 
Obrázok 1:  Žitavská pahorkatina  

                         (v pozadí pohorie Tríbeč - pestovanie obilnín, olejnín a trvalých kultúr)  

Autor: Némethová, 2007 

Mapa 2: Úradná cena ornej pôdy v okresoch SR k 30.6. 2004 
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Zdroj: Priemerná úradná cena poľnohospodárskej pôdy v katastrálnych územiach SR k  30.6.2004 (v  Sk za  
           štvorcový meter). Pravda/V, 18.7.2005 
 

Priestorovú diferenciáciu poľnohospodárskej pôdy v okresoch SR v roku 2006 zobrazuje mapa 3. 
Uvedený jav vyjadruje podiel poľnohospodárskej pôdy z celkovej výmery pôdy v každom okrese. Na  

  úrovní krajov najviac poľnohospodárskej pôdy (p.p.) z celkovej výmery kraja má Nitriansky kraj (74,0 
%), na druhom mieste s hodnotou (70,7 %) je Trnavský kraj, potom nasleduje Košický kraj  
(50,0 %). Naopak najmenej p.p. majú kraje Žilinský (36,1 %), Trenčiansky kraj (41,4 %), Prešovský 
(42,9 %), Bratislavský (46,3 %) a Banskobystrický (44,3 %). Na úrovní okresov najvyššie hodnoty  
ukazovateľa dosahujú okresy Šaľa (83,3 %), Galanta (81,7 %), Senec (80,7 %) a Nové Zámky (80,4 %). 
Nad 60 % p.p. z celkovej výmery pôdy majú okresy napr. Komárno, Levice, Nitra, Dunajská Streda, 
Hlohovec, Trnava, Piešťany, Skalica, Topoľčany, Trebišov a Michalovce. Z toho vyplýva, že najviac 
p.p. majú okresy južného, resp. juhozápadného Slovenska a okresy na juhu východného Slovenska. 
Najmenej poľnohospodárskej pôdy od 10-30 % sa nachádza v okresoch napr. Bratislava, Gelnica, 
Poprad, Považská Bystrica, Ružomberok. Okrem okresov Bratislavy sú to regióny severného, stredného 
a severovýchodného Slovenska. V týchto oblastiach je výraznejšie zastúpenie lesnej pôdy z celkovej 
výmery pôdy. Z toho vyplýva, že región Západné Slovensko (Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj)  

 
Mapa 3: Priestorová diferenciácia poľnohospodárskej pôdy v okresoch SR (r. 2006) 

 

   

Zdroj: ŠÚ SR, 2007 

 
 Graf  3:  Podiel ornej pôdy z poľnohospodárskej pôdy v krajoch SR (r. 2006)  
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  Zdroj: Zelená správa, 2007, spracovanie Némethová, 2008 

 
 Stupeň zornenia (podiel ornej pôdy  z poľnohospodárskej pôdy) v krajoch SR zobrazuje 
graf 3. Stupeň zornenia v SR má hodnotu (58,7 %). 

 
má pomerne vysoký podiel poľnohospodárskej z celkovej výmery (63,3 %), za ním nasleduje Východné 
Slovensko (Prešovský a Košický kraj)  s podielom 45,9 % a Stredné Slovensko (Žilinský 
a Banskobystrický kraj) podielom 40,9 % a (Košický kraj) s podielom 45,9 % a Stredné Slovensko 
(Žilinský a Banskobystrický kraj) podielom 40,9 %. 

S najvyššími hodnotami ukazovateľa sa vyznačujú kraje Trnavský (89,8 %), Nitriansky                 
(86,7 %) a Bratislavský (79,0 %). Nízke hodnoty stupňa zornenia dosahujú ostatné kraje: Košický (60,5 
%), Trenčiansky (52,8 %), Banskobystrický (39,8 %), Prešovský (38,9 %) a Žilinský (25,7 %). 

Rozmiestnenie ornej pôdy na úrovni okresov znázorňuje mapa 4. Na úrovni okresov 
najvyššie hodnoty ukazovateľa majú okresy južného a západného Slovenska.  
  
 Mapa 4: Stupeň zornenia v okresoch SR (r. 2006)  

 
   Zdroj: ŠÚ SR, 2007 

 
Nad 90 % podielom ornej pôdy sa vyznačujú okresy napr. Senec, Dunajská Streda, Galanta, 

Trnava, Šaľa. Hodnoty nad 80 % dosahujú okresy napr. Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Komárno, 
Levice, Nitra, Nové Zámky a Topoľčany. Najnižšie hodnoty zornenia majú okresy napr. Bratislava I, 
Gelnica, Dolný Kubín, Brezno, Tvrdošín, Žarnovica, Čadca, Medzilaborce. Najmenej ornej pôdy sa 
nachádza v okresoch severného, stredného a severovýchodného Slovenska. V týchto okresoch majú 
prevahu trvalé trávne porasty, sú to tiež územia s vyšším výskytom lesnej pôdy. Región Západné 
Slovensko dosahuje stupeň zornenia 81,0 %, Východné Slovensko 49,0 % a Stredné Slovensko 34,6 %. 

 
Spôsob využitia pôdy závisí nielen od miestnych prírodných podmienok, ale ovplyvňujú viaceré 

iné činitele, napr. vzdialenosť od trhu (časová dostupnosť, vzdialenosť v km a i.), mechanizácia a auto-
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matizácia výroby, použitie hnojív a pesticíd a i. To sa prejavuje v ďalšej špecializácii 
poľnohospodárskej výroby.  

Iným typom využitia pôdy sú vinohradnícke a chmeliarske oblasti. Viniču hroznorodému sa darí 
v nižších polohách slnečných pahorkatín a rovín a na úpätiach vrchov, napr. v Malých Karpatoch, Slán-
skych vrchoch, Podunajskej nížine, Východoslovenskej nížine a i. Chmeľ sa pestuje predovšetkým v 
okolí Nového Mesta nad Váhom, Trenčína a Topoľčian. 

 Úroda poľnohospodárskych plodín, resp. ich produkcia je výsledkom jednak prírodného 
prostredia, ale aj zásahu človeka do poľnohospodárskej krajiny. Človek neustálym obrábaním pôdy, 
používaním vhodných osevných postupov a agrotechniky, hnojením a pod. stále mení produkčnú 
schopnosť poľnohospodárskych pôd. Produkčná schopnosť pôd je tým vyššia, čím sú pre väčší počet 
poľnohospodárskych plodín v danej krajine vyhovujúce agroekologické podmienky (Zelenský,  1996).  
Na základe hodnotenia agroekologických podmienok v poľnohospodárskej krajine Slovenska Zelenský, 
vymedzuje 8 poľnohospodárskych produkčných oblastí Slovenska.   

  
 1. Najprodukčnejšia oblasť - je to plošne neveľká oblasť, ale z hľadiska veľkosti produkcie je 
to najvýznamnejšia produkčná oblasť Slovenska. Rozkladá sa na Podunajskej rovine a Trnavskej 
sprašovej tabule. Krajina je plochá miestami mierne zvlnená na Trnavskej sprašovejtabule. 
Z hľadiska kvality klimatických pomerov a pôd je územie pre poľnohospodárske účely 
najpozitívnejšie hodnotené. Je to územie začlenené prevažne do klimatického typu s najdlhšou 
vegetačnou dobou (nad 240 vegetačných dní).   
 
 2. Oblasť veľmi produk čná - jej jadro tvoria černozemné sprašové pahorkatiny. Okrem nich 
do oblastí patrí časť Podunajskej roviny, a to dolné Považie, dolné Ponitrie a dolné Pohronie, ako 
aj časť hnedozemných sprašových pahorkatín. Krajina je mierne zvlnená a sklonitá, ale ešte 
nepodmieňuje vodnú eróziu. Podunajskú rovinu a černozemné pahorkatiny patria do klimatického 
typu s najdlhšou vegetačnou dobou (nad 240 vegetačných dní), kým hnedozemné pahorkatiny 
patria do klimatického typu s veľmi dlhou vegetačnou dobou (237 vegetačných dní).   

 
3. Oblasť produkčná - je to malá oblasť, vyskytuje sa prevažne na hnedozemných 

pahorkatinách, ale aj na Podunajskej rovine, kde je podmienená pôdnym typom. Územie oblasti 
sa rozkladá na dvoch klimatických typoch. Podunajská rovina patrí do typu s najdlhšou 
vegetačnou dobou (nad 240 vegetačných dní) a hnedozemné pahorkatiny sú zaradené do 
klimatického s veľmi dlhou vegetačnou dobou (237 vegetačných dní).     

 
4. Oblasť stredne produkčná - vytvára najmenšiu produkčnú oblasť Slovenska. 

Vyskytuje sa na podhorských pahorkatinách Podunajskej nížiny, ale aj na nízko položených 
kotlinách. Pahorkatiny presahujú výšku 200 m n. m. Prevláda tu klimatický typ s dlhou 
vegetačnou dobou (230 vegetačných dní).  
 

5. Oblasť s podpriemernou produkčnou schopnosťou - jej jadro tvoria dve slovenské 
nížiny, ktoré sú takmer súvisle spojené podhorskými pahorkatinami a nízko položenými 
kotlinami. Produkčná schopnosť krajina je silne ovplyvnená nielen klímou, ale aj reliéfotvornými 
procesmi. V nížinách na produkčnú schopnosť silne vplýva eolická činnosť, hlavne akumulačné 
formy. Na plošinách predhoriach, ako aj v nízko položených kotlinách produkčná schopnosť je už 
ovplyvňovaná svahovou modeláciou. Zelenský v tejto oblasti vyčlenil tri klimatické typy. 
Klimatický typ s veľmi dlhou vegetačnou dobou prevládajúci na Záhorskej nížine a na juhu 
Východoslovenskej nížine. V dôsledku kontinentality krajiny každá nížina má iný charakter 
zimného obdobia. V kotlinách intravulkanickej brázdy a v severnej časti Východoslovenskej 
nížiny prevláda klimatický typ s dlhou vegetačnou dobou a na Myjavskej pahorkatine prevláda  
klimatický typ s pomerne dlhou vegetačnou dobou  221 vegetačných dní)  s pomerne miernou 
zimou.  

 
1. Oblasť s malou produkčnou schopnosťou - jej jadro tvoria vysoko položené kotliny: 

aluviálna niva Žilinskej kotliny, celá Turčianska a Hornádska kotlina (obr. 2) a aluviálna niva 
Žilinskej kotliny, celá Turčianska a Hornádska kotlina a aluviálna niva Liptovskej kotliny. Do 
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tejto oblasti Zelenský priraďuje územia nízko položených kotlín, Cerovú vrchovinu a časť 
Východoslovenskej nížiny. Produkčná schopnosť pahorkatín a Cerovej vrchoviny je podmienená 
vodnou eróziou pôd. Oblasť je klimatický rozmanitá. Vyskytuje sa tu klimatický typ s veľmi 
dlhou vegetačnou dobou až po klimatický typ s krátkou vegetačnou dobou (212 vegetačných dní).  

2. Oblasť s veľmi malou produkčnou schopnosťou - vytvára dva regióny: zvolensko-
žiarsky a šarišský s výbežkami do Košickej kotliny, Podbeskydského predhoria a do 
Východoslovenskej nížiny. Je to územie členité a prejavuje sa v značnej vodnej erózii.  Územie 
patrí do troch klimatických typov.  

Typ so stredne dlhou vegetačnou dobou (227 vegetačných dní) - Žiarska kotlina. Typ 
s pomerne dlhou vegetačnou (221 vegetačných dní) - Zvolenská kotlina a Šarišská vrchovina. 
Posledný typ je typ s krátkou vegetačnou dobou (212 vegetačných dní) - Popradská kotlina.   

  
3. Oblasť s najmenšou produkčnou schopnosťou - je to oblasť najmenšou produkčnou 

schopnosťou, ale plošne najväčšia. Oblasť sa rozkladá vo vyššie položených, stredne vysoko 
položených, vysoko položených  a najvyššie položených kotlinách, na predhoriach, vrchovinách 
a hornatinách. Takmer celé územie patrí do klimatického typu s veľmi krátkou (206 vegetačných 
dní) až najkratšou vegetačnou dobou (191 vegetačných dní).    

 
Obrázok 2:  Hornádska kotlina 

 
Autor: Lauko, 2007  
 

Vplyvom pôsobenia rozmanitých fyzicko-geografických činiteľov sa územie Slovenska podľa 
Zelenského (2002) z hľadiska poľnohospodárstva  člení na 2 typy poľnohospodárskej krajiny: Typ 
poľnohospodárskej krajiny s prevahou oráčin a typ poľnohospodárskej krajiny s prevahou trvalých 
trávnych porastov (mapa 5). 

 
1. Typ poľnohospodárskej krajiny s prevahou oráčin  sa rozkladá v nížinách a nižšie 

položených kotlinách Slovenska, kde orná pôda, čo do rozlohy a percentuálneho zastúpenia 
poľnohospodárskej pôdy, prevláda nad trvalými trávnymi porastmi. Orná pôda v type predstavuje  77,30 
% z poľnohospodárskej pôdy a trvalé trávne porasty len 19,42 %.  Typ poľnohospodárskej krajiny 
s prevahou oráčin je hlavnou pestovateľskou oblasťou obilnín, okopanín a vinohradov. Obilniny v type 
zaberajú zhruba 44 % ornej pôdy. Typ je najväčšou oblasťou pestovania kukurice a cukrovej repy. 
V rámci typu existujú 3 podtypy: podtyp kukuri čný, repársky a obilninársky.  
    - podtyp kukuričný - sa vyskytuje na najteplejších a najnižšie položených rovinách a mierne 
členitých sprašových pahorkatinách. Je plošne najväčší spomedzi ostatných podtypov. Najviac sa 
v tomto podtype pestuje kukurica na zrno a pšenica. Okrem nich sa v tomto podtype darí aj cukrovej 
repe, jačmeňu a vinohradom. I napriek tomu, že územie podtypu je homogénne z hľadiska klímy 
i reliéfu, je diferencované z hľadiska pôd, čo podmieňuje rôznu diferenciáciu typov štruktúr rastlinnej 
výroby.  
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- podtyp  repársky -  sa rozkladá na mierne členitých sprašových pahorkatinách Chvojnickej 
a v severných častiach sprašových pahorkatín Podunajskej nížiny. Tento podtyp sa vyskytuje aj 
v Trenčianskej, Ilavskej a v Juhoslovenskej kotline.  V podtype sa pestujú hlavne pšenica a cukrová 
repa. 

- podtyp obilninársky - sa rozprestiera v nížinách a v stredne vysokých kotlinách. Vytvára 
prechodné pásmo typmi nížinnými a horskými, ako aj medzi vysokoprodukčnými a máloprodukčnými 
oblasťami. V podtype sa pestujú hlavne plodiny: pšenica, jačmeň, raž a v podhoriach zemiaky.   
 

 
 
 

 Mapa 5: Typy poľnohospodárskej krajiny   

 

Zdroj: Zelenský, 2002 

 
2. Typ poľnohospodárskej krajiny s prevahou trvalých trávnych porastov sa  

rozkladá vo vyšších až vysoko položených kotlinách, na vrchovinách a sčasti aj v hornatinách. 
Jeho územie je  silne členité a je postihnuté vodnou eróziou. Orná pôda predstavuje 34,83 % 
z plochy poľnohospodárskej pôdy typu a trvalé trávne porasty 64,59 %. Typ je charakteristický 
pestovaním jačmeňa, raže, pšenice a zemiakov. Typ predstavuje najväčšiu zemiakarskú oblasť 
Slovenska. Je aj najväčšou pestovateľskou oblasťou pestovania raži. V rámci tohto typu je 
vyčlenený zemiakarský podtyp. 
 
        Typy štruktúr rastlinnej výroby odpovedajú prírodným podmienkam. Teplé nížiny 
s hlbokými pôdami sú repársko-kukuričné. Mierne členité sprašové pahorkatiny a teplé kotliny 
sú repárske. Stredne vysoké kotliny sú obilninárske. Mierne svahy pohorí sú obilninársko - 
zemiakarské. Výnimku tvorí iba Borská nížina s piesčitými pôdami, ktoré podmienili vznik 
súvislého ražného podtypu.  

 



 252

Rastlinná výroba  
 

Rastlinná výroba je základným odvetvím poľnohospodárstva. Okrem plodín určených pre priamu 
spotrebu obyvateľstva, zabezpečuje i krmovinovú základňu pre hospodárske zvieratá a produkuje 
suroviny pre potravinársky a ďalší spracovateľský priemysel. V roku 2006 sa rastlinná výroba podieľala 
na hrubej poľnohospodárskej produkcii SR zhruba 49,1 %. Vývoj podielu rastlinnej výroby celkovej 
poľnohospodárskej produkcii znázorňuje graf 4. Do roku 1990 dochádzalo k postupnému zvyšovaniu 
hodnoty hrubej rastlinnej produkcie, ale po roku 1990 dochádza k znižovaniu tejto hodnoty. To je 
dôsledok agrárnej politiky nášho štátu po roku 1989, kedy sa začala transformácia slovenského 
poľnohospodárstva na trhové podmienky. V súčasnosti môžeme pozorovať striedavé poklesy a nárasty 
podielu hrubej rastlinnej produkcie z hrubej poľnohospodárskej produkcie. Graf 4 znázorňuje aj podiel  
hrubej živočíšnej produkcie z celkovej hrubej poľnohospodárskej produkcie. V sledovanom období 
môžeme pozorovať prevahu živočíšnej výroby nad rastlinnou.  

 
Graf 4: Vývoj percentuálneho podielu hrubej rastlinnej produkcie na celkovej hodnote hrubej  
             poľnohospodárskej produkcie (r. 1970-2006) 

Zdroj: Poľnohospodárstvo v SR (vybrané ukazovatele v rokoch 1970 - 2005), 2006, Zelená správa, 2007,  
Spracovanie: Némethová, 2008 

 
 V súčasnosti r. 2006 ako aj v minulom období r. 1970 najvyšší podiel v štruktúre osevných plôch 

SR zaujímali obilniny grafy 5 a 6. V roku 1970 obilniny zaberali 54 % z osevných plôch všetkých 
plodín a v roku 2006 až 60 %.  

 
  Graf 5: Štruktúra osevných plôch plodín SR (r. 1970) 
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 Zdroj: Poľnohospodárstvo v SR (vybrané ukazovatele v rokoch 1970 - 2005), 2006, spracovanie Némethová, 2008 

 

V roku 2006 (r. 1970 - 100 %) obilniny zaznamenali pokles o 11,5 %, strukoviny bez zmeny, 
zemiaky rapídny pokles o 82,4 %,  cukrová repa pokles o 31,3 %, olejniny výrazný nárast o  170,6 % 
(vysoký dopyt po olejninách zo strany spracovateľov hlavne po roku 1990, preto je zaznamenané 
každoročne ich zvyšovanie), zelenina pokles o 52,4 %, jednoročné krmoviny pokles o 52,6 % 
a viacročné krmoviny pokles o 62,7 % (dôsledok znižovania stavov hospodárskych zvierat po roku 
1990).    

 
 Graf 6: Štruktúra osevných plôch plodín SR (r. 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Zdroj: Poľnohospodárstvo v SR (vybrané ukazovatele v rokoch 1970 - 2005), 2006,  

 Spracovanie: Némethová, 2008 
 
Na ornej pôde, ktorá zaberá zhruba 59 % poľnohospodárskej pôdy sa pestujú predovšetkým 

obilniny s podielom približne 56 - 60 %. Na druhom mieste s podielom 18 % sa na ornej pôde pestujú 
objemové krmoviny a na treťom mieste s podielom 17 % priemyselné plodiny. Podiel ostatných plodín 
na ornej pôde je menší ako 5 % (r. 2006). 

 Vývoj osevných plôch najvýznamnejších plodín (1970 - 2006) zobrazuje tab. 8. Z obilnín je na 
prvom mieste pestovanie pšenice (27 %), potom nasleduje pestovanie jačmeňa (15 %)                     a 
kukurice na zrno (11 %).  Veľký podiel osevných plôch zaberajú olejniny (16 %), z nich najmä repka 
olejná (9 %) a slnečnica (8 %). Pestovanie krmovín na ornej pôde svedčí o intenzívnej živočíšnej 
výrobe. Jednoročné krmoviny zaberajú 8 % a viacročné krmoviny 10 % osevných plôch, z toho kukurica 
na zeleno a na siláž 7 %. Relatívne malé osevné plochy zaberajú v súčasnosti  zemiaky (1,4 %) 
a zelenina (0,7 %). Cukrová repa sa pestuje približne na 2,1 % osevných a na pestovanie hrozna pripadá 
1,3 %. 
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Tabuľka 8: Vývoj osevných plôch dôležitých plodín (r. 1970 - 2006) v tis. ha 

   Plodina 1970 1980 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006 

Obilniny 904 877 825 874 857 834 858 870 739 838 851 820 800 819 800 733 

Strukoviny 17 43 45 53 51 44 35 35 32 21 16 13 17 15 17 16  

Zemiaky 108 69 55 41 41 41 33 29 27 27 24 26 26 24 19 18 

Cukrová repa 48 61 51 33 35 43 49 38 35 32 31 30 32 35 33 28 

Olejniny 17 55 72 88 125 136 140 142 230 178 181 204 213 199 216 250 

Zelenina 21 28 30 34 36 39 40 41 48 45 45 14 14 12 10 9  

Hrozno 17 25 24 22 23 23 20 23 23 23 17 18 18 17 18 90 

Jednoročné    
krmoviny 157 172 228 188 175 174 166 162 172 135 131 124 124 114 108 107 

Viacročné 
krmoviny 357 225 205 177 166 158 152 152 160 156 146 133 137 123 133 132 

Zdroj: Poľnohospodárstvo v SR (vybrané ukazovatele v rokoch 1970 - 2005), 2006, Zelená správa, 

2007  

          Pestovanie poľnohospodárskych plodín je silne závislé od trhovej ekonomiky. Poukazujú na to 
výrazné zmeny v osevných plochách, ktoré nastávajú na Slovensku v posledných rokoch a najmä po 
vstupe do Európskej únie v roku 2004. Vzhľadom na zatváranie cukrovarov a problémy s predajom sa 
znižujú osevné plochy  cukrovej repy. Veľké problémy s konkurenciou po vstupe do EÚ majú 
pestovatelia zeleniny, ktorí rapídne zmenšujú osevné plochy. Zmenšenie osevných plôch krmovín sú 
dôsledkom neustáleho znižovania stavov hospodárskych zvierat. Naproti tomu prudko vzrastajú 
osevné plochy plodín, ktoré sa výhodnejšie predávajú. Sú to predovšetkým olejniny. 

 
V roku 2006 v porovnaní s rokom 2005 sa opäť znížila výmera osevných plôch viacerých 

poľnohospodárskych plodín. Liberalizácia trhu a vplyv zahraničnej konkurencie sa prejavili na redukcii 
osevných plôch,  napr. jačmeňa (10,1%), pšenice (6,6 %), zeleniny (8 %), zemiakov (5,2 %), cukrovej 
repy (16,3 %) a lucerny (9,8 %), (Zelená správa, 2007). V roku 2006 pokračuje trend rozširovania 
pestovania olejnín, najmä repky olejnej a slnečnice, čiže plodín s dobrým trhovým charakterom. 
Pretrvávajúci dopyt po olejninách na domácom a zahraničných trhoch bol spojený s ich spracovaním na 
energetické účely. 

Zo zeleniny sa najviac pestujú rajčiny (1 147 ha), kapusta (biela) 810 ha, cibuľa (718 ha), paprika 
(601 ha), mrkva  a karotka (438 ha), uhorky nakladačky (359 ha), petržlen (334 ha),  a karfiol (220 ha), 
(r. 2005). Na pestovanie zeleniny sú najvhodnejšie nivy riek v teplých nížinách. Kvôli trhu sa pestuje aj  
v blízkosti miest. 

 
K základným poľnohospodárskym produktom v SR, ale aj vo svete patria obilniny. Regionálne 

rozdiely podielu zberových plôch obilnín na výmere ornej pôdy v okresoch SR v roku 2006 zachytáva 
mapa 6. Podielom obilnín na ornej pôde nad 50 % sa vyznačujú okresy juhozápadného a južného 
Slovenska. Najviac obilnín sa pestuje v okresoch Komárno, Dunajská Streda, Levice, Nové Zámky, 
Nitra, Topoľčany a Trnava. Produkcia obilnín v jednotlivých krajoch SR v roku 2006 je znázornená 
v grafe 7 a v tab. 9. Z grafu vyplýva, že Nitriansky kraj je najväčšou obilnicou Slovenska.   

 
 Graf  7: Produkcia obilnín v krajoch SR (r. 2006) 

5%

24%

6%

40%

2%

8%
5%

10%

Bratislavský

Trnavský

Trenčiansky

Nitriansky

Žilinský

Banskobystrický

Prešovský

Košický



 255

 Zdroj: Zelená správa, 2007, spracovanie Némethová, 2008 

 
 
Tabuľka 9: Vývoj produkcie obilnín v krajoch SR (r. 2002 -2006) 

Produkcia v tonách Kraj/SR 
2002 2003 2004 2005 2006 

Bratislavský 160 422 134 779 198 408 182 290 151 112 
Trnavský 731 700 636 580 895 014 901 695 716 028 
Trenčiansky 185 677 162 417 238 192 204 037 166 438 
Nitriansky 1 180 098 850 644 1 424 114 1 418 287 1 167 111 
Žilinský 73 537 63 797 82 994 57 589 54 363 
Banskobystrický 272 115 201 607 344 280 309 099 234 793 
Prešovský 210 432 169 332 189 700 152 767 138 007 
Košický 379 622 271 096 420 535 3 596 127 300 952 
SR 3 193 603 2 490 252 3 793 238 3 585 391 2 928 804 

Zdroj: Štatistická ročenka regiónov Slovenska, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 Mapa 6: Pestovanie obilnín v okresoch SR (r. 2006) 

 
   Zdroj: ŠÚ SR, 2007 

 
Produkciu vybraných poľnohospodárskych plodín (obilnín, olejnín, zemiakov a cukrovej repy) 

v okresoch SR v roku 2006 zobrazuje mapa 7. Produkcia poľnohospodárskych plodín je ovplyvnená 
najmä veľkosťou osevných plôch plodín. Vo všetkých okresoch SR sa vyprodukuje najviac obilnín. 
Vyššie hodnoty produkcie olejnín  dosahujú okresy juhozápadného, južného a juhovýchodného 
Slovenska. Najviac cukrovej repy vyprodukujú okresy juhozápadného Slovenska. V produkcií zemiakov 
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výrazne vyššie hodnoty dosahujú okresy severného a severovýchodného Slovenska. Vhodnejšie 
predpoklady pre pestovanie obilnín (vyššie hektárové úrody) sú na Podunajskej nížine (nad 5,0 t/ha), 
ktorú charakterizujú vhodné pôdno-klimatické pomery (obr. 3). Hektárové výnosy najpestovanejšej 
skupiny poľnohospodárskych plodín - obilnín v okresoch SR zobrazuje mapa 7. Vývoj hektárových úrod 
najvýznamnejších plodín (r. 1970 - 2006) dokumentuje tab. 10 a graf 8 sa zameriava na vývoj 
hektárových výnosov obilnín v rokoch 1970 - 2006.  

 
Tabuľka 11: Vývoj hektárových úrod dôležitých plodín (r. 1970 - 2006) v t/ha 

  1970 1980 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 Obilniny 2,78 4,48 4,66 4,30 4,12 4,01 4,39 4,06 3,86 2,71 3,89 3,90 3,14 4,65 4,51 4,00 

 Strukoviny 1,54 2,00 2,16 2,91 2,17 2,09 2,03 2,14 1,92 1,19 2,28 2,40 1,48 2,54 2,13 1,94 

  Zemiaky 8,50 11,48 14,12 9,67 11,07 19,02 15,52 14,33 14,33 15,47 12,35 18,59 15,27 15,76 15,77 14,31 

  Cukrová  
  repa 38,01 36,94 30,82 34,53 34,26 40,68 35,37 38,21 40,77 30,37 40,80 43,63 36,62 45,03 52,16 49,46 

  Olejniny 1,54 1,73 1,98 1,78 1,90 1,88 1,93 1,67 1,67 1,49 2,06 1,96 1,56 2,43 2,12 2,11 

  Hrozno 5,41 5,64 5,88 4,49 2,55 4,15 3,70 3,99 3,49 3,50 5,45 3,47 5,22 4,71 4,12 4,47 

  Jednoročné  
  krmoviny 21,13 29,28 22,02 18,69 22,10 24,25 24,47 23,33 21,96 15,07 23,07 25,00 19,16 23,60 24,23 21,44 

  Viacročné  
  krmoviny 5,03 7,94 8,06 6,73 6,15 6,30 6,13 6,00 5,75 4,32 6,64 5,66 4,01 5,92 5,14 4,78 

Zdroj: Poľnohospodárstvo v SR (vybrané ukazovatele v rokoch 1970 - 2005), 2006, Zelená správa 

2007 

 
 
 

Mapa 7: Rastlinná výroba v okresoch SR (r. 2006) 

 
   Zdroj: ŠÚ SR, 2007 

 
         Priemerné hektárové úrody obilnín sa u nás pohybujú od 3,8 - 4,0 tony z ha (tab. 11) u kukurice 
dosahujú vyše 5,0 t/ha, u pšenice zhruba 4,0 t/ha, u jačmeňa len asi 3,5 t/ha a u raži len 2,5 t/ha. 
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Západné Slovensko dosahuje najvyššiu priemernú výšku hektárových úrod obilnín (4,5 t/ha), regióny 
Stredného Slovenska 3,1 t/ha a Východného Slovenska 3,0 t/ha. Hektárové výnosy cukrovej repy 
v posledných rokoch presahujú 40,0 t/ha a zemiakov sú značne kolísavé 12,0 - 19,0 t/ha. Priemerná 
výška hektárových úrod poľnohospodárskych plodín stále zaostáva za priemerom krajín strednej 
Európy. 
 
Tabuľka 11: Hektárová úroda obilnín v krajoch SR (r. 2006)  

Územie hektárová úroda (t/ha) 
 Bratislavský 3,82 
 Trnavský 4,55 
 Trenčiansky 3,79 
 Nitriansky 4,60 
 Žilinský 3,08 
 Banskobystrický 3,15 
 Prešovský 2,79 
 Košický 3,11 
 SR 4,00 
 Západné Slovensko 4,50 
 Stredné Slovensko 3,14 
 Východné Slovensko 3,00 

Zdroj: Zelená správa, 2007  
 

Obrázok 3: Nitrianska pahorkatina -  zber hustosiatej obilniny (pšenica)  
 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Némethová, 2007 
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 Graf 8: Vývoj hektárových úrod obilnín (r.1970-2006)- preložiť nad graf 
 Zdroj: Poľnohospodárstvo v SR (vybrané ukazovatele v rokoch 1970 - 2005), 2006, Zelená správa   
2007,  
 Spracovanie:  Némethová, 2008 
 
Z ovocných stromov majú absolútnu prevahu jablone (7 690 tis. kusov stromov) a slivky (893 tis. 

ks), ktoré sa pestujú okrem najchladnejších oblastí všade. Na ďalších miestach podľa počtu ovocných 
stromov sú broskyne (723 tis. ks),  hrušky (631 tis. ks), marhule (392 tis. ks),   čerešne (365 tis. 
ks), orechy (238 tis. ks) a višne (163 tis. ha). Celková plocha ovocných stromov a kríkov predstavovala 
v roku 2005 hodnotu zhruba 16 tis. hektárov. Na území Slovenska sú dve ovocinárske oblasti. Jedna sa 
tiahne od Skalice cez Myjavskú pahorkatinu do doliny Váhu a na dolné výbežky vrchov stredného 
Považia a horné okraje Podunajskej pahorkatiny a odtiaľ do kotliny Hornej Nitry pokračujúc do južnej 
časti Slovenského stredohoria, cez Ipeľskú kotlinu na južné úpätie Slovenského rudohoria a do Spišsko-
šarišského medzihoria na úpätie Slanských vrchov, Vihorlatu a odtiaľ do dolín Nízkych Beskýd.  Druhá 
ovocinárska oblasť je v najteplejších a suchých častiach našich nížin, kde prevládajú marhule 
a broskyne.  

Celková plocha vinohradov sa oproti roku 1990 (24 tis. ha) znížila približne o štvrtinu a v roku 
2005 mala zhruba 17 tis. ha, z toho rodiace vinohrady predstavovali 13 429 ha a nerodiace 3 343 ha.  

Z vinohradov rodiacich  sa pestujú hlavne odrody muštové (12 059 ha), menej odrody stolové 
(288 ha) a hybridy všetkých odrôd (1 082 ha).  

  Vinohradnícke regióny Slovenska sa členia na 6 vinohradníckych oblastí so 40 
vinohradníckymi rajónmi. Takmer 80 % vinohradov sa nachádza v regióne západného Slovenska, 13 % 
v stredoslovenskom a 7 % vo východoslovenskom regióne. 
 
Vinohradnícke oblasti Slovenska (mapa 8)  
1. Malokarpatská vinohradnícka oblasť (12 vinohradníckych rajónov, 119 vinohradníckych obcí) 
2. Južnoslovenská vinohradnícka oblasť (8 vinohradníckych rajónov, 114 vinohradníckych obcí) 
3. Stredoslovenská vinohradnícka oblasť (7 vinohradníckych rajónov, 107 vinohradníckych obcí) 
4. Nitrianska vinohradnícka oblasť (9 vinohradníckych rajónov, 158 vinohradníckych obcí) 
5. Východoslovenská vinohradnícka oblasť (4 vinohradnícke rajóny, 88 vinohradníckych obcí) 
6. Tokajská vinohradnícka oblasť (7 obcí) 
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Mapa 8: Vinohradnícke oblasti Slovenska   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Vinič hroznorodý (CD), ÚVTIP Nitra, 2001 

1. Malokarpatská vinohradnícka oblasť  - zaberá plochu 5 359,2 ha, nachádza sa 
v juhozápadnej časti Slovenska a skladá sa troch podoblasti, ktoré sa odlišujú z hľadiska klimatických, 
ale najmä pôdno-geologických podmienok. Vinohrady Záhoria ležia v regióne Záhorie, medzi riekou 
Morava a severozápadným okrajom Malých Karpát. Najvýznamnejšia časť vinohradov sa nachádza 
v okolí mesta Skalica, známeho najmä červenými vínami. Najznámejší producent je VÍNO-MASARYK, 
s.r.o. Skalica. Malokarpatské vinohrady  sa rozprestierajú na juhozápadných svahoch Malých Karpát 
od Bratislavy po Horné Orešany. Patrí k najvýznamnejším vinohradníckym regiónom v SR.  Kvalita vín 
zodpovedá dlhoročnej tradícii, od Svätého Jura po Častú sú to predovšetkým biele vína, najmä rizlingy, 
kým južný a severný okraj Malých Karpát je naopak známy produkciou červených vín (frankovka 
z Rače a portugal modrý z Orešian). V regióne sa  nachádza viacero výrobcov napr. Vitis, s.r.o., 
Pezinok, Víno Matyšák, s.r.o., Pezinok, Karpatská perla, s.r.o., Šenkvice, Vinohradnícka  spoločnosť 
Modra, s.r.o., Vínne pivnice Svätý Jur, s.r.o., Vinohrady na nížinách a pahorkatinách východne od 
Malých Karpát. Tieto vinohrady sú v porovnaní s predošlými podoblasťami podstatne mladšie. 
Z podnikov, ktoré sa zaoberajú produkciou vín v tejto oblasti najznámejší producent je MRVA & 
STANKO, s.r.o., Trnava.  
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2. Južnoslovenská vinohradnícka oblasť - zaberá územie nachádzajúce sa v najjužnejšej časti 

Slovenska, severne od rieky Dunaj.  Má celkovú plochu 5 345,6 ha. Rozdeľuje sa na dve odlišné 
podoblasti, líšiace sa vhodnosťou prírodných podmienok na pestovanie viniča. Západná časť je 
lokalizovaná v okolí mesta Dunajská Streda, poskytuje podmienky predovšetkým na produkciu vín 
nižšej kvality. Východná časť, hlavne severne, resp. severozápadne a severovýchodne od mesta 
Štúrovo poskytuje vhodné podmienky na dopestovanie odrôd náročnejších na teplo a slnečný svit. Jedná 
sa o najteplejšiu oblasť Slovenska a vinohrady sú vysadené na kvalitných sprašových pahorkatinách 
Podunajskej nížiny. V oblasti v súčasnosti nesídli žiadny významnejší výrobca vín. Jednou z výrobných 
činnosti Združenia agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou je aj produkcia vín. V oblasti sa 
dopestujú odrody hrozna na výrobu  vysokokvalitných červených vín napr. cabernet sauvignon, ktorá si 
vyžaduje dlhšie vegetačné obdobie.   

 
3. Nitrianska vinohradnícka oblasť - sa nachádza  v severnej časti Nitrianskeho kraja 

a v malej časti Trnavského kraja (obr. 4). Zo všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska sa vyznačuje 
najrôznorodejšími prírodnými podmienkami. Vinohrady sú vysadené na juhovýchodných svahoch 
Považského Inovca, Tribeča a tiež na sprašových pahorkatinách Podunajskej nížiny. Celková výmera 
vinohradov predstavuje 3 903 ha. História vinárstva v tejto oblasti siaha hlboko do minulosti. Z oblasti 
Nitry sa zachovali najstaršie historické dôkazy o existencii vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. 
Jedná sa o tri staroslovienske modlitby pochádzajúce z obdobia Veľkej Moravy. Predpokladá sa, že 
základy vinohradníctva v tejto oblasti položili benediktínski mnísi zoborského kláštora v 9. storočí. Chýr 
o tunajšom víne sa začal šíriť po Európe v 18. a najmä v 19. storočí, kedy mešťania mesta Nitra   

 
Obrázok 4: Pestovanie trvalých kultúr na južných svahoch pohoria  
                  Tríbeč - vinohradníctvo   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Autor: Némethová, 2007  

 
predávajú víno aj do okolitých krajín. V oblasti sa pestujú vysokokvalitné odrody napr. rulandské, 
rizling rýnsky, dievčie hrozno a v okolí Vrábeľ aj sauvignon a semillon ako špecifiká tejto oblasti. 
Najvýznamnejšími výrobcami vína sú Víno Nitra, s.r.o., Vinárstvo Vinanza, s.r.o., Vráble, Hubert J. E., 
s.r.o., Sereď, Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. 
 

1. Stredoslovenská vinohradnícka oblasť  - je oblasť na juhu stredného Slovenska, pri 
hraniciach s Maďarskom. Tiahne sa od Hontu až po Gemer. Plocha vinohradov dosahuje 2 502 ha. Prvá 
písomná zmienka o vinohradníctve v tejto oblasti pochádza z roku 1135, kedy kráľ Belo II. daroval dve 
vinice benediktínskemu kláštoru v Bzovíku. Najkvalitnejšie vinohradnícke plochy sa nachádzajú na 
južných svahoch Krupinskej planiny a v Ipeľskej kotline. Centrom výroby vín v tejto oblasti je Veľký 
Krtíš, kde sídlia podniky AGRO-MOVINO, s.r.o. a VINOKURČÍK, s.r.o. Vynikajúce vína pochádzajú 
najmä z odrôd: tramín červený, rizling rýnsky, frankovka, cabernet sauvignon, svätovavrinecké, 
veltlínske zelené. 
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2. Východoslovenská vinohradnícka oblasť- zaberá tri oddelené územia na juhu a na východe 

Košického kraja, vrátane dvoch obcí Prešovského kraja. Zasahuje na územie troch historických 
regiónov: Zemplín, Abov a Turňa. Vinohradnícka oblasť sa rozprestiera na 1 074,1 ha. Zvlášť 
významné postavenie majú tibavské vína vyrobené z hrozna viníc na Tibave a v Sobranciach na južných 
svahoch Vihorlatkých vrchov. Nachádzajú sa tu najsevernejšie situované vinohrady na Slovensku, 
v obci Brekov. Spracovateľské podniky sú lokalizované prevažne  v Tibave spoločnosť Vino-vin 
Slovensko, s.r.o. a v Orechovej Regia tt, s.r.o.  
 

3. Tokajská vinohradnícka oblasť - je historickou súčasťou veľkého tokajského regiónu, 
ktorého väčšia časť sa rozprestiera na území Maďarska (cca 5 000 ha). Na Slovensku oblasť zaberá 907 
ha. Leží na južných svahoch Zemplínskych vrchov, v Rožňavskej bráne, v južnej časti okresu Trebišov. 
Je plošne najmenšou vinohradníckou oblasťou. Oblasť je jedinečná z hľadiska odrodového zloženia 
(odrody furmint, lipovina, muškát žltý) a technológie výroby vín (pomalá oxidácia v drevených 
sudoch). V tejto oblasti hrozno spracovávajú podniky napr. Chateau Viničky, a.s., Košice, Galafruit & 
Co., s.r.o., Malá Tŕňa, J. & J. Ostrožovič, Veľká Třňa, Tokaj vín spol. s r.o., Trebišov.  

 
V každej krajine na svete, kde sa darí pestovaniu hrozna a výrobe vína, prosperuje tzv. vinársky 

cestovný ruch. Každá významnejšia vinohradnícka oblasť má svoju vínnu cestu, ktorá vedie cez 
jednotlivé obce, a tým obohacuje vidiecky turizmus a aj jednotlivé regióny danej krajiny. Na Slovensku 
je vinársky turizmus zatiaľ v začiatkoch, ale vínne cesty už existujú aj u nás. Najstaršia a najznámejšia 
z nich je Malokarpatská vínna cesta. Na Záhorí je Vínna cesta Záhorie, cez štyri kraje prechádza 
Nitrianska kráľovská vínna cesta (je najrozsiahlejšia), v Hokovciach má sídlo Hontianska vínna cesta 
a na východe Slovenska Tokajská vínna cesta.  

 
Po vstupe Slovenska do EÚ v roku 2004 sú výhody čerpania európskych finančných fondov viac 
podmieňované hľadiskami ochrany životného prostredia, ochrany krajiny, životných podmienok 
zvierat a zachovaním kultúrneho dedičstva vidieka v každej členskej krajine. Definitívne končí 
obdobie pohľadu na poľnohospodárstvo iba z hľadiska produkcie potravín. Do popredia začínajú 
vystupovať nielen mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva, ale aj poskytovanie 
poľnohospodárskych surovín na  netradičné využitie, ako napr. pestovanie plodín na energetické 
účely, výroba bionafty a bioplynu alebo produkcia obilnín na výrobu bioetanolu ako prímesi do 
pohonných hmôt a pod.  

 
V súčasnom období sa dostáva do popredia alternatívne poľnohospodárstvo, ktoré je založené na 

prirodzenejšom vzťahu človeka k prírode s  preferovaním biologických technológií a vylučovaním  
chémie a technických prostriedkov. Jeho cieľom nie je zlikvidovať, resp. nahradiť intenzívne 
poľnohospodárstvo (konvenčné poľnohospodárstvo)  v plnom rozsahu, lebo nedokáže plne zabezpečiť 
výživu ľudstva.  

Výroba bioproduktov rastlinného pôvodu v  podnikateľských subjektoch sa začala v SR v roku 
1991 v 37 subjektoch s rozlohou približne 15 000 ha poľnohospodárskej pôdy. V roku 2004 bolo  
registrovaných v systéme ekologického poľnohospodárstva v SR 127 subjektov, z toho 10 
spracovateľov s výmerou ekologicky obhospodarovanej pôdy 53 091 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 
je 14 960 ha ornej pôdy, 37 801 ha trvalých trávnych porastov, 252 ha ovocných sadov a      78 ha 
vinohradov. Vstupom SR do EÚ sa zvýšil záujem poľnohospodárov o ekologické poľnohospodárstvo. V 
roku 2005 dochádza k značnému nárastu plôch na ekologické poľnohospodárstvo až na 92 191 ha 
poľnohospodárskej pôdy, z toho je 26 796 ha ornej pôdy, 64 749 ha trvalých trávnych porastov, 55 ha 
ovocných sadov a 91 ha vinohradov (Zelená správa, 2006). V roku 2006 sa výmera ekologicky 
obhospodarovanej pôdy zvýšila na 121 956 ha, čo predstavuje 5,81 % z celkovej výmery 
poľnohospodárskej pôdy Slovenska. Z toho bolo v rámci ekologického poľnohospodárstva evidovaných 
36 715 ha ornej pôdy, 84 455 ha  trvalých trávnych porastov, 733 ha ovocných sadov a 53 ha 
vinohradov (Zelená správa, 2007). Oproti roku 2005 sa zvýšila výmera ekologicky obhospodarovane 
pôdy o 29 765 ha. V roku 2006 bolo v evidencií 298 držiteľov registrácie v systéme ekologického 
poľnohospodárstva, z toho bolo 265 farmárov. S narastajúcim počtom subjektov v systéme 
ekologického poľnohospodárstva, vrátane počtu výrobcov biopotravín, sa rozširuje sortiment 
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biopotravín a tiež ich odbyt  na domácom trhu. V roku 2006 bolo evidovaných 33 držiteľov registrácie, 
ktorí vyrábali biopotraviny (v roku 2005 ich bolo 23). Pomaly sa rozvíja aj infraštruktúra spracovania 
bioprodukcie na potraviny.  

Ku koncu roku 2006 bolo registrovaných zhruba 120 tisíc kusov ekologicky chovaných  zvierat 
(vrátane 390 včelstiev), a to 28 922 ks hovädzieho dobytka, 312 ks ošípaných, 87 607 ks oviec, 1 408 
ks kôz,  440 ks koní  a i., ktoré boli chované na ekologicky čistých krmivách, bez podávania rastových 
stimulátorov či liečiv s prihliadnutím na welfare hospodárskych zvierat (Zelená správa, 2007). Rozsah 
výroby produktov živočíšnej výroby je zanedbateľný pre nedostatok spracovateľských kapacít, ale aj 
nezáujem o certifikáciu produkcie zo strany producentov.                        U producentov bioproduktov 
rastlinnej výroby sa prejavuje vyššia závislosť na prírodné podmienky u väčšiny plodín. Najviac je 
zastúpené pestovanie obilnín, zeleniny, zemiakov a ovocia. Ich výroba si vyžaduje vyššiu potrebu 
pracovných síl ako u konvenčných výrobkov. Ceny certifikovaných bioproduktov  sú vyššie oproti 
rovnakým konvenčným výrobkom, preto narážajú na domácom trhu na malý záujem spotrebiteľov. 
Okrem kúpyschopnosti obyvateľstva ďalším problémom je aj odbyt bioprodukcie a biopotravín na 
vnútornom trhu, ktorý súvisí s nedostatočnou spracovateľskou základňou bioprodukcie až na potraviny, 
ale tiež s osvetou a informovanosťou obyvateľstva, propagáciou nových výrobkov až po maloobchodnú 
sieť a pod.  

V roku 2006 v porovnaní s rokom 2005 sa zvýšila aj cerifikácia bioproduktov. Certifikované 
bioprodukty a biopotraviny sa nachádzajú v zozname organizácie Naturalis SK. Spoločnosť Naturalis 
SK, s.r.o. je inšpekčná a certifikačná organizácia s prideleným kódom SK-02-BIO, ktorá kontroluje 
držiteľov registrácie a následné aj vydáva certifikáty na bioprodukty a biopotraviny v SR. V roku 2006 
spoločnosť vydala 654 certifikátov (r. 2005 - 325 certifikátov). Pri certifikovanej produkcii z rastlinnej 
výroby prevládali hlavne: čaje, obilniny, cestoviny, mlynské výrobky, brezová šťava, ovocie a lesné 
ovocie, víno, zelenina, olejniny. V živočíšnej výrobe nie je sortiment bioproduktov ešte taký rozvinutý 
ako v rastlinnej výrobe. V živočíšnej výrobe boli certifikované nasledovné produkty: surové a sušené 
kozie bio-mlieko, bryndza, syry, surové kravské a ovčie mlieko, hovädzí jatočný dobytok, med. Stále 
chýba napr. biomäso, a mäsové výrobky (Zelená správa, 2007). 

 
 

Z potenciálu obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku (biomasa, geotermálna, vodná, slnečná 
a veterná energia) predstavuje najväčší podiel biomasa (42,7 %). Z hľadiska energetického využitia 
možno poľnohospodársku biomasu rozdeliť do 3 základných skupín: 

- biomasu vhodnú na spaľovanie  (výrobu energie tepelnej, elektrickej) - zvyšky rastlín (slama 
hustosiatych obilnín, kukurice, repky, slnečnice), špeciálne pestované energetické rastliny 
(štiav,láskavec, slez, komonica, cirok), rýchlorastúce dreviny (vŕba, topoľ, jelša), odpad z viníc, sadov, 
nálet z trvalých trávnych porastov, 

- biomasu vhodnú na výrobu biopalív (biomazív) - repka olejná, hustosiate obilniny, 
kukurica, slnečnica, cukrová repa, 

- biomasu vhodnú na výrobu bioplynu - zelené rastliny, siláž, exkrementy hospodárskych 
zvierat, biologicky rozložiteľné rastlinné a živočíšne zvyšky, odpad.  

 

Význam ekologického poľnohospodárstva, najmä pre jeho environmentálnu hodnotu, je podporovaný 
v rámci viacerých európskych a národných  programov. Na Slovensku sa podpora ekologického 
poľnohospodárstva v rokoch 2004 -  2006 realizovala prostredníctvom Plánu rozvoja vidieka v SR na 
roky 2004 - 2006, opatrenia č. 5: „Agroenvironment a životné podmienky zvierat“, z podopatrenia č. 
10: „Ekologické poľnohospodárstvo.“ Ekologicky  hospodáriaci poľnohospodári mohli využiť aj iné 
podporné možnosti v rámci opatrení SOP „Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka“ a Plánu rozvoja 
vidieka v SR na roky 2004 - 2006.  Na programovacie obdobie 2007 - 2013 MP SR pripravuje 
„Návrh Programu rozvoja vidieka (2007-2013)“, bol schválený 21. marca 2007 uznesením vlády SR 
č. 291/2007. V „Návrhu  PRV“ sa plánuje podporovať popri iných oblastiach aj ekologické 
poľnohospodárstvo v rámci Osi 2 - „Zlepšenie životného prostredia krajiny“ opatrenie 
„Agroenvironmentálne platby“, podopatrenie: „Ekologické poľnohospodárstvo“ (Zelená správa, 
2007). 
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V máji 2006 nadobudlo platnosť nariadenie vlády SR o minimálnom množstve pohonných látok 
vyrobených z obnoviteľných zdrojov, ktoré  predstavuje referenčnú hodnotu 2 %. Do roku 2010 by sa 
táto hodnota mala zvýšiť na 5,7 %. Slovensko disponuje dostatočným pôdnym fondom aj surovinovou 
základňou na výrobu biopalív. Odhaduje sa, že 100 000 ha pôdy postačuje na výrobu  100 000 t metyl-
esterov, alebo 300 000 t bioetanolu. Nedostačujúce sú výrobné kapacity na biopalivá, ktoré bude treba 
dobudovať.  

Na  výrobu bioplynu je možné v poľnohospodárstve využiť rastlinný a živočíšny materiál. Ak by 
sa na tento účel využil celý potenciál hnojovice hospodárskych zvierat, produkcia bioplynu by na 
Slovensku predstavovala 2 770 000 m³ ročne. Zatiaľ jedinú bioplynovú stanicu na rastlinnú biomasu na 
Slovensku prevádzkujú v Hurbanove. Odpady zo živočíšnej výroby na výrobu bioenergie využíva  viac 
subjektov, napr. VPP Kolíňany, PPD Brezov, PPD Kapušany, Agros, s.r.o. Bátka.   

Poľnohospodárska  výroba má veľký potenciál v produkcii a využití biomasy na energetické 
účely (tab. 12). Tento by sa mohol v budúcnosti ešte zvýšiť využívaním ďalších plôch (pôdy  
v marginálnych oblastiach, kontaminované pôdy, enklávy, prírodných rezervácií a národných parkov 
a tzv. biele plochy) na pestovanie rastlín na energetické účely. Na je v prevádzke zatiaľ iba 5 
bioplynových staníc. Ministerstvo pôdohospodárstva predpokladá, že ročne by sa mohlo vybudovať 15 
bioplynových staníc a celkom by ich mohlo byť až 500. V poľnohospodárskych podnikoch by sa 
každoročne malo na inštalovať aspoň 30 tepelných zariadení na spaľovanie biomasy. Dôležité bude 
monitorovanie využívania biomasy  a ďalších obnoviteľných zdrojov energie ministerstvami 
pôdohospodárstva, hospodárstva a životného prostredia (Zelená správa 2007).  
 
Tabuľka 12: Odhad ročnej produkcie poľnohospodárskej biomasy vhodnej na spaľovanie 
a jej energetický potenciál  

   Druh biomasy  
Ročná produkcia  (v tis. 

t) 
Energetický ekvivakent 

(TWh) 

Obilná slama 729 2,80 

Kukurica 668 2,61 

Slnečnica 220 0,81 

Repka 206 0,82 

Drevný odpad (sady, vinice, nálet) 208 0,90 

Spolu 2 031 7,94 

Zdroj: MP a VÚEPP, 2007 in: Zelená správa, 2007  

 
Živočíšna výroba 
 
Živočíšna výroba na svoju produkciu spotrebuje veľkú časť rastlinnej výroby, čiže je energeticky 

náročnejšia. Zmenou stravovacích návykov obyvateľstva (racionálnejšou výživou) by sa znížila ekono-
mická i ekologická náročnosť poľnohospodárskej výroby. Živočíšna výroba tvorí spolu s rastlinnou 
výrobou dve rovnocenné zložky hrubej poľnohospodárskej produkcie. Preto je najvýhodnejší stav, kedy 
by obe výroby boli v rovnováhe. Živočíšna výroba má stále miernu prevahu nad rastlinou výrobou. To 
znamená, že jej podiel z hrubej poľnohospodárskej produkcie je vyšší i napriek tomu, že sa  
v posledných rokoch mierne znižuje (graf 4). Na vývoj stavov hospodárskych zvierat od roku 1970 až 
po súčasnosť poukazuje tab. 13 a grafy 9, 10.  

Hovädzí dobytok sa chová pre produkciu mäsa, mlieka a kože. Chov hovädzieho dobytka, najviac 
zo všetkých hospodárskych zvierat, je v úzkom vzťahu s poľnohospodárskou pôdou. Je konzumentom 
objemových krmovín a producentom maštaľného hnoja, čo ovplyvňuje úrodnosť pôdy. Veľa hovädzieho 
dobytka sa chová na Podunajskej nížine, najmä v jej južnej časti, v Košickej kotline, na Liptove a Orave. 
V posledných rokoch sa stavy hovädzieho dobytka veľmi znížili (graf 9). 
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Tabuľka 13: Vývoj stavov hospodárskych zvierat (r. 1970 - 2006) v tis. ks 

 Druh     1970    1980    1990     1994     1995    1996     1997     1998     1999    2000    2001     2002    2003    2004 2005 2006 

 Hovädzí      
 dobytok 1 330 1 503 1 563 916 929 892 803 705 665 646 625 608 593 540 528 508 

 Ošípané 2 107 2 788 2 521 2 037 2 076 1 985 1 810 1 593 1 562 1 488 1 517 1 554 1 443 1 149 
1 

108 1 105 

 Ovce, kozy 752 611 611 425 453 445 444 326 391 399 357 356 365 360 360 333 

 Kone 578 585 14 11 10 10 10 10 9 10 8 8 8 8 8 7 

 Hydina 13 196 15 811 16 478 14 246 13 382 14 147 14 222 13 117 12 247 13 580 15 590 13 959 14 217 12 713 
14 

084 13 038 

Zdroj: Poľnohospodárstvo v SR (vybrané ukazovatele v rokoch 1970 - 2005), 2006, Zelená správa 

2007 

Kým v roku 1990 sa chovalo na Slovensku 1 563 tis. kusov v roku 2006 už len asi tretina (508 tis. 
kusov). Priemerná ročná dojivosť na 1 kravu sa v posledných rokoch zvyšovala. Kým v roku 1989 bola 
iba 3 538 litrov, v roku 2006 dosiahla viac ako 5 083 litrov. Pred niekoľkými rokmi bola živočíšna 
výroba charakteristická vyššími stavmi hovädzieho dobytka, pretože chov bol viac dotovaný zo strany 
štátu. V dôsledku reštrukturalizačných zmien súvisiacich aj s poklesom dotácií dochádza k prudkému 
nárastu nákladov na výrobu, ktoré sa premietli v náraste cien produktov hovädzieho dobytka a s tým 
súvisiaci aj znížený dopyt spotrebiteľa po hovädzom mäse a  po mlieku. Preto bolo nevyhnutné počty 
hovädzieho dobytka redukovať. V súčasnosti sa vyrovnal dopyt s ponukou najmä pri produkcii 
hovädzieho mäsa. Pri mlieku môžeme pozorovať miernu nadprodukciu, ktorá vyvolá pravdepodobne 
mierne znižovanie stavov dojníc.  

Ošípané sú tiež tradičným hospodárskym zvieraťom na Slovensku. Najviac sa ich chová 
v nížinách, kde je najviac krmovín na ornej pôde (Podunajská nížina, Východoslovenská nížina, Košická 
kotlina, Juhoslovenská kotlina). Počet ošípaných tiež výrazne poklesol z 2 521 tis. v roku 1990 na 1 105 
tis. v roku 2006 (graf 9). Podobne ako u chovu hovädzieho dobytka aj stavy ošípaných sa za posledných 
desať rokov znižovali v dôsledku zníženému dopytu po bravčovom mäse a prudkému nárastu dopytu  po 
hydinovom mäse.  

 
Graf 9: Vývoj stavov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz (r. 1970 - 2006) v tis. ks 

 

 

 

 

 

 

 

             
            
            Zdroj: Poľnohospodárstvo v SR (vybrané ukazovatele v rokoch 1970 - 2005), 2006, Zelená správa 
2007,  
                          spracovanie Némethová, 2008 

 
Ovce na rozdiel od ošípaných sa pri svojom chove uskromnia s pasienkami. Preto je ich chov na 

Slovensku tradične sústredený do oblastí s menej úrodnými pôdami. Je to Zvolenská kotlina, Krupinská 
planina, Gemer, Horehronie, Liptov, Orava a juh Východoslovenskej nížiny. Chov oviec sa realizuje na  
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pastvinách, kde chov hovädzieho dobytka už nie je možný (strmé svahy, podmáčané lúky a pod.). Naša 
vlna nie je až taká kvalitná, preto sa u nás viac zameriavame na chov na mäso a mlieko. Stavy oviec a kôz 
poklesli od roku 1990 asi o polovicu zo 611 tis. na 333 tis. v roku 2006 (graf 9). 

Počet kusov hydiny nezaznamenal taký pokles ako iné hospodárske zvieratá. V roku 1990 sa u nás 
chovalo 16 478 tis. hydiny, v roku 2006 to bolo 13 038 tis. kusov (graf 10). Veľké chovné stanice hydiny 
sú v Cíferi, Šalgovíku pri Prešove, Ivanke pri Dunaji a i. Priemerná znáška vajec na jednu sliepku v roku 
2006 bola 202 kusov. Chov hydiny je najmenej viazaný na pôdu (nízka spotreba krmív), viac závisí od 
lokalizácie spracovateľského priemyslu a rozmiestnenia obyvateľstva. 

 
Graf 10: Vývoj stavov hydiny (r. 1970 - 2006) v tis. ks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Zdroj: Poľnohospodárstvo v SR (vybrané ukazovatele v rokoch 1970 -2005), 2006, Zelená správa 2007,   
   Spracovanie:  Némethová, 2008 

 
Kone prestali plniť funkciu hospodárskeho, resp. ťažného zvieraťa ako to bolo pred rokom 1970, 

v súčasnosti sa chov koní orientuje na športové účely. Po roku 1980 nastáva rapídny pokles ich počtu 
a v roku 1990 sa ich chovalo 14 tis. kusov a v súčasnosti, v roku 2006 už len 7 tis. kusov. Najviac koní 
sa chová na východnom a strednom Slovensku.  

Hlavnou príčinou poklesu stavov hospodárskych zvierat bolo zvýšenie nákladov na ich chov, 
nižšia rentabilita, resp. nerentabilita poľnohospodárskych subjektov a vysoká konkurencia zahraničných 
predajcov   

 Úroveň poľnohospodárskej výroby je hodnotená aj podľa ukazovateľa vyjadrujúceho  intenzitu 
živočíšnej výroby (tab.  14).  

Na 100 ha poľnohospodárskej pôdy  v roku 2000 pripadalo 26,8  kusov hovädzieho dobytka                        
a v roku 2006 hodnota ukazovateľa je v podstate nezmenená (26,2 ks). V rámci krajov SR najvyššiu 
hodnotu ukazovateľa vykazuje Žilinský kraj (39,8 ks/100 ha p.p.). Oviec pripadalo v roku 2000 (14,4 
ks/100 ha p.p.) a v roku 2006 (17,1 ks/100 ha p.p.). To znamená, že dochádza k miernemu nárastu, čo 
môže spôsobiť aj úbytok poľnohospodárskej pôdy v danom období. Najvyššia hodnota ukazovateľa je 
v Žilinskom kraji (45,1 ks). 

Počet koní vyjadrených pomocou sledovaného ukazovateľa vykazuje stále hodnotu 0,4 ks/100 ha 
poľnohospodárskej pôdy. Na 100 ha ornej pôdy pripadalo ošípaných v roku 2000 (102,8 ks) a 
v súčasnosti v roku 2006 (82,2 ks), ich stavy sa stále mierne znižujú. Vysoko nad priemerom SR je 
Trenčiansky kraj s najvyššou hodnotou (121,1 ks/100 ha o.p.). Pri hydine môžeme pozorovať mierny 
nárast počtu kusov. V roku 2000 pripadalo 938,3 ks/100 ha ornej pôdy a v roku 2006 už má ukazovateľ 
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Tabuľka 14: Intenzita chovu hospodárskych zvierat v krajoch SR (r. 2006) 

Územie Hovädzí dobytok/100 ha p. p. Ovce/100 ha p. p. Ošípané/100 ha o. p. 
Hydina/100 ha o. 

p. 

 Bratislavský 19,6 1,2 29,8 654,8 

 Trnavský 31,5 0,7 114,7 553,7 

 Trenčiansky 35,7 18,8 121,1 2 053,8 

 Nitriansky 18,7 2,5 81,3 1 054,7 

 Žilinský 39,8 45,1 61,2 1 793,7 
Banskobystrick
ý 25,0 34,0 91,1 961,3 

 Prešovský 28,2 24,7 59,3 844,7 

 Košický 17,7 14,8 53,5 776,2 

 SR 26,2 17,1 82,2 970,3 
 Západné 
Slovensko 25,7 4,7 97,5 1 006,9 
 Stredné 
Slovensko 30,3 38,0 83,5 1 173,0 
 Východné 
Slovensko 23,0 19,8 55,8 803,4 

Zdroj: Zelená správa, 2007  

hodnotu 970,3 kusov. V tomto ukazovateli najvyššiu hodnotu má Trenčiansky kraj (2 053,8 kusov). 
Iným ukazovateľom je počet dobytčích jednotiek (DJ) na 100 ha poľnohospodárskej pôdy,  ktorý sa 
v podstate nemení a má kolísavý priebeh, v roku 2000 mal hodnotu 32,5, v roku 2001 (34,9), v roku 
2003 (31,1) a v roku 2006 (32,2).  

Chov hospodárskych zvierat závisí od rozvoja rastlinnej výroby v jednotlivých regiónoch 
Slovenska. Rastlinná výroba je ovplyvňovaná najmä prírodnými pomermi, od ktorých závisí jej 
priestorové rozmiestnenie v krajoch Slovenska. Podrobnejšie údaje o regionálnych rozdieloch                         
v počte stavov hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny v SR uvádzajú grafy 11 a 12.  

Najviac kusov hovädzieho dobytka je v Trnavskom (86 168 ks) a Nitrianskom kraji (80 902 ks). 
To znamená, že najviac kusov hovädzieho dobytka je na Západnom Slovensku (218 842 ks). 
V ostatných oblastiach SR je početnosť stavov hovädzieho dobytka nasledovná: Stredné Slovensko (144 
408 ks) a Východné Slovensko (128 784 ks).   
 

Graf 11:  Počty stavov hovädzieho dobytka a ošípaných v krajoch SR (r. 2006) 

  Zdroj: Zelená správa, 2007, spracovanie Némethová, 2008 
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   Graf 12: Počty stavov hydiny v krajoch SR (r. 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Zdroj: Zelená správa, 2007, spracovanie Némethová, 2008 
 

Ošípaných je najviac v krajoch Nitrianskom (326 188 ks) a Trnavskom (290 892 ks).  Poradie 
oblastí SR z hľadiska početnosti kusov ošípaných je nasledovné: Západné Slovensko (727 852 ks),  

 
Mapa 9: Živočíšna výroba v okresoch SR (r. 2006) 
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Zdroj: ŠÚ SR, 2007 

 Východné Slovensko (182 250 ks) a Stredné Slovensko (174 190 ks). 
Najpočetnejšie stavy hydiny majú kraje Nitriansky (4 233 457 ks) a Trenčiansky (1 878 179 ks). 

Najviac kusov hydiny je na Západnom Slovensku (7 515 740 ks), za ním nasleduje Východné Slovensko 
s počtom  2 624 520 ks a Stredné Slovensko s počtom 2 446 290 ks.   

 
Celkový vývoj počtu hospodárskych zvierat, ich úžitkovosti, ale hlavne pokles domáceho dopytu 

v dôsledku nízkej kúpnej sily obyvateľstva, sa prejavujú znižovaním produkcie väčšiny produktov 
živočíšnej výroby. Tento jav má svoj odraz v predaji živočíšnych výrobkov a v ich tržbách.  

Stavy hospodárskych zvierat v okresoch SR vyjadrené v dobytčích jednotkách zobrazuje mapa 9.  
Najvyššie stavy ošípaných v DJ vykazujú okresy juhozápadného Slovenska napr. Dunajská Streda,  
Komárno, Nitra a Nové Zámky. Pri vyjadrení ošípaných na 100 ha ornej pôdy najvyššie hodnoty 
ukazovateľa dosahovali okresy napr: Trenčín, Považská Bystrica, Bánovce nad Bebravou a Dunajská 
Streda. Stavy hovädzieho dobytka sú rozmiestnené rovnomerne vo všetkých okresoch Slovenska, 
pričom vyššie sú v okresoch severného a stredného Slovenska. Hydiny sa najviac chová v okresoch 
juhozápadného a východného Slovenska.  
 

Lesné hospodárstvo 
 

Lesné  hospodárstvo v súčasnosti poskytuje hospodárske, ekologické, sociálne a kultúrne prínosy. 
Dodáva obnoviteľné a pre životné prostredie neškodlivé suroviny a zohráva významnú úlohu 
v hospodárskom rozvoji, zamestnanosti a prosperite, najmä vidieckych oblastí. Lesy sú dôležité pre 
zachovanie biologickej rozmanitosti, pre rovnováhu kolobehu vody a globálny uhlíkový cyklus. Lesy 
tiež pozitívne vplývajú ku kvalite života poskytovaním príjemného životného prostredia, príležitostí na 
rekreáciu a preventívnu zdravotnú starostlivosť, pričom sa zachovávajú prírodné krásy prostredia 
a zvyšujú ekologické hodnoty.  
 

Historický vývoj lesného hospodárstva 

 
Vplyv človeka na les bol dlhý čas negatívny. Les bol odstraňovaný za účelom získavania ornej 

pôdy, pasienkov, dreva pre banícku a inú činnosť a často bol vypaľovaný v období vojen. 
Zvýšený vplyv na les bol od mladšej doby železnej (latén). V 4. storočí pr. n. l. k nám prišli Kelti. 

Mali rozvinutú poľnohospodársku kultúru a preto lesy odstraňovali najmä v úrodných nížinách južného 
Slovenska a v Potisí, v Poiplí, miestami prenikali aj do nižších pohorí. Na prelome letopočtov obsadili 
juhozápadnú časť nášho územia Rimania, ktorí vo veľkej miere ťažili drevo. Rimania z nášho územia 
vozili vo veľkom množstve drevo do veľkých rímskych sídiel, ako napr. Carnuntum v dnešnom 
Rakúsku. Na rozdiel od predchádzajúcich obyvateľov nášho územia už poznali železné píly, ktorými 
spracovali veľké množstvo dreva. 

Okrem   Rimanov  zasahovali  do lesnej  pokrývky  v tomto období i  "barbarské kmene" a to 
predovšetkým Kvádi a Kotíni, ktorí boli keltského pôvodu. Kvádi na úrodnej pôde pozdĺž riečnych 
tokov zakladali polia a pasienky. Kotíni boli utiahnutí do hôr, kde   vyrábali železo   a rôzne predmety z 
neho, pričom spotrebovali na energiu veľa dreva. 

Slovania, ktorí prišli na naše územie v 5. storočí boli poľnohospodári. Novú poľnohospodársku 
pôdu získavali tiež klčovaním a žiarením (vypaľovaním) lesov.  V  9. storočí,   v období 
Veľkomoravskej ríše bolo drevo potrebné i pre rozvinuté sídla a remeslá.  V lesoch, najmä nížinatých 
boli spôsobované škody pasením hospodárskych zvierat, najmä ošípaných, ktoré požierali žalude a 
rozrývali pôdu. Tieto škody možno predpokladať zrejme aj v 10. storočí, keď na naše územie prišiel 
pastiersky ľud ugromaďarských kmeňov. 

Tatári v 13. stor. (1241-1242) vypaľovali celé dediny a okolité lesy. Obyvatelia i so svojim 
dobytkom pred nimi hľadali záchranu v lesoch, kde spôsobovali tiež značné škody. 
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 Kolonizátori, ktorí prišli na naše územie v 12. a 13. stor. najmä z Nemecka potrebovali drevo 
z lesa na banícku činnosť. Drevo bolo potrebné na výdrevu banských chodieb. Vyťaženú rudu tavili v 
hutách, na čo potrebovali tiež veľa dreva.  

 
V 15. - 16. stor. kolonizovali naše horské chrbty Valasi. Pásli ovce a kozy, odstraňovali lesné 

porasty, aby získali pasienky a malé polia. 
S ďalším rozširovaním osídlenia Slovenska a rozvojom hospodárskej aktivity sa zvyšoval aj tlak 

na lesné porasty. Niekde sa už pociťoval nedostatok dreva, a preto vznikla potreba znovu zalesňovania. 
Pri tom však boli pôvodné porasty obyčajne nahrádzané monokultúrami, prevažne smrekovými. Kráľ 
Žigmund vydal už v r. 1426 nariadenie o obnove lesa pre okolie banských miest Zvolenskej stolice. To 
možno považovať za prvý uvedomelý lesohospodársky zásah v našich končinách. 

 Veľký význam pre hospodárenie z lesom mal Tereziánsky lesný poriadok z r. 1789, ktorý 
určoval poriadok na ťažbu a obnovu lesa. Celá plocha lesov sa podľa neho má rozdeliť na niekoľko 
dielov. Každý rok sa má ťažiť jeden diel, aby v ostatných mohol les dorastať. 

Na rozhraní 19. a 20. storočia sa v lesnom hospodárstve začínajú uplatňovať aj biologické 
princípy. Zanechalo sa schematické rozdeľovanie lesa  a prešlo sa na rozdelenie lesa podľa porastov, 
ktoré sa líšia najmä podľa veku a drevín - porastové hospodárstvo.  

Neskôr sa došlo na skutočnosť, že les okrem produkcie dreva má aj pôdoochrannú funkciu. Túto 
skutočnosť legalizoval článok Uhorského lesného zákona v r. 1879, ktorý popri hospodárskych lesoch 
určil aj kategóriu ochranných lesov. Cieľom hospodárenia v nich je zabezpečovať trvalé plnenie 
príslušných ekologických funkcií. S dvoma kategóriami lesov pracovalo naše lesné hospodárstvo až do 
päťdesiatych rokov 20. storočia. Vtedy sa vytvorila tretia kategória lesov - účelové lesy (alebo lesy 
osobitného určenia). Lesy osobitného určenia majú osobitné poslanie, ktoré vyplýva z  plnenia 
špecificky spoločensky dôležitých potrieb, ktorými sa riadi aj spôsob hospodárenia. 

 
Súčasný stav lesného hospodárstva 

V súčasnosti máme na Slovensku (r. 2006) podľa kategorizácie lesov 1 304 760 ha 
hospodárskych lesov (67,5 %), 328 524 ha lesov ochranných (17,0 %) a 298 763 ha lesov osobitného 
určenia (15,5 %). V minulosti lesy plnili najmä produkčné funkcie (ťažba dreva), les ako zdroj dreva. 
V súčasnosti do popredia sa dostávajú  najmä mimoprodukčné funkcie lesa, ktoré súvisia s tvorbou lesa 
a jeho ochranou. Po pritom les zabezpečuje aj ochranu pôdy na svojom stanovišti, a tak plní aj 
pôdoochranné funkcie, rekreačné a pod.  

Väčšina hospodárskych lesov sú lesy polyfunkčné, ktoré plnia okrem produkčnej ďalšie 
pridružené ekologické a sociálne funkcie napr. protierózno-produkčný typ lesa (34,7 %), 
vodohospodársko-produkčný typ lesa (6,0 %), protiimisno-produkčný typ lesa (17,0 %). Ekologické 
funkcie plnia všetky lesy. Lesy, v ktorých sú tieto funkcie prvoradé sa vyhlasujú za ochranné. Ich 
funkčné zameranie vyplýva z prírodných podmienok. Ide o lesy s vysokým spoločenským významom, 
ktoré plnia najmä protierózne funkcie (12,8 %), vodohospodárske funkcie (3,8 %), protilavínové (0,2 
%), protideflačné (0,2 %) a brehoochranné funkcie (0,01 %). Sociálne funkcie sú prvoradé v lesoch, 
ktoré boli z dôvodu špecifických celospoločenských alebo skupinových potrieb orgánom štátnej správy 
lesného hospodárstva vyhlásené za lesy osobitného určenia.  Zabezpečovanie týchto potrieb významne 
ovplyvňuje - obmedzuje spôsob hospodárenia v nich. Uplatňujú sa tu tzv. funkčne diferencované 
hospodárenie so zámerným posilňovaním jednej alebo viacerých vybraných funkcií: vodoochrannej (0,7 
%), rekreačnej (1,5 %), prírodno-ochrannej (2,4 %), kúpeľno-liečebnej (0,1 %), výchovno-výskumnej 
(3,8 ), protiimisnej (5,8 %), poľovnej (1,1 %), (Zelená správa, 2007). Na vývoj jednotlivých kategórií 
lesa poukazuje tab. 15. Podiel hospodárskych lesov sa z dôvodu narastajúcich požiadaviek spoločnosti 
na zabezpečovanie mimoprodukčných funkcií v porovnaní so stavom v minulosti znižuje. Na druhej 
strane sa zvyšuje výmera lesov ochranných a osobitného určenia.  

 
Tabuľka  15: Vývoj kategorizácie lesa na Slovensku  (v r. 1920 - 2006) v %  

roky 
  Kategória lesa 

1920 1934 1946 1953 1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 

  hospodárske lesy 99,6 97,4 96,4 94,3 86,4 79,1 80,9 77,3 74,3 71,0 66,3 67,7 67,5 

  lesy osobitného   -  -  -  - 7,9 9,1 7,1 9,4 11,6 14,8 17,7 15,3 15,5 
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  určenia 

  ochranné lesy 0,4 2,6 3,6 5,7 5,7 11,8 12,0 13,3 14,1 14,2 16,0 17,0 17,0 

Zdroj : Oszlányi, J. a i. 1996 in: Spišiak, P., 2000, Zelená správa, 2006, 2007   

Výmera lesných pozemkov sa nepretržite zvyšuje. V súčasnosti zaberá 2 007 ha. Zvyšuje sa aj 
výmera porastovej pôdy, t.j. výmera lesných porastov vrátane holín určených na zalesnenie. V roku 
2006 má porastová pôda výmeru 1 932 ha, čo predstavuje 40,9 % z celkovej rozlohy Slovenska. Tým sa 
Slovensko zaraďuje medzi významné krajiny z hľadiska výmery a bohatstva lesov. V susednej Českej 
republike je výmera lesov len 33,4 %, v alpskej krajine - v Rakúsku 47 %. Plocha lesov sa každoročne 
zvyšuje (napr. zalesňovaním vyššie položených území, ktoré sú pre poľnohospodárstvo nevhodné a i.). 
Na vývoj porastovej pôdy poukazuje tab.  16.  

 
Tabuľka  16: Vývoj porastovej pôdy v (ha)  

1970 1980 1990 2000 2004 2005 2006

1 826 564 1 861 642 1 921 705 1 921 414 1 930 692 1 931 645 1 932 049

Zdroj: Zelená správa, 2006, 2007 

        Najnižšia lesnatosť na Slovensku je v nížinách a v kotlinách. Na juhozápadnom Slovensku -  
v Nitrianskom a v Trnavskom kraji nedosahuje lesnatosť ani 16 %. Na regionálne rozdiely lesnej pôdy  
(podiel lesnej pôdy z celkovej výmery kraja) poukazuje tab. 17. Najvyššia lesnatosť je v Žilinskom kraji 
(55,8 %). V rámci oblasti SR najviac lesov z celkovej výmery územia je na strednom Slovensku (51,8 
%) a najmenej na západnom Slovensku (25,5 %).  
        Pri sledovaní podielu krajov z hľadiska lesnatosti na celkovej výmere lesov v SR môžeme 
pozorovať nasledovné rozdiely. Najvyššia lesnatosť je v krajoch: Banskobystrickom (23 %), 
Prešovskom (22 %) a Žilinskom (19 %). Kraje s najnižšou lesnatosťou sú: Nitriansky (5 %), 
Bratislavský (4 %) a Trnavský (3 %).   
 

Tabuľka 17: Lesná pôda v krajoch SR (r. 2006) 
Lesná pôda Územie 

abs. % 
Bratislavský 75 249 36,7 
Trnavský 65 315 15,8 
Trenčiansky 220 580 49,0 
Nitriansky 96 136 15,2 
Žilinský 379 925 55,8 
Banskobystrický 462 479 48,9 
Prešovský 440 629 49,1 
Košický 266 619 39,5 
SR 2 006 932 40,9 
Západné Slovensko 382 039 25,5 
Stredné Slovensko 842 404 51,8 
Východné Slovensko 707 248 45,0 

Zdroj: Zelená správa, 2007 
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 Graf 13: Podiel lesnej pôdy v krajoch SR (r. 2006) 
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 Zdroj: Zelená správa, 2007, spracovanie Némethová, 2008 
 
          Podiel lesnej pôdy z celkovej výmery pôdy v okresoch SR (r. 2006) znázorňuje mapa 10.  Vyššou 
lesnatosť nad 50 % sa vyznačujú okresy severného a stredného Slovenska (obr. 5). Najviac lesnej  
pôdy sa nachádza v okresoch napr. Považská Bystrica, Bytča, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, 
Žarnovica, Brezno, Rožňava, Gelnica a Snina. 

 
Z hľadiska štruktúry vlastníckych vzťahov, resp. podľa druhu užívania vyše 97 % lesov bolo v 

roku 1989 v štátnom vlastníctve. V súčasnosti (r. 2006) je 58,5 % lesov štátnych, s výmerou porastovej 
pôdy 1 131 tis. a  41,5 % neštátnych, s výmerou porastovej pôdy 801 tis. ha. Z nich je 6,3 % 
v individuálnom súkromnom vlastníctve, 23,8 % v podielnickom spoluvlastníctve (vlastníctvo 
pozemkových spoločenstiev), 8,7 % vo  vlastníctve územnej samosprávy, 2,5 % v cirkevnom 
vlastníctve a 0,2 % vo vlastníctve poľnohospodárskych družstiev.  

V roku 2005 - 2006 obhospodarovalo les 12 651 podnikov (s výmerou lesných  pozemkov 1 932 
tis. ha) z toho v štátnom vlastníctve 6 podnikov (s výmerou 808 tis. ha) a v súkromnom vlastníctve 12 
645 podnikov (s výmerou 1 124 tis. ha). Priemerná výmera lesných podnikov predstavuje hodnotu 153 
ha. Priemerná výmera podnikov vo vlastníctve štátu je 134 667 ha a v súkromnom vlastníctve 89 ha.  

Priemerná zásoba dreva na hektár je 231 m3, ročný prírastok priemerne 6,14 m3 na hektár.  Zásoba 
dreva sa zvyšuje v roku 2006 dosiahla 443,8 mil. m3, z toho ihličnatá tvorí 209,8 mil. m3 a listnatá 240,0 
mil. m3. Drevinné zastúpenie lesov Slovenska najviac ovplyvňuje nadmorská výška. Rozlišujeme  8 
výškových zón - lesných vegetačných stupňov. Z celkovej výmery lesov majú jednotlivé vegetačné 
stupne nasledovný podiel z celkovej výmery: dubový (100 - 150 m n. m.) 7,3 %, bukovo-dubový (150 - 
400 m n. m.) 13,7 %, dubovo-bukový 23,7 %, bukový (400 - 1000 m n. m.) 20,8 %, jedľovo-bukový 
(400 - 1000 m n. m.) 21,7 %, smrekovo-bukovo-jedľový (800 - 1500 m n. m.) 9,6 %, smrekový 2,1 % 
a kosodrevinový (1400 - 1750) 1,1 % (tab. 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 272

 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 10: Priestorová diferenciácia lesnej pôdy v okresoch SR (r. 2006) 

 
 Zdroj: ŠÚ SR, 2007 

Obrázok 5: Slovenské Rudohorie - Volovské vrchy  
 
 

 

 

 

 

 

Autor: Lauko,2007 
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Tabuľka 18: Rozdelenie lesov podľa vegetačných stupňov 
 

Vegetačné stupne, výmera (ha, %)    

dubový 
bukovo-
dubový 

dubovo
-

bukový 
bukový 

jedľovo-
bukový 

smrekovo-
bukovo-
jedľový 

smrekový 
kosodre- 
vinový 

spolu 

140 167 265 246 
457 
480 401 880 419 337 186 365 41 323 20 251 1 932 049 

7,3 13,7 23,7 20,8 21,7 9,6 2,1 1,1 100,0 

Zdroj: Zelená správa, 2007 

Vegetačné stupne vyjadrujú prírodné podmienky pre jednotlivé lesy. Skutočné zastúpenie lesných 
porastov je však dnes značne odlišné. V histórii došlo najmä k úbytku jedľových porastov a pri 
celkovom dlhodobom vývoji vzrastá podiel smreka.  

Zastúpenie hlavných porastových typov aj z hľadiska zmiešania a kombinácií drevín na 
Slovensku je nasledovné: bučiny 20,8 %, smrečiny 17,3 %, smrekovo-jedľové bučiny 14,1 %, bukovo-
jedľové smrečiny 12,1 %, dubové bučiny 6,6 % bukové dubiny 4,7 %, agátiny 1,8 %, kosodreviny 1,1 
%, ostatné 14,2 %. 

 V minulosti sa pri voľbe drevinového zloženia v lesoch presadzovala tendencia zvyšovania 
produkcie dreva vyšším zastúpením smreka, prípadne borovice. Približne od polovice minulého storočia 
sa zastúpenie drevín začalo viac prispôsobovať konkrétnym stanovištným podmienkam i spoločenským 
požiadavkám, tak aby sa optimálne plnili všetky funkcie lesov. Presadzuje sa požiadavka biologickej 
rozmanitosti, ktorá postupne zvyšuje ekologickú stabilitu lesov. Súčasné zastúpenie jednotlivých drevín 
na Slovensku odzrkadľuje prírodné podmienky aj zásahy človeka. Celkovo prevládajú listnaté lesy 
s podielom 59,2 % nad ihličnatými 40,8 %. Z ihličnatých drevín je najviac rozšírený smrek  26,1 %, 
borovica 7,2 %, jedľa 4,0 %, smrekovec 2,4 % a kosodrevina 1,1 %. Z listnatých drevín má najväčšie 
rozšírenie buk 31,2 %, dub 10,9 %, dub cerový 2,5 a hrab 5,7 %. Ostatné listnaté stromy majú oveľa 
menšie rozšírenie: agát 1,7 %, javor 2,0 %, breza 1,4 %, jaseň 1,4 %. Pod 1% plôch sa nachádzajú: jelša 
0,8 %, lipa 0,4 %, topoľ šľachtený 0,5 %, topoľ domáci 0,4 %, ostatné listnaté stromy 0,3 % (Zelená 
správa, 2007). 

 
V lesoch Slovenska sa vyskytujú aj zdomácnené introdukované dreviny. Niektoré z nich najmä 
duglaská tisolistá, jedľa obrovská, dub červený, borovica čierna, euroamerické topole, gaštan jedlý, 
pagaštan konský, javor jaseňolistý preukázali v našich prírodných podmienkach mimoriadne rastové 
schopnosti. S výnimkou expanzívneho agáta bieleho (podiel 1,71 %), ktorý sa šíri aj na nelesných 
pozemkoch, sa výmera porastov introdukovaných drevín nezvyšuje.  

           
Veľmi dôležitou činnosťou v lesnom hospodárstve je zalesňovanie. V roku 2005 bolo zalesnených 

8 972 ha, z toho 4 127 ha ihličnatými (najviac smrek - 2 243 ha) a 4 845 ha listnatými drevinami (najviac 
buk - 2 063 ha, topole a osika - 1 077 ha). Ťažba dreva v roku 2005 bola 10,2 mil. m3 drevnej hmoty bez 
kôry. Z toho 6,9 mil. m3 predstavovalo ihličnaté drevo (smrek, borovica a jedľa) a 3,3 mil. m3  listnaté 
drevo (buk, dub, topole a osika, hrab, agát). Tretinu (2,9 mil. m3) z vyťaženého dreva predstavovala 
kalamitná ťažba (živelná - 5 311 m3, exhalačná - 116 m3, hmyzová -  875 m3 a ostatná - 231 m3). Nárast 
o takmer 3 mil. m3  oproti roku 2004 bol spôsobený vetrovou kalamitou z novembra 2004 v dôsledku, 
ktorej tvorili náhodné ťažby 64 % z celkovej ťažby dreva.   

 
Objem realizovaných náhodných ťažieb zapríčinených abiotickými škodlivými činiteľmi 

(v dôsledku mechanického pôsobenia vetra, snehu, námrazy, sucha, záplavy a pod.) bol v roku 2006 (2  
296 tis. m3). Najčastejšou príčinou kalamít a poškodenia lesa je vietor (v r. 2006 poškodil      2 003 tis. 
m3 lesných porastov). Spolu bolo napadnutých vetrom a inými abiotickými prvkami 2 657 tis. m3 

lesných porastov. V roku 2006 zostáva spracovať ešte 361 tis. m3 poškodených lesných porastov 
(Zelená správa, 2007). Najviac vetrom poškodených lesných porastov je v okresoch Čadca, Námestovo, 
Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Brezno, Zvolen, Detva, Poltár  a Revúca. V oveľa menšej miere 
poškodzujú les biotické škodlivé činitele  - podkôrny  a drevokazný hmyz, napr. lykožrút smrekový, 
lykožrút lesklý, drevokaz čiarkovaný, podkôrnik dubový, tvrdoň smrekový. V roku 2006 bolo 
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napadnutých 1 344 tis. m3 lesných porastov biotickými škodlivými činiteľmi, z toho sa spracovalo 1 185 
tis. m3 a zostáva spracovať 159 tis. m3 drevnej hmoty. Najzávažnejším škodcom z tejto skupiny je 
lykožrút smrekový. Množstvo ponechaného dreva z vetrovej kalamity (r. 2004) v bezzásahových 
zónach je do budúcnosti zásobárňou podkôrneho hmyzu. Najrizikovejšie budú lokality v Tichej doline 
a Kôprovej doline. V roku 2006 hubovými patogénmi (hniloby, tracheomykózy, sypavky, podpňovka 
a iné) bolo napadnutých 388 tis. m3 lesných porasov. Škody spôsobené lesnou zverou (ohrýzanie najmä 
mladých drevín v zimných mesiacoch) majú rastúci trend v dôsledku premnoženia jelenej, muflonej 
a danielej zveri. Z antropogénnych činiteľov poškodzujúcich lesné porasty sú už niekoľko rokov 
najvýznamnejšie imisie. V roku 2006 napadli 214 tis. m3 drevnej hmoty, najmä smreka. Poškodenie sa 
sústredilo predovšetkým do okresu Gelnica - 46 %. V roku 2006 bolo evidovaných 237 lesných 
požiarov. Príčinou vzniku požiarov bola v 55 % manipulácia s otvoreným ohňom a až 20 %  tvorilo 
úmyselné zapálenie.  Ďalším antropogénnym škodlivým činiteľom sú krádeže dreva   najmä v 
niektorých regiónoch východného Slovenska.  
 

Rybné hospodárstvo  
 
 Na Slovensku sa ročne vyprodukuje približne 650 - 700 ton lososovitých rýb (ustálená produkcia 

zabezpečujúca sebestačnosť Slovenska v tomto druhu rýb) a 500 ton nížinných druhov rýb (produkcia z 
plochy 2000 ha rybníkov pokrýva asi 40 % celkovej spotreby SR, lososovitých rýb a zvyšok musí byť 
dovážaný).  

 Chovné zariadenia druhov rýb sú úžitkovými parametrami porovnateľné so zahraničím, majú 
však vysokú mieru opotrebovania a nízku úroveň mechanizácie. Príčiny nízkej produkcie nížinných 
druhov rýb sú napr. malá veľkosť rybničného fondu v SR, ako aj nízka produkcia (výlov) z hektára 
rybničnej plochy. Ďalším faktorom limitujúcim produkciu slovenského rybárstva je celkovo zlý 
technický stav rybníkov. Príčinou tohto stavu je nedostatok financií, ako aj celková nákladnosť 
projektov zameraných na rekultiváciu, odbahňovanie lovísk, opravy a údržbu prítokových a odtokových 
zariadení a hrádzových systémov. Revitalizácia rybochovných zariadení by pomohla zvýšiť produkciu 
rýb v akvakultúre na Slovensku a takisto by podporila multifunkčné využívanie vodných plôch, ktoré 
priaznivo ovplyvňujú krajinotvorbu a životné prostredie. Na ďalšom rozvoji rybárstva by sa mohlo 
podieľať aj jeho širšie zapojenie do agroturistických aktivít, napr.  výstavbou rybníkov pri 
agroturistických zariadeniach. 

 
Od roku 1998 vydáva MP SR chovateľom osvedčenie na výkon chovu rýb, ktoré sa týka chovu 

generačných rýb a ich reprodukcie,  produkcie násadového materiálu a produkcie trhových rýb. Podľa 
platnej legislatívy SR je v chove rýb možné používať len násadový materiál vyprodukovaný vo 
vlastných uznaných chovoch, čím sa zabezpečuje zachovanie čistoty genofondu chovaných rýb. Toto 
opatrenie zároveň napomáha dlhodobo udržiavať beznákazový stav v intenzívnom chove rýb. 

 
 V súčasnosti je na Slovensku zaregistrovaných 52 právnických a fyzických osôb zaoberajúcich 

sa chovom rýb, z ktorých je len 41 oprávnených na základe osvedčenia na výkon chovu rýb realizovať 
svoju produkciu na trhu. Ide prevažne o drobných chovateľov, z ktorých 26 subjektov využíva na chov 
rýb rybníky, 12 subjektov využíva špeciálne zariadenia a 14 subjektov realizuje chov rýb v rybníkoch aj  

 
 
 
 

Tabuľka  19: Výlov rýb vo vnútrozemských vodách v r. 2000 - 2005 v tonách 
   2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Ryby spolu  2 202 2 399 2 577 2 528 2 783 2 652 
kapor 928 1 093 1 320 1 186 1 360 1 281 
pstruhy 808 757 699 743 878 800 
karasy 23 90 81 101 80 76 
amur biely 16 11 20 36 28 33 
tolstolobiky 29 30 20 10 8 12 
sumec 22 29 30 36 36 37 
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šťuka 77 74 65 59 66 74 
zubáče 56 62 79 78 78 83 
lipeň 13 17 18 12 9 13 
hlavátka 1 1 1 1 1 1 
pleskáče 94 95 103 99 98 106 
sivoň 14 10 6 1 0 9 
jalce 33 31 25 27 21 16 
ostatné druhy 88 99 111 139 120 111 

Zdroj: Štatistická ročenka Slovenskej republiky, 2006 

v špeciálnych zariadeniach. Tab. 19 zachytáva vývoj výlovu rýb vo vnútrozemských vodách v SR 
v tonách. 

Najviac rýb sa vylovilo v roku  2004 (2 783 ton) a v roku 2005 sa vylovilo už iba 2 652 ton rýb. 
Z hľadiska druhov rýb najviac sa lovia kapre (1 281 ton), pstruhy (800 ton) a pleskáče (106 ton). 

 Podľa materiálov Štatistického úradu SR bolo v roku 2002 v rybárstve na Slovensku 
zamestnaných 713 osôb. Z toho celkového počtu malo ako hlavný pracovný pomer 267 osôb                        
a 353 osôb pracovalo na dohodu. Zvyšnú časť pracovnej sily tvorili sezónni zamestnanci, resp. rodinní 
príslušníci majiteľov, bez zamestnaneckého pomeru. 

V oblasti spracovania rýb na Slovensku je v prevádzke 5 spracovateľských podnikov, ktoré sa 
zameriavajú na spracovanie sladkovodných druhov rýb s ročnou výrobnou kapacitou  cca 855 ton, ale 
priemerný ročný objem spracovaných sladkovodných rýb sa pohybuje na úrovni 500 ton. Jestvujúce 
spracovateľské kapacity viac menej postačujú  na spracovanie domácej produkcie sladkovodných rýb. 
Avšak v blízkej budúcnosti je možné očakávať záujem zo strany niektorých menších, resp. nových 
chovateľov rýb vybudovať si vlastné spracovateľské kapacity najmä s orientáciou na regionálny trh.  

 Dovážané morské ryby sa na Slovensku spracovávajú v  16 spracovniach s ročnou kapacitou cca 
22 000 t. Avšak priemerný ročný objem spracovaných morských rýb sa pohybuje  okolo 15 000 t.  
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TOKAJSKÁ VINOHRADNÍCKA OBLAS Ť NA SLOVENSKU 
 

Peter Spišiak 
 

Úvod 
 
          Vinohradníctvo je jedno z odvetví poľnohospodárskej výroby, ktoré patrí medzi tradičné výrobné 
odvetvie na Slovensku s viac než tisícročnú tradíciu. V nej sa striedali obdobia úpadku i konjunktúr. 
Vinohradníctvo má význam nielen ekonomický, pretože rieši nezamestnanosť vidieckeho obyvateľstva, 
ale aj ekologický a krajinotvorný. Vzhľadom na jeho súčasný stav je potrebné venovať pozornosť obnove 
vinohradov a udržaní tradícií vinohradníctva v oblastiach, ktoré majú fyzicko-geograficky a humánno-
geograficky vhodné predpoklady pre túto poľnú výrobu. 
          Každá vinohradnícka lokalita svojím geografickým charakterom, pestovanými odrodami 
a vinifikačnými technikami vtláča vyrábaným vínam osobitosť a neopakovateľnú jedinečnosť. Tajomstvá 
výroby tokajského vína sú historicky spojené s pestovaním tradičných odrôd viniča na južných 
a juhovýchodných svahoch Zemplínskych vrchov. Odrody Furmint, Lipovina a Muškát žltý dozrievajú 
v typicky kontinentálnej klíme ovplyvnenej výraznými výkyvmi denných a nočných teplôt. Súčasné 
analytické metódy dokazujú pozitívne účinky tokajského vína na ľudské zdravie. Tokajské vína obsahujú 
lapače kyslíkových radikálov, ktoré sa pri stresoch, zvýšenej fyzickej záťaži a v starobe podieľajú na 
vzniku kardiovaskulárnych, reumatických a onkologických ochorení.  
Slovenská Tokajská vinohradnícka oblasť (STVO) na juhovýchodnom Slovensku je našou najmenšou 
vinohradníckou oblasťou, no kvalita tu dorábaných vín ďaleko presahuje nielen hranice Zemplínskeho 
regiónu, ale aj hranice Slovenska. Podľa územno- správneho členenia patria všetky obce  STVO  do 
okresu Trebišov, nachádzajú sa v jeho juho- západnej časti. Okres je súčasťou Košického kraja, tvorí  
jeho juhovýchodnú časť. Hraničí na juhu s Maďarskou republikou. STVO tvoria tieto obce:  Malá Tŕňa, 
Veľká Tŕňa, Čerhov, Černochov, Bara, Slovenské Nové Mesto a Viničky. Na hranici s Maďarskou 
republikou sú tieto obce: Slovenské Nové Mesto, Čerhov.  

Cieľavedomé pestovanie viniča hroznorodého v STVO má takmer dvetisícročnú tradíciu. Počiatky 
pestovania viniča na tomto území siahajú do obdobia 2. a 3. storočia nášho letopočtu, kedy túto oblasť 
obývali Rimania. 
          Historický vývoj oblasti je úzko spätý , ba až identický, s vývojom susednej Maďarskej Tokajskej 
vinohradníckej oblasti (MTVO), s ktorou až do roku 1918 tvorili svetoznámu Tokajskú oblasť. Napriek 
rozdeleniu sú obidve charakteristické vysokokvalitnými vínami, ktoré sú známe v najrôznejších kútoch 
Európy, hoci súčasná situácia vo vinohradníctve je v oboch častiach odlišná. 
           
 

Fyzickogeografická charakteristika Slovenskej tokajskej vinohradníckej oblasti  
 

Vinič hroznorodý ( Vitis vinifera ) je lianovitá rastlina z čeľade viničovitých  (Vitaceaa). Má 
mohutný koreňový systém, drevnatú stonku, ktorej mladé výhonky sú premenené na úponky. Listy sú 
striedavé, 3-5 laločné, kvety obojpohlavné, päťpočetne usporiadané v metline. Plodom je bobuľa. 
             Vinič hroznorodý patrí medzi najstaršie ovocné druhy. Tento druh pochádza z okolia 
Stredozemného mora, kde rástol v lesoch alebo na brehoch riek a v dobrých pôdach. I keď za vegetácie 
vyžaduje dostatok tepla, najviac je rozšírený v miernej klíme (Laho, 1962). Jeho pestovanie zaručí úspech 
len v určitom geografickom prostredí. Jednotlivé pestovateľské oblasti sa pritom navzájom líšia, a to 
v kvantitatívnych i kvalitatívnych ukazovateľoch vinohradníckej produkcie. 
            STVO i napriek tomu, že je našou najmenšou vinohradníckou oblasťou, je všeobecne známa 
výnimočnosťou a vysokou kvalitou tunajších vín, nielen na Slovensku. Výraznou mierou na jej 
výnimočnosti sa podieľajú práve fyzickogeografické podmienky v tejto oblasti. 
            Všetky vonkajšie zložky, ktoré majú pre život viniča význam a ktoré akokoľvek vplývajú na jeho 
rast a vývoj, nazývame ekologickým prostredím ( Záruba, 1985). Poznanie agroekologických  
požiadaviek viniča na danom stanovišti má veľký ekonomický význam. Predovšetkým je potrebné poznať 
fyzickogeografické podmienky STVO.  
             Geologické podmienky v STVO a z nich vyplývajúce pôdne podmienky, či celková členitosť 
reliéfu sa výrazne podieľajú na špecifickom charaktere vín z tejto oblasti. 
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             Povrch tvoria kvartérne sedimenty, pod nimi sa nachádzajú neogénne sedimenty. Predneogénne 
podložie buduje zemplinikum so zemplínskou tektonickou jednotkou              Z hornín, ktoré sa vyskytujú 
v tejto oblasti, pre pestovanie viniča sú najdôležitejšie sopečné horniny ( väčšinou neogénneho veku – 
terciér) Zemplínskych vrchov. Zastúpené sú andezitmi, andezitovými tufmi a tufitmi, ryolitmi 
a ryolitovými tufmi. Tie dali základ substrátu bohatého na živiny, draslík, vápnik a horčík. Dôležitý je 
najmä draslík, ktorý zlepšuje metabolizmus viniča, obohacuje dužinu a je významný pre vývin 
budúcoročnej úrody.  Na svahoch vytvárajú plytkú vysychavú vrstvu. Práve sopečné horniny dávajú 
dorobeným vínam špeciálny tokajský charakter, ktorým sa líšia od vín z ostatných slovenských 
vinohradníckych oblastí.   

Pre pestovanie viniča v našich podmienkach je z geomorfologického hľadiska dôležitá najmä: 
nadmorská výška, sklon, členitosť a expozícia reliéfu. 
 Pestovanie viniča v STVO sa sústreďuje predovšetkým v nižších polohách Zemplínskych vrchov, na 
južných, juhovýchodných a juhozápadných svahoch. Vo vyšších polohách sú Zemplínske vrchy väčšinou 
zalesnené. Najvyššie položeným miestom je Rozhľadňa (469 m.n.m. ) v severozápadnej časti. Najnižšie 
položené vinohrady sú v okolí obce Viničky, s nadmorskou výškou 105m.n.m., najvyššie položené 
vinohradnícke trate sú v okolí obce Tŕňa (320 m.n.m.). 
          Najvhodnejšie sú svahovité polohy, pretože majú lepšie tepelné a svetelné pomery než roviny. 
V našich podmienkach sa vinič pestuje na svahoch so sklonom od 5° do 18° , menej od 18° do 25°.  
Plochy s najvhodnejšími podmienkami z hľadiska sklonitosti svahov, 0-10°, teda I. a II. kategórie tvoria 
spolu 83 % tratí z celkovej výmery tokajských vinohradníckych pôd. Sú to väčšinou hlboké, výživné 
pôdy. Svahy nad 10° treba pred výsadbou terasovite upravovať. Na svahoch s vyšším sklonom dochádza 
pôsobením vody k erózii a odplavovaniu vrchnej časti pôdy, čím sa zhoršujú jej vlastnosti a začínajú sa 
tvoriť výmole (Kakaš, 1994). 
          Zemplínske vrchy modelujú takmer 80 % STVO. Predstavujú samostatný celok, ktorý v podobe 
hrasťovej štruktúry vystupuje nad okolitý rovinný reliéf Východoslovenskej roviny.             Zemplínske 
vrchy sa tiahnu pozdĺž zlomov v severozápadno-juhovýchodnom smere sú asi 10-13 km dlhé a 5-7 km 
široké. V ich okolí vystupujú samostatné vulkanické telesá v podobe kužeľovitých vrcholov: Piliš ( 281 
m.n.m.), Borsuk ( 267 m.n.m.). Miestom s najvyššou nadmorskou výškou Zemplínskych vrchov je 
Rozhľadňa ( 469 m.n.m.). Výrazne sú zastúpené i antropogénne formy reliéfu. Činnosť človeka bola 
intenzívna hlavne pri zakladaní vinohradov, ťažbe nerastných surovín, ako aj pri poľnohospodárskej 
výrobe,  po okrajoch Zemplínskych vrchov. Prejavujú sa tu stupne dvoch až štyroch metrov vysokých 
terás vo vinohradoch pri Veľkej Bare a Malej Tŕni.   
          V STVO sú vinohradnícke trate exponované na juh, juhozápad a juhovýchod, ktoré sú vystavené 
intenzívnejšiemu slnečnému žiareniu, a na ktorých sa  produkujú najkvalitnejšie tokajské vína. 
Predstavujú asi 70,5 % a zo severu sú chránené vlastným pohorím  a zároveň aj lesným porastom nad 
vinohradmi. Západnú expozíciu má 25 % tratí. 
             Klimatické pomery STVO sa najvýznamnejšou mierou podieľajú na charaktere tokajských vín. 
STVO patrí podľa klimatickej charakteristiky ( Konček, 1958) do oblasti teplej s chladnou zimou 
s dvoma podoblasťami. Menšia severná časť leží v mikrooblasti teplej, mierne vlhkej, s chladnou zimou, 
naopak južná časť STVO leží v mikrooblasti teplej, mierne suchej s chladnou zimou. 
          Obdobie jari je v STVO sprevádzané zvyšovaním teploty, pričom noci bývajú chladné. Vzhľadom 
na pomerne malú nadmorskú výšku pohoria tu nedochádza k významnej teplotnej inverzii. Oblasť nemá 
vyslovene mrazové polohy, teda jarné mrazy sa v STVO vyskytujú len minimálne. Začiatok obdobia 
s priemernou ročnou teplotou vzduchu 10°C pripadá v priemere na 16. apríla, obdobie aktívnej teploty pre 
vinič sa končí v priemere 20. októbra a trvá okolo 188 dní. Začiatkom leta dochádza k poklesu teploty 
vplyvom európskeho monzúnu, ktorý zvyčajne začína pôsobiť v polovici júna a prináša so sebou 
ochladenie a daždivé počasie. Letné obdobie vrcholí v druhej polovici júla, kedy sa môžu prejaviť 
extrémne teploty vzduchu nad 35 °C. 
          Jesenné obdobie je teplejšie než jarné. Je dlhé a suché, čo priaznivo pôsobí na vyzrievanie hrozna 
a hrozienkovatenie. Za prvý mrazivý deň sa považuje 1. október, kedy je už hrozno väčšinou zrelé, a tak 
prípadné menšie mrazy napomáhajú pri tvorbe hrozienok (cibéb). Územie STVO patrí k najteplejším na 
Slovensku. Pri porovnaní teplotných pomerov STVO ( v Malej Tŕni) a v  MTVO (v Tarcali) môžeme 
konštatovať, že rozdiely sú iba nepatrné. Vzhľadom na to, že vzdialenosť medzi najjužnejšou lokalitou 
maďarskej časti  (Tarcal) a slovenskej časti ( Malá Tŕňa ) je približne 70 km, tak rozdiely v priemerných 
mesačných teplotách vzduchu v intervale 0,3 až 0,4°C v najteplejších mesiacoch vegetácie sú logické 
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(Kakaš, 1994). Na základe energetickej bilancie sa delia vinohradnícke plochy na bonitné rajóny, ktoré 
pri územnom delení tvoria vinohradnícke oblasti. Vinohradnícke oblasti Slovenskej republiky sa podľa 
kritérií rozdelenia vinohradníckych oblastí v Európe zaraďujú do zóny B a v rámci tejto zóny sa 
vinohradnícke obce začleňujú do kategórie B1 – B3.STVO je zaradená do kategórie B1, čo je klimaticky 
najteplejší vinohradnícky rajón s energetickou bilanciou viac ako 200MJ/ cm2 počas vegetácie. 
          Vinič je nielen teplomilná, ale i svetlomilná rastlina. Celková intenzita slnečného svetla sa mení 
podľa polohy, nadmorskej výšky, reliéfu, časti dňa, aj počas ročných období. Množstvo svetla sa mení aj 
podľa topografických pomerov. Južné svahy v slovenských podmienkach zvyšujú intenzitu žiarenia ( 
Záruba, 1985). 
          Dĺžka slnečného svitu za obdobie rokov 1931 – 1960 predstavovala v STVO 1916 hodín, vo 
vegetačnom období to bolo 1520 hodín. Intenzitu slnečného svitu priaznivo ovplyvňujú najmä mierne 
svahovitý reliéf a poloha Zemplínskych vrchov, keď na južné, juhozápadné a juhovýchodné svahy, na 
ktorých sa sústreďuje pestovanie viniča, dopadá v týchto geografických šírkach najväčšie množstvo 
slnečného svitu 
          V STVO najčastejšie vanú severné, menej často západné a juhovýchodné vetry. Sú slabé až stredne 
silné. V malej miere sa vyskytujú aj vetry silnejšie, proti ktorým sú vinohrady chránené vlastným 
pohorím, ako aj lesným porastom nad vinohradmi. Na vyzrievanie a hrozienkovatenie bobúľ majú 
priaznivé účinky teplé južné vetry vanúce z Maďarska. 
          Najpriaznivejší ročný úhrn zrážok pri pestovaní viniča je 550-650 mm, pričom veľmi dôležité je ich 
rozloženie počas roka, hlavne dostatok zrážok počas vegetačného obdobia. Minimálne požadované ročné 
množstvo zrážok je 300 mm. Prebytok vlahy spôsobuje zníženú odolnosť voči mrazom, chorobám 
a škodcom, kým jej nedostatok znižuje rastovú schopnosť viničových krov a úrodnosť. Celkový 
priemerný ročný úhrn zrážok v STVO sa pohybuje okolo 580 mm, vo vegetačnom období okolo 400 mm. 
V desaťročí 1987 – 1996 bolo zaznamenané maximum v roku 1988 a 1996, 633 mm. Minimum bolo 
v roku 1992, 504 mm. Z výsledkov pozorovania vyplýva, že najbohatšie na zrážky je obdobie mesiacov 
jún, júl ( maximum jún – 82 mm), pričom v roku 1987 až 1996 to bol nezvyčajne september ( 68 mm, jún 
– 64 mm), čo pravdepodobne súviselo zo zmenami klimatických pomerov za posledné roky. 
          Jesenné mesiace, september a október, bývajú pomerne suchšie. Najmenej zrážok spadne v januári, 
prípadne marci, teda v zimných mesiacoch. Padajú v podobe snehu, pričom priemerný počet dní so 
snežením na území STVO je 25 dní, a so snehovou pokrývkou 60 dní. Negatívne na dozrievanie hrozna 
pôsobia krúpy, ktoré sa tu zriedkavo vyskytujú. Z výsledkov meteorologických meraní atmosferických 
zrážok v STVO ( 1931-1960 a v  MTVO (1901-1940) je zrejmé, že zrážkové pomery v oboch oblastiach 
sa výrazne nelíšia. Z hľadiska celkového porovnania klimatických pomerov v STVO a v MTVO  možno 
povedať, že makroklimatické podmienky sú takmer rovnaké a rozdiely sú tvorené mikroklímou 
jednotlivých vinohradníckych honov, resp. lokalít (Kakaš, 1994).       
          Celá STVO patrí do povodia rieky Bodrog, ktorá vzniká sútokom dvoch riek, Latorice a Ondavy, 
na území Východoslovenskej roviny. Od sútoku po štátnu hranicu s Maďarskom má dĺžku 18 km. 
Celková plocha povodia na území Slovenska je 7 272 km2 ( Porubský, 1991). V mieste, kde Bodrog 
opúšťa územie Slovenska začína tvoriť 1 km dlhý úsek štátnej hranice. Územím STVO Bodrog preteká 
iba v najjužnejšej časti oblasti, katastrom obce Viničky. Krátke svahové toky ( Veľkotŕňanský potok, 
Malotŕňanský potok, Barský potok, Hečka, atď.) prostredníctvom Roňavy odvodňujú na území STVO 
oblasť Zemplínskych vrchov. Roňava je 51 km dlhý pravostranný prítok Bodrogu. Pramení v Slanských 
vrchoch vo výške okolo 600 m.n.m. a tečie juhozápadným smerom. Na území STVO má dĺžku asi 12-13 
km, pričom tvorí štátnu hranicu s Maďarskom. Celková plocha povodia je 483 km2, z čoho 252 km2 leží 
na území Slovenska.  Najväčšiu vodnatosť  majú vodné toky vo februári.   
           Podzemné vody povodia Bodrogu sa tu viažu na geologické podložie, v dôsledku čoho je ich 
množstvo a geografické rozšírenie variabilné ( Porubský, 1991). Pramene majú malú výdatnosť  0,5l.s-1,  
ojedinele presahujú 2-3 l.s-1. Bohatšie na podzemnú vodu majú kvartérne sedimenty. V okolí 
Slovenského Nového Mesta špecifická výdatnosť z vrtu presahuje 10l.s-1, v okolí Čerhova kolíše od 2 do 
5 l.s-1. Zásoby podzemnej vody sa odhadujú na 130 l.s-1. Podzemné vody sa využívajú pre bodrocký 
skupinový vodovod (Baňacký, 1989). 
          Hydrologické pomery výrazne nevplývajú na pestovanie viniča. V celej oblasti vo vinohradníckych 
honoch je vybudovaná sieť otvorených odpadov, kde je odvádzaná povrchová voda z viníc, a tak sa 
predchádza premočeniu pôdy. V minulosti bol problém s jarným a letným zvýšením prietokov Bodrogu 
a dochádzalo k rozsiahlym záplavám, najmä v rovinatých polohách. Riešilo sa to komplexnou 
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vodohospodárskou úpravou v rámci Východoslovenskej nížiny pomocou vybudovania odvodňovacích 
zariadení.  Občasné záplavy priamo na vinohrady nevplývajú, keďže sú umiestnené vo vyšších polohách. 
          Vinič sa v STVO pestuje na menej kvalitných pôdach, prevažne na kambizemiach, menej na 
hnedozemiach a černozemiach. Pôdny substrát v prevažnej miere tvoria vyvreliny ryolitu, andezitu a ich 
tufy, ktoré majú dobrú zvetrávaciu schopnosť a na nich vzniknuté pôdy majú veľkú prímes kameňov, cez 
50%. Sú plytké, vysýchavé, bohaté na minerálne látky, najmä draslík ( Laho, 1962). Pôdy v hornej 
polovici svahu, s obsahom skeletu nad 65%, so značnou prímesou kameňa a štrku, sa z hľadiska 
pestovania poľnohospodárskych kultúr považujú za nevhodné, málo významné, kým z hľadiska 
vinohradníckeho patria medzi najkvalitnejšie. Pre teplomilný vinič hroznorodý sú na týchto kamenistých 
pôdach priaznivé teplotné pomery medzi dňom a nocou. Sálaním tepla z kameňa sa tieto teplotné pomery 
vyrovnávajú, čím sa urýchľuje dozrievanie hrozna a vo väčšej miere sa tvoria buketné a aromatické látky. 
Pôdne pomery v STVO a MTVO oblasti majú rovnakú genézu a rozdielnosti vo fyzikálnych 
a chemických vlastnostiach pôdy existujú len v jednotlivých mikrorajónoch. 
          Rastlinstvo a živočíšstvo STVO a jeho priestorová diferenciácia je výsledkom spolupôsobenia 
mnohých činiteľov, počnúc od  geologickej stavby, geomorfologických pomerov, klímy, pôdnych 
a hydrologických pomerov, ako aj pôsobenie človeka a jeho zásahy, ktoré zohrali významnú úlohu.  
K rastlinám priaznivým pre vinič patrí napr. hrach siaty ( Pisum sativum), štiav kyslý ( Rumer acetosa), 
lucerna siata ( Medicago sativa). Zo  škodlivých rastlín ide väčšinou o buriny,  pichliač roľný ( Cirsicum 
arvense), pýr plazivý ( Agropyron repens), pupenec roľný ( Convolvulus arvensis), púpava lekárska ( 
Taraxacum officinale), atď. Časté sú aj hubovité choroby viniča ako múčnatka viniča, biela hniloba 
viniča, ktoré v minulosti narobili väčšie škody. Výnimku tvorí pleseň sivá ( Botrytis cinerea),  ktorá inde 
väčšinou škodí ako zhubná hniloba, no v tomto prípade je žiadúca. Tunajšie klimatické podnebie má pre 
jej vývoj priaznivý vplyv a vo väčšine jej napomáha v prechode na ušľachtilú formu. Hrá rozhodujúcu 
úlohu pri hrozienkovatení, t.j. pri tvorbe hrozienok, cibéb a výrazne sa podieľa na príprave sladkých 
tokajských výberov. Dôležitá je aj ochranná funkcia lesov nad vinohradmi, ktoré ich sčasti chránia pred 
silnými vetrami a zároveň priaznivo vplývajú aj na vlhkostné pomery územia STVO. 
          Vplyv živočíchov  na vinič môže byť negatívny a pozitívny. Pozitívny sa prejavuje v prevetrávaní 
pôdy, prípadnom ničení škodcov, negatívne pôsobia najmä škodcovia ako v minulosti fyloxéra ( Vitens 
vitifolii) – do Európy zavlečená z USA v druhej polovici 19. storočia, chrústy a mnoho ďalšieho 
drobnejšieho a väčšieho hmyzu ( Záruba, 1985). Z typických škodcov sú najčastejšie zastúpení chrúst 
obyčajný ( Melolontha melolontha), roztoč viničový ( Phyllocoptus vitis), obaľovač pásový ( Eupoecillia 
ambiquella), obaľovač mramorový ( Lobesia bofrana), roztočec ovocný ( Panonychus ulmi), atď. STVO. 
je typická nížinná oblasť s prevládajúcimi zoocenózami kultúrnej stepi. Tú reprezentujú predovšetkým 
druhy malej poľnej, poľovnej i nepoľovnej zveri ako napr. zajac poľný, jarabica poľná ( Perdix perdix), 
prepelica poľná(Coturnix coturnix), bažant obyčajný( Phasianus colchicus), atď. 
          Okres Trebišov, v ktorom sa rozprestiera STVO, patrí k oblastiam so závažnými problémami 
z hľadiska životného prostredia. Spôsobuje ich hlavne intenzívna poľnohospodárska činnosť ( znečistenie 
podzemných vôd). Z priemyselných podnikov sa na znečisťovaní podzemných vôd, ako aj ovzdušia 
podieľa hlavne Potravinársky kombinát, a.s. Trebišov a tepelná elektráreň EVO Vojany ( okres 
Michalovce). Na území STVO sa nenachádzajú takmer žiadne veľkoplošné ani maloplošné chránené 
územia, či náleziská, alebo chránené parky. Z chránených území sa tu nachádzajú iba územia kategórie C, 
ktoré predstavujú ekostabilizačné plochy na študovanom území. Ich hodnota spočíva najmä v biologickej, 
ochrannej, estetickej a krajinotvornej funkcii. Podľa R-ÚSES     (1993) sa sem zaraďuje Alej pri Čerhove 
( katastrálne územie obce Čerhov), Dringáč (Čerhov), Čiernu horu ( Čerhov) a mŕtve ramená Bodrogu ( 
Viničky). 
          Podľa Územného plánu Zemplínskeho regiónu ( Bél, 1994) sa uvažuje o návrhu rozšírenia CHKO 
Latorica, ktorá so STVO susedí z východu, smerom západným alternatíva CHKO Zemplínske vrchy. 
V prípade vytvorenia tejto CHKO by  do STVO zasahovala v katastroch obcí Černochov, Bara a Viničky. 
Ako vhodnejšie sa javí rozšírenie CHKO Latorica, než vytvorenie dvoch CHKO vedľa seba ( Latorica, 
Zemplínske vrchy). Ide hlavne o zabezpečenie ochrany niektorých vzácnych druhov flóry a fauny, alebo 
celých biotopov, ktoré pri vyhlasovaní CHKO Latorica zostali bokom. Týka sa to najmä južných svahov 
Zemplínskych vrchov – lokalita Borsuk, pri obci Viničky, na ktorých sa vyskytujú vzácne chránené druhy 
rastlín, mŕtve ramená Bodrogu, atď. 
          Dôležitý je aspekt medzinárodnej spolupráce vytvorením nadväznosti na podobné chránené územia 
na maďarskej strane.  V oblasti STVO sa význam ochrany prírody úzko spája aj s ochranou historického 
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dedičstva tokajských vinohradov, zmysluplným využitím predpokladov, ktoré poskytujú a väčším 
pritiahnutím záujemcov v prípade spomínaného rozšírenia CHKO Latorica, ako aj aktivácie vidieckej 
rekreácie v tunajších vinohradníckych obciach. 
 

Hlavní producenti hrozna  a spracovatelia hrozna v Slovenskej tokajskej vinohradníckej        
oblasti 

 
Vinohradnícka výroba v STVO, ako aj v celom slovenskom vinohradníctve prežíva recesiu. 

Vinohradníctvo ako špecializované výrobné odvetvie, so svojou tradíciou a výrobou svetoznámych vín 
musí pozdvihnúť ekonomickú, kultúrnu a spoločensko- sociálnu úroveň v regióne. Príčin úpadku je viac, 
medzi inými je aj skončenie obdobia extenzívneho rozvoja vinohradníctva za subvenčnej podpory štátu. 
Do úvahy treba brať aj pôsobenie trhového mechanizmu, u tokajských vín aj silnú konkurenciu 
európskych krajín so stabilným a výkonným vinohradníctvom. Pri výskum  sa zistilo, že nesprávne 
agrotechnické zásahy z minulosti mali vplyv na úrody dneška. Až v roku 1995 sa podarilo pozastaviť 
znižovanie plôch viniča v STVO.  

Pri zvyšujúcej sa aktivite drobných podnikateľov, ale nedostatočne fungujúcej informačnej 
základni sa stáva, že obchodná roztrieštenosť spôsobuje problémy v zásobovaní trhu tokajským vínom. 
Preto sa stáva, že v súčasnej dobe musia výrobcovia hrozna reagovať na zmenu ekonomického prostredia 
znižovaním materiálovej spotreby a mzdových nákladov. 
V súčasnosti je priemerná úroda hrozna 5,84 t.ha¯¹ a je teda o 1,04 t.ha¯¹ vyššia ako celoslovenský 
priemer za roky 1989 -2001. Pričom prejavy nového ekonomického prostredia trhového mechanizmu sa 
výrazne preukázal aj pri tvorbe zisku. V rokoch 1991 -1995 síce vznikla strata, ale už v rokoch 2001 
tunajšie podniky produkujú so ziskom 23169 SK /ha. Aj keď sa Tokajské vinohradníctvo prebúdza, tak 
v roku 2001 ostáva ešte stále stratových 36,36 % podnikov.  

FIRMA GALAFRUIT &  CO, S.R.O., MALÁ TŔŇA vznikla v r.1997, prebrala pomerné množstvo 
viníc po zaniknutej firme Tokaj š.p. Je najväčší slovenský výrobca tokajských vín. Spoločnosť sa od 
svojho vzniku venuje širokej palete poľnohospodárskych činností, najprv ovocinárstvu, od roku 1998 
vinohradníctvu a od 2005 sa začala špecializovať aj na spracovanie ovocia a zeleniny. Firma má  archív 
tokajských vín,  historickú tufovú tokajskú pivnicu, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou (vďaka plesni 
Cladosporium cellare) s malou a veľkou degustačnou miestnosťou a studenou kuchyňou. Zabezpečuje 
predaj darčekových balení tokajských vín. Taktiež disponuje skladom ovocia s kapacitou 10 tis.ton. 
Predpokladalo sa s vytvorením najväčšieho ovocinárskeho komplexu na Východoslovenskej nížine, ktorý 
mal vytvoriť 70 stálych a 300 sezónnych miest. V súčasnosti má firma 150 zamestnancov. Celková 
výmera sadov je 400 hektárov, plánuje sa ešte rozšíriť. Priemerná úroda sa pohybuje okolo 4-5 t/ha. S 
výsadbou sa začalo na jeseň roku 1997. Od roku 1997 až po rok 2001 bola priemerná ročná výsadba 80 
hektárov. Firma má zaregistrovaných 729 ha vinohradníckych honov z toho 417 ha tokajských 
vinohradníckych honov a 312 ha ostatných vinohradníckych honov. Obrába vinohrady na výmere 365 ha. 
Na zvyšnej výmere sú vinohrady v rekonštrukcii. V súčasnosti firma požiadala o finančnú podporu na 
reštrukturalizáciu 121 ha vinohradov v priebehu rokov 2005-2008. Pribudne tak k súčasným 270 ha 
rodiacim tokajským vinohradom   92 ha mladých nerodiacich viníc. Zúčastnila sa mnohých 
ovocinárskych a vinárskych súťaží, výsledkom čoho je množstvo ocenení. Firma sa konkurencie zo 
zahraničia neobáva, verí totiž, že značka Tokaj je kvalitou úspechu aj za hranicami nášho štátu.  

SPOLOČNOSŤ J &  J OSTROŽOVIČ bola založená v roku 1990 na báze rodinného podniku. Výrobné 
priestory firmy sú vo Veľkej Tŕni, kde sa nachádzajú tufové pivnice v ktorých víno zrie pri teplote 12 ºC. 
Spoločnosť obhospodáruje okolo 50 ha viníc, hrozno odkupuje od okolitých malopestovateľov, má okolo 
15 zamestnancov. Počet zamestnancov a plochu viníc plánuje neustále rozširovať. Export v roku 1999 
predstavoval okolo 5- 10 % produkcie. (Jakab, 1999) Má Tokajský dom s degustačnou miestnosťou pre 
40 ľudí bol vybudovaný v roku 2002. Po ochutnávkach vína ponúka špeciality z jedla, miestnosť je 
vhodná na firemené prezentácie a odborné semináre. V pivniciach, ktoré sú v hĺbke 13 m sa nachádza 
degustačná rotunda, sú pokryté plesňou Cladosporium Cellare. Vo viniciach v Malej Tŕni má penzión s 
ubytovacími priestormi pre 15 osôb, mal  by slúžiť na agroturistické účely. Okrem tradičných Tokajských 
špecialít produkujú aj kolekciu špeciálnych vín, produkované v obmedzenom množstve, či vína z VVO 
(Rizling vlašský, Frankovka modrá, Cabernet Sauvignon a iné) (J. & J. Ostrožovič) Export firma 



 281 

orientuje hlavne do Česka a Švédska, v celkovom objeme okolo 15 % z celkovej produkcie. Priemerné 
hektárové úrody sú okolo 5-10 t.  

ZLATÝ STRAPEC S. R. O VINI ČKY  patrí taktiež medzi rodinné podniky, ktoré vznikli po rozpade 
Tokaj š. p., firmu vedú manželia Nagyovci, Gejza Nagy v minulosti pôsobil ako agronóm v SOU 
Viničky, kde nadobudol cenné poznatky. Neskôr získala firma uznávací list v tokajskej oblasti, 
špecializujú sa na výrobu Tokajských špecialít, ale aj na výrobu netokajských vín. Keďže v osobnom 
vlastníctve majú iba okolo 3 ha viníc v katastroch STVO, tak vinič vykupujú aj od súkromníkov z 
Maďarska. Má vlastnú pivnicu s degustačnou miestnosťou a archívom vlastných vín. Na vinohradníckom 
dvore má degustačný priestor pre 45 osôb s možnosťou konzumácie zemplínskej pikantnej špeciality. Na 
nádvorí firmy za Zlatou studňou je relax centrum.    

TOKAJWINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Malá T ŕňa vznikla v roku 1995, roku 1996 sa 
premenovala na TOKAYWINE, spol. s r.o., Veľká Tŕňa . Spoločnosť sa sústreďuje na výrobu ovocných a 
zeleninových nápojov, hroznového vína, ovocného vína,  nedestilovaných kvasených nápojov a 
nealkoholických nápojov, ale aj turistické nocľahárne a chaty po triedu III, predaj na priamu konzumáciu 
jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok. 
Zakladajúcimi členmi boli manželia Ostrožovičovci a M. Macíková, ktorá bola spoločníčkou iba do roku 
1996.   

TOKAJ víno, spol.s r.o.  je spoločnosťou manželov Macíkovcov, vznikla roku 2000. Do roku 
1998 bol Ing. Macík riaditeľom podniku Tokaj š.p. Svoju činnosť sústreďuje hlavne na výrobu ovocných 
a zeleninových nápojov, hroznového vína, ovocného vína, nedestilovaných kvasených nápojov a 
nealkoholických nápojov. Keďže má vo vlastníctve pivnicu a degustačné priestory, tak uskutočňuje aj 
predaj jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 
lôžok. 

Problémy a perspektíva Slovenskej tokajskej vinohradníckej oblasti 
 

Za hlavný brzdiaci prvok rozvoja STVO je producentmi uvádzaný nekvalitný vinohradnícko-
vinársky zákon, taktiež ľudský faktor (produkcia niektorých firiem je viac zameraná na ovocinárstvo ako 
na vinárstvo), pozemkové pomery (väčšina vinohradov ne iba prenajímaná z pozemkových fondov). 
Práve vlastnícke pomery sú najčastejšie uvádzaným problémom, keďže časť viníc nemá ešte stále 
vyriešené majetkovo-právne spory z reštitúcie a teda nemôže byť odpredaná a využívaná. Vzhľadom na 
vinohradníctvo je negatívom aj „premiestňovanie“ vinohradov z vyššie položených svahov (kde sa 
dosahuje najvyššia kvalita, nakoľko zásobenie slnečnými lúčmi je vyššie) na parcely ľahko prístupné pre 
mechanizáciu. Dôležitou potrebou je aj zameranie firiem na kvalitnú produkciu a jej uprednostnenie pred 
kvantitou, úplne nevhodný je vraj kontajnerový zber hrozna. V blízkosti Tokajský odrôd by sa nemali 
vysádzať netokajské, prípadne modré. Technické zabezpečenie firiem je často zastaralé, to by sa malo 
vymeniť za nové, inak nebude možné konkurovať  ostatným renomovaným firmám. Kvalitu produktu by 
mal prezrádzať aj obal a jeho graficko-technické vyhotovenie, ktoré často veľmi zapôsobí na zákazníka. 
Taktiež aj nízke platy zamestnancov sú demotivujúce pre obyvateľstvo, ktoré sa chce zamestnať vo 
vinohradníctve. Problémy a ich riešenie sa budú odvíjať aj od toho, či sa prioritnými zahraničnými 
investormi stanú rakúske, alebo maďarské firmy. 

Vinohradníctvo má v Košickom kraji bohaté tradície, o čom som sa zmienila už v kapitole 
o histórii. Samozrejme, že STVO je samostatná vinohradnícka oblasť, o ktorej dôležitosti sa neustále 
hovorí, hlavne v súvislosti s Maďarskou republikou. Nakoľko je pomerne zaujímavá nielen pre domáce 
obyvateľstvo, ale je pre zahraničných turistov, bolo by dobré stavať na tom, čo je lákadlom. Vstupom do 
EÚ sa nám síce otvorili dvere k peniazom zo štrukturálnych fondov, avšak iba teoreticky. Podľa 
samotných slov najväčších producentov je slovenská legislatíva brzdiacim prvkom k peniazom z fondov. 
Príliš spomalené a dlhodobé vybavovanie povolení pôsobí demotivujúco, často aj skúsenosti so 
žiadosťami o podporu zo štrukturálnych fondov sú negatívne. Súčasne sa k nám dostali aj lacné vína 
z dovozu, avšak to je pre firmy práve hnacím motorom, aby boli nútení uskutočniť integrovaný predaj a 
preto  plánujú aj iné propagačné akcie.  

Silnými stránkami pre vidiecky turizmus v STVO je hlavne neobyčajne výhodná geografická 
poloha, blízko maďarských a ukrajinských  hraníc. V obciach sa nachádza pomerné množstvo starých 
rodinných domov, s tradičným zemplínskym koloritom, ktoré sú lákadlom a možnosťou pre rozvoj 
vidieckeho turizmu. K dispozícii sú aj etnografické hodnoty: možnosť odborných prednášok o produkcii 
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Tokajských vín v prostredí tokajských pivníc, prehliadky mechanizácie podnikov, vinárne a originálne 
jedlá podávané v tradičných dolnozemplínskych krojoch. Možnosťami sú okrem vinohradníctva aj 
fyzicko-geografické predpoklady, ktorými sú významná mokraď, Zemplínske vrchy, s cyklotrasami 
a turistickými chodníkmi v blízkosti malebných viníc. Nakoľko je tento kút Slovenska ešte pomerne 
nepoznaný, tak aj príroda nie je narušená, neprítomnosť masového výskytu turistov ponúka pokojne 
strávené chvíle v prírode.  

V podmienkach dnešnej doby sa významným zdrojom cestovného ruchu stala aj agroturistika, 
ekoturistika a chalupárska rekreácia. Hlavne agroturistika by mala mať aj v Tokaji významné postavenie 
na cestovnom ruchu. Nakoľko sú naše vína známe v Rakúsku, tak bol zaznamenaný zvýšený záujem 
o fakultatívne výlety do STVO a maďarskej Tokajskej vinohradníckej oblasti. Brzdiacim prvkom boli 
však ubytovacie kapacity a diaľničné spojenie západu Slovenska s východom. Preto sa rakúsky investor 
odhodlal na nákup vinohradu s pozemkom a taktiež odkúpil aj pivničnú vináreň Čelejka, v budúcnosti má 
vybudovať podmienky pre rozvoj turizmu. Plánuje vybudovať aj ubytovacie zariadenia a reštauráciu so 
zameraním sa na hypoterapiu. Vinohradníctvo a vinárstvo, má poskytovať aj reštauračno- ubytovacie 
možnosti. Pričom poznávacie výlety by boli smerované aj na Maďarskú Tokajskú vinohradnícku oblasť. 

Nakoľko sa STVO  nachádza v Karpatskom euroregióne, tak je rozvoj kladený na spoluprácu 
s ostatnými členmi regiónu (Maďarsko, Ukrajina, Rumunsko, Poľsko) Aj keď sa na prvý pohľad môže 
zdať, že oblasti sú jazykovo, nábožensky rôznorodé a nemajú nič spoločné, tak opak je pravdou. Práve 
tieto pohraničné oblasti každej krajiny majú spoločné fyzicko-geografické pomery, históriu a ekonomické 
pomery, ktoré ich priviedli k spolupráci. Práve naším vstupom do EÚ došlo k eliminácii bariéry medzi 
Slovenskom a Maďarskom a tým sa zväčšili možnosti cezhraničnej spolupráce. Euroregión vznikol 
14.2.1993 v Debrecíne. Iniciatívy zoskupenia sú zamerané na rozvoj infraštruktúry, výstavby stredísk 
cestovného ruchu, ochrany prírodného prostredia, ale vypracovávajú sa aj spoločné projekty zamerané na 
fakultatívne výlety po mestách euroregiónu. Finančné prostriedky sa získavajú zo štrukturálnych fondov 
SAPARD, ISPA, PHARE. Na základe výnimočnosti prírodných pomerov bol vypracovaný návrh na 
zapísanie mokrade Latorica- Bodrog- Tisa do Ramsarskej konvencie, ktorá sa nachádza v blízkosti 
STVO.  Slabé stránky sú hlavne jednostranne zameraná orientácia poľnohospodárstva, naviac s hlavným 
zreteľom na rastlinnú výrobu. Absolútny nedostatok výrobných aktivít, ktorý sa neprejavuje len 
v priemyselnej výrobe a výrobných službách, ale aj v nejestvujúcich kapacitách pre spracovanie 
poľnohospodárskej produkcie územia. Jedným z nedostatkov je aj nedostatočné využívanie prirodzených 
výhod mikroregiónu. Práve tieto negatíva sa prejavujú v už spomínaných problémoch s nedostatkom 
pracovných síl a nútenej dochádzke za prácou. Preto dochádza k úbytku obyvateľstva, k zvyšovaniu 
migrácie, resp. k znižovaniu prirodzeného prírastku a nárastu poproduktívnej zložky obyvateľstva. 
Veľkým lákadlom by sa v budúcnosti mohli stať aj centrá pohybovej rekreácie, s vybudovanou športovou 
infraštruktúrou, aká je u našich južnejších susedov. 

Ekonomický rozvoj mikroregiónu je vzhľadom na jeho charakter potenciál a podmienky potrebné 
budovať napríklad aj zmenami poľnohospodárskej výroby. Je nutné diverzifikovať využívanie zeme, tak, 
aby sa popri jestvujúcich veľkovýrobných formách uplatnili i formy menších výrobných 
poľnohospodárskych aktivít. Nutnosťou bude aj obnovenie niektorých učebných aprobácii na SOUP 
nakoľko si vinohradníctvo vyžaduje neustále nových odborníkov. Dôležitá je taktiež podpora a cielená 
príprava ľudí na podnikanie a vytváranie územných a technických podmienok na podnikanie.  

Nevyužitými príležitosťami, ktoré by pomohli rozvoju STVO sú reklama a propagácia, tie sú 
väčšinou zamerané iba na firmy. Reklamných materiálov je vo firmách dostatok, avšak 
k potencionálnemu turistovi sa nemajú ako dostať. Nakoľko ani na internetových stránkach sa nedozviete 
žiadne komplexné informácie o Tokaji. Aj keď firmy sa združujú v mikroregióne, ich vzájomná 
spolupráca v ňom je pod bodom mrazu. Príkladom je aj nejestvujúca internetová stránka, kde by sa 
nachádzali komplexnejšie informácie o situácii a plánovaných projektoch rozvoja MR. Intenzívne jednajú 
iba najväčší producenti, snažia sa s maďarskými kolegami o vytvorenie jednej Tokajskej oblasti, kde by 
bola preprava a predaj vína v podstate cezhraničným. Brzdiacim prvkom propagácie je aj nejestvujúca 
informačná agentúra pre turistov v okresnom meste, ktorá poskytuje často staré a skreslené informácie. 

Na základe dotazníka poskytnutého najvýznamnejším  producentom sú dôležitými podmienkami  
pre budúci rozvoj cestovného ruchu hlavne dobre vybavené moderné firmy s fungujúcimi reštauračno- 
ubytovacími kapacitami. Dominantou by boli tradičné špecifiká Tokaja, avšak treba zlepšiť celkový 
vzhľad vidieckych obcí. Degustačné služby sú vraj minimálne na takej úrovni ako je to v Maďarsku. Za 
veľkú perspektívu pokladajú Tokajskú vínnu cestu, na ktorej by turista mohol spoznávať krajinu, kultúru 
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a zároveň degustovať najlepšie tokajské vína s tradičnými jedlami. Avšak predstavy, že by sa mal 
zahraničný turista prísť do STVO ako agroturista je nepredstaviteľná, nakoľko v terajších podmienkach 
by im nebol zabezpečený patričný komfort. Preto sa s možnosťami agroturizmu zatiaľ veľmi nepočíta. 
Skeptickí producenti počítajú s rozvojom STVO v časovom horizonte 5-10 rokov. 
 

Záver 
 
  Hlavný význam STVO z fyzicko-geografického hľadiska je vo využívaní menej kvalitných 
svahovitých pôd (s vysokým obsahom kameňov) na vinohradníctvo. Pre poľnohospodárstvo sú to 
nevhodné polohy, nakoľko sa v nich nedá využívať mechanizácia. Vo vysokých polohách, kde sa 
mechanizácia nedostane a klimatické pomery sú horšie sa nachádzajú listnaté lesy, ktoré chránia vinič 
pred vetrom a zabraňujú tak eróziám vo vinohradoch. Vďaka priaznivým prírodným pomerom (pôdno-
klimatickým) a dostatku vidieckej pracovnej sily dochádza k neustálemu zvyšovaniu výmer viníc. Taktiež 
aj miera diverzifikácie ukazuje, že oblasť patrí k poľnohospodársky produktívnym. Zameranie firiem sa 
orientuje nielen na vinohradníctvo a pracovanie jeho plodov, ale aj na ovocinársku špecializáciu, nakoľko 
obce ležia v teplej klimatickej oblasti. Patria k ovocinársky významným na Východnom Slovensku. Práve 
tieto predpoklady môžu v budúcnosti tvoriť nové pracovné príležitosti pre vidiecke obyvateľstvo a tak 
znižovať migráciu a nezamestnanosť. Obyvateľstvo sa môže jednak zamestnať v poľnohospodárskych 
firmách, ale taktiež aj v cestovnom ruchu.  
 V práci som okrem dynamiky výsadieb základných tokajských odrôd sledovala aj mieru 
diverzifikácie a využívania pôd. Výmery odrôd vzrástli hlavne v období socialistického spôsobu 
hospodárenia (60.-te až 89.-te roky) avšak od roku 2000 nastala nová renesancia vo výsadbách. Je to 
dôsledok obnovovania prestarnutých viníc a taktiež aj vzniku vinohradníckeho „giganta“ Galafruit & CO. 
Najväčšie plochy vinohradov v STVO zaberajú základné tokajské odrody, čo je vymedzené zákonom, 
z netokajských má prevahu Rizling rýnsky a vlašský a taktiež aj Veltlínske zelené. Odborníci sa zhodujú 
v tom, že ide o odrody pomerne nenáročné, vysokoprodukčné a vína z nich sú žiadané.  Na základe 
diverzifikácie využívania zeme vykazuje STVO pomerne nízku špecializovanosť oproti 
Východoslovenskej vinárskej oblasti (VVO),  tak to môže byť dobrým impulzom pre malých a stredných 
podnikateľom, ktorí sa vďaka otvoreným dverám k štruktúrnym fondom v nasledujúcich rokoch budú 
realizovať svoju výrobnú činnosť práve tu. 
 Dobrú budúcnosť STVO predpokladajú odborníci hlavne preto, že sa nachádza v blízkosti 
Maďarských hraníc a teda je aj súčasťou historickej vinohradníckej oblasti, ale aj vďaka tomu, že víno má 
meno hlavne v zahraničí. Jeho jedinečnosť ho predurčila k úspechu. Nakoľko sme vstúpili do EÚ a teda 
máme možnosť čerpať finančné prostriedky, tak aj vidiecke obce sa zapojili v posledných rokoch do 
projektov Programu obnovy dediny (POD). Snažia sa zlepšovať celkový vzhľad obcí, aby tak boli 
zaujímavé pre európskeho turistu. Vypracovávajú aj podporné projekty na revitalizáciu a výstavbu 
infraštruktúry a sú zapojené do MR. Socioekonomické pomery sú pomerne priaznivé, keďže aj podľa 
súhrnného grafu môžeme vidieť postupný pomalý nárast obyvateľstva STVO. Nakoľko sa v oblasti 
nachádza SOUP, tak aj v budúcnosti je tu možnosť na základe stúpajúceho dopytu po vinohradníckom 
vzdelaní opätovne ho zaradiť do učebného zamerania. Teda socioekonomický potenciál v oblasti je 
pomerne vysoký, treba ho len správne využívať. 
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Mapa 1: Geografická poloha Tokajskej vinohradníckej oblasti 
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TRANSFORMÁCIA PRIEMYSLU SLOVENSKA PO ROKU 1989 
 

Marián Kulla 
 

Úvod 
 
Zmeny v spoločenskom vývoji po roku 1989 sa odrazili nielen v politickej sfére, ale aj vo všetkých 

odvetviach hospodárstva, pričom priemysel nie je výnimkou. Nástup trhovej ekonomiky je možný len cez 
reštrukturalizáciu hospodárstva, kde významnú úlohu zohráva priemysel. Priemyselnú výrobu môžeme 
považovať za odvetvie, ktoré prechod od centrálne riadeného na tržné hospodárstvo poznamenal 
pravdepodobne najviac. Reštrukturalizáciu priemyselnej výroby treba chápať v širších vzťahoch a 
súvislostiach. Pretože štrukturálne zmeny v slovenskom priemysle prebiehajú oneskorene za vyspelými 
trhovými ekonomikami, je možné na základe ich skúseností predpokladať aj ďalší vývoj priemyselnej 
výroby u nás. Štrukturálne zmeny sú sprievodným znakom a podmienkou dlhodobého hospodárskeho 
rastu, zásadným spôsobom ovplyvňujú dynamiku rastu národnej ekonomiky vďaka presunu výrobných 
faktorov k produktívnejším a technologicky vyspelejším aktivitám. Tieto zmeny možno posudzovať 
z hľadiska ich intenzity a kvality. Intenzita vyjadruje schopnosť prispôsobenia sa zmenám prostredia, 
v ktorom ekonomické subjekty pôsobia. Transformácia krajín strednej a východnej Európy je spojená 
s významnými a z hľadiska koncentrácie v čase a šírke záberu historicky ojedinelými zmenami. 

 
Transformácia priemyslu – teoretická báza 

 
Po roku 1989 sa hlavná pozornosť v geografii priemyslu sústredila na analýzu geografických 

aspektov transformačného procesu v SR. Naďalej najviac publikujúcim autorom ostáva J. Mládek (1995a, 
1995b, 1996, 1997, 2002). Veľkú pozornosť vplyvu zahraničného kapitálu na priemysel venuje T. Blažík 
(1996, 1998a, 1998b). Problematikou lokalizácie priemyslu v Bratislave v nových spoločenských 
podmienkach sa zaoberal            P. Korec (1995), transformáciou priemyslu vo vybraných regiónoch V. 
Lauko (1999),          A. Dubcová (1998, 1999) a D. Popjaková (1999, 2001). Z Geografického ústavu 
SAV sa problematike priemyslu venujú V. Székely (1991, 1997) a  J. Szőllős (1993, 1995).  

Samotný pojem transformácie je odvodený z latinského ”transeo”, čo znamená premenu, 
premenenie, pretvorenie. V anglickej literatúre je tento pojem ekvivalentný výrazu ”Transition” a 
v nemeckej literatúre sa používa pojem ”Transformation”. 

Čo sa týka nejakej všeobecnej teórie transformačného procesu, tá zatiaľ v literatúre absentuje. 
Transformačnými procesmi sa vo svojom príspevku zaoberá V. Drgoňa (2000). Venuje sa v ňom hlavne 
vysvetleniu jednotlivých základných pojmov súvisiacich s transformáciou. H. Fasmann  (1997) dokonca 
navrhuje vytvorenie novej vedeckej orientácie, ktorá by skúmala podstatu regionálneho transformačného 
procesu. Tento smer sa zatiaľ začína len rozvíjať. Všetky štáty, ktoré patria k tzv. postkomunistickým 
krajinám museli začať so socioekonomickou transformáciou. Pritom každý štát vykazuje vlastný druh, 
tempo a sprievodné javy. Tento trend je odlišný aj vo vnútri jednotlivých štátov. 

Špecifikami transformácie priemyslu sa vo svojej práci zaoberá J. Mládek (1995a). Autor tvrdí, že 
celý proces ekonomickej transformácie prebieha diferencovane v jednotlivých odvetviach hospodárstva a 
má aj svoje regionálne špecifiká. Podľa neho je užitočné z poznávacieho hľadiska identifikovať 
v transformačnom procese 3 vývojové obdobia: deštrukčné, stabilizačné a kompenzačno-rozvojové. 
V prvom období má prevahu deštrukcia tých ekonomických štruktúr a väzieb, ktoré sa sformovali 
v podmienkach centrálne plánovanej ekonomiky. Charakteristickým znakom je pokles výkonnosti takmer 
všetkých ekonomických štruktúr. Zároveň sa začínajú formovať nové subjekty trhovej ekonomiky. 
V druhom období sa deštrukcia spomalila, resp. deštrukčné procesy sa dostali do výkonnostnej rovnováhy 
s tvoriacimi sa štruktúrami a vzťahmi trhovej ekonomiky. V treťom období sa tvorba týchto nových 
štruktúr začína stále výraznejšie uplatňovať a pozitívne sa odráža i vo výkonnosti celej ekonomiky. 
Rozhodujúci význam pre priebeh celého procesu má intenzita deštrukčných procesov a dĺžka jednotlivých 
období. 

Podľa D. Popjakovej (1999) pod vplyvom transformačných zmien sociálno-ekonomického 
prostredia priemyselných podnikateľských subjektov dochádza v rámci priemyselnej výroby k výrazným 
zmenám, ktoré navzájom so sebou súvisia, prelínajú a dopĺňajú sa. Možno ich zhrnúť do niekoľkých 
bodov: 
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a) zmena vlastníckej štruktúry podnikov 
b) zmeny veľkostnej štruktúry podnikov 
c) zníženie počtu pracovníkov v priemysle 
d) zvýšenie počtu podnikateľských subjektov 
e) zmeny priestorovej štruktúry priemyslu 
f) zmeny odvetvovej štruktúry priemyslu 
g) zvyšovanie významu informácií 
h) zmeny organizačnej štruktúry podnikov 
i) zvýšenie významu zahraničného kapitálu 

 
Charakteristika transforma čních procesov s dôrazom na priemyse 

 
Táto časť práce je venovaná stručnej charakteristike základných transformačných procesov, ktoré 

mali rozhodujúci vplyv na rozvoj priemyslu po roku 1989. Konkrétne ide o proces privatizácie (s ním 
späté javy ako zmena vlastníckych pomerov, zmena veľkostnej štruktúry podnikov), zmena odvetvovej 
štruktúry, zmeny priestorovej štruktúry a vstup zahraničného kapitálu.  

 
Privatizácia 
 
Privatizácia je jedným z podstatných čiastkových procesov transformácie ekonomiky. Predstavuje 

zmenu vlastníckych pomerov, transformáciu pôvodných štátnych podnikov na subjekty trhové, 
prispôsobené na pôsobenie v rámci trhovej ekonomiky, schopné pružne reagovať na zmeny a požiadavky 
trhu. 

Štát pred transformáciou vlastnil celú ekonomiku. Privatizácia teda bola považovaná za jeden 
z kľúčových cieľov ekonomickej reformy odsúhlasenej v roku 1990 a odštartovanej 1. januára 1991. 
Privatizačný program sa skladal z troch dielčích oblastí: 

1) reprivatizácia, resp. jej špecifická forma reštitúcia majetku, t.j. navrátenie pôvodne privátneho, 
neskôr zoštátneného majetku späť bývalým vlastníkom, prípadne ich dedičom 

2) malá privatizácia, t.j. privatizácia organizácií pôsobiacich v oblasti služieb, obchodu a inej 
nepoľnohospodárskej výroby 

3) veľká privatizácia, t.j. privatizácia veľkých štátnych podnikov bez ohľadu na ich veľkosť – 
štátnych peňažných ústavov, štátnych poisťovní a iných štátnych organizácií, vrátane ich majetkových 
účastí na podnikaní iných právnických osôb majetku podnikov zahraničného obchodu a účelových 
organizácií zahraničného obchodu 

Veľká privatizácia sa uskutočňuje na základe Zákona o veľkej privatizácii z roku 1991. Privatizácia 
sa týkala všetkých výrobných a nevýrobných odvetví a zahŕňa i finančné inštitúcie. V niektorých 
podnikoch so strategickým významom (zbrojársky priemysel, farmaceutický priemysel, energetický 
priemysel) sa predpokladalo naďalej právo štátu spolurozhodovať o zámeroch ich rozvoja, a to formou 
minoritnej alebo majoritnej vlastníckej účasti. 

Prvej vlne veľkej privatizácie na Slovensku dominovala kupónová privatizácia. Definitívne 
skoncovanie s kupónovou privatizáciou nastalo v roku 1995, keď boli prijaté zákony o jej zrušení. Novela 
zákona č. 369/1994 Z.z. posunula privatizačné kompetencie z vlády a z Ministerstva pre privatizáciu a 
správu národného majetku SR na Fond národného majetku SR (FNM SR), ktorý začal odpredávať štátny 
majetok formou priamych predajov, teda formou tzv. zamestnaneckých spoločností. Privatizáciu 
niektorých podnikov možno pozorovať v tabuľka 1. 

Ako ukazuje tabuľka č.2, v období rokov 1995-1998 boli privatizované veľké podniky majúce 
najmä v základných priemyselných odvetviach podstatný podiel na produkcii svojho odvetvia. Ako 
možno pozorovať ľahký priemysel nie je medzi veľkými podnikmi takmer vôbec zastúpený. 
Zaujímavejšie sú odvetvia ťažobného, potravinárskeho, investičného a základného priemyslu, ktoré sú 
v TOP 100 výrazne zastúpené (M. Beblavý, A. Marcinčin, 2000). 

Ako ukazuje tabuľka č.2, v období rokov 1995-1998 boli privatizované veľké podniky majúce 
najmä v základných priemyselných odvetviach podstatný podiel na produkcii svojho odvetvia. Jako 
možno pozorovať ľahký priemysel nie je medzi veľkými podnikmi takmer vôbec zastúpený. 
Zaujímavejšie sú odvetvia ťažobného, potravinárskeho, investičného a základného priemyslu, ktoré sú 
v TOP 100 výrazne zastúpené (M. Beblavý, A. Marcinčin, 2000). 
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Tabuľka 1: Spôsob privatizácie vybraných priemyselných podnikov v druhej vlne veľkej kupónovej  
                    privatizácie v rokoch 1995 - 1998 

Privatizovaný podnik  Kupujúci            ÚH            KC              ÚH – KC 

  Istrochem, a.s.  Chem.závody BA, a.s.          2 867 140  300 000           2 567 143 

  Slovnaft, a.s.  Slovintegra, a.s.          2 470 345  384 608           2 085 737 

  VSŽ, a.s  Ferrimex, s.r.o.          2 512 224   502 445           2 009 779 

  SCP, a.s.  Eco-Invest, a.s.          3 105 450           1 100 000           2 005 450 

  Horn. bane PD, a.s.  Horn. bane, zam. a.s.          1 891 555    15 774            1 875 781 

VSŽ, a.s. Hutník, a.s. 1 644 816 328 923 1 315 892

SCP, a.s.                               Papko, a.s. 1 390 500 190 000 1 200 500

Nafta Gbely, a.s. Druhá obchodná, a.s. 1 483 152 500 000 983 152

Duslo Šaľa, a.s. Prezam, a.s. 954 033 179 000 775 033

ÚH – účtovná hodnota v tis. Sk, KC – kúpna cena v tis. Sk,  
ÚH – KC – rozdiel medzi účtovnou hodnotou a kúpnou cenou v tis. Sk   
Prameň: M. Beblavý, A. Marcinčin, 2000 

 
 

Tabuľka 2: Veľké podniky privatizované priamymi predajmi v rokoch 1995-1998 a ich dôležitosť v rámci  
                      tržieb svojho odvetvia 

     
   Sektor 

           Počet 
        podnikov 
 v TOP 100, 1998 

    Počet podnikov 
       v TOP 100   
    privatizovaných 
      v 1995-1998 

     Podiel na tržbách 
   TOP 100 podnikov 
         ich odvetvia 

       Podiel na tržbách 
      celého ich odvetvia 
           v roku 1998 

  CA+CB Ťažobný 4 4 100 36 
  DA Potravinárstvo 8 0 0 0 
  DB Textilná a odevná výroba 1 0 0 0 
  DC Spracovanie kože 0 0 0 0 
  DD Spracovanie dreva 0 0 0 0 
  DN Výr.inde neklasifikovaná 7 3 51,7 34,1 
  DE Výr.celulózy,papiera 1 1 100 95,2 
  DF Výr.koksu,rop.prod. 11 6 44,2 39,8 
  DG Výr. chemikálií 2 0 0 0 
  DH Výr.výrobkov z gumy 2 2 100 13,5 
  DI Výr.ost.nekov.a min.výr. 7 4 83 54,6 
  DJ Výroba kovov 3 1 51,8 15,3 
  DK Výroba strojov 4 1 19,6 6,1 
  DL Výr. el. a opt. zariadení 5 2 8,7 7,8 
  DM Výr. dopr. prostriedkov 0 0 0 0 
Prameň: M. Beblavý, A. Marcinčin, 2000, výpočty M. Beblavého na základe Trend TOP 100, privatizačního 
                registra MESA 10,   údajov MSPNM SR a ŠÚ SR 
DB, DC, DD, DN - Ľahký priemysel,  
DE, DF, DG, DH, DI, DJ - Základné priemyselné odvetvia 
DK, DL, DM - Investičné statky  

 
Privatizácia v transformujúcich sa krajinách nemala za cieľ iba zmenu vlastníctva ako nevyhnutnej 

podmienky prispôsobenia sa podnikov trhovej ekonomike. Bola vnímaná aj ako ochrana pred zvratnosťou 
reformného procesu a ako signál slúžiaci na získanie dôveryhodnosti novej hospodárskej politiky. 
Konkrétne problémy, ktoré súviseli s privatizáciou možno zhrnúť do niekoľkých bodov: 

a) Rýchlosť privatizácie.  
b) Metódy privatizácie.  
c) Dopad na rast nezamestnanosti.  
d) Privatizačná postupnosť.   
e) Transparencia.  
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f) Politické vy(zne-)užitie.  
g) Použitie výnosov z privatizácie.  
 
Zmeny vlastníckej struktury 
 
Predpokladom celej ekonomickej, ale aj spoločenskej transformácie bola otázka samotného 

vlastníctva. V predchádzajúcom období existovali 3 druhy vlastníctva. Vlastníctvo socialistické, vo forme 
štátneho socialistického vlastníctva, forme družstevného socialistického vlastníctva a popri nich aj 
vlastníctva spoločenských a iných socialistických organizácií. Ďalšími druhmi vlastníctva bolo súkromné 
a osobné vlastníctvo, ktorých predmetom nemohla byť priemyselná výroba. Predmetom osobného 
vlastníctva boli v podstate predmety trvalého spotrebného charakteru (napr. rodinného domu). 

V nových spoločenských podmienkach bolo vlastníctvo riešené ako jednotné s tým, že požíva 
rovnakú ochranu bez ohľadu na to, kto je subjektom tohto vlastníctva, t.j. či fyzická alebo právnická 
osoba. Títo vlastníci majú zároveň rovnaké práva a povinnosti. Štatistická prax rozoznáva desať druhov 
vlastníckych foriem (tab. 3):  

 
 

Tabuľka č. 3: Vlastnícka štruktúra priemyselných podnikov v SR v r. 1996 a 2008 
1996 2008 Druh vlastníctva 

Abs. % Abs. % 
Medzinárodné verejné 2 0,11 4 0,16 
Súkromné tuzemské 1179 64,67 1485 60,10 
Družstevné 115 6,31 49 1,98 
Štátné 186 10,20 26 1,05 
Vlastníctvo územnej samosprávy 16 0,88 34 1,37 
Združení, polit. strán, cirkvi 5 0,27 1 0,04 
Zahraničné 75 4,11 573 23,19 
Medzinárodné súkromné 199 10,92 299 12,11 
Zmiešané 46 2,52 - 0 
Spolu 1823 100,00 2471 100,00 

  Prameň: Ročenka priemyslu 1999, 2009 
 
Zníženie počtu pracovníkov v priemysle 
 
Napriek metodologickým zmenám štatistického vykazovania a evidence priemyselných odvetví, 

činností a teda iným nepresnostiam možno argumentovať a identifikovať deindustrializačný proces 
prostredníctvom poklesu priemyslu na tvorbe HDP z 29,1 % v r. 1995 na 25,6 % v roku 2005 (v roku 
1989 bolpodiel priemyslu až 58,3 %). Podiel zamestnaných v priemysle klesol 33,1 % v roku 1991 na 
28,4 % v roku v roku 2000, resp. 27,6 % v roku 2005, čo v absolutných číslech znamená zníženie zo 
675,5 tis. na 577,2 tis. v roku 2005 (Ir = 85,5 %). Práve v tomto roku 2005 prvýkrát od roku 1989 vzrástol 
počet zamestnaných v priemysle (oproti roku 2004 o 3 %). Zníženie počtu zaměstnaných je výsledkom 
vysokej prezamestnanosti v priemysle v socialistickom období, ale aj presunom časti pracovníkov 
z priemyslu do iných hospodárských odvetví (procesom externalizácie výrobných a nevýrobných služeb  

 
Tabuľka 4: Vývoj počtu zaměstnaných v priemysle SR 
rok Počet zamestnaných v 

priemysle 
rok Počet zamestnaných  

v priemysle 
1989 800 875 1995 582 000 
1990 710 284 1996 515 064* 
1991 661 695 1997 511 982* 
1992 610 300 1998 480 948* 
1993 575 116 1999 456 366* 
1994 563 453 2000 548 921 

440 488* 
   * počet zamestnaných v podnikoch s 20 a viac zamestnancov  

 



 289 

z bývalých podnikov súvisiacim s tendenciou ich tzv. zoštíhľovania alebo nepriamo – mnohí bývalí 
zamestnanci sa zamestnali v iných odvetviach). Vysoký počet zamestnaných v priemysle súvisel najmä 
s jeho extenzívnym rozvojom v povojnovom období a s absenciou reálnej trhovej ekonomiky. 
Ekonomická efektívnosť priemyselných závodov a podnikov bol relatívny pojem, závody a podniky boli 
výrazne dotované štítím. 

 
Zmeny odvetvovej štruktúry priemyslu 

 
Politicko-spoločenské udalosti z roku 1989 prerušili líniu vývoja plánovaného hospodárstva 

v republike, ktorá sa začala odvíjať od roku 1948. Pre posúdenie zmien, ktoré nastali v odvetvovej 
štruktúre priemyslu, je preto potrebné poznať stav na začiatku týchto premien. Hneď na úvod treba 
upozorniť na niektoré dôležité skutočnosti ohľadom štatistickej databázy. V roku 1985 bola platná 
klasifikácia priemyselných odvetví, ktorá členila priemysel na 82 pododvetví, ktoré sa zoskupovali do 18 
odvetví (táto klasifikácia je uvedená v metodike).  

Ako možno vidieť v tabuľke č.4  v odvetvovej štruktúre priemyslu SR v roku 1985 dominovali 
odvetvia strojárskeho priemyslu (22,6 %) a elektrotechnického a kovospracujúceho priemyslu (17,1 %).  

 
  Tabuľka 5: Odvetvová štruktúra zamestnanosti v priemysle SR v roku 1985 

Evidenčný počet pracovníkov 
SR  Odvetvia priemyslu 

spolu % 
  priemysel palív 19 838 3,0 
  energetický priemysel 11 323 1,7 
  hutníctvo železa 42 681 6,5 
  hutníctvo neželezných kovov 12 731 2,0 
  chemický a gumárenský priemysel 42 157 6,5 
  strojársky priemysel 147 518 22,6 
  elektrotechnický a kovospracujúci priemysel 111 605 17,1 
  priemysel stavebných látok 30 034 4,6 
 drevospracujúci priemysel 39 802 6,1 
  priemysel papiera a celulózy 16 745 2,6 
  priemysel skla, keramiky a porcelánu 9 796 1,5 
  konfekčný priemysel 30 112 4,6 
  textilný priemysel 48 588 7,5 
  kožiarsky priemysel 27 804 4,3 
  polygrafický priemysel 6 044 0,9 
  priemysel potravín a pochutín 47 246 7,2 
  výroba mraziarenská, žriedlová a tabaková 3 012 0,5 
  ostatný priemysel 5 111 0,8 
  priemysel celkom 652 147 100,0 

 
Po roku 1989 nastal vo väčšine postsocialistických krajín proces reštrukturalizácie priemyslu. Na 

Slovensku však môžme skonštatovať, že sa tento proces nepodarilo doteraz naštartovať. Z tabulky č. 5 sa 
dá vypozorovať, že aj takměř 20 rokov po začiatku transformácie dominujú v odvetvovej štruktúre 
priemyslu odvetvia ťažkého priemyslu, teda odvetvia surovinovo, energeticky aj ekologicky náročné, 
odvetvia s nízkou finalizáciou výroby – výroba, elektrických a optických zariadení (16,9 %), výroba 
kovov a kovových výrobkov (13,7 %), výroba strojov (10,6 %) a výroba dopravných prostriedkov (10,4 
%). Zmeny odvetvovej struktury priemyslu evidujeme predovšetkým na regionálnej úrovni. 

 
Novým fenoménom je automobilový priemysel, ktorý bol před rokom 1989 reprezentovaný iba 

podnikmi BAZ a TAZ, ktoré však vyrábali iba niektoré komponenty do automobilov, hlavne Škody. 
V súčasnosti sú už na Slovensku 3 veľké automobilky: Volkswagen Slovakia v Bratislave, PSA Peugeot 
v Trnave a KIA v Žiline, vďaka ktorým patrí Slovensko k automobilovým veľmociam. 
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    Tabuľka 6: Odvetvová štruktúra zamestnanosti v priemysle  SR v roku 2008 
Evidenční počet pracovníkov SR 

  Odvetvia priemyslu 
celkom % 

  C  Ťažba nerastných surovín 8485 1,9 
  DA Výroba potravín,nápojov,sprac.tabaku 34432 7,9 
  DB Textilná a odevná výroba 26555 6,1 
  DC Sprac.kože,výroba kož.výrobkov 11962 2,7 
  DD Sprac.dreva,výroba výrob.z dreva 8629 2,0 
  DE Výr.celul.,papiera,výr.z pap.,tlač,vydav. 14764 3,4 
  DF Výr.koksu,rafin.rop.výr.,jadrových palív 2635 0,6 
  DG Výr.chemikálií,chem.výr.,chem.vlákien 11908 2,7 
  DH Výroba výrobkov z gumy,plastov 24396 5,6 
  DI Výroba ost.nekov.minerál.výrobkov 18197 4,2 
  DJ Výr.kovov,výr.kovových výrobkov 59903 13,7 
  DK Výroba strojov a zar. i.n. 46203 10,6 
  DL Výroba elektrických,optických zar. 73909 16,9 
  DM Výroba dopravných prostriedkov 45517 10,4 
  DN Výroba inde neklasif.,nábytok 15955 3,7 
  E  Výroba,rozvod elektr.,plynu,vody 32686 7,6 
  Priemysel spolu 436136 100,0 

        Prameň: Ročenka priemyslu 2009 
 
Zmeny veľkostnej štruktúry priemyselných podnikov 
 
Veľkosť priemyselných podnikov je odrazom ich vnútorných predpokladov. Má však priestorové 

dôsledky, t.j., že veľkosť podnikov ako dôsledok vnútornej organizácie podnikov sa prejavuje v priestore 
vo forme externej organizácie priemyselnej štruktúry. 

Zmeny veľkostnej štruktúry priemyslu, ktoré sa objavili v priebehu transformačného procesu v 90. 
rokoch sú prirodzenými zmenami, ktoré boli vyvolané zmenou spôsobu spoločenskej regulácie. Sú 
zároveň najsignifikantnejšími zmenami v priemyselnej štruktúre nielen na Slovensku, ale vo všetkých 
transformujúcich sa ekonomikách. 

 
Z hľadiska veľkosti priemyslu sa prejavujú v transformačnom období tri typy zmien:  
A. zníženie priemerného počtu zamestnaných v priemysle 
B. zvýšenie počtu podnikateľských subjektov v priemysle a diverzifikácie ich veľkostnej  
            štruktúry 
C. zníženie priemernej veľkosti podnikov 
 
Zmena veľkostnej štruktúry priemyselných podnikov úzko súvisí s privatizáciou. Dochádza 

k postupnému zmenšovaniu priemernej veľkosti priemyselného podniku, vzrastá absolútna početnosť aj 
podiel malých podnikov (MP) a stredných podnikov (SP), ktoré sú schopné pružnejšie reagovať na trhové 
zmeny, majú menšie problémy s technologickou i celkovou inováciou. V tabuľke č. 6 možno pozorovať 
zmenu veľkostnej struktury priemyselných podnikov od roku 1989 do roku 2008. Kým v roku 1989 boli 
iba 4% podnikov s veľkosťou do 500 pracovníkov, v roku 2008 ich už bolo viac ako 93%. 

 
   Tabuľka 7: Transformácia veľkostnej štruktúry priemyselných podnikov v SR 

Veľkostná skupina 1989 1995 2000 2005 2008 
-500 6 1571 1972 2128 2303 

501-1000 30 69 91 102 96 
1001-2500 68 63 60 47 60 
2501-5000 35 17 16 12 9 

5001- 19 3 5 4 3 
Spolu 158 1723 2144 2293 2471 

                
Zvýšenie počtu podnikateľských subjektov sa v priemysle realizuje dvoma spôsobmi. Nové 

subjekty vznikli buď v procese dezintegrácie starých štátnych podnikov, ktoré sa najskôr transformovali 
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na podnikateľské spoločnosti a následným delením vznikli samostatné výrobné a organizačné jednotky, 
pričom často sa ekonomický dlh celého podniku prenesie na jeden z nich a ten môže (nemusí) zaniknúť. 
Alebo formovaním – zakladaním nových závodov, čo má však menšiu frekvenciu. Bariérou je chýbajúci 
kapitál. 

Súčasťou transformácie je i proces zániku nerentabilných podnikov bez predpokladov záchrany. 
V priemysle sa ráta so zánikom 20% podnikov počas transformačného obdobia    (P. Staněk, J. Černá, 
1995). Vôbec typickou súčasťou transformácie je veľká fluktuácia priemyselných podnikov – vznik 
a zánik predovšetkým malých a stredných podnikov. Vysoký stupeň fluktuácie týchto veľkostných 
kategórií podnikov je jav typický aj v normálne fungujúcich ekonomikách. Fluktuácia podnikov je však 
u nás v súčasnosti vyššia ako priemerná vo vyspelých štátoch. 

Skupinu podnikov, ktoré boli v priebehu skúmaného obdobia zlikvidované možno rozdeliť do troch 
podskupín: 

I. podskupinu reprezentujú tie podniky, ktoré boli zrušené ešte na prelome 80. a 90. rokov, 
teda pred začatím transformačného procesu  

II.  podskupinu reprezentujú tie, ktoré existovali pred rokom 1989 a boli zrušené v priebehu 
a ako dôsledok ekonomickej transformácie po roku 1989.  

III.  podskupinu tvorí veľké množstvo zväčša malých, prípadne stredne veľkých podnikov, 
ktoré vznikli a zanikli po roku 1990. Ich presná konkretizácia, identifikácia vzhľadom na 
medzery v ich evidencii, nie je prakticky možná. Fluktuačný stupeň vzniku a zániku firiem 
bol vyšší v počiatočnej fáze transformačného procesu, kedy ich zakladanie predstavovalo 
pokusy občanov využiť nové možnosti súkromne podnikať a ich zrušenie zase istý 
neúspech v podnikaní. V súčasnosti už možno povedať, že vznik a zánik firiem má 
podobný charakter ako v iných bežných ekonomikách (neberúc do úvahy legislatívne, 
finančné a iné možnosti a podmienky podnikania, predovšetkým pre malých podnikateľov, 
ktoré nie sú u nás porovnateľné so štandardnými podmienkami podnikania a častokrát sú 
príčinou krachu malých podnikov). 
 

Celkovo možno na základe uvedeného konštatovať, že počas transformačného procesu sa zmenil 
význam a postavenie malých a stredných podnikov. Na konci sledovaného obdobia sa nielen zvýšil podiel 
MP a SP na celkovom počte podnikateľských subjektov ale zvýšil sa výrazne aj ich podiel na 
zamestnanosti. 

 
Zmena priestorovej štruktúry priemyslu  
 
Zmena priestorovej štruktúry úzko súvisí aj so smenou veľkostnej štruktúry. Vznik malých 

a stredných podnikov posilňuje regionálnu hospodársku štruktúru a znamená, že sa objavujú nové 
priemyselné lokality (napr. Kechnec pri Košiciach). Narúša sa tým predchádzajúci socialistický 
priestorový model priemyslu u nás, ktorý bol charakterizovaný jeho sústreďovaním, koncentráciou do 
väčších priemyselných centier kreovaných pod vplyvom filozofie minimálne jedného nosného podniku 
v každom regióne (Popjaková, 2008). 

V slovenských podmienkach však neidentifikujeme také typické teritoriálne presuny aké sú 
postihnuteľné na globálnej úrovni. Objavujú sa síce nové priemyselné parky v zázemí miest buď na 
zelenej lúke (green field) alebo v areáloch priemyselných podnikov, resp. pôvodných priemyselných 
areálov miest (brown field) napr. spomínaný Kechnec, Devínska Nová Ves a pod., ktoré však nie sú 
bohužiaľ naviazané na výskumné centrá. 

Utlmovanie a racionalizácia výroby v priemyselných podnikoch, spočívajúca okrem iného 
v znižovaní prezamestnanosti alebo v nákupe externých služieb (strážna služba, stravovanie a pod.) 
a technologická modernizácia výroby sú procesy, ktoré viedli k menej intenzívnemu využívaniu 
viacerých priemyselných areálov. S určitou mierou zjednodušenia možno skonštatovať, že sa polarita 
medzi dynamickými odvetviami sekundárnej sféry a utlmovanými tradičnými odbormi premieta aj do 
územnej štruktúry mesta. Centrálne lokalizované pôvodné priemyselné areály sú obchádzané v prospech 
rozvojových zón na okraji mesta či v prímestskom priestore (O. Mulíček, I. Olšová, 2002). Pri lokalizácii 
nových výrobných investícií hrá ďaleko väčšiu úlohu ako v minulosti dobrá dopravná dostupnosť (hlavne 
cestná), kvalita pracovného prostredia a  vyjasnenosť majetkovo-právnych vzťahov v danej lokalite. 
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Zmena organizácie priemyselnej výroby 
 

Zmeny nastali tak vo vnútornej ako aj vo vonkajšej organizácii priemyselných podnikov. Obe 
zmeny súvisia s nastolením trhového mechanizmu a nevyhnutnosti priemyselných podnikov obstáť 
v konkurenčnom období. Z hľadiska vnútornej organizácie možno identifikovať zvyšovanie pružnosti 
organizácie priemyselnej výroby – napr. flexibilné reagovanie na nové trendy konzumpcie, marketingová 
orientácia firiem, rozširovanie produkcie o poskytovanie servisných služieb a pod. (Popjaková, 2008). 

Vo výrobe sa presadzujú elastické formy riadenia súvisiace s procesmi zoštíhľovania výroby – 
napr. proces odčleňovania častokrát pre podnik neefektívnych obslužných činností(doprava, 
bezpečnostné, upratovacie služby). Ďalším príkladomzoštíhľovania podnikov je uplatňovanie nových 
foriem organizácie štruktúry podnikov- napr. divizionálna organizácia, ktorá sa uplatňuje aj v spoločnosti 
US Steel Košice – DZ Koksovňa, DZ vysoké pece, DZ Oceliareň, DZ Teplá valcovňa, DZ Studená 
valcovňa, DZ Zušľachťovne, DZ Hutnícka druhovýroba. 

Z pohľadu vonkajšej organizácie priemyselnej výroby sú zaznamenané pozitívne zmeny v oblasti 
dodávateľsko-odberateľských vzťahov, hlavne z pohľadu zvýšenia dynamiky a intenzity obchodných 
vzťahov a posun orientácie z tuzemských na zahraničných obchodných partnerov 

 
Vplyv zahraničného kapitálu na priemysel 
 
Veľký význam sa v procese ekonomickej transformácie Slovenska prisudzuje aktívnemu vplyvu 

zahraničného kapitálu. Je úplne samozrejmé, že zahraničné investície sa zameriavajú z hľadiska svojich 
záujmov na maximálnu efektívnosť (zisk a rýchla návratnosť kapitálu). 

Legalizácia PZI sa na Slovensku (t.j. v bývalom Československu) datuje iba od roku 1986. 
Spoločné podniky so západnými firmami však boli povolené iba za určitých reštriktívnych podmienok. 
Zahraničný investor mohol vlastniť iba 49% spoločného podniku a toto vlastníctvo vyžadovalo súhlas 
vlády. Nový zákon o podnikoch so zahraničnou účasťou bol novelizovaný v apríli 1990 a v záujme 
zvýšenia PZI umožnil 100% vlastníctvo zahraničným firmám. Vo februári 1999 vláda SR schválila 
“Stratégiu podpory vstupu zahraničných investícií do Slovenskej republiky”.  

Pre podporu vstupu zahraničných investícií vznikla v roku 1992 Slovenská národná agentúra pre 
zahraničné investície a rozvoj (SNAZIR) ako príspevková organizácia. V roku 1994 sa pretransformovala 
na a.s., ktorej 100% akcionárom bol FNM SR. Činnosť agentúry bola zameraná na priame kontakty 
s potenciálnymi zahraničnými investormi, publikačnú, informačnú činnosť, marketing, čím priaznivo 
prispievala k zlepšeniu imidžu Slovenska v zahraničí. V roku 2003 zmenila názov na Slovenskú agentúru 
pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). 

Medzi rozhodujúce faktory  pre investovanie v oblasti strednej a východnej Európy patrí politická 
stabilita, z ktorej vyplýva aj stabilita legislatívy. Pod zabrzdenie prílevu zahraničného kapitálu na 
Slovensku sa podpísala predovšetkým politická nestabilita a zo začiatku pomalá privatizácia. Dôvodmi, 
prečo sa investor rozhodne investovať, môžu byť daňový systém a administratívne obmedzenia. Naša 
legislatíva ponúkla zahraničným investorom značné možnosti-daňové výhody, nulovú dovoznú príražku, 
odpis strát na obdobie 5 rokov a voľný vývoz zisku. Nemenej dôležitými sú pre investora mzdové 
náklady, produktivita práce a vzdelanosť potenciálnych zamestnancov.  

 
Konkurenčné výhody Slovenska spočívajú najmä v týchto kategóriách: 
1) Dostupnosť vysoko kvalifikovanej pracovnej sily-Až 73% obyvateľov Slovenska má 

vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie.  
2)  Nízke daňové zaťaženie- Od 1.1.2004 Slovensko zaviedlo rovnú 19% daň. Pri porovnaní 

celkovej výšky zdanenia má Slovensko najnižšie daňové zaťaženie spomedzi štátov EÚ a OECD. 
3)  Nízke náklady na prácu- Priemerná cena práce na Slovensku je pri rovnakej produktivite 

najnižšia z krajín V4 a asi 6,5 krát nižšia ako v Európskej únii. 
4) Strategická poloha- Slovensko z geografického hľadiska spája západnú a východnú Európu, 

s trhom vyše 350 mil. osôb. Cez Slovensko prechádzajú medzinárodné dopravné koridory, ropovody a 
plynovody. 

5) Prepojenie na svetovú ekonomiku- Slovensko je členom OECD a WTO. V roku 2004 sa stalo 
plnoprávnym členom EÚ ako aj NATO. Export slovenskej ekonomiky z 91% smeruje do krajín OECD. 
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Tabuľka 8: Náklady na pracovnú silu vo vybraných štátoch Európy v euro/hod. (jún 2003) 
 Štát euro/hod. Štát euro/hod. 
 Švédsko 28,56  Slovinsko 8,98 
 Nemecko 26,34  Poľsko 4,48 
 Francúzsko 24,39  Česká republika 3,9 
 Veľká Británia 23,85  Maďarsko 3,83 
 Rakúsko 23,6  Slovensko 3,06 
 Holandsko 22,91  Estónsko 3,03 
 Taliansko 18,99  Litva 2,71 
 Írsko 17,31  Lotyšsko 2,42 
 Španielsko 14,22  Rumunsko 1,51 
 Grécko 10,4  Bulharsko 1,35 
Prameň: Eurostat, Štatistický úrad EÚ 

 
Tabuľka 9 : Stav PZI na obyvateľa vo vybraných krajinách EU (v mld. USD) 
 Štát 1993 1997 2002 2006 

 ČR 331 896 3766 7530 
 SR 75 286 1890 5623 
 Maďarsko 542 1584 2402 8122 

 Polsko 68 377 1169 2717 
 Slovinsko 485 1111 2547 3707 

 Estonsko 182 820 3112 9437 

 Litva 86 519 1166 3237 
 Lotyšsko 37 291 1145 3302 

 
  Tabuľka 10: Ročný príliv PZI na obyvateľa vo vybraných krajinách EU (v mld. USD) 

 

Vplyv zahraničných investícií na ekonomiku je značný. Vstup zahraničného kapitálu podporuje 
konkurencieschopnosť slovenských výrobkov, vytvára nové pracovné príležitosti a pod. Významom PZI 
pre transformujúce sa ekonomiky sa vo svojich prácach zaoberali Blažík, T. (1998), Mikulcová, K.-
Slavincová, L. (1991) a Toušek, V. (2000, 2003). 

Celkovo možno prínos zahraničných investícií pre ekonomiku zhrnúť do nasledovných bodov: 
� prispieva k zníženiu nezamestnanosti 
� zvyšuje a rozvíja aj ekonomiku zaostalejších regiónov Slovenska 
� napája domácich subdodávateľov na vzniknuté podniky 
� rozširuje know-how, technológie, ktoré by sa inak na Slovensko nedostali 
� vďaka novým podnikom výrazne zvyšuje následný export Slovenska do zahraničia 
� vyrovnáva bežný účet platobnej bilancie, znižuje deficit platobnej bilancie 
 
K 31.12.2006 bolo do podnikovej sféry investovaných 882,2 mld. Sk. Z teritoriálneho hľadiska 

bolo ich umiestnenie značne nerovnomerné. Je to ovplyvnené viacerými faktormi ako napr. 
infraštruktúrou, kvalifikovanou pracovnou silou, faktorom aglomerácie a pod. Najviac PZI, až 63%, 

 Štát 1993 - 1997 1998 - 2002 2003 - 2006 

 ČR 132 584 941 

 SR 46 318 933 

 Maďarsko 244 177 1430 
 Polsko 86 170 387 

 Slovinsko 89 284 290 

 Estonsko 138 309 1581 
 Litva 36 169 518 

 Lotyšsko 108 141 539 
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putovalo do Bratislavského kraja, 11 % do Trnavského kraja, 9% do Košického kraja,  a zvyšné kraje 
pritiahli menej ako 5% PZI.  

 
Tabuľka 11: Rozmiestnenie PZI podľa krajov (stav k 31.12. 2006) 

  Kraj mil.Sk 
  Bratislavský kraj 553 925 
  Trnavský kraj 96 958 
  Trenčiansky kraj 36 673 
  Nitriansky kraj 35 441 
  Žilinský kraj 49 565 
  Banskobystrický kraj 17 967 
  Prešovský kraj 8 506 
  Košický kraj 83 175 
  spolu 882 211 
Prameň: Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2008 

 
Až 46,2% zo všetkých PZI vložených do SR smeruje do priemyselnej výroby, ďalších 15,8% do 

odvetvia výroby a rozvodu elektriny a plynu a 0,6% do ťažby nerastných surovín. Teda spolu do 
priemyslu smerovalo 62,6% PZI. Ďalšími významnými odvetviami z hľadiska smerovania PZI sú 
veľkoobchod a maloobchod (13,4%) a doprava, skladovanie a spoje (12,5%). 

 
Priemyselné parky  
 
Na Slovensku sa v posledných rokoch rozmohla výstavba priemyselných parkov. Pod pojmom 

priemyselný park sa rozumie veľký komplex – areál, v ktorom sa sústreďujú priemyselné podniky 
orientované väčšinou na výrobu a služby. Umiestňuje sa v priemyselnej zóne, t.j. v území vymedzenom 
v územnoplánovacej dokumentácii pre účely priemyselnej činnosti. Výroba by nemala zaťažovať životné 
prostredie a bolo by dobré, aby produkcia nebola príliš náročná na energiu a materiálové vstupy. 
Koncentráciou firiem a inštitúcií na relatívne malom území sa získava prílev investícií a dosahuje sa 
zvýšenie zamestnanosti v regióne.  

Atraktívnosť krajiny pre zahraničné investície stúpa, ak štát vytvorí podmienky, aby sa v ucelenej 
lokalite mohli sústrediť významné firmy. Priemyselné parky takto riešia problém získavania pôdy pre 
investorov a keďže títo prinášajú so sebou aj špičkovú techniku, vytvárajú priamo u nás vysokú pridanú 
hodnotu a v konečnom dôsledku prinášajú regionálny rozvoj. Zriaďovanie priemyselných parkov by malo 
prebiehať cielene a mali by vznikať pre konkrétne projekty. Štát musí mať svoju stratégiu, treba vedieť 
akú výrobu, aký priemysel chce štát rozvíjať. Priemyselné parky na Slovensku by nemali vznikať živelne, 
bez koordinácie, iba zo snahy obcí a miest prilákať za každú cenu zahraničných investorov. Aby sa na 
Slovensku neocitli aj také výroby, ktoré sú napr. neekologické a investor sa snaží ich zo svojej krajiny 
vyviesť. 

Priemyselným parkom je podľa Zákona č. 193/2001 územie, na ktorom sa sústreďuje priemyselná 
činnosť (výroba) alebo služby najmenej dvoch podnikateľov a ktoré je na tento účel ustanovené územným 
plánom obce alebo územným plánom zóny. Vo všeobecnosti možno chápať priemyselný park ako 
účelovo zriadené územno-výrobné zoskupenie niekoľkých výrobných jednotiek, ktoré majú za podpory 
štátu vytvorené optimálne (územno-technické) podmienky pre podnikanie a ktorých plocha by nemala 
byť menšia ako 2 ha a počet pracovníkov nižší ako 200. Priemyselný park je zatiaľ jednoznačne 
najvýznamnejšou a najvhodnejšou formou lákania zahraničných investorov. Podľa odhadov by sa malo 
vytvoriť približne 30 tisíc nových pracovných miest. SARIO má rozpracovaných 180 podkladov 
priemyselných parkov. Medzi 16 prioritnými  sú zaradené lokality v každom kraji. Budovanie 
priemyselného parku ale musia primárne vyžadovať súkromné spoločnosti, ktoré budú garantovať, že na 
danú lokalitu vstúpia. 

Problémom však je fakt, že zákon neumožňuje podporiť obnovu spustnutých priemyselných lokalít 
- tzv. ”hnedých lúk” (brownfield). Chýbajú tam položky, ktoré by sa mali financovať zo štátneho 
rozpočtu - vyčistenie, búracie práce a podobne. 

Záujem investorov sa odvíja hlavne od existencie diaľnice, technickej infraštruktúry, vodného 
hospodárstva, ochrany prírody, nezamestnanosti alebo hustoty osídlenia. 
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Transformácia priemyslu Košíc 
 
Po roku 1989 sa výrazne zmenil charakter priemyselnej výroby v Košiciach. Aj tu môžme 

pozorovať typické procesy charakteristické pre transformačné obdobie: dochádza k zmene vlastníckych 
vzťahov, poklesu počtu zamestnaných v priemysle, nárastu počtu podnikov, zmeny organizačnej 
štruktúry, zmeny nastali aj pri orientácii exportu a importu priemyselnej produkcie, vstup zahraničného 
kapitálu do priemyslu a pod. 

Napriek všeobecnému procesu deindustrializácie na území Slovenska a poklesu zamestnaných 
v priemysle na Slovensku možno konštatovať, že priemysel v meste naďalej vystupuje ako významný 
zamestnávateľ. Dokonca pri porovnaní s rokom 1988 (34 %) sa podiel zamestnanosti v priemysle 
výraznejšie nezmenil (r. 2003 – 32,8 %) aj keď počet zamestnaných v priemysle klesol o viac ako 15 000 
ľudí. Podiel jednotlivých odvetví na zamestnanosti vyjadruje tabuľka č.11. 

 
Tabuľka 12: Zamestnanosť v Košiciach podľa jednotlivých odvetví OKEČ k 31.12.2003 
 Odvetvia OKEČ Priemerný evidenčný počet zamestnancov % podiel 
 Pôdohospodárstvo 433 0,6 
 Priemysel 25 584 32,8 
 Stavebníctvo 3 450 4,4 
 Veľkoobchod a maloobchod 5 535 7,1 
 Hotely a reštaurácie 908 1,2 
 Doprava, pošta a telekomunikácie 9 093 11,7 
 Peňažníctvo a poisťovníctvo 1 951 2,5 
 Výskum, vývoj a iné obch.služby 5 276 6,8 
 Verejná správa 4 379 5,6 
 Školstvo 10 842 13,9 
 Zdravotníctvo 7 727 9,9 

 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby 2 840 3,6 

 Spolu  78018 100,0 
   Prameň: Vybrané ukazovatele ekonomického vývoja Košického kraja v rokoch 1999-2003 

 
Pri charakteristike odvetvovej štruktúry boli použité údaje o počte zamestnaných podľa 

jednotlivých odvetví priemyslu. Hneď na úvod treba skonštatovať, že po roku 1989 nedošlo k výrazným 
zmenám v odvetvovej štruktúre priemyslu v Košiciach. Z tabuľky č.12 vyplýva, že jednoznačne 
dominantné postavenie má z tohto pohľadu odvetvie výroby kovov a kovových výrobkov, ktoré 
reprezentuje podnik US Steel Košice, s.r.o. Hutníctvo má v Košiciach dlhú tradíciu. US Steel Košice 
vznikol koncom roku 2000 po prevzatí hutníckej časti podniku VSŽ, a.s. americkou oceliarskou 
spoločnosťou The United Steel Corporation sídliacou v Pittsburghu. U.S.Steel Košice, s.r.o. je najväčším 
výrobcom plochých valcovaných výrobkov na Slovensku a patrí do skupiny najväčších producentov ocele 
v strednej a východnej Európe. Táto spoločnosť zamestnáva v súčasnosti viac ako 15 000 zamestnancov 
(pokles oproti roku 1988 o takmer 10 000 ľudí). U.S.Steel Košice, s.r.o. je integrovaná hutnícka 
spoločnosť s ročnou výrobou ocele asi 4 mil. ton. Predpokladá sa, že v najbližších rokoch sa táto 
produkcia zvýši o ďalších 700 tis. ton.  

Druhým najvýznamnejším odvetvím je strojársky priemysel, ktorého najvýznamnejším 
predstaviteľom z hľadiska zamestnanosti sú Východoslovenské strojárne (VSS) nachádzajúce sa na juhu 
mesta v priemyselnej zóne v Barci. V súčasnosti sa ich výroba, aj keď v redukovanej podobe orientuje na 
účelové vozidlá, prívesy a návesy, špeciálne vozidlá, prevodovky, tvárniace stroje, ako aj oceľové 
konštrukcie. V súčasnosti zamestnávajú okolo 900 pracovníkov. Menšími podnikmi patriacimi do 
strojárskej výroby sú Casspos, a.s., Agricom, Senzor, s.r.o. Dlhú tradíciu v meste má aj potravinársky 
priemysel. V Košiciach bol v minulosti vybudovaný celý potravinársky priemyselný komplex zameraný 
na poľnohospodársku zónu Východoslovenskej nížiny a Košickej kotliny medzi železničnou traťou na 
Slanec a MČ Nad Jazerom. Tvrdému konkurenčnému prostrediu v podmienkach trhovej ekonomiky však 
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Tabuľka 13: Zamestnanosť v priemysle Košíc podľa odvetví v r. 2001 
Počet zamestnaných 

  Odvetvia priemyslu podľa OKEČ KE I KE II KE III KE IV Košice 
  C  Ťažba nerastných surovín 18 123 0 0 141 
  DA Výroba potravín,nápojov,sprac.tabaku 690 6 46 1531 2273 
  DB Textilná a odevná výroba 284 45 0 605 934 
  DD Sprac.dreva,výroba výrob.z dreva 4 1 0 0 5 
  DE Výr.celul.,papiera,výr.z pap.,tlač,vydav. 419 35 3 141 598 
  DG Výr.chemikálií,chem.výr.,chem.vlákien 4 2 0 68 74 
  DH Výroba výrobkov z gumy,plastov 1 5 3 77 86 
  DI Výroba ost.nekov.minerál.výrobkov 96 323 5 212 636 
  DJ Výr.kovov,výr.kovových výrobkov 215 15445 0 92 15752 
  DK Výroba strojov a zar. i.n. 264 1880 0 1216 3360 
  DL Výroba elektrických,optických zar. 171 119 0 401 691 
  DN Výroba inde neklasif.,nábytok 166 192 0 0 358 

  E  Výroba,rozvod elektr.,plynu,vody 1136 516 74 285 2011 

  Spolu 3468 18692 131 4628 26919 
Prameň: Pracovníci a mzdové prostriedky za rok 2001 podľa OKEČ za okresy, ŠÚ SR Košice 

 
viaceré z podnikov neodolali a zanikli. V súčasnosti z neho pracuje Hydina ZK, a.s. (530 zamestnancov), 
zameraná na spracovanie hydiny a výrobu mäsových výrobkov. V areáli potravinárskeho priemyslu sa 
nachádza prevádzka firmy Frucona Košice, a.s. - výroba alkoholických a nealkoholických nápojov 
a neďaleko tohto areálu sídli MEDEA, a.s.- výroba a predaj cukrárenských výrobkov, trvanlivého pečiva 
a cestovinárskych výrobkov (400 zamestnancov). K potravinárskemu priemyslu mesta patrí aj mraziareň 
a výrobňa rybích produktov Ryba Košice, s.r.o. V Košiciach má sídlo spoločnosť Víno, a.s., Košice 
nadväzujúca na Vinárske závody – Košice s vinárskou produkciou v slovenskej tokajskej oblasti. 
Keramický priemysel a priemysel stavebných hmôt reprezentuje v mestskej časti Barca výrobňa Kerko, 
a.s. - výrobca keramických dlaždíc a obkladačiek. V areáli US Steel Košice sa nachádza firma Refrako, 
s.r.o. Pri rieke Hornád energetiku zastupuje Tepláreň Košice, a.s. Ako výhradný distribútor elektrickej 
energie sídli v meste Východoslovenská energetika (člen skupiny RWE), dodávajúca elektrickú energiu 
vyrobenú zväčša vo Vojanoch a VE Ružín. Polygrafický priemysel reprezentujú Východoslovenské 
tlačiarne, a.s., Olympia a.s., Alfopa, s.r.o., MKV-Press, s.r.o.  K menším firmám s výrobou obalového 
materiálu možno radiť firmy PLASTT, s.r.o. V Košiciach sa nachádzajú aj viaceré textilné firmy, ktoré 
zamestnávajú hlavne ženskú pracovnú silu: Dora Košice, s.r.o., Pre-Conf, s.r.o., Kodex Plus, s.r.o., Luko 
K s.r.o. Je to hlavne z dôvodu akejsi protiváhy US Steel, ktorá zamestnáva prevažne mužskú pracovnú 
silu. V meste sa nachádzajú menšie firmy s rôznorodým výrobným programom (napr. výroba ručných 
zbraní, potravinárske firmy, výroba hračiek a pod.). 

Ďalším ukazovateľom pomocou ktorého možno vyjadriť význam jednotlivých priemyselných 
odvetví sú tržby. V tabuľke č.13 je vyjadrený vývoj tržieb podľa priemyselných odvetví na území Košíc. 
Už s predchádzajúcej tabuľky sa dá dedukovať, že aj podľa tohto ukazovateľa má dominantnú pozíciu 
hutníctvo. Odvetvie výroby kovov a kovových výrobkov, do ktorého patrí US Steel Košice, s.r.o, 
zabezpečuje viac ako 67 % tržieb. Nasledujú odvetvia výroby a rozvod elektriny plynu a vody, výroby 
potravín a strojov.  

 
Jedným z ďalších procesov v priemysle  počas transformácie, ktorému budem venovať pozornosť v 

príspevku je postupné zmenšovanie priemernej veľkosti podnikov, vzrastá podiel malých a stredných 
podnikov, stráca sa výhoda z veľkosti. Práve takéto subjekty majú schopnosť rýchlejšie zavádzať nové 
technológie, pružne reagovať na zmeny trhových podmienok, rozvíjať kooperácie navzájom ale 
i s veľkými podnikmi. Sú schopné veľmi pružne a s menšími investičnými vkladmi vytvárať efekt zisku, 
a takto majú určitú akceleračnú funkciu v trhovej ekonomike. Až  72 % priemyselných podnikov má 
veľkosť do 9 zamestnancov a dokonca  96 % podnikov má veľkosť do 249 zamestnancov. 
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  Tabuľka 14: Vývoj tržieb podľa priemyselných odvetví na území Košíc v mil. Sk 

1993 1996 1999 2002 
Odbor ekonomickej činnosti mil. Sk % mil. Sk % mil. Sk % mil. Sk % 
Ťažba nerastných surovín 752 1,6 1077 2,0 1280 2,0 272 0,3 
Výr. potravín, nápojov, sprac. tabaku 3640 7,5 4196 7,9 2978 4,6 2539 3,1 
Textilná a odevná výroba 79 0,2 197 0,4 238 0,4 214 0,3 
Spracovanie dreva a výr. výr. z dreva 388 0,8 499 0,9 115 0,2 107 0,1 
Výroba papiera, vydavateľstvo a tlač 313 0,6 553 1 479 0,7 428 0,5 
Výroba chemických výrobkov 17 0,0 141 0,3 165 0,3 383 0,5 
Výr. ostatných nekovových min. výr. 1151 2,4 1335 2,5 1580 2,5 3242 4,0 
Výroba kovov, výr. kovových výr. 31079 64,2 32288 61,2 38878 60,7 55218 67,8 
Výroba strojov a zar. i.n. 1396 2,9 1443 2,7 2830 4,4 2606 3,2 
Výroba elektrických, optick. zar. 217 0,4 577 1,1 848 1,3 524 0,6 
Výroba dopravných prostriedkov 70 0,1 301 0,6 113 0,2 0 0,0 
Výroba inde neklasifikovaná 1255 2,6 890 1,7 1672 2,6 812 1,0 

Výroba, rozvod elektriny, plynu a vody 8025 16,6 9296 17,6 12924 20,2 15042 18,5 

Spolu 48382 100,0 52795 100,0 64101 100,0 81386,0 100,0 
Prameň: Vybrané ukazovatele ekonomického vývoja Košického kraja v rokoch 1999-2003 

 
Pri charakteristike vlastníckej štruktúry treba na úvod poznamenať, že slovenská štatistika rozlišuje 

nasledovné typy vlastníctva: súkromné, družstevné, štátne, obecné, vlastníctvo združení, politických 
strán, cirkví, zahraničné, medzinárodné a zmiešané. Medzi priemyselnými podnikmi Košíc z hľadiska 
vlastníckej štruktúry prevláda súkromné tuzemské vlastníctvo (41 % podnikov). Zahraničné 
a medzinárodné sa podieľa na vlastníckej štruktúre 15 %. Štátne vlastníctvo, ktoré prevládalo do roku 
1989 tvorí iba  3 %. 

 
Tabuľka 15: Veľkostná štruktúra priemyselných podnikov Košíc v roku 2005 
kategória KE I KE II KE III KE IV KE spolu 
1-9 174 87 26 144 431 
10-19 28 24 0 22 74 
20-49 12 6 1 17 36 
50-249 17 11 0 18 46 
250-499 0 5 0 1 6 
500-999 1 0 0 2 3 

1000 a viac 2 1 0 0 3 
Prameň: Bulletin 4/2005, Krajská správa ŠÚ SR v Košiciach 

 
Ďalšou dôležitou zmenou, ktorá nastala v priemysle po r. 1989 je zmena organizačnej štruktúry 

priemyslu. Ako príklad uvediem štruktúru podniku US Steel Košice. Je to podnik, ktorý prostredníctvom 
svojich divíznych závodov (DZ) zabezpečuje procesy od spracovania primárnych nerastných surovín (DZ 
Koksovňa), cez výrobu surového železa a ocele (DZ Vysoké pece, DZ Oceliareň), až po výstupy 
finálnych produktov s vysokou pridanou hodnotou (DZ Teplá valcovňa, DZ Studená valcovňa, DZ 
Zušľachťovne, DZ Hutnícka druhovýroba). Okrem nich sú súčasťou podniku aj DZ na podporu výroby 
(DZ Energetika, Doprava, Opravy a pod.). V súlade s obchodnými princípmi a s cieľom priblížiť sa 
svojimi službami čo najbližšie k zákazníkovi, odbyt produktov a servis zabezpečuje nielen vlastným 
obchodno-marketingovým oddelením, ale aj viacerými zahraničnými obchodnými zastúpeniami. 

Pri hodnotení priestorovej štruktúry (rozmiestnenia priemyslu na území mesta) možno 
skonštatovať, že najväčšie plochy priemyslu sú umiestnené v južnej časti mesta. Určitý súvis to má aj 
s prírodnými podmienkami, pretože v severnej časti mesta je Košická kotlina užšia ako v južnej. Dôležitú 
úlohu samozrejme zohrávali aj prevažne severné a severozápadné vetry vanúce v kotline. Z rozsiahlejších 
areálov v severnej časti mesta možno spomenúť iba areál magnezitky v Ťahanovciach  (asi 15 ha), 
v ktorom bola v r. 1995 ukončená prevádzka a taktiež areál ťažby magnezitu na Bankove. Naopak na juhu 
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mesta sa nachádzajú rozsiahle priemyselné areály US Steel Košice (800 ha), neďaleký areál Bočiar (500 
ha), areál VSS (45 ha). Čo sa týka počtu priemyselných podnikov v jednotlivých mestských častiach, 
najviac je zastúpená MČ Juh (40), Staré mesto (36), Nad Jazerom (19) a Šaca (17). Priestorovú štruktúru 
priemyslu v Košiciach vyjadruje mapa č.1. 

 
Vývoj elektrotechnického priemyslu po r. 1989 
 
Po roku 1989 sa naplno prejavilo zaostávanie elektrotechnického priemyslu oproti zahraničnej 

konkurencii. Ťažké straty pocítilo tradičné centrum elektrotechniky Bratislava, najmä podniky Tesla a 
BEZ-ka. Zo slovenskej časti mohutného koncernu Tesla sa zachovalo iba torzo – Tesla a.s. Stropkov a 
Tesla a.s. Liptovský Hrádok. Rozmach elektrotechniky a najmä elektroniky vo svete, privatizácia a prílev 
zahraničných investícií zároveň otvárali dovtedy netušené možnosti rozvoja. Veľkou výzvou sa stali 
napríklad subdodávky pre automobilový priemysel, ale aj spotrebná elektronika a viaceré oblasti 
silnoprúdovej techniky. Prichádzajúci i už etablovaní zahraniční investori sa čoraz viac sústreďujú na 
finálne výrobky – produkty spotrebnej elektroniky, svietidlá a pod. Celkovo možno rozdeliť 
elektrotechnické firmy na Slovensku podľa druhu výroby do týchto kategórií:  

1. výroba káblových zväzkov, vodičov a izolátorov 
2. výroba televíznych, rozhlasových a reprodukčných prístrojov 
3. výroba svietidiel a elektrických zdrojov 
4. ostatná elektrotechnická výroba 
Lokalizácia podnikov na výrobu káblových zväzkov, ako aj viacerých z oblasti výroby svietidiel 

úzko súvisela s umiestnením automobiliek na Slovensku. Výrobcovia káblových zväzkov, ktorých 
produkcia je založená na jednoduchej a lacnej manuálnej práci, majú však čoraz menší podiel na 
najvýznamnejších ekonomických ukazovateľoch v odvetví. Pritom ešte aj na prelome tisícročí tvorili 
základ slovenskej elektrotechniky. Niektoré firmy dokonca už zo Slovenska aj odišli (v r. 2005 – 
americký Moltex z Liptovského Hrádku, naposledy v r. 2008 to bola belgická spoločnosť Connect 
Systems, ktorá presunula svoj závod z Vrábľov do Rumunska). K najväčším podnikom patria Leoni 
Autokabel Slovakia v Trenčíne, Delphi Slovensko v Senici a SE Bordnetze Slovakia v Nitre.  

Výroba televíznych prijímačov má na Slovensku dlhú tradíciu hlavne na Orave (Nižná, Trstená). 
No v posledných rokoch v dôsledku príchodu dvoch ázijských gigantov na územie Slovenska (Samsung 
a Sony) sa výroba presunula na západné Slovensko a centrami sa stali Galanta a Nitra. Klesajúci záujem 
o klasické televízory a narastajúci tlak v oblasti LCD spôsobil, že v tomto roku bola dokonca výroba 
televízorov v OVP zastavená. Spoločnosť SONY vstúpila na Slovensko v roku 1996 a svoju výrobnú halu 
na výrobu televízorov a komponentov do televízorov postavila v Trnave. V apríli 2008 spustil výrobu 
ďalší závod SONY v Nitre. Spolu by mali zamestnávať okolo 5000 ľudí. V roku 2007 vyrobil závod 2 
milióny televízorov (predpoklad na r. 2008 je 4 milióny). Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia 
začala vyrábať televízory v Galante v roku 2002 v bývalých Slovenských nábytkárskych závodoch. 
Medzitým podnik postavil ďalší výrobný závod vo Voderadoch pri Trnave a spolu zamestnáva približne 
4500 ľudí. V roku 2007 vyprodukoval podnik 4 milióny televízorov (na rok 2008 je plánovaná produkcia 
7 miliónov). Trnavský kraj a mesto Galanta dokonca vytvorili elektrotechnický klaster, ktorý má 
podporovať vzdelanosť a inovácie, priamo aplikované do praxe a jeho prvým členom je práve Samsung. 
Okrem televízorov je zaujímavá aj produkcia DVD rekordérov v spoločnosti Panasonic AVC Networks 
Slovakia v Krompachoch. 

Na automobilový priemysel sú veľmi úzko naviazané aj firmy na výrobu svietidiel – Osram 
v Nových zámkoch (autožiarovky), Hella Slovakia Signal Lightning v Bánovciach nad Bebravou (zadné 
svetlá), Hella Slovakia Front Lightning v Kočkovciach (predné svetlá). Centrom výroby elektromotorov 
sa dlhodobo stáva Nové Mesto nad Váhom, kde sa usídlila americká spoločnosť Emerson. 

Ako vidno z grafu č. 1, počet zamestnaných v sledovanom odvetví dosiahol v roku 2006 hodnotu 
63 000, čo je takmer rovnaké číslo ako v r. 1989. Percentuálne je podiel odvetvia na zamestnanosti 
v priemysle dokonca až 15,2 %, čo elektrotechnický priemysel zaraďuje k najvýznamnejším 
priemyselným odvetviam v SR.. Aj v ostatných ukazovateľoch dosahuje odvetvie zaujímavé hodnoty – 
tržby – 14,7 %, pridaná hodnota – 9,9 %, hrubý obrat – 13,2 %.  
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Graf 1: Vývoj počtu zamestnaných v elektrotechnickom priemyslu v SR v r. 1996-2006 

 
 
Po roku 1989 sa výrazne zmenila aj priestorová štruktúra elektrotechnického priemyslu na 

Slovensku. Bratislava stratila svoje vedúce postavenie, tradičné závody (Kablo, BEZ) boli premiestnené 
mimo mesta, resp. zanikli. Na ich mieste sa začalo s budovaním polyfunkčných areálov – Twin city 
(bývalé Kablo) a Slovany (BEZ). Z priestorového hľadiska možno vyčleniť dva regióny koncentrácie – 
Dolnopovažský (centrá – Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, 
Vrbové, Piešťany, Trnava, Galanta) a Nitriansky (Prievidza, Topoľčany, Nitra, Nové Zámky, Kolárovo). 
Na zvyšnom území Slovenska sa už nedá hovoriť o regiónoch, ale skôr o priemyselných centrách – 
Trstená, Liptovský Hrádok, Krompachy, Stropkov, Michalovce, Kechnec. 

 
Záver 
 
V roku 1989 došlo vo východnej Európe a v Československu k pádu komunizmu. Ekonomiky 

transformujúcich sa krajín zdedili po období socializmu nielen neadekvátne pravidlá ekonomiky, ale aj 
technologickú zaostalosť výroby. Zmena ekonomického systému a orientácia vzťahov na vyspelejšie 
krajiny západnej Európy priniesli nové príležitosti pre obnovenie výkonnosti hospodárstva 
a predovšetkým zvýšenie produktivity a efektívnosti. Je potrebné zdôrazniť, že rozsah a časová 
koncentrácia štrukturálnych zmien, ktoré prebiehajú v krajinách strednej a východnej Európy od roku 
1989, sú historicky jedinečné. 

      Slovenský priemysel nebol výnimkou a taktiež prešiel po roku 1989 rozsiahlymi štrukturálnymi 
zmenami, ktoré možno považovať nielen za sprievodný znak transformačného procesu, ale tiež za 
dôležitú podmienku hospodárskeho rastu slovenskej ekonomiky. Zatiaľ čo v počiatočnej etape 
ekonomickej transformácie došlo k prvým výrazným medzisektorovým presunom, ktoré začali etapu 
korekcie nevyhovujúcej štruktúry národného hospodárstva, ktorá bola dedičstvom éry socializmu, 
v priebehu nasledujúcich rokov mali zmeny charakter prevažne kvalitatívny, ktorý je založený na báze 
internacionalizácie a globalizácie slovenskej ekonomiky.  

Transformácia ekonomiky na trhový systém po roku 1990 mala za následok okrem iného aj 
zníženie podielu priemyslu na HDP Slovenska. Zníženie relatívneho významu priemyslu v tvorbe HDP 
vyplynulo pochopiteľne aj zo zvýšenia podielu sektora služieb v ekonomike. Tento sektor zaznamenal 
v nových podmienkach transformácie značný rozvoj, a to nielen postupným, hoci nepatrným zvýšením 
produktivity práce, ale najmä rozvojom nových odvetví služieb typických pre súčasný rozvoj etapy 
globalizácie ekonomiky sveta a jednotlivých štátov.   

Aj keď pokles významu priemyslu v štruktúre ekonomiky je v hospodársky vyspelých krajinách 
všeobecnou tendenciou, v podmienkach transformujúcich sa ekonomík je predsa len dôsledkom 
špecifických okolností, spravidla sprevádzajúcich proces transformácie. V podmienkach slovenskej 
ekonomiky prvou takou špecifickou okolnosťou bola predovšetkým transformačná recesia. Tá vznikla 
nielen oslabením celkovej svetovej konjunktúry, ale aj rozpadom trhu bývalej RVHP, na ktorý bola 
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slovenská ekonomika orientovaná. Významnou súčasťou tejto recesie, osobitne na Slovensku, bol útlm a 
konverzia zbrojárskej výroby.  

 
V súvislosti s prehlbujúcou sa internacionalizáciou slovenského priemyslu možno pozitívne vnímať 

proces technologickej modernizácie priemyselných podnikov iniciovaný predovšetkým zahraničnými 
vlastníkmi. Z pohľadu vývojových trendov v svetovej ekonomike ide o nevyhnutný krok 
reštrukturalizácie, dôležitý hlavne vzhľadom na konkurencieschopnosť na vyspelých zahraničných 
trhoch. V tomto kontexte možno pozitívne hodnotiť hlavne integráciu Slovenskej republiky do Európskej 
únie, ktorá dáva predpoklady pre kvalitatívne zmeny v slovenskom priemysle. Treba však poznamenať, 
že veľa reštrukturalizačných opatrení bolo prijatých ešte pred vstupom do EÚ a nie sú spojené so 
zahraničnými investíciami. Vývojovým trendom sa postupne prispôsobovali aj viaceré domáce 
priemyselné firmy, ktoré často pod tlakom inovovali svoje výrobné programy. 

     Iným charakteristickým rysom štrukturálnych zmien vo vnútri slovenského priemyslu je ich 
regionálne špecifický rozmer, ktorý odráža odvetvovú a priestorovú koncentráciu priemyslu. Regionálne 
dopady reštrukturalizácie sú zvlášť závažné v prípade rýchleho a výrazného útlmu predtým dominantných 
priemyselných odvetví, kedy strata zamestnanosti nie je dostatočne kompenzovaná vznikom nových 
pracovných príležitostí. Regionálne odlišnosti ovplyvňuje na jednej strane makroekonomický vývoj, 
ktorý reaguje na vývojové trendy v svetovom priemysle a na druhej strane sú rozdiely prehlbované nízkou 
medziregionálnou mobilitou faktorových vstupov v prospech rozvinutejších a bohatších regiónov. 
Z hľadiska vývoja slovenského priemyslu je tento vývoj hlavne v posledných rokoch čoraz viditeľnejší. 
Podľa viacerých autorov sa budú tieto medziregionálne rozdiely v budúcnosti ešte prehlbovať.  Iným 
problémom regionálnej politiky, ktorá má kauzálne väzby na priemysel, sa môže dnes javiť prílišná 
orientácia na rozvoj vybraných priemyselných odvetví, hlavne automobilový priemysel. Pretože v tomto 
prípade ide o nadnárodné koncerny, môžu byť niektoré regióny potenciálne ohrozené. 

     Pod vplyvom transformačných zmien sociálno-ekonomického prostredia priemyselných 
podnikateľských subjektov, dochádza v rámci priemyselnej výroby k výrazným zmenám, ktoré navzájom 
so sebou súvisia, prelínajú a dopĺňajú sa. Prejavili sa v zmene veľkostnej štruktúry podnikov, poklese 
počtu zamestnancov, zmene odvetvovej a priestorovej štruktúry priemyslu, vznikom nového fenoménu – 
nezamestnanosti. Najdynamickejšie sa odrazili v privatizácii – zmene vlastníckej štruktúry, ktorá do 
značnej miery ovplyvňuje ďalšie transformačné procesy. Jedným z transformačných procesov, ktorý 
v podstatnej miere ovplyvnil ekonomickú a sociálnu štruktúru Slovenska je konverzia podnikov 
vyrábajúcich zbrojnú techniku (Bratislavy ako mesta sa veľmi nedotkla). Veľký význam sa v procese 
ekonomickej transformácie Slovenska prisudzuje aj aktívnemu vplyvu zahraničného kapitálu 
a v neposlednom rade sa po roku 1989 zvýšil aj význam informácií. 

     Vývoj priemyslu v transformačnej etape v rámci Slovenska je priestorovo značne 
diferencovaný. Najlepšie transformáciou prechádzajú oblasti s vysoko diverzifikovanou priemyselnou 
výrobou, medzi ktoré patrí aj Bratislava. Vysoký pokles a strata vybudovaných pozícií je typická hlavne 
pre Stredné Považie (úpadok strojárstva - v súčasnosti jedného z najproblematickejších priemyselných 
odvetví), ďalej pre priemyselné oblasti Lučenec, Gemer a Spiš. 
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Mapa 2: Priestorová štruktúra elektrotechnického priemyslu na Slovensku (2000). 
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POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL SLOVENSKA 
 

Alena Dubcová 
 

Jedným z hlavných odvetví priemyslu Slovenskej republiky je potravinársky priemysel. 
Zamestnáva 8,22 % z pracovníkov priemyslu a na tvorbe tržieb z priemyselnej činnosti priemyslu Slovenska 
sa podieľa 6,18 %. Podľa objemu tržieb aj podľa počtu zamestnancov je 5. najväčším odvetvím priemyslu.  
I keď sa jeho objem na priemyselnej  výrobe i zamestnanosti znižuje, jeho význam neklesá, v štruktúre 
hospodárstva má nezastupiteľné miesto.  

 
Tabuľka 1: Vývoj počtu zamestnancov  výroby potravín, nápojov a spracovania tabaku Slovenska  
                  v období rokov 1995-2006 

Roky 
Odvetvie 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Výroba 
potravín  

48050 50622 50639 48766 47972 46210 43403 42390 40888 37903 36761 34237 

Zdroj: Štatistika priemyslu, 1995-2006 
 

Pokles výroby v sledovanom období je výsledkom reštrukturalizácie potravinárstva a vstupom 
Slovenska do EÚ. Tento trend je v súlade s vývojom tohto odvetvia i v iných vyspelých štátoch sveta. 
V súčasnosti v potravinárskom priemysle Slovenska pracuje vyše 34 tis. pracovníkov (tabuľka 1 a graf 1). 

 
Graf 1: Vývoj zamestnancov  výroby potravín, nápojov a spracovania tabaku Slovenska  
              v období rokov 1995-2006 

 
 Zdroj: Štatistika priemyslu, 1995-2006, spracovanie Cimra, 2008 

 
Na rozdiel od iných odvetví je potravinársky priemysel charakteristický pomerne rovnomerným 

rozmiestnením (tab. 2,  graf 2). Pri lokalizácii závodov dôležitú úlohu zohrávajú najmä dva faktory - 
surovinová základňa a spotreba. V úrodných nížinách na miestach produkcie poľnohospodárskych plodín 
vznikli hlavne cukrovary, mlyny, sladovne, konzervárne, v oblastiach pestovania viniča došlo k lokalizácií 
vinárskych závodov. V mestách ako v strediskách spotreby sa lokalizovali väčšie potravinárske závody, 
napr. pekárne, pivovary a čiastočne aj mliekárne, orientované na rýchlu spotrebu výrobkov. Do miest 
spotreby sa lokalizujú i výroby, ktoré produkujú produkty, ktorých váha prevyšuje váhu spracovávanej 
suroviny ako sú napr. výroba piva, nealkoholických nápojov atď. Niektoré potravinárske závody ako napr. 
mäsozávody a spracovanie hydiny a vajec, majú zmiešanú spotrebno-surovinovú orientáciu.  
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Tabuľka 2: Vývoj hrubého obratu výroby potravín, nápojov a spracovania tabaku podľa krajov  
                    Slovenska v období rokov 2001- 2007 

Hrubý obrat v % 
územie 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Bratislavský kraj  19,68 24,20 22,14 22,43 23,72 21,07 21,07 
Trnavský kraj 14,30 10,57 11,80 9,53 11,81 12,56 14,32 

Trenčiansky kraj 11,08 10,65 10,04 11,02 12,69 13,61 14,18 

Nitriansky kraj 14,60 14,87 15,02 18,81 14,96 14,12 14,07 

Žilinský kraj 9,18 9,17 8,83 8,25 6,47 7,30 7,61 

Banskobystrický kraj 13,35 13,00 14,64 13,03 14,78 13,60 10,44 

Prešovský kraj 9,42 9,34 9,80 9,74 9,02 11,03 11,19 

Košický kraj 8,39 8,20 7,73 7,18 6,55 6,71 7,11 

Slovensko  100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 99,99 

Zdroj: Štatistická ročenka priemyslu, 2001-2007  
 
Graf 2: Vývoj hrubého obratu výroby potravín, nápojov a spracovania tabaku podľa krajov  
                Slovenska v období rokov 2001 - 2007 
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Zdroj: Štatistická ročenka priemyslu, 2001-2007, spracovanie Dubcová, 2008 

 
Potravinársky priemysel patrí k odvetviam hospodárstva, ktoré poskytuje pracovné príležitosti  najmä 

ženám a menej kvalifikovanej pracovnej sile.  V priemyselných oblastiach sa tak stáva doplnkovým 
odvetvím. Niektoré jeho výrobné odbory, ktoré sú založené na surovinových zdrojoch ako napr. 
cukrovarnícky, mlynársky alebo pivovarnícky priemysel, patria k odvetviam vyznačujúcim sa zvýšenou 
výrobou v obdobiach zberu poľnohospodárskych kultúr a ovocia. Charakteristické sú sezónnou výrobou, 
počas ktorej zvyšujú i počty pracovníkov.  

Potravinársky priemysel je charakteristický rozdrobenosťou výroby do viacerých  pododvetví, ktoré sú 
tvorené prevažne menšími podnikmi. Dominantné postavenie majú veľké podniky najmä so zahraničnou 
a medzinárodnou účasťou (tabuľka 3). Priestorovo lokalizáciu najväčších podnikov potravinárskeho 
priemyslu zachytáva mapa 37. 

 
Vývoj, formovanie a štruktúra  potravinárskeho priemyslu 
 
Až do 19. storočia bola štruktúra potravinárskej výroby na Slovensku veľmi jednoduchá (mlyny, 

pálenice, pivovary, pekárne a pod.). Zavádzaním strojovej výroby začala výroba potravín prekonávať svoj 
remeselnícky charakter a postupne sa transformovať na priemyselné odvetvie. Pri rozvoji potravinárskeho 
priemyslu dôležitú úlohu zohralo zavedenie a používanie mraziarenskej a chladiarenskej techniky, čo 
zabránilo rýchloskaziteľnosti a znehodnocovaniu výrobkov  a  predĺžilo ich trvanlivosť.  Súčasný stav 
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Tabuľka 3: Najväčšie potravinárske a tabakové podniky v SR (r. 2006) 
Názov podniku Tržby v tis. Sk 

Kraft Foods Slovakia, a.s., Bratislava  5 120 226 

Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo  5 108 983 

Nestlé Slovensko, s.r.o., Prievidza   4 597 770 

Palma -Tumys, a.s., Bratislava  4 103 217 

Rajo, a.s., Bratislava  3 747 420 

I.D.C. Holding, a.s., Bratislava  3 182 845 

Tauris, a.s., Rimavská Sobota  3 171 641 

Pivovary Topvar, a.s., Topoľčany  2 537 000 

Eastern Sugar Slovensko, a.s., Dunajská Streda  2 494 281 

Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá  2 316 140 

Belar, a.s., Dunajská Streda  2 237 524 

Slovenské cukrovary, s.r.o., Sereď  1 914 188 

THP, a.s., Topoľčany  1 709 997 

Milsy, a.s., Bánovce nad Bebravou  1 543 518 

Tatranská mliekareň, a.s., Kežmarok  1 398 094 

Kofola, a.s., Rajecká Lesná  1 297 791 

Levické mliekarne, a.s., Levice  1 200 515 

PM Zbrojníky, a.s., Banská Bystrica  1 145 457 

Liptovská mliekareň, a.s., Liptovský Mikuláš  1 044 475 

Hydina ZK, a.s., Košice  801 722 

Tymbark-Maspex Slovakia, s.r.o., Kamenec pod Vtáčnikom  717 445 

Gemerská mliekareň, s.r.o., Rimavská Sobota  684 921 

Poľnoslužby Bebrava, a.s., Rybany  656 389 

Senoble Central Europe, s.r.o., Zvolen  644 203 
Baliarne obchodu, a.s., Poprad  628 674 

Zdroj: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyse, Trend 2007 
 
organizačnej štruktúry i územné rozčlenenie spracovateľských kapacít potravinárskeho priemyslu je 
výsledkom historického vývoja. Do 50. rokov 20. storočia prevládali v potravinárskom priemysle malé 
podniky, čo bolo charakteristické pre súkromné podnikanie.  Potravinárske podniky po znárodnení postupne 
vytvorili  veľké organizačné celky mliekarenského, mäsového, hydinárskeho, vinárenského, tabakového, 
tukového, cukrovarského, liehovarníckeho, konzervárenského, pivovarníckeho, mlynského a pekárenského 
priemyslu. Strojárne  potravinárskeho priemyslu, ktoré vytvorili 11 koncernových podnikov, ktoré sa po roku 
1989 rozpadli do množstva stredných a malých podnikov. Výroba potravín, zvlášť v menších regionálnych 
prevádzkach, prešla ako jedna z prvých pri privatizácií do súkromných rúk, často i formou reštitúcie. Viaceré 
väčšie potravinárske závody sa stali predmetom záujmu zahraničných firiem (Heineken, Nestlé, Palma-
Tumys, Imperial Tobacco a i.).  

Najviac podnikov so zahraničným kapitálom je zastúpených v odbore mliekarenskom, pivovarnícko-
sladovníckom, vo výrobe nealkoholických nápojov, v pekárensko-cukrárenskom, v cukrovarníckom a 
 liehovarníckom odbore. Popri príleve zahraničného kapitálu začína sa v niektorých oboroch 
(mliekarenského, cukrovarníckeho, liehovarníckeho odboru a výroby nealkoholických nápojov) výraznejšie 
prejavovať i jeho odlev najmä po roku 2005. Mlynský, pekársky, mäsový či vinársky odbor patrí  zatiaľ 
k tým odvetviam potravinárskeho priemyslu, do ktorých v rozhodujúcej miere silnejšie nadnárodné koncerny 
zatiaľ nevstúpili. 
Vstup Slovenska do EÚ donútil potravinárske podniky zabezpečiť a rešpektovať pravidlá EÚ z hľadiska 
požadovaných stavebných a hygienických úprav výrobných potravinárskych prevádzok, čo sa 
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Mapa 1: Najväčšie podniky potravinárskeho priemyslu v SR (r. 2006) 

 
Zdroj: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyse, Trend 2007, spracovanie Dubcová, 2008 
 

prejavilo  najmä vo zvýšení a lepšom dodržiavaní hygieny výroby a spracovania potravinárskych 
surovín a potravín, hlavne v oblasti spracovania živočíšnych komodít (bitúnky, rozrábky, mäsospracujúce 
podniky) a následne i v možnosti vstupu na európske trhy. Najlepšie sa prispôsobili náročným  výrobným, 
hygienickým a veterinárnym normám EÚ, veľké mäsokombinát, ktoré predstavujú ucelený cyklus výroby, 
od porážky zvierat na bitúnkoch cez rozrábku mäsa až po výrobu mäsových produktov. Patria k ním napr. 
Mecom, a.s., Humenné, HRÁDOK MÄSOKOMBINÁT, spol. s r.o., Lučenec,  Tauris, a.s., Rimavská 
Sobota. Mnohí stredne veľkí a menší spracovávatelia mäsa sa uplatňujú najmä na regionálnych trhoch. Patria 
k ním napr. Sereďský mäsopriemysel, a.s. Sereď, alebo MäsoSpiš, s.r.o., Spišská Nová Ves, MäsKo, a.s., 
Bratislava, ktoré vo svojej  prevádzke v Sekulách vyrába trvanlivé salámy a klobásy. Mäsoprodukt, a.s., 
Prešov,  Swaman, s.r.o., Myjava, Maroš, s.r.o., Trenčín, Púchovský mäsový priemysel, a.s. Púchov, 
severoslovenský mäsokombinát Nord Svit, s.r.o,  Mäsovýroba Cimbaľak, s.r.o,  Bardejov a iné, lokalizované 
hlavne do miest spotreby. 

Mäsopriemysel svojím charakterom je špecifickým odborom potravinárskeho priemyslu. Je priamo 
prepojený s poľnohospodárskou najmä živočíšnu výrobou. Častokrát dochádza medzi týmito odvetviami 
hospodárstva k vzniku spoločných podnikov, resp. poľnohospodárske podniky vlastnia bitúnky i  
prevádzkarne spracovania mäsa, alebo spracovatelia mäsa majú vlastné farmy chovu jatočných zvierat ako 
napr. Mäsoprodukt, a.s., Prešov, ktorý zásobuje mäsom a mäsovými výrobkami východné Slovensko. 
Mäsoprodukt okrem vlastného bitúnku v Malom Slivníku vlastní tri farmy veľkochovu  jatočných ošípaných, 
ktoré sa nachádzajú v Kojaticiach, Drienove  a Medzanoch a odpredáva jatočné zvieratá iným mäsovým 
závodom. Na území Slovenska je viacero menších bitúnkov, lokalizovaných hlavne do produkčných oblastí 
živočíšnej výroby,  ktoré popri porážke jatočných zvierat majú i výrobne masových výrobkov s menšou 
kapacitou, napr. Bitúnok Kľačany. Tieto  bitúnky sú zamerané hlavne na spracovanie  vlastnej produkcie 
jatočných zvierat.  

Spracovanie mäsa a výroba mäsových produktov patria k odborom potravinárskeho priemyslu, 
ktorého produkty podliehajú rýchlemu znehodnocovaniu ako i skaziteľnosti. Ich konzumácia človekom je 
nebezpečná a môže viesť k viacerým závažným ochorenia. Z tohto dôvodu na kvalitu a nezávadnosť mäsa a 
ostatných výrobkov dohliada štátny veterinárny dozor pravidelnými kontrolami v rôznych typoch 
mäsozávodov. Spĺňanie náročných výrobných, hygienických a veterinárnych noriem vedie mäsozávody 
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k inovácii ich výrobných kapacít, resp. pri nedostatku kapitálu i k zrušeniu niektorých prevádzok.  Napr. 
Seredský mäsokombinát , ktorý nemal zdroje na povinnú modernizáciu závodu v Seredi, stratil bitúnok 
a musel presunúť výrobu do prevádzkarne v Matuškove, ktorá postupne zanikla.   

K doplnkovým výrobám tohto odvetvia patrí napr. výroba korenín, koreniacich zmesí, prírodných 
a umelých čriev, technologických prípravkov a ďalších pomocných materiálov do mäsovýroby, ktoré 
mäsozávodom dodáva napr. Mäspoma, spol. s.r.o., Bratislava. 

Do tohto oboru potravinárskeho priemyslu patrí i spracovanie hydinového mäsa. Výrobou  vzduchom 
chladenej, hlboko zmrazenej hydiny a výrobu hydinových výrobkov ďalších produktov zaoberajú sa viacerí 
výrobcovia. Jednotkou v jeho spracovaní je  Hyza, a.s., Topoľčany s prevádzkami v Žiline, v Topoľčanoch 
a v Cíferi.  K  spracovateľom hydiny patri napr. Hydina ZK, a.s., Košice,  HSH, s.r.o., Veľké Zálužie,  
Hydinár, a.s., Gbely, ktoré popri výrobe a spracovaní mäsa dodávajú na trh i vajíčka. Najväčším výrobcom 
slepačích vajec na slovenskom trhu je spoločnosť Novogal Dvory nad Žitavou. Na tuzemský trh  dodáva i 
jatočnú hydinu Komes Plus, s.r.o., Košice. Spoločnosť ponúka sortiment mäsových výrobkov určených 
nielen pre závodné stravovanie, tiež i reštauráciám. 

V produkčných  oblastiach, najmä v nížinách je lokalizovaná väčšina mlynov ( napr. mlyny v 
Bratislave, v Ivanke pri Nitre, Kolárove, v Pohronskom Ruskove, v Sládkovičove, v Šuranoch, v Štúrove, 
v Trebišove, Moldave a viacero malých mlynov vo vidieckych obciach Podunajskej  a Východoslovenskej 
nížiny (napr. Veľké Lovce, Tešedíkovo, Komjatice a ďalšie.) Mimo hlavných produkčných oblasti sú mlyny 
napr. v Trenčíne, v Senici, Trenčianskej Turnej, na východnom Slovenku v Spišskej Novej Vsi a v 
Košiciach.  K najväčším mlynom patrí firma Vitaflóra v Kolárove. Ich hlavným výrobným programom je 
výroba pšeničných múk všetkých typov pre potreby pekárenskej a cestovinárenskej výroby, ale aj pre 
malospotrebiteľov do obchodnej siete. I do mlynského priemyslu vstupuje zahraničný kapitál, čoho 
príkladom je mlyn Záhorie v Senici, kde v roku 2008  vstúpila skupina dánskych agropodnikateľov. Záujem 
o slovenské mlyny majú i českí a maďarskí investori.  

Otvorením trhov EÚ mlyny dlhodobejšie zápasia s konkurentmi zo zahraničia, najmä z Česka 
a Maďarska, ktorí sú významnými vývozcami múky na Slovensko. Mlyny sú často vlastnícky poprepájané  
s pekárňami, čo im zaisťuje pravidelný odbyt produktov.  

Najrovnomernejšie z potravinárskeho priemyslu je rozmiestnená  pekárenská výroba. Veľkopekárne 
sú charakteristické pre miesta s vysokou  koncentráciou obyvateľstva a tým  i vysokou spotrebou chleba 
a pečiva. Lokalizujú sa do veľkých miest ako sú napr. Bratislava, Košice, Nitra, Trnava. Popri je výroba 
chleba a pečiva rozdrobená do množstva menších výrobcov nielen v mestách, ale i na vidieku, ktorí zásobujú 
regionálne trhy. Stredne veľké samostatné pekárne sú v mestách, napr.  Žilina,  Michalovce,  Humenné, 
Prievidza, Komárno. V pekárňach je mnohokrát lokalizovaná i príbuzná výroba, napr. výroba cestovín  
(Pekáreň a cestovináreň Petržalka, Mlynsko-pekársky a cestovinársky kombinát v Spišskej Novej Vsi), 
cukrárenská výroba (napr. Komárňanské pekárne a cukrárne, Prievidzské pekárne a cukrárne) alebo výroba 
mrazených pekárenských výrobkov a polotovarov (napr. Šarišské pekárne a cukrárne, Pešov).  

Najväčším producentom cukroviniek a sušienok je I.D.C. Holding, a.s., Bratislava, ktorá má svoje 
pobočné závody  v Seredi, Holiči a v Trnave. Výroba  oplátok, sušienok,  perníkov atď. s ročnou produkciou 
cca 30 tis. ton  v nich má takmer 100-ročnú tradíciu. Spoločnosť  má na Slovensku viac ako 50 %-ný trhový 
podiel v predaji trvanlivého pečiva a približne 30 %-ný trhový podiel v predaji cukroviniek, pričom na 
export ide približne polovica celkovej produkcie. Nový závod Leaf Slovakia, s.r.o., na výrobu cukríkov, 
postavila holandská spoločnosť Leaf v Leviciach.  

Výrobu čokolády, čokoládových výrobkov a cukroviniek značky Figaro prevzal americký výrobca 
cukroviniek Kraft Foods Slovakia, a.s., Bratislava, ktorý patrí k najväčším závodom potravinárskeho 
priemyslu Slovenska. Spoločnosť Leonidas, s.r.o., vyrába pod značkou Deva na východe Slovenska, 
v Trebišove. Belgický výrobca čokolád prevažnú časť výroby exportuje.  

V produkčných oblastiach cukrovej repy sa rozvinul cukrovarnícky priemysel, ktorý v období začiatku 
transformácie hospodárstva Slovenska  bol zastúpený 9 cukrovarmi (Šurany, Pohronský Ruskov, 
Sládkovičovo, Trnava, Nitra, Sereď, Trenčianska Teplá, Rimavská Sobota, Trebišov.), ktoré mali rozdelené 
pestovateľské oblasti cukrovej repy. V súčasnosti je cukrovarnícky priemysel na Slovensku v rukách 
zahraničného kapitálu. Reforma tohto odvetvia priemyslu v EÚ, ktorá začala r. 2006, ktorá je orientovaná na 
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znížene cien cukru a zníženie nadbytočnej výroby, viedla rapídnemu zníženiu počtu cukrovarov na dva. 
Najväčším cukrovarom je Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá, ktorý patrí nemeckému koncernu 
Nordzucker. Rakúsky majiteľ Agrana po zrušení výroby v rimavskosobotskom cukrovare 
a dunajskostredskom vyrába cukor len v Slovenských cukrovaroch v Seredi. V jeho výrobe má významné 
postavenie i výroba priemyselného cukru (ktorý kvóte EÚ nepodlieha) a využívajú ho farmaceutické firmy, 
ako napr. Biotika a Fermas Slovenská Lupča.   

V rukách zahraničných investorov je aj mliekarenský priemysel. Zásobuje obyvateľstvo mliekom 
a mliečnymi výrobkami, ako sú napr. tvaroh, syry, maslo, nátierky, jogurty. Na slovenskom trhu významné 
postavenie majú viaceré skupiny: talianska United Industries, nemecká Meggle AG, francúzska Bongrain, 
rakúska Artax a Lactoprot Internacional AG. Jednotkou na slovenskom trhu v odbyte mliečnych výrobkov 
ako i  veľkosťou produkcie je bratislavské Rajo, ktoré je súčasťou nemeckej firmy Meggle AG. Je 
charakteristické širokým sortimentom mliečnych výrobkov pod značkou Rajo. Slovenský kapitál 
zabezpečuje rozvoj druhej najväčšej mliekárne TAMI v Kežmarku.  Tatranská  mliekáreň ako jediná na 
Slovensku vyrába plesnivé syry, ktoré vyváža i do Česka a Maďarska. Špecifický výrobok SR je bryndza. 
V roku 2008 bola  uznaná  Európskou komisiou. Okrem Slovenska sa  exportuje hlavne do krajín strednej 
Európy - Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska a čiastočne aj Nemecka. Aj v týchto krajinách však už existujú 
mnohé jej napodobeniny a predaj sa tak stále viac sústreďuje na domáci trh.  Výroba bryndze je i vo 
Zvolenskej Slatine. Mnohé významné mliekárne  najmä na začiatku transformačného obdobia vstupom 
zahraničného kapitálu zanikli ( napr. Sole Finanziaria zavrela mliekarenské závody v Nových Zámkoch, 
v Malom Krtíši, v Trnave a Krupine.) 

Výroba nápojov  najmä piva takisto prešla významnými zmenami. Pivovarníctvo bolo jedno z prvých 
odvetví potravinárskeho priemyslu, kde vstúpil zahraničný kapitál. Vo výrobe piva dominujú pivovary 
Heineken (41 %) a SAB Miller, ktorý ovláda zhruba 37 % trhu. 

 Lídrom trhu je holandský Heineken, hoci uzavrel pivovar v Nitre a Rimavskej Sobote, redukoval 
výrobu v Martine. Od roku 1995 prevádzkuje jeden z najväčších pivovarov Slovenska, a to v Hurbanove s 
ročnou kapacitou 2 milióny hektolitrov piva, čím sa zaraďuje k najväčších producentov piva na 
stredoeurópskom trhu. Pivovar vo svojom areáli má lokalizovanú sladovňu, ktorá svojou kapacitou patrí 
k najväčším sladovniam v strednej a vo východnej Európe. Je najväčším domácim výrobcom a vývozcom 
sladu. Heineken vyrába pod obchodnými značkami Zlatý bažant, Corgoň, Martiner, Gemer a Kelt. Zo 
zahraničných značiek produkuje Heineken, Starobrno, Amstel a Desperados.  Druhým najväčším pivovarom 
Slovenska sú Pivovary Topvar, a.s., Topoľčany. Vznikli zlúčením východoslovenskej spoločnosti Pivovar 
Šariš, a.s., Veľký Šariš a topoľčianskeho Topvaru, a.s., v roku 2007. Sú súčasťou juhoafrickej spoločnosti 
SAB Miller. Produkujú slovenské značky Šariš, Topvar a Smädný Mních a vo Veľkom Šariši licenčne 
vyrábajú aj Veľkopopovický Kozel. Slovenské značky piva balí do plechoviek z hliníka v Poľsku. 

Popri veľkých pivovarníckych spoločnostiach na trhu svoje miesto majú i  menší výrobcovia, ako napr. 
Pivovar Steiger vo  Vyhňach, ktorý je jedným z najstarších pivovarov na Slovensku (založený v r. 1473 
rádom templárskych rytierov).  K regionálnym pivovarom patrí  i  Pilsberg, s.r.o., Poprad (bývalý Pivovar 
Tatran) vyrábajúci pod značkami Kamzík a Tatran alebo Pivovar Ilava, s.r.o., resp. Pivovar POPPER Bytča, 
s.r.o., známy so svojimi  obchodnými  značkami  Popper  a Palatín, ako i najmenší slovenský pivovar, 
banskobystrický Urpiner, s.r.o. V roku 2007 výrobu piva ukončil i bratislavský pivovar Stein Beverages, a.s., 
ktorý prevzal výrobu piva po uzavretí pivovaru v Trnave. Podiel malých pivovarov na celkovej produkcii 
piva sa pohybuje okolo 15 71). 

Slovensko patrí medzi najväčších vývozcov sladu na svete. Priaznivé prírodné  podmienky na 
pestovanie sladovníckeho jačmeňa sú na Podunajskej a vo Východoslovenskej  nížine. Do  týchto dvoch 
produkčných oblastí sú lokalizované i sladovne, ktoré ho zhodnocujú najmä na slad hlavne  plzenského typu. 
Na Podunajskej nížine slad vyrába Sladovňa  Heineken a Sladovňa Sessler, a.s, Trnava, ktorá  je jedinou 
sladovňou na Slovensku produkujúcou okrem sladu  plzenského a mníchovského typu aj špeciálne druhy 
pražených sladov, a to karamelový a farebný slad. Na východnom Slovensku sladovnícky  jačmeň pestovaný 
na Východoslovenskej  nížine spracováva sa v Sladovni, a.s.,  Michalovce. Prevažná časť slovenského sladu 
je určená na export nielen do krajín Európy, ale hlavne do zámoria. Slad sa vyrába tradičným výrobným 
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postupom,  tzn. na sladových humnách pomocou elektrických maltomobilov, čiže rokmi preverenou 
klasickou technológiou 

Známym výrobcom šumivých vín je Hubert J.E., s.r.o. Sereď, s nemeckým kapitálom. Šumivé vína 
vyrábajú aj VÍNO NITRA, spol. s r.o., Nitra a Bratislavské vinárenské závody.  Výrobcovia stolových vín na 
Slovensku sa preorientovali hlavne na produkciu drahších a kvalitnejších akostných regionálnych  vín, ktoré 
sa vyrábajú len v menších objemoch a  na trhoch vyššiu konkurencieschopnosť.  Závody na výrobu vína sú 
lokalizované vo vinohradníckych oblastiach. Napr. v Malokarpatskej oblasti je to Karpatská perla, s.r.o., 
Šenkvice, Vitis Pezinok, Bratislavské vinárske závody, a.s. Novým vinárskym podnikom je In Vino Modra. 
Z Nitrianskej vinohradníckej oblasti sú známe závody VÍNO NITRA, spol. s r.o., Nitra, VINÁRSTVO 
VINANZA, a.s., Vráble, Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Topoľčianky. Z Modrokamenskej oblasti je 
známa firma  Movino, s.r.o., Veľký Krtíš  a z Tokajskej oblasti napr. Tokaj&Co v Slovenskom Novom 
Meste alebo  J. a J. Ostrožovič vo Veľkej  Tŕni.  

Výroba nealkoholických nápojov  je orientovaná do miest spotreby, kde je lokalizovaných množstvo 
malých výrobcov. Výrobcovia značiek Pepsi Cola a Coca Cola svoju výrobu obmedzili.  Pepsi Cola závod 
v Malackách zatvorila (trh zásobuje zo svojich prevádzok v susedných štátoch)    a Coca-cola sa produkuje 
v závode v Lúkach pri Piešťanoch, výrobu obmedzuje v dôsledku zníženej spotreby. Do popredia sa dostáva 
výroba Kofoly v Rajeckej Lesnej, kde sa začal vyrábať i hroznový nealkoholický nápoj Vinea (odkúpená 
značka od Vitis Pezinok). Minerálkovú vetvu zastrešuje minerálna voda Rajec.  
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DOPRAVA NA SLOVENSKU 
 

Alfred Krogmann 
 

 
Doprava je významným faktorom hospodárstva. Prostredníctvom nej je zabezpečovaná preprava 

surovín z miesta ťažby do miesta spracovania, distribúcia hotových výrobkov do spotrebiteľskej siete, 
dochádzka osôb za prácou a rekreáciou.  

Väčšina dopravy Slovenska je sústredená do výrazných dopravných koridorov. Podmieňuje ich 
hornatý reliéf štátu. Dopravne najvýznamnejšie sú koridory, vedúce dolinami Váhu, Hrona, Hornádu 
a Hnilca. Ekonomická a technická náročnosť núti investorov a staviteľov obchádzať horské bariéry. Preto 
cez naše pohoria vedie len málo dopravných spojení (napr. sedlo Donovaly, Šturec, Čertovica, Vernár).  

Na súčasnom stave dopravnej siete sa podieľali jednak historické skutočnosti, ale v nemalej miere 
aj tvar štátneho územia a rozloženie jednotlivých pohorí, tvar a smer riečnych dolín, významné sedlá a 
priesmyky.  
 Vďaka polohe v centre Európy sa na území Slovenska stretávajú viaceré významné dopravné smery: 

• centrálny stredoeurópsky severo - južný, spájajúci prístavy na pobreží severného Jadranu so St. 
Peterburgom a pobaltskými prístavmi, 

• Západo - východný smer, spájajúci hospodárske centrá v západnej Európe s centrami na 
Ukrajine a Rusku, 

• smer severozápad - juhovýchod, spájajúci severomorské prístavy s prístavmi na Balkáne.  
 
 V kontexte hospodárstva EU je strategicky významný západo - východný tranzitný smer, ktorým sa 
do EU dodávajú suroviny a najmä palivá z Ruska. 
 Územím Slovenska prechádzajú štyri z desiatich pan - európskych multimodálnych koridorov (tzv. 
krétske koridory): 

• koridor IV (Berlín/Norimberg – Praha – Budapešť – Konstanca – Solúň - Istanbul), 
• koridor VA (Terst – Ľubľana - Budapešť/Bratislava - Ľvov), 
• koridor VI (Gdaňsk - Varšava - Žilina), 
• koridor VII (Dunaj) 

 
 Stav dopravného a telekomunikačného systému je zrkadlom stupňa zavádzania nových technológií 
do ekonomiky, ale aj predpokladom celkového rozvoja hospodárstva.  

Kvantitatívne charakteristiky nášho dopravného systému (hustota, celková dĺžka komunikácií i.) sú 
prevažne dobré. Kvalitatívnymi ukazovateľmi (kvalita povrchu ciest, priepustnosť systému, rýchlostné 
komunikácie, elektrifikácia a rýchle expresné železničné trate) však slovenský dopravný systém výrazne 
zaostáva za najvyspelejšími štátmi EÚ a ostatnými vyspelými štátmi sveta. 

Najvýznamnejšie dopravné komunikácie na Slovensku sú prevažne západo - východného smeru 
 Dominancia uvedeného smeru je výsledkom požiadavky hospodárstva bývalého Československa, 
štátu, ktorý bol pretiahnutý rovnakým smerom. Navyše jeho hospodárstvo bolo dlhodobo orientované na  
trhy a surovinovú základňu bývalého ZSSR. Západo -východného smeru je aj súčasný tvar územia 
Slovenska.   

 
    Železničná doprava 
 

Dominantnou úlohou železničnej dopravy je preprava nákladov, na stredné a väčšie vzdialenosti, 
v prípade prepravy osôb zaostáva za cestnou dopravou.  

V súčasnosti tvoria železničnú sieť SR celoštátne a regionálne trate. Sú to trate normálnorozchodné, 
úzkorozchodné a širokorozchodné. Celková dĺžka tratí na území SR je 3 661,749 km, z čoho je 3 512,012 
km s normálnym rozchodom, 49,751 km úzkorozchodných a 99,986 km širokorozchodných. 
Jednokoľajné trate normálneho rozchodu majú spolu 2 492,500 km, dvojkoľajné 1 019,512 km. 
Z celkovej dĺžky tratí je 1 536,264 km elektrifikovaných a 2 125,485 km neelektrifikovaných. Jediná 
širokorozchodná trať na území SR je pokračovaním trate zo stanice Užhorod cez stanicu Maťovce do 
ŽST Haniska pri Košiciach.  
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Na železničnú sieť nie je napojené každé sídlo, v takom prípade ju nahrádza cestná doprava. 
Železničná sieť absentuje v okrese Stropkov. 

 Nevýhodou (konvenčnej) železničnej dopravy je vyššia závislosť od morfológie územia, ako aj 
nižšia operatívnosť v porovnaní s cestnou dopravou. 

Rozvoj železničnej siete kulminoval v 50. rokoch 20. storočia. Po tomto období sa zväčšoval už iba 
objem prepravovaných nákladov a skracovala sa dĺžka tratí o menej rentabilné. Začiatkom roku 2003 bolo 
zrušených viacero menších (regionálnych) tratí pre ich nerentabilnosť. 

Železničná doprava je ekologickejšia, lacnejšia, (preto EU vyvíja snahy o väčšie využitie železníc 
pri preprave nákladov, čím by sa znížila prepravná práca preťažovanej cestnej dopravy), ale aj pomalšia 
ako cestná doprava.  
V rámci prepravy osôb i nákladov sú ťažiskové trate s medzinárodným významom: 

• štátna hranica ČR - SR – Kúty – Bratislava - Nové Zámky – Štúrovo - hranica s MR, 
• Bratislava – Žilina – Poprad – Košice - Čierna nad Tisou - štátna hranica s Ukrajinou, 
• štátna hranica ČR – PR - SR - Čadca - Žilina, 
• Leopoldov - Nové Zámky – Zvolen – Lučenec - Košice. 

 
Uvedené trate sa podieľajú 37% z celkovej dĺžky železničnej siete, no realizuje sa na nich približne 

70% všetkých výkonov železničnej dopravy na Slovensku. 
   Podľa údajov Železničnej spoločnosti v roku 2003 železnice prepravili 51 274 000 osôb. 

V nákladnej doprave prepravili celkom 50 521 000 t tovaru, pričom priemerná dopravná vzdialenosť bola 
200,2 km. V nákladnej preprave podľa skupín tovarov bola ich štruktúra (v tis. t): 

• chemické produkty 1 361 
• drevo 2 509 
• potraviny 1 877 
• stavebniny 5 676 
• kovy 7 195 
• ropné výrobky 3 590 
• uhlie 9 027 
• železná ruda 13 805 
• kombinovaná doprava 930. 

 V ostatných rokoch má klesajúcu tendenciu preprava chemických produktov a dreva. Rastúci trend sa 
prejavil v preprave ropy a kombinovanej doprave. 
 Na území Slovenskej republiky zabezpečuje prepravu osôb Železničná spoločnosť a. s., prepravu 
nákladov je realizovaná spoločnosťou Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a. s.  Sieť koľajníc 
prevádzkuje spoločnosť Železnice Slovenskej republiky a. s. 
 Železničná doprava v súčasnej dobe zápasí s problémom technického stavu strojového parku, 
a nižšou traťovou rýchlosťou (len v malej časti dosahuje rýchlosť 120 km/hod). Negatívom je skutočnosť, 
že s výnimkou Prahy, Budapešti, Varšavy a Viedne absentuje  priame napojenie Bratislavy s 
významnými centrami v Západnej Európe vlakmi vyšších kategórií (EC a IC). Tento stav by podstatne 
vylepšilo plánované vybudovanie trate  Bratislava – Viedeň – Linz – Mníchov - Paríž pre vlaky typu 
TGV.   
  
   Cestná doprava 
 

Cestná doprava je dominantná v preprave osôb a nákladov, ktoré rýchle podliehajú skaze. Vyniká 
svojou rýchlosťou a v porovnaní so železničnou dopravou je oveľa pružnejšia a operatívnejšia.  

Celková dĺžka ciest na Slovensku je 17 776 km (2004). Podrobnejšie analýzy cestnej siete vykazujú 
nedostatok najkvalitnejších cestných spojení, a to diaľnic. Ich celková dĺžka spolu s diaľničnými 
privádzačmi bola 327 km (2004). Predstavuje však len zlomok dĺžky, ktorú by naše hospodárstvo 
potrebovalo. Ciest prvej triedy bolo 3 334 km a ciest druhej triedy je o niečo viac, 3 728  km (2004).  

Celková dĺžka diaľničnej siete podľa vládou schválenej koncepcie rozvoja diaľničnej siete by mala 
dosiahnuť 660 km a dĺžka rýchlostných komunikácií 874 km.  

Hlavné diaľničné trasy na Slovensku budú: 
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• D1 Bratislava (Petržalka – križovatka s D2) – Trenčín – Žilina – Poprad – Košice –   
Michalovce – štátna hranica SR/Ukrajina s celkovou dĺžkou 513 km) s výstavbou plánovanou po roku 
2010), je vybudovaná po Považskú Bystricu, 

• D2 (štátna hranica ČR/SR – Kúty – Bratislava – štátna hranica SR/MR s celkovou dĺžkou 80 
km) je ukončená, 

• D3 (Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto – Čadca – šátna hranica SR/PR s celkovou 
dĺžkou 59 km) s výstavbou plánovanou v rokoch 2010-2013, 

• D4 štátna hranica SR/Rakúsko – križovatka s D2 Jarovce – križovatka s D1 Ivanka pri Dunaji 
– križovatka s D2 Stupava juh – št. hr. SR/Rakúsko s celkovou dĺžkou 49 km.. 

 
Rýchlostné komunikácie sú v porovnaní s diaľnicami vybavené menej početne dopravnou 

infraštruktúrou (benzínovými čerpadlami, odpočívadlami atď.). 
Celková dĺžka rýchlostných komunikácií by mala dosiahnuť 874 km. Územím Slovenska sú 

komunikácie tohto typu vedené nasledovnými smermi: 
• R 1 (161 km) Trnava – Nitra – Žarnovica - Žiar nad Hronom – Zvolen - Banská Bystrica, 
• R 2 (349 km) štátna hranica ČR – SR – Drietoma – Trenčín - Prievidza - Žiar nad Hronom - 

Zvolen – Lučenec - Rimavská Sobota – Rožňava – Košice, 
• R 3 (234 km) štátna hranica PR – SR – Trstená – Dolný Kubín – Kráľovany – Martin -  Žiar 

nad Hronom - Zvolen – Šahy – štátna hranica SR – MR, 
• R 4 (108 km) ) štátna hranica PR – SR – Vyšný Komárnik – Svidník – Prešov, pokračovanie 

diaľnicou D 1 do Košíc – štátna hranica SR – MR,  
• R 5 (3 km) diaľnica D 3 – Čadca – Svrčinovec – štátna hranica SR – ČR, 
• R 6 19 km) Púchov – Lysá pod Makytou – štátna hranica SR – ČR. 
 
Vzhľadom na pomerne nízku kvalitu cestných sietí (povrch) je cestná doprava najnebezpečnejším 

druhom dopravy. V porovnaní s obdobím pred rokom 1989 sa výrazne vylepšil vozový park v rámci 
nákladnej i osobnej prepravy. Cestná doprava patrí medzi najväčších znečisťovateľov životného 
prostredia.  

 
   Potrubná doprava 
 

V porovnaní s inými druhmi dopravy je to lacný a ekologický druh dopravy.  
Najvýznamnejšie suroviny prepravované potrubnou dopravou sú ropa a zemný plyn. Cez územie 

Slovenska vedú trasy potrubnej dopravy európskeho významu: plynovod Bratstvo a ropovod Družba, na 
ktorý sa v Tupej pri Šahách napája ropovod Adria.  

Ropovod Družba bol vybudovaný v rokoch 1960 – 1965 a pomocou 5 prečerpávacích staníc 
zabezpečuje prepravu ropy z Ruska. Ročnú kapacitu má 80 miliárd m3.  

Celková dĺžka plynovodov (vrátane zabezpečenia plynofikácie obcí) predstavuje 2 267 km.  
V súčasnosti sú veľmi aktuálne projekty plynovodov North Stream a South Stream, či Baltského 

ropovodu. Z dôvodov exponovanejšieho reliéfu Slovenska sa nepočíta s ich  vedením cez naše územie, 
čím by Slovensko stratilo príjmy z tranzitných poplatkov. 

Samozrejme, dôležité sú aj vodovody, nimi sa zásobuje obyvateľstvo vodou i zo vzdialených 
vodných nádrží, napr. Košice zo Stariny na Ciroche. 
 
   Riečna a námorná doprava 

 
V porovnaní s ostatnými druhmi dopravy patrí riečna doprava medzi ekologickejšie, lacnejšie ale 

aj pomalšie a závisí od výšky vodnej hladiny. Je zameraná na prepravu hromadných materiálov, 
nepodliehajúcich skaze. 

Riečna doprava sa na Slovensku realizuje len na prirodzených vodných tokoch, na riekach.  
Ťažisko v preprave tovarov je na rieke Dunaj (dĺžka slovenského úseku rieky je 172 km), ktorý má štatút 
medzinárodnej vodnej cesty a prostredníctvom vodnej cesty Rýn – Mohan - Dunaj spája Severné more 
s Baltským. Od roku 1998 je splavná aj vážska vodná cesta v úseku od Komárna po Sereď v dĺžke 78,85 
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km, pričom preprava tovarov prebieha na úseku Komárno - Duslo Šaľa v dĺžke 57 km. Splavná je v dĺžke 
7,5 km od hraníc s Maďarskom po Ladmovce aj rieka Bodrou, využíva sa však len nepravidelne.  

Prekládka a nakládka sa realizuje v prístavoch Komárno, Bratislava, Štúrovo a Šaľa (prístavisko 
slúži exkluzívne pre potreby Duslo Šaľa). Štatút verejného prístavu majú Bratislava, Komárno a Štúrovo. 
Prístav Komárno vykonáva úpravu plavebných súprav pre horný a dolný tok Dunaja. 

Vývoj a štruktúru prekladaných komodít v našom najväčšom prístave Bratislava dokumentujeme 
v grafe 1.  

 
Graf 1: Vývoj a štruktúra prekladaného tovaru v prístave Bratislava (2005-2007) 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Zdroj:  Slovenská plavba a prístavy a.s., interné materiály, 2008 
 

Malú námornú flotilu  Slovenska reprezentuje spolu 54 lodí s celkovou kapacitou 361 651 DWT. 
   Z hľadiska typu dominujú univerzálne nákladné lode (45), lode na prepravu rúd (6) a mraziarenské 
lode (3). Ako domovské prístavy využívajú najmä námorné prístavy Štetín, Terst a Hamburg. 
   Väčšinu z uvedených lodí (46) je využívaná inými štátmi, ktoré si ich zobrali do prenájmu. 
Nájomcami slovenských lodí sú Turecko 11 lodí, Ukrajina 10 lodí Bulharsko 7 lodí, Izrael 6 lodí. Grécko 
4 lode. Po 2 lode má v prenájme Estónsko, Poľsko a Sýria. V evidencii nájomcov našich lodí figuruje aj 
Taliansko a Veľká Británia, ktoré využívajú po 1 lodi. 
 
   Letecká doprava 
 

Letecká doprava je zameraná najmä na prepravu osôb na veľké vzdialenosti. V porovnaní 
s ostatnými druhmi je jej výhodou rýchlosť pri preprave na veľké vzdialenosti.  

Letecká doprava má vzhľadom na rozlohu štátneho územia najmä perspektívu v medzinárodnej 
doprave, nakoľko rentabilita letov rastie s rastúcou letovou vzdialenosťou. 

Z analýzy leteckej dopravy na začiatku rokov 2004—2005 je zrejmý nárast počtu prepravených 
osôb a pokles prepravy nákladov.  V roku 2004 vykázalo Slovensko najvýraznejší nárast leteckej dopravy 
spomedzi všetkých 25 členských krajín Európskej únie.  

Najvýznamnejšie letiská na Slovensku sú v Bratislave (je však v leteckom tieni Viedne)  
a Košiciach. Menšie letiská sú v Piešťanoch, Poprade, Žiline a Sliači slúžia najmä pre vnútroštátnu 
leteckú dopravu, resp. pre pristávanie chartrových turistických letov zo zahraničia.     

 
   Kombinovaná doprava 

 
    Prostredníctvom kombinovanej dopravy sa v súčasnosti realizuje podstatná časť zahraničného 
obchodu. Využíva výhody nízkej ceny železničnej a vodnej dopravy na veľké vzdialenosti a flexibilnosť 
cestnej dopravy (najmä kamiónmi) v počiatočných a koncových úsekoch prepravy. Kombinovaná 
doprava je ekonomicky i ekologicky výhodná spravidla pri preprave nad 500 km. Najpoužívanejším 
typom kombinovanej dopravy je kontajnerová doprava, ktorou je prepravovaný kusový tovar (napr. 
textilné výrobky, elektronika, strojárske výrobky). Kontajnery, t. j. medzinárodnými normami stanovené 
prepravné schránky umožňujú rýchle preloženie tovaru na loď, železnicu, či kamión. 
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 Kombinovaná doprava využíva terminály (prekladiská) na preloženie nákladu na iný druh dopravy, 
preto sa terminály nachádzajú v blízkosti významných dopravných uzlov (prístavy, veľké železničné 
stanice).  
 Na Slovensku sa nachádzajú funkčné terminály kombinovanej dopravy v Bratislave – 2 (na 
železničnej stanici a v prístave), Dunajskej Strede, Sládkovičove a Dobrej (v blízkosti Čiernej nad Tisou), 
málo využívané sú kontajnerové prekladištia v Žiline a Košiciach.  
 Terminály v Nových Zámkoch, Trstenej sú mimo prevádzky, v Ružomberku sa využíva ako sklad 
kalamitného dreva. 
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TRANSFORMÁCIA MALOOBCHODU NA SLOVENSKU 
 

Jana Mitríková 
 
 

Predtransformačná štruktúra maloobchodu na Slovensku 
 

Za predtransformačné obdobie možno jednoznačne považovať časové obdobie ohraničené 
kategorickou zmenou spoločensko-politického a v konečnom dôsledku aj ekonomického usporiadania 
hospodárstva Slovenskej republiky a zmeny jeho orientácie z direktívne plánovacieho systému na systém 
trhového hospodárstva, to znamená obdobie počínajúce záverom roka 1989 a končiace rokom 1990. 

V období rokov 1948 – 1953 prebiehala (Szczyrba, 2006) postupná likvidácia súkromného sektoru 
a jeho zoštátnenie v prospech štátnych podnikov, ktoré vznikli na báze znárodnených majetkov 
a spotrebných družstiev. Likvidácia súkromného vlastníctva v obchode bola podľa Szczyrbu (2006) 
v rozsahu až 100 % najväčšia zo všetkých socialistických štátov východnej Európy. Organizačne sa 
maloobchod v socialistickom Československu rozdelil na štátny a družstevný. V období centrálne 
plánovanej ekonomiky bola prevládajúcim obchodným konceptom na našom trhu menšia samoobsluha 
(budovali sa od polovice 50tych rokov) a tradičná pultová alebo zmiešaná potravinárska predajňa. Od 
polovice 60tych rokov aj nákupné strediská a obchodné domy s ponukou tovaru širokého sortimentu a pri 
špecializovanom sortimente malá špecializovaná predajňa alebo zmiešaná predajňa. 

      Maloobchodná sieť pred rokom 1989 sa vyznačovala: 
 
� Nízkou kapacitou (1/3 západného štandardu) 
� Nízkou kvalitou  
� Nevhodnou štruktúrou (málo veľkoplošných jednotiek)  
 
Na nedostatky  kapacitných ukazovateľov za nepotravinársky tovar pri hodnotení úrovne základných 

obslužných regiónov a ich stredísk poukázal Maryáš (1990). 
Z veľkoplošných predajní boli v tomto období na našom trhu známe iba obchodné domy. Tie patria 

medzi najdlhšie pôsobiace veľkoplošné formáty na našom trhu. Za prvý obchodný dom na území bývalého 
Československa možno považovať obchodný dom v Prahe Na příkopech z roku 1859, ktorý vznikol 
z pôvodného obchodu s kávou a čajom Jaroslava Brouka. Tento obchod už pod názvom Brouk a Babka sa 
v rokoch 1910 až 1911 rozširuje o sortiment textilného tovaru spolu s rozširovaním predajnej plochy. 
Medzi zriadené filiálky v ďalších mestách patrí bratislavský obchodný dom Dunaj. Po druhej svetovej 
vojne založený odborový podnik Obchodné domy koncentroval 20 odštepných závodov a jeden pridružený 
podnik Domy módneho odievania. V tých časoch bol celkový počet obchodných domov 49. 
V päťdesiatych rokoch minulého storočia bola vybraná pre obchodné domy značka Prior. Celková plocha 
Priorov vtedy predstavovala viac ako 80 tisíc m2. Od júla 1965 do 30. júna 1985 bolo v Československu 
počas dvadsaťročnej existencie Prioru uvedených do prevádzky 33 obchodných domov (v Českej republike 
18 a na Slovensku 15 prevádzok) (Szczyrba, 2006). 

 
2.  Etapy transformácie maloobchodu 
 
Zmena vlastníckych vzťahov v obchode a službách, riadených štátom, prebiehala v troch krokoch, 

ktorými boli právna úprava reštitúcií1 nasledovaná tzv. malou privatizáciou a prvou a druhou vlnou veľkej 
privatizácie. Na privatizáciu štátneho obchodu nadväzovala odlišná forma transformácie prevádzkových 
jednotiek  družstevného obchodu a služieb. Prebiehala v troch krokoch a to reprivatizáciou obchodných 
jednotiek, zoštíhlením priamo riadených jednotiek a uplatnením transformačného zákona č. 42/1992 Zb. o 
úprave majetkových vzťahov.  

Ako bolo vyššie spomínané, v období rokov 1990 – 1994 v dôsledku reštitúcií, transformácie 
družstiev a jednotlivých etáp malej a veľkej privatizácie sa radikálne zmenila trhová pozícia jednotlivých 
vlastníckych systémov. Viac ako 90% obratu slovenského obchodu reprezentujú rôzne formy súkromných 
firiem a zvyšný  podiel zaberajú už relatívne stabilizované spotrebiteľské družstvá. Východiskovým 

                                                 
1 podľa zákona č. 403/1990 Zb. zo dňa 02.10.1990 o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd ako tzv.  
   „reštitučný zákon“ a podľa zákona č. 42/1992 Zb. z dňa 21.12.1991 o úprave majetkových vzťahov  
   a vysporiadania majetkových nárokov v družstvách ako tzv. „transformačný zákon“.  
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obdobím pre zmenu vlastníckych vzťahov v slovenskom obchode bolo obdobie rokov 1990 až 1994. Na 
začiatku tohto obdobia pôsobili v ekonomike Slovenska dva relatívne samostatné obchodné systémy - 
systém štátneho a systém družstevného obchodu.  

 Transformácia2 ekonomiky priniesla aj zásadnú zmenu v postavení jednotlivých subjektov 
spotrebiteľského trhu.  Výrobcovia tovaru prestali byť monopolnými na trhu. Nastúpila domáca 
a zahraničná konkurencia, ktorá ich prinútila stať sa firmami, ktoré robia všetko pre to, aby vyhoveli 
prianiu zákazníkov. Spotrebitelia prestali tovar zháňať a stali sa skutočnými zákazníkmi. Vývoj posledných 
rokov  priniesol obchodu aj celý rad nepríjemností a prekážok. Za zmienku stojí spomenúť napríklad 
privatizáciu väčšiny štátnych obchodných podnikov, problémy s financovaním obchodných činností 
a v neposlednom rade aj nepriaznivé daňové a právne prostredie. O tom, že proces transformácie bol v tejto 
oblasti skutočne dynamický svedčí aj skutočnosť, že zatiaľ čo koncom roku 1992 predstavoval podiel 
súkromného sektoru na maloobchodnom obrate Slovenska 73,1 %,  v roku 1994, t.j. po ukončení malej 
privatizácie v obchode a službách  sa tento podiel zvýšil  až na 88,5 %  (pritom v priemysle len 53,8 %). 
Transformácia a  deetatizácia subjektov v maloobchode bola najrýchlejšia v prvých rokoch prechodu na 
trhovú ekonomiku. Najvyššie prírastky boli zaznamenané v roku 1992, ktorý bol hodnotený z tohto 
pohľadu ako obdobie najvyššieho rozmachu subjektov v podnikaní v oblasti obchodu a služieb. Na 
začiatku procesu transformácie bol tiež zaznamenaný najmenší úbytok počtu podnikateľských subjektov.  

Z hľadiska etáp vývoja maloobchodu pred rokom 1989 a po tomto roku je možné vymedziť dve 
periódy a to:  

 
Atomizácia maloobchodnej siete 
 
Vývoj maloobchodnej siete bol v transformačnom období vo svojej prvej fáze (atomizácii) spojený 

so zmenou spoločensko-ekonomických podmienok a politického prostredia. Je dôsledkom privatizačných 
a reštrukturalizačných procesov, prejavujúcich sa veľkým počtom obchodných živností, likvidáciou 
mnohých dovtedajších veľkých obchodných organizácií a iba pozvoľným vytváraním nových filiálok. 
Atomizácia obchodu (začiatok v 90tych rokoch 20. stor.) bola priestorovo a organizačne charakteristická 
roztrieštením štruktúry maloobchodu so znakmi decentralizácie a dekoncentrácie štruktúr maloobchodnej 
siete, ktorá bola značne rozdrobená. Zvýšenie počtu organizácií, pôsobiacich vo sfére obchodu a služieb, 
malo za následok nárast počtu pracovníkov, ktorý bol v predchádzajúcich rokoch typický iba pre krajiny s 
vyspelou ekonomikou. Transformácia maloobchodnej siete v období atomizácie prebiehala takmer bez 
účasti zahraničných maloobchodných reťazcov, a tým aj ich minimálnym vplyvom na prebiehajúce zmeny 
v štruktúre maloobchodnej siete a vo fyzickej a funkčnej priestorovej štruktúre mesta. Rozvoj maloobchodu 
bol realizovaný výhradne novodobým súkromným slovenským kapitálom a poznamenaný rozpadom 
štátnych a družstevných organizácií vnútorného obchodu. 

 
Kupónová privatizácia 
 
Základnou myšlienkou kupónovej privatizácie rozbehnutej v roku 1991 bola rýchla transformácia 

štátnych podnikov na akciové spoločnosti, teda premena štátneho vlastníctva na súkromné. Vo vtedajšom 
Československu sa na kupónovej privatizácii zúčastnilo 8,5 milióna ľudí, z toho 2,5 na Slovensku. Každý 
občan nad 18 rokov mal nárok na kupónovú knižku, v ktorej boli šeky na tisíc bodov, za ktorú zaplatil 
symbolických 1000 Sk.  V ponuke boli akcie 1492 podnikov v hodnote 300 mld Sk, z toho 504 
slovenských s majetkom asi 80 až 90 mld Sk. V prvej vlne kupónovej privatizácie sa v rokoch 1991 až 
1993 previedol na Slovensku do súkromného vlastníctva majetok 678 firiem v hodnote vyše 169 mld Sk.  

Zdroj: www.eprofit.sk (20.10.2009) 
 
Štát už nevytvára podobu maloobchodnej siete, tá je úplne v rukách súkromného sektoru, čo 

dokumentuje nasledujúci graf 1.    
 
Kvalitatívna, ale najmä kvantitatívna zmena v procese transformácie štátnych a družstevných 

obchodných podnikov na súkromné podnikateľské subjekty nastala v období rokov 1995 až 1998. Aj keď 
rozhodujúci podiel na transformácii obchodu mala tzv. „malá privatizácia“, zostal značný priestor pre 
ďalšiu etapu procesu transformácie, tzv. veľkú privatizáciu. Touto formou bolo na Slovensku postupne 

                                                 
2 Pod pojmom transformácia chápeme proces prechodu od plánu k trhu, premenu centrálne riadeného plánovacieho 
a rozhodovacieho systému na decentralizovaný, t.j. atomizovaný trhový systém. 
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sprivatizovaných všetkých 83 zostávajúcich štátnych podnikov obchodu a služieb. Nové spoločensko-
ekonomické a právne opatrenia viedli k rozsiahlemu vytváraniu podnikateľskej sféry na základe 
Živnostenského zákona a Obchodného zákonníka. Odvetvie obchodu dosiahlo najväčší podiel zastúpenia 
právnych subjektov v podnikaní v národnom hospodárstve.  
 

     Graf 1: Maloobchodný predaj vo verejnom a súkromnom sektore na Slovensku v mil. Sk za obdobie rokov  
            1989 až 2001 

 
      Zdroj: Štatistické ročenky Slovenskej republiky, 1994 - 2000 

 
Proces atomizácie maloobchodu tak predstavuje podľa Bednářa (2005) zmeny: 
 
• v priestorovej štruktúre mesta: 
vo fyzickej štruktúre: zhoršenie (chátranie, úpadok) alebo zlepšenie (regenerácia) fyzického stavu 

objektov 
vo funkčnej štruktúre: zmenu alebo zachovanie funkčného využitia pozemkov, plôch, objektov a 

priestorov pre maloobchod, napr. opúšťanie mnohých predajných jednotiek pôvodnými užívateľmi  
 
• v štruktúre maloobchodu: 

nachádzanie nových priestorov pre maloobchodné podnikanie, zmenu alebo zachovanie sortimentu 
predajných jednotiek, zvýšenie počtu predajných jednotiek, nárast predajných plôch, zvýšenie podielu 
nepotravinárskych predajní na celkovom počte predajných jednotiek apod. 

V období rokov 1994 až 1996, ktoré je považované za prelomové medzi obdobím atomizácie 
a koncentrácie, na jednej strane stále prevládali v rámci slovenského obchodu malí podnikatelia (buď 
živnostníci s rodinnou firmou, alebo spoločnosti s malým počtom zamestnancov) a na strane druhej 
dôkazom smerovania ku koncentrácii a vytváraniu obchodných reťazcov je voľné združenie 12 
obchodných partnerov Spona (ktoré združuje nové právnické firmy, ktoré začali pôsobiť na trhu 
s potravinami po privatizácii sietí Zdroja) a vstup nadnárodnej spoločnosti Tesco na náš trh (kúpou 
obchodných domov od spoločnosti K-Mart).  

Na trhu pretrváva vedúce postavenie bývalých štátnych alebo družstevných subjektov (Jednota, 
sprivatizované Zdroje, atď.), pri súčasnom vzniku množstva nových menších nezávislých prevádzok. 
Možno teda konštatovať, že napriek dosiahnutiu určitých pozitívnych výsledkov v reštrukturalizácii 
obchodných konceptov, v ich skladbe do konca roku 1998 nedošlo k výraznejším kvalitatívnym zmenám.  
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Ako už bolo vyššie načrtnuté, v období rokov 1995 až 1998 začínajú aj na Slovensku vznikať prvé 
aliancie koncentrujúce závislých ale aj nezávislých členov, ako sú nákupné a zúčtovacie centrály 
(Slovzdroj, Slovpos, Spona, Coop Slovakia, Coop Tatry, Coop Veľkonákupňa). V tabuľke TOP 50 lídrov 
trhu dominuje domáca súkromná forma vlastníctva, ktorá sa z 50% v roku 1995 zvyšuje na 52% v roku 
1998. Sú to prevádzkovatelia sprivatizovanej siete Zdroj a sprivatizovaných veľkoobchodov, ale aj nové 
distribučné spoločnosti.  

Postupne sa začína prejavovať globalizácia v malooobchode Slovenskej republiky a expanzia 
zahraničných reťazcov, prostredníctvom lokalizácie veľkoplošných predajní v jednotlivých mestách 
Slovenska. Podiel zahraničnej formy vlastníctva na obrate TOP 50 narastá z 20% v roku 1995 na 24% v 
roku 1998. V období rokov 1995 až 1998 sa začína veľmi mierne zvyšovať koncentrácia obratu. V roku 
1995 koncentruje TOP 50 najväčších obchodníkov 11% celkového maloobchodného obratu, v roku 1998 sa 
koncentrácia zvyšuje na 14%.  

 
Koncentrácia maloobchodnej siete 
 
V druhej fáze tzv. fáze koncentrácie v zmysle úbytku nákupných miest, prebiehajúcej od konca 90-

tych rokov 20. storočia je badateľný pokus o výstavbu prvých supermarketov s domácim kapitálom. Ako 
príklad možno uviesť výstavbu supermarketu Verimex v Liptovskom Mikuláši na sídlisku Podbreziny 
v roku 1992 spoločnosťou VEREX, s r.o. Na predajnej ploche 2500 m2 zákazníkom ponúkajú 14000 
druhov tovaru, z ktorého takmer 75 % výrobkov pochádza od slovenských producentov.  V Prešove  
spoločnosť FEST-TEMEX engineering, s r.o. Prešov3 otvára 1.12.1993 supermarket Hruška, v ktorom je na 
predajnej ploche 3600 m2 ponúkaných 9000 položiek rýchloobrátkového tovaru. Takto bol v prevádzke do 
4.6.1997, odkedy sú tieto priestory predajne prenajímané rôznym spoločnostiam  (napr. MOUNTFIELD, 
Black Red White, OKAY elektrospotrebiče ai.). Tou istou spoločnosťou bol v roku 1995 otvorený 
supermarket Mila v Košiciach-Ťahanovciach.    

 Etapa internacionalizácie a globalizácie maloobchodu sa na Slovensku prejavuje naplno koncom 
90tych rokov 20. storočia masívnou expanziou zahraničných obchodných sietí importujúcich na slovenský 
trh know-how, efektívne logistické metódy, efektívne spôsoby komunikácie i nové typy maloobchodných 
konceptov. Globalizácia, integrácia a koncentrácia začínajú nadobúdať reálne rozmery aj na slovenskom 
trhu. Koncentrácia tu vystupuje v zmysle úbytku nákupných miest, avšak kapacita nákupných miest zostáva 
nemenná, prípadne vzrastá, čo znamená, že na úpadku sú skôr malé či menšie obchodné spoločnosti. Záver 
roku 1998, ale predovšetkým rok 1999 je vo vývoji maloobchodu Slovenska determinovaný 
nekompromisným nástupom obchodných reťazcov a veľkých obchodných zoskupení.  

Stupeň koncentrácie maloobchodu Slovenska je však zatiaľ relatívne nízky. Zatiaľ čo vo vyspelých 
ekonomikách patrí zhruba 70% ekonomického priestoru koncentrovanému obchodu, na Slovensku 
dosahuje tento podiel cca 30%. Táto etapa internacionalizácie, koncentrácie a globalizácie maloobchodu 
priniesla podstatné zmeny na náš trh, objavujú sa postupne siete supermarketov,  hypermarketov, 
diskontných predajní, hobbymarketov a iných špecializovaných veľkopredajní. V roku 1999 bol postavený 
na Slovensku prvý hypermarket (Tesco), v roku 2000 prvé väčšie obchodné centrum (OC Danubia) a 
polyfunkčné nákupno-zábavné centrum (Polus City Center). Postupne sa mení štruktúra predajných 
formátov aj tiež ich predajná plocha. Pozícia obchodných domov a nákupných stredísk sa v období rokov 
1993 – 2004 výrazne oslabila, naopak, predajná plocha hypermarketov a supermarketov sa podľa 
zisťovania Štatistického úradu Slovenskej republiky4 stále zväčšuje (viď graf 2). Tieto údaje o zmene 
veľkosti predajnej plochy jednotlivých formátov na Slovensku boli zisťované nasledovne. Za roky 1993 
a 1994 nebolo v Štatistických ročenkách uvádzané, za aké firmy (čo sa týka počtu zamestnancov) sú tieto 
údaje zisťované. Za roky 1995 a 1996 to boli údaje o maloobchodnej sieti za organizácie s počtom 
pracovníkov 25 a viac a od roku 1997 do 2006 to boli formy s 20 a viac zamestnancami.  

 
Veľkoplošné predajne bývajú súčasťou veľkoformátovej maloobchodnej štruktúry nákupných 

centier, lokalizovaných nie len v periférnych lokalitách veľkých miest, ale začínajú sa objavovať aj v ich 
centrách.  V tejto etape dochádza k neprehliadnuteľnej priestorovo-organizačnej koncentrácii, ktorú 
iniciujú  a prehlbujú nadnárodné maloobchodné koncerny. Miestna samospráva je konfrontovaná 
s projektmi nadnárodných maloobchodných reťazcov a pokiaľ nie sú v zásadnom rozpore s územným 

                                                 
3 Spoločnosť  FEST-TEMEX engineering, spol. s r.o. Prešov bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.9.1993 a  
   zapísaná do Obchodného registra Slovenskej republiky dňa 18.10.1993 
4 Štatistické ročenky Slovenskej republiky, 1994 - 2005 
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z toho Obchodné domy nákupné strediská zmiešané predajne supermarkety hypermarkety

plánom, tak nejavia snahu ich akokoľvek obmedzovať či dokonca regulovať, okrem architektonickej 
koncepcie v oblastiach vo vnútri kompaktnej mestskej zástavby. 

 
V súlade so spotrebiteľskou a regionálnou diferenciáciou a rozvojom spotrebiteľského vnímania, 

správania a potrieb sa rozširuje spektrum maloobchodných konceptov, obchodných zón a polyfunkčných 
centier. Kvalitatívnu expanziu urýchľuje najmä prienik nadnárodných spoločností na slovenský trh. 
Graf 2: Zmena veľkosti predajnej plochy jednotlivých formátov na Slovensku v období rokov 1993 až 2006     

 
 Zdroj: Štatistické ročenky Slovenskej republiky, 1994 – 2007 
 

Proces koncentrácie maloobchodnej siete prináša podľa Bednářa (2005) tieto zmeny: 
 

• v priestorovej štruktúre mesta: 
v morfologickej štruktúre: výstavba nových morfologických štruktúr (veľkoplošných objektov) 
vo funkčnej štruktúre: objavuje sa nový typ rozsiahlych monofunkčných plôch občianskej 

vybavenosti; využívajú sa na to voľné plochy na okraji kompaktnej zástavby mesta za účelom výstavby 
nákupných centier  

• v štruktúre maloobchodu: 
nové formy maloobchodného predaja (hobbymarkety, hypermarkety, supermarkety), zníženie 

významu obchodných domov v centre mesta apod. 
 
Ak atomizáciu maloobchodnej siete (ako jej prvú vývojovú etapu) hodnotíme z časového hľadiska 

na území Českej a Slovenskej republiky, môžeme badať nasledujúce rozdiely. Na území Českej republiky 
dosiahla svoj vrchol v polovici 90. rokov 20. storočia a hneď prešla do druhej vývojovej etapy 
koncentrácie a internacionalizácie obchodných aktivít. Na Slovensku vplyvom odlišnej ekonomickej a 
politickej situácie, ktorá zbrzdila príchod zahraničných obchodných reťazcov, atomizácia maloobchodnej 
siete pokračovala ešte v druhej polovici 90. rokov 20. storočia.  

 
Top obchodné spoločnosti na Slovensku 
 
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi na Slovensku domáce firmy strácajú trhový podiel 

v prospech medzinárodných obchodných spoločností a vďaka tomu, že zahraničné reťazce preberajú do 
svojich aktivít  funkciu veľkoobchodu, eliminoval sa článok medzi výrobou a maloobchodom a tieto 
reťazce tak získavajú výhodnú pozíciu voči dodávateľom tovaru. Dokladom stupňa globalizácie 
slovenského maloobchodného trhu je aj štruktúra TOP 50 obchodných firiem (podľa ich celkového obratu), 
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ktorá predstavuje jeden zo signifikantných znakov súčasného vývoja maloobchodu. O reálnom stave 
slovenského obchodu pravidelne informujú odbornú i laickú verejnosť spoločnosti GfK Slovakia a 
 TERNO, (o stave českého obchodu INCOMA Research  a  Gfk Praha). Každoročne  vypracujú okrem 
iných správ aj ročné hodnotenie stavu obchodu na Slovensku pod názvom TOP 50 obchodných spoločností.  

 
 
 

Tabuľka 1: Vývoj štruktúry TOP 10 obchodných spoločností na Slovensku podľa obratu (v mld. Sk)  
TOP 1996 TOP 2007 

por. spoločnosť obrat 
v mld.Sk 

počet 
prevádzok 

spoločnosť obrat 
v mld.Sk 

počet 
prevádzok 

1. Tesco Stores SR, a.s. * 3,80 7 Tesco Stores SR, a.s. * 37,25 60 
2. Prima Zdroj Holding a.s. 3,30 46 Metro Cash&Carry Slovakia, 

s.r.o.* 
17,60 5 

3. Zdroj Univers 1,30 56 Billa s.r.o. * 13,30 90 
4. OD Prior Stred * 1,20 9 Kaufland SK v.o.s. * 10,80 29 
5. ATVE 1,10 15 Ahold Retail Slovakia  k.s. * 8,00 25 
6. Pecom Group * 1,10 6 NAY, a.s. *# 6,03 22 
7. Sintra s.r.o. 1,10 17 CBA SK, s.r.o. 5,29 280 
8. Adut 1,10 14 LIDL Slovenská republika, 

v.o.s. * 
4,90 86 

9. Kon-rad s.r.o. 1,00 1 BARCZI s.r.o. 4,80 80 
10. DDK Slovakia * 1,00 1 bauMax SR, s.r.o. * 4,70 11 
1. – 10. 16 mld. Sk 1. – 10. 112,67 mld. Sk 

     Vysvetlivky: * zahraničná majetková účasť 
Zdroj: Moderní obchod, 5/1997 – 5/2008 

 
NAY, a.s. sa medzi spoločnosti so zahraničnou majetkovou účasťou (Enterprise Investors) dostáva 

až v roku 2005 a to po 15 rokoch od svojho založenia s čisto slovenským kapitálom 
- Poznámka: V čase realizovania prieskumu bola národnou menou slovenská koruna, preto je aj 

uvádzaná v tomto príspevku. Od 1. januára 2009 bola národná mena nahradená eurom, preto uvádzame 
aktuálny konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk. 

 
Tabuľka 1 dokumentuje charakter prehlbujúcej sa internacionalizácie a koncentrácie slovenského 

maloobchodného prostredia. Zatiaľ čo pred niekoľkými rokmi prevládali domáce firmy, dnes je situácia 
odlišná. V jeho maloobchodnom priestore v roku 2007 pôsobilo v rámci TOP 10 obchodu 7 nadnárodných 
spoločností Tesco (GB), Metro (D), Rewe (D) (predajne Billa), Schwarz (D) (predajne Kaufland a Lidl), 
NAY (USA-PL), RoyalAhold (NL), a bauMax (A).  

Zatiaľ čo už niekoľko rokov patria na českom trhu zahraničné obchodné reťazce medzi najväčšie 
obchodné spoločnosti, v skupine desiatich obchodných firiem s najväčším obratom na Slovensku sa 
môžeme ešte stretnúť s niektorými domácimi zástupcami. Z tabuľky  TOP 10 obchodu na Slovensku v roku 
2007 sa udržali 2 spoločnosti so slovenským kapitálom CBA SK a Tabak Barczi, avšak oproti roku 2004 to 
znamenalo úbytok o 1 spoločnosť. Spoločnosť CBA SK začala podnikať pod týmto názvom od mája 2005, 
kedy vznikla ako dcérska spoločnosť firmy M-Market Lučenec. Prvé miesto v celkovom obrate si na 
Slovensku už dlhodobo od svojho vstupu na náš trh udržiava spoločnosť Tesco Stores a.s. 21.3.1996 
odkúpila 7 obchodných domov od americkej spoločnosti K-mart (Bratislava, Košice, Prešov, Banská 
Bystrica, Žilina, Nitra, Stará Turá) a bola prvou spoločnosťou, ktorá na Slovensku v roku 1999 otvorila 
veľkoplošný formát – hypermarket (v meste Nitra). V roku 2005 bola prvýkrát v histórii hodnotení TOP 50 
jedinou obchodnou spoločnosťou, ktorá prekročila celkovým obratom sumu 20 miliárd Sk a v roku 2007 35 
mld Sk. V poradí najúspešnejších obchodných spoločností si tak v roku 2007 Tesco Stores SR s.r.o. s 
obratom 37,25 miliárd Sk udržalo vedúcu pozíciu na slovenskom trhu. Metro Cash&Carry Slovakia, s.r.o. 
je svojou veľkosťou obratu (17,60 mld. Sk) druhou najúspešnejšou spoločnosťou na slovenskom trhu. 
Dlhoročnou „trojkou“ medzi TOP 50 obchodníkmi bola i v minulom roku spoločnosť Billa s.r.o 
(medzinárodná skupina REWE). Je to súčasný supermarketový líder na slovenskom trhu. Celkový obrat 
13,30 mld. Sk sa zrealizoval  v 90 supermarketoch na predajnej ploche viac ako 80000 m2.  V segmetne 
diskontu v minulom roku jasne dominoval Lidl s 86 diskontnými predajňami, z medzinárodnej skupiny 
Schwarz, ktorý dosiahol celkový obrat 4,9 mld. Sk. Z tejto skupiny na našom trhu pôsobí aj spoločnosť 
Kaufland SK v.o.s. Obe tieto spoločnosti patriace spoločne pod nemeckú skupinu Schwarz sú 
zaregistrované na našom trhu ako samostatné obchodné subjekty (Mitríková, 2008).  
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Dôležité zastúpenie v TOP 50 má aj obchod spotrebných družstiev COOP Jednota, SD. COOP 
Jednota Slovensko, SD je spoločnosť, spájajúca 28 právne samostatných spotrebných družstiev na 
Slovensku s celkovým obratom prevyšujúcim 40 mld. Sk. Iba organizačná a ekonomická samostatnosť 
nedovoľuje evidovať obchod spotrebných družstiev  ako celok, inak by bola spoločnosť COOP Jednota 
Slovensko, SD absolútnou jednotkou na slovenskom trhu.  (Mitríková, 2008). 

V druhej desiatke najlepších obchodníkov minulého roku opäť dominovali predajcovia potravín 
(80%), dopĺňaní hobbymarketom a drogériovou sieťou. Celkový dosiahnutý obrat tejto skupiny 27,67 
miliárd korún však znamenal už iba 15,1 % podiel na celkovom obrate. Zvyšných 30 obchodných 
spoločností sa na celkovom TOP 50 obrate podieľalo 23,3 %. 

Ak porovnáme celkový obrat TOP 50 obchodných spoločností na Slovensku v roku 2004, tak tie 
dosiahli celkový obrat z predaja 141,4 mld. Sk a v roku 2005 to bolo 145,2 mld. Sk. V roku 2007 to bolo 
182,81 mld Sk. Aj keď v roku 2005 bol obrat v porovnaní s rokom 2004 vyšší, rastový index (103,8 mld. 
Sk) bol za posledných päť rokov najnižší. No v porovnaní s rokom 2000 dosiahli TOP 50 obchodníci 
v minulom roku takmer 100%-ný obratový nárast. Celkové porovnanie dosiahnutých obratov 
z predchádzajúcich rokov (2006, 2007) ukazuje, že na celkovom pomere obratu dvoch rokov (koeficient 
113,7) sa podieľal maloobchod nárastom o 24 mld. Sk (koeficient 120,5), pri približne rovnakých 
hodnotách veľkoobchodu, avšak klesajúcich podieloch cash&carry (koeficient 90,0). 

 
3.  Obchodné spoločnosti na Slovenskom v maloobchodnom trhu  
 
Nadnárodné obchodné spoločnosti 
 
V období globalizácie, ktorá je synonymom pre obdobie 90. rokov 20. storočia a predovšetkým pre 

súčasnosť,  sa aktivity medzinárodných obchodných firiem stále zrýchľujú.  Stále intenzívnejší prienik 
medzinárodných obchodných firiem na náš trh nám dokumentuje aj tabuľka 2. Najčastejšie sú veľkoplošné 
formáty lokalizované na periférii miest, blízko obytných sídlisk s dobrou dopravnou dostupnosťou, 
najčastejšie sú to veľké nákupné centrá. Vývoj v rurálnych oblastiach je samozrejme menej dynamický, no 
aj tam sa dá podľa Drtinu (1996) počítať  s tým, že postupom času dôjde k výstavbe menších, cenovo 
agresívnejších diskontných predajní, no hlavne menších supermarketov (401 – 1000 m2). Výstavba 
veľkoplošných predajní na perifériách miest má však aj veľa negatívnych dôsledkov. Na jednej strane 
môže ohrozovať vnútorné hierarchické usporiadanie maloobchodnej siete mesta, v dôsledku čoho 
zaniká veľké množstvo malých predajní so špecializovaným tovarom a taktiež môže spôsobiť odliv  
obchodnej funkcie mesta z jeho centra na okraj. Umiestňujú sa najčastejšie na nevyužité plochy 
v blízkosti obytných zón, alebo do prímestskej krajiny v blízkosti významných dopravných ťahov. 
Nakoľko každý nový projekt okrem samotnej predajne musí počítať aj s dostatočnou kapacitou 
parkovacích plôch, je zrejmé, že plocha, ktorú bude celý komplex zaberať, bude značne rozsiahla, častokrát 
až dvojnásobná. S intenzívnou výstavbou týchto veľkoplošných predajní na okrajoch miest sa znižuje 
estetická hodnota prímestskej krajiny, krátkodobá prímestská rekreácia sa vzďaľuje, a pod.  Ďalším 
argumentom je nadmerné zaťaženie hlavných dopravných ťahov smerom k nákupným centrám. 
Tento trend je podporovaný životným štýlom propagujúcim pohodlný nákup automobilom. Jednoduché 
možnosti parkovania zdarma vytvárajú bezkonkurenčné podmienky nákupom v centrách miest, kde sa 
nachádzajú najčastejšie platené parkoviská. Opačná situácia je s dostupnosťou MHD, ktorá je zvyčajne 
lepšia do centra mesta, ako je to k veľkoplošným predajniam najčastejšie umiestneným na perifériách 
miest. Ďalšou otázkou je, či je vhodné ponechať obchodným firmám pre ich rozvoj voľnosť alebo či majú 
obce ich priestorovú expanziu nejako usmerňovať. Tento problém sa vo vyspelých európskych krajinách 
riešil v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Rýchly nárast mobility a zmeny v nákupnom správaní sa 
obyvateľstva boli vtedy jedným z podmieňujúcich faktorov pre rozvoj nových veľkokapacitných predajní 
a účelovo budovaných nákupných stredísk, často v mimocentrálnych lokalitách na okrajoch miest 
(Mitríková, 2008).  

Nie vždy platí, že expanzia na zahraničné trhy musí nutne znamenať zisk pre expandujúcu 
spoločnosť. Trh v období prehlbujúcej sa internacionalizácie a globalizácie je pre ekonomické aktivity 
natoľko flexibilný, že obchodné firmy veľmi rýchle prehodnocujú svoje priority, aby sa mohli sústrediť na 
relevantné z hľadiska ich obchodných záujmov. Príklady z vývoja na českom i slovenskom trhu 
z posledného obdobia sú toho jasným dôkazom. Takto napríklad v roku 2005 opustila slovenský trh 
belgická Delvita (supermarkety), ktorú kúpila rakúska Billa. Delvita sa tak istý čas sústredila na presadenie 
sa na českom trhu. No k podobnej situácii dochádza 1.6.2007, kedy Billa (za 100 mil eur) prevzala 97 
predajní Delvita. 
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Slovenské obchodné spoločnosti  
 
Spotrebné družstvá, obchodné aliancie a siete  
 
Po roku 1989 v počiatočnom období ekonomickej transformácie bolo obchodné podnikanie takmer 

úplne zastúpené malými firmami, medzi ktorými vzájomná kooperácia neexistovala. V druhej etape vývoja 
maloobchodnej siete, v etape koncentrácie a internacionalizáce  ekonomický tlak zahraničných obchodných 
reťazcov zlikvidoval veľké množstvo malých obchodníkov, no súčasne ostatných prinútil integrovať sa, 
prevziať pravidlá hry, voči ktorým pôvodne hľadali ochranu a začali ich na trhu tvrdo uplatňovať. Okrem 
malých predajcov sa integrujú tiež veľké multinacionálne firmy za účelom zvýšenia svojej 
konkurencieschopnosti, pre územia Európy, označované ako tzv. „Euro-kooperácie“.   

Podľa Pražskej a Jindru (1998) sa podľa povahy delia na veľkoobchodné aliancie, ktoré sa 
zameriavajú na spoločný nákup a dobrovoľné reťazce s napojením na veľkoobchod, pre ktorých je 
spoločný nákup tiež hlavným zmyslom spolupráce. Osobitnú skupinu tvoria marketingové aliancie, ktoré 
sú väčšinou iniciované veľkoobchodmi na propagáciu výrobkov v radoch maloobchodníkov (tzv. „letákové 
siete“, napr. elektro). 

 V rokoch 1995 – 1998 vznikali prvé aliancie koncentrujúce závislých a nezávislých členov, ako sú 
nákupné a zúčtovacie centrály. Patrili medzi ne napríklad Spona Zdroj, Slovpos a COOP Jednota. COOP 
Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, je v súčasnosti najúspešnejším integračným zoskupením na 
Slovensku. Vzniklo zlúčením doterajšieho Slovenského zväzu spotrebných družstiev a obchodno-nákupnej 
centrály siete Jednota Coop Centrum, a.s.  Jedným z integračných krokov spotrebných družstiev Jednota 
bola okrem vytvorenia spoločného reťazca predajní COOP aj spoluúčasť na vytvorení nadnárodného 
nákupného centra COOP EURO a.s., so sídlom v Bratislave.   

Ďalšou významnou obchodnou alianciou Slovenska roku 2003 bola Spona Zdroj s centrom 
v Považskej Bystrici. V septembri 2003 sa akciová spoločnosť Spona Zdroj stala súčasťou medzinárodného 
holdingu CBA so sídlom v Maďarsku. Odvtedy uvedená aliancia zmenila i názov na CBA SK.   

Obchodná aliancia SLOVPOS a.s. bola založená v roku 1998 na základných princípoch centrálneho 
nákupu potravinárskeho tovaru pre osem významných nezávislých veľkoobchodov, ktoré sú zároveň 
akcionármi spoločnosti. Medzi členmi Slovposu dominuje košický veľkoobchod Labaš, čo dokumentuje aj 
dvanásta pozícia medzi TOP 50 obchodnými spoločnosťami na slovenskom trhu v roku 2005 a jedenásta za 
rok 2007 s celkovým obratom 4,10 mld Sk. Centrálny nákup v štruktúre až 98% potravín a obrat 
presahujúci 4 miliardy Sk zásobuje maloobchodnú sieť BALA prakticky po celom Slovensku. Tak ako 
materská firma, aj dcérska spoločnosť BALA zaujala významné miesto v rámci maloobchodných sietí 
pôsobiacich na Slovensku a v súčasnosti spoločnosť zastrešuje 700 predajní na celom území republiky. 

Obchodníci na Slovensku spoznali, že bez veľkých odberov nemajú v konkurencii s medzinárodnými 
sieťami šancu. To viedlo napríklad Spona Zdroj na hľadanie silnejšieho partnera a podobne i COOP 
Jednota Slovensko sa zamerala k ešte prepracovanejším väzbám centrálneho nákupu s logistikou. Tieto 
výsledky dokazujú možnosti domácich subjektov zdravo konkurovať nadnárodným obchodným reťazcom, 
ktoré postupne prichádzajú na trh. 

V roku 2004 sa predpokladalo súperenie o zákazníka a to slovenským obchodom na jednej strane a 
stále rastúcim počtom diskontov vo väčších  i menších mestách a  regionálne pôsobiacim nadnárodným 
veľko, či maloobchodom na strane druhej. A tak súčasťou stratégie udržania si pozícií slovenského 
obchodu medzi konkurenciou v ostatnom období je i ponuka vlastnej maloobchodnej značky ako 
alternatívy voči značkovým produktom i vydávanie zákazníckych kariet, či vernostných bonusov a to ako 
družstevného obchodu (COOP Jednota), obchodných aliancií (CBA, NOBA), či obchodných sietí (Bala, 
Milk-Agro, V-drogérie). Z tohto pohľadu najviac uspeli spoločnosť COOP Jednota a CBA, ktorých počty 
lojálnych zákazníkov napriek agresívnym ponukám konkurencie vzrástli.  

 
Obchodné domy 
 
V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20.tor. bol zaznamenaný najväčší rozmach obchodných 

domov na Slovensku. Zaberali nielen mimoriadne výhodné lokality v intravilánoch miest, ale boli 
prakticky jedinými objektmi, ponúkajúcimi široký sortiment od potravín, drogérie, potrieb pre domácnosť, 
obuv i ošatenie až po módne doplnky. Pred privatizáciou prevažne patrili pod už spomínanú obchodnú sieť 
Prior alebo boli súčasťou obchodu spotrebných družstiev. Privatizácia obchodnej siete na Slovensku silno 
poznačila stav i úroveň existujúcich obchodných domov, a to v dobrom i negatívnom zmysle slova. 
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Prechod šiestich najlukratívnejších slovenských obchodných domov zo siete OD Prior do vlastníctva 
amerického obchodu K-Mart ich prevádzku na počiatku svojou obchodnou filozofiou výrazne negatívne 
poznačil, ale ich súčasný vlastník (od roku 1996) Tesco Stores im postupne vrátil význam i lesk.  

 V súčasnosti druhú významnú skupinu, a to až desiatich obchodných domov, vlastní a prevádzkuje 
akciová spoločnosť Prior. Obchodné domy Prior-Stred sú lokalizované v centrálnych zónach miest 
Lučenec, Považská Bystrica, Martin, Zvolen, Prievidza, Liptovský Mikuláš, Partizánske, Piešťany, Trenčín 
a Žiar nad Hronom. Do tejto siete obchodných domov je začlenený i OD Ružinov v Bratislave, ktorý so 
spoločnosťou Prior – Stred spolupracuje na obchodnej a marketingovej stratégii. 

Treťou, donedávna z pohľadu prevádzkovania obchodných domov silnou skupinou, sú objekty 
spotrebných družstiev, patriace pod jednotný systém COOP Jednota Slovensko, SD. Za posledných desať 
rokov klesol počet obchodných domov viac ako o štvrtinu. I súčasných 25 prevádzkovaných objektov 
v ťažkej konkurencii s nákupnými centrami musí hľadať svoju obchodnú filozofiu. Výstavba a ďalšie 
otváranie obchodno-zábavných centier zvyšujú tlak na rozhodnutia vedení obchodných domov v ich 
ďalšom smerovaní. Ich nespornou výhodou oproti uvedeným centrám je, že sú väčšinou postavené ako 
súčasť centier miest alebo veľkých sídlisk. Ak z tejto výhody chcú profitovať, tak tieto objekty musia 
vytvoriť charakter svojej „jedinečnosti“ oproti konkurencii – jedinečnosti značky, sortimentu, komfortu 
nákupu ale najmä servisu pre zákazníkov. Tak sa začnú postupne odlišovať oproti značkovým obchodom 
v obchodno-zábavných centrách. Ale najmä musí to byť ponuka komfortu obchodných domov, ktorá 
pomôže vrátiť náročného zákazníka do centier miest (Mitríková, 2008).  

 
Výstavba veľkoplošných predajní na Slovensku a ich vplyv na nákupné  správanie sa  
 zákazníkov 

 
Veľkoplošné predajne predstavujú obľúbený cieľ mnohých slovenských zákazníkov a to nielen 

vďaka svojej širokej ponuke tovaru. Všeobecne je obľuba veľkoplošných predajní  odstupňovaná 
v závislosti na veľkosti predajnej plochy, na sortimentnej skladbe, ktorá diverzifikuje tieto predajne.  

Pre nákupné centrá typická príjemná atmosféra, dobrá možnosť bezplatného parkovania a ich 
multifunkčnosť vytvára priestor pre maximalizáciu dĺžky pobytu zákazníka v nákupnom centre a s tým 
spojené zvyšovanie priemerných výdajov za nákup tovaru a služieb. A tak už aj na Slovensku sa pre 
mnohých spotrebiteľov stalo nakupovanie v nákupnom centre počas víkendu neoddeliteľnou súčasťou 
trávenia voľného času. Vo väčšine prípadov tvorí kostru nákupného centra hypermarket, vytvárajúci 
zázemie pre nákupnú galériu s desiatkami predajní a stravovacích zariadení. Tie spolu s obchodnou 
spoločnosťou, ktorej patrí centrálny hypermarket, vystupujú ako nájomcovia v nákupnom centre. Iba občas 
sa stáva, že developerská spoločnosť je zároveň jedným z obchodníkov (na Slovensku napr. IKEA alebo 
Tesco). Otváranie nových veľkoplošných maloobchodných centier kulminovalo v roku 2002, kedy ich bolo 
na Slovensku otvorených 23 (Fertaľová, 2005). Obchodné centrum Danubia bolo prvým obchodným 
centrom s hypermarketom v Bratislave a na Slovensku, otvorené v júni roku 2000. Polus City Center  ako 
prvé nákupno-zábavné centrum na Slovensku bolo otvorené v novembri toho istého roku  v Bratislave a do 
dnešného dňa si na trhu udržuje so 170 maloobchodnými predajňami stabilnú pozíciu lídra v oblasti 
nakupovania nielen v Bratislave a jej okolí, ale aj na Slovensku. Najväčšie nákupné centrá dosahujú na 
Slovensku rozlohu až 55 000 m2 (Shopping Palace Zlaté Piesky v Bratislave, Optima v Košiciach), no ich 
veľkosť nie je konečná, niektoré z nich sa budujú kontinuálne po etapách a ich výstavba trvá aj niekoľko 
rokov.  

 
Celková plošná vybavenosť obyvateľstva veľkoplošnými predajňami na území Slovenska sa 

v posledných rokoch pohybovala okolo hodnoty 500 m2 predajnej plochy na 1000 obyvateľov (v roku 2001 
to bolo 430 m2).  Predajná plocha pripadajúca na 1000 obyvateľov v Českej republike dosahovala 600 m2, 
v Maďarsku 700 m2 a v Nemecku a Francúzsku 1000 m2. Napriek stále zdôrazňovanej slabej kúpnej sile sa 
Slovensko priemerným počtom veľkoplošných predajní  približuje k úrovni vyspelých krajín Európy. 
V roku 2001 sa očakávalo, že na Slovensku koncom roka 2004 by malo pripadať na milión obyvateľov 
13,5 veľkopredajne, čo by sa približovalo trendom v západnej Európe (napr. 15 veľkoplošných predajní vo 
Veľkej Británii, 20 v Nemecku na milión obyvateľov štátu v roku 2001). V skutočnosti pripadlo v tomto 
roku (2004) na Slovensku na 1 milión obyvateľov až 18,5 veľkoplošných predajní, čo sa v tomto segmente 
obchodu blíži k hodnotám v okolitých štátoch. 
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Mapa 1: Predajná plocha hypermarketov v krajoch Slovenska na 1000 obyvateľov  
     (rok 2005) 

 
Slovensko je v rámci stredoeurópskeho regiónu po Českej republike druhé z hľadiska saturácie 

hypermarketov. Niektoré slovenské mestá sú z hľadiska hypermarketov a nákupných centier až veľmi silne 
saturované (Nitriansky a Prešovský kraj), na druhej strane ešte stále existujú lokality s výrazným 
expanzívnym potenciálom. Avšak pretrvávajúca hospodárska kríza  zabrzdila viacero projektov, ktorých 
realizácia sa mala rozbehnúť v roku 2009. Výstavba nových nákupných centier, či rozširovanie predajných 
plôch v existujúcich veľkoplošných predajniach sa tak v niektorých slovenských mestách odkladá na 
neurčito. 

V prepočte predajných plôch hypermarketov a nákupných centier na 1000 obyvateľov, najsilnejšou 
relatívnou ponukou disponuje Bratislavský kraj (tisíc obyvateľov tu má k dispozícii až 150 štvorcových 
metrov hypermarketovej plochy), s veľkým odstupom nasleduje kraj Trenčiansky, Trnavský, Košický 
a Nitriansky (prieskumné agentúry evidujú 80 štvorcových metrov na tisíc obyvateľov). V mestách 
Žilinského a Prešovského kraja je na tisícku obyvateľov 60 štvorcových metrov plochy veľkoformátových 
predajní (viď mapa 1). Otvárajú sa veľkoplošné predajne (hypermarkety s veľkosťou predajnej plochy 3 až 
3,5 tisíc m2 aj menšie supermarkety, napr. spoločnosť Tesco) v mestách nad 20 tisíc obyvateľov, no 
častokrát už aj v menších. Trh sa stále rozrastá o nové nákupné centrá, a to hlavne mimo Bratislavy. Ešte v 
priebehu roku 2006 Slovensko prekročilo hladinu 1/2 milióna m2 hypermarketových predajných plôch 
a pribúdajú nové predajné plochy v nákupných pasážach.5 Ku koncu roka 2006 bolo na Slovensku 21 
nákupných centier a 61 hypermarketov, ktoré mali v podnájme stovky nájomníkov s rôznou ponukou 
tovarov a služieb. Intenzita nárastu počtu nákupných centier bola veľmi silná, kým v roku 2005 ich bolo v 
prevádzke 14, za rok stúpol počet nákupných centier o 7 a koncom augusta 2008 ich bolo 29. 
Predchádzajúce 3-4 roky tak možno na Slovensku označiť za expanziu v budovaní veľkoplošných 
nákupných centier a hypermarketov6.  

Čo sa týka rozvoja hypermarketových reťazcov, nárast oproti roku 2005 je takmer 10%. Z hľadiska 
regionálnej štruktúry je najväčší rozsah hypermarketových plôch v prepočte na miestnu populáciu v 
mestách Piešťany, nasledujú Nové Zámky a Michalovce. Existujú však na Slovensku ešte okresy, v ktorých 
nie je žiaden hypermarket. Z hľadiska počtu obyvateľov sú to najmä okresy Trebišov, Čadca a Malacky. 

Podľa Šulajovej (2002) v roku 2001 viac ako polovica slovenských zákazníkov uprednostňovala pri 
nákupoch potravín menšiu samoobsluhu, teda takú, ktorá má menej ako štyri pokladnice. Na druhom 
mieste boli supermarkety, ktoré vyhovovali 22% Slovákov a na  treťom mieste klasická pultová predajňa 

                                                 
5 http://ww.gfk.sk 
6 Výsledky prieskumu „HYPERMARKET & SHOPPING CENTER 2007“, realizovaného spoločnosťami GfK   
   Slovakia a INCOMA Research, www.gfk.sk, Moderní obchod 7-8/2008  
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(15%).V Českej republike (v roku 2001) viac ako polovica zákazníkov  uprednostňovala supermarkety 
a hypermarkety, čo bolo spôsobené už spomínaným skorším prienikom nadnárodných obchodných 
spoločností na český trh. V roku 2001 pôsobilo na českom trhu podstatne viac maloobchodných reťazcov, 
než je tomu na Slovensku. V prevádzke bolo 129 veľkoplošných predajní, čo bolo v porovnaní so 
Slovenskom o takmer 100 viac, a tak logicky viac ako polovica českých zákazníkov uprednostňuje 
supermarkety a hypermarkety, pretože si na ne už zvykla.  

V súčasnosti sa monitoring nákupného správania sa spotrebiteľov Shopping Monitor rozšíril okrem 
strednej, aj na územie východnej Európy a pod názvom Shopping Monitor Central&Eastern Europe 2008 
poznáme najnovšie výsledky medzinárodného spotrebiteľského prieskumu spoločností GfK a INCOMA 
Research v 11 krajinách regiónu. Preferencie jednotlivých formátov môžeme identifikovať z  grafu 5. 
Z výsledkov prieskumu vyplýva, že popularita moderných maloobchodných formátov, predovšetkým 
hypermarketov a diskontov rastie. Celkovo 25% spotrebiteľov zo sledovaného regiónu uvádza hypermarket 
ako svoje hlavné miesto rýchloobrátkového tovaru, čo predstavuje 32,7 mil. zákazníkov (v tomto počte sú 
zahrnutí ako priami zákazníci, tak aj členovia ich domácnosti). Diskontné reťazce vykazujú dlhodobý 
stabilný rast a postupne vytláčajú supermarkety, niekedy vedúci formát na trhu, ktorého súčasný podiel na 
trhu je 21%. Zatiaľ čo sa podiel pultových predajní potravín na hlavnom nákupnom mieste za posledné 
štyri roky znížil o viac ako 50% (z 51% v roku 2003 na 22% v roku 2007), popularita hypermarketových 
formátov naopak vzrástla zo 4% v roku 2003 na 29% v roku 2007. Podobným smerom sa orientujú aj 
diskonty, ktoré v roku 2005 začínali takmer od nuly a v roku 2007 už dosiahli 13% úrovne preferencií. 
Pokiaľ ide o konkrétne reťazce, v úlohe hlavného nákupného miesta v jednotlivých krajinách, reťazce 
Kaufland a Tesco sa umiestnili v TOP 3 v 4 krajinách, predajne Billa a Penny Market v troch krajinách, 
COOP a Carrefour v dvoch krajinách.  

 
Graf 5: Hlavné nákupné miesta rýchloobrátkového tovaru v sledovaných krajinách za rok 2007 

 
 
 

Zdroj:  Shopping Monitor Central&Eastern Europe 2008 spoločností GfK a INCOMA Research in www.gfk.sk 
 
Vysvetlivky skratiek: CZ- Česká republika, RU- Rusko (iba Moskva a Petrohrad), HU- Maďarsko, RO- 

Rumunsko, SI- Slovinsko, PL- Poľsko, SB-MN- Srbsko a Čierna Hora, SK- Slovensko, UA- Ukrajina (iba Kyjev), HR- 
Chorvátsko, BG- Bulharsko  

                Záver 
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Ako už bolo vyššie uvedené, za jeden z najvýznamnejších faktorov vplyvu na maloobchod na 

Slovensku možno považovať internacionalizačné a globalizačné tendencie. Procesy globalizácie sa 
prejavujú  predovšetkým etablovaním nadnárodných multinacionálnych retailingových spoločností, 
dominanciou veľkých obchodných reťazcov a v neposlednom rade aj vytváraním nákupných aliancií, 
nárastom koncentrácie a kooperácie ako východiskom v boji s týmito kapitálovo silnými súpermi. Je 
zrejmé, že zmeny v spotrebe, životnom štýle či kultúre sú výsledkom aj kvalitatívneho pôsobenia obchodu 
a vplyv uvedených faktorov ovplyvňuje tak aj nákupné zvyklosti a správanie sa spotrebiteľov. 

No aj pri v súčasnosti prebiehajúcej expanzii veľkoplošných obchodných jednotiek na slovenskom 
trhu sa ukazuje, že ani malí a strední podnikatelia v oblasti maloobchodu  nie sú do budúcnosti bez šancí. 
Veľmi vhodne dotvárajú a  kompletizujú obchodnú sieť v miestach pešej dostupnosti v obciach a na 
odstredivo lokalizovaných sídliskách miest. Ich nezastupiteľné miesto je najmä v segmente predaja 
špecializovaného sortimentu a služieb. Významnou a  netradičnou príležitosťou pre malých a stredných 
podnikateľov je poskytovanie podnikateľského priestoru vo veľkých polyfunkčných, predajných 
a zábavných centrách.  

Tradičný spôsob nákupu obyvateľov mestských sídiel (denné nákupy v malej samoobsluhe) 
nahradzuje moderný spôsob nákupu (týždenne, diskont, supermarket, hypermarket, či nákupné centrum). 
Táto zmena sa dotýka i nákupu čerstvého tovaru u približne 50% populácie, prevažne mladšej a 
solventnejšej. No je nutné poznamenať, že malé samoobslužné predajne zohrávajú stále významnú úlohu 
pri nákupe rýchloobrátkového tovaru. V prípade trvanlivých potravín a drogérie prevažná väčšina 
populácie mestských sídiel využíva nákupy vo veľkoplošných prevádzkach. Všetky tieto zmeny znamenajú 
zvýšenie dostupnosti tovaru na trhu (cena, kvalita, sortiment) a zvýšenie kultúry predaja a dočasne sa 
znižuje zvykový charakter nákupu a spotreby.  
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ENVIRONMENTÁLNA SITUÁCIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
 

Magdaléna Nemčíková 
  

Stav životného prostredia v celej Európe vrátane Slovenska sa podľa Európskej environmentálnej 
agentúry (EEA) za ostatné roky zlepšil. Táto situácia môže byť podľa EEA výsledkom dvoch 
rôznorodých procesov: 1. zavedením opatrení zameraných na zníženie znečistenia životného prostredia, 
riešiacim až konečné dôsledky, 2. hospodárskou recesiou a reštrukturalizáciou hospodárstva v mnohých 
európskych krajinách. Pokrok v oblasti zlepšenia stavu životného prostredia v Európe vrátane Slovenska 
je ohrozený neustálym hospodárskym rastom, ak bude aj naďalej založený predovšetkým na tradičných 
aktivitách poškodzujúcich životné prostredie a nie na udržateľných, ekologicky efektívnych alternatívach  
(http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/kiev-sk).   

Analýza stavu životného prostredia sa najčastejšie posudzuje z hľadiska kvality jeho zložiek 
(ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy) a rizikových faktorov.  

 
Kvalita zložiek životného prostredia 

 
 Kvalita ovzdušia je jedným zo základných atribútov pri hodnotení stavu životného prostredia. Pri 
jej posudzovaní sa vychádza z emisnej a imisnej situácie základných znečisťujúcich látok. Z hľadiska 
vývoja kvality ovzdušia majú emisie klesajúcu tendenciu, čo bolo spôsobené nielen znížením 
priemyselnej výroby na Slovensku v uplynulých rokoch, ale aj zavedením emisných kvót a poplatkov za 
znečisťovanie (www.enviromagazin.sk/enviro2005/enviro3/13_ramcove_dohovory.pdf).  

Na hodnotenie emisnej situácie slúžia štyri ukazovatele (tabuľka 1): SO2 (oxid siričitý), NOx (oxidy 
dusíka), CO (oxid uhoľnatý) a tuhé znečisťujúce látky (TZL).  

Emisie znečisťujúcich látok sa v posledných rokoch plynule znižujú, najvyššiu úroveň dosahovali 
hodnoty namerané v 90-tych rokoch (napr. emisie SO2 od roku 2000 do roku 2005 poklesli o 30 %).  

 
Tabuľka 1: Najvýznamnejšie zdroje znečistenia ovzdušia, najväčší znečisťovatelia a ich podiel na 
emisiách znečisťujúcich látok za r. 2005 

Emisie Zdroj emisií Najväčší znečisťovatelia (%*) 

SO2 

hutníctvo, metalurgia, 
chemický priemysel, tepelné 
elektrárne, teplárne 
a zariadenia lokálneho 
vykurovania... 

SR** – SE, a.s., Bratislava, o.z. ENO Zemianske 
Kostoľany (46,61); U.S. Steel, s.r.o., Košice 
(12,86); SLOVNAFT, a.s., Bratislava (10,85)  

NOx 

mobilné zdroje (cestná 
doprava), priemyselné 
technologické procesy, 
elektrárne, teplárne... 

SR** - U.S. Steel, s.r.o., Košice (18,91); SE, a.s., 
Bratislava, o.z. Elektráreň Vojany I a II (12,77);  
SE, a.s., Bratislava, o.z. ENO Zemianske 
Kostoľany (8,18) 

CO 

mobilné zdroje, zariadenia 
lokálneho vykurovania, 
priemyselné technologické 
procesy... 

SR** - U.S. Steel, s.r.o., Košice (66,37); 
SLOVALCO, a.s., Žiar nad Hronom (9,30); 
Dolvap, s.r.o., Varín, Kameňolom a vápenka 
(2,21) 

TZL 

priemyselné technologické 
procesy, priemyselná 
energetika, spaľovanie, 
zariadenia lokálneho 
vykurovania...  

SR** - SE, a.s., Bratislava, Elektráreň Vojany 
I a II (48,18); U.S. Steel, s.r.o., Košice (18,78); 
SE, a.s., Bratislava o.z., ENO Zemianske 
Kostoľany (4,41) 

%* - percentuálny podiel na emisiách znečisťujúcich látok 
SR**- 3 najvýznamnejší znečisťovatelia na Slovensku 
Zdroj: Klinda, Lieskovská a i., 2006 

 
Aj v priestorovom rozmiestnení emisií jednotlivých znečisťujúcich látok pozorujeme určité zmeny. 

V roku 2006 bolo najväčšie množstvo emisií SO2 na km2 nameraných v okresoch: Bratislava I.-V., Košice 
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I.-IV. a Michalovce. V prípade emisií NOx znečistenie ovzdušia vykazovali v tomto roku opäť okresy 
Bratislava I.-V., Košice I.-IV. O niečo menšie množstvá emisií oxidov dusíka na km2 vykazovali aj 
okresy Ilava, Prievidza, Žiar n/Hronom, Šaľa, Ružomberok a Michalovce. V okresoch Žiar nad Hronom, 
Košice I.-IV. a čiastočne aj v okresoch Žilina, a Revúca boli namerané najvyššie hodnoty emisií CO 
v rámci SR. Vývoj emisií TZL má tiež klesajúci trend, jedine v okresoch Košice I.-IV. a Michalovce boli 
namerané ich zvýšené hodnoty.     

Kvalita ovzdušia sa monitoruje imisnými meraniami v rámci imisnej situácie. Závisí nielen od 
morfologicko-klimatických pomerov konkrétneho územia, ale aj od ročného obdobia. V rámci imisnej 
situácie v roku 2006 monitorovalo hlavne základné škodliviny (SO2, NOx a polietavý prach) na Slovensku 
38 automatických monitorovacích staníc, vďaka ktorým sa pravidelne analyzovalo lokálne, resp. 
regionálne znečistenie ovzdušia. Pre každú monitorovanú škodlivinu je stanovená limitná hodnota na 
ochranu zdravia ľudí. Napr. na niektorých monitorovacích staniciach bola prekročená ročná limitná 
hodnota NOx a denné limitné hodnoty TZL. Z ťažkých kovov boli v roku 2006 prekročené len hodnoty 
arzénu v Prievidzi.  

     
Nevyhnutnou súčasťou prírodného prostredia a zároveň aj zložkou životného prostredia je voda, 

ktorá má v životnom prostredí viacero funkcií, napr. zdravotnú, hygienickú, kultúrnu, estetickú, 
rekreačnú, dopravnú, výrobnú a i.  

Podstatná časť povrchových vôd (cca 86 %) priteká na územie Slovenska zo susedných štátov. 
Vodný fond vzhľadom na svoju rozkolísanosť nepostačuje kryť potreby obyvateľstva ako aj 
hospodárstva. Jednou z možností ako zlepšiť túto situáciu je aj budovanie vodných nádrží. 

Z celkového odberu vôd tvoril odber povrchových vôd odberateľmi za rok 2006 44,7 %. Až 82 % 
z celkového odberu povrchových vôd tvorili odbery pre priemyselné účely. Klesajúci trend v užívaní 
povrchovej vody (odbery vody aj jej vypúšťanie) sme v uplynulých rokoch zaznamenali nielen v SR, ale 
aj v okolitých štátoch. Kvalita povrchových vôd sa hodnotí v 8-mich skupinách ukazovateľov (napr. 
kyslíkový režim, biologické ukazovatele, toxicita...) a v 5-tich triedach kvality (I. trieda – veľmi čistá 
voda ... V. trieda – veľmi silne znečistená voda), z ktorých kvalita vody tried I.-III. je považovaná za 
priaznivú. Kvalita vody sa sleduje v procese monitoringu stavu vôd. V roku 2006 boli odobrané vzorky 
vody z 397 miest, kde sa hodnotila kvalita vody v rámci 7 skupín ukazovateľov (A – kyslíkový režim, B – 
základné fyzikálno-chemické, C – nutrienty, D – biologické ukazovatele, E – mikrobiologické 
ukazovatele, F – mikropolutanty, H – rádioaktivita). Čiastkové povodie rieky Nitra, vrátane jej 
sledovaných prítokov, je hodnotené ako silne až veľmi znečistené. Celková kvalita vody v povodí je 
prevažne v V. triede (okrem horného toku Nitry nad Kľačnom). Je všeobecne známe, že rieka Nitra patrí 
k najviac znečisteným riekam Európy. Znečistenie pochádza z bodových priemyselných zdrojov (napr. 
Novácke chemické závody, a.s., Nováky) a čistiarní komunálnych vôd v mestách ako Bánovce nad 
Bebravou, Prievidza, Nitra.      

Podzemné vody predstavujú najvhodnejší zdroj pitnej vody v SR. Nevýhodou je ich nerovnomerné 
rozmiestnenie (46 % v Bratislavskom a Trnavskom samosprávnom kraji najmä v oblasti Žitného ostrova). 
V roku 2006 sa využívalo len 15,2 % z dokumentovaných využiteľných zdrojov a zásob podzemnej vody. 
Odbery podzemnej vody majú od roku 1980 neustále klesajúci trend, preto je možné konštatovať, že 
pretrváva trend zlepšovania bilančného stavu podzemných vôd v SR. Na celkové zníženie odberu 
podzemnej vody v posledných rokoch mali vplyv niektoré opatrenia, napr.: zvýšenie cien vodného 
(dodávka pitnej vody) a stočného (odvedenie a čistenie vody) u maloodberateľov, transformácia 
hospodárstva – zníženie výroby, zavádzanie nových technológií, atď. Z hľadiska hodnotenia podzemnej 
vody je dôležitá aj jej kvalita, ktorá sa systematicky sleduje od roku 1982. V súčasnosti je 
monitorovaných 26 vodohospodársky významných oblastí na celom Slovensku a monitoring sa vykonáva 
v jesennom období. V roku 2006 sa v odobratých vzorkách pitnej vody vyskytovali najčastejšie zvýšené 
koncentrácie Fe, Mn, NH4 a zo stopových prvkov najmä hliníka, arzénu a niklu. Z hľadiska kvality 
podzemných vôd boli v roku 2005 znečistené najmä 2 oblasti: oblasť Dolného Váhu od Galanty po 
Komárno a oblasť Medzibodrožia a riečnych akumulácií rieky Roňavy na východe Slovenska.   

Pri hodnotení vody ako zložky ŽP prostredia je potrebné spomenúť i niekoľko faktov týkajúcich sa 
odpadových vôd. V roku 2006 bolo 86,3 % obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov (od 
roku 1995 tento podiel neustále stúpa, v roku 1995 – 79,4 %). Špecifická spotreba vody v domácnostiach 
stúpla v roku 2006 na 107 l. obyv.-1.deň-1 (v roku 2004 101 l. obyv.-1.deň-1). 57,1 % z celkového počtu 
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obyvateľov bolo v sledovanom roku napojených na verejnú kanalizáciu, čo je síce stúpajúci trend, ale aj 
tak je to najnižší podiel z okolitých štátov. Čističiek odpadových vôd bolo v roku 2005 na Slovensku 454, 
pričom 86,2 % z nich bolo mechanicko-biologických. 

Vodné zdroje na Slovensku sú teda vo všeobecnosti ohrozované najmä nehospodárnym 
využívaním vody na technologické účely, zásobovaním obyvateľstva, vplyvom chemizácie 
poľnohospodárstva, vypúšťaním odpadových vôd z priemyselných a komunálnych zdrojov... 

    
Horniny  tvoria základ nerastného bohatstva SR. Z aspektu monitorovania tejto zložky ŽP sa dôraz 

kladie hlavne na geologické hazardy – škodlivé prírodné alebo antropogénne geologické procesy, ktoré 
ohrozujú prírodné prostredie, resp. človeka (napr. zosuvy a iné svahové deformácie, erózne procesy, 
ťažba nerastných surovín, seizmická a tektonická aktivita...).  

Plošne najrozšírenejšie sú zosuvy a iné svahové deformácie, ktoré boli v roku 2006 zaznamenané 
vo viacerých lokalitách (napr. v Prešovskom okrese v obci Fintice, v Prievidzskom okrese v Bojniciach, 
Handlovej...). V rámci sledovania seizmickej aktivity bolo v roku 2006 na území SR lokalizovaných 70 
menších zemetrasení a 5 výraznejších (2 v okolí Dobrej Vody, 2 v okolí Považského Inovca a 1 na 
Východnom Slovensku s epicentrom na Ukrajine) (Klinda, Lieskovská a i., 2006).   

     
Pôdny kryt  predstavuje rozhodujúci prírodný zdroj a súčasne aj ekonomický potenciál SR, pretože 

umožňuje produkovať potraviny a suroviny, filtruje a zadržiava vodu... Stav a vývoj vlastností pôd SR sa 
monitoroval naposledy v roku 2002 na 318 lokalitách. Zistilo sa, že pôdy Slovenska sú ohrozené 
chemickou a fyzikálnou degradáciou.  

Chemická degradácia pôd je spôsobená vplyvom rizikových látok anorganickej a organickej 
povahy, ktoré v určitej koncentrácii pôsobia škodlivo na vlastnosti pôd. V prípade kontaminácie ťažkými 
kovmi nastalo v roku 2002 mierne zlepšenie, pretože obsah väčšiny rizikových látok (arzén, chróm, meď, 
nikel, zinok) v odobratých vzorkách bol pod stanovenými limitmi. Nadlimitné hodnoty kadmia a olova 
boli namerané vo vyšších nadmorských výškach v pôdnych typoch podzol a andozem, čo pravdepodobne 
súvisí s diaľkovým prenosom emisií. 

V procese acidifikácie (okyslenia) pôd pozorujeme mierne zvýšenie acidifikácie najmä v pôdnych 
typoch čiernica (na nekarbonátových sedimentoch), kambizem, rendzina, podzol, ranker a litozem, čo 
závisí aj od kapacity a reakčnej rýchlosti pufrujúcich systémov v týchto pôdnych typoch. V prípade 
kambizemí, ktoré sú využívané ako orné pôdy, môže ísť aj o redukciu agrotechnických opatrení 
zameraných na optimalizáciu pôdnej reakcie.  

Opakom acidifikácie je alkalizácia a salinizácia, pri ktorých dochádza ku zvyšovaniu hodnôt 
pôdnej reakcie. Pri procese salinizácie dochádza k zvýšenej akumulácii neutrálnych solí v pôde. Tento jav 
môžeme pozorovať najmä v oblastiach našich nížin, kde je vyšší výpar vody. Obidva procesy výrazne 
znižujú úrodnosť (http://www.biospotrebitel.sk/clanok/960-degradacia-pody.htm). 

Fyzikálna degradácia pôd sa na Slovensku prejavuje eróziou (najmä vodnou a čiastočne 
veternou), zhutňovaním a zamokrením pôdy. Extrémnou vodnou eróziou je na SR ohrozených 23,6 % 
poľnohospodárskej pôdy, zatiaľ čo extrémnou veternou (eolickou) eróziou je ohrozených len 1,3 %. 
Veternou eróziou je ohrozená najmä Borská nížina. 

Zhutňovanie pôd je spôsobené hlavne používaním ťažkej mechanizácie v poľnohospodárstve 
a tento proces môžeme pozorovať predovšetkým v najprodukčnejších oblastiach.  

Väčšie plochy pôdy sú ohrozené procesom zamokrenia, ktorý dominuje najmä na 
Východoslovenskej nížine.  

K negatívnym faktorom, ktoré ovplyvňujú kvalitu pôdy na Slovensku, patria intenzívna 
poľnohospodárska výroba (nevhodné obhospodarovanie pôdy, erózno-akumulačné procesy, nadmerná 
chemizácia, nevhodná rekultivácia...), kontaminácia pôd cudzorodými látkami, acidifikácia, výstavba 
priemyselných areálov, obytných plôch, komunikácií... 

 
Organizmy (rastlinstvo a živočíšstvo) najvernejšie zo všetkých zložiek odráža kvalitu životného 

prostredia, preto sa sleduje ich ohrozenosť. Súčasný stav flóry a fauny je popri prírodných podmienkach 
a prirodzenom vývoji ovplyvnený najmä antropogénnou činnosťou (http://enviroportal.sk/spravy-
zp/sprava-detail.php?stav=1).   
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K najviac ohrozeným biotopom Slovenska a celej strednej Európy Natura 2000 a SR patria 
predovšetkým vnútrozemské slaniská a slané lúky, karpatské travertínové slaniská, vnútrozemské 
panónske pieskové duny, alpínske a subalpínske travinno-bylinné porasty a i. Aj v týchto biotopoch 
nájdeme rastlinné a živočíšne druhy, ktoré boli v roku 2001 zaradené do „Červeného zoznamu rastlín 
a živočíchov Slovenska“ (Baláž, D. a i.). Tento zoznam spresňujú regionálne a lokálne červené zoznamy.  

V súčasnosti je na Slovensku 1 406 štátom chránených rastlinných taxónov, z ktorých sa 823 
vyskytuje na Slovensku, ostatné sa vyskytujú v iných regiónoch Európy. Ku vzácnym rastlinám 
Slovenska patria endemity lykovec muránsky (Daphne arbuscula), vyskytujúci sa iba na dolomitoch 
Muránskej planiny a rumenica turnianska (Onosma tornensis), rastúca v Slovenskom krase.  

V rámci ochrany životného prostredia je potrebné v poslednej dobe venovať pozornosť aj 
inváznym druhom (nepôvodné druhy rastlín, ktoré sa nekontrolovateľne šíria a vytláčajú domáce). 
Celkovo bolo na našom území zaevidovaných 175 nepôvodných druhov rastlín.   

Druhová ochrana živočíchov je podobne ako v prípade rastlinstva upravená vyhláškou Ministerstva 
životného prostredia SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny. Na Slovensku je v súčasnosti chránených 808 druhov, napr. kamzík vrchovský (Rupicapra 
rupicapra), svišť vrchovský (Marmota marmota), vydra riečna (Lutra lutra), orol skalný (Aquila 
chrysaetos), drop veľký (Otis tarda), korytnačka močiarna (Emys orbicularis)... 

 
Rizikové faktory v životnom prostredí 

 
V súvislosti s kvalitou životného prostredia je potrebné brať do úvahy aj rizikové faktory 

v životnom prostredí. Zaraďujeme k nim štyri kategórie javov. 
K fyzikálnym rizikovým faktorom patria jadrové zariadenia na území Slovenska a problematika 

radiačnej ochrany, ako aj radón a produkty jeho premeny, hluk, vibrácie a elektromagnetické žiarenie. 
Zvýšená radiačná ochrana platí v ochrannom pásme atómových elektrární na území Slovenska - 

AE Bohunice V-2, AE Mochovce 1, 2 (obrázok 1) ako aj v okolí republikového úložiska rádioaktívnych 
odpadov v Mochovciach. Najviac postihnutá radónom je oblasť Slovenského rudohoria (najmä okresy 
Rožňava a Košice okolie), kde jeho zvýšený výskyt v tejto oblasti súvisí s množstvom uránu 
v geologickom podloží.  

Zdrojom environmentálneho hluku, je v poslednom období najmä cestná doprava. V poslednom 
desaťročí bol v slovenských mestách zaznamenaný 40 % nárast hluku pochádzajúceho práve z cestnej 
dopravy. Hlukovú záťaž ovplyvňuje takisto aj letecká doprava v okolí Bratislavy, Košíc, Popradu, Sliača. 
  Chemické rizikové faktory sú tvorené chemickými látkami, pesticídmi a cudzorodými látkami 
v potravinovom reťazci (sú cieľom troch čiastkových monitorovacích systémov - koordinovaného 
cieleného monitoringu, monitoringu spotrebného koša a monitoringu voľne žijúcej zveri a rýb). Napr. 
cieľom monitoringu spotrebného koša je zistiť kontamináciu 27 základných potravín v obchodnej sieti. 
V roku 2006 bolo 11 % zo 668 analyzovaných vzoriek nevyhovujúcich.   

Ďalšiu kategóriu predstavujú odpady 
a odpadové hospodárstvo, so zameraním na 
analýzu bilancie vzniku odpadov, procesy 
súvisiace s nakladaním s nimi, s ich 
zhodnocovaním  
a zneškodňovaním, spaľovní a skládok odpadu ako 
aj cezhraničnú prepravu odpadov.    

Slovenská republika využíva pri spracovaní 
údajov o vzniku a nakladaní s odpadmi od roku 
1995 Regionálny informačný systém o odpadoch 
(RISO). Od roku 2006 je povinná každá obec 
obmedziť skládkovanie biologicky rozložiteľného 
odpadu a takisto je vylúčené zneškodňovanie 
akéhokoľvek zeleného bioodpadu. 

Oproti roku 2005 vzrástla bilancia odpadov 
umiestnených na trhu o 33 %. Pozitívom je, že 

Obrázok 1: Atómová elektráreň Mochovce 

 

Autor: Lauko, 2008 
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produkcia nebezpečného odpadu poklesla o 5 %. Najväčšími producentmi odpadov (okrem komunálneho 
odpadu) boli v roku 2006 priemysel (58 %), doprava a spoje (19 %). 

V roku 2006 vyprodukovalo Slovensko 301 kg komunálneho odpadu na obyvateľa, pričom 
najvyšší podiel komunálneho odpadu na obyvateľa pripadol na Trnavský kraj – 432 kg a najmenší podiel 
zaznamenal Prešovský kraj – 231 kg. Až 78 % komunálneho odpadu sa uskladňovalo na skládky. 
Obyvatelia Slovenska vyseparovali v roku 2006 16 kg komunálneho odpadu na obyvateľa. Množstvo 
separovaného odpadu sa pravdepodobne zvýši najmä po roku 2010, kedy mestá a obce budú musieť 
povinne zaviesť separovaný zber piatich zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, kovy 
a biologicky rozložiteľný odpad). 

V poslednom období je špecifická pozornosť venovaná aj haváriám (v súvislosti s kvalitou vôd 
a ovzdušia) ako aj živelným pohromám (požiarovosti a povodniam).  

V roku 2006 bolo podľa Klindu, Lieskovskej a i. (2007) zaevidovaných 151 mimoriadnych 
zhoršení vôd, pričom v 94 prípadoch išlo o zhoršenie povrchových vôd. Najväčší podiel na znečistení 
mali ropné látky a najčastejšou príčinou vzniku bol ľudský faktor ako aj nevyhovujúci technický stav 
zariadení. V rámci zhoršenia kvality ovzdušia bolo v tom istom roku zaevidovaných 8 udalostí, pričom 
nedošlo k ohrozeniu kvality ovzdušia.    

Požiare patria tiež k rizikovým faktorom, čo dokazuje aj počet 10 260 zdokumentovaných požiarov 
v roku 2006, pri ktorých zomrelo 49 osôb. Najviac požiarov vzniklo v bytovom hospodárstve (17,8 %) 
a v poľnohospodárstve (15,1 %). Najviac bol požiarmi postihnutý Prešovský kraj, najväčšie škody 
spôsobili v Košickom kraji. V rámci požiarovosti v prírodnom prostredí bolo zaznamenaných až 1 768 
požiarov na trávnatých porastoch a úhoroch.    

K živelným pohromám patria aj povodne, ktorými bolo v roku 2006 postihnutých 512 miest a obcí. 
Tieto povodne boli vo veľkosti zaplaveného územia ako aj spôsobených škôd druhé najhoršie od povodní 
v roku 1999.  

 
Príčiny a dôsledky stavu životného prostredia 

 
Stav životného prostredia Slovenska najviac negatívne ovplyvňuje človek so svojimi 

hospodárskymi aktivitami.  
Veľký vplyv na ŽP má priemyselná výroba. Jednou z príčin je aj vysoká energetická náročnosť 

priemyslu Slovenska v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ. V roku 2004 sa priemysel u nás podieľal 41 
% na celkovej energetickej spotrebe, zatiaľ čo krajiny EÚ dosiahli len 28 % podiel. Priemysel, najmä 
spracovateľský, znečisťuje ŽP aj emisiami. Práve emisie CO, SO2, NOx a TZL z priemyslu tvorili v roku 
2005 viac ako 96,3 % podiel na veľkých a stredných stacionárnych zdrojoch znečistenia. V tejto oblasti 
môžeme v ostatnom období pozorovať zlepšenie nielen kvôli znižovaniu spotreby palivovej základne ale 
aj jej zmenou (napr. používanie nízkosírnych vykurovacích olejov namiesto ťažkých vykurovacích olejov 
a i.).  

Nepriaznivo na stav ŽP vplýva aj ťažba nerastných surovín, aj keď v roku 2006 sme zaznamenali 
pokles v ťažbe väčšiny energetických a rudných surovín. V ťažbe nerudných surovín (najmä vápencov, 
štrkopieskov a pieskov a cementárskych surovín) došlo k nárastu. Negatívny vplyv na ŽP majú okrem 
samotnej ťažby aj banské diela, ktoré sú vo väčšine prípadov environmentálnymi záťažami. 
K environmentálnym záťažiam patrí aj halda luženca v blízkosti Serede, ktorá vznikla pri spracovaní 
niklu a odkalisko, ktoré vzniklo pri výrobe hliníka v ZSNP v Žiari n/Hronom.  

K znečisteniu jednotlivých zložiek ŽP prispieva aj energetika, teplárenstvo a plynárenstvo, hoci 
v posledných rokoch z týchto odvetví emisie SO2 a NOx poklesli. Bolo to spôsobené znížením výroby 
a spotreby energie, zmenou palivovej základne, zvýšeným využívaním obnoviteľných zdrojov energie. 
Napriek tomu mala energetika v roku 2005 najväčší podiel na emisiách skleníkových plynov na 
Slovensku (takmer 80 % podiel). 

K odvetviam, ktoré v poslednom období zvyšujú svoj negatívny vplyv na všetky zložky ŽP, patrí aj 
doprava. Najviac však pôsobí na ovzdušie – v roku 2005 sa produkcia emisií NOx a tuhých látok mierne 
zvýšila.  

Poľnohospodárstvo sa tiež zaraďuje k znečisťovateľom ŽP, a to najmä produkciou emisií 
skleníkových plynov, odpadov, vypúšťaním odpadových vôd a i. V rastlinnej výrobe došlo v roku 2006 
síce na jednej strane k poklesu spotreby priemyselných hnojív, ale na druhej strane k nárastu spotreby 
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pesticídov o 8,3 % oproti roku 2005. Živočíšna výroba patrí medzi najväčších producentov metánu. Jeho 
klesajúca produkcia v poslednom období je spôsobená znižovaním stavov hovädzieho dobytka 
a ošípaných. Poľnohospodárstvo je aj najväčším producentom amoniaku, ale pozitívom je, že aj tieto 
emisie majú klesajúcu tendenciu. Poľnohospodárstvo negatívne ovplyvňuje aj kvalitu a kvantitu vody 
a nepriaznivý vplyv na ŽP má aj neustále sa zvyšujúca produkcia odpadov v tomto odvetví. 

Ďalšími odvetviami, ktoré v menšej miere negatívne vplývajú na stav ŽP na regionálnej a lokálnej 
úrovni, patrí lesné hospodárstvo (napr. neustále sa zvyšujúca ťažba dreva – od roku 1990 o 58,4 %) 
a cestovný ruch (napr. nárast erózie pozdĺž frekventovaných turistických chodníkov, zjazdoviek a i.).  
 

Environmentálna regionalizácia Slovenska 
 

Komplexné hodnotenie kvality zložiek životného prostredia je východiskom pre environmentálnu 
regionalizáciu Slovenska. Ide o kategorizáciu územia podľa kvality životného prostredia, ktorou sa 
vyčleňujú územia vyžadujúce nielen prioritné riešenie problémov súvisiacich so životným prostredím ale 
aj prednostné usmerňovanie finančných prostriedkov vynakladaných v oblasti jeho ochrany a tvorby.   

V rôznych regiónoch Slovenska je v dôsledku zvýšenej antropogénnej činnosti stav životného 
prostredia na rôznej úrovni. Na základe 5-stupňovej klasifikačnej stupnice (územie s 5. a 4. stupňom 
kvality životného prostredia sa zaraďuje k najviac narušeným) bolo v roku 2006 vyčlenených v rámci 
Slovenska 8 oblastí (Bratislavská, Dolnopovažská, Ponitrianska, Pohronská, Jelšavsko-lubenícka, 
Rudniansko-gelnická, Košicko-prešovská, Zemplínska), ktoré zaraďujeme v oblasti stavu životného 
prostredia k najviac zaťaženým územiam v republike (mapa 1 a tabuľka 1).  

 
Mapa 1: Kvalita životného prostredia a zaťažené oblasti Slovenska v roku 2006 

 
Zdroj: Klinda, Lieskovská a i., 2006 
 

Keďže kvalita životného 
prostredia je jav veľmi dynamický aj 
v oblasti environmentálnej 
regionalizácie Slovenska môžeme 
neustále pozorovať zmeny 
v priestorovej diferenciácii najviac 
zaťažených území. Dynamickosť tohto 
procesu môžeme vidieť aj porovnaním 
počtu a priestorového vymedzenia 
zaťažených oblastí v rokoch 2006 

Tabuľka 1: Zaťažené oblasti v Slovenskej republike v roku 2006 
Zaťažená oblasť Rozloha v km2* Počet obyvateľov 

Bratislavská 488 432 000 
Dolnopovažská 1 261 247 000 
Ponitrianska 450 272 000 
Pohronská 203 186 000 
Jelšavsko-lubenícka 137 21 000 
Rudniansko-gelnická 357 52 000 
Košicko-prešovská 1 044 425 000 
Zemplínska 1 040 173 000 
Spolu 4 980 1 808 000 
* územie v 5. a 4. stupni kvality ŽP 
Zdroj: Klinda, Lieskovská a i., 2006 
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(mapa 1) a 2003. V roku 2003 bolo vymedzených až 10 zaťažených oblastí (napr. Ponitrianska oblasť 
bola rozdelená na Hornonitriansku a Dolnonitriansku a Hornopovažská oblasť - okolie Žiliny 
a Ružomberka, teda oblasti, ktoré v environmentálnej regionalizácii od roku 2004 už nefigurujú). 
Environmentálne zaťažené oblasti sa podľa Klindu, Lieskovskej a i. (2006) redukujú najmä v oblasti 
horného Považia a vo východnej časti Gemera. V rámci Slovenskej republiky zaberajú zaťažené oblasti 
približne 10 % rozlohy. 

 
Bratislavská zaťažená oblasť 
 
Na znečisťovanie ovzdušia v tejto oblasti má najväčší vplyv predovšetkým petrochemický, 

energetický a stavebný priemysel, ako i každoročne sa zvyšujúci podiel dopravy. Zo škodlivín, ktoré sa 
pravidelne monitorujú (TZL, SO2, NOx, CO), majú na znečisťovaní ovzdušia tuhé častice a oxidy dusíka 

najvyšší podiel. K najväčším stacionárnym znečisťovateľom patril v roku 2005 závod SLOVNAFT, a.s., 
Bratislava (TZL, SO2, NOx, CO) a mimo hlavného mesta to bol v roku 2004 (Klinda, Lieskovská a i., 
2005) podnik HOLCIM (Slovensko), a.s., Rohožník. V Bratislavskej oblasti pozorujeme oproti roku 2004 
v množstve emisií pokles.  

Priemyselné a komunálne odpadové vody, poľnohospodárska činnosť a lodná doprava majú 
najväčší podiel na znečistení vôd. Významnými zdrojmi znečistenia sú čistička odpadových vôd (ČOV) 
Petržalka, ČOV Vrakuňa, ČOV Istrochem, a.s., a ČOV Slovnaft, a.s. Podzemné vody sú znečisťované 
hlavne síranmi, chloridmi, ťažkými kovmi a organickými látkami pochádzajúcimi najmä z chemického 
a petrochemického priemyslu ako aj z vysokej koncentrácie obyvateľstva. 

Nepriaznivá situácia je v rámci odpadového hospodárstva, kde v roku 2006 oproti roku 2005 
vzrástla celková produkcia odpadov o 311 %. Zneškodňovanie odpadov skládkovaním a spaľovaním je 
v Bratislavskej zaťaženej oblasti najrozšírenejší spôsob nakladania s odpadmi. Environmentálnou záťažou 
v oblasti je šesť skládok odpadov (v obciach Malinovo, Tureň, Nová Dedinka, Studené, Bernolákovo, 
Tomášov), ktorých činnosť bola ukončená k 31. 7. 2000. 

 
Dolnopovažská zaťažená oblasť 
 
K najväčším znečisťovateľom ovzdušia v tomto regióne patrili v roku 2005 najmä podniky 

orientované na chemický (Duslo, a.s., Šaľa) a potravinársky priemysel (Slovenské cukrovary, a.s., Sereď). 
Množstvo emisií sa u všetkých základných znečisťujúcich látok (okrem TZL) zvýšilo. 

Oblasťou preteká dolný úsek Váhu a dolný úsek Nitry (oba v IV.-V. triedy kvality), ktoré sú 
recipientmi splaškových a priemyselných odpadových vôd. Významnými zdrojmi znečistenia vôd v 
oblasti sú Duslo, a.s., Šaľa, ČOV Trnava, ČOV Nové Zámky a ČOV Galanta. Okrem týchto zdrojov 
patria k významným znečisťovateľom aj kanalizácie miest Sereď, Šaľa, Sládkovičovo a Cukrovar 
v Seredi.  

Celková produkcia odpadov v oblasti mala podľa údajov RISO stúpajúcu tendenciu, aj keď nie až 
takú výraznú ako v Bratislavskej oblasti. Pozitívom je mierny pokles v produkcii komunálneho odpadu. 
Environmentálnou záťažou sú v tejto oblasti štyri v súčasnosti už nefunkčné skládky odpadov (v obciach 
Bajč, Hurbanovo, Imeľ, Nesvady).  

 
Ponitrianska zaťažená oblasť 

 
V severnej časti Ponitrianskej zaťaženej oblasti je kvalita ovzdušia ovplyvňovaná predovšetkým 

chemickým, kožiarskym, energetickým priemyslom, spracovaním nerastných surovín ako i nízkou 
kvalitou palivovo-energetických zdrojov, z ktorých sa využíva uhlie s vyšším obsahom síry a arzénu. 
Najvyšší podiel na znečistení ovzdušia majú v tejto oblasti najmä tuhé znečisťujúce látky. 
K najvýznamnejším stacionárnym znečisťovateľom ovzdušia v roku 2005 patrili SE a.s., Bratislava, o.z. 
ENO Zemianske Kostoľany, Novácke chemické závody, a.s., Nováky (NCHZ, a.s., Nováky). V južnej 
časti Ponitrianskej oblasti patrili v tom istom roku k najväčším znečisťovateľom ovzdušia najmä SPP, 
a.s., Bratislava, závod Ivánka pri Nitre a parná kotolňa (KVARTET a.s., Partizánske). Množstvo emisií 
malo oproti roku 2004 klesajúcu tendenciu. Mesto Nitra ako aj okres Prievidza musí zlepšiť kvalitu ŽP 
najmä v rámci prachových častíc a okres Prievidza aj v rámci koncentrácie SO2 v ovzduší. 
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Povrchové vody sú v dôsledku intenzívnej antropogénnej činnosti (napr. banská činnosť 
v Handlovej, Prievidzi a Novákoch, chemický a energetický priemysel a na strednom toku rieky Nitry aj 
kožiarsky a potravinársky priemysel). Významnými zdrojmi znečistenia vôd sú ČOV NCHZ, a. s., 
Nováky (v roku 2006 výrazný pokles vypúšťaného znečistenia), ČOV Topoľčany a ČOV Nitra, ako aj 
verejné kanalizácie miest Prievidza a Partizánske.  

K najvýraznejším producentom odpadov v Ponitrianskej zaťaženej oblasti patrí podnik SE a.s., 
Bratislava, o.z. ENO Zemianske Kostoľany (viac ako 50 % z produkcie odpadov). Približne 68 % 
odpadov sa zneškodňuje skládkovaním. Environmentálnou záťažou v oblasti je päť skládok odpadov (v 
obciach Cabaj-Čápor, Čechynce, Nitra, Nitrianske Sučany, Výčapy-Opatovce), ktoré boli prevádzkované 
za osobitných podmienok a ich činnosť bola ukončená. 

 
Pohronská zaťažená oblasť 

 
Kvalitu ovzdušia na Pohroní ovplyvňuje výroba hliníka, tepelno-energetické zdroje, 

drevospracujúci priemysel, kotolne a lokálne kúreniská ako aj intenzita cestnej dopravy najmä v Banskej 
Bystrici a vo Zvolene. K najväčším znečisťovateľom ovzdušia patria: SLOVALCO, a.s., Žiar n/Hronom, 
Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen, ZSNP, a.s., Žiar n/Hronom, Bučina, a.s., Zvolen. V tejto oblasti sa 
však v ostatných rokoch kvalita ovzdušia zlepšila.  

Z horného toku Hrona je do tejto oblasti privádzané znečistenie z odpadových vôd zo strojárskych, 
drevárskych a potravinárskych podnikov a tiež z rafinérskeho spracovania ropy a výroby vykurovacích 
olejov. Niekde sú vypúšťané odpadové vody do Hrona priamo, inde prostredníctvom jeho prítokov 
(Bystrica, Neresnica, Slatina a Zolná). Významnými zdrojmi znečisťovania vôd v tejto oblasti sú podniky 
SHP Harmanec a Biotika, a.s., Slovenská Ľupča ako aj priemyselné prevádzky vo Zvolene, Žiari 
n/Hronom, Žarnovici. V celom povodí Hrona je kvalita vôd negatívne ovplyvnená aj vypúšťanými 
komunálnymi odpadovými vodami z obcí a najmä z miest Banská Bystrica a Zvolen, aj keď v prípade 
ČOV Banská Bystrica a Zvolen nastalo v roku 2006 zlepšenie. 

V rámci odpadového hospodárstva je jednou z najväčších environmentálnych záťaží nielen tejto 
oblasti ale i celého Slovenska odkalisko kalu z výroby oxidu hliníka z blízkych podnikov SLOVALCO, 
a.s., Žiar n/Hronom a ZSNP, a.s., Žiar n/Hronom. 

 
Jelšavsko-lubenícka zaťažená oblasť 
 
Kvalitu ovzdušia ovplyvňuje v tejto 

oblasti najmä ťažba magnezitu. Najväčšími 
zdrojmi znečisťovania ovzdušia v roku 2005 
boli práve podniky, kde sa táto surovina 
spracováva - Slovmag Lubeník, a.s., Revúca 
a Slovenské magnezitové závody, a.s., Jelšava 
(obrázok 1).  

V tejto oblasti je najviac znečisteným 
vodným tokom rieka Muráň so svojimi 
prítokmi. Kvalita vody v povodí je v rozmedzí 
I.-IV. triedy v jednotlivých skupinách 
ukazovateľov. I keď  ju negatívne ovplyvňujú 
priemyselné a splaškové odpadové vody z 
jednotlivých sídiel, v hľadiska Slovenska sa tu žiadny významný zdroj znečistenia vôd nenachádza. 

Ťažba magnezitu navyše zanecháva svoje stopy aj vkrajine, prostredníctvom rôznych 
antropogénnych foriem reliéfu (obrázok 2). 

Celková produkcia odpadov mala podľa RISO stúpajúci charakter v období 2004 – 2006 a to najmä 
v dôsledku nárastu produkcie nebezpečných, ostatných a komunálnych odpadov. Najväčším producentom 
odpadu bol v roku 2006 podnik Slovmag Lubeník, a.s., Revúca. Environmentálnou záťažou v Jelšavsko-
lubeníckej oblasti sú dve skládky odpadov (v obciach Gemerské Teplice a Jelšava), ktoré sú od roku 2000 
nefunkčné. 

          

Obrázok 1: Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava 
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Obrázok 2: Haldy po ťažbe magnezitu v Jelšave 

Autor: Lauko, 2008 

Rudniansko-gelnická zaťažená oblasť 
 
Ťažba nerastných surovín, spracovanie neželezných kovov a spracovanie dreva najviac negatívne 

vplývajú na kvalitu ovzdušia práve v tejto oblasti, kde 
sa v ru 2005 zvýšil najmä nárast emisií CO (takmer o 1 
000 ton). Na stanici v Krompachoch boli namerané 
vysoké koncentrácie olova. K najväčším 
znečisťovateľom ovzdušia patrili v roku 2005 
KOVOHUTY, a.s., Krompachy, Zlieváreň SEZ, a.s. 
Krompachy ako aj závod Calmit, s.r.o., Bratislava, 
prevádzka Margecany.  

Hlavným vodným tokom oblasti je rieka 
Hornád, ktorá je aj so svojimi prítokmi (Hnilec, 
Rudniansky potok, Slovinský potok a Smolník) 
znečistená v dôsledku dlhoročnej ťažobnej činnosti 
najmä ťažkými kovmi. Významným zdrojom 
znečistenia vôd je ČOV Spišská Nová Ves. 

V roku 2006 nastal oproti roku 2005 mierny nárast v celkovej produkcii odpadov, pričom 
najrozšírenejším spôsobom nakladania s odpadmi v tejto zaťaženej oblasti bolo ich zhodnocovanie. 
Environmentálnou záťažou v oblasti sú štyri skládky odpadov (v obciach Krompachy, Kluknava, Mníšek 
nad Hnilcom, Smolnícka Huta), ktoré ukončili svoju činnosť k 31. 7. 2000. 

 
Košicko-prešovská zaťažená oblasť 
 
Na kvalitu ovzdušia má výrazný vplyv relatívne blízka vzdialenosť miest Košice a Prešov ako aj 

priemyselné aktivity v týchto regiónoch. V Košiciach je hlavným zdrojom znečisťovania ovzdušia najmä 
hutnícky a metalurgický priemysel, v Prešove je to drevospracujúci priemysel. K najväčším 
znečisťovateľom ovzdušia v tejto oblasti v roku 2005 patrili podniky U. S. Steel, s.r.o., Košice; TEO, a.s., 
Košice; Kronospan Slovakia, s.r.o., Prešov; Carmeuse Slovakia, s.r.o., závod Včeláre  a i. V obidvoch 
mestách vplýva na kvalitu ovzdušia aj intenzívna automobilová doprava, ako aj sekundárna prašnosť. 

Hlavnými tokmi oblasti sú Hornád a Torysa s prítokmi. Práve rieka Hornád je najmä v okolí Košíc 
zaťažená splaškovými a priemyselnými odpadovými vodami produkovanými samotným mestom Košice. 
Torysa privádza do Hornádu vody v II.-IV. triede kvality, ale na svojom hornom toku v okolí Prešova je 
pomerne čistým tokom. Významnými zdrojmi znečistenia vôd v oblasti je verejná kanalizácia miest 
Košice a Prešov, najmä ČOV Košice a ČOV U. S. Steel, s.r.o., Košice. 

Hoci sa v odpadovom hospodárstve situácia zlepšila po rekonštrukcii spaľovne komunálnych 
odpadov v Košiciach, celková produkcia odpadov má stúpajúci charakter. Najväčším producentom 
odpadu je U. S. Steel, s.r.o., Košice (až 85 %). Environmentálnou záťažou v Košicko-prešovskej oblasti 
sú štyri skládky odpadov (v obciach Demjata, Rozhanovce a Veľký Šariš, areál železiarní), ktoré sú už 
v súčasnosti nefunkčné.  

 
Zemplínska zaťažená oblasť 

 
Na znečisťovanie ovzdušia v tejto oblasti má vplyv najmä energetický (SE, a.s., Bratislava, 

Elektráreň Vojany I a II a Energetika, s.r.o., Strážske), chemický (CHEMES, a.s., Humenné) 
a drevospracujúci priemysel (BUKOCEL, a.s., Hencovce) a i. V porovnaní s rokom 2004 došlo v tomto 
území k výraznému nárastu emisií (okrem SO2). 

Na kvalitu vody v oblasti má vplyv najmä vypúšťanie chladiacich odpadových vôd z Elektrárne 
Vojany do rieky Laborec, čo sa často prejavuje zvýšenou teplotou vody. K dlhodobo najviac znečisteným 
tokom nielen v povodí Ondavy ale aj v SR patrí tok Trnávka, znečistený odpadovými vodami 
z potravinárskeho priemyslu a splaškovými odpadovými vodami mesta Trebišov. Podobne aj prítok 
Bodrogu - Somotorský kanál, je dlhodobo zaťažený odpadovými vodami z miest Čierna nad Tisou a 
Kráľovský Chlmec. Významnými zdrojmi znečistenia vôd v oblasti sú Bukocel, a.s., Hencovce,  SE, a.s., 
Bratislava, Elektráreň Vojany a ČOV Humenné.  
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V oblasti odpadového hospodárstva výrazne stúpla produkcia nebezpečného odpadu (z 8 404 t 
v roku 2004 na 73 549 t v roku 2006). Environmentálnou záťažou v oblasti sú tri skládky odpadov (v 
obciach Brehov, Drahňov, Vranov nad Topľou), ktorých činnosť bola v roku 2000 ukončená. 
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REGIONÁLNA ŠTRUKTÚRA SLOVENSKA A REGIONÁLNA POLITIK A  
V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2007-2013 

 
Eva Rajčáková, Angelika Švecová 

 
Úvod 
 
Dôležitým znakom územia je jeho regionálna štruktúra. V rozpätí posledných troch desaťročí na 

charakter regionálnej štruktúry Slovenska mali vplyv zmeny, ktoré so sebou priniesol prechod z centrálne 
riadenej ekonomiky na trhové hospodárstvo. Zmeny ekonomických väzieb a sociálneho prostredia 
v rámci transformačného obdobia sa odrazili aj v regionálnej štruktúre územia.  

Sprievodným javom transformačného obdobie na Slovensku je pomerne značná intenzita 
diferenciačných tendencií a prehlbujúca sa regionálna polarizácia. Procesy sú odrazom zásadných zmien 
nielen v transformácii, výkonnosti a prosperite ekonomických subjektov, ale vo zvýšenej miere aj 
v uplatnení kvalitatívnych faktorov ako sú ľudské zdroje, sociálny kapitál a infraštruktúrna vybavenosť 
regiónov. Priestorovým prejavom týchto procesov sú regionálne disparity.  

Cieľom štúdie je na základe hodnotenia demografického profilu, profilov zamestnanosti a trhu 
práce, produkčnej výkonnosti a infraštruktúrnej vybavenosti, stanoviť typológiu regiónov podľa tzv. 
komplexného ukazovateľa sociálno-ekonomickej úrovne a poukázať na vývoj a súčasný stav 
regionálnych disparít na Slovensku a na nástroje, ktoré ponúka regionálna, resp. kohézna politika 
v programovom období 2007-2013 na riešenie problémov regionálnej štruktúry Slovenska. V súčasnom 
období, keď Slovensko je platným členom EÚ, rozvoj regiónov bude závisieť nielen od intenzity 
a efektivity využívania intraregionálneho potenciálu územia, ale aj od úspešnosti implementácie nástrojov 
kohéznej politiky v programovom období 2007-2013 a absorpčnej kapacity regiónov.  

 
Metóda spracovania  

 
Pre hodnotenie sociálno-ekonomickej úrovne regiónov na Slovensku bola použitá komponentná 

analýza. Použitá metóda, vymedzené časové obdobia (80. roky predtransformačného obdobia, 90. roky až 
súčasné transformačné obdobie) a vstupné dáta (oficiálne štatistické údaje) nám umožnili analyzovať stav 
sociálno-ekonomickej úrovne regiónov a analyzovať regionálne disparity na Slovensku v období takmer 
troch desaťročí. 

Výber hodnotiacich ukazovateľov bol zvolený tak, aby zohľadňoval dostupnosť štatistických dát 
v jednotlivých časových etapách a zároveň umožnil komparáciu priestorovej diferenciácie študovaných 
javov a regionálnej štruktúry Slovenska počas celého sledovaného obdobia.  

ο Ukazovateľ demografického profilu regiónu (Demographic Indicator) - ukazovatele: priro-
dzený, migračný a celkový prírastok (-úbytok) obyvateľstva, indexy starnutia a ekonomickej zaťaženosti 
obyvateľstva pre roky 1980, 1989, 2001, 2006; 

ο Ukazovateľ zamestnanosti obyvateľstva a trhu práce (Indicator of Employment and Labour 
Market - ukazovatele: evidenčný počet pracovníkov v odvetviach národného hospodárstva na 100 
obyvateľov, index progresivity ekonomickej štruktúry, miera nezamestnanosti, individuálni podnikatelia 
na 100 obyvateľov pre roky 1980 a 1989 / počet zamestnaných, právnické osoby, fyzické osoby 
a živnostníci na 100 obyv., miery nezamestnanosti a podnikateľskej aktivity, index progresivity 
ekonomickej štruktúry pre roky 2001 a 2006;  

ο Ukazovateľ produkčnej výkonnosti (Indicator of Production Efficiency) - ukazovatele: 
objem priemyselnej výroby a stavebných prác, maloobchodný obrat, objem investícií – všetky v prepočte 
na 1 obyvateľa, priemerná mesačná mzda v rokoch 1980 a 1989; tržby v priemysle, stavebná produkcia, 
zahraničné investície – všetky v prepočte na 1000 obyvateľov, priemerná mesačná mzda v rokoch 2001, 
2006; 

ο Ukazovateľ infraštruktúrnej vybavenosti (Indicator Infrastructure) - ukazovatele: dĺžka 
vodovodnej a kanalizačnej siete na km2 rozloha územia, obytná plocha, počet obyvateľov, počet lôžok na 
1000 obyvateľov v rokoch 1980 a 1989; internetové prípojky, počet áut, nemocničné lôžka – na 1000 
obyvateľov, podiel obcí napojených na vodovodnú a kanalizačnú sieť, obytná plocha, koeficient 
redukovanej dĺžky ciest – v rokoch 2001 a 2006.  
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Pre hodnotenie parciálnych a komplexného ukazovateľa sociálno-ekonomickej úrovne v rokoch 
1980 a 1989 boli v súlade s platným územno-správnym usporiadaním zvolené územno-správne jednotky 
platné do 1.1.1997 (Slovenská republika, 4 kraje, 38 okresov) a pre hodnotenie v rokoch 2001 a 2006 
regióny systému NUTS (úrovne NUTS 1 až NUTS 4), ktorých hranice sú totožné s aktuálne platnými 
územnými jednotkami (SR, kraje, okresy). Okrem toho voľba observačných jednotiek bola 
determinovaná aj dostupnosťou štatistických údajov.  

V súlade s platným územno-správnym usporiadaním sa územným jednotkám rôznej hierarchickej 
úrovne (predtransformačné obdobie - 4 kraje, 38 okresov; transformačné obdobie - 4 regióny NUTS 2, 78 
regiónov NUTS 4) pre každý z vyššie uvedených skupín parciálnych ukazovateľov pridelila bodová 
hodnota. Vyjadrovala pozíciu územnej jednotky podľa príslušného ukazovateľa v rámci Slovenska. 
Priemerom hodnôt a pridelením váh podľa stupňa dôležitosti, sme stanovili príslušný koeficient; jeho 
hodnota osciluje v intervale 0-100 bodov.  

Pri výpočte tzv. komplexného ukazovateľa sociálno-ekonomickej úrovne (Indicator of socio-
economic level) bol použitý vážený aritmetický priemer, vypočítaný z hodnôt parciálnych ukazovateľov. 
Ukazovateľ komplexnej sociálno-ekonomickej úrovne regiónu má syntetický charakter, vyjadruje pozíciu 
územných jednotiek rôznej hierarchickej úrovne v regionálnej štruktúre Slovenska.  

 
Regionálna štruktúra Slovenska v predtransformačnom období  
 
Hlavnými znakmi, ktoré determinovali vývoj priestorovej štruktúry Slovenska v industriálnom 

období boli centrálne riadená ekonomika, usmerňovaný vývoj jednotlivých odvetví národného 
hospodárstva a oblastí (regiónov), plánovaná alokácia pracovných síl, smerovanie hospodárskych väzieb 
a dodávateľsko-odberateľských trhov na členské krajiny Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP). 
I napriek zdanlivo priaznivým rozvojovým možnostiam počas predtransformačného obdobia (Pre-
transition period) sa regionálna štruktúra Slovenska v 80. rokoch vyznačovala značnou rôznorodosťou.  

Z hľadiska demografického vývoja dominantnými procesmi boli prirodzená mobilita obyvateľstva, 
ktorej intenzita primárne ovplyvňovala rozsah populácie Slovenska ako aj pomerne intenzívne 
koncentračné procesy - migrácia obyvateľstva, smerujúca najmä z rurálnych regiónov do tzv. pólov 
rozvoja rôznej hierarchickej úrovne (Bratislava, Košice, Banská Bystrica) a významných sídelno-
hospodárskych osí (predovšetkým Považská, Pohronská), s koncentráciou pracovných príležitostí, bytovej 
výstavby, služieb, školstva a zdravotníckych zariadení celoštátneho a nadregionálneho významu.  

Na prelome 70. a 80. rokov sa demografický vývoj na Slovensku sa v porovnaní s predchádzajúcim 
obdobím vyznačoval stagnáciou prirodzenej mobility obyvateľstva (prirodzený prírastok obyvateľstva 
v roku 1975 11,1‰, v roku 1980 9,2 ‰, rok; SŚÚ 1981) s priestorovou diferenciáciou na krajskej 
(Východoslovenský kraj 11,6‰, Bratislava 9,6‰; SÚ 1981) a okresnej úrovni. Nadpriemerné hodnoty 
prirodzeného prírastku obyvateľstva boli okrem Bratislavy a Košíc, regiónu stredného Považia (Žilina 
10,8 ‰, Trenčín Považská Bystrica 10,4 ‰) a v dôsledku náboženskej štruktúry a preferencie 
viacdetného modelu rodiny, zaznamenané aj v okresoch Oravy (Dolný Kubín 15,9 ‰), Kysúc (Čadca 
10,5 ‰) a Východoslovenského kraja (Poprad 15,7 ‰, Prešov 13 ‰, Stará Ľubovňa 13,6 ‰, Spišská 
Nová Ves 12,6 ‰ a i., ŠÚ SR 1980). ). Na druhej strane sa začali formovať tzv. demograficky degresívne 
regióny, s vysokým emigračným saldom, postupnou stagnáciou vekovej štruktúry obyvateľstva s nízkym 
prirodzeným prírastkom až úbytkom obyvateľstva. Patrili k nim okresy Podunajskej nížiny (Levice 
1,7 ‰, Nové Zámky 4,2 ‰; SŠÚ 1981) a Juhoslovenskej kotliny (Veľký Krtíš 2,5 ‰, Lučenec 3,7 ‰, 
Rimavská sobota 5,3 ‰, Rožňava 6,8 ‰ a i., SŠÚ 1981).  

Koncom 80. rokov prirodzený prírastok obyvateľstva na Slovensku dosahoval „len“ 4,4 ‰ 
(približne o 2/3 menej ako v roku 1975). Výrazne poklesla prirodzená mobilita obyvateľstva nielen 
v problémových okresoch južného Slovenska, ale aj v rozvojových póloch Bratislava (3,3 ‰) a Košice 
(7,3 ‰) a hospodársko-sídelných osiach. Vo vývoji obyvateľstva začali narastať priestorové rozdiely. 

Charakter demografických procesov sa prejavil aj v štruktúre obyvateľstva podľa veku (index 
starnutia obyvateľstva Slovenska - 64,5% v roku 1975, 70,1% v roku 1980, SŠÚ 1981), s najväčšou 
intenzitou v okresoch južného Slovenska (Komárno, Levice, Rimavská Sobota, Veľký Krtíša i.); naopak 
“mladými“ boli severo- (Dolný Kubín) a východoslovenské (Košice, Poprad, Spišská Nová Ves a i.; SŠÚ 
1989) okresy.  
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Už koncom predtransformačného obdobia hodnota demografického profilu, ako parciálneho 
ukazovateľa sociálno-ekonomickej úrovne regiónov, poukázala na priestorovú diferenciáciu 
demografických procesov (Table 1, 5).  

 
 

Table 1: Demographic Indicator (Region, 1980) 
Population Population 

density 
 

Natural increase 
(-decrease) 

of population 

Migration 
increase (-decrease) 

of population 

Total 
increase (-decrease) 

of population 

Index 
of 

aging 

Index of 
economic 
burden 

Demographic 
Indicator  Region 

total (per km2) (‰) (‰) (‰) (%) (%) Coefficient Rank 

 Bratislava 379 659 1036 9,6 12,4 22,0 68,3 70,9 8,9 1
 Západoslovenský  1 685 459 116 6,7 -1,8 4,9 72,0 76,6 3,7 4
 Stredoslovenský 1 526 358 85 8,7 -1,1 7,6 63,5 75,4 6,8 2-3
 Východoslovenský 1 392 443 87 11,6 -2,2 9,4 54,1 76,7 6,8 2-3
 Slovensko 4 983 919 108 9,2 1,8 11,0 64,5 74,9  

Source: SŠÚ 1981,1982 
 
K demograficky stabilným až progresívnym regiónom okrem Košíc, Bratislavy patrili aj okresy 

považsko-turčianskeho (Považská Bystrica, Martin), ale najmä východného Slovenska (Poprad, Prešov, 
k 31. 12. 1980; Table 5). Južné okresy Stredo- (Rimavská Sobota) Východoslovenského (Rožňava 22,6, 
Trebišov 32,6 bodov) kraja ako aj okresy Podunajskej nížiny (Levice, Komárno; Table 5) vykazovali 
silno podpriemerné hodnoty ukazovateľa demografického profilu a začali sa formovať ako tzv. populačne 
problémové regióny. Priestorová diferenciácia demografického profilu sa zvýraznila v neskoršom období, 
v druhej polovici 90. rokoch a v súčasnosti.  

Na formovanie ďalších ukazovateľov (Indicator of Production Efficiency, Indicator of Employment 
and Labour Market, Indicator of Infrastructure) a komplexného ukazovateľa sociálno-ekonomickej 
úrovne (Indicator of Production Efficiency), malo vplyv dominantné postavenie priemyslu v štruktúre 
hospodárstva a v zamestnanosti obyvateľstva v industriálnej etape. Priestorová diferenciácia objemu 
priemyselnej výroby bezprostredne korešpondovala s koncentráciou priemyslu do Bratislavy, Košíc, 
stredopovažského (Považská Bystrica), turčianskeho (Martin), pohronského (Žiar nad Hronom, Zvolen) a 
hornonitrianskeho (Prievidza, Topoľčany) regiónu, z ktorých najmä posledný predstavoval uzavretý 
mnohoodvetvový priemyselný cyklus.  

Povojnový rozvoj zameraný na industrializáciu pôvodne poľno- resp. lesohospodársky zameraných 
regiónov severného, východného a južného Slovenska priniesol regionálne rozdielne výsledky. Kým 
v regiónoch Oravy (okres Dolný Kubín) a Východného Slovenska (okresy Humenné, Michalovce) sa 
posilnilo postavenie priemyslu v štruktúre hospodárstva, v nížinných okresoch s lokalizáciou nových 
priemyselných subjektov, orientovaných predovšetkým na spracovanie poľnohospodárskej produkcie 
sa nenaplnili očakávané predpoklady. Subjekty často menili výrobné programy. V dôsledku straty trhov 
po rozpade RVHP a nízkej konkurencieschopnosti sa mnohé z nich čiastočne transformovali alebo v 
počiatkoch transformačného obdobia zanikli úplne. Priestorovú diferenciáciu ukazovateľa produkčnej 
výkonnosti na úrovni krajov a okresov Slovenska v roku 1980 a 1989 udávajú Table 2, Table 5.  

 
Table 2: Indicator of Production Efficiency in the Slovak Republic (Region, 1980) 

Industry 
Production 
per capita 

Construction 
Production 
per capita 

Retail 
Sales 

per capita 

Direct 
investments 
per capita 

Average 
monthly 

wage 

Indicator of 
Production 
Efficiency 

Region 

(thousand Kčs) (Kčs) (thousand Kčs) (thousand Kčs) (Kčs) Coefficient Rank 

Bratislava 64,5 614,5 24,5 17,5 2 863 85,0 1 
Západoslovenský 30,5 984,9 14,8 9,0 2 536 45,0 4 
Stredoslovenský 40,8 766,6 15,9 9,0 2 602 70,0 2 
Východoslovenský 32,8 910,5 15,2 8,2 2 567 50,0 3 
Slovensko 36,9 869,0 17,6 9,4 2 642   

Source:  SŠÚ 1981, 1982, authors´calculations 
 

V predtransformačnom období sa nezamestnanosť obyvateľstva, vzhľadom na zachovanie princípu 
tzv. plnej zamestnanosti, prakticky nevyskytovala. Zamestnanosť obyvateľstva podľa právnych foriem 
vlastníctva ekonomických subjektov nedeterminovala hodnotu ukazovateľa produkčnej výkonnosti. Popri 
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štátnom a družstevnom sektore sa udávali len súkromne hospodáriaci roľníci (rok 1980) a tzv. 
individuálni podnikatelia (rok 1989).  

V tom čase rozhodujúcim determinantom ukazovateľa trhu práce bola odvetvová štruktúra 
zamestnanosti obyvateľstva v národnom hospodárstve, s dominantným postavením priemyslu (35,1%, 
SŠÚ 1980). Zamestnanosť obyvateľstva v priemysle dominovala najmä v tzv. priemyselných okresoch 
(Martin, Považská Bystrica, Trenčín, Liptovský Mikuláš a i.);  prírodný potenciál determinoval 
nadpriemernú zamestnanosť obyvateľstva v poľnohospodárstve nížinných (Dunajská Streda, Komárno, 
Levice – zhodne viac ako 40%) a vybraných kotlinových (Veľký Krtíš, Košice-vidiek a i. - zhodne viac 
ako 50%, SŠÚ 1980) okresov Slovenska.  

 
Table 3:  Indicator of Employment and Labour Market in the Slovak Republic (Region, 1980) 

Of which the 
Agriculture, hunting, 
forestry and fishning 

(I.) 

Industry 
 

(II.) 

Other 
branches 

(III.) 

Indicator of 
Employment 

and 
Labour Market 

 
 
 Region 

Employees 

% % % 

Employees 
(per 100 
inhab.) 

Index 
of economical 

structure 
progressivity 

Coefficient Rank 

 Bratislava 260 981 2,0 25,5 72,5 68,7 370,5 100 1
 Západoslovenský 566 761 26,4 35,5 38,1 33,6 250,4 25 4
 Stredoslovenský 621 929 15,1 41,9 43,0 40,7 265,7 75 2
 Východoslovenský 523 029 19,4 31,1 49,4 37,6 263,0 50 3
 Slovensko 1 972 700 17,7 35,1 47,2 39,6 287,4  

Source: SŠÚ 1981, 1982, authors´calculations 
 
Zamestnanosť obyvateľstva v odvetviach terciárneho sektoru predovšetkým závisela od funkcie 

nosného sídla v štruktúre regiónu a Slovenska. V súlade s funkciou hlavného mesta Bratislavy, krajských 
sídiel (Košice, Banská Bystrica) a sídiel nadregionálneho významu sa v nich lokalizovali nevýrobné 
(administratívne, školské, kultúrne a i.) aktivity, v dôsledku čoho rovnomenné okresy dosahovali 
nadpriemernú zamestnanosť v  terciárnom sektore (Bratislava 72,5 %, okresy Banská Bystrica 54,4 %, 
Košice 65,4 %, Prešov 56,7 %, Žilina 64,4 % a i., SŚÚ 1980).  

Počas 80. rokov diferenciácia zamestnanosti obyvateľstva zostala takmer nezmenená, aj keď 
rastúca intenzita dochádzky za prácou najmä do stavebníctva, priemyslu a služieb v rámci regiónu dennej 
dochádzky za prácou do Bratislavy, ovplyvnila transformáciu celkovej a odvetvovej štruktúry 
zamestnanosti obyvateľstva v okresoch Dunajská Streda, Komárno, Levice. Výsledkom bol pokles 
zamestnanosti v primárnych aktivitách, v poľnohospodárstve a lesníctve.  

Až v roku 1989 sa v dôsledku uvoľňovania pracovných síl najmä z priemyslu a poľnohospodárstva 
ako sprievodného javu ekonomickej transformácie stretávame s fenoménom nezamestnanosti. V tomto 
období sa nezamestnanosť negatívne prejavila v raste počtu nezamestnaných a miery nezamestnanosti 
predovšetkým v okresoch Košice (3,1%), Michalovce a Trnava (zhodne 2,9%), Bardejov (2,7%) a i., 
avšak intenzita procesu a negatívne sprievodné javy (dlhodobá nezamestnanosť, dopad na životnú úroveň 
obyvateľstva a i.) neboli v porovnaní s vývojom v transformačnom období výrazné. Koncom 80. rokov 
pomaly sa rozvíjajúce podnikateľské prostredie (miera podnikateľskej aktivity: Bratislava 4,1%, Žilina 
3,6%, Košice 3,1%, Nitra 2,4%, Považská Bystrica a Nové Zámky - zhodne 2,2%; SŠÚ 1990) vytváralo 
nové pracovné možnosti najmä v službách, cestovnom ruchu a poľnohospodárstve.  

Koncom predtransformačného obdobia dominantné postavenie v regionálnej štruktúre Slovenska 
podľa ukazovateľa trhu práce dosiahli okresy s polyfunkčnými hospodárskymi nodálnymi centrami 
celoštátneho a regionálneho (krajského) významu. Formovali sa počas industriálneho obdobia a dlhodobo 
tvorili „kostru“ ekonomickej štruktúry Slovenska. Patrili k nim Bratislava, Košice a okresy Žilina, Banská 
Bystrica, Prešov a Nitra (Table 5). V zmysle reformy územného a správneho usporiadania Slovenska, 
uskutočneného v transformačnom období (s platnosťou od 1.1.1997), centrá uvedených okresov a zároveň 
nosné články hospodársko-sídelnej štruktúry Slovenska, získali štatút novovzniknutých krajských miest, 
čím posilnili svoju pozíciu v regionálnej štruktúre Slovenska.  

Nevyhnutným rozvojovým predpokladom regiónu je infraštruktúrna vybavenosť. Aj keď 
v porovnaní s transformačným obdobím, keď význam polohového potenciálu, infraštruktúry a dostupnosti 
regiónu často rozhodujúcou mierou determinuje vstup zahraničného kapitálu, ani v predtransformačnom 
období význam infraštruktúrnej vybavenosti nie je zanedbateľný. Analýza technickej, sociálnej 
a dopravnej infraštruktúry poukázala na nepostačujúcu kvantitatívnu a kvalitatívnu úroveň tohto 
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rozvojového faktora a podľa lokalizácie dopravnej infraštruktúry na dominantnú pozíciu okresov, ktorými 
prechádza považský dopravný koridor západovýchodného smeru a poddimenzovanú pozícia okresov 
južného Slovenska s absenciou dopravného prepojenia celoštátneho a medzinárodného významu (Table 
5).  

 
Table 4: Infrastructure Indicator (Region, 1980) 

Indicator of Infrastructure 

 Region 
Length 

of water distribution 
network per km2 

Length of 
sewerage 
network 
in km2 

Hopital beds 
per 1000 inh. 

Living 
space 

for 1 flat Coefficient Rank 

 Bratislava 3,23 1,82 4,4 54,5 100,0 1 
 Západoslovenský 0,28 0,08 6,9 46,1 56,3 3 
 Stredoslovenský 0,27 0,06 7,2 44,0 43,8 4 
 Východoslovenský 0,07 0,22 8 48,1 68,8 2 
 Slovensko 0,96 0,55 6,63 48,18   

Source: SŠÚ 1981, 1982, authors´calculations 
 
Porovnanie priestorovej diferenciácie komplexného ukazovateľa sociálno-ekonomickej úrovne 

okresov počas posledného decénia predtransformačného obdobia umožňuje vo vzťahu k regionálnej 
štruktúre Slovenska vysloviť nasledovné závery: 

• Bodové rozpätie ukazovateľa komplexnej sociálno-ekonomickej úrovne (Indicator of 
socio-economic level) okresov Slovenska v roku 1980 oscilovalo od 25,8 (okres Košice- vidiek) do 87,3 
bodov (Košice; Table 5, Map 1). K dynamicky sa rozvíjajúcim regiónom (okresom) patrili Bratislava, 
Košice, Banská Bystrica, Žilina a Poprad, okolo ktorých sa formoval pás rozvinutých okresov (Map 1). 
Už v tomto období bolo zreteľné postavenie vybraných okresov (Map 2), ktoré v rámci tranformačného 
obdobia zvýraznili svoju marginalitu; 

• Začiatkom 90. rokov sú na území Slovenska zreteľné tri polarizované jadrové regióny – 
Bratislava, Košice a Banská Bystrica (Map 3); na rozvojové póly a ich zázemie sa priestorovo viaže 
stredoslovenský región s nadpriemernou hodnotou ukazovateľa sociálno-ekonomickej úrovne v okresoch 
považsko-turčianskeho (Martin, Žilina, Liptovský Mikuláš), hornonitrianskeho (Prievidza) (Table 5, Map 
3). Okrem Košíc, na území Východoslovenského kraja priaznivú pozíciu mali aj okresy Prešov, Poprad 
a Humené, ktorých hospodárstvo bolo v predtransformačnom období zamerané prevažne na priemysel. 
V tom čase aj ostatné okresy, s výnimkou okresov s marginálnym polohovým potenciálom a zlou 
dostupnosťou (Veľký Krtíš, Svidník, Vranov na Topľou, Trebišov), patrili k ekonomicky a sociálne 
priemerným (Table 5, Map 2). Proces marginalizácie sa začal výraznejšie prejavovať až 
v transformačnom období a je zreteľný aj v súčasnosti. Súvisí s diferencovanými podmienkami, 
rozdielnou absorpčnou kapacitou uvedených okresov na transformačné podmienky (nízka 
konkurencieschopnosť, likvidácii viacerých, dovtedy nosných najmä priemyselných subjektov, strata 
pôvodných trhov, konverzia zbrojárskej výroby, rast nezamestnanosti, nepriaznivá vzdelanostná štruktúra 
obyvateľstva, vysoký podiel Rómov, okrajová poloha a i. ); 

• Regionálna štruktúra Slovenska z roku 2010 jasne odráža postupné členenie územia 
pomyslenou línou na dva subregióny. K výraznejšej diferenciácii regionálnej štruktúry, s prehlbovaním 
regionálnych rozdielov, prišlo až počas transformačného obdobia.  
 

Regionálna štruktúra Slovenka v transformačnom období 
 

• Geopolitické zmeny po roku 1989, proces transformácie ekonomickej a sociálnej sféry spoločnosti, 
spolu s integračným úsilím a v súčasnosti s platným členstvom v EÚ možno považovať za globálne 
faktory, ktoré v posledných dvoch desaťročiach prispeli k formovaniu regionálnej štruktúry Slovenska.  

• Po roku 1990 Slovensko prešlo z centrálne riadenej ekonomiky na trhové hospodárstvo; ponuka 
a dopyt výrazne ovplyvnili ekonomickú a sociálnu sféru spoločnosti. Na území Slovenska sa v 
zostrenej podobe prejavili regionálne rozdiely s nepriaznivým vplyvom na formovanie regionálnej 
štruktúry.  

 
V porovnaní s predtransformačným obdobím nastali zmeny v územnosprávnom usporiadaní Slovenska. 

S  účinnosťou   od  1.7.1997   vzniklo   8   krajov  a  78  okresov.  Pre  potreby  porovnávania  ekonomickej 
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Map 1: Indicator of socio-economic level in the Slovak Republic (District, 1980) 

 
Source: SŠÚ 1981, 1990, authors´calculations 

 
 

Map 2: Indicator of socio-economic level in the Slovak Republic (District, 1989) 
 

 
Source: SŠÚ 1990, authors´calculations 
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Map 3: Indicator of socio-economic level in the Slovak Republic (District, 2001) 

Source: SŠÚ 1981, 1990, authors´calculations 
 
 

a sociálnej úrovne regiónov a implementáciu nástrojov regionálnej politiky EÚ bol na území Slovenska 
zavedený systém regiónov NUTS. Regióny NUTS 2 (Bratislavský kraj, Západné, Stredné a Východné 
Slovensko) sú považované za základnú úroveň pre implementáciu štrukturálnej, resp. kohéznej politiky 
EÚ; regióny NUTS 3 (8 krajov) a NUTS 4 (78 okresov) sú využívané pre porovnávanie sociálno-
ekonomickej úrovne a analýzu regionálnej štruktúry Slovenska.  

Bratislavský kraj, ktorý je zároveň regiónom NUTS 2 aj NUTS 3, na rozlohe 4,2% SR koncentruje 

11,1% obyvateľstva, s priemernou hustotou zaľudnenia 295 obyv./km
2
 (Table 6). 

 
Výkonnosť Bratislavského kraja je aj napriek excentrickej prihraničnej polohe v západnej, časti 

Slovenska v porovnaní s ostatnými regiónmi NUTS 2 a NUTS 3 SR výrazne vyššia. Bratislavský kraj ako 
jediný dosahuje hodnotu HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily vyššiu ako priemer EU 27 (147,9% , 
35131 HDP v PKS v bežných cenách; ŠÚ SR 2009), čo je viac ako dvojnásobok priemeru SR (Table 7). 
Bratislavský kraj sa podieľa 26,3% na pridanej hodnote SR (Table 8).  

Ekonomická výkonnosť ostatných regiónov SR je diferencovaná; podľa HDP na obyvateľa v parite 
kúpnej sily (EÚ27=100%) regióny NUTS 2 Západné (62,8%), Stredné (49,2%) a Východné (44%) 
Slovensko nedosahujú priemer EÚ a ich podiel na tvorbe pridanej hodnoty sa pohybuje v rozpätí 9,7-
11,4% (Table 7, 8, 9).  

 
Dynamika využívania rozvojového potenciálu regiónov je ovplyvnená aj priamymi zahraničných 

investíciami. V transformačnom období celkový objem zahraničných investícií umiestnených v SR 
výrazne vzrástol, viac ako 4/5 zahraničných investícií je lokalizovaných v Bratislavskom kraji a regióne 
NUTS 2 Západné Slovensko. Do tzv. problémových regiónov, kde by lokalizácia zahraničných investícií 
mohla prispieť k prekonaniu marginality a zmierneniu disparít, je ich objem pomerne nízky
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Table 5: Indicator of socio-economic level (District, 1980, 1989) - Pre-transition period 
1980 1989 

Demographic 
Indicator 

Indicator of 
Production 
Efficiency 

Indicator of 
Employment 
and Labour 

Market 
 

Indicator 
of 

Infrastructure 

Indicator 
of 

socio-economic 
level 

Demographic 
Indicator 

Indicator 
of 

Production 
Efficiency 

Indicator of 
Employment 
and Labour 

Market 
 

Indicator 
of 

Infrastructure 

Indicator 
of 

socio-economic 
level 

Dfistrict  

Coefficient Rank Coefficient Rank Coefficient Rank Coefficient Rank Coefficient Rank Rank Coefficient Rank Coefficient Rank poradie koeficient poradie koeficient poradie 
Bratislava 78,9 4 79,5 2 100 1 79,1 1 84,4 2 56,3 12 96,3 1 94,2 1 78,3 2 81,3 1
Bratislava-vidiek 41,6 23 48,9 21 21,1 32 58,8 12 42,6 25 53,2 15 32,6 31 38,5 27 44,1 27 42,1 30
Dunajská Streda 75,3 7 58,9 12 27,6 27 42,6 28 51,1 18 43,2 28 55,3 17 57,7 12 28,9 34 46,3 22
Galanta 39,5 25 51,1 19 26,3 29 48 23 41,2 26 22,1 38 61,6 15 49,4 17 56,6 18 47,4 20
Komárno 32,6 30 43,7 27 23,7 31 39,2 31 34,8 32 26,3 36 44,7 24 47,4 19 43,4 28 40,5 32
Levice 26,8 34 42,6 29 21,1 33 43,9 27 33,6 34 36,8 31 73,2 8 60,3 10 57,9 16 57 14
Nitra 33,7 28 55,3 16 53,9 19 56,1 16 49,7 20 49,5 20 62,1 14 65,4 7 53,9 20 57,7 13
Nové Zámky 32,1 32 43,7 28 32,9 25 41,9 29 37,6 30 32,1 34 33,7 30 57,7 14 48 23 42,9 27
Senica 37,9 26 50 20 40,8 24 34,5 37 40,8 27 44,7 25 37,9 27 45,5 22 41,4 29 42,4 28
Topoľčany 58,4 13 69,5 7 51,3 20 50 22 57,3 14 44,2 27 45,3 23 44,9 23 53,9 19 47,1 21
Trenčín 40,5 24 48,4 23 64,5 15 56,8 15 52,5 17 33,7 32 52,6 19 57,7 13 75,7 4 54,9 15
Trnava 55,8 15 71,1 5 76,3 8 55,4 17 64,6 9 46,8 23 74,2 6 46,8 20 46,7 24 53,6 17
Banská Bystrica 72,6 9 70,5 6 92,1 3 58,1 13 73,3 4 57,4 11 84,2 2 74,4 4 70,4 9 71,6 3
Čadca 53,7 18 15,3 38 43,4 23 27,7 38 35 31 53,2 14 21,1 34 33,3 32 19,7 36 31,8 37
Dolný Kubín 71,6 10 42,1 30 31,6 26 37,8 33 45,8 23 81,6 2 42,6 25 59 11 32,2 32 53,9 16
Liptovský Mikuláš 42,1 22 73,7 3 78,9 7 63,5 7 64,6 10 51,1 18 73,7 7 44,2 24 71,1 7 60 10
Lučenec 16,8 38 46,3 24 56,6 18 35,8 36 38,9 29 42,1 29 50 21 32,1 34 57,2 17 45,3 23
Martin 77,4 6 73,2 4 86,8 5 62,8 8 75,1 3 49,5 19 71,1 11 55,1 16 61,8 11 59,4 12
Považská Bystrica 78,9 5 62,6 11 60,5 16 38,5 32 60,2 11 67,9 8 65,8 13 60,9 9 52 21 61,6 8
Prievidza 80,5 3 56,8 15 68,4 13 60,8 11 66,7 7 51,6 17 75,3 5 61,5 8 72,4 5 65,2 5
Rimavská Sobota 17,9 37 37,9 33 26,3 30 41,2 30 30,8 37 44,7 26 36,8 28 20,5 38 61,8 12 41 31
Veľký Krtíš 36,3 27 44,7 25 10,5 36 36,5 35 32 35 23,2 37 51,1 20 30,1 35 33,6 31 34,5 35
Zvolen 53,7 19 67,9 8 71,1 11 37,2 34 57,4 13 47,9 21 76,8 4 76,3 3 77,6 3 69,7 4
Žiar nad Hronom 25,3 35 57,9 14 73,7 10 47,3 25 51 19 33,7 33 73,2 9 57,7 15 81,6 1 61,5 9
Žilina 65,8 11 65,3 9 90,8 4 56,8 14 69,6 6 47,4 22 71,1 10 80,1 2 59,2 14 64,4 6
Bardejov 64,2 12 41,1 31 17,1 34 52 19 43,6 24 72,1 7 18,9 35 26,3 37 31,6 33 37,2 33
Humenné 55,8 14 51,6 18 59,2 17 50 21 54,1 16 61,1 10 54,7 18 39,7 26 48,7 22 51,1 19
Košice 94,7 1 80 1 97,4 2 77 2 87,3 1 73,2 6 76,8 3 71,2 6 71,1 8 73,1 2
Košice-vidiek 32,1 33 15,8 37 3,9 38 51,3 20 25,8 38 46,8 24 8,9 38 32,7 33 9,2 37 24,4 38
Michalovce 33,7 29 48,9 22 48,7 22 67,6 4 49,7 21 62,1 9 66,3 12 35,9 30 45,4 26 52,4 18
Poprad 84,7 2 58,9 13 85,5 6 61,5 10 72,7 5 80 3 58,9 16 48,1 18 60,5 13 61,9 7
Prešov 74,2 8 51,6 17 75 9 63,5 6 66,1 8 74,2 5 47,9 22 71,8 5 45,4 25 59,8 11
Rožňava 22,6 36 64,7 10 68,4 12 61,5 9 54,3 15 28,4 35 40 26 40,4 25 72,4 6 45,3 24
Spišská Nová Ves 54,7 17 40,5 32 67,1 14 70,9 3 58,3 12 55,8 13 28,4 32 33,3 31 57,9 15 43,9 26
Stará Ľubovňa 51,6 20 23,7 35 7,9 37 44,6 26 31,9 36 87,4 1 15,3 36 46,2 21 20,4 35 42,3 29
Svidník 47,4 21 32,6 34 27,6 28 52,7 18 40,1 28 52,1 16 25,8 33 38,5 28 63,2 10 44,9 25
Trebišov 32,6 31 44,2 26 48,7 21 66,2 5 47,9 22 40 30 35,8 29 27,6 36 36,8 30 35 34
Vranov nad Topľou 55,8 16 19,5 36 13,2 35 47,3 24 33,9 33 76,8 4 10 37 37,8 29 7,9 38 33,1 36

Source: SŠÚ 1981, 1990, authors´calculations 
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Table 6: Number and Density of Population in the Slovak Republic (NUTS 2, 1995-2006) 

Population 
Number of 

municipalities 
1995 2000 2006 

Surface 
area(1) NUTS 2 (Areas) 

 

total total total % SR 

Index 
1995−2006 

( %) (km2) % SR 

Population 
density 

(per km) total 
of wich 
towns 

Rate 
of 

urbanization 

 Bratislavský kraj 618290 617 049 606 753 11,2 97,0 2 054 4,2 295 73 7 82,9 
 Západné Slovensko 1875419 1874829 1 862 227 34,5 99,5 14 992 30,5 126 881 49 51,1 
 Stredné Slovensko 1349357 1355930 1 351 088 25,0 100,3 16 265 33,2 85 831 42 52,2 
 Východné Slovensko 1524724 1554739 1 573 569 29,3 102,4 15 723 32,1 101 1106 40 52,8 
 SR 5367790 5402547 5393637 99,9 399,2 49034 100 151,8 2891 138 59,8 

Source: ŠÚ SR 1999, 2002, 2010. (1) including 4 military division 
 
 

Table 7: Gross Domestic Poduct in PPS(1) in the Slovak Republic (NUTS 2, 1995-2006) 
Gross domestic product 

(mil. PPS, c.p.) 
Gross domestic product per capita 

(PPS, c.p.) 
Gross domestic product per capita 

( PPS as share of EÚ 15 / EÚ 27 in 2006)  NUTS 2 (Areas) 
 

1995 2000 2006 1995 2000 2006 1995 2000 2006 

 Bratislavský kraj 9426 14016 21260 15266 22708 35131 87 101 147,8 
 Západné Slovensko 14595 18708 27627 21683 30102 15040 45 45 62,8 
 Stredné Slovensko 9556 12279 15715 14188 18112 11615 40 40 49,2 
 Východné Slovensko 9861 12916 21260 12948 16685 35131 37 37 44,0 
 SR 43438 57919 80930 8098 10724 15012 47 49 75,9 
(1) Purchasing Power Standard at current prices , Source: ŠÚ SR Bratislava, 2001; http://www.nbs.sk, 2001, 2010. 

 
 
Table 8: Gross Value Added in the Slovak Republic (NUTS 2, 1995-2006) 

Gross value added Gross value added per capita 
1995 2000 2006 1995 2000 2006 

 NUTS 2 (Areas) 
 

(mil.Sk c.p.) % SR (mil.Sk c.p.) % SR (mil.Sk c.p.) % SR (mil.Sk c.p.) (mil.Sk c.p.) (mil.Sk c.p.) 

 Bratislavský kraj 110567 21,7 199319 24,2 393341 26,3 178,8 323,0 648,3 
 Západné Slovensko 171702 33,6 266972 32,4 511166 11,4 91,6 142,4 278,2 
 Stredné Slovensko 112337 22,0 174947 21,2 290759 9,7 83,3 129,0 214,9 
 Východné Slovensko 115927 22,7 183588 22,3 302088 10,1 76,0 118,1 192,7 
 SR 510533 100,0 824826 100,0 180796 12,1 95,1 152,7 277,6 

Source: ŠÚ SR Bratislava 2001, 2010. 
 
 (Table 9). V posledných dvoch rokoch v súlade s hospodárskom krízou, viaceré subjekty 

s majoritnou zahraničnou účasťou obmedzujú produkciu, niektoré presúvajú svoje aktivity mimo územia 
Slovenska.  

 
Table 9: Foreing Direct Investments in the Slovak Republic (NUTS 2, 1996 − 2007) 

Foreing direct investment 
1996 2000 2007  NUTS 2 (Areas) 

 mil.Sk share of SR 
( %) 

per capita. 
(ths. Sk) 

Mil.Sk share of SR 
( %) 

per capita. 
(ths. Sk) 

mil.Sk share of SR 
( %) 

per capita. (ths. 
Sk) 

 Bratislavský kraj 22797 58,0 36,8 98022 56,0 158,9 601917 61,6 493,94 
 Západné Slovensko 8418 21,4 4,5 20720 11,8 34,6 185734 19,0 37,32 
 Stredné Slovensko 4537 11,5 3,4 13590 7,8 20,0 92347 9,5 26,53 
 Východné Slovensko 3584 9,1 2,3 42638 24,4 55,4 96435 9,9 25,64
 SR 39336 100 23,5 174970 100 67,2 976435 100,0 145,86

Source: http://www.nbs.sk, 2003, 2010. 
 
Reštrukturalizácia hospodárstva bola spojená aj so zmenami v zamestnanosti obyvateľstva a na trhu 

práce. Transformácie sú dôsledkom dlhodobého demografického vývoja, ktorý primárne ovplyvňuje 
bilanciu pracovných zdrojov a uplatnenia princípov trhovej ekonomiky. Nové systémové 
a reštrukturalizačné podmienky, regionálne špecifiká a pomerne slabá aktívna politika trhu práce na 
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začiatku transformačného obdobia, viedli k degresívnemu vývoju zamestnanosti obyvateľstva, rastu neza-
mestnanosti a formovaniu nerovnovážneho stavu na regionálnych trhoch práce.  

V poslednom roku predtransformačného obdobia, pri tzv. plnej zamestnanosti, v národnom 
hospodárstve bolo 98,7% ekonomicky aktívneho obyvateľstva (ŠÚ SR 1991). Začiatkom 90. rokov bolo 
v relatívne krátkom čase z pracovného procesu uvoľnených cca 150 tis. osôb. V súvislosti s konverziou 
zbrojárskej výroby sa viac ako o 1/3 znížila zamestnanosť v priemysle; zamestnanosť výrazne poklesla aj 
v stavebníctve a poľnohospodárstve. Po kolísavom vývoji celkovej zamestnanosti je v súčasnosti v 
národnom hospodárstve aktívnych 2131,8 tis. pracovníkov. Odvetvová štruktúra zamestnanosti smeruje 
k postupnému „približovaniu sa“ krajinám EÚ (Table 10). 

 
Table 10: Employment by Sectoral Structure of Economy in the Slovak Republic (NUTS 2, 1995 – 2006) 

1995 2000 2006 
Agriculture, 

hunting, 
forestry and 

fishning 
(I.) 

 
Industry 

(II.) 

 
Other 

branches 
(III.) 

Agriculture, 
hunting, 

forestry and 
fishning 

(I.) 

 
Industry 

(II.) 

 
Other 

branches 
(III.) 

Agriculture, 
hunting, 

forestry and 
fishning 

(I.) 

 
Industry 

(II.) 

 
Other 

branches 
(III.) 

 NUTS 2 (Areas) 
 

% % % % % % 

 
 

Total 

total % total % total % 
 Bratislavský kraj 1,8 17,1 81,1 1,5 17,1 81,4 402879 4723 1,2 58558 14,5 339598 84,3 
 Západné Slovensko 8,5 36,2 55,4 8,2 32,5 59,4 722961 36426 5,0 241524 33,3 445011 61,6 
 Stredné Slovensko 6,9 32,5 60,6 7,3 29,8 63,0 489744 21283 4,4 132285 26,9 336176 68,7 
 Východné Slovensko 7,7 28,4 64,0 6,5 25,6 68,0 516233 22346 4,4 131459 25,5 362428 70,2 
 SR 6,6 30,1 63,3 6,3 27,4 66,3 2131817 84778 33,8 563826 219,3 1483213 546,9 

Source: ŠÚ SR Bratislava 2001, 2010. 
 
Počas transformačného obdobia vývoj nezamestnanosti zaznamenal niekoľko etáp. Počiatkom 90. 

rokov nezamestnanosť prudko vzrástla a vo viacerých okresoch Slovenska dlhodobo dosahovala mieru 
nezamestnanosti vyššiu ako 20%. Nadpriemerná miera nezamestnanosti bola sprevádzaná ďalšími 
negatívnymi (rast podielu dlhodobej nezamestnanosti, vysoký podiel absolventov škôl, mladistvých a 
ťažko adaptabilného rómskeho obyvateľstva) a sociopatogénnymi (rast kriminality) javmi. Aj keď 
v druhej polovine 90. rokov prišlo v súlade s relatívne pozitívnym vývojom ekonomiky k formovaniu 
nových pracovných príležitostí, pretrvávajúcimi problémami naďalej zostávajú: nevyrovnaná bilancia 
ponuky a dopytu na regionálnych trhoch práce, priestorová diferenciácia miery nezamestnanosti, trvalo 
vysoký podiel dlhodobej nezamestnanosti, nadpriemerná miera nezamestnanosti absolventov škôl a osôb 
s nízkym stupňom dosiahnutého vzdelania. V posledných dvoch rokoch nezamestnanosť rezonuje ako 
sprievodný jav hospodárskej krízy.  

Miera nezamestnanosti je najmä v regióne NUTS 2 Východné Slovensko počas celého obdobia 
približne o 5 bodov vyššia ako priemer SR, kým miera podnikateľskej aktivity naopak, výrazne nižšia 
(8,4 %, SR 10,1 %, k 31. 12. 2002; Table 12). Miera absorpčných možností, ktorá vyjadruje schopnosť 
podnikateľského prostredia vytvárať pracovné príležitosti a eliminovať nevyvážený stav na regionálnych 
trhov práce, je vo všetkých krajoch a regiónoch NUTS 2, s výnimkou Bratislavského kraja, nedostatočná 
(Table 12). 

Priestorová diferenciácia miery nezamestnanosti poukazuje na dve oblasti - na západnú a 
severozápadnú oblasť, tvorenú okresmi, ktoré sa nachádzajú pozdĺž Považskej urbanizačnej a 
komunikačnej osi Slovenska (Bratislava, Trnava, Piešťany, Trenčín, Žilina, Liptovský Mikuláš) 
s podpriemernými hodnotami miery nezamestnanosti. K nim možno zaradiť aj okresy Banská Bystrica, 
Zvolen a okresy Košíc (Map 4). Tieto okresy do roku 1989 patrili v hospodársky najsilnejším, 
s diverzifikovanou ekonomickou štruktúrou, dobrou dostupnosťou, priaznivou vekovou aj vzdelanostnou 
štruktúrou obyvateľstva. Okresy disponujú komparatívnymi výhodami pre vstup zahraničných investorov, 
čo podmieňuje dynamickejšiu tvorbu nových pracovných príležitostí.  

V prihraničných okresoch južného, východného a severovýchodného Slovenska je dlhodobo 
evidovaná najvyššia miera nezamestnanosti (Map 4). Ide o okresy s vysokým podielom vidieckeho 
obyvateľstva, ktoré boli pred rokom 1990 zamerané najmä na poľnohospodárstvo a potravinársky 
priemysel, ťažbu a spracovanie surovín, so slabo rozvinutou infraštruktúrou a zlou dostupnosť, 
nepriaznivým demografickým vývojom a štruktúrou obyvateľstva a slabo rozvinutým trhom práce. 
Osobitým problémov nezamestnanosti viacerých okresov je nezamestnanosť rómskeho obyvateľstva.  
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Table 11: Unemployment Rate in the Slovak Republic (NUTS 2, 1996-2009) 
Unemployment rate ( %) (1)  

NUTS 2 (Areas) 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Bratislavský kraj 5,1 4,1 5,1 7,2 6,4 5,8 5,2 6,9 8,2 5,2 4,3 4,2 3,6 4,4 
Západné Slovensko 12,7 11,1 13,6 17,1 16,4 17,1 15,1 15,3 13,8 12,1 9,7 7,6 6,6 10,1 
Stredné Slovensko 13,9 12,9 16,9 20,4 19,3 20,0 19,3 20,5 22,1 19,5 16,5 15,1 13,0 15,1 
Východné Slovensko 18,2 17,5 21,5 27,0 23,3 24,8 23,7 21,7 24,1 23,1 19,2 14,9 13,3 17,8 
SR 13,4 12,3 15,3 19,2 17,6 18,3 17,0 17,1 17,7 15,8 13,1 10,9 9,5 12,6 

(1) in 1997 – 2002 registered unemployment rate from number of disposable job applicants on 31stdecember of the  
     year 
Source: ŠÚ SR Bratislava, 2001; http://www.nup.sk, 2001, 2010. 

 
Dôležitým faktorom, ktorý charakterizuje regionálnu štruktúru je ukazovateľ zamestnanosti 

obyvateľstva a trhu práce (Indicator of Employment and Labour Market). Ukazovateľ koncentrovane 
vyjadruje charakter trhu práce, rozvoj podnikateľského prostredia a jeho schopnosť eliminovať 
nerovnovážnu bilanciu v ponukovej a dopytovej stránke trhov práce a je vhodným podkladom pre 
analýzu regionálnych rozdielov.  

 
Map 4: The unemployment rate in the Slovak republic (District, 2008) 
Source: UPSVAR, 2008, http://www.upsvar.sk/ 

 
Table 12: Indicator of Employment and Labour Market in the Slovak Republic (NUTS 2, 2006) 

 NUTS 2 (Areas) 
 SR 

Employees 
(per 100 
inhab.) 

Legal  
person (per 100 

inhab.) 

Natural persom 
s entrepren 

(per 100 inhab.) 

Self-employed 
persons 

(per 100 inhab.) 

Unemployment 
rate 
(%) 

Entrepreneurial 
activity  

rate 
(%) 

Index of 
economical 
structure 

progressivity 

Indicator of 
Employment 

and Labour Market 

 Bratislavský kraj 75,5 7,0 10,5 9,8 2,4 15,9 260,2 89,6 
 Západné Slovensko 38,0 2,0 7,2 6,8 6,6 9,9 232,1 57,7 
 Stredné Slovensko 33,8 2,0 7,0 6,6 12,3 9,1 234,4 47,3 
 Východné    
 Slovensko 

32,2 2,1 5,9 5,4 14,4 13,1 232,3 34,9 

 SR 44,9 3,3 7,6 7,2 8,9 12,0 239,8 57,4 

Source: ŠÚ SR 2006, authors´calculations 
 
Priestorová diferenciácia ukazovateľa zamestnanosti obyvateľstva a trhu práce je zrejmá na 

všetkých hierarchických (Table 12, 16, Map 5). Podľa príslušného ukazovateľa dominantné postavenie 
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v regionálnej štruktúre má nielen samotná Bratislava (Bratislava I až III) a okresy Bratislavského kraja 
(Pezinok, Senec,), ale aj dobre dostupný, infraštruktúrne a hospodárskymi väzbami prepojený okres 
Trnava a Považský región, s dominantným postavením okresov Žilina a Trenčín. Nadpriemernú hodnotu 
ukazovateľa dosahujú aj Košice (najmä okres Košice II), okresy Banská Bystrica a Nitra (Table 16, Map 
5).  

V priestorovej diferenciácii ukazovateľa zamestnanosti a trhu práce sa prejavuje pomyselná línia 
juhozápadného - severovýchodného smeru, pričom rozpätie bodového skóre je v porovnaní 
s ukazovateľom demografického profilu ešte výraznejšie (od 6,1 okres Košice-okolie, do 99,6 bodov - 
okresy Bratislava I a II; Map 5). 

 
Map 5: Indicator of Employment and Labour Market in the Slovak republic (District, 2006) 

Source: ŠÚ SR 2006, authors´calculations 
 
 

Ukazovateľ demografického profilu odráža stav a zmeny demografických procesov (pokles 
prirodzenej mobility, zmenu migračných tokov v dôsledku dekoncentračných procesov, starnutie 
obyvateľstva a i.).  

Stav jednotlivých ukazovateľov demografického profilu na úrovni regiónov NUTS 2 udáva Table 
13. Najvyššie komponentné skóre v okresoch zázemia Bratislavy (okresy Senec, Malacky, Dunajský 
Streda ) a Košíc (okres Košice-okolie) je výsledkom nadpriemerného migračného salda ako sprievodného 
javu intenzívnych dekoncentračných procesov v rámci suburbanizácie v posledných rokoch.  

Dynamický rozvoj ekonomického prostredia, stimulovaný vstupom zahraničných investícií najmä 
do automobilového priemyslu, sa prejavuje nielen v produkčnej výkonnosti, ale pozitívne ovplyvňuje 
hodnoty demografického ukazovateľa v okresoch Trnava a Žilina. Uvedená skutočnosť, spolu 
s pôsobením ďalších faktorov (polohový potenciál, infraštruktúrna vybavenosť, koncentrácia školskej 
infraštruktúry nadregionálneho významu, historický vývoj a i.) ovplyvňujú vyrovnaný charakter procesov 
pohybu ako aj štruktúry (kvality) obyvateľstva. V porovnaní so stavom z roku 2001 v priestorovej 
diferenciácii demografického ukazovateľa prišlo v dôsledku zmiernenia intenzity populačnej mobility, 
k oslabeniu vedúcej pozície okresov Oravy a východného Slovenska. Marginálna pozícia okresov 
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Table 13: Demographic Indicator in the Slovak Republic (NUTS 2, 2006) 
 
 NUTS 2 (Areas) 
 SR 

Natural 
increase 

(-decrease) 
of population 

(‰) 

Migration 
increase (-
decrease) 

of population 
(‰) 

Total 
increase (-
decrease) 

of population 
(‰) 

 
Index 

of aging 
(%) 

 
Index of 

scholar ship 
level 
(%) 

 
Economic 

dependency 
ratio 
(%) 

 
Demographic 

Indicator 

 Bratislavský kraj -0,5 5,5 5,0 172,8 49,1 55,5 60,0
 Západné      
 Slovensko 

-1,8 1,0 -0,8 143,0 34,8 55,2 47,5

 Stredné Slovensko -0,6 -0,1 -0,7 120,6 34,7 57,2 48,2
 Východné   
 Slovensko 

2,2 -1,2 1,0 100,5 34,9 58,4 54,0

 SR -0,2 1,3 1,1 134,2 38,4 56,6 52,4

Source: ŠÚ SR 2006, authors´calculations 
 
Juhoslovenskej kotliny (Poltár, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota), severovýchodného Slovenska 

(Medzilaborce, Snina, Sobrance) zostala zachovaná (Table 16, Map 6). 
 

Map 6: Demographic Indicator in the Slovak republic (District, 2006) 

Source: ŠÚ SR 2006, authors´calculations 
 
 

Priestorová diferenciácia ukazovateľov produkčnej výkonnosti a infraštruktúrnej vybavenosti 
(Indicator of Production Efficiency) je v úzkej korelačnej väzbe s vyššie uvedenými ukazovateľmi. 
Priestorová diferenciácia odráža rozvojový potenciál, komparatívne výhody (polohový potenciál, 
dopravná dostupnosť, kvalifikovaná pracovná sila, infraštruktúrna vybavenosť, prírodný potenciál a i.), 
ekonomickú pozíciu a efektívnosť ekonomických subjektov, najmä priemyslu a stavebníctva. 
Komparatívna výhoda sa prejavila najmä u regiónov a okresov, ktoré mali stabilnú pozíciu v regionálnej 
štruktúre Slovenska už v predtransformačnom období a po krátkej recesii na počiatku 90. rokov sa 
vyvíjajú pozitívne.  

Bodové rozpätie produkčnej výkonnosti narastá od 4,7 – 99,7 bodov (Tabuľka 16, Map 7). Okrem 
Bratislavy, okresy s najvyššími bodovými skóre sú koncentrované pozdĺž Považskej rozvojovej osi 
(Trnava, Trenčín, Žilina, Považská Bystrica, Liptovský Mikuláš), v regióne Stredného Pohronia (Banská 
Bystrica, Zvolen), na východnom Slovensku dominantné postavenie majú okresy Košíc a Humenné. 
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Marginálne okresy východného a južného Slovenska dosahujú v rámci Slovenska najnižšiu produkčnú 
výkonnosť (Tabuľka 16, Map 7). 

 
Table14: Indicator of Production Efficiency in the Slovak Republic (NUTS 2, 2006) 

 NUTS 2 (Areas) 
 SR 

Turnover in industry 
(per 1000 inhab., 

mill.Sk) 

Construction production 
(per 1000 

Inhab., mill.Sk) 

Average 
monthly 

wage (Sk) 

Foreign direct 
investments (per 

1000 inhab., mill.Sk) 

Indicator of 
Production 
Efficiency 

 Bratislavský kraj 646,68 102,69 25 466 493,94 73,8
 Západné Slovensko 193,46 16,67 17 780 37,32 59,1
 Stredné Slovensko 124,94 17,24 16 670 26,53 45,9
 Východné Slovensko 109,73 25,88 16 538 25,64 37,6
 SR 268,70 40,62 19 113 145,86 54,1

Source: ŠÚ SR 2006, authors´calculations 
 

Map 7: Indicator of Production Efficiency in the Slovak republic (District, 2006) 

 
 
 
 
 
Source: ŠÚ SR 2006, authors´calculations 
 
Priestorová diferenciácia ukazovateľa infraštruktúrnej vybavenosti poukazuje na rozdielnu 

vybavenosť okresov Slovenska dopravnou, technickou a sociálnou infraštruktúrou. Ukazovateľ vypovedá aj 
o návštevnosti regiónu (okresu) v rámci cestovného ruchu. Vo všeobecnosti hodnota komponentného skóre 
klesá od západu smerom na východ (s výnimkou okresov Košice I, Košice II; Table 16, Map 8).  
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Table 15: Infrastructure Indicator and Indicator of Socio-economic level in the Slovak Republic (NUTS 2, 2006) 

 NUTS 2  
 (Areas) 
 SR 

Internet 
access 

per  
100 

household 

 
Cars 
per 

1000 
inh. 

 
Hopital  

beds 
per 1000 

 inh. 

Share of 
municipalities 
supplied from 
public watter 
network (1) 

Share of 
municipalities 

public  
sewer network 

sieť (2) 

 
Living  
area  

(m2 per 
inh..)(3) 

 
Index of 
reduced 

road 
lenght 

 
Overnights 

stay per 
1000 

visitors 

 
Indicator 
of infra- 
structure 

 
Indicator 
of socio-
economic 

level 

 Bratislavský  
 kraj  

6,4 351,6 110,7 96,7 76,0 19,6 48,0 3389,5 82,3 96,7 

 Západné   
 Slovensko 

2,7 225,6 80,0 77,0 13,9 18,2 15,4 1440,1 51,7 68,3 

 Stredné  
 Slovensko 

2,3 249,8 92,1 84,3 24,9 17,1 11,4 3104,3 50,2 60,6 

 Východné  
 Slovensko 

2,4 186,8 81,1 64,6 32,1 16,8 15,2 1487,5 41,8 53,3 

 SR 3,0 237,7 87,1 78,2 29,0 17,7 18,4 2111,7 52,7 96,7 

Source: ŠÚ SR 2006, (1) až (3) – ŠÚ SR 2001, authors´calculations 

 
 
Najvyššie hodnoty dosahujú okresy Bratislavského kraja (Bratislava I., Bratislava III), ďalej Zvolen, 

Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš a i. (Table 16, Map 8), t. j. okresy s dopravnou infraštruktúrou 
medzinárodného a celoštátneho významu, s vysokou vybavenosťou technickou a sociálnou infraštruktúrou. 
Ide o okresy s vysokým prírodným, kultúrno-historickým potenciálom a realizačnými podmienkami pre 
cestovný ruch, čo sa odráža aj v regionalizácii cestovného ruchu a celoročnej návštevnosti.  

Podľa ukazovateľa infraštruktúrnej vybavenosti (Infrastructure Indicator) najmenej priaznivá 
situácia je v južných okresoch regiónu NUTS 2 Stredné Slovensko (Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Poltár, 
Revúca) a okrajových (marginálnych) okresoch regiónu NUTS 2 Východné Slovenska (Medzilaborce, 
Stropkov, Sobrance a i.), kde potreba zodpovedajúceho infraštruktúrneho zabezpečenia, najmä dopravnou, 
technickou a sociálnou infraštruktúrou je súčasťou koncepcií ďalšieho rozvoja.  

 
V priestorovej diferenciácii okresov SR podľa komplexného ukazovateľa sociálno-ekonomickej 

úrovne (Indicator of socio-economic level) najvyššie komponentné skóre dosahujú okresy Bratislavy 
(Bratislava II., III, IV a V.), ktoré spolu s okresmi bezprostredného zázemia (Senec, Pezinok, Malacky) 
tvoria rozsiahly región, zahrňujúci celý Bratislavský kraj, jadrový (okresy Trnava, Piešťany), severný - 
záhorský (okresy Senica, Skalica, Piešťany) a južný – podunajský (okresy Dunajská Streda, Galanta) 
subregión Trnavského kraja (Table 16, Map 9). Na východnom Slovensku dominantnú pozíciu majú 
Košice, ktoré sú významným ekonomicko-sídelný pólom rozvoja regiónu NUTS 2 Východné Slovensko.   

Silnú pozíciu v regionálnej štruktúre má aj priestorovo rozsiahly región, tvorený okresmi 
ekonomicko-sídelných systémov Považia (Trenčín, Žilina, Liptovský Mikuláš, Ružomberok), ktorý sa 
kontinuálne rozširuje o okresy Martin a Poprad ako aj región stredného Pohronia (Banská Bystrica, 
Zvolen). Jadrá uvedených regiónov sú pólmi rozvoja a ťažiskami osídlenia a hospodárstva SR 
(Bratislavsko-Trnavský, Trenčiansky, Žilinsko-Turčiansky, Liptovsko-Popradský, Banskobystricko-
Zvolenský a Košicko-Prešovský jadrový región; Aurex, MŽP SR 2001).  

 
V regiónoch južného a severovýchodného Slovenska aj napriek potenciálu a rozvojovým 

tendenciám (posilnenie štruktúry hospodárstva lokalizáciou priemyslu, školstva, administratívnou 
funkciou a i. počas predtransformačného obdobia) sa nevyformovali významnejšie články regionálnej 
štruktúry SR. V regióne NUTS 2 Východné Slovensko, popri okresoch Košice I až IV, „kostru“ 
regionálnej štruktúry dotvárajú subregióny nižšej hierarchickej úrovne - Hornádsky (okres Prešov) a 
Zemplínsky (okresy Michalovce, Humenné; Map 9). Ostatná časť regiónu NUTS 2 Východné Slovensko, 
najmä okrajové prihraničné okresy (Sobrance, Snina, Medzilaborce), dlhodobo patria medzi marginálne.  

 
Z vývojového hľadiska „prepad“ zaznamenala komplexná ekonomicko-sociálna úroveň 

Hornonitrianskeho regiónu (okresy Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou), ktorého hospodárska, 
najmä priemyselná štruktúra pôvodne predstavovala relatívne uzavretý cyklus. Reštrukturalizačné zmeny 
hospodárstva, realizované vo viacerých etapách sa nepriaznivo prejavili nielen na ekonomickej prosperite, 
ale aj v sociálnej sfére a životnej úrovni obyvateľov.  

 
 



 354 

Map 8: Indicator of Infrastructure in the Slovak republic (District, 2006) 

Source: ŠÚ SR 2006, authors´calculations 
 
 

Map 9: Indicator of socio-economic level in the Slovak republic (District, 2006) 
 

Source: ŠÚ SR 2006, authors´calculations 
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Priestorová diferenciácia parciálnych a komplexného ukazovateľa sociálno-ekonomickej úrovne 
poukazujú na znaky regionálnej štruktúry Slovenska: 

• Významným znakom regionálnej štruktúry Slovenska sú neustále sa prehlbujúce 
regionálne rozdiely (disparity). Regionálne rozdiely sa formovali už počas industriálneho vývoja v rámci 
predtransformačného obdobia. Počas transformačného obdobia sa jednotlivé regióny, s rozdielnym 
prírodným, polohovým potenciálom, s rozdielnou dynamikou a štruktúrou ľudských zdrojov a 
schopnosťou reagovať na podmienky trhovej ekonomiky, rozvíjali diferencovane v závislosti od 
„možností a schopnosti“ včasne a vhodným spôsobom reagovať na podmienky transformačného obdobia. 
Už v počiatkoch transformačného obdobia niektoré mali charakter tzv. otvorených regiónov (Bratislava, 
Košice), regiónov parciálnej adaptácie (Stredné Považie, Stredné Pohronie) alebo zaostalých 
(marginálnych) regiónov (Rajčák 1998). Práve uvedené typológia je v úzkej väzbe na súčasný stav, keď 
v regionálnej štruktúre Slovenska možno na základe komplexného ukazovateľa sociálno-ekonomickej 
úrovne vymedziť zaostávajúce (marginal, hodnota komplexné ukazovateľa 24,0-40,0 bodov), stagnujúce 
(stagnant; 40,1-52,0 bodov), čiastočne sa rozvíjajúce (less developed, 52,1-70,0 bodov), rozvíjajúce sa 
(mid-developed, 70,1-90 bodov) a dynamicky sa rozvíjajúce (developed, 90,1-99,9 bodov) okresy (Map 
9);  

• Územie Slovenska je rozčlenené pomyselnou líniou juhozápadného-severovýchodného 
smeru, ktorá „rozdeľuje“ Slovensko na dva výrazné subregióny s diferencovaným rozvojovým 
potenciálom a predpokladmi pre rast konkurencieschopnosti, čo sa odráža aj v diferencovanej sociálno-
ekonomickej úrovni okresov (Map 9);  

• V súčasnosti sa v regionálnej štruktúre SR dynamicky rozvíjajú vybrané regióny a ich póly 
rozvoja. Ide o Bratislavský región (v širších súvislostiach Bratislavsko-Trnavský rozvojový región), 
región stredného Považia s dominantnými pólmi rozvoja Trenčín, Žilina, Považská Bystrica, Liptovský 
Mikuláš, Považská Bystrica a i.; Banskobystrický región s okresmi Banská Bystrica, Zvolen, ďalej 
Košický región, ktorý má dlhodobo dominantné postavenie v pomerne rozsiahlom zázemí, tvorenom 
čiastočne sa rozvíjajúci až stagnujúcimi okresmi (Map 9);  

• Negatívnou črtou regionálnej štruktúry je prehlbovanie regionálnych disparít a trvalý 
proces formovania marginálnych regiónov, so všetkými znakmi zaostávania v ekonomickej a sociálnej 
oblasti. Viaceré z nich tvoria bázu pre formovanie tzv. regiónov chudoby (južná časť Banskobystrického 
kraja - okresy Poltár, Veľký Krtíš, Detva, Revúca; okresy východného Slovenska - Medzilaborce, 
Sobrance, Snina, Gelnica, Stropkov). Problémové, marginálne regióny, počet ktorých na Slovensku 
výrazne vzrástol sú v centre pozornosti regionálnej politiky a na riešenie ich rozvoja sa koncentrujú 
finančné zdroje v rámci kohéznej politiky EÚ v programovom období 2007-2013;  

• Transformácia regionálnej štruktúry SR jednoznačne potvrdila zvýraznenie ekonomickej a 
sociálnej polarizácie na úrovni okresov SR ako aj myšlienku priestorového členenia Slovenska na 
centrálne - ťažiskové (Bratislavský a Košický región) a koridorové regióny západo-východného smeru 
(severný Považský a koridor systému Juhoslovenských kotlín), vymedzené na základe zohľadnenia 
prírodných predpokladov, bariér rozvoja a stavu ekonomickej a sociálnej štruktúry Slovenska (Lukniš 
1985). Zároveň sa potvrdili výsledky a prínosy ďalších štúdií, ktoré venujú pozornosť analýze regionálnej 
štruktúry Slovenska (Bezák 2001, Korec 2005, Gajdoš 2007 a i.). 

 
Regionálna politika v programovom období 2007-2013 – nástroj na riešenie problémov 
regionálnej štruktúry Slovenska 
 
Východiskom pre formovanie regionálnej politiky SR pre programové obdobie 2007-2013 boli 

popri charaktere regionálnej štruktúry SR, stav ekonomiky a sociálneho prostredia v národnom, 
európskom a svetovom kontexte, ako aj poznatky a skúsenosti získané v predchádzajúcom programovom 
období.  

Skúsenosti z predchádzajúceho programového obdobia poukázali na:  
o relatívne nízku mieru koordinácie a koncentrácie relevantných politík (reálna konvergencia 

HDP SR k HDP EU 15 sa naplnila len na 51,8%); 
o potrebu dosiahnutia celkovej konvergencie (cieľ 60% HDP v PKS EÚ 15 a 66% EÚ 25 do 

roku 2013); 
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Table 16: Indicator of socio-economic level (District, 2006) – Transition Period 

District 

Demographic 
Indicator 

Indicator of 
Employment 
and Labour 

Market 

Indicator of 
Production 
Efficiency 

Indicator 
of 

infrastructure 

Indicator 
of socio-
economic 

level 

District 

Demographic 
Indicator 

Indicator of 
Employment and 
Labour Market 

Indicator of 
Production 
Efficiency 

Indicator 
of 

infrastructure 

Indicator 
of socio-economic 

level 

Bratislava I  BA 18,1 99,6 93,7 97,2 97,6 Banská Bystrica BB 53,2 86,7 67,7 79,0 90,7 
Bratislava II BA 58,6 96,6 99,7 93,5 91,3 Banská Štiavnica BS 38,8 62,9 43,0 49,7 61,5 
Bratislava III BA 46,8 98,1 96,5 95,7 96,7 Brezno BR 33,8 44,3 46,8 52,8 56,2 
Bratislava IV BA 72,2 93,5 94,6 80,2 97,7 Detva DT 22,8 27,2 24,1 46,7 38,2 
Bratislava V BA 55,3 91,8 58,9 70,4 87,4 Krupina KA 58,6 21,9 23,4 58,9 51,5 
Malacky MA 69,2 72,6 68,7 64,7 87,1 Lučenec LC 50,2 27,4 38,6 40,8 49,7 
Pezinok PK 77,4 84,4 29,1 79,3 85,5 Poltár PT 31,2 9,5 8,9 26,3 24,0 
Senec SC 82,3 80,0 49,4 77,2 91,4 Revúca RA 53,8 7,6 23,1 37,2 38,5 
Dunajská Streda DS 75,3 75,5 53,8 57,4 82,9 Rimavská Sobota RS 47,7 11,2 24,4 46,0 40,9 
Galanta GA 57,0 72,2 64,6 59,2 80,0 Veľký Krtíš VK 39,5 19,2 15,5 34,7 34,4 
Hlohovec HC 42,8 42,2 78,8 41,3 64,9 Zvolen ZV 59,9 62,7 67,1 76,4 84,2 
Piešťany PN 48,1 78,3 64,9 73,3 83,7 Žarnovica ZC 22,8 47,0 41,1 36,6 46,7 
Senica SE 56,1 46,8 61,4 65,7 72,8 Žiar nad Hronom ZH 44,7 53,2 77,8 66,9 76,8 
Skalica SI 61,0 63,9 67,1 54,6 78,0 Bardejov BJ 50,8 38,4 22,5 39,2 47,8 
Trnava TT 65,8 73,2 84,2 53,3 87,5 Humenné HE 46,6 41,1 64,6 29,7 57,6 
Bánovce n. Bebravou BN 30,6 50,2 48,4 29,1 50,1 Kežmarok KK 66,0 15,6 20,9 30,5 42,1 
Ilava IL 46,6 71,1 44,0 39,9 63,8 Levoča LE 61,0 20,7 4,7 43,5 41,1 
Myjava MY 22,6 43,9 40,2 46,8 48,6 Medzilaborce ML 31,9 23,6 6,6 18,7 25,6 
Nové Mesto nad V. NM 31,0 63,3 62,0 44,1 63,4 Poprad PP 61,0 66,0 63,0 68,2 81,7 
Partizánske PE 34,6 44,9 22,2 53,8 49,2 Prešov PO 71,9 46,2 52,2 43,4 67,6 
Považská Bystrica PB 47,0 76,6 74,7 32,0 72,9 Sabinov SB 56,5 15,8 28,5 18,4 37,7 
Prievidza PD 45,6 50,4 69,3 61,9 71,9 Snina SV 34,0 30,8 19,6 17,6 32,3 
Púchov PU 44,3 55,9 65,8 49,2 68,1 Stará Ľubovňa SL 53,0 60,1 29,1 45,3 59,3 
Trenčín TN 55,9 82,3 76,9 72,5 91,0 Stropkov SP 53,6 32,7 6,0 15,3 34,1 
Komárno KN 46,0 52,3 33,9 53,2 58,7 Svidník SK 55,1 48,5 18,0 28,3 47,5 
Levice LV 41,1 36,9 45,9 48,1 54,4 Vranov nad T. VT 60,5 19,6 24,7 25,6 41,3 
Nitra NR 59,7 76,4 75,9 59,3 85,9 Gelnica GL 54,4 7,8 16,5 27,5 33,6 
Nové Zámky NZ 37,6 33,5 40,8 50,8 51,5 Košice I KE 46,4 80,8 81,3 81,5 91,8 
Šaľa SA 51,1 46,2 73,1 45,1 68,2 Košice II KE 73,6 56,8 90,2 72,9 92,9 
Topoľčany TO 47,9 53,0 43,0 48,3 60,8 Košice III KE 57,2 35,9 25,9 64,6 58,1 
Zlaté Moravce ZM 30,2 41,4 61,1 41,9 55,2 Košice IV KE 36,1 69,4 74,1 79,7 82,1 
Bytča BY 52,5 48,5 22,2 32,4 49,3 Košice – okolie KS 66,9 6,1 33,9 34,5 44,7 
Čadca CA 47,9 47,9 21,2 39,6 49,5 Michalovce MI 59,5 17,7 60,4 47,0 58,4 
Dolný Kubín DK 58,9 52,5 68,7 60,8 76,2 Rožňava RV 51,5 31,4 39,9 46,7 53,6 
Kysucké Nové Mesto KM 54,0 64,6 84,8 33,7 75,0 Sobrance SO 33,5 22,8 14,2 29,7 31,7 
Liptovský Mikuláš LM 57,8 64,6 63,9 65,7 79,7 Spišská N. Ves SN 56,8 38,0 62,3 40,2 62,4 
Martin MT 51,9 69,4 68,4 56,5 77,9 Trebišov TV 57,6 12,2 24,4 37,3 41,6 
Námestovo NO 58,2 64,6 44,3 26,6 61,3 Source: ŠÚ SR 2006, authors´calculations 
Ružomberok RK 48,1 42,2 73,4 64,7 72,3 
Turčianske Teplice TR 36,1 40,1 16,1 54,3 46,4 
Tvrdošín TS 55,7 54,0 38,6 58,9 65,6 
Žilina ZA 68,8 85,9 82,6 60,1 94,1 
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o potrebu štrukturálnej konvergencie (t.j. dosiahnutie kvalitatívnych zmien v produkčných 
štruktúrach a odstránenie inovačnej a technologickej medzery);  

o potrebu priblíženia sa produktivite k priemeru EU 15, založenej na raste podielu stredne- a 
vysokých technológií na zamestnanosti, investíciách, pridanej hodnote a zvýšenom podiele exportu 
poznatkovo náročných služieb na HDP. 

o Súčasná etapa ekonomickej a sociálnej transformácie predpokladá ďalší postup 
štrukturálnych reforiem nielen v makroekonomickej (rozvoj trhovej ekonomiky, minimalizácia zásahov 
do fungovania trhu, znižovanie deficitu verejných financií, zachovanie transparentnej daňovej politiky a 
i.) a sociálnej (podpora jedinca k aktivite, tvorivej činnosti a spoluzodpovednosti za riešenie vlastnej 
situácie, znižovanie chudoby, zabezpečenie účinnej sociálnej siete, vytvorenie podmienok pre flexibilný 
trh práce) oblasti ako aj dodržiavanie základných ľudských práv, zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti 
zdravotníctva a dôchodkového systému.  

V súlade so závermi dokumentu európskeho významu - Lisabonskej stratégie, v podmienkach SR 
sa za prioritné rozvojové oblasti považujú: informačnú spoločnosť (informačná gramotnosť, 
elektronizácia verejnej správy, široká dostupnosť internetu a i.), inovácie, veda a výskum (výchova a 
podpora kvalitných vedcov, výskum medzinárodnej kvality s prepojením na podnikateľskú sféru, podpora 
rozvoja podnikateľských aktivít zameraných na vývoj a inovácie a i.), podnikateľské prostredie (vysoká 
vymožiteľnosť práva, partnerstvo verejných inštitúcií, efektívny prístup ku kapitálovému trhu, kvalitná 
infraštruktúra a služby v sieťových odvetviach a i.), vzdelávanie a investície do ľudských zdrojov 
(zavedenie modernej vzdelávacej politiky; dosiahnutie 70% miery zamestnanosti; riešenie problémov 
spojených so starnutím obyvateľstva a i.). 

Cieľmi regionálneho rozvoja a regionálnej politiky SR sú:  
Cieľ Konvergencia (Convergence)– zameraný na štrukturálnu konvergenciu najmenej rozvinutých 

členských krajín a regiónov zlepšovaním podmienok rastu a zamestnanosti, investíciami do hmotného a 
ľudského kapitálu, podporou inovácií a rozvojom vedomostnej spoločnosti, prispôsobením sa 
hospodárskym a sociálnym zmenám a ochranou životného prostredia. V súlade s kritériami oprávneným 
územím na podporu z EFRR (ERDF) sú regióny NUTS 2 Západné, Stredné a Východné Slovensko, 
z Kohézneho fondu celé územie SR.  

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (Regional competitiveness and 
employment) - zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti, zamestnanosti a príťažlivosti regiónov, na 
podporu inovácií a vedomostnej ekonomiky, podnikateľského prostredia, na rozvoj trhov práce, podporu 
adaptability pracovníkov a sociálnej inklúzie. Oprávnené využívať finančnú podporu sú regióny NUTS 2, 
ktoré nespadajú pod cieľ Konvergencia, t.j. v podmienkach SR ide o NUTS 2 Bratislavský kraj. 

Cieľ Európska územná spolupráca (European territorial cooperation) )je v prípade cezhraničnej 
spolupráce určený pre všetky regióny NUTS 3, v prípade nadnárodnej spolupráce na tzv. národné oblasti 
stanovené Európskou komisiou. 

Nástrojmi na zabezpečenie cieľov rozvoja v programovom období 2007-2013 je sústava 
programových dokumentov - Národný strategický referenčný rámec SR 2007 - 2013 (NSRR SR) 
a operačné programy. NSRR 2007-2013 obsahuje perspektívne smerovanie regionálneho rozvoja 
a regionálnej politiky SR, definuje relevantné prvky navzájom koherentných stratégií EÚ, štátu, sektorov 
a regiónov SR a prostredníctvom financovania zo štrukturálnych a kohézneho fondu EÚ, prispieva 
k riešeniu hlavných problémov Slovenska. Podľa NSRR 2007-2013 strategickým cieľom je „do roku 
2013 výrazne zvýšiť konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosti 
pri rešpektovaní trvaloudržateľného rozvoja“.  

NSRR 2007-2013 (National Strategic Reference Framework for the period of 2007-2013) 
špecifikuje hlavné disparity a faktory rozvoja (Table 17) a udáva strategické priority (Table 18). Tie sú na 
nižšej úrovni rozpracované do špecifických priorít (Table 19) a to osobitne pre oprávnené územie cieľa 
Konvergencia (Table 19) a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (Table 20). 

Okrem vertikálnych priorít NSRR 207-2013 zavádza aj horizontálne priority – Marginalizované 
rómske komunity (Marginalised Roma communities), Rovnosť príležitostí (Equal opportunities) 
Trvaloudržateľný rozvoj (Sustainable development) a Informačná spoločnosť (Iinformation society).  

Regionálna politika SR pristupuje k riešeniu problémov regiónov aj prostredníctvom sústavy 
operačných programov. Pre oprávnené územie cieľa Konvergencia – t.j. regióny, z ktorých mnohé patria 
medzi najproblémovejšie v rámci SR, sú v programovom období 2007 2013 určené: Regionálny operačný 
program    (Regional   operational   programme),    Životné   prostredie   (Environment),   Doprava 
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Table 17: Disparities and development factors of Slovakia in the programming period 2007 – 2013 

 Disparities  
 low competitiveness of production and services  
 insufficient quality of human resources 
 insufficient quality and accessibility of public infrastructure 

 
 Development    
 factors 
 

 technologies and processes contributing to a better utilisation of the production   
 potential, its development and raising the innovative capacities of regions 
 development of human potential and efficient use of workforce 
 infrastructure improving accessibility of regions and quality of the environment and   
 public services 

Source: National Strategic Reference Framework for the period of 2007 – 2013, MV RR SR 2007 
 

Table 18: Strategic priority of Slovakia development in the programming period 2007 – 2013 
Strategic priority Strategic priority objective 
1. Infrastructure 
   and regional accessibility 

Increasing the availability of infrastructure in the regions and improving the  
efficiency of the related public services 

2. Knowledge economy 
Development of resources of sustainable economic growth and increasing the 
competitiveness of industry and services 

3. Human resources 
Growth of employment, improvement of the quality of the workforce for the needs  
of the knowledge economy and increase of social inclusion of risk groups. 

Source: National Strategic Reference Framework for the period of 2007 – 2013, MV RR SR 2007 
 

Table 19: Strategické a špecifické priority pre cieľ Konvergencia na programovom obdobie 2007 – 2013 
 Strategická priorita Cieľ strategickej priority 
 Špecifická priorita Cieľ špecifickej priority 

Zdroje 
financovania 

   1. Infraštruktúra a regionálna dostupnosť  Zvýšenie vybavenia regiónov infraštruktúrou  
 a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich  
 verejných služieb 

EERR, KF 

 1.1 Regionálna infraštruktúra  zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej   
 infraštruktúry a vybavenosti regiónov 

ERDF 

 1.2 Environmentálna infraštruktúra  zlepšenie stavu ŽP a racionálneho využívania zdrojov  
 prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia  
 environmentálnej infraštruktúry SR a posilnenie  
 environmentálnej zložky TUR 

ERDF + KF 

 1.3 Dopravná infraštruktúra a verejná osobná doprava  Podpora trvaloudržateľnej mobility prostredníctvom  
 rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja  
 verejnej  osobnej dopravy 

ERDF + KF 

 1.4 Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry  Zlepšenie podmienok, ovplyvňujúcich zdravotný stav  
 obyvateľstva prostredníctvom kvality zdravotníckej   
 infraštruktúry 

ERDF 

 Vedomostná ekonomika  Rozvoj zdrojov trvaloudržateľného ekonomického  
 rastu a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu  
 a služieb 

ERDF 

 2.1 Informatizácia spoločnosti  Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako  
 prostriedku pre rozvoj výkonnej vedomostnej  
 ekonomiky 

ERDF 

 2.2 Výskum a vývoj  Modernizácia systému podpory výskumu a vývoja,  
 tak aby prispievali k zvyšovaniu  
 konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu  
 regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych  
 malých a strených podnikov a tvorbe pracovných  
 príležitostí  

ERDF 

 Infraštruktúra VŠ  zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom  
 investícií do hmotnej infraštruktúry 

ERDF 

2.4 Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä 
prostredníctvom inovácií 

 zabezpečenie trvaloudržateľného hospodárskeho rastu  
 a zamestnanosti 

ERDF 

   3.  Ľudské zdroje  Zvýšenie zamestnanosti, rast kvality pracovnej sily  
 pre potreby vedomostnej ekonomicky, zvýšenie  
 sociálne inklúzie rizikových skupín 

ESF 

3.1 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú   
      Spoločnosť 

 zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR  
 prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho  
 systému potrebám vedomostnej spoločnosti 

ESF 

3.2 Podpora rastu zamestnanosti, sociálnej  
      inklúzie a budovanie kapacít 

 rast zamestnanosti, pokles nezamestnanosti, sociálna  
 inklúzia a budovanie administratívnych kapacít 

ESF 

Source: National Strategic Reference Framework for the period of 2007 – 2013, MV RR SR 2007,  
              prepared by authors 
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Table 20:  Strategické a špecifické priority pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť  
                  a zamestnanosť  v  programovom období 2007 - 2013  
Strategická priorita  Cieľ strategickej priority 
Špecifická priorita  Cieľ špecifickej priority 

Zdroje 
financovania 

   1. Infraštruktúra a regionálna dostupnosť  Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom  
 investícií do hmotnej infraštruktúry 

ERDF 

   2. Vedomostná ekonomika  Rozvoj zdrojov trvaloudržateľného ekonomického  
 rastu a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu a  
 služieb 

ERDF 

   3. Ľudské zdroje  Zvýšenie zamestnanosti, rast kvality pracovnej sily pre 
 potreby vedomostnej ekonomicky, zvýšenie sociálne  
 inklúzie rizikových skupín 

ESF 

 3.1 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť  Vyrovnávanie rozdielov vo vzdelanostnej úrovni  
 obyvateľstva,  

ESF 

 3.2 Podpora rastu zamestnanosti, sociálnej inklúzie a   
       budovanie kapacít 

 Vzdelávanie a príprava zamestnancov, podpora   
 zamestnanosti, zlepšenie zamestnateľnosti s osobitným 
 zreteľom na vedomostnú spoločnosť, zefektívnenie  
 služieb, poskytovaných verejnou správou 

ESF 

Source: National Strategic Reference Framework for the period of 2007 – 2013, MV RR SR 2007,  
              prepared by authors 

 
 (Transportation), Zdravotníctvo (Healthcare), Informatizácia spoločnosti (Informatisasion of 

Society), Výskum a vývoj (Research and Development), Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
(Competitivenes and economic growth), Vzdelávanie (Education), Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
(Employment and social inclusion).  

Na rozvoj regiónu NUTS 2 Bratislavský kraj, ktorý je oprávneným územím pre čerpanie 
finančných prostriedkov z cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť sú určené OP 
Bratislavský kraj (Bratislava region), Výskum a vývoj (Research and Development), Vzdelávanie 
(Education), Zamestnanosť a sociálna inklúzia (Employment and social inclusion).  

V súčasnom období vzhľadom na nízky stav čerpania prostriedkov a prebiehajúce programové 
obdobie, nie je možné presne stanoviť absorpčnú kapacitu a účinnosť použitých nástrojov v prekonávaní 
problémov regionálnej štruktúry Slovenska. Odhady sú o to problematickejšie, že v súčasnosti ešte nie je 
vyhodnotená účinnosť alokovaných finančných zdrojov na podporu rozvoja regiónov v rámci 
programového obdobia 2004-2006. Viaceré nástroje sa dočerpávajú ešte aj v súčasnosti. Možno však 
predpokladať, že dopad účinnej regionálnej politiky bude mať pozitívny vplyv na riešenie regionálnych 
disparít a prispeje k formovaniu vyváženého stavu regionálnej štruktúry Slovenska. 
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VÝVOJ REGIONÁLNYCH DISPARÍT V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
 

Radoslav Klamár 
 

Úvod 
 
 V ostatnom období sa nielen v geografii čoraz častejšie upiera pozornosť smerom k sledovaniu a 
hodnoteniu regionálnych disparít, ktoré sú výsledkom diferencovaného sociálneho a ekonomického 
rozvoja v jednotlivých regiónoch Slovenska (napr. Buček 1999, Korec 2005, Klamár 2008, Matlovič, 
Matlovičová 2005, Matlovič, Klamár, Matlovičová, 2008). Tieto výskumy sa už majú možnosť oprieť 
o základné teoreticko-metodologické práce v tejto problematike ako napr. Blažek, Uhlíř 2002, Buček 
a kol., 2006. Výrazné zmeny, ktorými prechádza slovenská spoločnosť a iné tranzitívne ekonomiky, sa 
rôznym spôsobom odzrkadľujú na rozvoji jej regiónov. Úspech resp. neúspech v snahe o ekonomický rast 
sa spája so sociálnym a ekonomickým potenciálom regiónov, závislosťou od ich historického vývoja, ale 
aj vnútornou pripravenosťou. Veľký význam sa pripisuje mobilizácii endogénneho potenciálu regiónov 
a rozvoju inovačnej politiky. Cieľom práce je prostredníctvom súboru vybraných ukazovateľov 
analyzovať ekonomickú i sociálnu situáciu v jednotlivých regiónoch (krajoch) Slovenska 
a prostredníctvom zvolených diferenciačných koeficientov poukázať na vzniknuté regionálne nerovnosti 
a naznačiť ich ďalší vývoj.   
 

Metodika 
 

 Regionálne disparity predstavujú rozdiely v stupni sociálno-ekonomického rozvoja regiónov, ktoré 
sú dôsledkom jeho nerovnosti. Gajdoš (2001) uvádza, že regionálne disparity sú produktom pôsobenia 
viacerých faktorov, závisia od kvality a rozvojových disponibilít potenciálov, ale i odlišných pozícií, 
z ktorých vstupovali jednotlivé regióny do transformačného procesu.  

Pri analýze regionálnych disparít je potrebné vyriešiť niekoľko metodologických problémov. Ide 
o výber vhodných observačných jednotiek, výber vhodných ukazovateľov, výber vhodných štatistických 
nástrojov a mier umožňujúcich časopriestorové komparácie (Matlovič, Matlovičová 2005). Pri výbere 
observačných jednotiek v rámci hodnotenia regionálnych disparít Slovenska sa vychádza zo súčasného 
územného členenia SR a z členenia podľa štatistických nomenklatúrnych jednotiek dohodnutých 
štatistickým úradom SR a EUROSTATOM, t. j. z regiónov na úrovni NUTS III (kraje SR).  

Ďalším dôležitým krokom je výber adekvátnych ukazovateľov. Pri selekcii vhodných ukazovateľov 
sa ako limitujúcim faktorom javí obmedzená dostupnosť vhodných dát. Mnohé dáta sa systematicky 
nesledujú resp. nie sú k dispozícii za regionálne jednotky. Ďalším problémom je meniaca sa metodika 
konštrukcie niektorých ukazovateľov, čo znižuje ich aplikabilitu v časových komparatívnych analýzach. 
Do hodnotenia regionálnych nerovností vstupuje mnoho ukazovateľov, ktoré sú svojim charakterom 
a váhou navzájom odlišné.  Z hľadiska objektívnosti dosiahnutých výsledkov je preto potrebný prierez 
celým spektrom ukazovateľov tak v oblasti všeobecno-geografickej, demografickej, sociálnej, 
ekonomickej i environmentálnej. V rámci našej analýzy sme sa sústredili na užší výber ukazovateľov, ale 
predpokladáme, že aj tento poskytne dostatočný obraz o vývine regionálnych disparít SR. Pre hodnotenie 
regionálnych disparít Slovenska boli vybrané nasledujúce ukazovatele: hrubá miera natality, priemerná 
mesačná mzda, mesačné náklady na prácu zamestnanca, miera zamestnanosti, miera nezamestnanosti, 
čisté mesačné príjmy a výdavky na osobu, dokončené byty, tvorba HDP na obyvateľa, hrubá pridaná 
hodnota, produktivita práce, právnické osoby – organizácie orientované na tvorbu zisku a fyzické osoby – 
živnostníci.  

Po stanovení observačných jednotiek a selekcii hodnotiacich ukazovateľov nasledoval výber 
štatistických nástrojov a mier na meranie disparít resp. nerovností. Pre potreby nášho výskumu sme 
zvolili dva: variačný koeficient a Giniho koeficient.  
     Variačný koeficient VK je relatívnou mierou disperzie odvodenou od smerodajnej odchýlky σ 
(podiel smerodajnej odchýlky a priemeru) 
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Variačný koeficient umožňuje vzájomné porovnávanie variability premenných s odlišnými 

hodnotami (očisťujúc štandardnú odchýlku o výšku priemernej hodnoty). 
  Giniho koeficient koncentrácie IG vznikol ako nástroj na meranie dôchodkovej nerovnosti. 
Pohybuje sa v rozmedzí od 0 (absolútna rovnosť) po 1 (absolútna nerovnosť). Vypočítať ho možno 
viacerými spôsobmi. Predstavuje dvojnásobok plochy medzi ideálnou krivkou (línia absolútnej rovnosti) 
a skutočnou Lorenzovou krivkou.   
 

2
1 1

1
( )

2

n n

i j
i j

IG x x
n x = =

= −∑ ∑ ,   kde 

 
n je celkový počet observačných (územných) jednotiek, xi je hodnota sledovaného ukazovateľa v i–tej  

územnej jednotke, xj je hodnota sledovaného ukazovateľa v j–tej územnej jednotke a x je aritmetický  
priemer sledovaného ukazovateľa x. 
   

Vývoj regionálnych disparít v SR podľa vybraných ukazovateľov 
 

Hrubá miera natality 
 

Dôležitým demografickým ukazovateľom indikujúcim prirodzený pohyb obyvateľstva je hrubá 
miera natality. Pôrodnosť má určujúci význam v reprodukčnom procese. Je ukazovateľom reprodukčnej 
vitality a perspektívy jednotlivých regiónov. Dôležitým medzníkom v demografickom vývine bol rok 
2003, kedy sa prvýkrát po 23 rokoch znižovania počtu živonarodených a pôrodnosti na Slovensku 
medziročne zvýšil počet narodených detí a miera pôrodnosti (Matlovič, Klamár, Matlovičová, 2008).   
 Hrubá miera natality od uvedeného roku 2003 sa vyvíjala v krajoch SR diferencovane. Kým 
v ekonomicky prosperujúcich krajoch (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky) išlo o jej nárast, 
v ekonomicky marginalizovaných (Banskobystrický, Prešovský, Košický) o pokles resp. stabilizáciu. 
Napriek tomu si regióny na východe Slovenska udržiavajú najvyššiu mieru natality (Prešovský kraj – 
121,0% priemeru SR, Košický 118,5%). Nastúpený trend postupného vyrovnávania medzikrajových 
nerovností v pôrodnosti potvrdili aj pokles variačného koeficientu z 0,18 na 0,13 a Giniho koeficientu 
z 0,0910 na 0,0688 v období 2000 – 2006.  
 

Priemerná mesačná mzda 
 
 K základným socioekonomickým ukazovateľom, ktorými môžeme hodnotiť diferencovaný rozvoj 
regiónov, patrí priemerná mesačná mzda. Ide o priemernú mesačnú mzdu v podnikoch s počtom 20 a viac 
zamestnancov.  

Priemerná mesačná mzda stúpala počas celého sledovaného obdobia 2000 – 2007 tak v rámci SR 
ako celku ako aj v rámci jednotlivých krajov. Nárast na úrovni krajov bol však výrazne diferencovaný, 
čoho následkom je rast regionálnych disparít v tomto ukazovateli. Túto skutočnosť dokumentuje nárast 
Giniho koeficientu z hodnoty 0,0728 (r. 2000) na hodnotu 0,0834 (2007) podobne ako pri variačnom 
koeficiente z 0,17 na 0,19. Najvyšší nárast priemernej mesačnej mzdy bol v Trnavskom kraji (v r. 2006 to 
bolo 181% úrovne r. 2000) a Bratislavskom kraji (178% úrovne r. 2000). Naopak najmenší nárast 
zaznamenal ekonomicky najslabší región Prešovského kraja, kde úroveň priemernej mesačnej mzdy v r. 
2006 dosiahla iba 165% úrovne z r. 2000. Prešovský kraj si za celé obdobie „udržal“ posledné miesto 
medzi krajmi z hľadiska sledovaného ukazovateľa, pričom v r. 2007 bola priemerná mesačná mzda 
v Prešovskom kraji na úrovni 81,0% celoslovenského priemeru a 56,8% úrovne Bratislavského kraja.        



 365 

Mesačné náklady práce na zamestnanca 
 
Priemerné mesačné náklady práce sú definované ako celkové náklady na prácu za mesiac, delené 

zodpovedajúcim počtom zamestnancov pracujúcich na plný úväzok. Celkové náklady práce sú súhrnom 
nákladov za stanovenú jednotku času, ktoré zamestnávateľ vynakladá v súvislosti so získavaním a 
výchovou pracovných síl, s odmeňovaním za prácu a so zabezpečením sociálnych potrieb pracovných síl 
podľa záväzkov, ktoré voči nim prijal.  
 Mesačné náklady práce na zamestnanca sa v rámci celého sledovaného obdobia medzi krajmi síce 
prehĺbili, ale vo všeobecnosti môžeme hovoriť skôr o stabilizácii s miernymi výkyvmi. O vyrovnanosti 
nárastu nákladov hovoria aj evaluačné koeficienty, ktoré sa zvýšili iba mierne (IG z 0,0726 na 0,0788 
a VK z 0,16 na 0,17). Nárast týchto nákladov sa v rámci krajov pohyboval v intervale 135 – 146%. 
V tomto ukazovateli je opäť na poslednom mieste Prešovský kraj, ktorý predstavuje 84,3% z priemeru SR 
a 62,0% z úrovne Bratislavského kraja.   
 

Zamestnanosť 
 

 Miera zamestnanosti sa vypočítava na základe podielu pracujúcich osôb vo veku 15 – 64 rokov 
a počtu obyvateľov vo veku 15 – 64 rokov.  
 Miera zamestnanosti je v SR oproti vyspelým krajinám EÚ podstatne nižšia (EU-15 na úrovni 
67,0%). Pomerne vysoké disproporcie sú aj medzi Bratislavským krajom (60,6%) a troma najmenej 
rozvinutými krajmi (44,6 – 48,6%). Takýto vzájomný regionálny rozdiel sa zachováva takmer v rámci 
celého sledovaného obdobia 2000 – 2006. Túto stabilizovanú situáciu potvrdzujú aj iba mierne odchýlky 
v rámci Giniho a variačného koeficientu. Najvyšší nárast tohto ukazovateľa bol v krajoch so zvýšenou 
investičnou aktivitou (Trnavský kraj – 112,3%, Nitriansky – 110,0% a Trenčiansky – 109,4%).  
 

Nezamestnanosť 
 

 Miera nezamestnanosti je významným ekonomickým ukazovateľom s výrazne sociálnym 
podtextom. Je vypočítaná ako podiel disponibilného evidovaného počtu nezamestnaných k počtu 
ekonomicky aktívnych obyvateľov.  
 Miera nezamestnanosti v SR kulminovala v roku 1999. Od roku 2000 je badateľný jej postupný 
pokles. Tento vývoj je však regionálne diferencovaný. Poukazuje na to IG, ktorý stúpol z hodnoty 0,1763 
(r. 2000) na 0,3012 (r. 2008) ako aj VK (stúpol z 0,34 na 0,58). Najvýznamnejšie poklesla miera 
nezamestnanosti v ekonomicky rozvinutých regiónoch na západe SR (Trnavský kraj – v r. 2008 24,3% 
z úrovne r. 2000, Nitriansky – 28,6%, Žilinský – 31,1%, Trenčiansky – 31,2% a Bratislavský – 32,9%). 
Pomalší pokles bol zaznamenaný v Košickom kraji (48,1%), Prešovskom (49,7%) a Banskobystrickom 
kraji (59,5%).  
 Z hľadiska miery nezamestnanosti v roku 2008 môžeme Slovensko rozdeliť do dvoch regiónov a to 
na región vyspelého severozápadného Slovenska (Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, 
Žilinský kraj), kde je miera nezamestnanosti pod priemerom SR (7,4%) a marginálny región 
juhovýchodného Slovenska (Banskobystrický, Košický a Prešovský kraj), kde je miera nezamestnanosti 
výrazne nad priemerom SR. Miera nezamestnanosti výrazným spôsobom poukazuje na nerovnomerný 
regionálny rozvoj SR a prehlbujúce sa regionálne disparity v prevládajúcom západno-východnom 
gradiente.  
 
 

Čisté mesačné príjmy a výdavky na osobu 
 

Od schopnosti zamestnať sa a nájsť si adekvátne pracovné zaradenie závisia ďalšie dva ukazovatele 
a to čisté mesačné príjmy na osobu a čisté mesačné výdavky na osobu. Čisté mesačné príjmy tvoria čisté 
pracovné príjmy (bez dane z príjmov a povinných príspevkov), sociálne príjmy, ostatné príjmy, kladný 
rozdiel medzi vybranými úsporami a vloženými vkladmi a kladný rozdiel medzi vybranými a splatenými 
pôžičkami.  
 Čisté mesačné príjmy stúpali takmer počas celého sledovaného obdobia 2000 – 2006. Tento nárast 
nebol priestorovo diferencovaný, pričom došlo len k miernemu prehĺbeniu regionálnych nerovností. Túto 
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skutočnosť dokumentuje malý nárast Giniho koeficientu z 0,0421 z r. 2000 na 0,0570 v r. 2006 
i variačného koeficientu z 0,09 na 0,14 za to isté sledované obdobie. Najvyšší nárast príjmov za obdobie 
2000 – 2006 bol zaznamenaný v Bratislavskom kraji (164,6%), Žilinskom (157,1%) a Trnavskom 
(156,7%). Najnižší nárast bol opäť v ekonomicky najzaostalejších krajoch – Košickom (140,3%), 
Prešovskom (142,5%) a Banskobystrickom (146,3%). V roku 2006 mal čisté mesačné príjmy na osobu 
nad úrovňou celoslovenského priemeru (8682 Sk) iba Bratislavský kraj (132,2% priemeru SR). Na 
poslednom mieste medzi krajmi sa ocitol Prešovský kraj s hodnotou 85,8% priemeru SR a 64,9% 
Bratislavského kraja. O prehlbovaní rozdielov hovorí aj fakt, že ešte v r. 2000 pomer spomínaných 
ukazovateľov Prešovského kraja v porovnaní s priemerom SR a Bratislavským krajom bol na hodnote 
91,5% resp. 74,9%.   

Čisté mesačné výdavky na osobu patria podobne ako predchádzajúce ukazovatele k ekonomickým  
indikátorom  regionálnych  disparít so silným sociálnym vplyvom.  Tvoria  ich  spotrebné výdavky (t.j. 
výdavky na stravu, oblečenie, bývanie, rekreáciu a kultúru a pod.) a  ostatné isté výdavky bez povinných 
príspevkov do poisťovní vrátane peňažných darov mimo domácnosti a splatených pôžičiek. 
 V hodnotenom období 2000 – 2006 došlo k postupnému zvyšovaniu hodnôt sledovaného 
ukazovateľa v rámci všetkých krajov. Toto zvyšovanie bolo nevýrazne priestorovo diferencované bez 
hlbšieho prehĺbenia regionálnych rozdielov. V rámci celého obdobia je možné sledovať dve etapy. Prvá 
etapa bola v období 2000 – 2004, kedy aj Giniho koeficient svojím nárastom z hodnoty 0,0417 na 0,0723 
a variačný koeficient z 0,09 na 0,15 potvrdili nárast regionálnych disparít v oblasti čistých mesačných 
príjmov. V druhej etape zastúpenej rokmi 2005 a 2006 je badať postupné zmenšovanie rozdielov (IG 
klesol na hodnotu 0,0450 a VK na hodnotu 0,10). V rámci celého sledovaného obdobia 2000 – 2006 nebol 
rozdiel v náraste hodnoteného indikátora medzi krajmi výrazný. Najvyšší nárast bol v Trnavskom kraji 
(159,8%) a najnižší v Košickom (138,9%). Znova sa na poslednom mieste umiestnil v absolútnej hodnote 
Prešovský kraj (90,6% priemeru SR a 73,0% Bratislavského kraja). V porovnaní s r. 2000 sú tieto podiely 
takmer nezmenené (89,9% resp. 73,9%).  
 

Dokončené byty 
 
Kvalitné a dostupné bývanie je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim mobilitu pracovnej sily, ktorá je 

vážnym problémom slovenskej ekonomiky. Bytová otázka a jej riešenie je v rámci regiónov SR značne 
diferencované.  

V rámci ukazovateľa počtu dokončených bytov na 1000 obyv. dochádza k neustálemu 
prehlbovaniu regionálnych rozdielov. Na túto situáciu reaguje Giniho koeficient nárastom hodnôt 
z 0,1764 (r. 2000) na 0,3737 (r. 2006) a variačný koeficient rastom z hodnoty 0,35 na 0,85. Je to 
spôsobené tým, že v regiónoch s významnými zahraničnými investíciami (Bratislavský, Trnavský 
a Žilinský kraj) je výstavba bytov významná a to na úrovni až 60,7% všetkých dokončených bytov v SR, 
kým v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji je to iba 21,3%, hoci sa tu nachádzajú 2., 3. a 5. 
najväčšie mesto Slovenska. Na začiatku sledovaného obdobia v r. 2000 bol tento pomer iba 47,8% 
a 33,8%, čo potvrdzuje trend prehlbovania regionálnych disparít v oblasti bývania. Najvyšší nárast počtu 
dokončených bytov na 1000 obyv. bol v Bratislavskom kraji (v r. 2006 až 293,7% z r. 2000), Trnavskom 
(173,4%) a Žilinskom (151,3%). Naopak v podrozvinutých a investične menej zaujímavých krajoch bol 
tento nárast výrazne nižší – Košický a Prešovský kraj (103,9%) a v Banskobystrickom kraji to bol 
dokonca pokles (89,4%).  
 

Hrubý domáci produkt  
 

Pri hodnotení výkonnosti ekonomiky a sledovaní regionálnych nerovností je možné sa opierať 
o viaceré ukazovatele. Najreprezentatívnejším z nich je hrubý domáci produkt (HDP), pomocou ktorého 
sa hodnotí miera vyspelosti ekonomiky, životná úroveň obyvateľov a intenzita rozvoja. Regionálny HDP 
je vypočítaný ako súčet pridaných hodnôt za odvetvia v regióne a daní na produkty znížených o 
subvencie na produkty. Z dôvodu komparácie sa regionálny HDP prepočítava na obyvateľa. Tento 
ukazovateľ však nezohľadňuje efekt dochádzky za prácou, následkom čoho je HDP na obyvateľa v kraji, 
do ktorého dochádzajú ľudia za prácou z okolitých krajov (väčšinou kraj s hlavným mestom), 
nadhodnotený.  
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 V sledovanom období bola tvorba HDP na obyvateľa výrazne diferencovaná. Regionálne disparity 
sa v tomto ukazovateli prehlbovali, čo dokumentuje nárast tak IG (z 0,1939 v r. 2000 na 0,2452 v r. 2006) 
ako aj VK (nárast z 0,48 na 0,60). V r. 2006 bola najvyššia tvorba HDP na obyv. v Bratislavskom kraji 
(226,0% priemeru SR) a Trnavskom (117,4%). Najnižšie hodnoty boli zaznamenané v Prešovskom kraji 
(iba 52,7% priemeru SR a 23,3% úrovne Bratislavského kraja). Prešovský kraj nielen výrazne zaostával 
v tomto ukazovateli počas celého obdobia za ostatnými krajmi, ale aj jeho nárast za obdobie 2000 – 2006 
bol po Banskobystrickom kraji (nárast o 158,6%) druhý najnižší (160,5%).  
  

Hrubá pridaná hodnota 
 

Ukazovateľ hrubej pridanej hodnoty je popri HDP druhým významným ukazovateľom 
ekonomického charakteru. Hrubá pridaná hodnota v základných cenách je vypočítaná ako rozdiel medzi 
produkciou v základných cenách a medzispotrebou v kúpnych cenách. Produkcia pozostáva z produktov 
vytvorených počas bežného účtovného obdobia a medzispotreba sa skladá z hodnoty výrobkov a služieb 
spotrebovaných vo výrobnom procese ako vstupy, s vylúčením investičného majetku.  
 Vývoj hrubej pridanej hodnoty na obyvateľa za sledovaného obdobie do veľkej miery kopíruje 
priebeh vývoja HDP na obyvateľa. Regionálne disparity sa v tomto indikátory prehlbovali, o čom svedčí 
nárast IG (z 0,1939 v r. 2000 na 0,2270 v r. 2005) i VK (z 0,48 na 0,57). V r. 2005 bola pridaná hodnota 
nad priemerom SR iba v Bratislavskom kraji (236,3% priemeru SR) a Trnavskom (104,3%). Vysoko 
podpriemerné hodnoty boli v tomto smere evidované v Prešovskom (56,8%) a Banskobystrickom kraji 
(69,6%). Na viac ešte ekonomicky prosperujúce kraje zaznamenali počas sledovaného obdobia 2000 – 
2005 najvyšší nárast pridanej hodnoty (v r. 2005 Bratislavský kraj – 177,0% úrovne z r. 2000, Trnavský – 
162,0%) a marginálne kraje nárast najnižší (Banskobystrický – 138,5%, Košický – 151,3%). Na 
regionálne disparity v tomto ukazovateli jasne poukazuje fakt, že Prešovský kraj dosahuje iba 24,1% 
úrovne Bratislavského kraja.  
 

Produktivita práce 
 
Produktivita práce je celkový výstup delený pracovnými vstupmi. Produktivita práce sa zvyšuje v 

dôsledku dokonalejších technológií, vyššou pracovnou zručnosťou a prehlbovaním kapitálu. Produktivita 
práce v SR bola v roku 2007 v rámci krajín V4 najvyššia na úrovni 45,3% (Maďarsko 38,5%, Česko 
33,9%, Poľsko 33,5% pri USA ako referenčnej hodnote 100%), pričom priemerná mzda v SR bola o 7 tis. 
Sk nižšia ako v Česku a o 5 tis. Sk ako v Maďarsku a Poľsku.  

Produktivita práce v priemysle od roku 2001 neustále rástla. Tento nárast bol však priestorovo 
diferencovaný, čo má za následok prehlbovanie regionálnych nerovností. Na túto situáciu reagoval IG 
nárastom za dané obdobie z hodnoty 0,2259 na hodnotu 0,2981 a VK z 0,53 na 0,64. Najrýchlejší rast 
zaznamenali kraje Trnavský (v r. 2007 na 262,1% úrovne z r. 2001) a Bratislavský (195,4%). Na 
opačnom konci sa umiestnili Prešovský kraj (iba 132,8%), Nitriansky (148,6%) a Banskobystrický kraj 
(154,0%). Prešovský kraj ako kraj s najnižšou produktivitou práce v priemysle v roku 2007 dosiahol 
47,5% priemeru SR a iba 19,9% úrovne Bratislavského kraja.  

Produktivita práca v stavebníctve je vyjadrená podielom stavebnej produkcie vykonanej vlastnými 
zamestnancami, ktorý pripadá na jedného zamestnanca, resp. robotníka na stavebných prácach. Vývoj 
produktivity práce v stavebníctve taktiež poukazuje na prehĺbenie regionálnych disparít (IG nárast 
z 0,1195 na 0,1474 a VK z 0,25 na 0,28) medzi krajmi, avšak tento nárast nerovností nie je až taký 
výrazný ako v rámci priemyslu. Najrýchlejší nárast bol v ekonomicky vyspelých regiónoch ako v 
Žilinskom kraji (v r. 2007 to bolo 252,4% úrovne r. 2001), Trenčianskom (238,5%) a Bratislavskom 
(227,2%). Opakom bol pomalší rast v podrozvinutých krajoch na východe krajiny a to v Prešovskom 
(168,6%), Košickom (199,3%) a Banskobystrickom (199,8%). Prešovský kraj nachádzajúci sa na 
poslednom mieste z hľadiska hodnoteného ukazovateľa predstavoval v roku 2007 iba 60,6% priemeru SR 
a 40,1% úrovne Bratislavského kraja bez jasnejšieho náznaku postupne tento nepriaznivý vývoj spomaliť.  
 

Podnikateľská štruktúra 
 

Z pohľadu ďalšieho rozvoja regiónov SR a snahy o vyrovnávanie regionálnych disparít je potrebné 
venovať zvýšenú pozornosť vývoju podnikateľskej sféry a jej štruktúry.  
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Organizácie orientované na tvorbu zisku sú organizácie zamerané na tvorbu zisku, evidované podľa 
obchodného zákonníka a príspevkové organizácie, ktorých tržby prevyšujú viac ako 50% vykazovaných 
nákladov. Údaje zahŕňajú len ekonomický činné jednotky. Z dôvodu komparácie boli hodnoty daného 
ukazovateľa prepočítavané na 1000 obyv.  
 Počet organizácií orientovaných na tvorbu zisku vzrástol na Slovensku v období 2000 – 2007 z 93 
072 na 149 772 subjektov. Ako naznačujú Giniho koeficient i variačný koeficient, sú regionálne rozdiely 
v uvedenom ukazovateli medzi krajmi SR pomerne výrazné, ale veľmi sa nemenia. Počas celého 
sledovaného obdobia sa vo všetkých krajoch zvyšoval počet organizácií orientovaných na tvorbu zisku. 
K najväčšiemu rastu intenzity výskytu týchto organizácii došlo v Trnavskom kraji (v r. 2007 209,8% 
úrovne r. 2000) a Nitrianskom kraji (180,4%). U ostatných krajov bol rast nižší – Bratislavský (170,0%), 
Prešovský (168,9%), Trenčiansky (166,5%), Žilinský (162,3%) a Košický (147,6%). Najnižší nárast 
zaznamenal Banskobystrický kraj (144,5%). Najnižšiu intenzitu výskytu organizácií na tvorbu zisku má 
naďalej Prešovský kraj (64,0%). Všetky ostatné kraje mimo Bratislavského (270,1% priemeru SR) sú 
podpriemerné. Vyplýva to z koncentrácie sídiel organizácií v hlavnom mesta.  

Druhým významným ukazovateľom podnikateľskej štruktúry sú živnostníci a ich počet prepočítaný 
na 1000 obyv. Živnostníci predstavujú osoby podnikajúce na základe živnostenského zákona.  

Počet živnostníkov na Slovensku v období 2000 – 2007 vzrástol z 279 597 na 374 382, teda viac 
ako 1,3 násobne. Ako Giniho i variačný koeficient naznačujú, regionálne rozdiely v počte živnostníkov sú 
pomerne významné, avšak oveľa menej výrazné oproti predchádzajúcemu indikátoru. Pozitívnou správou 
je, že sa v tomto ukazovateli začínajú regionálne disparity znižovať, o čom hovorí tak IG (pokles z 0,1202 
na 0,0942) ako aj VK (pokles z 0,27 na 0,19). Tento trend vyplýva z výraznejšieho nárastu počtu 
živnostníkov na 1000 obyv. v zaostalejších regiónoch – v Prešovskom kraji (v r. 2007 169,9% úrovne r. 
2000) a Banskobystrickom (155,9%) a nižšiemu rastu vo vyspelejších regiónoch – v Bratislavskom kraji 
(iba 125,5%) a Žilinskom (147,7%). Osobitne vystupuje Košický kraj, v ktorom bol nárast sledovaného 
ukazovateľa len 139,6% a ktorý zaujíma v počte živnostníkom posledné miesto medzi krajmi (72,8% 
priemeru SR a 52,8% úrovne Bratislavského kraja).  

Záver  
  

Na základe analýzy súboru vybraných sociálno-ekonomických ukazovateľov na úrovni krajov SR 
je možné poukázať na diferencovaný vývoj v jednotlivých oblastiach. Regionálne disparity medzi krajmi 
SR sa neustále prehlbujú, čo potvrdili vypočítané koeficienty – Giniho koeficient IG i variačný koeficient 
VK (grafy 1-4). Socioekonomický rozvoj má silný západo-východný gradient s výrazným ekonomickým 
jadrom, ktoré je tvorené Bratislavským krajom a jeho susediacimi krajmi. Hospodárska prosperita 
i smerujúce investície stále viac prehlbujú rozdiely medzi touto oblasťou a ekonomickou perifériou 
zahrňujúcou východné a južné Slovensko. Rastúce disparity sa najviac prejavili v počte organizácií 
orientovaných na tvorbu zisku na 1000 obyv., v produktivite práce v priemysle a stavebníctve a tvorbe 
HDP na obyvateľa. Vývoj týchto ekonomických ukazovateľov sa odzrkadlil aj v sociálno-ekonomickej 
oblasti prostredníctvom pomerne veľkých disparít v miere nezamestnanosti a počtu dokončených bytov 
na 1000 obyv. Jediným ekonomickým indikátorom, v rámci ktorého dochádza k nivelizácii regionálnych 
disparít, je počet živnostníkov na 1000 obyv.  

Z hľadiska jednotlivých krajov má najhoršiu pozíciu v regionálnej štruktúre Slovenska Prešovský 
kraj. Vo väčšine indikátorov dosahuje najnižšie hodnoty, pričom sa jeho pozícia naďalej zhoršuje príp. 
stagnuje.  

Prešovský kraj si zatiaľ udržiava vedúce postavenie v natalite, avšak jeho pozícia sa oslabuje, 
pretože je migračne najstratovejším slovenským krajom (Matlovič, 2003). V tomto smere vystupuje ako 
zdroj pracovnej sily pre ostatné (najmä vyspelé) regióny.   

Príčin zaostávania nielen Prešovského kraja, ale i celého východného Slovenska spoločne 
s Banskobystrickým krajom je niekoľko. Tento stav nie je výsledkom iba súčasných procesov, ale súvisí 
aj s inými skutočnosťami, ktoré podmieňujú diferencovaný rozvoj a ekonomickú prosperitu jednotlivých 
regiónov SR (upravené podľa Korec, 2005): 
• primárny potenciál územia SR – najvhodnejšie podmienky pre rozvoj osídlenia, priemyslu, 
poľnohospodárstva a dopravy sú v okolí Bratislavy a Košíc ako centier západoslovenského 
a východoslovenského centralizačného regiónu (mapa 1 v prílohe) 
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• faktor historickej marginality – historická marginalita východného Slovenska je spojená s pomerne 
nízkym nárastom počtu obyvateľov do roku 1950, pričom výrazný nárast je spojený najmä so 
socialistickou industrializáciou a následnou urbanizáciou v období 1950 – 1989 (mapa 2 v prílohe)  
• faktor sídelnej hierarchie a charakteru osídlenia – hlavné mesto SR Bratislava a druhé najväčšie 
mesto Košice disponujú významným socioekonomickým rozvojovým potenciálom, pričom v ostatných 
regiónoch je nedostatočná koncentrácia obyvateľstva a relatívne malé centrá pre rozvoj a väčšie investície 
ako aj vyšší podiel malých obcí ako napr. v Prešovskom a Banskobystrickom kraji (graf 5 v prílohe) 
• faktor makropolohovej atraktivity – hranica SR s ekonomicky vyspelou krajinou (Rakúsko) je krátka 
a to v západnej časti štátu v blízkosti Bratislavy – tzv. západno-východný gradient, pričom regióny vo 
východnej časti krajiny nie sú súčasťou ani tradičných a ani potenciálnych rozvojových regiónov Európy 
(mapa 3 v prílohe) 
• faktor „veľkej“ dopravnej infraštruktúry – rozvoj diaľničnej siete a dobrá dopravná dostupnosť 
v západnej časti Slovenska a jej nedobudovanosť v regiónoch na východe a juhu SR (mapa 4 v prílohe) 
• faktor osobitostí demografických štruktúr – rozdielne zastúpenie rómskeho etnika (vyšší podiel v 
rámci východného Slovenska) (mapa 5 v prílohe) 
• faktor (nevýhodnej) ekonomickej špecializácie regiónov – strata odbytísk a zdrojov surovín 
z bývalého ZSSR po r. 1989 najmä pre podniky východného Slovenska ako aj ich nevýhodná priemyselná 
štruktúra s nízkou pridanou hodnotou (mapy 6 v prílohe) 
• faktor depresnosti priľahlých regiónov susedných štátov – východné Slovensko susedí s pomerne 
málo ekonomicky rozvinutými regiónmi severovýchodného Maďarska, Ukrajiny a juhovýchodného 
Poľska (mapa 7 v prílohe) 

 Grafy 1-4: Porovnanie Giniho koeficientu (IG) a variačného koeficientu (VK) v r. 2001, 2006  

IG (2001)

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

VK (2001)

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

IG (2006)

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

VK (2006)

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 



 370 

1 - Hrubá miera natality, 2 - Priemerná mesačná mzda, 3 - Mesačné náklady na zamestnanca, 4 - Miera 
zamestnanosti, 5 - Miera nezamestnanosti, 6 - Čisté mesačné príjmy na osobu, 7 - Čisté mesačné výdavky 
na osobu, 8 - Dokončené byty na 1000 obyv. 9 - Tvorba HDP na obyvateľa, 10 - Hrubá pridaná hodnota 
na obyvateľa, 11 - Produktivita práce zamestnanca v priemysle, 12 - Produktivita práce zamestnanca 
v stavebníctve, 13 - Organizácie orient. na zisk na 1000 obyv., 14 - Živnostníci na 1000 obyv. 
 Zdroj: vlastné spracovanie   
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PRÍLOHA 

 

Graf 5: Faktor charakteru osídlenia  
             (Veľkostná štruktúra obcí v krajoch SR (2007) 
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 Zdroj: www.statistics.sk 
 

 
 
Mapa 1: Primárny potenciál územia Slovenskej republiky                                                                       

 
 
 
Zdroj: Atlas SSR, 1980 
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Mapa 2: Faktor historickej marginality                                                                                                                          
               (Vývoj počtu obyvateľov v etapách 1869-1920, 1921-1949, 1950-1990, 1991-2001)  

 
Zdroj: Korec, 2005, vlastné spracovanie 
 

 
Mapa 3: Faktor makropolohovej atraktivity  

   
 Zdroj: Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2001 
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Mapa 4: Faktor „veľkej“ dopravnej infraštruktúry                                                                                                                    
            (Diaľnice a rýchlostné komunikácie v SR)  

 
 
Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť, 2009 
 
 

 
Mapa 5: Faktor osobitostí demografických štruktúr    
               (Rómske obyvateľstvo a osady) 

 
 
Zdroj: spracované podľa Kandráčová, 2004, ŠÚ SR 
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Mapa 6: Faktor nevýhodnej ekonomickej špecializácie regiónov                                                                  
                (Priemysel – high, medium, low - tech výroba (2007) 

 
Zdroj: Štatistické bulletiny krajov 4/2007, ŠÚ SR 
 
 

Mapa 7: Faktor depresnosti priľahlých regiónov susedných štátov                                                                       

 
   Zdroj: Databázy Eurostatu, 2009, www.ukrstat.gov.ua, 2009 
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REGIONÁLNY ROZVOJ 
 

Dagmar Oremusová  
 

Problematika regiónov a ich rozvoja je v posledných obdobiach v značnej pozornosti 
viacerých vedných disciplín, medzi nimi i geografie.  

Možnosťami regionálneho rozvoja sa zaoberajú viaceré, zväčša ekonomické koncepcie, 
spájajúce riešenie daného problému predovšetkým s hospodárskym rastom regiónu. Popri nich sa 
však objavujú i geografické koncepcie zvýrazňujúce možnosti a prednosti geografického prístupu 
v hodnotení regionálneho rozvoja.  

Rozdielne prístupy v rámci ekonomických a geografických koncepcií sú zrejmé už 
z definovania základných pojmov. Avšak vďaka preferovaným integrovaným vedným prístupom 
dochádza k ich postupnému prepájaniu. 
 

Región, regionálny rozvoj a regionálna politika ako základné pojmy  
 

Termín región je jeden zo základných, často frekventovaných pojmov, používaných 
v súvislosti s regionálnym rozvojom a regionálnou politikou. Chápanie pojmu región je veľmi 
nejednotné a v odborných prácach je používaný v rôznom význame.  

S dôrazom kladeným na individuálny charakter je podľa Hartshorna (1962) región územím 
so špecifickou polohou, ktoré sa istým spôsobom odlišuje od iných území, a ktoré sa rozprestiera 
tak ďaleko, ako sa rozprestiera daná, vyčleňujúca ho črta.  

Na základe komplexnosti a syntetickosti chápe Lukniš (1977) komplexné geografické 
regióny ako územné celky, ktorých geografický komplex z oblastí neživej prírody, živej prírody a 
kultúrne zložky sa tak vzájomne podmieňujú, že tvoria vyšší systém, nadradený týmto nižším - 
menej zložitým systémom.  

Teóriu systémov využívajú pri definovaní regiónu Mazúr, Drdoš, Urbánek (1980), ktorí 
rozumejú pod regiónom dynamický priestorový systém javov prírodnej a sociálno-ekonomickej 
povahy viažuci sa k zemskému povrchu. Jednu z najvýstižnejších definícií regiónu pomocou danej 
teórie podáva Lauko (1982), podľa ktorého je región zložitý dynamický priestorový systém, ktorý 
vznikol na zemskom povrchu na základe interakcie prírodných a socioekonomických javov.  

V ponímaní Bučeka (1996 in Rajčáková, 2001) vystupuje región ako geografický objekt, 
ktorý má charakter priestorovej jednotky s vlastnosťami systému, pre ktorú je typická celostnosť, 
relatívna uzavretosť a funkčná organizácia. Ten istý autor popisuje región ako „systém 
premenných, ktoré sú navzájom prepojené, pričom regióny vznikajú spájaním podsystémov 
priestorovej štruktúry do rozmanitých funkčných a hierarchicky usporiadaných územných celkov“ 
(Buček a i., 1992 in Rajčáková, 2001).  

V ekonomickej literatúre sa stretávame s názorom Tvrdoňa, Hamalovej, Žárskej (1995) a ich 
charakteristikou regiónu ako priestorovo zviazaného systému s množstvom premenných, ktoré sú 
medzi sebou v silnejšej interdepedencii (meniacom sa účinku premenných navzájom), ako iné 
premenné.  

Ďalšie je chápanie regiónu podľa Maiera, Tödlinga (1998) charakterizované v zmysle 
regionálneho rozvoja, kde sa pri definovaní regiónov kladie dôraz najmä na regionálne aspekty, 
súvisiace s ekonomicko-sociálnymi štruktúrami v území, resp. pri definícii pojmu región sa 
preferujú myšlienky organizácie priestoru vo vzťahu k ekonomickej činnosti v regióne 
a zdôrazňujú sa rozvojové momenty a predpoklady územia. Daní autori rozlišujú 3 druhy regiónov: 
subnacionálne, supranacionálne a transnacionálne. Pod subnacionálnymi regiónmi predstavujú 
zoskupenie menších území v rámci jedného štátu. Regióny v zmysle supranacionálnych území 
predstavujú zoskupenia štátov, ako je napr. Stredná Amerika alebo Poblatie a transnacionálne 
regióny obsahujú čiastkové územia dvoch alebo viacerých štátov ako napr. Euroregión Beskydy.   

Región ako územne vymedzený priestor na tvorbu a uskutočňovanie regionálnej 
a štrukturálnej politiky na úrovni druhého stupňa alebo tretieho stupňa podľa klasifikácie 
štatistických územných jednotiek definuje Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 503/2001 Z. z.   
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Pohľady na región ukončuje prostredníctvom interdisciplinárneho prístupu Matoušková a i. 
(1997), ktorí preferujú región ako územne vymedzenú oblasť, majúcu spoločné sociálno-
ekonomické, národnostné, geografické, historické a iné znaky.  

 Napriek nejednotnosti v interpretácii termínu región nachádzame v jednotlivých definíciách 
zhodný predmet štúdia, ktorý sleduje vzájomné vzťahy medzi prírodou, ľudskou spoločnosťou a jej 
aktivitami. Zároveň odhaľuje zákonitosti formovania sa a fungovania regionálnych systémov a 
zákonitostí teritoriálnej diferenciácie krajinnej sféry. 

S aplikáciou nových pohľadov na priestor a jeho využitie sa stále častejšie dostáva do 
popredia pojem regionálny rozvoj. Jeho chápanie, podobne ako v prípade predchádzajúceho pojmu, 
nie je jednotné.  

Typicky ekonomicky orientované vysvetlenie pojmu podávajú Tvrdoň, Hamalová, Žárska 
(1995), podľa ktorých predstavuje regionálny rozvoj vzostup výkonnostných charakteristík v oblasti 
hospodárstva. Jeho predmetom je hľadanie príčinných zákonitostí priestorového rozmiestňovania 
ekonomických činností a nerovnomerného osídľovania územia a zároveň odstraňovanie alebo 
zmierňovanie rozdielov medzi regiónmi. 

Regionálny rozvoj ako hospodársky nárast regiónu, prípadne dlhodobé zlepšenie pracovných a 
životných podmienok obyvateľov v regióne s typickými ekonomicko-technologickými 
štrukturálnymi zmenami ako i zmenami spoločenských hodnôt charakterizuje Cramer von Laue 
(1997).  

Podľa van Elzakkera (1994) sa regionálny rozvoj v súčasnosti rozvíja pod ušľachtilými cieľmi 
ďalšieho prispôsobenia prostredia rozvojovým potrebám bývania, práce a odpočinku človeka 
a zdôrazňovania zásady, aby sa človek pri konaní ktorejkoľvek z vyššie uvedených aktivít v danej 
krajine cítil dobre (well being) s tým, že pre „dobrý pocit“ je nutné zahrnúť i záujem o ochranu 
prírody v duchu sebazáchovného princípu udržateľného rozvoja. Jeho skutočným cieľom je však 
stále dosiahnutie regionálne (národne) neobmedzenej maximalizácie zisku.  

V súlade s Maierom a Tödlingom (1996) sa dostávame k tvrdeniu, že regionálny rozvoj 
nemôžeme stotožňovať s regionálnym rozvojom, hoci predstavuje jeho dôležitý prvok. Ako základné 
prvky rozvoja pritom uvádzajú Nohlen a Nuscheler (1992 in Maier a Tödtling, 1998) rast, prácu, 
rovnosť/spravodlivosť, participáciu a nezávislosť/samostatnosť. Pojem rast sa pritom spája 
s hospodárskym rastom a podľa autorov predstavuje základný predpoklad boja proti chudobe a hladu 
v zmysle zásad trvalej udržateľnosti. Práca v sebe zahŕňa okrem produktívneho, úmerne zaplateného 
zamestnania aj spôsob zapojenia inak nevyužitých zdrojov, prekonanie individuálnej chudoby 
a taktiež zlepšuje šance na sebauplatnenie. Významným prvkom regionálneho rozvoja je prvok 
rovnosti/spravodlivosti, ktorý v súčasnosti zahŕňa spravodlivé rozdelenie niektorých hospodárskych 
a sociálnych veličín, ako je napr. prístup ku vzdelaniu, zdravotníckym zariadeniam, k infraštruktúre 
a pod. Participácia znamená, že rozvoj neplynie pre zúčastnených, ale iba s ich pomocou. Kritérium 
nezávislosť/samostatnosť sa obracia proti politickému mentorovaniu a ekonomickému poručníctvu 
silnejších voči slabším a zároveň tak prezentuje regionálnopolitickú stratégiu „rozvoja zdola“.  

Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 503/2001 Z.z. definuje regionálny rozvoj ako trvalý 
rast hospodárskeho potenciálu a sociálneho potenciálu regiónu, čo zvyšuje jeho hospodársku úroveň, 
výkonnosť, konkurencieschopnosť a životnú úroveň jeho obyvateľov. 

V súlade s Trhlínovou (2005) je regionálny rozvoj komplexný a dynamický proces, ktorý je 
v dlhodobom horizonte založený na definovaní priorít a stratégií vývoja príslušného územia a ktorý 
ovplyvní a zabezpečí vyvážený rozvoj štátu, resp. územia jeho regiónov, obcí poprípade 
mikroregiónov.  

V iných prácach definuje Rajčák (2001 in Rajčáková, 2001) regionálny rozvoj ako rast 
ekonomického a sociálneho potenciálu regiónu pričom jeho využívanie má viesť z zvyšovaniu 
životnej úrovne jeho obyvateľov a prispievať k sociálnemu a ekonomickému rozvoju krajiny.  

Jednu z najvhodnejších definícií regionálneho rozvoja z geografického hľadiska podávajú 
Rajčák, Rajčáková (1999), ktorí prezentujú regionálny rozvoj ako súbor predovšetkým sociálnych 
a hospodárskych procesov a vzťahov prebiehajúcich v regióne. Zastávajú názor, že tieto procesy 
a vzťahy ovplyvňujú všetky zložky regiónu, i keď možno nie všetky naraz, ale formou postupnej 
reťazovej reakcie.  

Naopak jednotlivé zložky regiónu (ako aj ich priestorová štruktúra) majú vplyv na priebeh 
regionálneho rozvoja.  
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S regionálnym rozvojom úzko súvisí pojem regionálna politika. Ekonómovia Tvrdoň, 
Hamalová, Žárska (1995) definujú regionálnu politiku ako syntetizujúci proces, v ktorom sa 
presadzuje pôsobenie tak mikrofaktorov ako i makrofaktorov rozvoja ekonomiky, čím sa stáva 
indikátorom a ukazovateľom plnenia cieľov a zámerov rozvoja regiónov. Zo systémového hľadiska 
je podľa daných autorov regionálna politika inštitút mimoregiónový, iniciovaný štátom 
a motivovaný snahou o vyrovnávanie, resp. zmierňovanie regionálnych ekonomických nerovnováh 
v národnom hospodárstve pomocou štátnych regulatívnych opatrení, vypracovaných 
a realizovaných vo väčšej alebo menšej koordinácii s regionálnymi samosprávnymi orgánmi, resp. 
s väčším alebo menším rešpektovaním regionálnych záujmov. Variabilitu vzťahu medzi štátom 
a regionálnou reprezentáciou názorne vystihuje definícia tých istých autorov podľa, ktorých: 
„regionálna politika je centrálne riadená snaha o redistribúciu zdrojov medzi regiónmi na základe 
celoštátnych kritérií, potvrdzujúca integritu, spravodlivosť a nadradenosť štátu. Centrálna vláda 
môže pod regionalistickým tlakom buď uznať požiadavky regiónov na samostatnosť (úplnú alebo 
čiastočnú), usilovať sa včleniť ich do národného systému prostredníctvom inštitucionalizácie 
rozličných foriem regionálnych záujmov, absorbovať ich ekonomické aspekty do regionálnej 
politiky alebo mobilizovať dostatok ďalších národných zdrojov a štátnej autority na to, aby mohla 
týmto požiadavkám odporovať.  

 
Regionálnu politiku ako súbor opatrení, nástrojov, slúžiacich k zmierneniu alebo odstráneniu 

rozdielov v ekonomickom rozvoji dielčích regiónov chápe Matoušková a i.  (1997).  
  Z ďalších definícií je zaujímavá charakteristika Maiera, Tödtlinga (1998), ktorí pod 
regionálnou politikou chápu ovplyvňovanie hospodárskych procesov v územných častiach štátu 
alebo väčšieho ekonomického priestoru prostredníctvom verejného sektora, pričom sa má 
korigovať priestorová alokácia vytvorená trhom. Podľa tejto definície je regionálne politika 
identická s regionálnou hospodárskou politikou a obidva pojmy sú používané ako synonymum.  

V zákone o podpore regionálneho rozvoja č. 503/2001 Z.z. vystupuje regionálna politika 
(politika regionálneho rozvoja) ako súbor rozvojových aktivít, programov a krokov 
uskutočňovaných štátom, územnými samosprávami a inými organizovanými záujmovými 
skupinami na miestnej a regionálnej úrovni s cieľom dosiahnuť vyvážený hospodársky a sociálny 
regionálny rozvoj.  

Vo výkladovom slovníku Dictionary of Human Geography (Goodall, 1987 in Borecký, 
1999) je regionálna politika definovaná ako „súčasť štátnej politiky, ktorá ovplyvňuje 
rozmiestnenie hlavných ekonomických zdrojov a aktivít na celom území štátu alebo v jeho časti ... 
„. Podobne charakterizujú regionálnu politiku Vanhove - Klaassen (1987 in Borecký, 1999), podľa 
ktorých „regionálna politika predstavuje všetky verejné investície vedúce k zlepšeniu 
geografického rozdelenia ekonomických činností, ktorými sa pokúša napraviť určité priestorové 
dôsledky voľnej trhovej ekonomiky v zmysle dosiahnutia dvoch vzájomne závislých cieľov - 
ekonomického rastu a zlepšenia sociálneho rozdelenia ekonomických efektov“.  

 
Z geografických definícií preferujeme charakteristiku regionálnej politiky od Rajčákovej 

(2003), podľa ktorej je regionálna politika predovšetkým riadiaca činnosť štátu a inštitúcií územnej 
pôsobnosti, ktorá smeruje k vytváraniu vhodnejších podmienok pre dynamický a všestranný rozvoj 
regiónov s maximálnym využitím ich geografického, ľudského a ekonomického potenciálu. Za 
prioritu regionálnej politiky je považované iniciovanie ekonomického a sociálneho rozvoja, 
zmierňovanie regionálnych disparít a podporu trvalo udržateľného rozvoja regiónov. Regionálna 
politika je v danom chápaní považovaná zároveň za integrálnu súčasť makroekonomickej 
hospodárskej politiky štátu, ktorá sa realizuje v úzkej súčinnosti s odvetvovou (sektorovou) 
a štrukturálnou politikou, pričom ju možno považovať za indikátor plnenia cieľov a zámerov 
rozvoja regiónov.  
 
 
 

Regionálny rozvoj Slovenska a EÚ 
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Realizovať regionálny rozvoj je možné len prostredníctvom finančných príspevkov, ktoré sú 
v najväčšej miere čerpané z Európskej únie. V predchádzajúcich obdobiach to boli predovšetkým 
predvstupové fondy EÚ, v súčasnosti sú to štrukturálne fondy a Kohézny fond EÚ. 

Cieľom predvstupovej pomoci EÚ bolo podporiť prípravu asociovaných krajín na vstup do 
únie, a to po právnej, inštitucionálnej i ekonomickej stránke. Najstarší z nich, program PHARE 
(začal v roku 1989), slúžil na skvalitňovanie inštitúcií, administratívy a štátnych orgánov, s cieľom 
zabezpečiť správnu aplikáciu práva spoločenstva a podporovať nové investície v sociálnej a 
hospodárskej oblasti, kde sú najviac potrebné (infraštruktúra, obchod, sociálne nástroje). Program 
SAPARD (Špeciálny predvstupový program pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka) podporoval 
úsilie kandidátskych krajín pridať sa k Spoločnej poľnohospodárskej politike Európskej únie (od 
roku 2000). Obsahuje veľké množstvo nástrojov týkajúcich sa prispôsobovania štruktúry 
poľnohospodárstva, kvality potravín a ochrany spotrebiteľa, rozvoja vidieka, ochrany životného 
prostredia a technickej pomoci. Podporný program ISPA (Predvstupový nástroj pre štrukturálnu 
politiku) sledoval líniu Kohézneho fondu pri financovaní výstavby veľkých projektov v oblasti 
ochrany životného prostredia a dopravy od roku 2000 (Predvstupové fondy, 2006).  

V súčasnosti sa regionálna politika SR orientuje na štrukturálne fondy (Európsky sociálny 
fond, Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky poľnohospodársky vyrovnávací a garančný 
fond) a Kohézny fond.  

Európsky sociálny fond (ESF) pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním 
zamestnateľnosti,   podnikavosti a rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov. 
Pomáha rozvíjať schopnosti jednotlivcov, hlavne ľudí s osobitnými problémami pri hľadaní práce, 
udržaní si práce alebo návrate do práce po neprítomnosti, poskytuje podporu členským štátom pri 
zavádzaní nových aktívnych politík a systémov boja so skrytými príčinami nezamestnanosti a na 
zlepšenie ich zručností.  

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) má za cieľ znížiť rozdiel medzi úrovňami 
rozvoja a životnými úrovňami rôznych regiónov a mieru zaostávania najmenej podporovaných 
regiónov. Pomáha vyrovnať hlavné regionálne nerovnováhy v Spoločenstve účasťou na rozvoji a 
štrukturálnom prispôsobení regiónov, ktorých rozvoj zaostáva a hospodárskej a sociálnej konverzii 
regiónov. Poskytuje finančnú pomoc na rozvojové projekty v chudobnejších regiónoch. Vo 
vyjadrení finančnými zdrojmi je tento fond najväčší zo štrukturálnych fondov EÚ.  

 Európsky poľnohospodársky vyrovnávací (usmerňovací, poradenský, orientačný)  
a garančný fond (EAGGF) financuje spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ. Jeho účelom je 
poskytnúť trhovú podporu a podporovať štrukturálne reformy v poľnohospodárstve. Je rozdelený 
do dvoch sekcií: garančná sekcia financuje opatrenia cenovej podpory a exportných dotácií, aby sa 
zabezpečili výrobcom stabilné ceny, kým vyrovnávacia (poradenská, orientačná) sekcia poskytuje 
dotácie pre racionalizačné schémy, modernizácie a štrukturálne zlepšenia farmárenia.  

Kohézny fond financuje projekty v oblasti životného prostredia a dopravnej infraštruktúry. 
Odlišuje sa od štrukturálnych fondov tým, že je určený členským krajinám a nie regiónom. V SR sa 
projekty podporené týmto fondom týkajú ciest, letísk a železníc a projekty v oblasti životného 
prostredia sa zameriavajú na zásobovanie pitnou vodou, čističky odpadových vôd a tuhý odpad.  

 
Zabezpečenie regionálneho rozvoja  

 
Nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie regionálneho rozvoja je efektívna regionálna 

politika vytvárajúca vhodné inštitucionálne a legislatívne prostredie ako aj podporujúca 
vypracovanie a uplatnenie systému programových dokumentov. 

 
Vývoj regionálnej politiky na Slovensku 

 
Regionálny rozvoj v Slovenskej republike je riadený prostredníctvom regionálnej politiky, 

ktorá sa vyznačuje svojimi špecifikami počas jednotlivých období. Najväčšie rozdiely sú zreteľné 
pri porovnávaní strategických cieľov, zámerov, prístupov či použitých nástrojov na rozvoj 
regiónov. Každá z vývojových etáp osobitným spôsobom ovplyvňovala rozvoj regiónov 
a v rozdielnej miere využívala potenciál príslušných území, čo sa prejavilo v diferencovanej 
ekonomickej a sociálnej úrovni regiónov a v ich rozdielnom raste. Popri regionálnej politike 
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ovplyvnili rozvoj regiónov Slovenska aj ďalšie faktory ako napr. historický vývoj, štátno-politické 
špecifiká, industrializačné a urbanizačné procesy a i. (Rajčáková, 2005). V regionálnom rozvoji 
Slovenska sa tak stretávame s niekoľkými odlišnými vývojovými etapami. 

Obdobie do 2. svetovej vojny charakterizuje na Slovensku relatívne jednoduchá regionálna 
štruktúra, ktorá bola málo hierarchizovaná a bola tvorená početnými malými regionálnymi 
centrami a k nim inklinujúcimi regiónmi. Daný stav bol sprevádzaný poľnohospodársko-lesníckym 
charakterom krajiny.  

Počas obdobia od konca 2. svetovej vojny až do roku 1989 bolo Slovensko 
prostredníctvom bývalého Československa pravdepodobne krajinou s najrazantnejšou politikou 
vyrovnávania regionálnych rozdielov v regióne strednej a východnej Európy. Uplatňované bolo 
tzv. oblastné plánovanie a model centralistického plánovacieho ekonomického systému, ktorý 
spočíval v centrálnom riadení a plánovaní. Oblastné (územné) štruktúry a ich vzájomné vzťahy sa 
formovali výhradne pod určujúcim vplyvom odvetvového prístupu. Model sa vyznačoval 
centrálnym rozmiestnením pracovných síl, pracovných zdrojov so zabezpečením plnej 
zamestnanosti, jednostrannou orientáciou na tzv. umelo vytvorené trhové prostredie s ekologickými 
hazardmi a i. Sprievodnými javmi boli rastúca priestorová nerovnováha a regionálne rozdiely, na 
ktorých sa podpísali: 
• absencia hodnotových kategórií a kritérií, ktorá sa prejavila v nevhodnej orientácii podnikov 
bez racionálneho využívania hmotných a finančných zdrojov a v zníženej efektívnosti, 
• nedostatočné využívanie endogénnych zdrojov regiónu, 
• výrazná centralizácia a nízke kompetencie samosprávy, 
• nerešpektovanie absorpčnej schopnosti a kapacity regiónov vzhľadom na priestorovo 
diferencované rozvojové predpoklady a možnosti, vyplývajúce z potenciálu a stavu životného 
prostredia regiónu. 

Do roku 1960 bol regionálny vývoj uskutočňovaný na základe jednotného štátneho plánu 
ekonomického rozvoja. Od roku 1961 zahrňoval štátny plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja už 
aj explicitne projekty regionálneho vývoja a v 2. polovici 60. rokov boli k štátnemu plánu pridané 
aj plány vybraných mestských aglomerácií a pohraničných oblastí. Jednou z hlavných priorít 
regionálneho rozvoja štátu bola v danom období industrializácia Slovenska, ktorá bola považovaná 
za hlavný nástroj vyrovnávania hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi Slovenskom 
a Českom spolu s procesmi urbanizácie. V rámci štátneho plánu bol dôraz kladený najmä na mestá 
strednej veľkosti (20 000 až 100 000 obyvateľov), ktoré predstavovali jadrá regiónov. 
Prostredníctvom plánu bola vypracovaná dlhodobá koncepcia rozvoja sídelnej štruktúry, ktorá 
rozdeľovala sídla na mestá a vidiecke strediskové obce do hierarchicky usporiadaných kategórií 
s pridelením konkrétnych funkcií. Procesy bytovej výstavby boli podmienené distribúciou 
pracovných síl a boli zamerané najmä na výstavbu štátnych a družstevných bytov. Budované boli 
prevažne monofunkčné obytné areály veľkých viacpodlažných bytových domov v mestách 
všetkých veľkostných kategórií po celom území Slovenska prevažne v nadväznosti na priemyselné 
lokality, ktorých výber často ovplyvňovali politické a lokálne záujmy. Tým sa v mnohých 
prípadoch vytvárala neprirodzená a nevhodná ekonomická základňa miest a centier regiónov, ktorá 
sa premietla do štrukturálnych a ekologických problémov (napr. nevhodné umiestnenie veľkých 
obytných zón v blízkosti priemyselných areálov, tranzitných ciest a pod.).  

Začiatkom 70. rokov dochádza prostredníctvom normalizačného procesu k posilneniu 
centralizačného systému. Preferované a finančne zvýhodňované boli priemyselné regióny 
a mestské aglomerácie. Prepracovaná bola koncepcia vývoja sídelnej štruktúry a urbanizácie 
z jednoduchého systému hierarchicky organizovaných miest a strediskových obcí na systém 13 
regionálnych aglomerácií pospájaných urbanizačnými osami a 13 mestských regiónov. Mestské 
regióny boli hierarchicky usporiadané do troch kategórií - metropolitné (bratislavský, 
banskobystrický a košický), veľkomestské (nitriansky, trnavský, žilinský a prešovský) a základné 
(trenčiansky, dolnonitriansky, turčiansky, podtatranský, zemplínsky a novohradský). 
Proklamovaným cieľom bolo odstránenie protikladov medzi mestom a dedinou.  

Obdobie 80. rokov sprevádzal v začiatkoch pokles ekonomického rozvoja, ktorý bol 
vysvetľovaný kladením dôrazu na kvalitatívne stránky ekonomického rozvoja, na riešenie 
niektorých sociálnych problémov a vzniknutých ekologických problémov. Z hľadiska regionálneho 
rozvoja a regionálneho plánovania sa proklamovalo zdôraznenie racionálneho rozdeľovania 
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investícií, efektívne využívanie výrobných síl a optimálne využívanie prírodných, demografických 
i ekonomických podmienok regiónov. Cieľom bolo naďalej zvyšovať životnú úroveň obyvateľstva. 
Pre vybrané regióny boli na konci 80. rokov spracované regionálne plány rozvoja, ktoré sa však 
v dôsledku politických zmien v roku 1989 a zrušenia regionálnych orgánov v roku 1990 
nezrealizovali (Korec, 2005).    

Po roku 1989 začína nové obdobie regionálnej politiky na Slovensku sprevádzané 
transformáciou hospodárstva na trhové podmienky, ktoré sa prejavili v ekonomickej kríze 
prevažnej väčšiny dovtedy nosných, najmä priemyselných podnikov, poklesom produkcie, 
zamestnanosti obyvateľstva, rastúcim počtom nezamestnaných a regionálnymi disparitami. 
Zároveň sa však naštartovali reštrukturalizačné procesy a začali pôsobiť nové rozvojové momenty 
a impulzy, ktoré sa prejavili najmä v rozvoji malého a stredného podnikania, v rozvoji finančných, 
poradenských a iných služieb a v neposlednom rade aj vo vstupe zahraničných investorov. 
Začiatkom 90. rokov bolo v centre záujmu regionálnej politiky na Slovensku predovšetkým 
monitorovanie regionálnych disparít a vymedzenie problémových regiónov ako aj postupná 
implementácia nástrojov regionálnej politiky a aktivácia regionálnych a lokálnych článkov, 
inštitúcií verejného a zmiešaného sektora. Vypracované boli viaceré programové materiály ako 
napr. Zásady regionálnej a hospodárskej politiky či Programy rozvoja krajov a okresov alebo 
rozpracovaný Zákon a regionálnom rozvoji. Budované boli inštitúcie ako napr. koordinačný 
federálny orgán Regikon, Regionálne hospodárske a sociálne rady, Rakúsko-slovenská komisia pre 
priestorové plánovanie, okresné poradensko-podnikateľské strediská a ďalšie. Nedostatkom 
regionálnej politiky v danom období bola absencia strednodobej a dlhodobej koncepcie 
regionálneho rozvoja, pričom jednotlivé vlády prijímali iba parciálne riešenia na znižovanie 
objavujúcich sa rozdielov v sociálno-ekonomickom rozvoji regiónov, čím neboli dosiahnuté 
adekvátne výsledky potrebné pre celkový regionálny rozvoj Slovenska. 

Ďalšia etapa regionálnej politiky Slovenska sa viaže na obdobie po vzniku samostatnej 
Slovenskej republiky do roku 1999. Cieľom bolo vytvorenie komplexnej regionálnej politiky 
v súlade s požiadavkami EÚ, na základe čoho bol spracovaný dokument Koncepcia územného 
rozvoja Slovenska. Priority sa sústredili na formulovanie politiky regionálneho rozvoja, vytvorenie 
a posilnenie inštitúcií, prehĺbenie spolupráce medzi orgánmi a inštitúciami, ktoré boli zodpovedné 
za rôzne aspekty regionálnej politiky, vrátane cezhraničnej spolupráce a postupné uplatňovanie 
princípov a postupov EÚ pri príprave a manažmente projektov. Taktiež bola po dohode medzi 
Štatistickým úradom SR a EUROSTATom vytvorená sústava regionálnych klasifikačných úrovní 
NUTS I až NUTS V. Táto etapa regionálnej politiky bola sprevádzaná taktiež niekoľkými 
nedostatkami: 

 
• absencia strednodobej a dlhodobej celoštátnej ekonomickej a regionálnej rozvojovej   
             stratégie, 
• nedostatočné finančné a inštitucionálne krytie nástrojov regionálnej politiky,  
• nedostatočná komunikácia medzi inštitúciami podieľajúcimi sa na tvorbe a realizácii  
             regionálnej  
             politiky, 
• podceňovanie regionálnej politiky vo vzťahu k iným hospodárskym politikám   
             (priemyselná,  
            sociálna, environmentálna a i.), 
• nerešpektovanie základných princípov realizácie regionálnej politiky, 
• absencia kľúčových subjektov regionálneho rozvoja (veľkých územných celkov), 
• absencia legislatívy.  

 
V období rokov 1999 až 2006 nastávajú výrazné zmeny v regionálnej politike SR. Ako 

základ regionálnej politiky vzniká v roku 1999 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
V súlade s integračnými iniciatívami a so vstupom Slovenska do EÚ bol vytvorený napr. 
Integrovaný plán regionálneho a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky. Ide o strednodobý 
rozvojový dokument, ktorý slúžil ako podklad pre rozhodnutia vlády v oblasti regionálneho rozvoja 
a zároveň bol predpokladom pre  
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čerpanie prostriedkov z predvstupových fondov EÚ, hlavne z programu PHARE. V roku 2000 
schválila vláda dokument „Zásady regionálnej politiky Slovenskej republiky“, ktoré sú v zhode 
s princípy regionálnej politiky štátov EÚ. Dané zásady sa následne premietli do hlavného 
legislatívneho dokladu pre uplatňovanie regionálnej politiky do zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore 
regionálneho rozvoja. Zákon vysvetľuje základné pojmy regionálneho rozvoja, určuje hlavné ciele 
podpory regionálneho rozvoja, stanovuje kritériá pre podporované regióny, charakterizuje základné 
programové dokumenty regionálneho rozvoja a stanovuje pôsobnosť štátnej správy, obcí 
a samosprávnych krajov na regionálnom rozvoji. V roku 2001 boli prijaté aj ďalšie právne normy, 
ktoré mali zabezpečovať optimálny regionálny rozvoj SR. Prostredníctvom zákona č. 416/2001 Z.z. 
boli presunuté právomoci v oblasti regionálneho rozvoja z orgánov miestnej štátnej správy na 
orgány územnej samosprávy (kraje a obce). Zákon č. 193/2001 Z.z. sa týkal podpory výstavby 
priemyselných parkov a zákon č. 565/2001 Z.z. určuje podporu investícií do regiónov s vysokou 
mierou nezamestnanosti. Veľmi dôležitým dokumentom prijatým vládou SR v roku 2001 bol 
„Národný plán regionálneho rozvoja (NPRR SR)“, ktorý nadviazal na Integrovaný plán 
regionálneho a sociálneho rozvoja z roku 1999. NPRR SR predstavoval základný strednodobý 
strategicko-plánovací dokument na rozvoj regiónov a jeho prijatie bolo podmienkou na čerpanie 
finančných prostriedkov z predvstupových fondov EÚ ako aj podmienkou na čerpanie prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov. Dokument obsahoval analýzu hospodárskej, sociálnej 
a environmentálnej situácie ako aj situácie v oblasti kultúry v regiónoch a potenciálu potrebného na 
ich rozvoj. Zároveň určoval  
rozvojové ciele a prvoradé úlohy potrebné na dosiahnutie stanovených cieľov vrátane stratégie, 
plánovaných činností a vplyvu na životné prostredie. Súčasťou NPRR SR boli sektorové operačné 
programy pre 7 oblastí - ľudské zdroje, priemysel, multifunkčné poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka, doprava a telekomunikácie, bývanie, cestovný ruch, životné prostredie a regionálne 
operačné programy. Keďže však dokument nebol prijatý Európskou komisiou, vláda SR schválila 
v roku 2002 vypracovanie nového dokumentu s názvom „Národný rozvojový plán“, ktorý 
akceptoval odporúčania Európskej komisie a v roku 2003 bol schválený Národný rozvojový plán 
na roky 2004-2006 (National Development Plan, NPR) (Korec, 2005). NRP poskytoval ďalší 
ucelený pohľad na stav regiónov SR so špecifikáciou potrieb a bariér ďalšieho rozvoja a možností 
prekonania limitujúcich faktorov prostredníctvom priorít a stratégií. Okrem analytických časti 
obsahoval aj 4 sektorové operačné programy pre sektor poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, pre 
sektor ľudských zdrojov, pre sektor priemyslu a služieb a pre oblasť základnej infraštruktúry a 1 
regionálny operačný program pre 7 krajov okrem Bratislavského kraja, pre ktorý boli vypracované 
samostatné dokumenty. NRP bol kompatibilný s metodikou členských štátov EÚ a bol základom 
pre čerpanie prostriedkov z fondov EÚ (Rajčáková, 2005).  

Posledným a v súčasnosti platným dokumentom na republikovej úrovni je Národný 
strategický referenčný rámec 2007-2013. Tento strategický dokument bol vypracovaný v súlade s 
novými nariadeniami EÚ k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a následne bol schválený 
vládou SR dňa 6. decembra 2006 a Európskou komisiou dňa 17. augusta 2007. 

V regionálnej politike SR sú naďalej platné zásady, ktoré boli schválené vládou už v roku 
2000. Za prioritné ciele stanovuje: 

 
• prispievať k harmonickému a vyváženému rozvoju regiónov, 
• znižovať rozdiely medzi úrovňou rozvoja jednotlivých regiónov, 
• podporovať hospodársky a sociálny rozvoj jednotlivých regiónov, najmä pokiaľ ide o 
aktivizáciu  
           ich nedostatočne využívaného hospodárskeho a sociálneho potenciálu a podporovať 
racionálne  
           využívanie prírody a prírodných zdrojov vrátane ochrany životného prostredia, tzn. 
podporovať  
          trvalo udržateľný regionálny rozvoj. 
   

Inštitucionálne zabezpečenie regionálneho rozvoja 
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Inštitucionálne zabezpečenie vyjadruje podporu štátu pri vzniku a rozvoji inštitúcií 
zameraných na podporu regionálneho rozvoja a regionálnej politiky. V súčasnosti má v SR tri 
úrovne: 

 
1. centrálna (vláda SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, ústredné orgány 

              štátnej správy),  
2. regionálna (samosprávne kraje), 
3. lokálna (obce).  
Gestorom regionálnej politiky SR je od r. 1999 Ministerstvo výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky. Organizačne sa člení na sekcie a špecializované organizačné 
útvary. Sekcie sa členia na odbory a odbor sa môže členiť na oddelenia (schéma 1). Pre otázky 
regionálneho rozvoja a eurofondov sú kompetentné Sekcia stratégie riadenia regiónov a Agentúra 
na podporu regionálneho rozvoja.  

Schéma 1: Štruktúra Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

 
  
Zdroj: www.build.sk 
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Úlohy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v oblasti regionálneho rozvoja 
 
V oblasti regionálneho rozvoja ministerstvo najmä: 
 
     a) koordinuje činnosť orgánov štátnej správy, obcí a samosprávnych krajov zúčastnených 
na príprave a uskutočňovaní národného plánu, operačných programov, sektorových 
operačných programov a iniciatív spoločenstva, 
     b) monitoruje a analyzuje hospodársku situáciu a sociálnu situáciu v jednotlivých 
regiónoch Slovenskej republiky, 
     c) vypracúva v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi návrh národného plánu, 
predkladá ho vláde na schválenie, vyhodnocuje jeho plnenie a ročne predkladá vláde správu 
o jeho plnení, 
     d) riadi prípravu, plnenie, monitorovanie a vyhodnocovanie operačných programov, 
sektorových operačných programov a iniciatív spoločenstva v pôsobnosti ministerstva, 
     e) zabezpečuje výber projektov v rámci uskutočňovania operačných programov, 
sektorových operačných programov a iniciatív spoločenstva v pôsobnosti ministerstva a v 
spolupráci s orgánmi štátnej správy, s obcami a samosprávnymi krajmi zabezpečuje ich 
nezávislé expertné posudzovanie, 
     f) pripravuje podklady pre činnosť monitorovacích výborov a Národného 
monitorovacieho výboru, 
     g) zabezpečuje spoluprácu s orgánmi Európskej únie v oblasti hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti a cezhraničnej spolupráce, koordinuje využívanie finančných prostriedkov z 
fondov Európskej únie v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti a cezhraničnej 
spolupráce, 
     h) zriaďuje Agentúru na podporu regionálneho rozvoja, monitorovacie výbory a Národný 
monitorovací výbor, 
     i) požaduje od subjektov štátnej správy, obcí a samosprávnych krajov informácie 
potrebné na uskutočnenie pôsobnosti podľa písmen a) až g). 

 
Významnú úlohu má ja Rada vlády SR pre regionálnu politiku, ktorá predstavuje 

koordinačný, poradný a iniciatívny orgán vlády SR v oblasti regionálnej politiky a koordinácie 
štrukturálnych nástrojov EÚ. Medzi jej hlavné úlohy patrí dohľad na činnosť všetkých 
zainteresovaných ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalších organizácií 
a inštitúcií v oblasti regionálnej politiky ako aj pomoci z fondov EÚ.   
  Inštitucionálnu sieť v samosprávnych krajoch dopĺňajú Odbory regionálneho rozvoja pri 
úradoch samosprávnych krajov. V oblasti regionálneho rozvoja samosprávny kraj koordinuje 
aktivity na území kraja, spolupracujú s príslušnými ministerskými rezortmi (najmä MVRR, MP 
SR), s obcami a ďalšími subjektami. Pripravujú kraj na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych 
fondov EÚ, riadia prípravu projektov zameraných na modernizáciu, rekonštrukciu zariadení a 
zvýšenie kvality poskytovaných služieb v rámci sociálnej infraštruktúry v kraji. Často sú tieto 
odbory integrované aj s cestovným ruchom a územným plánovaním. Väčšina veľkých územných 
celkov má ustanovenú pri svojom zastupiteľstve samostatnú komisiu, ktorá sa venuje otázkam 
regionálneho rozvoja na úrovni kraja. V komisiách sa prerokovávajú dokumenty, ktoré nadobúdajú 
všobecne záväzné nariadenia.  
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Na najnižšej úrovni pôsobia v oblasti regionálneho rozvoja mestské a obecné úrady 

prostredníctvom oddelení a odborov s agendou regionálneho a miestneho rozvoja  
K inštitucionálnemu zabezpečeniu regionálneho rozvoja a regionálnej politiky prispieva aj 

sieť regionálnych rozvojových agentúr (RRA). Prvé RRA začali vznikať na Slovensku začiatkom 
90. rokov 20. stor. ako združenia právnických osôb (za ich vznikom stála miestna samospráva, 
štátna správa a súkromný sektor) zamerané na poradenskú a projektovú činnosť v regiónoch. 
Významnú úlohu plnia tiež v oblasti budovania partnerstiev na miestnej a regionálnej úrovni. Sú 
regionálnymi informačnými centrami prvého kontaktu na štrukturálne fondy EÚ a zároveň sú 
jedným z nástrojov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR pre podporu rozvoja 
predovšetkým zaostávajúcich regiónov. Sú to regionálne inštitúcie, ktorých cieľom je aktivizácia 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja v miestach ich pôsobenia. Od roku 2000 vytvárajú RRA 
integrovanú sieť, ktorú možno považovať za podpornú štruktúru pre rozvoj regiónov Slovenska. 
Majú rôznu právnu štruktúru predstavujúc združenia právnických osôb, neziskové organizácie ale 
aj súkromné organizácie.  

V súčasnosti (k 1.1.2008) patrí do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr 45 
RRA. Rozmiestnenie jednotlivých RRA je nasledovné: 2 v Bratislavskom kraji (RRA so sídlom 
v Malackách a Senci), 6 v Trnavskom kraji (RRA so sídlom v Trnave,  Skalici, Senici,  Hlohovci, 
Galante a Dunajskej Strede), 3 v Trenčianskom kraji (RRA so sídlom v Trenčíne, Púchove a 
v Prievidzi), 7 v Nitrianskom kraji (RRA so sídlom v Nitre, Zlatých Moravciach, Komárne, Šahách, 
Štúrove, Topoľčanoch a Šali), 6 v Žilinskom kraji (RRA so sídlom v Žiline, Dolnom Kubíne, Čadci, 
Liptovskom Mikuláši, Martine a v Ružomberku), 5 v Banskobystrickom kraji (RRA so sídlom 
v Banskej Bystrici, Lučenci, Brezne, Rimavskej Sobote a vo Veľkom Krtíši), 9 v Prešovskom kraji 
(RRA so sídlom v Snine, Stropkove, Smokovci, Bardejove, Prešove, Kežmarku, Humennom, 
Svidníku a vo Vranove nad Topľou) a 7 v Košickom kraji (RRA so sídlom v Michalovciach, 
Sobranciach, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Kráľovskom Chlmci, Trebišove a v Moldave nad 
Bodvou) (mapa 1). 
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  Mapa 1: Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr (k 1.1. 2008) 

 
        
  Zdroj: www.bulid.gov.sk 
 

K špecializovaným poradenským centrám v oblasti regionálneho rozvoja, ktoré sa orientujú 
najmä na konzultačné aktivity patria regionálne informačné a konzultačné centrá zamerané na 
prípravu, spracovanie a implementáciu projektov regionálneho rozvoja. Výzamné postavenie má aj 
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorá vznikla v roku 1993 
spoločnou iniciatívou Európskej únie a vlády SR. Agentúra podporuje rozvoj a rast malého 
a stredného podnikania v SR s cieľom posilniť konkurencieschopnosť sektora v rámci spoločného 
trhu EÚ a na trhoch tretích  
krajín prostredníctvom 4 základných priorít - stimuláciou rastu sektora, zvyšovaním jeho 
konkurencieschopnosti, internacionalizáciou (prienikom na nové trhy) a uľahčením prístupu 
malých  
a stredných podnikateľov ku kapitálovým zdrojom.  

    
Legislatívne dokumenty regionálneho rozvoja 

 
Legislatívne zabezpečuje regionálny rozvoj a regionálnu politiku na Slovensku niekoľko 

zákonov, ktoré sú vypracované v súlade s legislatívou EÚ.  
Prvoradým dokumentom je Zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý 

stanovuje pre regionálny rozvoj dané ciele: 
 

• zabezpečiť vyvážený hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj Slovenskej republiky,  
• odstrániť alebo zmierniť rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
regiónov,  
• zabrániť vzniku nových oblastí s nízkou ekonomickou výkonnosťou a životnou úrovňou  
         obyvateľov, 
• trvalo udržať hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj regiónov. 
 

Zákon zároveň stanovuje kritériá pre podporované regióny, ktorými sú hospodársky slabé 
regióny, ktoré podľa ukazovateľov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vykazujú podstatne 
nižšiu úroveň rozvoja,  ako je priemerná úroveň v Slovenskej republike ako aj regióny s 
nepriaznivou štruktúrou, v ktorých sú sústredené negatívne dôsledky štrukturálnych zmien. Pri 
podpore regionálneho rozvoja z fondov EÚ sa za hospodársky slabé regióny považujú regióny na 
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úrovni druhého stupňa podľa klasifikácie NUTS, v ktorých hodnota hrubého domáceho produktu na 
obyvateľa v parite kúpnej sily za posledné tri roky je nižšia ako 75 % hodnoty hrubého domáceho 
produktu na obyvateľa EÚ. V ďalších častiach vysvetľuje zákon základnú štruktúru programových 
dokumentov regionálneho rozvoja a v poslednej časti sa venuje pôsobnosti orgánov štátnej správy 
a samospráv na regionálnom rozvoji.  

Inovačným materiálom k predchádzajúcemu zákonu je Zákon č. 351/2004 Z.z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Prostredníctvom príslušného zákona sú doplnené a vysvetľované pojmy, ktoré 
vyplynuli z Národného rozvojového plánu predloženého Slovenskou republikou EÚ ako napr. 
Rámec podpory spoločenstva, Riadiaci orgán pre Kohézny fond, sprostredkovateľský orgán a pod.  

Ďalším dôležitým dokumentom je Zákon č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.  Prostredníctvom tohto zákona 
vykonávajú obce viaceré pôsobnosti na úseku pozemných komunikácií, vodného hospodárstva, 
všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky, sociálnej pomoci, územného plánovania a stavebného 
poriadku, školstva, telesnej kultúry, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu ako napr. 
stavebnotechnické vybavenia ciest a miestnych komunikácií v ich vlastníctve podľa potrieb cestnej 
dopravy a obrany štátu, vydávajú povolenia na niektoré činnosti v oblasti vodného hospodárstva, 
schvaľujú kanalizačné poriadky, v rámci všeobecnej vnútornej správy vedú matriky, poskytujú 
starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a zriaďujú zariadenia sociálnych služieb, zriaďujú 
a rušia základné školy, vykonávajú stratégie regionálneho rozvoja a pod. Na samosprávne kraje 
prešli taktiež viaceré pôsobnosti na úseku pozemných komunikácií, dráh, cestnej dopravy, civilnej 
dopravy, sociálnej pomoci, územného plánovania, školstva, telesnej kultúry, divadelnej činnosti, 
múzeí a galérií, osvetovej činnosti, knižníc, zdravotníctva, humánnej farmácie, regionálneho rozvoja 
a cestovného ruchu ako napr. udeľovanie a odnímanie dopravných licencií na vnútroštátnu 
pravidelnú autobusovú dopravu, obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnopolánovacej 
dokumentácie regiónu, vykonávanie stratégie regionálneho rozvoja atď. 

Cez Zákon č. 231/1999 Z.z. štátnej pomoci je riešená tiež štátna pomoc na rozvoj okresov, 
v ktorých podiel hrubého domáceho produktu na obyvateľa nedosahuje 75 % hodnoty hrubého 
domáceho produktu na obyvateľa spoločenstva v priemere za posledné tri roky. Rovnako môže byť 
štátna pomoc na rozvoj okresov poskytnutá podnikateľovi na obstaranie investičného majetku 
potrebného na začatie výroby alebo na rozširovanie výroby alebo na činnosti, ktoré vyžadujú zmeny 
vyrábaných tovarov (služieb) alebo výrobného procesu podnikateľa. Príslušný zákon bol následne 
upravený Zákonom č. 434/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej  
pomoci. Zmena zákona súvisela predovšetkým s uplatnením základných princípov Zmluvy o ES 
a Zmluvy o pridružení a týkala sa najmä zákazu štátnej podpory v prípade hospodárskej súťaže, 
najmä ak by to nepriaznivo ovplyvňovalo obchod medzi spoločenstvom a SR.  

Zákon č. 193/2001 Z.z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov upravuje 
podmienky pre poskytovanie podpory určenej na zriadenie priemyselných parkov ako aj pôsobnosť 
orgánov štátnej správy pri poskytovaní a kontrole použitia tejto podpory. V zmysle daného zákona je 
priemyselným parkom územie, na ktorom sa sústreďuje priemyselná činnosť (výroba) alebo služby 
najmenej dvoch podnikateľov a ktoré je na tento účel ustanovené územným plánom obce alebo 
územným plánom zóny. Podľa zákona sa o zriadenie priemyselného parku môže uchádzať obec, 
ktorá je zriaďovateľom priemyselného parku, pričom v zákone je definovaná potrebná technická 
vybavenosť na zriadenie priemyselného parku. 

Podporou regionálneho rozvoja sa zaoberá aj Zákon č. 565/2001 Z.z. o investičných 
stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje osobitné podmienky 
poskytovania individuálnej štátnej pomoci na rozvoj regiónov vo forme investičných stimulov, 
druhy investičných stimulov, postup a pôsobnosť orgánov štátnej správy a Národného úradu práce 
pri poskytovaní a kontrole ich použitia. Za investičné stimuly je podľa daného zákona považovaná 
štátna pomoc na počiatočné investície a na nové pracovné miesta vytvorené v súvislosti s týmito 
investíciami.  

 
Programové dokumenty regionálneho rozvoja 
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Jednotlivé programové dokumenty sa riadia regionálnou politikou EÚ, ktorá sa v oblasti 
hospodárskej a sociálnej súdržnosti zameriava najmä na podporu zaostávajúcich regiónov (vo 
vzťahu k priemeru EÚ) vrátane štrukturálne postihnutých a vidieckych oblastí a na boj s 
nezamestnanosťou. Zohľadňované sú pritom viaceré princípy : 

1. Princíp koncentrácie, ktorý vychádza z potreby sústrediť úsilie a prostriedky 
Slovenskej republiky na podporu rozvoja najmä tých regiónov, ktoré vykazujú 
dlhodobo nižšiu ekonomickú výkonnosť a životnú úroveň. 

2. Princíp partnerstva, ktorý je založený na potrebe úzkej spolupráce príslušných orgánov 
štátnej správy, obecnej a regionálnej samosprávy a ďalších orgánov a organizácií (napr. 
podnikateľská sféra, tretí sektor) v oblasti prípravy a realizácie programových 
dokumentov, a to tak na úrovni  horizontálnej (napr. spolupráca obcí a regiónov medzi 
sebou), ako aj vertikálnej (napr. spolupráca  ministerstiev s regiónmi, obcami).  

3. Princíp programovania, založený na potrebe koncepčného prístupu pri zabezpečovaní    
      rozvoja jednotlivých regiónov vrátane programovej koordinácie aktivít rôznych   
      subjektov zainteresovaných na rozvoji daného územia.  
 
1. Princíp doplnkovosti, ktorý vychádza zo zásady, že prostriedky štátu nie sú väčšinovým, 

ale iba doplnkovým zdrojom, ktorý prispieva na podporu aktivít vznikajúcich v regióne (725/2000 
Zásady regionálnej politiky SR).  

V súčasnosti systém platných programových dokumentov regionálnej politiky Slovenskej 
republiky tvorí: Národný strategický referenčný rámec 2007-2013, Regionálne operačné programy, 
Sektorové operačné programy, Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cieľ 2, 
Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cieľ 3, Program hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
obce.  

Národný strategický referenčný rámec 2007-2013 (NSRR) predstavuje základný strednodobý 
strategicko-plánovací dokument vyžadovaný Európskou komisiou. Súži ako referenčný nástroj na 
prípravu programovania fondov, stanovujúc národné priority, ktoré budú spolufinancované zo 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období rokov 2007-2013. Zameriava sa 
na dva základné ciele - Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Z 
obsahového hľadiska je dokument tvorený analýzou súčasnej situácie SR, na ktorú nadväzuje 
strategická časť obsahujúca víziu a stratégiu vrátane priorít NSRR. Ďalšou časťou je 7 operačných 
programov (OP): OP doprava, OP znalostná ekonomika, OP životné prostredie, OP ľudské zdroje, 
OP technická pomoc, Regionálny OP (infraštruktúra) a OP Bratislavský kraj.   

Regionálne operačné programy (ROP) sú taktiež strednodobé dokumenty vypracované však na 
úrovni druhého stupňa podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek NUTS II. Obsahujú 
analýzu hospodárskej a sociálnej situácie regiónu, ciele a prvoradé potreby v rozvoji regiónu, 
súhrnný popis opatrení plánovaných na dosiahnutie cieľov a prvoradých potrieb v rozvoji regiónu, 
rámcový finančný plán a ustanovenia na jeho zabezpečenie. Regionálny operačný program 
vypracúvajú samosprávne kraje vo vzájomnej spolupráci v rámci regiónu na úrovni NUTS II na 
základe partnerstva v súlade s cieľmi a prvoradými potrebami ustanovenými v národnom pláne. 

Sektorové operačné programy (SOP) sú strednodobé dokumenty vypracované pre vopred 
určené sektory. Obsahujú ciele a prvoradé potreby sektoru, súhrnný popis opatrení plánovaných na 
dosiahnutie cieľov a prvoradých potrieb, rámcový finančný plán a ustanovenia na jeho zabezpečenie. 
SOP vypracúvajú príslušné rezorty. Dané dokumenty patria do skupiny tzv. programových 
dokumentov pre štrukturálne fondy a sú podmienkou pre čerpanie finančných prostriedkov.  

Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cieľ 2 (JPD) je programovým 
dokumentom pre využívanie prostriedkov v zmysle cieľa 2 štrukturálnej politiky v Bratislavskom 
samosprávnom kraji. Strategický cieľ JPD 2 je daný 2 prioritami, ktorými sú podpora a oživenie 
hospodárskej činnosti a trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí. 

Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cieľ 3 (JPD 3) je programovým 
nástrojom pre využívanie prostriedkov v zmysle cieľa 3 štrukturálnej politiky v Bratislavskom 
samosprávnom kraji. Cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom 
udržateľnosti ekonomického potenciálu a rozvoja ľudských zdrojov prostredníctvom 2 priorít, 
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ktorými sú aktívna politika trhu práce a sociálna integrácia ako aj rozvoj celoživotného vzdelávania, 
podpora výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov. 

Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) sú strednodobé dokumenty 
vypracovávané pre  kraje, obce a na základe rozhodnutia lokálneho záujmového združenia pre 
mikroregióny. Obsahujú analýzu hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja a rozvoja 
kultúry na príslušnom území. Zároveň určujú hlavné smery jeho vývoja a uvádzajú ciele a prvoradé 
potreby pre podporu rozvoja a na odstránenie vnútroregionálnych disparít (Rajčáková, 2005, Korec, 
2005, Zákon č. 503/2001 Z.z.). 

 
Ukazovatele hodnotenia regiónov 

 
Špecifickým znakom regionálnej štruktúry Slovenska sú výrazné a neustále sa prehlbujúce 

regionálne disparity, ktoré sú priamym prejavom priestorovo diferencovanej ekonomickej a sociálnej 
úrovne regiónov. V základe sa na regionálnych disparitách podieľa mnoho spolupôsobiacich 
faktorov. Popri prírodných predpokladoch, stupňa ich využitia pre rozvoj územia a historického 
vývoja, regionálne nerovnosti vyplývajú nielen zo systémových a vecných predpokladov, ale sú 
ovplyvnené aj regionálnymi špecifikami.   

 
Pri určovaní ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov, resp. životnej úrovne alebo celkovej 

rozvinutosti regiónov sa používa celý rad ukazovateľov, ktoré môže rozdeliť do štyroch základných 
skupín:   

 
1. Demografický profil charakterizujú analytické ukazovatele medzi, ktoré patrí prirodzený, 

migračný a celkový prírastok (úbytok) obyvateľstva, index starnutia populácie, index ekonomickej 
zaťaženosti, index vzdelanostnej úrovne. 

2. Zamestnanosť obyvateľstva a trh práce sú hodnotené prostredníctvom ukazovateľov ako 
je zamestnanosť obyvateľstva v odvetviach národného hospodárstva, počet právnických  a fyzických 
osôb podnikateľov, počet ziskových organizácií, miera nezamestnanosti. 

3. Produkčná výkonnosť regiónu je hodnotená cez hrubý obrat v priemysle, tržby za vlastné 
výkony a tovar v priemysle, tržby za predaj v maloobchode a v službách, objem stavebnej produkcie, 
obstarané investície a priemerná mesačná mzda. 

4. Infraštruktúrna vybavenosť sleduje stupeň napojenia sídiel na vodovodnú a kanalizačnú 
sieť, rozlohu obytnej plochy, počet lôžok v zdravotníckych zariadeniach, hustotu cestnej siete 
(Rajčáková, 2005).   

.   
 

Priestorové dimenzie regionálneho rozvoja 
 

Regionálna politika sa uskutočňuje na centrálnej ako i regionálnej úrovni, ktorú zabezpečujú v 
súčasnosti krajské úrady pričom má celoplošný charakter a zameriava sa na vnútroregionálnu 
problematiku (väzba na obce a mikroregióny), spoluprácu medzi regiónmi a cezhraničnú spoluprácu.  

Po dohode medzi Štatistickým úradom SR a EUROSTATom bola v roku 1998 vytvorená 
sústava klasifikačných štatistických územných jednotiek, prostredníctvom ktorej boli vyčlenené 3 
regionálne a 2 lokálne úrovne (tabuľka 1).  
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Tabuľka 1: Územná systemizácia SR  

Jednotka Počet územných 
celkov Územný celok/celky 

NUTS 1 1 Slovensko 

NUTS 2 4 
Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné 
Slovensko, Východné Slovensko 

NUTS 3 8 
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, 
Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, 
Košický kraj, Prešovský kraj 

LAU 1 79 okresy Slovenska 
LAU 2 2891 2981 obcí Slovenska, z toho je 138 miest 

Zdroj: Eurostat a ŠÚ SR, 2007  
 
Celé územie SR je definované ako jednotka NUTS 1, regióny NUTS 2 sú tvorené dvoma až 

tromi jednotkami NUTS 3. Jednotkami NUTS 3 sú kraje. Lokálnymi úrovňami sú LAU 1, ktorú 
tvoria okresy a LAU 2, ktorú tvoria obce (niekedy sa používa aj označenie NUTS 4 a NUTS 5).  

Vychádzajúc zo štatistických územných jednotiek sa regionálny rozvoj Slovenska uskutočňuje 
na viacerých úrovniach:  

1. nadregionálna úroveň (euroregióny),  
2. regionálna úroveň (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3), 
3. subregionálna úroveň (mikroregióny a združenia obcí), 
4. lokálna úroveň (LAU 2). 
 

          Nadregionálna úroveň regionálneho rozvoja Slovenska 
   
Najvyššiu priestorovú dimenziu regionálneho rozvoja zastupujú euroregióny - euroregionálne 

združenia. Predstavujú územia spájajúce pohraničné územné celky medzi dvomi alebo viacerými 
štátmi, ktoré sú prepojené vzájomnými vzťahmi rozličného charakteru a ich priestorové vymedzenie 
sa nestotožňuje so štátnymi hranicami. Zámerom euroregionálnej spolupráce je odstránenie, resp. 
minimalizácia regionálnych rozdielov v ekonomickej a sociálnej situácii, v životnej úrovni 
obyvateľstva medzi regiónmi susediacich štátov ako aj riešenie spoločných environmentálnych 
problémov, budovanie vzájomného porozumenia v národnostne, etnicky a kultúrne odlišných 
častiach euroregiónu (Buček, 1992 in Rajčáková, 2005).  

V súčasnosti na území Slovenskej republiky svoju činnosť vyvíja 12 euroregionálnych 
združení: Karpatský euroregión, Euroregión Tatry, Euroregión Beskydy, Euroregión Bílé - Biele 
Karpaty, Euroregión Pomoravie, Euroregión Podunajský trojspolok, Euroregión Váh - Dunaj - Ipeľ, 
Ipeľ - Ipoly euroregión, Euroregión Neogradiensis, Euroregión Slaná - Rimava, Euroregión Kras, 
Euroregión Ister - Granum (tabuľka 2).  

 
K prvoradým cieľom euroregionálnej spolupráce patrí : 
 
- realizácia strategicky a rozvojovo zameranej cezhraničnej spolupráce s účasťou občanov,    
      inštitúcií  a sociálnych partnerov v programoch, projektoch a v rozhodovacom procese, 
-     vytvorenie centra cezhraničných vzťahov (občania, politici, inštitúcie, sociálni partneri,  
      organizátori kultúrnych podujatí a i.) bez formovania nových správnych úrovní, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 390

Tabuľka 2: Euroregióny na Slovensku 
     

       
      Vysvetlivky: * počet obyvateľov a rozloha sú uvedené z r. 2001, v prípade Euroregiónu Ister-Granum sú 
údaje z r.  
                             2005  
      Zdroj: http://www.civil.gov.sk, Rajčáková, 2005 

 
• podpora partnerskej spolupráce na vertikálnej (európska, vládna, regionálna a lokálna úroveň)  
        a horizontálnej úrovni, so zachovaním rovnováhy medzi rôznymi štruktúrami a právomocami 
na  
       oboch stranách hranice, 
• implementácia cezhraničných rozhodnutí na národnej úrovni, podľa postupov 
akceptovateľných na  
       oboch stranách hranice.   
 
Hlavnými úlohami euroregionálnej spolupráce je tak: 
 
• stanovenie a definovanie oblastí a aktivít podľa spoločných záujmov, s dôrazom na 
spoločensko- 
        kultúrnu a ekonomickú spoluprácu, spoluprácu pri budovaní infraštruktúry, v regionálnom 
rozvoji  
       a v ostatných oblastiach života, 
• poradenstvo, pomoc a koordinácia cezhraničnej spolupráce v oblastiach ekonomiky, 
regionálneho  
       rozvoja, dopravy, ochrany prírody a životného prostredia, kultúry a pod., 
• implementácia zmlúv a dohôd medzi štátmi na európskej úrovni na euroregionálnu dimenziu.  

 

Názov Dátum 
vzniku 

Členské krajiny Sídlo Rozloha   
v km2 

Počet obyv. 
v mil. 

Karpatský 
euroregión 

14.2.1993 
Slovensko, Poľsko, 
Maďarsko, Rumunsko, 
Ukrajina 

Košice 145 153 14,7 

Euroregión Tatry 26.8.1994 Slovensko, Poľsko Kežmarok 11 433 0,86 

Euroregión 
Beskydy 

18.2.2000 Slovensko, Česko, 
Poľsko 

Žilina 3 928 0,78 

Euroregión Bíle - 
Biele Karpaty 

30.7.2000 Slovensko, Česko Trenčín 8 609 1,22 

Euroregión 
Pomoravie 

23.6.1999 Slovensko, Česko, 
Rakúsko 

Holíč 11 521 1,05 

Euroregión 
Podunajského 
Trojspolku 

25.1.2001 Slovensko, Maďarsko 
Dunajská 

Streda 
5 805 0,64 

Euroregión Váh-
Dunaj-Ipeľ 

3.7.1999 Slovensko, Maďarsko Nitra 24 499 4,72 

Euroregión Ipeľ-
Ipoly 

24.10.1999 Slovensko, Maďarsko Šahy 6 325 0,54 

Euroregión 
Neogradiensis 

25.3.2000 Slovensko, Maďarsko Lučenec 4 668 0,36 

Euroregión Slaná-
Rimava 

10.10.2000 Slovensko, Maďarsko Rim. Sobota 5 979  0,65 

Euroregión Kras 1.3.2001 Slovensko, Maďarsko Hačava, 
Plešivec 

951 0,07 

Euroregión Ister-
Granum 

17.11.2003 Slovensko, Maďarsko Štúrovo 2237 0,22 
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Regionálna úroveň regionálneho rozvoja Slovenska  
  
Regionálne dimenzie v oblasti regionálneho rozvoja zastupujú na Slovensku najvyššie 

štatistické jednotky NUTS 1 a NUTS 2. Práve na týchto dvoch úrovniach je vypracovávaný najväčší 
počet štúdií a dokumentov hodnotiacich stav a možnosti regionálneho rozvoja. Patria medzi ne 
vyššie spomínané programové dokumenty, z ktorých je najdôležitejší Národný strategický 
referenčný rámec 2007-2013. 

Národný strategický referenčný rámec 2007-2013 (NSRR) stanovuje národné priority, 
ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 
2007-2013 v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva o súdržnosti. Politika súdržnosti 
EÚ sa bude v danom programovom období uskutočňovať prostredníctvom sústreďovania príspevkov 
z fondov na tri hlavné ciele: Konvergenciu, Regionálnu konkurencieschopnosť a zamestnanosť 
a Európsku územnú spoluprácu.  

 
Obsahovo je NSRR tvorený štyrmi hlavnými časťami: 

 
1. analytická časť, ktorá zhŕňa všeobecné údaje, makroekonomickú analýzu SR, 

sociálno-ekonomické analýzy SR, SWOT analýzy, disparity a faktory rozvoja, 
2. strategická časť predkladajúca víziu a stratégiu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

SR, priority a ciele, 
3. operačná časť, ktorá charakterizuje operačné programy a ich koordináciu, 
4. financovanie NSRR. 
 

Za strategický cieľ je považované výrazné zvýšenie konkurencieschopnosti a výkonnosti  
regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja.  
Na základe východísk stratégie a v nadväznosti na vytýčený strategický cieľ SR, je stratégia NSRR 
postavená na troch strategických prioritách a ich troch cieľoch, ktoré sa bude snažiť prostredníctvom 
financovania projektov v programovom období 2007 - 2013 naplniť: 

 
• Infraštruktúra a regionálna dostupnosť, ktorej cieľom je zvýšenie vybavenia 

regiónov infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich verejných služieb. 
Prostredníctvom regionálnej infraštruktúry budú podporované aktivity ako dobudovanie 
a modernizácia zaradení v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb, kultúry, nekomerčných 
záchranných služieb, cestovného ruchu a ostatnej občianskej infraštruktúry. Za pomoci 
environmentálnej infraštruktúry a ochrany životného prostredia budú preferované aktivity vedúce k 
zlepšeniu stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov. Cez dopravnú infraštruktúru 
a verejnú osobnú dopravu bude prebiehať najmä budovanie a modernizácia dopravnej siete. 
Samostatné postavenie má v danom cieli modernizácia zdravotnej infraštruktúry smerujúca 
k zlepšeniu podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľov prostredníctvom zvýšenia kvality 
zdravotníckej infraštruktúry.  

• Vedomostná ekonomika je zameraná na rozvoj zdrojov trvalo udržateľného 
ekonomického rastu a zvyšovania konkurencieschopnosti priemyslu a služieb. Zahŕňa 4 špecifické 
priority - informatizáciu spoločnosti spojenú predovšetkým s dostupnosťou internetu, výskum 
a vývoj podporujúci modernizáciu a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja, 
infraštruktúru vysokých škôl preferujúcu zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách 
prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry a podporu konkurencieschopnosti podnikov 
a služieb najmä prostredníctvom inovácií, ktoré by viedli k zabezpečeniu trvalo udržateľného 
hospodárskeho rastu a zamestnanosti.  

• Ľudské zdroje riešia zvýšenie zamestnanosti, rast kvality pracovnej sily pre 
vedomostnú ekonomiku a zvýšenie sociálnej inklúzie rizikových skupín. Podporované bude 
moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, sociálna inklúzia najmä marginalizovaných 
rómskych skupín, rast zamestnanosti, pokles nezamestnanosti a budovanie administratívnych 
kapacít.  
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Príkladovými štúdiami na úrovni NUTS 2 sú vypracované rozvojové plány. Jedným z nich je 

napr. Rozvojový plán NUTS II Západné Slovensko 2007-2013. Predstavuje dokument poskytujúci 
východiská pre alokáciu finančných prostriedkov z fondov EÚ, konkrétne zo štrukturálnych fondov 
(ERDF, ESF), Fondu súdržnosti (FS), Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 
(EAFRD) a Európskeho rybárskeho fondu (EFF) v rámci programovacieho obdobia 2007-2013. 

Obsah regionálneho dokumentu „Národný strategický referenčný rámec 2007-2013“ 
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Víziou rozvoja NUTS II Západné Slovensko je podstatné zvýšenie konkurencieschopnosti 
regiónu, trvalé zlepšovanie životnej úrovne obyvateľstva a zvyšovanie prosperity regiónu 
rešpektovaním princípov trvalo udržateľného rozvoja. Strategický cieľ si stanovuje využitím 
vnútorného potenciálu regiónu NUTS II Západné Slovensko urýchliť jeho rozvoj, zvýšiť jeho 
konkurencieschopnosť investovaním do modernizácie a rekonštrukcie dopravnej, technickej, 
sociálnej a komunikačnej infraštruktúry, zabezpečovať a zlepšovať životné podmienky jeho 
obyvateľov a návštevníkov pri rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja.  

Stratégia rozvoja Západného Slovenska na roky 2007-2013 je postavená na troch 
strategických prioritách, ktoré sú bližšie stanovené špecifickými prioritami: 

- Ľudské zdroje sa zameriavajú na zvyšovanie kvality vzdelávania (premena tradičnej školy na  
   modernú), zvyšovanie kvality celoživotného vzdelávania, na zvyšovanie   
   konkurencieschopnosti  na trhu práce a na budovanie znalostnej ekonomiky.  
- Infraštruktúra kladie dôraz na zabezpečenie fungovania hospodárstva, vytváranie    
  podmienok pre podnikateľské prostredie a pritiahnutie zahraničného kapitálu, vytváranie   
  podmienok pre skvalitnenie sociálno-ekonomického života obyvateľov zlepšovaním    
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 dostupnosti a kvality vzdelávacích a sociálnych služieb, zlepšenie prostredia miest   
 a vidieckych obcí z hľadiska životného prostredia, odstraňovanie disparít medzi jednotlivými   
 regiónmi a zlepšovanie ich podmienok. 

- Výskum, vývoj, inovácie a ekonomický rozvoj je založený na podpore ekonomickej výkonnosti  
   regiónov NUTS II, zavádzaní progresívnych odvetví hospodárstva, znižovaní regionálnych   
   rozdielov  v socioekonomickom rozvoji a rozvoji znalostnej ekonomiky. 
 
Obsah regionálneho dokumentu „Rozvojový plán NUTS II Západné Slovensko 2007-2013“ 
 
 

Najnižšiu regionálnu úroveň zastupujú v rámci Slovenska jednotlivé kraje. 
Charakteristickými dokumentmi sú pre ne programy rozvoja jednotlivých samosprávnych krajov 
ako je napr. Program rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2003-2013. Je 
základným strednodobým programovým dokumentom na podporu regionálneho rozvoja na úrovni 
kraja s dôrazom na ekonomickú a sociálnu oblasť so súborom cielených opatrení a intervencií, 
potrebných na stimuláciu ekonomického a sociálneho rozvoja kraja. 

Víziou Nitrianskeho kraja je vytvoriť progresívny región, ktorý sa prioritne zameriava na 
potreby svojich obyvateľov a intenzívne podporuje poľnohospodárstvo a podnikanie v záujme 
dosiahnutia úspechu a vytvorenia pracovných príležitostí. 

Stratégia rozvoja Nitrianskeho kraja obsiahnutá v Programe rozvoja Nitrianskeho 
samosprávneho kraja 2003-2013 je predstavená v siedmich kritických oblastiach, ktoré dopĺňajú 
jednotlivé zámery: 
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• Ľudské zdroje a sociálna infraštruktúra sa zameriava na zabezpečenie ľudského 
potenciálu s potrebnou kvalitatívnou úrovňou, ako predpokladu pre plnenie hlavných rozvojových 
cieľov. 
•      Rozvoj pôdohospodárstva, agropotravinárskeho sektora a rozvoj vidieka sa sústreďuje 
na vybudovanie konkurencieschopného a výkonného agropotravinárskeho sektora schopného sa 
začleniť a pôsobiť v spoločenstve krajín EÚ v podmienkach rozvinutého multifunkčného 
poľnohospodárstva ako aj na trvalo udržateľný rozvoj vidieka a zlepšenie ekonomických príležitostí 
a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva. 
• Ochrana životného prostredia rieši ochranu povrchových a podzemných vôd s cieľom 
zvýšenia ich kvality, ochranu ovzdušia a odpadové hospodárstvo. 
• Rozvoj technickej infraštruktúry rozoberá napojenie regiónu na transeurópsku diaľničnú 
sieť a modernizácia hlavnej regionálnej cestnej siete spolu s rozvojom dopravy ako významným 
faktorom  pre medzinárodnú spoluprácu. 
• Priemysel a služby majú za úlohu rast výkonnosti a konkurencieschopnosti, podporu 
efektívnejšieho využitia energetického potenciálu kraja, podporu a rozvoj podnikateľského 
prostredia a podporu MSP ako aj zviditeľnenie NSK v oblasti cestovného ruchu a zvýšenie podielu 
cestovného ruchu na tvorbe regionálnych zdrojov. 
•         Rozvoj zahraničnej spolupráce sa sústreďuje na vytváranie motivujúceho priestoru  pre 
vstup zahraničného kapitálu. 
• Informatizácia a komunikačné systémy sú zamerané na podporu a rozvoj informatizácie 
a komunikačných systémov. 
 
  Subregionálna úroveň regionálneho rozvoja Slovenska 

 
 Najvýznamnejšiu subregionálnu dimenziu regionálneho rozvoja predstavujú mikroregióny. 

Predstavujú dobrovoľné združenia obcí a miest, ktorých prvoradým účelom je riešenie spoločných 
problémov a hľadanie spoločných ciest rozvoja príslušného územia. V zmysle zákona je predmetom 
činnosti takéhoto združenia zvyčajne oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie 
(predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie 
odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry, miestny cestovný ruch a pod. 

Vznikajúce mikroregióny sú najčastejšie vymedzované na základe prírodných regiónov, 
povodí riek, geomorfologických celkov či prirodzených spádovitých území, resp. ide o zoskupenia 
obcí na základe spoločného rozvoja. Geografické vymedzenie sa však stále viac približuje reálnym 
funkčným mikroregiónom a veľmi často nodálnym spádovým mikroregiónom. Mikroregióny tak 
predstavujú geografické jednotky so spoločnou ekonomickou, sociálno-kultúrnou a v neposlednom 
rade aj environmentálnou problematikou. Tvoria ich spoločenstvá obcí, ktoré prostredníctvom 
mikroregiónu vytvárajú základný sociálno-hospodársky a správny celok preberajúci niektoré 
kompetencie obcí na základe rozhodnutia obecných zastupiteľstiev (Spišiak, 2003). Združovanie 
obcí do mikroregiónov je vhodné pre spoločné presadzovanie záujmov a zámerov s cieľom 
dosiahnuť žiaduce zmeny vo všetkých obciach určitého priestoru a je pozitívnym trendom 
prebiehajúcim najmä vo vidieckom priestore. Prostredníctvom spoločne vypracovávaných 
programov podporujú mikroregióny regionálny rozvoj, pričom posilňovanie kvalifikácie 
a inovačných možností takýchto malých regiónov vychádza z rozvoja ich kultúry, tradícií a identity.  

Dôvody, ktoré podmieňujú vznik jednotlivých mikroregiónov sú rôzne. V minulosti vznikali 
predovšetkým monotematicky zamerané mikroregióny, ktoré väčšinou po splnení účelu, pre ktorý 
bol mikroregión vytvorený, nepokračovali v ďalšej spolupráci. Niektoré mikroregióny na základoch 
spolupráce založenej na jednorazovej úlohe postavili ďalšiu spoluprácu a komplexný rozvoj 
mikroregiónu (Labounková, 2004).  

Na Slovensku funguje v súčasnosti viac ako 250 regionálnych združení miestnej samosprávy 
(mikroregióny a regionálne združenia), členmi ktorých je okolo 2500 obcí, z ktorých sú však 
niektoré členmi viacerých združení. Po ich extrakcii je výsledný počet okolo 1880 tzn. 65% všetkých 
dedín a miest Slovenska. Registrované sú na Ministerstve vnútra SR v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. 
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov ako občianske združenia alebo na Krajských 
úradoch na odboroch Všeobecnej vnútornej správy v Registri záujmových združení právnických 
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osôb v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako 
združenia obcí a v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení ako 
záujmové združenia právnických osôb. Vytvárajú sa od začiatku 90. rokov, kedy bol prijatý zákon 
o obecnom zriadení. Vznik týchto združení poukazuje na rastúcu ochotu, ale aj nevyhnutnosť 
medziobecnej  
spolupráce. Rastie tlak na kvalitu a efektívnosť poskytovania služieb a zabezpečovania rozvoja. 
Slovenské obce a mestá, ale aj regióny, sa dostali do konkurencie navzájom, ale aj v rámci EÚ 
a samospráv a regiónov susedných štátov. Spájanie síl je nevyhnutnosťou, pretože Slovensko patrí 
v Európe medzi štáty s najväčšou fragmentáciou štruktúry obcí, popri Francúzsku a Českej republike. 
Problém nie je len v počte obcí, ale najmä v ich veľkostí. Viac ako 500 obcí má 250 obyvateľov, 
takmer 70 % obcí patrí do kategórie obcí s 1000 obyvateľmi. Väčšina malých obcí je v regiónoch 
Šariš a Gemer, tzn. v regiónoch s nedostatočnými sociálno-ekonomickými podmienkami. Analytické 
práce, či už v Nemecku, Švajčiarsku, ale aj u nás, hovoria o optimálnej veľkosti správnej jednotky, 
v európskom priestore, medzi 3 až 5 tisíc obyvateľmi. V severských štátoch dokonca až o 10 000 
obyvateľoch (Nižňanský, 2006). 

Príkladovou štúdiou na danej úrovni je napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Mikroregiónu Požitavie - Širočina (Gerhátová, 2007) či Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mikroregiónu Termál (Dubcová, Kramáreková, Oremusová, 2007). 

 
Obsah subregionálneho dokumentu 

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja združenia obcí Termál“ 
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 Lokálna úroveň regionálneho rozvoja Slovenska 
  
 Na najnižšej hierarchickej úrovni regionálneho rozvoja stoja z hľadiska priestorových 

dimenzií obce. Ich zapojenie do regionálneho rozvoja je nevyhnutnosťou je všetky vyššie úrovne 
regionálneho rozvoja. Samotné obce plánujú a realizujú svoj regionálny rozvoj cez programy 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Základnú štruktúru daného programu (Zamkovský, 2004) 
tvoria tri časti - analytická, strategická a implementačná časť. 

Analytická časť pozostáva zo situačnej analýzy a SWOT analýzy. Situačná analýza podáva 
detailnú a aktuálnu charakteristiku územia, poukazuje na tendencie súčasného sociálneho a 
hospodárskeho vývoja regiónu a zároveň skúma oblasti činností s najväčším potenciálom rozvoja. 
Pozornosť sústreďuje sa na polohu a prírodné podmienky, obyvateľstvo a osídlenie, ekonomickú 
základňu, infraštruktúru a životné prostredie. Je základom pre efektívnu regionálnu politiku 
prostredníctvom identifikácie kľúčových determinantov, ktoré majú stimulujúce dopady na 
regionálny rozvoj.   

 Východiskom pre identifikáciu kritických rozvojových oblastí, pri vypracovávaní 
rozvojových stratégií a špecifikácii strategických cieľov regionálneho rozvoja a pri rozhodovacom 
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procese je SWOT analýza (Strong point, Weak point, Opportunitiest, Threats). Je jednou 
z najčastejšie používaných štandardných metód hodnotenia regiónov. Princípom je jednoduchá, 
výstižná, vyčerpávajúca a objektívna charakteristiku silných a slabých stránok (vnútorná analýza) 
skúmanej oblasti a jej možných príležitostí a ohrození (vonkajšia analýza). Svojím obsahom 
poskytuje SWOT analýza poznatky o faktoroch, ktoré je možné využiť v prospech regiónu a ktorým 
je potrebné čeliť resp. ich eliminovať v navrhovanej regionálnej stratégii. Silné stránky zahŕňajú 
komparatívne a konkurenčné výhody pre rôzne typy rozvojových aktivít, slabé stránky sú 
ohrozujúce, limitujúce. Príležitosti ako možnosti a šance spolu s ohrozeniami ako rizikami 
vonkajšieho prostredia môžu mať pravdepodobné účinky na strategický rozvoj. Pri vypracovávaní 
SWOT analýzy je potrebné zároveň zohľadňovať aj globálne faktory (legislatívne úpravy, politické, 
sociálne a ekonomické zmeny v národnom meradle, demografický vývoj, stupeň napojenia 
regionálnej infraštruktúry na medzinárodnú sieť a pod. Za evaluačné faktory SWOT analýzy sú 
považované poloha regiónu, kľúčové hospodárske odvetvia, dopravná infraštruktúra, občianska 
vybavenosť, školstvo, kultúra, cestovný ruch a životné prostredie. Faktory sú zoskupené do 4 
prioritných oblastí: ľudské zdroje, priemysel a služby, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, 
infraštruktúra a životné prostredie (Rajčáková, 2005).   

Strategická časť vzniká na základe situačnej analýzy a SWOT analýzy a pozostáva z dvoch 
častí - z vízie a zo strategických cieľov. Vízia je charakterizovaná ako intuitívny odhad 
komplexného výsledku cieľových procesov v dlhodobej perspektíve. Vyjadruje teda predstavu 
o budúcom možnom vývoji a budúcom stave skúmaného územia. Spravidla zachytáva dlhšie časové 
obdobie minimálne 10 rokov. Časť stratégie rozvoja, jej priority a opatrenia identifikuje oblasti, 
v ktorých má byť realizovaný pri finančnom zabezpečení hospodársky a sociálny rozvoj. Strategické 
ciele tak realisticky formulujú cieľový stav prioritných oblastí. Určujú hlavné cesty na dosiahnutie 
zámerov rozvojového programu regiónu. Ich ďalším rozpracovaním sú špecifické ciele, na ktoré 
nadväzujú opatrenia zahŕňajúce intervencie, či súbor intervencií alebo činností v prioritných 
oblastiach prispievajúcich k dosiahnutiu celkového zámeru programu, pričom musia zodpovedať 
možnostiam poskytovania investícií.     

Implementačná časť predstavujú finančné plánovanie a alokáciu pre určené priority a 
opatrenia v stanovenom období. Súčasťou je identifikácia rozsahu zdrojov SR a zdrojov EÚ ako i 
vypracovanie rámcového návrhu financovania v rámci rozvojového programu.   

Príklady dokumentov príslušného charakteru predstavuje napr. Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Báb na roky 2007-2013 (obr. 1), Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Veľké Lovce (Dubcová, Kramáreková, Oremusová, 2007, http://www.hul.sk/plan-
hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja.phtml?id3=32548&id2=0) (obr. 2), Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja - Nová Dubnica (Dreisig a i., 2006, http://www.novadubnica.sk 
/files/1127310250.pdf), Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Divín (Sivok, 2007, 
http://www.divin.sk/dokumenty/final_PHSR_DIVIN_web.pdf) a mnohé ďalšie.     
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Obrázok 1 a 2: Príklady lokálnych dokumentov „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce Báb na roky 2007-2013“ a „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľké 
Lovce“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Regionálny rozvoj vidieckych území Slovenska 

 
Rozvojový potenciál rurálnych (vidieckych) území sa odlišuje od potenciálu urbanizovaných 

(mestských) území a v súlade Krbovou a Součekom (2005) rozlišujeme: ľudský, ekonomický, 
environmentálny, poľnohospodársky, dopravný a rekreačný potenciál a tradície.  

Ľudský potenciál vidieka je spájaný s množstvom špecifických problémov, ktoré súvisia 
s celkovými zmenami v spoločnosti. Za najzávažnejšie možno označiť sociálne, ekonomické 
a environmentálne problémy, ktoré sú vyvolané najmä kolapsom veľkých poľnohospodárskych 
celkov, zhoršením dopravnej dostupnosti a malými pracovnými príležitosťami. Zvyšuje sa tak 
priemerný vek obyvateľov a celkovo sa zhoršujú životné podmienky v daných oblastiach s drahšími 
potravinami, drahšími výrobkami a znižujúcimi sa príjmami obyvateľstva. To podmieňuje 
skutočnosť, že ak chce žiť obyvateľstvo na vidieku, musí hľadať nové možnosti uplatnenia sa 
a pokiaľ nemá byť vidiek vyľudnený, je potrebné vytvoriť vhodné podporné programy obnovy 
vidieka.  

Ekonomický potenciál zahŕňa existujúcu prvovýrobu (poľnohospodárske produkty, 
sporadické výrobne drobných produktov - napr. hračiek, suvenírov, sporadické umiestnenie 
prevádzok, ktoré sú súčasťami väčších podnikov, stavebná výroba), diverzifikáciu 
poľnohospodárskych aktivít a aktivít blízkych poľnohospodárstvu. Taktiež sú to služby 
predovšetkým pre voľnočasové aktivity a turistický ruch (remeselné služby, ubytovacie služby, 
služby pre šport a rekreáciu). V poslednej rade je to i miestna verejná správa zaisťujúca základný 
chod príslušných územných celkov, predovšetkým teda školstvo, miestna polícia, úrady. 

Poľnohospodársky potenciál vytvára základ vidieckeho priestoru a preto podmieňuje neustály 
kontakt s poľnohospodárskymi a lesníckymi organizáciami, ktoré hospodária v príslušnom 
mikroregióne či katastri tak, aby ich obhospodarovanie vyhovovalo požiadavkám trvalej 
udržateľnosti.  

Dopravný potenciál sa vyznačuje tým, že vidiecka cestná sieť je tvorená predovšetkým 
cestami II. a III. triedy. Technický stav mnohých ciest je vo vzťahu k plynulosti a bezpečnosti cestnej 
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premávky nevyhovujúci. Okrem zlepšenia technického stavu súčasnej cestnej siete je pre zlepšenie 
dopravnej situácie potrebné v mnohých prípadoch budovanie preložiek a obchvatov.    
     Rekreačný potenciál vidieka sa už do určitej miery rozvíja, ale nedosahuje požadovanú úroveň.  

Pobytová rekreácia sa odohráva prevažne v objektoch bývalej podnikovej rekreácie, 
autocampingoch, v objektoch individuálnej rekreácie, naopak penziónov a hotelov je vo vidieckom 
priestore na jeho rekreačný potenciál relatívne málo. Predpokladom je zlepšenie prístupnosti krajiny, 
orientačné značenie, marketing a rozšírenie ponuky v oblasti služieb v cestovnom ruchu. Atraktivita 
vidieckeho priestoru môže narastať konaním kultúrnych a spoločenských akcií s dostatočnou 
publicitou ako i s rozšírením ponuky športových aktivít. Vidiecka turistika má zázemie na vidieku, 
nemusí byť však nevyhnutne spojená s produktmi vlastnej farmy, ponúka však komorné prostredie 
a individuálne doplnkové aktivity. Základom agroturistiky je poľnohospodárska výroba, ponuka 
vlastných produktov a možnosť pracovať na farme ako alternatívna voľba doplnkových aktivít.  

Tradície sú neodmysliteľnou súčasťou vidieka. Ich zachovávanie predpokladá podieľať sa na 
príprave koncepcie rozvoja a činnosti regiónov v oblasti kultúry, športu a turistiky so zreteľom na 
miestne tradície a hodnoty spoločnosti využívajúc rozvojové programy, podporovať starostlivosť 
o deti a mládež, ich vzdelávanie s dôrazom na uvedomovanie si identity, zvykov, tradícií 
a tradičných hodnôt svojho národa a poznanie tradícií iných národov a národností, pripravovať 
a spracovávať návrhy partnerských organizácií a jednotlivcov smerujúcich k spolupráci s ostatnými 
organizáciami, mestami, obcami a informačnými centrami v oblasti podpory a propagácie 
regionálnych a miestnych tradícií a ich jedinečnosti. Jedným z hlavných potenciálov tradícií je 
združovanie osôb, ktoré majú záujem propagovať, prezentovať a zachovávať tradičné hodnoty 
vidieka.  

Environmentálny potenciál vidieckeho priestoru je ovplyvňovaný predovšetkým kvalitou 
lesných porastov, povrchových vôd a ekologicky zdravými biokoridormi. Na tento potenciál majú 
vplyv tak abiotické ako aj biotické činitele. Vhodnými projektmi možno úspešne stabilizovať 
kvalitný vidiecky priestor a u poškodeného vidieckeho priestoru zvyšovať jeho kvalitu napr. 
odstraňovaním nevhodných alebo poškodených lesných porastov, umelou sadbou na plochách po 
kalamitných ťažbách, likvidáciou eróznych rýh a strží  a pod.   

Na základe vyššie uvedeného disponuje vidiecke územie značným potenciálom, ktorý je 
možné využiť pre koordinovaný a trvalý regionálny rozvoj na základe racionálneho plánovania 
a programovania. Táto činnosť je mimoriadne dôležitá na úrovni obcí, najmä v čase, keď na obec 
prešli viaceré kompetencie, ktoré pred tým patrili do pôsobnosti okresných úradov. Rovnako ako na 
vyšších územných úrovniach aj tu sa stávajú dôležitými jednotlivé programové dokumenty.  

Základnou zásadou pri tvorbe programov má byť pritom podľa Spišiaka a i. (2005) 
udržateľnosť rurálnych systémov s využitím sociálneho, ekonomického a environmentálneho 
prístupu. Rozvoj obcí však nemôže byť alebo by nemal byť zaisťovaný z vonku, bez aktívnej 
spoluúčasti a prejaveného záujmu jej predstaviteľov, občanov a ďalších subjektov v obci, ktorým je 
ponuka rozvojových intervencií adresovaná (Binek, 2005). Mal by byť teda organizovaný 
predovšetkým zvnútra - endogénne a územie by malo byť riešené samostatne ako celok a to 
integrovane a systémovo. Takto stanovený regionálny rozvoj musí rešpektovať nasledovné princípy 
a prístupy:  

 
1. Teritoriálny prístup, ktorý spočíva v tom, že rozvoj je zameraný na určité územie, ktoré 

nemusí ale môže kopírovať existujúce administratívne územie. V prípade, že ho kopíruje, formálni 
predstavitelia sú jednoznačne označení a a územie sa rozpočtovo lepšie riadi. 

2. Prístup zdola nahor znamená, že programovanie, plánovanie, projektovanie je riadené 
ľuďmi zdola, ktorí však majú aj realizačnú a hodnotiacu právomoc, teda aj právo rozhodovať 
o rozpočtoch pre dané územie. Termín zdola nahor je relatívny a závisí od veľkosti územia, ktorého 
sa týka, pričom v obci sú to jednotliví občania, v mikroregióne predstavenstvo mikroregiónu alebo 
občania v obciach, v regióne je to regionálne partnerstvo a predstavitelia mikroregiónov. V danom 
princípe je potrebné tiež dodržať zásadu, že všetci, bez ohľadu na veľkosť teritória, ktorého sa 
územný rozvoj týka, musia byť rovnako a v rovnakom čase informovaní a všetci musia mať rovnaké 
podmienky na možnosť kedykoľvek vstúpiť do procesu.  

3. Partnerský prístup preveruje rovnocennosť všetkých účastníkov endogénneho rozvoja. 
V zásade sa hovorí o 4 základných účastníkoch - partneroch, ktorými sú samospráva, štátna správa, 



 

 401

podnikatelia a mimo vládne organizácie a ich predstavitelia, ktorí sa môžu líšiť podľa charakteru 
územia. Partnerstvo znamená, že rozhodnutia prijímajú všetci a mení ich  výlučne partnerstvo, a to 
pravidlami, ktoré sa dohodnú, a to vrátane rozhodnutí o rozpočte. Partnerstvo tak znamená zdieľanie 
informácií, kontaktov a financií a je jednou z podmienok rozvoja vidieka popri využití miestneho 
potenciálu. 

1. Participačný princíp prináša spoluúčasť mnohých kľúčových partnerov na rozhodovaní. 
Základné partnerstvo rozhoduje, ostatní majú možnosť spoluúčasti formou verejných kampaní 
a spoločenských podujatí. Zásada participácie je založená na princípe, podľa ktorého, čím je väčšia 
spoluúčasť, tých ktorých sa to priamo alebo nepriamo dotýka, tým je silnejší pocit vlastníctva 
a zodpovednosti za rozvojový proces.  

2. Integrovaný prístup presadzuje zapojenie čo najväčšieho počtu sektorov do rozvoja a do 
rozhodovania o ňom. Prostredníctvom integrovaného prístupu je možná kombinácia zdrojov, ich 
súčinnosť, vyhýbanie sa duplicite a systémový prístup. 

3. Interaktívne postupy znamenajú kombináciu vnútorného a vonkajšieho „know-how“, 
pričom obe sú v procese rozvoja rovnocenné. V praxi sa to prejavuje tak, že odborníci v endogénnom 
rozvoji v prvom rade umožňujú alebo uľahčujú rozvoj a rozhodnutia miestnych namiesto hotových 
zvonka prinesených riešení. Samozrejmosťou je realizácia takých iniciačných a akceleračných 
projektov, ktoré budú mať priaznivý dopad a naštartujú ďalší rozvoj územia. 

4. Princíp kombinácie vnútorných a vonkajších zdrojov sa aplikuje v prípade nedostatočných    
 vnútorných zdrojov a spočíva vo využití vonkajších ľudských, materiálnych alebo finančných    
  zdrojov.  

5. Princíp podpory vertikálnymi nástrojmi, ktoré sú uprednostňované pred horizontálnymi 
nástrojmi súvisí pri endogénnom rozvoji pravé s nevyhnutnou podporou prostredníctvom 
vertikálnych nástrojov, kedy sú finančné prostriedky pridelené na program ako napr. program 
LEADER a nie len na projekty, ktoré zabezpečujú prevažne horizontálne nástroje formou dotácií, 
fondov, nadácií či úverov (Spišiak a i., 2005, Spišiak 2005).  

Podporou regionálneho rozvoja vidieka sa zaoberajú okrem EÚ aj viaceré programy ako napr. 
Program obnovy dediny, LEADER a ďalšie.       

Program obnovy dediny (POD) je otvorený, dynamický, vývojový proces, v rámci ktorého 
samospráva a občania dediny, prípadne skupiny dedín - mikroregiónu, za pomoci štátu a odborníkov 

plánujú, projektujú a realizujú také aktivity, ktoré spejú k 
zlepšeniu a skrášleniu životného prostredia, s cieľom trvalého 
zvýšenia štandardu života na dedine - zároveň so zachovaním jeho 
špecifík. Program slúžia zároveň aj ako základný dokument pre  
trvaloudržateľný rozvoj obce. Program obnovy dediny na 
Slovensku je od roku 1998 jediný systémový finančný nástroj 
zameraný na podporu rozvoja vidieckych obcí štátom. 
Inštitucionálne zabezpečuje POD Ministerstvo životného 
prostredia SR. Finančná podpora je riadená 13-člennou 

medzirezortnou komisiou na základe podkladov z prihlášok, ktoré spracováva Sekretariát pre POD 
na Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP). Uvedená organizácia vedie kompletnú agendu 
požiadaviek, monitoruje realizáciu pozitívnych príkladov, kontroluje uskutočnenie dotácií po vecnej 
stránke a zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu. Predmet podpory slúži napr. na spracovanie 
územného plánu alebo územnoplánovacieho podkladu obce či mikroregiónu, urbanistické štúdie, 
projekty verejnoprospešných stavieb a verejných priestranstiev, zlepšenia stavu životného prostredia 
a iné rozvojové dokumenty, drobné realizácie - investične nenáročné realizácie charakteru obnovy 
duchovného, hmotného a prírodného prostredia, rešpektujúce identitu a charakteristické typologické 
znaky sídla a krajiny, využitie domácich materiálov a surovín, na osvetu a propagáciu 
prostredníctvom informačných materiálov o obci, o mikroregióne, najmä v prospech rozvoja 

turistiky, propagácie histórie a miestnej kultúry a pod.  
Od roku 1998 do roku 2006 prijal POD 7510 prihlášok, pričom sa do POD 

zapojilo 2023 obcí a 176 mikroregiónov. Do POD sa od začiatku zapojilo 70 % 
všetkých obcí Slovenska. Prostredníctvom programu boli pridelené dotácie 1498 
obciam a 185 mikroregiónom pri priemernej dotácii 67 585 Sk a celkovej výške 
dotácií 114,316 mil. Sk.   
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Program LEADER  je jediným z nástrojov integrovaného rozvoja vidieka v rámci vidieckej 
politiky EÚ a známy je ako jedna zo 4 Európskych iniciatív v Agende 2000, kde Európska iniciatíva 
znamená, že rámcové podmienky sa administrujú mimo štrukturálnych fondov a Európska komisia 
vyčleňuje z ich rozpočtu priamo čiastku ešte pre národným plánmi a Podpornými rámcami komunity. 
Táto čiastka v súčasnosti pre všetky 4 programy predstavuje 5,5 % štrukturálnych fondov. Program 
LEADER je výhradne zameraný na podporu rozvoja vidieka a je preň vyčlenená čiastka 1% rozpočtu 
štrukturálnych fondov, a to z fondu poľnohospodárskej usmernenia. Program  

finančne podporuje verejno-súkromné partnerstvá v určitom vidieckom priestore a ich 
rozvojové programy. V partnerstvách sa nenachádzajú iba farmári, ale aj iné sociálne skupiny vidieka 
- podnikatelia v ľahkom priemysle, službách, cestovnom ruchu, predstavitelia občianskeho života, 
samosprávy, kultúry a pod, ktorí môžu zostaviť program rozvoja, ktorý môže byť podporený z 
programu LEADER. Partnerstvo následne rozhoduje, ktoré súkromné alebo verejné projekty sú v 
danom území financované. Výhodou daného prístupu je lepšia koordinácia sociálno-ekonomického 
rozvoja a podpora súladu rozhodovania a investovania. Program zároveň zvyšuje administratívne, 
manažérske a programovacie schopnosti ľudí a pomáha budovať občiansku spoločnosť na vidieku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Faktory regionálnych disparít na území Slovenska 
 

Charakteristickým znakom regionálnej štruktúry Slovenska sú priestorovo výrazné a neustále 
sa prehlbujúce disparity, ktoré sú podmienené niekoľkými spolupôsobiacimi faktormi (Korec, 2005). 

Prvým faktorom je primárny potenciál územia Slovenska, ktorý je v zmysle prác Lukniša 
(1985) tvorený v prvom rade polohovým potenciálom (polohou) a prírodným potenciálom 
(prírodnými podmienkami). Územie Slovenska je z geomorfologického hľadiska tvorené dvomi 
výrazne odlišnými podsústavami  - Panónskou panvou a Karpatmi, ktoré ovplyvňujú celý rad 
prírodných podmienok. Plošne menšiu rozlohu (asi 30%) tvorí na území Slovenska Panónska panva 
členená na Západoponónsku a Východopanónsku panvu. Práve dané výbežky Panónskej panvy 
(Podunajská nížina a Záhorská nížina ako súčasť Západopanónskej panvy a Východoslovenská nížina 
a Košická kotlina ako súčasť Východopanónskej panvy) majú na Slovensku z fyzickogeografického 
hľadiska centralizačnú polohu, čo sa prejavilo aj sekundárnym vývojom dvoch metropolitných miest 
Bratislavy a Košíc. Podľa polohy v rámci Slovenska ich Lukniš (1985) nazval ako Západoslovenský 
centralizačný región (ZCR) a Východoslovenský centralizačný región (VCR). K základným 
vlastnostiam ZCR patrí veľmi priaznivý polohový potenciál, významná geopolitická poloha 
vzhľadom k Maďarsku a Rakúsku, významná dopravná poloha na Dunaji a dobé dopravné spojenie 
s Českou republikou a strednou časťou Slovenska. Jadrové priestory (priestory vhodné na osídlenie 
a rozvoj hospodárskych aktivít) tu zaberajú približne 4/5 plochy územia. Pre VCR je charakteristický 
nižší podiel jadrových priestorov (asi 1/3 plochy územia) a odľahlá poloha od aktívnych oblastí 
Slovenska a Západnej Európy. Určitý význam má dopravná poloha vzhľadom na Maďarsko a Poľsko, 
avšak železničné a cestné spojenie so Západným Slovenskom a Západnou Európu je nevyhovujúce.  

 Karpaty zaberajú prevažnú časť rozlohy Slovenska (asi 70%), deliac sa na Západné 
a Východné Karpaty, rozkladajúc sa v strede, na severozápade a severovýchode Slovenska.  Hlavná 
horská os Karpát sa neporušene tiahne cez celé územie Slovenska v smere západ - východ a vytvára 

Základné princípy programu LEADER spočívajú v tom, že:  
  je orientovaný vždy na limitované územie - teritoriálny princíp, 

je založený na aktívnom zapojení miestnych ľudí a jeho nositeľom je miestna akčná 
skupiny - Local Action Group - LAG,  
jeho proces sa začína zdola nahor a preto propagačné aktivity, technická pomoc a tréningy 
sú podstatným nástrojom na začiatku programu, 
programy a projekty vždy tvoria a realizujú miestne akčné skupiny, ktorými sú 
medzisektorové partnerstvá na miestnej úrovni, 
každá takáto skupina si vypracováva vlastnú rozvojovú stratégiu a na jej základe 
podnikateľský plán, 
partnerstvo následne rozhoduje, ktoré súkromné alebo verejné projekty sú v danom území 
financované, 
podporované aktivity musia byť v súlade s Programom rozvoja vidieka SR na roky 2007-
2013.    
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výraznú dopravnú ako aj komunikačnú bariéru medzi severným a južným Slovenskom.  
Stredoslovenská horská bariéra tak rozdeľuje územie stredného Slovenska na Severoslovenský 
koridorový región (SKR) a na Juhoslovenský koridorový región (JKR). Jadrovými časťami SKR sú 
medzihorské široké kotliny  ako napr. Liptovská, Popradská, Hornádska kotlina ako aj Žilinská, 
Turčianska kotlina a Považské podolie. Región má priaznivú západo-východnú orientáciu jadrového 
priestoru na základe čoho sa stal významným dopravným koridorom Slovenska už v 19. stor.  Jeho 
postavenie v dopravnom systéme Slovenska je stále dominantné a región má zároveň významný 
podiel na priemyselnej činnosti ako aj na  
cestovnom ruchu Slovenska, čo sa odráža vo vysokom stupni urbanizácie a zaľudnenia. Základom 
JKR sú užšie a primárnym potenciálom pre ekonomické účely menej využiteľné pohronské kotliny 
s jadrovou Juhoslovenskou kotlinou. Vďaka vhodnému pahorkatinnému reliéfu sú územím regiónu 
vedené diaľkové tranzitné línie potrubnej dopravy. Spomedzi regiónov Slovenska má najväčšie zdroje 
nerastných surovín (hnedé uhlie, keramické íly a hliny, magnezit, kremence, vápence, mramor, 
železná ruda atď.) (mapa 2).    

 
Mapa 2: Regióny Slovenska podľa Lukniša (1985)                                                                                                                                                                   

 
Zdroj: Korec, 2005 
 
Ďalším faktorom vplývajúcim na regionálne rozdiely Slovenska je územno-správne členenie 

štátu, ktoré by malo byť priestorovo efektívne, čo je možné zabezpečiť vtedy, ak územno-správne 
jednotky určitého stupňa súhlasia s funkčnými, resp. nodálnymi regiónmi (Bezák, 1998). V prácach 
Bezáka (1997) sú charakterizované dva typy zmien územno-správneho členenia štátu. Prvý typ 
predstavujú parciálne a z časového hľadiska postupné úpravy jednotlivých zložiek existujúceho 
členenia, bez radikálnych zásahov do vnútornej štruktúry, ako boli napr. úpravy územno-správneho 
členenia v r. 1968. Druhým typom sú zmeny týkajúce sa komplexných reforiem územno-správneho 
členenia, ktoré sú často spojené s transformáciou celej verejnej správy, ako napr. zmeny územno-
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správneho členenia v r. 1996. Z historického hľadiska sledoval zmeny územno-správneho členenia 
Slavík (1997 in Korec, 2005), ktorý upozorňuje na zlomový rok 1923, kedy vstúpilo do platnosti 
územno-správne členenie, keď sa Slovensko rozdelilo na 6 žúp a upustilo od členenia podľa 
tradičných prirodzených regiónov, ktoré bolo funkčné takmer 900 rokov (tab. 3).  

Z hľadiska regionálneho rozvoja uvádza autor niekoľko podstatných zovšeobecnení týkajúcich 
sa územno-správneho členenia Slovenska, ako napr. že zmeny územno-správneho členenia so 
v silnom vzťahu s politicko-spoločenskými zmenami v štáte. Ďalej tvrdí, že v jednotlivých 
historických etapách bolo územno-správne členenie Slovenska determinované prírodnými 
podmienkami a politickými cieľmi štátnych útvarov ako aj to, že počas Uhorska, resp. Rakúsko-
Uhorska bolo územno-správne členenie  
pomerne stabilné a až so vznikom Československa dochádza k častým zmenám v územno-správnom 
členení. Nemenej zaujímavé je aj zistenie, že najstaršie centrá administratívnych regiónov sú staré 
historické sídla, ktoré boli už v minulosti progresívne a pomerne stabilné na rozdiel od novodobým 
sídiel okresov napr. v južnej časti Slovenska, ktoré sa často menia.  

 
Tabuľka 3: Historický prehľad územno-správneho členenia Slovenska  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Zdroj: Slavík, 1997 in Korec, 2005 

 
Významným faktorom vplývajúcim na regionálne štruktúry nielen Slovenska je tiež faktor 

sídelnej hierarchie. V základe je možné prostredníctvom sídelnej štruktúry pozorovať, že  práve 
hlavné mestá štátov a veľké mestá disponujú významným ekonomickým a sociálnym potenciálom. 
Ich ekonomická báza je diverzifikovaná so silným podielom aktivít terciárneho a kvartérneho 
sektora (obchod, služby, finančníctvo, médiá, podnikanie vo sfére reklamy a iné).  Dané mestá sú 
súčasne územno-správnymi centrami regiónov a tak zabezpečujú ich rozvoj využitím vonkajších 
zdrojov a pritiahnutím zahraničných investorv. K značným výhodám veľkých miest patrí taktiež ich 
lepšia sociálna a technická infraštruktúra a priaznivejšia demografická (najmä vzdelanostná) 
situácia. Tým získavajú veľké mestá a ich regióny viaceré výhody v prebiehajúcich transformačných 
procesoch. Naopak absencia veľkých miest je veľkou prekážkou rozvoja regiónov nielen na úrovni 
Slovenska ale aj na úrovni EÚ, pričom podľa Európskej komisie pre regionálny rozvoj sú 
považované mestá s počtom obyvateľov nad 250 000, ktoré sa môžu stať pólmi rozvoja. V rámci 
Slovenska dané kritérium spĺňa jedine Bratislava. Nižšiu hranicu predstavujú mestá s minimálne 
100 000 obyvateľmi, ktoré rovnako na území Slovenska absentujú a zastúpené sú iba Košicami. 
Nedostatočná koncentrácia obyvateľstva je tak veľkou prekážkou ekonomického a celkového 
regionálneho rozvoja jednotlivých regiónov Slovenska. 

Faktor makropolohovej atraktivity  (západo-východný gradient) je dôležitým rozvojovým 
potenciálom. Významnú polohu či už z politicko-geografického ale tiež z humánno-geografického 
hľadiska v strede Európy pritom získalo Slovensko po r. 1989. Táto poloha nahradila 
predchádzajúcu okrajovú polohu v bývalej východnej socialistickej Európe. Aj súčasná makropoloha 
má však isté nedostatky, a to predovšetkým tú skutočnosť, že Slovensko hraničí iba s jednou 
hospodársky vyspelou krajinou, a to s Rakúskom na veľmi krátkom hraničnom úseku. Avšak napriek 

Územno-správne jednotky Obdobie 
najvyššej úrovne strednej úrovne najnižšej úrovne 

10. -13. stor.  - 17 komitátov hradské obvody 
13. stor. - 1848 - 21 stolíc slúžnovské okresy 
1785 - 1790 3 dištrikty 19 stolíc slúžnovské okresy 
1850 - 1860 2 dištrikty 19 žúp slúžnovské okresy 
1867 -1922 - 17 - 21 žúp  91 - 102 okresov 
1923 - 1928 - 6 veľžúp 79 okresov a 2 magistrátne mestá 
1928 - 1939 1 slovenská krajina - 77 okresov a 2 magistrátne mestá 
1940 - 1945 - 6 veľžúp 60 okresov 
1945 - 1948 - - 79 okresov 
1949 - 1960 - 6 krajov 90 97 okresov (6 mestských) 
1960 - 1968 - 3 kraje 33 okresov 
1968 - 1990 1 federatívna republika 4 kraje 38 okresov 
1990 - 1996 - - 38 okresov, 121 obvodov 
1996 -  1 samostatný štát 8 krajov 79 okresov (9 mestských) 
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dĺžke hranice je dôležitý fakt, že sa v nej stretajú dva metropolitné priestory, priestor Viedne 
a priestor Bratislavy, na základe čoho má oblasť veľký rozvojový potenciál a v budúcnosti je 
predpokladaný vznik konurbácie Viedeň - Bratislava prípadne východoeurópskej geoekonomickej 
zóny Viedeň - Bratislava - Budapešť (Paulov, 1992). Prostredníctvom spomenutého faktora 
makropolohovej aktrativity, resp. geografickej makropolohy alebo západo-východného gradientu je 
teda možné vysvetliť orientáciu zahraničných investorov na regióny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti 
západnej štátnej hranice Slovenska. Práve dané regióny v blízkosti hraníc s bývalými štátmi 
západnej Európy disponujú v súčasnosti lepšími podmienkami pre ekonomický a sociálny rozvoj 
a majú lepšie podmienky pre úspešné zvládnutie transformačného procesu, ako regióny s východnou 
lokalizáciou.    

Ďalším faktorom podmieňujúcim regionálnu diferenciáciu Slovenska je faktor charakteru 
osídlenia. Z hľadiska charakteru osídlenia možno územie Slovenska rozdeliť na dve časti - 
severozápad a juhovýchod, pričom hranica prechádza južne od Bratislavy popod Nitru, Zvolen 
a Poprad, kde sa stáča na sever k hranici s Poľskom (mapa 3). Severozápad Slovenska zahŕňa 
z hľadiska polohového a prírodného potenciálu prevažnú časť Západoslovenského centralizačného 
regiónu, ktorý mal a má vhodný potenciál pre rozvoj sídiel a hospodárskych aktivít ako aj 
Severoslovenský koridorový región, ktorý síce má nižší primárny potenciál ako Juhoslovenský 
koridorový región, ale ktorý získal svoju pozíciu a tým aj koncentráciu hospodárskych aktivít 
a veľkých mestských aglomerácií najmä v období modernej urbanizácie po roku 1867. Územie 
Severozápadu je charakteristické z hľadiska osídlenia predovšetkým relatívnym dostatkom veľkých 
miest. Naopak juhovýchod Slovenska vypĺňa najmä Juhoslovenský koridorový región spolu so 
zázemím Východoslovenského jadrového regiónu, v rámci ktorého nachádzame len dve veľké 
mestské aglomerácie - Košice a Prešov, ktoré však ležia v morfologicky uzavretej Košickej kotline.  

Pri porovnaní charakteru osídlenia príslušných dvoch regiónov je teda zrejmé zastúpenie 
veľkých miest prioritne na severovýchode Slovenska (nachádzame tu 9 veľkých mestských 
aglomerácií s počtom obyvateľov nad 50 000), ktoré bolo podmienené historickým vývojom 
spájaným so 70. rokmi 19. stor. Dané sústredenie obyvateľstva tak umožňuje rozvoj progresívnych 
ekonomických aktivít. Na druhej strane na juhovýchode Slovenska (ak neberiem do úvahy Košickú 
kotlinu) nenachádzame ani jedno mesto s počtom obyvateľov nad 50 000, nie je tu žiadne krajské 
mesto a nachádza sa tu jediná univerzita a to v Komárne. 

 
Mapa 3: Regióny Slovenska z hľadiska faktoru charakteru osídlenia  

 
Zdroj: Korec, 2005 

 
Medzi ďalšie faktory je zaraďovaný faktor osobitostí demografických štruktúr medzi 

ktorými vystupuje do popredia rómske etnikum. Rómovia sú po Maďaroch druhou najpočetnejšou 
národnostnou menšinou na Slovensku, pričom v r. 1991 sa k danej národnosti hlásilo 75 802 
obyvateľov (1,4% obyvateľov SR) a v r. 2001 to už bolo 89 920 obyvateľov, čo prestavuje 1,67% 
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populácie Slovenskej republiky. Odhad počtu Rómov je však niekoľkonásobne vyšší a uvádza 
hodnotu 420 až 500 tisíc. Rómovia sa ako národnosť vyznačujú viacerými charakteristickými 
znakmi, ktoré sa odrážajú na celospoločenskom vývoji Slovenska. Medzi prvotné znaky patrí 
výrazná sociálna izolovanosť od ostatného obyvateľstva, ktorá je podmienená najmä špecifikami ich 
kultúry a z nej odvodeného spôsobu života, spojeného s celým radom sociálno-patologických javov 
nielen na regionálnej ale aj celoštátnej úrovni. Ďalším znakom je vysoká miera natality u daného 
obyvateľstva, ktorá je 4-krát vyššia ako natalita nerómskeho obyvateľstva. Na základe štatistických 
údajov je zaznamenávaný rýchly rast rómskeho obyvateľstva, pričom v r. 1970-1980 sa počet Rómov 
zvýšil približne o 25,5%, v r. 1980-1990 o 31,8% a v r. 1990-2001až o 44,3%. Vysoké zastúpenie 
rómskeho obyvateľstva v prepočte na počet obyvateľov krajiny, tak zaraďuje Slovensko na 1. miesto 
vo svete z hľadiska podielu rómskej komunity (8-9%). Z ďalších demografických osobitostí je pre 
rómske etnikum charakteristický výrazne progresívny typ vekovej štruktúry  s vysokým podielom 
detskej  
zložky, vysoká miera úhrnnej plodnosti, vyšší podiel mužov oproti ženám, nízka vzdelanostná 
úroveň či vysoká miera nezamestnanosti. Z hľadiska regionalizácie môžeme sledovať výraznú 
koncentráciu rómskeho etnika najmä vo východnej časti Slovenska s jadrom priestorového 
rozloženia v regiónoch Spiša, Šariša a Gemera. 

Na vzniku regionálnych rozdielov Slovenska sa odráža aj faktor „ve ľkej“ dopravnej 
infraštruktúry . Za rozhodujúci prvok dopravnej infraštruktúry vo vzťahu k možnostiam 
regionálneho rozvoja je všeobecne považovaná diaľnica, resp. rýchlostná komunikácia, ktorá sa 
reálne prejavuje v objeme prichádzajúcich priamych zahraničných investícií, v intenzite 
podnikateľských subjektov, v počte zahraničných účastníkov cestovného ruchu, v rozvoji osobitných 
foriem maloobchodu a služieb a pod. Okrem diaľnic a rýchlostných komunikácií je potrebné k 
„veľkej“ dopravnej infraštruktúre priradiť v prípade Slovenska aj dvojkoľajové elektrifikované 
železnice, letiská, prístavy a kontajnerové terminály kombinovanej dopravy, ktoré okrem toho, že 
ovplyvňujú dostupnosť regiónov majú aj veľký význam najmä v nadregionálnej a medzinárodnej 
preprave. 

Trasy diaľnic a rýchlostných komunikácií vedú územím Slovenska oblasťami v smere 
najväčších existujúcich a predpokladaných prepravných požiadaviek a odrážajú tak regionálnu 
štruktúru krajiny. Nedostatočné prepojenie na diaľničný systém vykazujú najmä regióny južnej časti 
stredného Slovenska  a východného Slovenska. V oblasti železničnej dopravy tvoria jej kostru 
elektrifikované železničné trate hranica s ČR - Kúty -Bratislava - Nové Zámky - Štúrovo - hranica s 
Maďarskou republikou a Bratislava - Trenčín - Žilina - Poprad - Košice - Čierna nad Tisou - hranica 
s Ukrajinou, ktoré majú rozhodujúci význam v nadregionálnych a medzinárodných prepravách 
v osobnej a nákladnej doprave. Leteckú dopravu zabezpečuje na Slovensku v súčasnosti 6 
medzinárodných letísk (Bratislava, Košice, Piešťany, Poprad-Tatry, Sliač a Žilina), riečna doprava je 
prevádzaná v 3 verejných nákladných prístavoch (Bratislava, Komárno, Štúrovo) a kombinovaná 
doprava prebieha prostredníctvom 7 terminálov (Košice, Žilina, Bratislava - ústredná nákladná 
stanica, Bratislava - prístav Pálenisko, Dunajská Streda, Sládkovičovo  a Dobrá) z pôvodných 11, 
kde boli zrušené 4 terminály (Nové Zámky, Trstená, Ružomberok a Čierna nad Tisou). 

Faktor historickej marginality vo vývoji po čtu obyvateľov podľa okresov je jedným 
z ďalších faktorov prejavujúcich sa v regionálnej diferenciácii Slovenska. Daný faktor vysvetľuje 
Korec (2005) prostredníctvom porovnávania indexov rastu obyvateľstva za obdobie rokov 1869 až 
1991 na základe čoho rozdeľuje okresy Slovenska do piatich skupín (tab. 4). 

Prvá skupina zahŕňa okresy s indexom rastu menším ako 125,0 a počet obyvateľov sa v r. 
1991 zvýšil oproti r. 1869 o menej ako ¼. Patria sem okresy Banská Štiavnica, Gelnica, Sobrance, 
Turčianske Teplice, Poltár, Myjava, Medzilaborce, Levoča, Krupina, Rimavská Sobota a Stará 
Ľubovňa. Jedná sa o veľmi malé okresy (okrem Rimavskej Soboty a Starej Ľubovne), okresy, v 
ktorých počas rokov 1948 - 1989 neprebehla intenzívna industrializácia a teda sa nevybudovali 
veľké priemyselné závody regiónotvorného významu. Pri poslednom územno-správnom členení 
Slovenska bolo územie týchto okresov perifériou veľkých okresov (s výnimkou Rimavskej Soboty 
a Starej Ľubovne) a podľa viacerých odborníkov neboli vyčlenené príslušné okresy funkčne. Územie 
okresov ležalo pred r. 1991 mimo hlavných dopravných koridorov štátu (okrem okresu Levoča). 
V oblasti demografie bol v okresoch zaznamenaný počas sledovaného obdobia jeden výrazný pokles 
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počtu obyvateľov a všetky okresy (okrem Rimavskej Soboty) ležia podľa Lukniša (1985) v zázemí 
jadrových priestorov jednotlivých makroregiónov Slovenska. 

Druhú skupinu predstavujú okresy, v ktorých sa počet obyvateľov v r. 1991 v porovnaní s r. 
1869 síce zvýšil viac ako o ¼, ale súčasne nezvýšil o viac ako o ½, pričom indexy rastu dosahujú 
hodnoty 125,1 až 149,9. Zaraďujeme sem okresy Rožňava, Revúca, Veľký Krtíš, Senica, Košice - 
okolie, Žarnovica, Bytča, Nové Mesto nad Váhom, Liptovský Mikuláš a Levice. Pre viaceré z týchto 
okresov je charakteristická stagnácia počtu obyvateľov v prvých obdobiach (r. 1869-1921 a 1921-
1950) a nepatrný vzrast v r. 1950-1991. Jedná sa o okresy s okrajovou polohou na obvode Slovenska 
(okrem Žarnovice a Bytče). 

Tretiu skupinu tvoria mestské okresy Bratislavy a Košíc, resp. samostatné mestá Bratislava 
a Košice, ktoré indexom rastu obyvateľstva v období r. 1869-1991 výrazne prevyšujú všetky ostatné 
okresy Slovenska. Charakteristickými črtami príslušných okresov je vplyv intenzívnej 
industrializácie po r. 1869 a s ním spojená migrácia obyvateľstva do miest ako aj administratívne 
pričleňovanie okolitých vidieckych obcí. 

Do štvrtej skupiny zaraďujeme okresy, v ktorých počet obyvateľov za sledované obdobie 
vzrástol viac ako 3-násobne, tzn. že indexy rastu obyvateľstva nadobudli hodnoty viac ako 300,0. 
Patria sem okresy Poprad, Partizánske, Ilava, Martin, Trenčín, Prievidza, Žilina a Banská Bystrica. 
Po mestských okresoch sú práve tieto okresy najdynamickejšie rastúce okresy  Slovenska, ktoré 
v minulosti zasiahla výrazná vlna industrializácie a mnohé mestá sa stali významnými priemyselnými 
centrami. Viaceré okresné mestá z daných okresov sa stali dôležitými regionálnymi centrami. 
S výnimkou okresov Ilava a Partizánske boli ostatné okresy hospodárskymi jadrami a počas 
predchádzajúceho územno-správneho členenia. Niektoré z daných okresov (Trenčín, Ilava, Žilina, 
Martin a Poprad) ležia na najvýznamnejšej dopravnej osi štátu spájajúcej Bratislavu a Košice  
a niektoré okresy (Partizánske, Ilava a Poprad) mali na začiatku hodnoteného obdobia nízky počet 
obyvateľov, čo spôsobilo vysoký index rastu obyvateľstva.  

Piata skupina okresov dosahuje priemerné hodnoty indexu rastu obyvateľstva od 150,0 po 
212,5  (priemerná hodnota SR). Zaraďujeme sem okresy, ktorých počet obyvateľov sa zvýšil viac ako 
o ½ a patria sem okresy Malacky, skalica, Galanta, Dunajská Streda, Šaľa, Bánovce nad Bebravou, 
Komárno, Nové Zámky, Čadca, Námestovo, Dolný Kubín, Žiar nad Hronom, Brezno, Detva, 
Lučenec, Kežmarok, Sabinov, Vranov nad Topľou, Bardejov, Svidník, Stropkov, Snina, Trebišov  a 
Michalovce. Vzhľadom na procesy urbanizácie po r. 1869 ako aj počtu obyvateľov k poslednému 
územno-správnemu členeniu ide o veľmi heterogénne okresy.  

Poslednú šiestu skupinu zastupujú okresy nachádzajúce sa nad celoslovenským priemerom 
indexu rastu obyvateľstva, ale nedosahujú hodnotu 3-násobného zvýšenia počtu obyvateľov 
v sledovanom období. Tvorí ich 14 okresov: Senec, Pezinok, Trnava, Piešťany, Púchov, Považská 
Bystrica, Topoľčany, Nitra, Kysucké Nové mesto, Ružomberok, Zvolen, Spišská Nová Ves, Prešov  
a Humenné. Podobne ako pri predchádzajúcej skupine sa jedná o výrazne heterogénne okresy, pri 
ktorých sa uplatňujú viaceré faktory ako napr. faktor formovania regionálneho centra celoštátneho 
významu (Trnava, Nitra, Prešov), faktor polohy v blízkosti významných hospodárskych centier 
(Senec, Pezinok, Kysucké Nové Mesto), faktor dopravnej polohy (Trnava, Piešťany  apod.),  faktor 
historicky významnej priemyselnej oblasti (Púchov, Nitra, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Prešov), 
faktor významnej industrializácie po r. 1948 (Zvolen, Topoľčany, Humenné) či faktor výrazného 
vplyvu osobitnej funkcie (Piešťany).  
 

Faktor (nevýhodnej) ekonomickej špecializácie nie je možné uplatňovať vo všeobecnosti 
pre celé územie štátu, ale týka sa len niektorých oblastí. Na Slovensku postihuje zlá ekonomická 
špecializácia najmä vidiecke regióny, ktoré sú (boli pred r. 1989) výrazne orientované na 
poľnohospodársku výrobu a súčasne sú slabo osídlené. Zvlášť nepriaznivá situácia nastáva 
v regiónoch, kde sa skombinovala poľnohospodárska orientácia regiónu s ekonomikou malého mesta 
závislého na jednom, prípadne dvoch priemyselných podnikov, z ktorých mnohé po r. 1990 zanikli. 
Za takéto oblasti postihnuté nepriaznivou ekonomickou špecializáciou možno považovať okrem 
regiónov Banskej Bystrice, Zvolena, Košíc, Prešova a Popradu takmer celý Banskobystrický, 
Prešovský a Košický kraj.  

Posledným faktorom vplývajúcim na regionálnu diferenciáciu územia Slovenska je 
depresnosť pri ľahlých regiónov susedných štátov, ktorá je silne ovplyvňovaná polohou regiónov 
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k štátom západnej Európy. Z daného hľadiska sú v rámci Slovenska za ekonomicky najslabšie 
považované oblasti východného Slovenska, ktoré susedia so severovýchodným Maďarskom, 
Ukrajinou a juhovýchodným Poľskom. Podstatným sa tiež stal po r. 1989 efekt susedstva aj 
v prípade cezhraničných vzťahov. Z tohto hľadiska je opäť najmenej výhodnou pozícia východného 
Slovenska, ktoré je obklopené ekonomicky zaostávajúcimi regiónmi severného Maďarska, Ukrajiny 
a juhovýchodného Poľska a aj stredného Slovenska. Zreteľná je i nepriaznivá poloha v podstate 
všetkých spomenutých území, keďže ležia pomerne ďaleko od jadra európskeho ekonomického 
priestoru.  
 
 
 
 
 
 
 

 
      Tabuľka 4: Indexy rastu obyvateľstva Slovenska podľa okresov v rokoch 1869 - 2001 

Okres 1921/1869 1950/1921 1991/1950 2001/1991 2001/1869 1991/186
9 

Bánovce n/Bebr.  135,9 101,1 148,5 100,4 204,9 204,1 
Banská Bystrica 122,6 109,8 221,3 100,2 298,6 297,9 
Banská Štiavnica 97,1 83,4 93,3 100,8 76,2 75,5 
Bardejov 98,8 103,7 167,8 105,7 181,6 171,8 
Bratislava 182,3 171,4 211,2 96,9 639,6 659,8 
Brezno 123,4 111,1 131,0 99,2 178,3 179,7 
Bytča 101,4 107,9 132,6 102,3 148,6 145,2 
Čadca 124,8 115,6 146,1 103,3 217,8 210,8 
Detva 126,3 118,8 123,3 96,6 178,9 185,1 
Dolný Kubín 90,7 110,5 176,1 105,2 185,5 176,4 
Dunajská Streda 120,8 116,6 142,8 102,8 206,7 201,1 
Galanta  142,0 111,9 128,8 101,7 208,2 204,8 
Gelnica 85,6 100,1 121,0 103,4 107,2 103,7 
Hlohovec  134,7 117,2 134,9 96,6 205,6 212,9 
Humenné  107,3 120,1 200,3 101,9 263,1 258,1 
Ilava 121,0 131,7 212,2 101,6 343,8 338,2 
Kežmarok 100,4 106,8 149,0 112,5 179,7 159,7 
Komárno 135,1 107,5 119,9 99,3 173,1 174,3 
Košice 189,4 119,4 312,3 100,4 709,0 706,2 
Košice - okolie 94,0 110,0 129,8 107,8 144,6 134,2 
Krupina 108,1 110,5 101,5 98,1 118,8 121,1 
Kysucké N. Mesto 117,2 125,0 192,3 102,9 289,9 281,7 
Levice  127,5 105,2 111,0 99,4 148,0 148,9 
Levoča 86,7 107,7 125,0 106,3 124,1 116,7 
Lipt. Mikuláš 94,8 108,3 141,5 100,7 146,4 145,4 
Lučenec 132,5 114,4 123,1 99,8 186,2 186,6 

Malacky 117,1 110,8 122,8 103,4 164,7 159,2 
Martin 130,2 128,1 198,3 102,0 337,4 330,8 
Medzilaborce 114,5 102,8 96,5 96,5 109,7 113,7 
Michalovce 102,5 102,4 151,3 103,6 164,6 158,8 
Myjava 84,1 105,7 122,3 100,9 109,7 108,7 

Okres 1921/1869 1950/1921 1991/1950 2001/1991 2001/1869 1991/186
9 

Námestovo 102,4 117,2 158,7 113,0 215,3 190,5 
Nitra 143,7 121,6 155,3 101,6 275,7 271,4 
Nové Mesto nad 
Váhom 

116,9 105,3 120,0 96,4 142,3 147,6 

Nové Zámky 145,2 105,5 120,9 97,5 180,5 185,1 
Partizánske 149,7 143,2 160,7 99,7 343,4 344,4 
Pezinok 116,6 129,0 148,4 91,7 204,6 223,2 
Piešťany 146,5 122,0 142,4 100,0 254,6 254,5 
Poltár 124,2 86,9 100,4 98,9 107,1 108,3 
Poprad 111,7 183,3 190,1 106,5 414,6 389,2 
Považská Bystrica 121,2 140,6 162,1 103,1 284,7 276,2 
Prešov  104,0 125,9 197,2 106,8 275,7 258,3 
Prievidza 156,7 102,4 202,6 101,4 329,3 324,8 
Púchov 124,8 119,0 147,5 101,3 221,8 218,9 
Revúca  97,0 100,5 132,8 101,9 131,8 129,3 
Rimavská Sobota 102,9 105,5 113,7 101,2 125,0 123,5 
Rožňava 101,9 104,2 119,9 102,6 130,6 127,3 
Ružomberok 137,4 123,2 131,1 101,7 225,9 222,1 
Sabinov 97,3 119,5 161,9 109,9 206,8 188,2 
Senec 138,1 129,6 137,3 103,9 255,4 245,8 
Senica 99,0 105,7 125,6 101,7 133,7 131,4 
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Skalica 107,3 108,5 147,4 101,2 173,7 171,7 
Snina 120,8 110,4 144,4 102,7 197,7 192,5 
Sobranovce 109,0 97,0 98,3 98,7 102,6 104,0 
Spišská Nová Ves 119,4 113,5 198,7 108,0 290,8 269,1 
Stará Ľubovňa 79,0 104,7 149,7 109,0 134,9 123,8 
Stropkov 107,1 111,1 140,4 105,6 176,6 167,2 
Svidník 109,6 104,7 163,5 104,4 195,9 187,7 
Šaľa 135,9 97,7 135,8 99,6 179,6 180,3 
Topoľčany 142,4 117,1 140,3 99,9 233,8 234,0 
Trebišov 105,1 111,3 129,9 103,2 157,0 152,0 
Trenčín 157,0 135,7 153,1 101,1 329,7 326,2 
Trnava 146,5 124,1 150,6 102,6 280,8 273,7 
Turčianske Teplice 112,5 83,6 112,2 98,8 104,1 105,4 
Tvrdošín 88,1 105,4 192,2 108,4 193,6 178,6 
Veľký Krtíš 103,1 105,5 119,4 99,8 129,7 129,9 
Vranov nad 
Topľou 

99,4 121,7 173,6 106,8 224,4 210,0 

Zlaté Moravce 137,9 114,4 134,9 98,3 209,2 212,8 
Zvolen 140,9 110,4 169,5 102,9 271,3 263,7 
Žarnovica 130,6 93,3 116,6 98,8 140,3 142,0 
Žiar nad Hronom  129,1 86,5 160,5 100,4 180,0 179,3 
Žilina 138,6 124,6 180,1 103,0 320,4 311,0 
Slovensko 120,6 115,0 153,2 102,0 216,8 212,5 

Zdroj: Korec, 2005  
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CEZHRANI ČNÁ SPOLUPRÁCA SLOVENSKA  
SO ZRETEĽOM NA REGIONÁLNE ŠTRUKTÚRY VÝCHODNÉHO SLOVENSKA 

 
Alena Madziková 

 
Úvod 

 
Cezhraničná spolupráca je mnohospektrálny fenomén, ktorý sa najmä s ohľadom na spätosť 

s hranicou, prihraničným regiónom a priestorovými väzbami stal aj objektom geografického výskumu. 
Popri sociologických, politologických, ekonomických štúdiách sa od 90. rokov objavujú na Slovensku aj 
práce geografického zamerania – Lacová, Popjaková 1993, Drgoňa 1999, 2001, Zemko, Buček 2001, 
Slavík, Halás 1999, 2001, Marhulíková 2001, Rajčáková 2001, 2005, Dubcová 2002, Slavík 2002, 
Spišiak 2002 a ďalšie.  Autorom doposiaľ najkomplexnejšej štúdie je M. Halás (2005).  
 

Geopolitická poloha Slovenska a zmena funkcie hraníc po roku 1989 
 

Poloha Slovenska v centre Európy predstavuje pre toto teritórium významnú črtu, ktorá ovplyvnila 
jeho minulosť ale aj súčasnosť. V minulosti bolo naše územie dôležitou križovatkou, keď cez neho 
prechádzali významné obchodno-dopravné koridory severo-južných aj východo-západných smerov. V 20. 
storočí sa menil najmä geopolitický význam jeho geografickej polohy, a to od nárazníkovej zóny 
v období po 1. aj 2. svetovej vojne až k súčasnému tranzitnému charakteru či tranzitnej polohe, ako tento 
polohový potenciál označuje Paulov (in Michaeli, 2006).  

V súvislosti s politickými zmenami v období po roku 1989 sa menila aj politicko-geografická 
poloha Slovenska. Významným medzníkom v tomto procese bol vznik samostatnej  Slovenskej republiky 
v roku 1993 ako dôsledok dezintegračných procesov, ktoré zasiahli viaceré krajiny strednej, východnej aj 
juhovýchodnej Európy. V geopolitickom kontexte sa obnovil región strednej Európy, ktorý po rozdelení 
Európy železnou oponou stratil svoje opodstatnenie. Slovensko ako stredoeurópsky štát začalo 
participovať v rámci Višegrádskej skupiny spolu s Českom, Maďarskom a Poľskom. Jednou z hlavných 
priorít bolo hľadanie  spoločného postupu v procese európskej integrácie, ktorý bol úspešne zavŕšený 
vstupom Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska do Európskej únie v roku 2004 spolu s ďalšími šiestimi 
európskymi štátmi (Estónsko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko, Malta, Cyprus). Vstupom do únie a členstvom 
v ďalších nadštátnych zoskupeniach a medzinárodných organizáciách bolo Slovensko akceptované 
medzinárodným spoločenstvom. Po začlenení Slovenska do schengenského priestoru  (2007) sa v polohe 
Slovenska na východnej hranici s Ukrajinou výraznejšie presadzuje funkcia mostu (Michaeli et al, 2010).  
 

So zmenou polohy Slovenska ako aj zmenou vo vzťahoch so susednými štátmi sa menia aj funkcie 
štátnej hranice. Z dvoch základných funkcií štátnej hranice – strategickej (bariérovej) a socio-
ekonomickej (kontaktnej) sa výrazne presadzuje funkcia kontaktu (Gurňák et al, 2007). Spomenutý 
schengenský systém znamená de facto zánik štátnej hranice medzi signatárskymi štátmi vo vnútri tohto 
priestoru a umožňuje voľný pohyb ľudí, tovaru, služieb aj kapitálu bez bariér. Na hranici s Ukrajinou, 
ktorá je okrem štátnej hranice SR aj vonkajšou hranicou EÚ, sa zachováva pôvodná bariérová funkcia 
hraníc, avšak aj tu sa predpokladá jej evolúcia v hranicu kontaktu. 
 

Dĺžka štátnej hranice Slovenska je 1663 km, z toho najväčší podiel  (40%) pripadá na hranicu 
s Maďarskom – 664,7 km, hranica s Poľskom má dĺžku 541,1 km (asi 33%), s Českom 251,8 km (15%), 
s Rakúskom 106,7 km (6%). Na celkovú dĺžku štátnych hraníc vo vnútri schengenského priestoru pripadá 
94%. Najkratšiu hranicu (97,8km) má Slovensko s Ukrajinou (Štatistická ročenka SR 2008). Asi dve 
tretiny hraníc Slovenska majú charakter prírodnej hranice tvorenej vyššími pohoriami a riekami. 
V pohoriach na severozápade, severe a severovýchode Slovenska prebieha štátna hranica po chrbtoch 
Bielych Karpát, Javorníkov, Turzovskej vrchoviny, Moravsko-sliezskych Beskýd, Jablunkovského 
medzihoria, ďalej po hrebeňoch Karpát cez Kysucké a Oravské Beskydy, Skorušinské vrchy, Tatry, 
Spišskú Maguru, Pieniny, Ľubovniansku vrchovinu, Bukovské vrchy, Vihorlatské vrchy. Z geografického 
hľadiska majú tieto úseky obmedzenia v rozvoji dopravnej infraštruktúry a z hľadiska ochrany krajiny 
(výskyt chránených území). Štátne hranice na juhozápade, juhu a juhovýchode Slovenska vedú z hľadiska 
dopravy bezbariérovými nížinami, kotlinami, prípadne medzihorím (Záhorská, Podunajská nížina, 
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Juhoslovenská kotlina, Cerová vrchovina, Slovenský kras, Košická kotlina, Slanské vrchy, 
Východoslovenská nížina) a majú charakter umelej hranice. 

Zmena funkcie hraníc v integrujúcej sa Európe súvisí okrem zrušenia vnútorných hraníc v rámci 
EÚ aj so zmenami politických režimov a s pokračujúcim procesom demokratizácie v regiónoch strednej 
a východnej Európy. Štátna hranica sa za priaznivých podmienok  môže stať katalyzátorom rozvoja 
regiónov po oboch stranách spoločnej hranice (Rajčáková, 2005). Prevažne nevýhodná marginálna poloha 
prihraničných regiónov v rámci fungovania vo vnútroštátnych regionálnych štruktúrach nadobúda nový 
rozvojový impulz v podobe cezhraničnej spolupráce a formujúcich sa transnacionálnych štruktúr - 
euroregiónov. 
 

Cezhraničná spolupráca ako impulz rozvoja prihraničných regiónov 
a nástroj európskej integrácie 

 
Štátna hranica je líniou, ktorá rozdeľuje nielen štáty medzi sebou, ale aj regióny nachádzajúce sa po 

oboch stranách hranice – prihraničné regióny. V publikáciách Rady Európy sa pre ne používa pojem 
cezhraničné regióny. Podľa Rougemonta (in Gorzym-Wilkowski, 2005)  cezhraničný región predstavuje 
potenciálny región, ktorý možno vnímať ako celok z hľadiska geografického, historického, ekologického, 
etnického, ekonomických možností a pod., avšak rozdelený hranicou na územia pod zvrchovaným 
právom štátov. 

V slovenskej geografickej literatúre sa uprednostňuje pojem prihraničný región, pričom sa 
poukazuje na nejednotnosť a problémy spojené s jeho definovaním a vymedzením. Prístupy sú 
ovplyvnené použitým kritériom, ktoré môže byť priestorové, funkčné alebo kombinácia oboch kritérií. 
Väčšina autorov uprednostňuje najmä z pragmatických dôvodov (dostupnosť dát) vymedzovanie 
prihraničných regiónov na základe existujúcich administratívnych jednotiek. V roku 2004 pri vyčlenení 
prihraničných regiónov Slovenska na úrovni okresov sa do tejto kategórie dostalo až 60% rozlohy štátu 
(Halás, 2005). V súčasnom administratívno-správnom členení na vyššie územné celky nadobúda 
Slovensko prívlastok „prihraničného štátu“, pretože každý celok má aspoň časť svojej hranice identický 
s úsekom štátnej hranice (Falťan, 2004).  

Väčšina prihraničných  regiónov Slovenska (s výnimkou prihraničných regiónov pri slovensko-
rakúskych hraniciach) je v dôsledku svojej marginálnej polohy z hľadiska ekonomického rozvoja málo 
rozvinutá, má v porovnaní s vyspelými regiónmi malý sociálno-ekonomický potenciál. Cezhraničná 
spolupráca  je v týchto regiónoch nástrojom na riešenie podobných problémov v regiónoch po oboch 
stranách hranice (ekonomika, zamestnanosť, infraštruktúra), a  zároveň impulzom na ich všestranný 
rozvoj - ekonomický, politický, kultúrny. 

Cezhraničná spolupráca je v európskom kontexte chápaná ako priama spolupráca medzi orgánmi 
na nižších úrovniach ako je vláda, ktorá na oboch stranách hranice pomáha podporovať mier, slobodu, 
bezpečnosť, dodržiavanie ochrany ľudských a etnických práv, ochranu menšín a vedie k rozvoju 
cezhraničných regiónov  (Európska charta hraničných a cezhraničných regiónov, 1995 in Rajčáková, 
2005).  

Cezhraničná spolupráca sa v Európe rozvíja od 50. rokov 20. storočia, kedy sa objavili prvé 
aktivity predstaviteľov prihraničných území, ktorí deklarovali potrebu prekonania bariéry štátnej hranice 
a potrebu vzájomnej kooperácie. K jej rozvoju prispeli aj viaceré medzinárodné zmluvy a dokumenty 
iniciované významnými európskymi  a národnými inštitúciami.  K najvýznamnejším patrí Európsky 
rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi (iniciatíva Rady 
Európy), ktorý bol podpísaný v Madride v roku 1980 a jeho cieľom je uľahčenie uzatvárania 
cezhraničných dohôd medzi lokálnymi a regionálnymi orgánmi prihraničných regiónov. K posilneniu 
právneho rámca cezhraničnej spolupráce prispeli aj ďalšie dva doplňujúce dokumenty – Doplnkový 
protokol  k Európskemu rámcovému dohovoru (v platnosti od roku 1998) a Protokol č. 2 k Európskemu 
rámcovému dohovoru (v platnosti od roku 2001). Z ďalších dokumentov sa cezhraničnej spolupráci 
formou podpory prihraničných regiónov venuje Európska charta o hraničných a cezhraničných regiónoch 
(1995). 

Cezhraničnú spoluprácu podporuje od roku 1990 aj Európska únia prostredníctvom programov 
a iniciatív. Za najvýznamnejšiu iniciatívu je považovaný INTERREG, ktorý kontinuálne prebieha od roku 
1990. Pôvodne bol zameraný na podporu cezhraničnej spolupráce na vnútorných hraniciach v rámci EÚ, 
neskôr bol rozšírený aj na hranice členských krajín EÚ  s kandidátskymi krajinami. S postupujúcou 
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integráciou postsocialistických krajín strednej Európy EÚ otvorila nový program Phare-CBC (od roku 
1994) na podporu cezhraničnej spolupráce členských krajín EÚ a kandidátskych krajín a od roku 1998 bol 
tento program rozšírený aj na cezhraničnú spoluprácu medzi kandidátskymi krajinami. Ďalšie programy 
boli určené pre rozvoj cezhraničnej spolupráce v rôznych regiónoch Európy (nezávislé štáty po rozpade 
ZSSR – Tacis CBC, západobalkánsky región –CARDS, stredomorský región  - MEDA). Až do roku 2006 
boli uvedené programy hlavnými stimulmi rozvoja cezhraničnej spolupráce. V novom programovacom 
období regionálnej politiky EÚ na roky 2007 až 2013 bol na základe skúseností iniciatívy INTERREG 
formulovaný Cieľ Európska územná spolupráca, v rámci ktorého by sa mala ďalej rozvíjať integrácia 
územia EÚ prostredníctvom spolupráce regiónov na všetkých troch stupňoch – cezhraničná, 
medziregionálna a nadnárodná spolupráca. 

Fungujúca cezhraničná spolupráca môže vyústiť do cezhraničných integračných procesov na 
regionálnej príp. lokálnej úrovni a viesť ku vzniku regiónov prekračujúcich hranicu – euroregiónov. Toto 
pomenovanie bolo odvodené od názvu prvého takéhoto cezhraničného regiónu v Európe – 
Euregio/Euroregio v prihraničnom regióne medzi Nemeckom a Holandskom, ktorý vznikol v roku 1958. 
Neskôr vznikali ďalšie euroregióny (ich počet v súčasnosti sa blíži k 200), ktoré majú stále štruktúry, 
vlastnú administratívu, vlastné vnútorné rozhodovanie (Halás, 2005).  

Od roku 1971 funguje medzinárodná organizácia Asociácia európskych prihraničných regiónov, 
ktorá združuje euroregióny, sprostredkováva výmenu skúseností medzi nimi a koordináciu činnosti 
v cezhraničnej spolupráci. 
 

Novou právno-inštitucionálnou formou, ktorá bola etablovaná v súvislosti s regionálnou politikou 
EÚ v rokoch 2007-2013 a dotkne sa aj cezhraničnej spolupráce je európske zoskupenie územnej 
spolupráce. V porovnaní s euroregiónmi nové zoskupenia by mali disponovať vlastnou právnou 
subjektivitou. Úlohou týchto „eurozoskupení“ je zastrešovať  a spravovať programy a projekty pre 
cezhraničnú spoluprácu, čím by sa mali vytvoriť lepšie podmienky pre prihraničné regióny a ich 
inštitúcie. Prvé eurozoskupenie tohto typu vzniklo v roku 2008 na teritóriu francúzsko-belgického 
prihraničia – Eurometropola Lille-Kortrijk-Tournai. 
 

Genéza cezhraničnej spolupráce na Slovensku  
 

Cezhraničná spolupráca sa na Slovensku v 90. rokoch rozvíjala výrazne pomalším tempom 
v porovnaní so susednými postkomunistickými štátmi v stredoeurópskom regióne Poľskom, Českom či 
Maďarskom. Príčiny možno hľadať v geografických aj spoločensko-politických podmienkach.  
Na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia bola relatívna geografická poloha územia Slovenska vo vzťahu 
k EÚ nepriaznivá. Až do vyhlásenia samostatnosti v roku 1993 bolo Slovensko súčasťou spoločného 
Česko-Slovenska, pričom vonkajšia hranica EÚ prebiehala medzi územím Česka a Nemecka a územie 
Slovenska bolo od tejto hranice značne vzdialené. Na vonkajšej hranici EÚ sa Slovensko ocitlo až po od 
roku 1995 po vstupe Rakúska do EÚ. Geografická poloha Slovenska v 90. rokoch bola z hľadiska 
cezhraničnej spolupráce  komparatívne  nevýhodná v porovnaní so susednými štátmi stredoeurópskeho 
regiónu (krátka, len 106,7 km dlhá hranica s Rakúskom). 

Po vstupe do Európskej únie v roku 2004 sa vonkajšie hranice EÚ presunuli smerom na východ 
a na juh. Tento fakt predstavuje v súčasnosti komparatívnu výhodu pre Slovensko, Poľsko aj Maďarsko, 
a   to najmä z pohľadu podpory rozvoja cezhraničnej spolupráce v tomto regióne zo zdrojov EÚ.   

Omnoho významnejšiu  úlohu ako geografická poloha Slovenska zohrali najmä politické faktory. 
Zmena spoločenských, ekonomických a politických vzťahov prebiehala postupne. Zotrvačnosťou 
pretrvávali snahy o uchovanie centralizovanej moci a silnej pozície štátu (Halás, 2005). Iniciatívy 
lokálnych a regionálnych samospráv narážali na odmietavé stanovisko centrálnej vlády. Zdržanlivosť 
vládnych predstaviteľov viedla napríklad aj k blokovaniu riadneho členstva prihraničných regiónov 
v Karpatskom euroregióne – prvej iniciatíve na území Slovenska so zameraním na cezhraničnú 
spoluprácu, v r. 1993-1999. Tento problém úzko súvisel s postupným kreovaním regionálnej politiky 
v nových podmienkach trhového hospodárstva a demokratizácie spoločnosti, jej programového, 
legislatívneho a inštitucionálneho rámca.  

Negatívne vnímanie cezhraničnej spolupráce v 90. rokoch ovplyvnilo aj zaostávanie vytvárania 
legislatívnych a inštitucionálnych podmienok. Podľa Rajčákovej (2005) sú súčasťou legislatívneho 
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prostredia právne normy a smernice definujúce podmienky aj formy spolupráce, aktérom 
inštitucionálneho prostredia sú subjekty, organizácie, združenia realizujúce spoluprácu. 
 

Z medzinárodných zmlúv, ktoré zakotvujú právny rámec cezhraničnej spolupráce, Slovensko 
ratifikovalo Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo 
orgánmi, Doplnkový protokol k Európskemu rámcovému dohovoru o cezhraničnej spolupráci  medzi 
územnými celkami alebo orgánmi (oba dokumenty v platnosti od 2.5. 2000), Protokol č. 2 k Európskemu 
rámcovému dohovoru  o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi (v platnosti od 
1.2.2001), Európsku chartu miestnej a regionálnej samosprávy (v platnosti od 2.5.2000), ako aj bilaterálne 
medzivládne dohody so susednými štátmi o cezhraničnej spolupráci (Rajčáková, 2005). Po vstupe do EÚ 
sa Slovensko aj v rámci cezhraničnej spolupráce prispôsobilo legislatíve EÚ v regionálnej politike. 

 
V súčasnosti je na Slovensku cezhraničná spolupráca inštitucionalizovaná na: 
 

a) národnej úrovni (medzivládne dohody) 
b) regionálnej úrovni (samosprávne kraje) 
c) lokálnej úrovni (miestne samosprávy, iniciatívy/združenia) 
 
Cieľom cezhraničnej spolupráce je 
- vytvoriť prirodzený rámec pre gravitáciu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho pohybu, 
- vytvoriť spoločné regióny bez obmedzenia súčasnými štátnymi hranicami, 
- vytvoriť väzby a vzťahy regiónov, miest a obcí priestorovou nadväznosťou na regióny    
  susediacich štátov, 
- umožniť obyvateľom podieľať sa na sociálno-ekonomickom rozvoji vlastného územia  
  samostatne v spolupráci s cezhraničnými regiónmi, pričom sú vzájomne rešpektované   
  vnútorné podmienky  (Ivaničková, Vlčková, 2005) 
 

Euroregióny na Slovensku – vymedzenie, súčasný stav, typológia  
 

Podľa Európskej charty hraničných a cezhraničných regiónov (Rajčáková, 2005, s. 79) je 
euroregión definovaný ako „územie spájajúce pohraničné územné celky organického charakteru medzi 
dvoma alebo viacerými štátmi. Euroregióny sú prepojené vzájomnými vzťahmi rozličného charakteru 
a ich priestorové vymedzenie sa nestotožňuje so štátnymi hranicami.“ 

V teórii regiónov môžeme euroregióny chápať ako účelové nástroje aktivity, a to v súvislosti 
s poslaním, ktoré majú v organizme štátu či inak vymedzeného priestoru plniť (Matlovič in Michaeli et al, 
2010). Podľa priestorového dosahu vo vzťahu k štátnym útvarom sú regióny ako nástroje aktivity členené 
na: a) subnacionálne 
     b) supranacionálne 
     c) transnacionálne. 
 

Euroregióny môžeme začleniť do skupiny transnacionálnych regiónov, keďže v nich participujú 
územia dvoch alebo viacerých štátov prekračujúcich hranice (Maier – Tödtling, 1998). 

Euroregióny v rámci  „novej regionálnej geografie“ sú chápané ako politické a sociálne konštrukty. 
Predstavujú umelo vytvorené regionálne štruktúry so širokým spektrom aktivít smerujúcich k formovaniu 
cezhraničných spoločenstiev. Okrem aktivít politického, spoločenského, kultúrneho, ekonomického 
charakteru, ktoré majú viesť k zmenšovaniu rozdielov medzi regiónmi po oboch stranách hranice 
a k znižovaniu negatívneho vplyvu hraníc, sa v prihraničí kreujú fungujúce regionálne štruktúry. Tieto 
zodpovedajú paradigme moderného regionalizmu (Chromý, 2008), ktorý predpokladá, že optimálny 
rozvoj územia nie je možné dosiahnuť „zhora“ alebo „zvonku“ (cez systém štátnej podpory alebo 
projekty na podporu problémových regiónov), ale procesmi „zdola“ spočívajúcimi v aktivizácii 
vnútorného potenciálu regiónu (cez mobilizáciu  aktérov, ľudského aj sociálneho kapitálu). 

Regióny ( a teda aj euroregióny) sú premenlivé v čase. Podľa Chromého (2008) sa mení ich 
význam alebo podstata, ako aj ich hranice a vnímanie. Pri zániku regiónu  (najčastejšie zánikom ich 
funkcie alebo inštitúcie) vnímanom ako jedno z vývojových štádií regiónu, nezaniká región úplne, ale 
pretrváva v reliktnej podobe. 
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Poslaním euroregiónov a euroregionálnej spolupráce je: 
 
- odstránenie niektorých vážnych rozdielov v (životnej úrovni, dynamike rozvoja atď.) medzi susediacimi  

     regiónmi v rámci štátu, v rámci susediacich štátov i medzinárodných porovnaní, 
- rozvinutie aktívnej spolupráce v oblasti spoločného záujmu jednotlivých častí na trhu, 
- riešenie sociálno-ekonomických problémov v jednej časti euroregiónu, alebo problémov všetkých   
  zúčastnených strán, 
- riešenie spoločných environmentálnych problémov euroregiónu, 
- úsilie o zmierenie a budovanie vzájomného porozumenia, najmä v národnostne a etnicky rozdielnom  
  alebo zmiešanom území euroregiónu (Buček, 1992). 
 

Zakladanie euroregiónov na Slovensku spadá do obdobia 90. rokov. Až do roku 1999 vznikli najmä 
z dôvodov slabej podpory zo strany vlády na našom území len dva euroregióny – v roku 1993 Karpatský 
(avšak slovenská strana len v pozícii pozorovateľa) a v roku 1994 Euroregión Tatry. Parlamentné voľby 
v roku 1998 a následne zmeny v politických prioritách (najmä v súvislosti s integráciou do európskych 
štruktúr) vytvorili priaznivé podmienky aj pre rozvoj cezhraničnej spolupráce. V roku 1999 okrem zmeny 
statusu slovenských regiónov z pozorovateľského na status riadneho člena Karpatského euroregiónu 
vzniklo ďalších 6 nových euroregiónov. Ďalším impulzom pre vznik nových euroregiónov bola ratifikácia 
medzinárodných zmlúv, najmä Európskeho rámcového dohovoru, jeho Doplnku a Protokolu č.2, ako 
aj Európskej charty miestnej samosprávy v roku 2000. V období 2000-2001 vznikli ďalšie 3 euroregióny, 
k nim v roku 2003 pribudol Euroregión Ister – Granum.  
Činnosť a registrácia euroregiónov na Slovensku bola od 90. rokov v gescii niekoľkých centrálnych 
štátnych orgánov – Ministerstva vnútra SR, Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, Ministerstva 
zahraničných vecí. Na podporu činnosti euroregiónov a cezhraničnej spolupráce bol od roku 1999 
vyčlenený zo štátneho rozpočtu vládny grantový program MVRR Systém podpory euroregionálnych 
aktivít (SPERA). 
 

Existujú však aj ďalšie iniciatívy a pracovné zoskupenia spojené s cezhraničnou spoluprácou, ktoré 
nemajú všetky znaky euroregiónu v zmysle inštitucionalizácie. Teritoriálne najväčší dosah má Centropa 
euroregión – Metropolitný región Bratislava-Wien-Györ-Brno realizujúca svoje aktivity v slovensko-
maďarsko-rakúsko-českom cezhraničnom priestore. Snaha o konštruovanie metropolitného regiónu bola 
aj na východe Slovenska – od roku 2001 mestá Košice a maďarský Miskolc usilujú o vznik euroregiónu. 
Na webových stránkach Ministerstva vnútra SR sú registrované  ďalšie záujmové združenia so 
zameraním aj na cezhraničnú spoluprácu v rámci regiónov po oboch stranách hranice – napr. Euroregión 
Zemplín so sídlom v Kráľovskom Chlmci, Ung-Tisza-Túr so sídlom vo Vojanoch, či Euroregión Západné 
Karpaty so sídlom vo Valči.  

Stav pokrytia hranice ukazuje mapa 1. V podstate po celej dĺžke hraníc sa nachádzajú  euroregióny 
alebo pracovné spoločenstvá.  Najviac euroregiónov sa sformovalo na slovensko-maďarskej hranici, ktorá  

 
        Tabuľka 1: Euroregióny v Slovenskej republike 

Euroregióny             Členské štáty  Vznik             Sídlo v SR 
Tatry SR, Poľsko   1994 Kežmarok 
Karpatský euroregión SR, Poľsko, Ukrajina,  

Maďarsko, Rumunsko 
  1999 Košice 

Pomoravie (Wienviertel-Jižní Morava-
Záhorie) 

SR, Česko, Rakúsko   1999 Holíč 

Ipeľ-Ipoly euroregión SR, Maďarsko   1999 Šahy 
Neogradiensis SR, Maďarsko   1999 Lučenec 
Slaná – Rimava  SR, Maďarsko   1999 Rimavská Sobota 
Váh-Dunaj-Ipeľ SR, Maďarsko   1999 Nitra 
Beskydy SR, Česko, Poľsko   2000 Žilina 
Bílé-Biele Karpaty SR, Česko   2000 Trenčín 
Podunajský trojspolok SR, Maďarsko   2001 Dunajská Streda 
Kras SR, Maďarsko   2001 Plešivec 
Ister-Granum SR, Maďarsko   2003 Štúrovo 

   Prameň: Ministerstvo vnútra SR, oficiálne stránky euroregiónov 
je zároveň najdlhšou, niektoré z nich sa aj vzájomne prekrývajú. Na hranici s Ukrajinou je len jeden  
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  euroregión – Karpatský. Tento euroregión má niekoľko čŕt, ktoré ho odlišujú od ostatných a podčiarkujú 
osobitosť jeho postavenia. Bol to prvý euroregión de facto na území Slovenska. Zároveň to bol prvý 
euroregión výlučne na území strednej a východnej Európy, na území poskomunistických krajín. Tento 
región bol formovaný podľa vzoru Euroregiónu Basiliensis v prihraničnom regióne Švajčiarska, 
Francúzska a Nemecka. Podobne ako jeho vzor aj Karpatský euroregión má multilaterálny charakter 
nadregionálneho významu a svojou rozlohou je nielen najväčší v rámci Slovenska, ale patrí aj k územne 
najrozsiahlejším v rámci  Európy. 
Ostatné euroregióny na Slovensku majú regionálny význam a počtom participujúcich partnerov 
prevládajú bilaterálne združenia (najmä na slovensko-maďarskej hranici – 7 euroregiónov, po jednom na 
slovensko-poľskej a slovensko-českej hranici), dva euroregióny majú trilaterálny a Karpatský euroregión 
multilaterálny charakter.  
 
Mapa 1: Euroregióny na Slovensku 
 

 
 

   Zdroj: MV SR a oficiálne stránky EUZ 
Spracovala: Čermáková, 2009 
 
 

Euroregióny Slovenska vytvorili združenie Fórum euroregiónov Slovenska (FERS), ktorého 
cieľom je pomoc euroregionálnym združenia a ich reprezentácia na národnej aj medzinárodnej úrovni (vo 
vzťahu k Asociácii európskych prihraničných regiónov).   
 

V rokoch 2007-2013 bude Slovensko participovať na piatich programoch cezhraničnej spolupráce 
v rámci cieľa 3 Európska územná spolupráca – slovensko-rakúsky, slovensko-maďarský, slovensko-
český, slovensko-poľský a v slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráci (za spoluúčasti Rumunska 
a Maďarska) na programe Európsky nástroj susedstva a partnerstva (ENPI). Finančná podpora je v rámci 
tohto cieľa realizovaná zo štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (ERDF). Práve fungujúce euroregióny sú potenciálnymi partnermi v implementácii programov 
cezhraničnej spolupráce v novom programovom období. 

Vývojovo nové štádium euroregionálnej spolupráce v podobe kreovania európskych zoskupení pre 
územnú spoluprácu (EZÚS – EGTC) je spojené s prehlbovaním regionálnej spolupráce na rôznych 
úrovniach, vrátane cezhraničnej. Na rozdiel od euroregiónov má takéto zoskupenie právnu subjektivitu 
a právnu spôsobilosť na právne úkony. Zároveň umožňuje samosprávam zoskupovať sa bez 
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predchádzajúceho podpísania medzivládnej dohody. Preto aj medzi prvé eurozoskupenia patria tie, ktoré 
majú za sebou skúsenosti z euroregionálnej spolupráce.  Medzi prvými ôsmymi eurozoskupeniami sú aj 
dve dotýkajúce sa slovensko-maďarského prihraničia - EZÚS Kras -Bodva (EGTC Karst-Bodva) a EZÚS 
Ister-Granum, ktoré boli oficiálne zaregistrované v rámci európskej územnej spolupráce EÚ v r. 2008-
2009. V štádiu prípravy sú ďalšie dve EZÚS: Ung-Tisza-Túr a Ung-Tisza-Túr-Sajó, v ktorých by mali 
participovať regióny Maďarska, Slovenska, Ukrajiny a Rumunska (Výbor regiónov EÚ) V roku 2009 
bolo deklarované založenie zoskupenia Pons Danubii na maďarsko-slovenskom prihraničí a jeho členmi 
sú maďarské mestá Tata, Komárom a Kisbér a na slovenskej strane mestá Komárno, Hurbanovo 
a Kolárovo so sídlom v Komárne. Rokovania o možnostiach založenia EZÚS prebiehajú aj v iných 
euroregiónoch (Tatry, Centropa). 
  

Euroregióny na východnom Slovensku  - ich vymedzenie a aktivity 
 

Východné Slovensko je v klasifikácii územno-štatistických jednotiek EÚ samostatnou regionálnou 
jednotkou na úrovni NUTS II a je tvorený  Prešovským a Košickým krajom  ako regiónmi NUTS III a na 
lokálnej úrovni (LAU I)  24 okresmi. Leží na styku so štátnymi hranicami troch susedných štátov. Na 
severe hraničí s Poľskom (v dĺžke 360 km, t.j. 66,5% z dĺžky celej hranice), na juhu s Maďarskom (v 
dĺžke 163,8 km, t.j. 24,7 % z dĺžky celej hranice) a na východe s Ukrajinou (v dĺžke  97,8 km, t.j. je 
totožná s priebehom celej štátnej hranice). S Poľskom hraničia okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, 
Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné a Snina. S Maďarskom hraničia okresy Trebišov, 
Košice-okolie a Rožňava.  S Ukrajinou hraničia okresy Snina, Sobrance, Michalovce a Trebišov. 
 

V rámci východného Slovenska vyvíja činnosť 5 euroregiónov: 
 

a) Euroregión Tatry  
b) Euroregión Kras 
c) Euroregión Slaná-Rimava 
d) Euroregión Košice-Miškolc 
e) Karpatský euroregión 

 
a) Euroregión Tatry 

 
Nachádza sa v slovensko-poľskom prihraničí. Patrí medzi najstaršie euroregionálne  združenia. 

Vznikol v roku 1994 a jeho členmi zo slovenskej strany sa stalo 112 obcí Žilinského a Prešovského kraja 
(z okresov Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov, Levoča a Spišská Nová Ves) a z poľskej strany 
21 gmin a miest a 4 powiaty. Slovenské centrum euroregiónu je v Kežmarku, poľské v Nowom Targu. Je 
príkladom toho, že aj štátna hranica prebiehajúca v podobe fyzicko-geografickej bariéry, ktorou 
bezpochyby Tatry a priľahlé pohoria na slovensko-poľskej hranici sú, nie je zásadnou prekážkou 
v rozvoji cezhraničnej spolupráce. Prihraničný región spája aj podobnosť krajinno-ekologických 
podmienok. Vyznačuje sa jedinečným charakterom a stupňom zachovanosti prírodného prostredia. Má 
prevažne horský ráz s rozsiahlymi plochami lesných porastov. Je bohatý na termálne a minerálne 
pramene, ktoré sú využívané pre rekreačné a zdravotné účely. Diverzita prírodného prostredia a stupeň 
jeho zachovanosti podmienili vznik chránených území s rôznym stupňom ochrany (národné parky, 
chránené krajinné oblasti, prírodné rezervácie). V projektoch euroregiónu zohrávajú významnú úlohu 
projekty na rozvoj cestovného ruchu, ale aj ochranu krajiny, monitorovanie kvality prírodných zložiek, 
budovanie infraštruktúry, vzájomné spoznávanie kultúr, rozvoj spolupráce medzi samosprávami, 
školskými aj kultúrnymi inštitúciami  (www.euroregion-tatry.sk). 
 

b) Euroregión Kras 
 

Špecifikom euroregiónu je jeho poloha v národnom parku – na slovenskej strane NP Slovenský 
kras a na maďarskej strane NP Aggtelek.  Impulzom založenia euroregiónu bola práve koordinácia 
v rozvoji cestovného ruchu v chránenom území s výskytom jedinečných krasových javov. Euroregión 
oficiálne vznikol v roku 2001. Aj napriek pomerne malej rozlohe (rozlohou jeden z najmenších 
euroregiónov Slovenska) vyniká v euroregióne jeho prirodzená integrita z hľadiska krajinno-
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ekologických podmienok, ale aj z hľadiska blízkosti v zmysle dostupnosti, ako aj sociálno-ekonomickej 
a kultúrnej príbuznosti.  Členmi euroregiónu  sú samosprávy 46 slovenských obcí ležiacich v okrese 
Rožňava a 18 maďarských obcí. V rámci euroregionálnych aktivít boli realizované početné projekty 
orientované na rozvoj cestovného ruchu, zlepšenie technickej infraštruktúry a propagáciu euroregiónu 
a jeho teritória.  
 

c) Euroregión Slaná – Rimava  
 
Pomenovanie euroregiónu výstižne vyjadruje hlavnú os regiónu – rieku Slaná (Sajó) s jej povodím 

aj s prítokom Rimava. Na slovenskej strane patria do euroregiónu okresy rozdelené do dvoch krajov 
(NUTS III) - Rimavská Sobota a Revúca sú súčasťou Banskobystrického kraja a okres Rožňava 
Košického kraja.  Z maďarskej strany je v euroregióne zastúpená samospráva župy Borsod–Abaúj-
Zemplén, samospráva Miškolca a mikroregióny Ózd-Putnok, Kazincbarczika, Miskolc a Tiszaújváros. 
Euroregión bol založený v roku 2000. Medzi cieľmi cezhraničnej spolupráce je spolupráca v oblasti 
hospodárstva, cestovného ruchu, budovania infraštruktúry, rozvoj kultúrnych vzťahov, ochrana životného 
prostredia. Realizované projekty euroregiónu sú zamerané na prehĺbenie vzájomnej informovanosti – 
vybudovanie koordinačného info-bodu samospráv pre cezhraničnú spoluprácu v obci Jesenské, výmenu 
skúseností medzi predstaviteľmi samospráv, mikroregionálnych združení, podporu spolupráce malých 
a stredných podnikateľov, informovanosti navonok propagáciou rôznych aktivít organizovaných 
euroregiónom. Pre euroregión boli spracované odborné štúdie  analyzujúce jeho rozvojový potenciál 
(aktivity v prepojení na rozvoj cestovného ruchu). Euroregión je členom Fóra euroregiónov Slovenska 
(www.euroregion-slana-rimava.sk). 
 

d) Euroregión Košice-Miškolc  
 
je typom metropolitného euroregiónu. Kontakty medzi oboma sídlami sa prehlbovali už v rámci 

Karpatského euroregiónu, ktorého boli súčasťou. Oficiálny vznik euroregiónu je datovaný do roku 2000. 
Spolupráca je orientovaná na oblasti hospodárstva, školstva, skvalitňovanie a rozširovanie infraštruktúry, 
podporu kultúrnych kontaktov a podporu národnostných menšín. Inštitucionalizácia euroregiónu nebola 
ukončená. 

Euroregión spája dve významné sídla, administratívne, ekonomické, kultúrne centrá so zázemím. 
Najmä koncentrácia vedeckých a výskumných kapacít (sídla univerzít) podmienila charakter podávaných 
projektov – projekty v oblasti vzdelávania a výchovy.  
 

e) Karpatský euroregión 
 

Euroregión je historicky prvým príkladom cezhraničnej spolupráce dotýkajúcej sa teritória 
Slovenska. Preto sa mu budeme venovať bližšie. 
 

KER – vznik a začlenenie Slovenska 
 

Jeho vznik aj genéza v 90. rokoch boli poznačené komplikovanými spoločensko-politickými 
a ekonomickými vzťahmi. Po rokoch fungovania v relatívne izolovanom priestore „východnej Európy“ sa  
pre bývalé komunistické štáty vrátane Slovenska začínal otvárať „nový“ západoeurópsky priestor. Prienik 
myšlienok európskej integrácie ovplyvnil aj predstaviteľov lokálnej samosprávy a regionálnej štátnej 
správy. Na začiatku 90. rokov sa predstavitelia samospráv niekoľkých obcí v prihraničných regiónoch 
spolu s partnermi zo susedných štátov – Poľska, Ukrajiny, Maďarska a Rumunska začali zaoberať 
otázkou cezhraničnej spolupráce rozvíjaním aktivít rôzneho zamerania v týchto zväčša marginálnych 
a ekonomicky málo rozvinutých regiónoch v rámci území vlastných štátov.   Tieto aktivity vyústili do 
založenia Karpatského euroregiónu v roku 1993 s plnoprávnym členstvom Maďarska, Poľska, Ukrajiny, 
od roku 1997 Rumunska, od roku 1999 Slovenska. Začlenenie Slovenska do KER bolo limitované 
existujúcim legislatívnym prostredím. Legislatíva platná v tomto období neumožňovala predstaviteľom 
samospráv ani združení autonómne zahraničné aktivity, preto bola akceptácia tohto združenia potrebná na 
úrovni predstaviteľov vlád jednotlivých štátov. Slovensko zaujalo odmietavý postoj k tomuto 
nadnárodnému združeniu z dôvodu ohrozenia stability štátnych hraníc.  Rovnako na Slovensku 
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absentovala akceptácia medzinárodných zmlúv o cezhraničnej spolupráci. Dôsledkom tohto vývoja bol až 
do roku 1999  status slovenskej časti KER (v podobe združenia Región Karpaty, od roku 2006 zmena 
názvu - Karpatský euroregión Slovensko) na úrovni pridruženého člena.    
 

Poloha a charakteristika  KER 
 
Región sa rozkladá v strede Európy, pričom spája prihraničný región piatich štátov do celkovej 

rozlohy 145 153 km2. Fyzickogeografická poloha je určená stykom dvoch odlišných celkov - hornatého 
regiónu Karpát a nížinatej časti Panónskej panvy. Po roku 2007 bol euroregión rozdelený politickou 
hranicou schengenského priestoru – hranica prebieha vo vnútri euroregiónu. 

Euroregión aj vzhľadom na svoju rozlohu má zložitú vnútornú administratívnu štruktúru 
a heterogénnu demografickú, urbánnu aj ekonomickú štruktúru.  

Ciele spolupráce v rámci euroregiónu  boli smerované na riadenie a koordináciu spoločných aktivít 
podporujúcich rozvoj vedy, vzdelania, kultúry, ekonomickú spoluprácu, ochranu životného prostredia, 
ktoré by mali prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov v tomto regióne.  

 
Tabuľka 2: Štruktúra KER a vybrané charakteristiky 

 
Slovenská 
časť 

Poľská 
časť 

Ukrajinská 
národná časť 

KER 

Maďarská 
národná časť 

KER 

Rumunská 
národná časť 

KER 

Euroregión 
spolu 

Názov 
Karpatský 
euroregión 
Slovensko 

Združenie Karpatský 
euroregión Poľsko 
(Stowarzyszenie 

Euroregion Karpacki 
Polska) 

Karpatskij 
Evroregion 

Kárpátok 
Eurégió 

Uniunea Partea 
Romana 

Euroregiunea 
Carpatice 

Karpatský 
euroregión (KER) 

Sídlo 
sekretariátu 

Košice Krosno Užgorod Nyíregyháza Baia Mare - 

Rozloha v km2 15 746 17 926 56 660 28 639 26 182 145 153 

Počet 
obyvateľov 
(r. 2001) 

1 556 142 2 127 860 6 429 900 2 616 000 2 008 000 cca 14,7 mil. 

Hustota 
osídlenia (ob./1 
km2) 

106 127 113 91 77 105 

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR (www.minv.sk) 
 

Rozloha  KER sa menila v závislosti od zmien vo vnútorných štruktúrach participujúcich strán. 
Zilahi (1998) uvádza, že v čase vzniku (v roku 1993) malo územie KER rozlohu 53 200 km2 , kým 
v súčasnosti je toto teritórium trojnásobne väčšie. 
 
Do územia KER sú zahrnuté: 
 
Slovensko – územie Prešovského a Košického kraja 
Poľsko – Podkarpackie vojvodstvo 
Maďarsko – župy Szabolc-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagyun-
Szolnok  a mestá Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, Eger. 
Ukrajina -  oblasti Černivecká, Ivano.Frankivská, Ľvivská, Zakarpaťská 
Rumunsko – oblasti Satu-Mare, Maramures, Salaj, Botosani, Hargita, Suceava, Bihor. 
 

Karpatský euroregión Slovensko 
 

Aktivity až do akceptácie Slovenska ako riadneho člena boli obmedzené, čo sa prejavilo aj 
v orientácii na rozvoj cestovného ruchu, spoznávanie kultúr a kooperáciu vo vybraných akademických 
a vedecko-výskumných projektoch. K zvýšenej aktivizácii združenia došlo až po roku 1999, kedy bolo 
Slovensko akceptované ako plnoprávny člen KER. Prispeli k tomu aj finančné granty, ktoré združenie 
získalo cez Karpatskú nadáciu, ako aj z prostriedkov štátneho rozpočtu.  
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Realizované projekty majú charakter bilaterálnej alebo trilaterálnej spolupráce, sú orientované na 
rozvoj cestovného ruchu v prihraničných regiónoch, budovanie technickej infraštruktúry, propagačno-
konferenčnú a vydavateľskú činnosť, riešenie spoločných vedecko-výskumných projektov, prípravu 
programov rozvoja, spoluprácu mikroregiónov a obcí, výmenu skúseností (www.euroregion-karpaty.sk).  
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DEMOGRAPHICAL  DEVELOPMENT 
OF  THE   BOUNDARY   REGION  POIPLIE 

 
Miloš Bačík 

 
A boundary is considered to be an important geographical phenomenon and it exerts influence 

upon the demographic development in the boundary area. In this paper I would like to give a brief 
characteristic of the demographical development of this region that was divided by the state boundary till 
the 20 th century. 

 
Limitation of the territory  
 
Explored territory of the Poiplie boundary area was delimited on the base of the following two 

factors: 
- the territory is situated along the Hungarian boundary; 
- the Ipeľ river flows through this territory. 
 
According the geomorfological dissection of Slovakia worked by Mazúr and Lukniš (1978) the 

majority of this territory belongs to the Ipeľ river alluvial terrace and to the 'Ipeľská kotlina' basin. 
Several further geomorphological districts belong to the explored territory only marginally: the 'Lučenská 
kotlina' basin, the 'Ipeľská pahorkatina' hills and volcanic mountains Burda, Krupinska planina and 
Cerová vrchovina. 

This territory is administratively divided to 29 communities (towns and villages) that belong to four 
southern districts of Slovakia: Nové Zámky (4 communities), Levice (7 ones), Veľký Krtíš (16 ones) and 
Lučenec (2 ones). 

 
Settlement of the territory  
 
The territory was inhabited from Palaeolithic era and the oldest inhabitants had  a primitive way of 

live. Many founding places prove it, for example: Ipeľský Sokolec, Veľká Ves nad Ipľom, Šahy, etc. In 
Neolithic era the nomadic - and - chasing way of life changed to the agricultural one. People found fertile 
places, mainly steppe and eolian soils, where they started to grow agricultural products gradually. The 
forming class of paesants, opposite the preceding chasers, were bound on stable settlements for 
a relatively long period. 

Thus the first agricultural societies might be established and so almost all the Poiplie region could 
be settled rather continually.  

During the preslavonic era this region had been gradually settled by Illyrio - Pannonic and 
Germanic tribes, Celts, Dacics and later by Romans and Huns. Cultures had been changed in accordance 
with the tribe exchange; tribes came mainly from southeast and west. Celts, belonging to the Latenian 
culture, had been migrated here during the Halschtadt period which had been lasted to the great migration 
of nations. 

Celts had been settled mainly in fertile areas and the Ipeľské Predmostie village proves it. They had 
been already dealt with several crafts - for example, they had been made ceramic products on a pottery 
circle from accessible natural sources.  

The geopolitical situation in Europa was changed immediately before arrival of Slavonics. The 
Roman Kingdom was perished under the pressure of Germanic tribes in the 5th century. Slavonic tribes 
started to settle the evacuated territory of Subcarpathian basin gradually. They came here from the 
western Dnester river region.  

Avars came to Poiplie in the half of the 6th century. They subdued Slavonic tribes very soon, but 
their domination was episodic. For example, they were defeated by Slavonics led by the Frank Merchant 
Samo in 623. The Great Moravia Kingdom had also short duration. It perished after the arrival og old 
Hungarians that came from a territory between rivers Dnester and lower Danube in the break of the 9th 
century. Hungarians settled the Danubian and Tisa lowlands and later basins of mentioned nomadic 
ethnicity. Slovak settlements from the 9th century prove it, they were discovered also in the Hungarian 
territory in the surroundings of Mátraszöllös village (Žudel, 1984). 
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During the great colonization (12th and 13th centuries) numerous migrational movements were in 
northern Hungary. New inhabitans came mainly from the west. These migrations reflected also in the 
explored territory. This was a period of intensive settlement foundation. New Hungarians coming to the 
Poiplie region gradually changed their way of life and they started to be paesants. According to archive 
documents the majority of villages was established in the 13th century.  

These villages were prevailingly Slovak. Some of them were gradually hungarized because larger 
Hungarian settlements were established in their surroundings, or Slovak inhabitans were intermingled 
with the Hungarian ethnicity (Žudel, 1984). 

The centre of settlement movement was gradually transposed from the Poiplie region to valleys of 
surrounding mountains - 'Štiavnické vrchy' mountains and 'Krupinská planina' plateau.  

The settlement decreased in the 16th century owing to the Turkish plundering. During the Turkish 
hegemony many villages had to pay special fees - for example Bušince, Čeláre, Vrbovka. Several villages 
were partially or even completely destructed, as Ipeľské Predmostie. Uprising of Hungarian aristocracy 
and the stay of imperial soldiers had also a negative influence to the settlement.  

The demographical situation of that time was reflected in the census of the country that was made 
in 1720, after the defeat of Rákoczi uprising. The number of market towns was increased - there were 
Šahy, Ipeľské Predmostie, Vyškovce nad Ipľom and Salka. The share of little settlements was decreased. 
Destroyed settlements partially grew due to the migration of inhabitans from northern regions of medieval 
Hungary. 

 
The settlement situation of this region was improved in the end of the 18th century. But detailed 

data are not accessible, because results of so-called Joseph census had been probably lost. 
A growth of settlement was typical for the 19th century. The number of communities (towns and 

villages) was already stabilized. The villages of middle dimensions (21 - 50 houses) prevailed at that 
time. The share of little villages (less than 21 houses) was increased, but there were no large communities 
- cities. Economical position of this prevailingly agricultural territory reflected in the settlement structure. 
Towns became the inportant trade centres and they had good conditions for goods exchange between 
mining-and-industrial mountainous region of central Slovakia and agricultural areas of southern Slovakia, 
respectively of the Austro - Hungarian Monarchy. 

 
Development and distribution of the settlement  
 
Contemporary demographical situation is a result of longdated complex development that was 

influenced by various natural, social and economical factors. Natural factors include the most important 
one - the surface. It has a strong influence to the further natural factors configuration. The boundary 
region Poiplie is a lowland territory formed by the Ipeľ river from Neogene. It has a narrow elongated 
shape oriented southeasterly. Poiplie is the beginning of a natural join-zone that joins Danubian and East 
Slovak Lowlands. The relief has a flat or hilly character formed by the river Ipeľ together with lesser 
branch rivers Jelšovka, Štiavnica, Krupinica, Veľký potok and Krtíš. The river Ipeľ has a lot of meanders 
mainly in the western part of explored territory.  

 
Ipeľ forms the alluvial plain and terraces which were formed also by wind erosion in the end of 

glacial period (Lukniš - Plesník, 1961). Hills and terraces along the Ipeľ river were important settlement 
places long ago. This is a warm and quiet arid region, but the soil is fertile and the territory is well-
accessible for the construction of roads and settlements (the table 1). The average temperature in January 
is from -2 oC to -5 oC, in July it is from 17 oC to 21 oC. The total rainfall amount is from 550 mm to 700 
mm per year (Michalová - Michal, 1980). The following soil types occur here: aeolian soils and clays, 
grey and brown lowland forest soils. In degradated oak forests and pastures there are also moderately 
podzolized soils.  

 
The most fertile black soils occur sporadically on the Ipeľ river terraces. But in the explored 

territory they are also places unsuitable for settlement - the lowest parts of the Ipeľ alluvial plain with 
a threat of floods and several bogs.  

 
 



 424 

Table 1   Distribution of inhabitans according to the altitude of settlement centres 
1869 1921 1991 Altitude (metre) / year 

abs. % abs. % abs. % 
- 150 14 980 70,5 20 446 75,9 19 079 75,9 

150 - 200 6 266 29,5 6 496 24,1 6 052 24,1 

 
Traffic conditions also exert influence upon the settlement distribution. Traffic nettwork is not 

highly developed, mainly concerning railways. This situation roots in the period of medieval Austro - 
Hungarian Monarchy. Then this territory was developed under the pressure of two important centres: - 
Budapest on the south which was the political and administrational centre of medieval Hungary; - Banská 
Štiavnica with Kremnica which were the most significant centres of economically developed mining area 
in central Slovakia.  

Therefore, old communication lines had a meridional direction. Communication lines oriented in 
a west-east direction were not necessary from political, administrational and economical points of view. 
The geopolitical position of the region Poiplie was principially changed after the monarchy disintegration. 
The region sank to a peripheral position opposite the most important centres of Slovakia. The meridional 
communication line also lost its past significance. Administrational and functional status of the territory 
was disrupted after the demarcation of artificial boundary. Natural nodal bonds between local centres on 
Hungarian and Slovak sides of the boundary was totally broken. This state basically remains the same till 
the present. This territory contemporarily develops in fact only in local centres Štúrovo and Šahy and in 
artificially established district town Veľký Krtíš. But these towns are not immediately joined by 
a railway. 

Industrial development of this territory and of the whole South Slovak Basin could be easier if the 
extraregional southern railway line joined the largest cities of Slovakia - Bratislava and Košice would 
have been built. And just the explored territory would be an entrance area to the mentioned traffic 
corridor. 

We can watch the demographical development only during a relatively short period, from 1869. 
Although demographic data are available already from the 18th century, they are only estimations of 
a limited truthwothiness. But we will deal with the period from 1921 to 1991 which is limited by the 
beginning and by the end of Czechoslovakia. 

The end of Russian tsarism caused unusual political and migrational movement mainly in central 
Europe. The end of absolutism in Russia exerted strong influence upon authoritative monarchies of 
Austro-Hungary and Germany. During one year new states were established on the ruins of Habsburg 
monarchy - including the Czechosloak Republic. Then political and economical position of Slovakia were 
changed. The geopolitical position of the territories immediately contacted with artificially formed state 
boundary between Czechoslovakia and Hungary was basically changed. These territories were formerly 
historical parts of the territorial-and-administrational system of Austro-Hungarian Monarchy which was 
formed during the 13th and the 14th centuries. The Poiplie region had been belonged to Hont and 
Novohrad counties for hundreds of years. Due to the new boundary demarcation verified by the Trianon 
Convention old counties and the whole administrational system of Austro-Hungary were abolished. New 
counties (or districts) were formed, mostly with original names. But they were lesser than former ones as 
a consequence of newly demarcated boundary. According to the new administrative system from 1920 
towns and villages of this territory started to belong to three districts - Šahy, Modrý Kameň and Lučenec. 
The first two districts formerly belonged to the Hont County and the Lučenec district belonged to the 
Novohrad County. Both of counties were formerly parts of the Zvolen Supercounty (it meant so-called 
Mining Region). These changes exerted influence upon the later political and economical development of 
this territory. Finally, they also exerted influence upon the demographic development of Poiplie in the 
framework of Czechoslovakia for more than 70 years.  

From the beginning of Czechoslovakia its demographical development was basically determined 
by the First World War. War years brought some demographical disproportions including the total 
population decrease but also the age structure discruption. War years together with great epidemic of 
cholera in 1873 caused the clear population deficit. The population during the post-war decade was 
increased again and it reached the level from last years of the 19th century. It was a consequence of 
obvious increase of post-war marriages. The population of the boundary region Poiplie still increased 
during the post-war decade, but later the first symptoms of population crises appeared. In the following 
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period this crises became deeper and this situation remained the same till the disintegration of 
Czechoslovakia. Medial and little peasants had a single chance in order to save their indepedence - to 
limit the number of children. Decreased natality disturbet the reproducible base of peasant inhabitans. 
Moreover, this base was disturbet also by unceasing emigration of young people from villages. A part of 
younger generation became the members of other social classes. This social shift negatively influenced 
a share of biologically active individuals and it caused partial aging of the rural population. Agricultural 
village gradually lost its demographical vigour and its significance in the relation with deepening social 
differentiation.  

The real natality was not able to cover the essential population increase. During this period the 
number of live-born children was decreased and a share of unemployd was partially increased. The 
explored region lived to see the year 1938 with mentioned demographical conditions. This year brought 
the München events and successively several international conventions. According to the Vienna 
Arbitration Slovakia lost 10 307 km2 of the territory and 121 564 inhabitans of the Slovak nationality. 
The whole boundary region Poiplie became a part of the Horthy Hungary till 1945. After the Second 
World War during the beginning years of socialization we could record the natality increase in this 
region. 

 
Table 2   Population development in the boundary region Poiplie 

N u m b e r    o f     i n h a b i t a n t s Village 
(part of the village) 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 

Chľaba    1119    1244    1075    1268    1170     990     758 
Leľa      627       588      507      525      546     418     400 
Salka    1609    1703    1460     1641    1496   1314   1150 
Malé Kosihy      574      603      648      722      693     590     459 
Pastovce    1172    1131      916      950      805     649     586 
Bielovce      651      597      487      516      503     424     360 
Ipeľský Sokolec    1253    1260    1228    1320    1144   1037     908 
Lontov      803      896      855      995      961     803     689 
Kubáňovo      664      598      580      588      540     446     354 
Vyškovce nad Ipľom    1203    1193    1120    1162    1087     901     752 
Nový Dvor        .        .      198      479      114     278       28 
Šahy    6642    7802    6525    7018    6987   8726   8551 
Hrkovce      579      595      500      586       524     457     372 
Preseľany nad Ipľom      624      631      611      581      574     536     438 
Tešmák      741      772      824      876      827     692     623 
Ipeľské Predmostie      904      962      871      935      853     768     700 
Veľká Ves nad Ipľom      443      448      479      524      518     457     419 
Balog nad Ipľom      671      726      788      868      908     891     840 
Dolinka      530      566      560      595      596     563     545 
Kosihy nad Ipľom      449      433      503      610      621     551     525 
Malá Čalomija      278      287      320      355      334     304     271 
Veľká Čalomija      713      768      763      812      727     725     682 
Koláre      535      558      450      446      444     393     341 
Slovenské Ďarmoty      414      653      601      740      728     667     605 
Iliášov        .        .      108      125        87       73       78 
Záhorce      883      923      817      889      888     826     779 
Selešťany        .        .      140      217      209     171     142 
Vrbovka      631      611      607      591      582     559     473 
Kiarov      380      403      437      512      538     473     376 
Kováčovce      582      670      501      540      526     445     404 
Peťov        .        .      130      155      139       92       68 
Čeláre      588      561      551      629      644     600     544 
Kírť        .        .        .        53      233     248     233 
Bušince      772    1037    1087    1267    1256   1204   1302 
Muľa      481      405      337      360      329     287     225 
Veľká nad Ipľom    1013      995    1092    1156    1077   1340     895 
Veľké Dálovce        .        .        .        .      112     102       72 
Kalonda      358      355      380      426      382     315     238 
Total   26942   28976   26545   28960   27883   27666   25131 

Source: The Federal Statistical Office (1978), The Statistical Office of the Slovak Republic (1994) 
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But later the population started to stagnate or even decrease. The foundations of demographical 
development of the each area is formed by its economic basis (Bašovský et al., 1985). Industrial 
development did not concern this boundary region so intensively than other regions. This reflected in 
internal migration of inhabitants to the centres of regional importance which became the focal settlement 
points during the planned economy period. The last census (3rd March 1991) proved the absolutely 
smallest population in this region during the existence of Czechoslovakia. The population development of 
this region is available in the table 2 and 3.  

 
Table 3   Decrease or increase of population in the boundary region Poiplie   

D e c r e a s e  (o r  i n c r e a s e)  o f   p o p u l a t i o n Village 
(part of the village) 1921 -1930 1930 -1950 1950 -1961 1961 -1970 1970 -1980 1980 -1991 1921 -1991 

Chľaba     125    -169     193      -98     -180    -232    -361 
Leľa     -39      -81       18       21     -128      -18    -227 
Salka      94    -243     181    -145     -182    -164    -459 
Malé Kosihy      29       45       74      -29     -103    -131    -115 
Pastovce     -41    -215       34    -145     -156      -63    -586 
Bielovce     -54    -110       29      -13       -79      -64    -291 
Ipeľský Sokolec        7      -32       92    -176     -107    -129    -345 
Lontov      93      -41     140     -34     -158    -114    -114 
Kubáňovo     -66      -18         8     -48       -94      -92    -310 
Vyškovce nad Ipľom     -10       -73       42     -75     -186    -149    -451 
Nový Dvor       .     198     281   -365      164    -250       28 
Šahy   1160 - 1277     493     -31    1739    -175   1909 
Hrkovce       16      -95          86     -62          -67      -85    -207 
Preseľany nad Ipľom         7      -20     -30     -12       -38      -98    -186 
Tešmák       31       52      52     -49     -135      -69    -118 
Ipeľské Predmostie       58      -91      64     -82       -85      -68    -204 
Veľká Ves nad Ipľom         5       31      45       -6       -61      -38      -24 
Balog nad Ipľom       55       62      80      40       -17      -51      169 
Dolinka       36       -6      35        1       -33      -18        15 
Kosihy nad Ipľom      -16      70    107      11       -70      -26        76 
Malá Čalomija         9      33      35     -21       -30      -33         -7 
Veľká Čalomija       55       -5      49     -85         -2      -43       -31 
Koláre       23   -108      -4       -2       -51      -52     -194 
Slovenské Ďarmoty     239     -52    139     -12       -61      -62      191 
Iliášov       .    108      17     -38       -14         5        78 
Záhorce       40   -106      72       -1       -62      -47     -104 
Selešťany       .     140      77       -8       -38      -29      142 
Vrbovka      -20       -4     -16       -9       -23      -86     -158 
Kiarov       23      34      75      26       -65      -97         -4 
Kováčovce       88   -169      39     -14       -81      -41     -178 
Peťov       .     130      25     -16       -47      -24        68 
Čeláre      -27     -10      78      15       -44      -56       -44 
Kírť       .       .      53     180        15      -15      233 
Bušince     265      50    180     -11       -52       98      530 
Muľa      -76     -68      23     -31       -42      -62     -256 
Veľká nad Ipľom      -18      97      64     -79      263    -445     -118 
Veľké Dálovce       .       .       .    112       -10      -30        72 
Kalonda       -3      25      46     -44       -67      -77     -120 
Total    2034    -2431    2415    -1077     -217    -2535   -1811 
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