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ABSTRACT 
 
The 21st century should have the characteristic of knowledge society. The main characteristic of this period is 
utilization and acquirement of knowledge. This system of knowledge-based society is based on a synthesis of 
intellectual and physical labour. The main source of value and economic growth in knowledge-based 
economy is the human mind. This significant change allowed utilizing complexity of human intellect and 
creative competence. The Austria is a country which is not known as EU economical leader, but the country 
with developed continual prosperity based on the principles of knowledge oriented society with the respect of 
regional specifications. The management of innovation processes is established on the vertical dividing 
principles with regional specifications. 
 

1. VÝDAJE NA VEDU A VÝSKUM – POZÍCIE EURÓPSKYCH KRA JÍN  
 
Z hľadiska budovania vedomostnej spoločnosti nás osobitne pri skúmaní problematiky 

budovania poznatkovo orientovanej spoločnosti zaujíma prvé kritérium Lisabonskej agendy – 
rozvoj znalostnej ekonomiky. Je základným sociopolitickým elementom, bez ktorého nie je 
možné dostatočne dlhodobo finančne subvencovať štátom deklarované ciele v 
rozvojových dokumentoch nadväzujúcich na Lisabonskú stratégiu. Preto mu venujeme hlavnú 
pozornosť. Smelé ambície na poli investícii do vedy a výskumu sa nepodarilo naplniť. 
Politická stratégia rozvoja Slovenska musí v súčasnosti vychádzať nielen zo situácie v rámci 
EÚ, kde začína Slovensko výrazne zaostávať vo vzťahu k ostaným členským krajinám, ale 
musí aj reflektovať z rýchlo sa rozvíjajúcich krajín v oblasti aplikácií vedeckých poznatkov, 
akými sú Rusko, Čína, India, Brazília, Singapur, Izrael a iné. (Hoscheková, 2008) Tieto 
krajiny veľmi rýchlo budujú svoju výskumno-vývojovú základňu a vytvárajú podmienky a 
predpoklady prechodu k znalostnej ekonomike. Katastrofálne postavenie Slovenska v oblasti 
inovačnej výkonnosti dokumentujú nasledovné grafy. Prvý graf nám zobrazuje výdaje na 
výskum a vývoj v r. 2006. Na Slovensku predstavovali 0,49 % HDP, čo bolo pod priemerom 
EÚ-27 (1,76 % HDP). Menšie výdaje malo už len Bulharsko (0,48 % HDP) a Rumunsko 
(0,45 % HDP). Najvyššie výdaje z európskych krajín mali Švédsko (3,79 % HDP), Fínsko 
(3,45 % HDP) a Švajčiarsko (2,80 % HDP). Celkovo najvyšší podiel výdajov mal Izrael 4,65 
% HDP, potom Japonsko (3,39 % HDP), Kórea (3,23 % HDP) a USA (2,62 % HDP).  

 
                                                 
∗  Publikované v rámci projektu UGA I-09-000-38 „Komparatívna analýza rozvoja regiónov Európy 
v procese budovania poznatkovo-orientovanej spoločnosti“.  
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Obr. 1: Výdavky na výskum a vývoj celkom 
 

 
Zdroj: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2008/1 Eurostat, máj 2008, údaje z r. 2006 

 
Z hľadiska celkových výdajov na výskum a vývoj prepočítaných v parite kúpnej sily 

na obyvateľa viedli škandinávske štáty (Švédsko, Fínsko), USA, Izrael, Japonsko, Kórea 
a Švajčiarsko (nad 1000 USD v PPS na obyvateľa). Na Slovensku sa investovalo v prepočte 
87 USD v PPS na obyvateľa, zatiaľ čo v členských krajinách EÚ bol priemer 492 USD. 
Menej výdajov mali už len štyri krajiny – Poľsko (82 USD), Čína (65 USD), Bulharsko (49 
USD) a najmenej 49 USD Rumunsko. 
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Obr. 2: Celkové výdaje na výskum a vývoj na obyvateľa 
 

 
Zdroj: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2008/1 Eurostat, máj 2008, dostupné údaje k roku 2006 

 
Výdaje na výskum a vývoj môžu byť sledované aj na základe pôvodu finančných 

zdrojov. Verejné zdroje pochádzajú zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu samosprávnych 
celkov (krajov). Avšak samotné percento verejných zdrojov z HDP nie je ľahko 
interpretovateľný ukazovateľ. Vysoké hodnoty dosahujú nielen vyspelé štáty, ktoré sa 
výrazne orientujú na výskum a vývoj (Izrael 1,03 % HDP, USA 0,77 % HDP), ale aj štáty, 
kde investuje predovšetkým verejný sektor (Rakúsko 0,90 % HDP, Švédsko 0,89 % HDP). 
Slovensko je na poslednej priečke, z verejných zdrojov sa investovalo iba 0,27 % HDP. 
Priemer v EÚ-27 bol 0,61 % HDP. 
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Obr. 3: Verejné výdaje na výskum a vývoj 
 

 
Zdroj: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2008/1 Eurostat, máj 2008, údaje z r. 2006 

 
Za vhodný podiel verejných výdajov na celkových výdajoch na výskum a vývoj je 

podľa Lisabonskej stratégie považovaná jedna tretina (t.j. 1 % HDP z verejných zdrojov pri 3 
% HDP z celkových zdrojov). Ak štát dosahuje 3 % výdajov na výskum a vývoj, a z toho sa 
verejné zdroje na celkovom objeme podieľajú o niečo menej (napr. Fínsko s 25 %), možno 
uvažovať o veľmi vysokej úrovni podnikateľského sektora v oblasti výskumu a vývoja. Na 
druhej strane štáty s vysokým podielom verejných výdajov, nemotivujú súkromných 
podnikateľov (súkromný sektor) dostatočným spôsobom investovať do výskumu a vývoja, do 
vysoko špecializovaných činností, kde sú vysoké finančné a kvalifikačné nároky (veda, 
vysoké školstvo, marketing, zdravotníctvo, IT a iné). Ďalší graf zobrazuje podiel verejných, 
podnikateľských (súkromných) a zahraničných zdrojov na celkových výdajoch na výskum 
a vývoj v r. 2006. Na Slovensku bol podiel verejných zdrojov 55,56 % na celkových výdajoch 
na výskum a vývoj. Je to nadpriemerná hodnota v porovnaní s EÚ-15 (33,96 %) a s EÚ-27 
(35 %). Vyššie hodnoty ako Slovensko dosahovali Poľsko, Lotyšsko a Rumunsko. 
Z európskych štátov malo najnižšie verejné zdroje investované do výskumu a vývoja Fínsko 
(25,11 %), Slovinsko (29,0 %) a Írsko (30,13 %). Z mimoeurópskych štátov bolo z verejných 
zdrojov relatívne málo investované v Japonsku (16,18 %), Kórei (23,07 %) a Číne (24,71 %). 

 

 



 - 11 - 

Obr. 4: Podiel verejných, podnikateľských a zahraničných zdrojov na celkových výdajoch 
na výskum a vývoj  
 

 
 
Zdroj: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2008/1 Eurostat, máj 2008, údaje z r. 2006 

 
Podiel podnikateľských (súkromných) zdrojov signalizuje, či v danej krajine podniká 

väčší počet veľkých spoločností, ktoré produkujú špičkové technológie. (Marhoulová, 2009) 
Veľké nadnárodné spoločnosti a ich pobočky v ďalších štátoch totiž často investujú do 
výskumu a vývoja vyššie finančné objemy, ako je schopná financovať malá až stredne veľká 
ekonomika štátu. Podiel podnikateľského sektora na výdajoch na výskum a vývoj bol v r. 
2006 na Slovensku 35,39 %, pričom priemer EÚ-15 bol 57,09 % a EÚ-27 bol 54,67 %. 
Najmenej sa investovalo v Rumunsku 31,82 % a v Litve 32,10 %, najviac vo Fínsku 67,80 % 
a Slovinsku 65,10 %. Najvyšší podiel podnikateľských zdrojov bol v ázijských štátoch – 
v Japonsku (83,47 %), v Kórei (76,63 %) a v Číne (73,68 %). Zahraničné zdroje, ktoré sa 
podieľali na investíciách do výskumu a vývoja mali na Slovensku hodnotu 9,05 %, čo len 
o trochu prevýšilo priemer EÚ-15 (8,95 %). Najvyššie hodnoty v Európe dosiahli Veľká 
Británia (17,04 %), Rakúsko (16,63 %), Estónsko (16,60 %) a Litva (14,30 %), najnižšie 
Česká republika (3,06 %), Rumunsko (4,08 %), pod 0,5 % Kórea (0,30 %) a Japonsko (0,35 
%). Keď v týchto grafoch porovnáme EÚ s ostatnými štátmi sveta, zistíme, že EÚ vo 
výskume a vývoji zaostáva. Tak ako iné vyspelé krajiny, aj EÚ a Slovensko musí vytvárať 
vedomostnú spoločnosť, pretože tá dokáže zaistiť dlhodobú konkurencieschopnosť nielen 
v Európe, ale aj v globálnom priestore.(Rýsová, Dobrík, 2009) 
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2. RAKÚSKY MODEL BUDOVANIA POZNATKOVO ORIENTOVANEJ 
SPOLOČNOSTI 

 

Regionálny rozvoj a s ním spojené stratégie sú v súčasnosti chápané ako „tekutý 
proces – spillover process“. Programy a inovácie sa prelievajú z predošlého do budúceho 
obdobia regionálneho rozvoja alebo predošlá stratégia je už ovplyvnená niektorými 
myšlienkami zo stratégie budúcej. Keď si toto uvedomíme, môžeme si objasniť niektoré 
hlavné aspekty vytváranie projektov regionálneho rozvoja. Uvedenú skutočnosť sa pokúsime 
demonštrovať na príklade Rakúska, ktorý môže slúžiť ako jeden z možných modelov 
vytvárania regionálnych inovačných centier s využitím princípov realizácie poznatkovo 
orientovanej politiky. Rakúsko je federálna, parlamentná, demokratická republika od prijatia 
Federálnej ústavy v r. 1920. Na administratívnej úrovni je rozdelené do 9 štátov 
(Bundesländer). Tieto štáty sú rozdelené na kraje (oblasti) a ďalej na samosprávne mestá 
(municipality). Veľké mestá majú kompetencie poskytované krajom aj samosprávnym 
mestám. Štáty nie sú len administratívne obvody, ale majú rozsiahlu legislatívnu autoritu 
oddelenú od federálnej vlády. Tradične bolo najlepším hospodárskym partnerom Rakúska 
Nemecko, ale od vstupu do EÚ v r. 1995 sa rakúsky trh otvoril. Ďalšie rozšírenie EÚ sa stalo 
veľkou príležitosťou pre rakúsky trh expandovať na východ, pričom využíva výhodu svojej 
geografickej polohy a historických tradícií na križovatke medzi západnou a východnou 
Európou.  

Keď hovoríme o inovácii a o tom, ako sa presadzuje do života, musíme pochopiť, ako 
jednotlivé subjekty spolupracujú medzi sebou a ako priestorové plánovanie a regionálny 
rozvoj prebiehajú. Priestorové plánovanie a priestorový rozvoj sú úlohy, ktoré v Rakúsku 
vykonáva federálna vláda, kraje a magistráty, pričom majú stanovený určitý komplex 
kompetencií. Federálna vláda je kompetentný orgán pre sektorové úlohy, „Länder“ majú 
hlavné kompetencie pre rozvoj plánovania v rámci General Provisions of the Austrian 
Constitution. Miestne orgány sa môžu zapojiť do plánovacích aktivít a implementovať 
plánovacie postupy. (ÖROK, 2009) Z uvedeného vyplýva, že plánovací postup v Rakúsku je 
založený na vertikálnom prístupe „zhora – nadol“, na federálnej úrovni je zodpovednosť za 
zastrešujúce politiky, zvyšné úrovne zaberajú svoj priestor a vyvíjajú stratégie v rámci neho. 
Okrem toho je tu prospešná koordinácia a priebežný dialóg na všetkých úrovniach, čo 
umožňuje navrhovať postupy na národnej úrovni berúc do úvahy záujmy regiónov 
a magistrátov. 

Na koordinovanie priestorového plánovania na Národnej úrovni- Bund, Spolkovej - 
Länder a samosprávy obcí - Gemeinden založili organizáciu ÖROK (Rakúska konferencia 
o priestorovom plánovaní). Pod vedením spolkového kancelára sú do exekutívnej moci na 
národnej úrovni zapojení spolkoví ministri, štátni guvernéri a prezidenti Rakúskej únie miest 
a Rakúskej únie spoločenstiev. Prezidenti sociálnych a ekonomických partnerov sa zúčastňujú 
ako poradcovia. Je to však predovšetkým koordinačný orgán: Rakúska ústava definuje legálny 
rámec pre priestorové plánovanie: Spolková vláda, spolkové krajiny - Länder, magistráty 
a spoločenstvá sú legitímnymi aktérmi vo sfére priestorového plánovania v Rakúsku, i keď 
s rôznym rozsahom kompetencií. ÖROK koordinuje dokumentáciu a zabezpečuje 
konzistenciu správ, zasadzujúc ich do celkovej štruktúry doplnkovými analýzami 
o demografickom, sociálnom a hospodárskom vývoji v Rakúsku. Berúc do úvahy, že Rakúsko 
je spolkový (federálny) štát, národná entita má možnosť lepšie koordinovať krajinské 
rozhodnutia o priestorovom plánovaní. Relevantné je aj vzájomné postavenie medzi „Länder“ 
na jednej strane národnou úrovňou a EÚ úrovňou na strane druhej. V podstate je to 
kombinácia operačných plánov a výkonov na týchto troch úrovniach. 
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Jednou z hlavných úloh ÖROKu je publikovať „Rakúsky koncept priestorového 
vývoja“, ktorý sa reviduje každých 10 rokov. Posledný z r. 2001 sa považuje za „strategický 
dokument pre nadregionálne plánovanie“. (ÖROK: The Austrian Spatial Development 
Concept, 2001) Tento koncept prehlasuje záväzok na šetrné a ohľaduplné využitie priestoru 
a životného prostredia, posilnenie konkurenčnej ekonomiky, vyvážený sociálny rozvoj 
v danom priestore a princíp participácie v plánovacích procesoch. Prioritné témy sú: 
postavenie Rakúska v Európe, trvalé využitie zdrojov, priestorové vyrovnávanie a sociálna 
integrácia, mobilita a doprava, mestské a vidiecke regióny . (ÖROK, 2005) 

V rámci kontextu európskeho regionálneho a priestorového rozvoja ÖROK koordinuje 
vymedzenie oblastí vhodných pre Štrukturálne fondy a pôsobí ako národný kontaktný prvok 
pre programy ESPON a INTERREG. Zapojil sa spolu s regiónmi do prípravy NSRF. 
Organizoval workshopy, na ktorých sa aktívne zúčastňovali predstavitelia regiónov 
a pripravili návrhy, ktoré boli neskôr posunuté do spolkovej kancelárie na schválenie. 
Priestorové plánovanie synchrónne riadia aj Länder, aj ÖROK. Návrhy predložené na týchto 
dvoch úrovniach sú potom prezentované na národnej úrovni pripravujú orientačné rámce pre 
regionálne iniciatívy. Pokiaľ ide o perspektívu rozvoja, regióny budú zohrávať väčšiu úlohu 
pri definovaní konkrétnejších smerníc pre inovačný proces a pri jeho vedení. Inovácia 
v Rakúsku je vskutku celonárodnou ambíciou. Aby sme lepšie pochopili rakúske perspektívy 
v inovácii, musíme sa pozrieť na inovačný systém, jeho vlastný „modus operandi“ a vnútorné 
štruktúry, ktoré určujú ako sa činnosti a dôsledky, ktoré nastanú, uskutočnia. Rakúsky 
inovačný systém sa skladá z troch hlavných komponentov: časť zameraná na výskum, 
strategická alebo operatívna a všeobecne verejná. (OECD Science, Technology and Industry 
Scoreboard, 2001) 

Do výskumnej časti patria verejne financované inštitúcie, ako sú univerzity, rakúske 
výskumné centrá a podniky zamerané na výskum. Univerzity majú v celom procese 
významnú úlohu. V r. 2002 zákon -„Universität akt“ založil univerzitné rady pre každú 
univerzitu. Táto rada má kontrolnú úlohu, vrátane menovania rektorov spolu s ministerstvom. 
Bežná prax ukazuje, že ministerstvo sa snaží zainteresovať aj klientov univerzít a posilniť 
spojenia medzi významnými externými spolupracovníkmi. Do druhej oblasti rakúskeho 
inovačného systému patria Rada pre výskum a technologický rozvoj, ministerstvá zodpovedné 
za inovačnú politiku, agentúry vykonávajúce špecifické programy a nedávno založená 
Spoločnosť na podporu výskumu, do ktorej sa zlúčili viaceré podporné inštitúcie. Tri 
najdôležitejšie ministerstvá pre inovačnú politiku sú: 

− Ministerstvo školstva, vedy a kultúry (univerzity, polytechniky a akadémie vied); 
− Ministerstvo dopravy, infraštruktúry a technológie (zodpovedné za hlavné univerzitné 

výskumné organizácie a väčšinu technických programov); 
− Ministerstvo hospodárstva a práce (podporuje okruh organizácií podporujúcich 

infraštruktúru SME a pripravilo niekoľko programov na podporu technologického 
transferu, inovačného manažmentu a mobilizáciu kmeňového kapitálu pre high – tech) 

 
Ministerstvo financií nie je priamo zapojené do financovania inovačnej politiky. Ale aj 

tak hrá významnú úlohu v rámci systému, pretože riadi alokáciu finančných zdrojov 
a bezvýhradne môže stanoviť štandardy pre navrhovanie a monitorovanie nových programov. 
Do rakúskej Rady pre výskum a technologický rozvoj menujú členov ministerstvá a súčasne 
sú tam aj predstavitelia priemyslu. Má to za následok zvýšený vplyv priemyslu na rakúsku 
inovačnú politiku. FWF (Wissenschaftsfonds)1 a FFG (Österreichische Forschungs-

                                                 
1  www.fwf.ac.at 
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förderungsgesellschaft)2, sú agentúry vytvorené na národnej úrovni, ktoré majú významnú 
úlohu pri riadení a prijímaní strategických rozhodnutí. Mohli by sme prísť k záveru, že tretia 
oblasť rakúskeho inovačného systému – všeobecne verejná časť akoby strácala svoj vplyv. 
Ale nie je to tak Účastníci prvých dvoch oblastí si uvedomujú dôležitosť postoja verejnosti 
a pochopenia inovácií a ich významu. Pravidelne sa organizujú kampane, aby sa verejnosť 
oboznámila s cieľmi a perspektívami inovácií a ich významu pre spoločnosť. Dialóg 
s verejnosťou sa začal ako kampaň pod názvom „Inovačné Rakúsko“. Túto kampaň viedla 
Rada pre výskum a technologický rozvoj, Ministerstvo dopravy, infraštruktúry a technológie 
a ministerstvo hospodárstva a práce. Kampaň podporuje časopisy, občianske konferencie na 
špecifické témy a reklamnú kampaň o inováciách.  

Keď obrátime pozornosť na fondové agentúry, nájdeme niekoľko relevantných 
subjektov aj na regionálnej úrovni. Na národnej úrovni je to FFG, v Štajersku SFG (Štajerská 
rozvojová agentúra) a v Korutánsku KWF (Korutánsky hospodársky fond). FFG je agentúra 
priamo pod Ministerstvom dopravy, infraštruktúry a technológie (BMVIT) a Ministerstvom 
hospodárstva a práce (BMWA). Príspevok agentúre zo štrukturálnych fondov je asi 7%. FFG 
má aktívnu úlohu v stratégii regionálneho rozvoja a v dosahovaní cieľov EÚ. FFG považuje 
dosiahnutie lisabonských cieľov za základ rakúskej ekonomiky z podobných dôvodov, aké 
uvádzajú iné národné i regionálne subjekty. Otvorenie sa EÚ smerom na východ, príchod 
nových konkurentov na európskej a globálnej úrovni, národná ekonomika zameraná na SME 
s nízkou úrovňou R&D, starnúca populácia a nutnosť prijať Göteborské ciele sú týmito 
dôvodmi. 

Lisabonská stratégia má významnú úlohu v programoch FFG. (Napríklad v regióne 
Burgenland 50% alokovaných fondov bolo pre projekty vychádzajúcich priamo z Lisabonskej 
zmluvy). K týmto úlohám ponúka národná agentúra ÖROK programy pre 4 oblasti: 

− Všeobecné programy (s veľkou tematickou flexibilitou) 
− Štrukturálne programy (kde nachádzame projekty na rozvoj kompetenčných centier 

a výskumných inštitútov) 
− Tematické programy (zdôrazňujúce špecifické technologické oblasti) 
− Aeronautický a vesmírny program (Rakúsko nemá dôležitý sektor v tejto oblasti, ale je to 

jedna z oblastí, ktorej sa venuje veľká pozornosť a považuje sa za potenciálnu vzhľadom 
na jej šance v budúcom rozvoji a geografickú polohu krajiny, nachádzajúcu sa v centre 
a blízko krajinám, kde má aeronautický sektor veľký význam – ako Nemecko a juh 
Francúzska). (ÖROK: The Austrian Spatial Development Concept, 2001)   

 
Štrukturálne fondy v súčasnosti podporujú väčšinu programov, ktoré ponúka FFG. Je 

relevantné, že inštrukcie EÚ „nútia“ spoločnosti a agentúry pracovať spolu, nakoľko 
spolupráca vychádzajúca z priebežného dialógu je dôležitá pri dosahovaní úspechu projektov 
a napokon aj programov. V Štajersku vznikol s pomocou štrukturálnych programov vedecký 
park. Vedecký park Graz slúži ako koncepčné stredisko pre začínajúce spoločnosti 
a kombinuje výkony regionálnych univerzít. Samotná budova je postavená z inovačného 
a patentovaného dreveného materiálu. Použil sa nový prístup vo výrobnej technológii a je to 
dobrý príklad štajerských drevárskych klastrov vyrábajúcich pre širší a konkurenčný trh.3 
V Korutánsku FFG a KWF spolupracujú v programe pre výskumné a rozvojové projekty, čím 
posilňujú konkurencieschopnosť prostredníctvom podpory R&D, nových technológií, 
výrobkov a služieb. Štajerská rozvojová agentúra (SFG) a Korutánsky hospodársky fond 
(KWF) sú, podobne ako FFG, regionálne agentúry, ktoré ponúkajú podporu a programy 

                                                 
2  www.ffg.at 
3  www.sciencepark.at 
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regionálnym podnikom. Pre regionálny vývoj je inovácia kľúčovým slovom, preto ponúkané 
granty, pôžičky a programy sledujú túto perspektívu. KWF a SFG dostávajú svoje finančné 
prostriedky z ministerstva hospodárstva a práce a z ministerstva dopravy, infraštruktúry 
a technológie. FFG má kooperačnú dohodu s regiónmi vo forme stratených grantov pre 
konkurenčný sektor (podniky) a nekonkurenčný sektor (univerzity a výskumné inštitúty). 
Finančné plány SFG a KWF sú väčšinou vo forme pôžičiek. Toto je forma spolupráce medzi 
národnými a regionálnymi agentúrami. Pokiaľ ide o alokáciu štrukturálnych fondov, za 
koordináciu je zodpovedná Spolková kancelária. Platobný úrad dostane peniaze z EÚ 
a presúva ich do regiónov podľa vopred určených kritérií. Diskusia a určovanie týchto kritérií 
sú citlivá záležitosť, do ktorej patrí aj lobovanie a diskusie na regionálnej, ako aj na národnej 
úrovni. Rakúske regióny majú financovanie zo štrukturálnych fondov v nasledujúcom období 
znížené o 40%. Spojenie dvoch alebo viacerých regiónov sa uvádza ako možnosť spojiť 
finančné prostriedky a prekonať toto zníženie. Výhodou zjednotenia bola aj príležitosť 
rozvíjať regionálne stratégie v širšom rozsahu, čím sa optimalizujú požadované investície. 
Napr. jeden program pre stimulovanie a spoluprácu medzi SME a vytváraním klastrov by 
mohol byť vytvorený pre dva a viac regiónov. Potrebné investície by sa rozdelili medzi tieto 
regióny. V Rakúsku však silné regionálne tradície vyústili do politického rozhodnutia neisť 
ďalej v tomto zjednocovaní a návrh bol stiahnutý z rokovaní. 
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ABSTRACT 
 
The main theme of the article is regional disparities in Serbia on the regional level. The author in the work 
includes the analysis of historical and economical development and socioeconomic conditions of Serbia. In 
the analysis of historical and economical development the author describes conditions that enabled current 
status quo. The author deals with the regional differences within the country on the level of a region. The 
base of the categorization is author’s own selection of economic indicators like economic activities of 
population, employment and unemployment, number of business in region, work spending on one employee 
and other indicators. The analysis of regional disparities in Serbia consists of information received from “The 
strategy of regional development of Serbia in 2007-2012”.  
 

ÚVOD 
 

Srbská republika je krajina ležiaca na Balkánskom polostrove, ktorá počas svojej 
histórie prešla zložitými obdobiami rastu a úpadku. Po stabilnom období Titovej vlády po 
druhej svetovej vojne sa krajina začala zmietať v občianskej vojne a medzinárodnej 
izolovanosti. Dnes je Srbsko stabilnou krajinou, ktorá chce napredovať a stať sa regionálnym 
ekonomicko-politickým lídrom. Vedenie krajiny si uvedomuje problémy a snaží sa nájsť 
riešenia značných sociálno–ekonomických disparít medzi jednotlivými regiónmi. Cieľom 
tohto príspevku je na základe nami zvolenej metodiky poukázať na rozdiely v úrovni rozvoja 
jednotlivých regiónov. Ako základná územná jednotka nám bude slúžiť okruh, ktorý 
predstavuje stupeň územno-správneho členenia krajiny. 

 

EKONOMICKÝ VÝVOJ 
 

Pre pochopenie súčasných rozdielov v rozvoji regiónov je potrebné poznať 
ekonomický vývoj celej krajiny, ktorý budeme hodnotiť od obdobia druhej svetovej vojny na 
základe údajov získaných z publikácie Nacionalna Ekonomija, vydanej Ekonomickou 
univerzitou v Belehrade.  

V prvých povojnových rokoch od roku 1947 do roku 1952 je zaznamenaný priemerný 
ročný rast ekonomiky v hodnote  1,9% HDP. Po prepočítaní na paritu kúpnej sily je miera 
rastu ešte nižšia a dosahuje iba 0,9%. V tomto období prechádza Juhoslávia na socialistický 
spôsob centrálne riadeného hospodárstva a prílišná pozornosť sa venuje rozvoju ťažkého 
priemyslu a energetiky. Krajina sa pod Titovým vedením snažila dosiahnuť sebestačnosť v čo 
možno najširšom portfóliu aktivít. 

Obdobie rokov 1952 až 1964 je poznačené výrazným rastom hospodárstva, ktorý 
dosahuje až 8,3% HDP v ročnom priemere. Toto obdobie je označované ako zlaté obdobie 
povojnového rozvoja s dynamickým rastom zamestnanosti, zakladaním nových výrobných 
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kapacít a zlepšením efektívnosti kapitálu. Vysoké miery rastu zaznamenané v tomto období 
však nezohľadňujú niektoré problémy, ktoré začínajú vrhať tieň na kvalitu uskutočňovaného 
rastu. Môžeme otvorene povedať, že v tomto období sa premeškala možnosť znížiť 
štrukturálne disproporcie v priemysle, ktoré sa neskôr prehlbovali a viedli k spomaleniu 
hospodárskeho rastu a tiež k neskorším výrazným regionálnym rozdielom.     

Od polovice 60-tych rokov sa tempo rastu ekonomiky spomaľuje. V období 1965 až 
1979 dosahuje priemerne 5,6% ročne. Aj keď je zaznamenaný pokles oproti 
predchádzajúcemu obdobiu, krajina ešte stále zaznamenáva rast. Kvalita tohto rastu sa však 
už výrazne zhoršuje. Znižuje sa kvalita výroby, spomaľuje sa rast zamestnanosti  a prehlbujú 
sa štrukturálne rozdiely v priemysle a zvyšuje sa deficit zahraničného obchodu. Zadlženosť 
krajiny sa zvyšuje a vnútorné problémy sa prehlbujú a nevenuje sa im žiadna pozornosť.  

V rokoch 1980 až 1990 dochádza k drastickému spomaleniu hospodárskeho rastu. 
Priemerná ročná miera rastu v tomto intervale dosahuje iba 0,7% HDP. Nakoľko je 
zaznamenaný rast počtu obyvateľov, miera rastu v parite kúpnej sily je ešte nižšia, iba 0,6%. 
Produktivita hospodárstva sa aj naďalej zhoršuje, tak ako aj investičné aktivity a naopak rastie 
nezamestnanosť a inflácia. 

Kríza ekonomického rastu v rokoch 1980-1990 predstavuje záverečnú fázu 
dlhoročného procesu spomaľovania tempa výroby. Korene krízy sú hlboké a sú založené na 
nezdravom ekonomickom raste predchádzajúcich období. Ku koncu 80-tych rokov dochádza 
v krajine k drastickým zmenám vo výrobnom systéme spojených s prechodom ekonomiky na 
trhové hospodárstvo. Krajina mala podľa mnohých analytikov najlepšie predpoklady 
ekonomiky na takmer plynulý prechod z centrálne riadeného na trhové hospodárstvo.  
Očakávané výsledky sa však nedostavili a do procesu transformácie zasiahli aj iné faktory. 
Zrýchlený rozpad juhoslovanského trhu ničí skoro všetky formy ekonomickej spolupráce 
medzi republikami a celková úroveň výroby značne upadá. Do začiatku roku 1991 sa štyri 
pôvodné Juhoslovanské republiky oddelia a z pôvodnej Juhoslávie ostane len Srbsko a Čierna 
Hora pod spoločným názvom Juhoslovanská Zväzová republika (JZR). 

Po ekonomickej stagnácii celej Juhoslávie v 80-tych rokoch sa novovzniknutý štát 
dostáva do ešte horších problémov. V roku 1990 je zaznamenaný prepad výroby o 7,9% 
oproti roku 1989 a v nasledujúcom roku je to už 11,6%. Do najťažšej situácie sa však krajina 
dostáva v nasledujúcich rokoch občianskej vojny. Vojna prerušila proces transformácie 
ekonomiky a sankcie uvalené BR OSN na Juhoslovanskú Zväzovú republiku situáciu ešte 
zhoršujú. Krajina sa izoluje od sveta čo jej spôsobuje strašné škody, lebo hospodárstvo malo 
silné väzby na zahraničie. Celková výkonnosť hospodárstva krajiny klesla v roku 1992 
o 27,9% a v roku 1993 o 30,8%. Priemerný ročný rast sa v rokoch 1990–1993 pohyboval na 
úrovni 22,5% (Nacionalna Ekonomija). Výsledkom tohto procesu bolo, že v roku 1993 
dosahovala výkonnosť ekonomiky iba 2/5 výkonnosti v roku 1989.  

Ako reakcia na neudržateľnú situáciu bol na začiatku roku 1994 uskutočnený tzv. 
Avramovičov program, ktorého úlohou bola monetárna rekonštrukcia a ekonomická reforma 
JZR. Program čiastočne splnil svoj účel, ale po prechodnom prerušení sankcií dochádza k ich 
obnoveniu v roku 1998 po zhoršení situácie v Kosove. V tomto období sa ukazuje, že sociálne 
ciele vlády boli postavené nad zdravý ekonomický rozvoj a krajina v podmienkach obnovenej 
blokády stráca ekonomickú stabilitu. K drastickému zhoršeniu situácie došlo pod vplyvom 
bombardovania zo strany NATO v roku 1999. Úroveň výroby po bombardovaní 
predstavovala iba 42,4% z roku 1989. Miloševič zaviedol blokádu Čiernej Hory z dôvodu 
nerešpektovania jeho politiky. Začína sa oddeľovanie ekonomík Srbska a Čiernej Hory. 

Hospodársky rast krajiny je obnovený v roku 2000, kedy v krajine dochádza 
k politickej zmene. V ekonomickej sfére je však zaznamenaný pokles rastu výroby, ktorý je 
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niekedy označovaný ako transformačná recesia. Podľa zistení Ekonomickej univerzity 
v Belehrade malo tempo rastu v prvých troch rokoch reformy klesajúcu tendenciu. V roku 
2001 5,3%, v roku 2002 3,8%, a v roku 2003 už iba 2,0%. V roku 2004 to už však bolo 8%. 
V tomto období sú už ekonomiky oboch štátov prakticky oddelené. Údaje v grafe sú za 
federáciu Srbska a Čiernej Hory.  

 

Graf: Vývoj rastu HDP JZR, neskôr Srbska a Čiernej Hory 
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Zdroj:  Podľa Nacionalna Ekonomija             

 
V súčasnosti má Srbsko štatút potenciálnej kandidátskej krajiny Európskej Únie, tak 

ako iné štáty regiónu. V apríli 2008 podpísalo Srbsko asociačnú a stabilizačnú dohodu s EU 
a ratifikovalo ju ešte v tom roku. Krajina obnovila rokovania o pristúpení k WTO v roku 
2005. Krajina je signatárom Regionálnej dohody o voľnom obchode CEFTA, ktorá nahradila 
32 bilaterálnych dohôd o voľnom obchode medzi krajinami juhovýchodnej Európy. 
Ratifikáciou dohody sa zaväzuje k jednotnému prístupu ku všetkým trhom novo sformovanej 
zóny. Srbsko spoločne s Čiernou Horou sú jedinými krajinami, okrem krajín SNŠ, ktoré majú 
podpísanú dohodu o voľnom obchode s Ruskou federáciou, čo umožňuje prístup na trhy so 
150 mil. obyvateľov. Srbská ekonomika pokračovala v raste aj v roku 2008. Oproti roku 2007 
dosiahli ekonomické aktivity, merané cez HDP v stálych cenách roku 2002, rast 6,1%. 
Priemyselná produkcia zaznamenala v roku 2008 nárast o 1,4% a zastavila klesajúci trend 
z druhej polovice roku 2007. Najväčší podiel rastu zaznamenala oblasť ťažby (4,7%). V 
poľnohospodárskej výrobe bol zaznamenaný rast produkcie o 9% a rast produkcie o 4,9% 
zaznamenalo stavebníctvo. V rastúcom trende pokračovali sektory dopravy, skladovania 
a komunikácie a sektor telekomunikácií. 

 

ČLENENIE REGIÓNOV NA ÚROVNI OKRUHOV 
 

Na základe uvedených regionálnych disparít medzi jednotlivými okruhmi sme sa 
pokúsili vyčleniť vlastnú kategorizáciu regiónov. Naštartovanie hospodárskych aktivít si 
vyžaduje presnú a zodpovednú kvalifikáciu regiónov, ktorá umožní lepšie diferencovať 
hospodárske stimuly pre individuálne potreby regiónov.  
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Za základ kategorizácie sme si vybrali ekonomické indikátory hospodárskej aktivity 
obyvateľstva ako zamestnanosť a nezamestnanosť a iné ukazovatele ako podiel podnikov 
nachádzajúcich sa v regióne z počtu podnikov v krajine, výšku investícií v % zo všetkých 
investícií v krajine a pracovné náklady na jedného zamestnanca v dinároch. Získané údaje sú 
uvedené v tabuľke. 

 
Tabuľka: Vybrané ukazovatele okruhov v Srbsku. 

 

Región 
Zamestnanosť 

v % 
Nezamestnanosť 

v % 
Podiel 

podnikov 
Podiel 

investícií  v % 

Pracovné 
náklady na 

zamestnanca v 
RSD 

Grad Beograd 38,9 21,5 39,5 45,1 508,9 
Severno-bački 28,5 34.7 3,8 1,2 340,6 

Srednje-
banatski 

21,1 41.2 
1,6 1,2 352,4 

Severno-
banatski 

22,6 36.2 
1,5 0,9 380,5 

Južno-banatski 24,4 37.1 3,3 2,0 455,7 
Zapadno-bački 22,9 40.1 2,0 2,3 407,7 

Južno-bački 35,3 29,1 11,4 8,1 456,6 
Sremski 21,2 42.8 3,0 0,7 329,9 

Mačvanski 20,2 43.8 2,8 1,6 283,1 
Kolubarski 23,4 29.0 2,1 1,1 293,9 
Podunavski 23,4 34.1 1,7 0,6 444,7 
Braničevski 19,5 20,9 1,6 1,0 406,5 
Šumadijski 26,6 32.1 2,4 1,4 355,3 
Pomoravski 27,9 30,1 2,5 1,8 314,3 

Borski 23,9 30,4 0,8 0,7 317,3 
Zaječarski 22,2 32.5 0,9 0,4 277,5 
Zlatiborski 22,5 38.6 2,6 2,0 335,0 
Moravički 25,6 32.6 3,0 0,9 292,1 

Raški 24,3 42.8 3,0 1,1 304,0 
Rasinski 21,3 34.5 2,1 0,9 292,7 
Nišavski 26,5 33.0 4,0 5,1 328,6 
Toplički 18,0 46.0 0,5 0,2 231,7 
Pirotski 27,8 34.8 0,7 0,6 311,0 

Jablanički 20,6 44.5 1,5 0,6 264,7 
Pčinjski 21,8 41.6 1,8 1,6 316,3 

Základná 
hodnota -  
priemer 

 
 

27,6 

 
 

32.4 100,0 100% 413,7 

 
Zdroj: Stratégia regionálneho rozvoja Srbska na roky 2007 až 2012 

 
Z údajov uvedených v tabuľke sme rozdelili okruhy v Srbskej republike do piatich 

kategórií. Okruh Grad Beograd, ktorý vo všetkých ukazovateľoch okrem nezamestnanosti, 
dosahuje najvyššie hodnoty sme vyčlenili do samostatnej skupiny. Ako je z tabuľky zrejmé, 
tento región nielenže dosahuje najvyššie hodnoty, ale medzi ním a nasledujúcim regiónom je 
výrazná priepasť. Pri kategorizácii nás zaujímala predovšetkým súhra viacerých 
nepriaznivých či priaznivých ukazovateľov  v regióne a priestorová diferenciácia jednotlivých 
problémových regiónov. Stratégia regionálneho rozvoja Srbska vyčleňuje problémové regióny 
na úrovni opštín, teda hierarchicky nižšej úrovne správneho členenia. Podľa nášho názoru je 
efektívnejšie zamerať sa na úroveň okruhov, pretože podľa nášho názoru, sa problémy 
regionálneho rozvoja ľahšie riešia na úrovni okruhov, ktoré disponujú vlastnou samosprávou, 
administratívnym aparátom, väčším objemom finančných prostriedkov a môžu sa lepšie 
prezentovať pri prilákaní zahraničných investorov. 
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Najmenej rozvinuté regióny 
 

V tejto skupine sú regióny (okruhy) s najnižšími ukazovateľmi. Patria sem okruh 
Toplički a okruhy Pčilinski, Jablanički, Mačvanski, Sremski a Srednje-banatski. Okruhy sú 
charakterizované veľmi nízkou úrovňou zamestnanosti, ktorá sa pohybuje od 18,0% v okruhu 
Toplički až po 21,8%  v okruhu Pčilinski. Okrem nízkej úrovne zamestnanosti tieto regióny 
sužuje aj vysoká nezamestnanosť od 41,2% až do 46,0%. Podiel podnikov nepresahuje 3,0% 
v regióne a podiel na celkových investíciách dosahuje najviac 1,6%.  

Priestorovo sa tieto okruhy sústreďujú do dvoch skupín (mapa). Prvá skupina susedí 
s Kosovom v čom okrem vyššie spomenutých nedostatkov v oblasti ekonomickej, vidíme 
výrazný nedostatok, pretože práve táto poloha predstavuje problém v ďalšom rozvoji týchto 
oblastí. Pokiaľ nebudú dostatočne stimulované zo strany Srbska alebo sa nevyvinie vlastná 
iniciatíva je len veľmi ťažko predpokladať rýchle zlepšenie situácie v týchto oblastiach 
krajiny.  

Do druhej priestorovej podskupiny patria okruhy Mačva, Srem a Srednji Banat, ktoré 
sa  nachádzajú v severo-západnej časti krajiny. Poloha tejto skupiny nie je tak výrazne 
negatívna. Okruhy susedia s ekonomicky najvyspelejším regiónom krajiny s Belehradom. 
Okrem toho Srednji Banat susedí s členom EU s Rumunskom. Aj táto skutočnosť však môže 
viesť skôr k negatívnym hospodárskym ukazovateľom pretože pod vplyvom blízkosti silného 
hospodárskeho centra dochádza k odsunu aktivít a obyvateľstva do týchto oblastí. Regióny 
disponujú väčším priestorovým potenciálom ako prvá skupina a majú teda lepšie šance na 
uskutočnenie hospodárskeho rastu. Blízkosť hlavného mesta by v budúcnosti mohla zohrávať 
dôležitú úlohu v rozvoji a prilákaní zahraničných investícií.  

 
Regióny s rozvojovými problémami 

 
Táto skupina okruhov je charakterizovaná nízkou úrovňou zamestnanosti a relatívne 

vysokou nezamestnanosťou. Rozhodujúcim určovacím kritériom je však výška investícií 
a podiel podnikov. Zaraďujeme sem okruhy Pirot, Zaječar, Bor, Podunavlje a Severni Banat.  

Úroveň zamestnanosti sa v tejto skupine pohybuje od 27,8% v Pirotskom, čo je jediná 
hodnota prevyšujúca republikový priemer, až po 22,2% v Zaječarskom okruhu. 
Nezamestnanosť kolíše od 36,2% v okruhu Severní Banat až po 30,4% v Borskom okruhu. 
Podiel podnikov ani v jednom okruhu nepresahuje 2%. Najvyšší je v Podunavskom (1,7%) 
a najnižší v Pirotskom okruhu (0,7%). Tiež podiel na investíciách nie je v žiadnom z týchto 
okruhov vyšší ako 1%, pričom najnižší je v Pirotskom a Podunavskom, zhodne po 0,6% 
a najvyšší v Severno-banatskom 0,9%. 

Priestorovo sa tieto regióny diferencujú do dvoch skupín. Prvá skupina sa tiahne 
pozdĺž hraníc s Bulharskom a Rumunskom. Ide o okruhy Pirot, Zaječar a Bor, ktoré majú 
podobné problémy ako regióny susediace s Macedónskom a Kosovom. Hranica s EU je pri 
tejto skupine výrazne dlhšia a absentuje tu aj nevyriešenosť Kosovskej otázky, preto majú 
tieto okruhy lepší potenciál ako ich susedia zo skupiny najmenej rozvinutých. Lepšie sú aj 
ukazovatele o počte podnikov a prílevu investícií, čo tiež naznačuje istý skrytý potenciál 
v týchto okruhoch. Pri ich prípadnom ďalšom rozvoji nebude potrebná výrazná pomoc štátu, 
hoci vnútorné stimuly z regiónu budú nevyhnutné. 

Druhú skupinu regiónov tvoria dva samostatne ležiace okruhy. Jedným je Podunavlje 
ležiace v centre krajiny a susediace s Belehradom a druhým je Severni Banat ležiaci na 
severe. Tieto regióny susedia tak s rozvinutými regiónmi, či už v Srbsku (Podunavlje) alebo 
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za jeho hranicami. Tvoria akési ostrovy, kde sa nehrnú investície a nie je veľký počet 
podnikov. To môžeme pripísať práve blízkosti rozvinutejších centier. Okruh Severni Banat 
má veľmi výhodnú polohu. Patrí medzi okruhy s najdlhšou hranicou s EU, čo by mohol 
využiť pri ďalšom rozvoji. Okruh Podunavlje by v budúcnosti mohol ťažiť zo svojej polohy 
blízko centra. Veľa však bude závisieť na samotnom rozvoji centra a snahe predstaviteľov 
regiónu.  

 

Priemerne rozvinuté regióny 
 

Do tejto skupiny patria okruhy Zapadna Bačka, Kolubara, Braničevo, Zlatibor, Raška 
a Rasina. Skupinu charakterizuje pomerne nízka zamestnanosť aj nezamestnanosť a dobré 
zastúpenie podnikov a investícií v regióne. Podiel podnikov v týchto regiónoch je v rozmedzí 
od 1,6% v okruhu Braničevo až do 3% v okruhu Raška. Podiel investícií sa pohybuje od 0,9% 
do 2,3%. Oproti predchádzajúcim dvom skupinám majú tieto okruhy lepšie podmienky pre 
rozvoj hospodárstva. Zamestnanosť sa už približuje srbskému priemeru a výška investícií je 
tiež na lepšej úrovni.  

Tri okruhy z tejto skupiny sú priestorovo sústredené v južnej časti na hraniciach 
s Čiernou Horou a Kosovom. Ide o okruhy Raška, Zlatibor a Rosina. Tieto okruhy aj napriek 
svojej nevýhodnej polohe nepatria medzi najviac zdevastované.  

Do druhej podskupiny regiónov na základe priestorovej diferenciácie by sme mohli 
zaradiť ostatné menej rozvinuté okruhy. Okruh Kolubar pravdepodobne dopláca na blízkosť 
centra Belehradu. Aj keď má dosť výrazné regionálne centrum v podobe mesta Valjevo. 
Podobne je na tom aj okruh Braničevo, ktorý síce má regionálne centrum v podobe 
Požarevaca, starého priemyselného mesta, jeho význam však v posledných rokoch slabne. 
Okruh Zapadná Bačka je jediným okruhom z tejto skupiny, ktorý leží na území Vojvodiny. 
Problémom okruhu je nízka zamestnanosť a vysoká úroveň nezamestnanosti. Dobrou správou 
je relatívne vysoký podiel podnikov a investícií. Okruh má predpoklady v budúcnosti ťažiť zo 
svojej výhodnej polohy a realizovať rozvoj.  

Všetky okruhy tejto skupiny majú relatívne dobrú infraštruktúru a priaznivé sú aj 
pracovné náklady na jedného zamestnanca, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 407,7 dinára 
v Zapadno-bačkom okruhu až po 292,7 dinára v okruhu Rasina. Medzi okruhmi nie sú 
viditeľné veľké rozdiely, skupina je relatívne homogénna.  

 
Nadpriemerne rozvinuté regióny 

 
V tejto skupine už pozorujeme výraznejšie rozdiely medzi regiónmi. Zaraďujeme sem 

okruhy Severna Bačka, Južni Banat, Južna Bačka, Šumadija, Pomoravlje, Moravica a Nišava. 
Okruh Južna Bačka dominuje vo všetkých ukazovateľoch. Ostatné okruhy majú mierne 
podpriemernú zamestnanosť, okrem Severnej Bačky. Nezamestnanosť sa pohybuje okolo 
republikového priemeru a podiel podnikov presahuje 2%. Výška investícií je v rozmedzí od 
0,9% do 5,1%.  

Tieto okruhy majú veľmi dobré predpoklady pre ďalší rozvoj. Napomáha tomu aj 
priaznivá vzdelanostná štruktúra obyvateľstva. Južná Bačka, Nišava, Šumadia sú regióny 
s najvyšším podielom vysokoškolsky vzdelaných ľudí v krajine. V každom z týchto troch 
okruhov sa nachádza univerzita, čo by mohol byť ďalší stimul pre rozvoj regiónov. Pracovné 
náklady na zamestnanca tu kolíšu od 292,1 dinára na zamestnanca v Moravici, až po 456,6 
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dinára v Južnej Bačke. Potvrdzuje sa trend, že v rozvinutejších regiónoch je cena práce a teda 
aj pracovné náklady vyššie.  

Priestorovo skupina netvorí jeden kompaktný celok. Na severe vo Vojvodine sú 
okruhy Severna Bačka, Južni Banat a Južna Bačka. Okruhy Severná Bačka a Južni Banat 
patria medzi tradičné priemyselné oblasti s nízkym zastúpením vidieckeho obyvateľstva 
a priemyselnou tradíciou. Druhou podskupinou, relatívne kompaktnou, sú regióny 
v centrálnej a južnej časti krajiny. Tieto okruhy majú výhodnú priestorovú polohu v rámci 
štátu. Dlhoročnou izoláciou Srbska sa väčší rozvoj sústredil vo vnútrozemí a nie v oblastiach, 
ktoré susedili s rozvinutejšími regiónmi. Nesmieme pritom zabúdať na oblasť Vojvodiny, 
ktorá patrí k rozvinutejším, hoci polohovo je perifériou.  

 
Metropolitný región 

 
Ako sme spomenuli v úvode kapitoly, región hlavného mesta Belehradu je vyčlenený 

ako samostatná skupina. V rámci územnosprávneho členenia Srbska sa región nazýva Grad 
Beograd. Región vo všetkých ukazovateľoch vykazuje najpriaznivejšie hodnoty. Rozdiel 
medzi ním a „najlepším“ regiónom predchádzajúcej skupiny je zrejmý. V zamestnanosti 
predstavuje síce len 3,5%, ale v nezamestnanosti už 7,6%, v podiele podnikov 28,1% 
a v investíciách 37%. Oproti republikovému priemeru má tento okruh najpriaznivejšie 
a najvyššie rozdiely. Výrazná je dominancia v podiele podnikov a v podiele investícií. 
V podiele podnikov dosahuje 39,5%, čo môže byť spôsobené efektom metropoly, teda 
vykazovanie aktivít a ziskov v hlavnom meste hoci spoločnosť realizuje svoje aktivity aj 
v iných častiach štátu. V podiele investícií získal Belehrad prím svojimi 45,1% na všetkých 
investíciách v krajine.  

Belehrad bude pravdepodobne aj v budúcnosti ťažiť zo svojej metropolitnej funkcie 
a dobiehanie ostatných regiónov bude len veľmi pomalé a to aj po prípadnom vstupe do EU, 
nakoľko nová politika pólov rastu podporuje lepšie rozvinuté regióny. Okrem toho Belehrad 
ako mesto je a bude veľkým lákadlom pre turistov. A netreba zabúdať na jeho postavenie ani 
v súvislosti so zahraničnými investíciami, ktoré sa zvlášť v postkomunistických krajinách 
sústredia do metropolitných oblastí.     

Priestorovú difereciáciu regionálnych disparít na úrovni okruhov znázorňuje mapa. 
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ZÁVER 
 

Tento príspevok sa snaží podať ucelený pohľad na rozdiely v rozvoji jednotlivých 
regiónov Srbska. Úroveň rozvoja sme hodnotili na základe nami zvolených kritérií, pričom 
ako reprezentačná jednotka nám slúžil okruch. Údaje boli získané zo Stratégie regionálneho 
rozvoja Srbska na roky 2007-2013. Na základe našich zistení sme okruhy  Srbska rozdelili do 
piatich kategórií. Srbsko sa vyznačuje veľkou mierou heterogenity svojich regiónov.  

Riešenie vidíme v uskutočňovaní reforiem na dvoch hierarchických úrovniach. Na 
štátnej úrovni je potrebná reforma regionálnej politiky s jasne určenými cieľmi a nástrojmi na 
ich realizáciu. Reforma by mala zahŕňať aj ďalší presun kompetencií a finančných 
prostriedkov na úroveň okruhov. Na regionálnej úrovni si každý okruh vyžaduje osobitný 
prístup so zhodnotením problémov a návrhom ich riešenia. Každý okruh by mal mať 
vypracovanú vlastnú stratégiu rozvoja, vychádzajúcu z komplexnej analýzy svojho 
postavenia. Mnohé problémové regióny sú priestorovo zoskupené do celkov a preto je 
potrebná ich vzájomná spolupráca pri riešení problémov a to nie len na úrovni okruhov ale aj 
na štátnej úrovni. V kontexte zjednotenej Európy netreba zabúdať ani na možnosti 
vyplývajúce z nadviazania cezhraničnej spolupráce. 
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ABSTRACT 
 
In the article the authors show, that the company ability to compete in the regional commodity market is 
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Возможность компании конкурировать на региональном товарном рынке 

находится в прямой зависимости не только от конкурентоспособности продукции, но и 
от  методов управления, оказывающих воздействие на результаты конкурентной 
борьбы. 

Несмотря на имеющиеся конкурентные преимущества компании, ей необходимо 
иметь определенную базовую стратегию, которая позволила бы обеспечить успех. 
Стремление быть впереди во всех сферах конкурентной борьбы иногда заставляет 
компании отказываться от ранее разработанной стратегии конкуренции. 

Стратегия должна быть ориентирована на противодействие компаниям – 
конкурентам и в меньшей степени учитывать особенности управления этими 
компаниями. Вместе с тем, образование руководителей компании, их подходы к 
ведению бизнеса, опыт, способности и другие персональные характеристики во многом 
определяют возможные реакции на изменение рынка. Это означает, что стратегия 
конкуренции должна рассматривать в качестве объекта соперничества не только 
компанию, но и ее аппарату управления со свойственным ему стилем руководства, что 
позволит более точно и адекватно реагировать на возможные контрмеры. Последние 
должны отражать и интересы жителей региона. 

Однако большинство компаний, действуя в определенном регионе, не пытаются 
сделать свою стратегию более четкой и ясной и принципиально не посвящают в нее 
своих работников. Без ясного понимания стратегической ориентации компании 
невозможно планировать свою деятельность, соблюдать преемственность в подготовке 
и реализации конкретных региональных мероприятий. Эффективность реализации 
стратегий (а значит, и превосходство над конкурентами) во многом зависит от 
сплоченности коллектива, что должны достичь менеджеры компании. 

Понимание негативных последствий реализации стратегии конкурентных 
преимуществ должно уберечь от неправильных действий при выборе схем 
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конкурентного поведения на рынке. Главной процедурой выбора должна быть 
взвешенная оценка сильных и слабых сторон каждой стратегии и реальных 
возможностей компании по ее использованию в условиях сложившейся конъюнктуры 
рынка на регионе. В этой связи авторы статьи сформировали Модель конкурентных 
преимуществ компании в регионе (рис. 1). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель конкурентных преимуществ компании в регионе 
 

Стимулом для использования стратегии снижения себестоимости продукции 
является значительная экономия на масштабе производства и привлечение большего 
числа потребителей, для которых цена является определяющим фактором в процессе 
приобретения товара. Стратегия состоит в ориентации на массовый выпуск 
стандартной продукции, что обычно более эффективно и требует меньших удельных 
издержек, чем изготовление небольших партий разнородной продукции. В этом случае 
экономия переменных издержек достигается за счет высокой специализации 
производства. Постоянные же издержки в расчете на единицу продукции, убывая с 
ростом объемов производства, создают дополнительный резерв удешевления изделий. 
Компания, придерживающаяся стратегии снижения себестоимости, ориентируется на 
изготовление недорогих, но качественных изделий. Стремление быть лидером в 
области достижения наименьшей себестоимости в отрасли большой доли рынка, 
применения ресурсосберегающих технологий, осуществления четкого контроля над 
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накладными расходами и другими видами постоянных издержек. Для реализации 
стратегии снижения себестоимости компания должна обладать в регионе большой 
долей на рынке и иметь широкий доступ к дешевым сырьевым ресурсам; спрос на 
выпускаемую продукцию должен быть эластичен по цене и достаточно однороден по 
структуре, а конкуренция должна происходить преимущественно в ценовой области. 

Стратегия снижения себестоимости продукции предъявляет специфические 
требования к организации производства и управления на регионе. Необходимо 
обратить внимание, что часто складывается неправильное представление о стратегии 
снижения себестоимости как о стратегии реализации продукции только по низким 
ценам. Производитель, который имеет низкие издержки, может позволить установить 
цены ниже рыночных цен. Но пока он будет проводить такую политику в среде 
жесткой ценовой конкуренции, высока вероятность потери части прибыли, так как при 
снижении цен такая компания продолжает извлекать доходы, в то время как другие 
конкуренты в регионе вынуждены покинуть данный бизнес. Таким образом, компания 
с низкими издержками должно ориентироваться на средние рыночные цены или цены 
незначительно ниже средних цен. При этом оно способно выдержать конкуренцию и 
получить большую прибыль, чем при реализации продукции по низким ценам. 

Повышая свою конкурентоспособность в регионе, компания должна 
максимально дифференцировать продукцию. Дифференциация основывается на 
специализации и изготовлении особой продукции, являющейся модификацией 
стандартного изделия. Такая продукция оказывается незаменимой для потребителей в 
том случае, если стандартные изделия их не устраивают. Обособление товара на рынке, 
а в более широком смысле – дифференциация его коммерческих характеристик может 
проводиться за счет создания продукции с более совершенными техническими 
параметрами, качеством исполнения, на базе обеспечения более широкого выбора 
услуг при реализации и эксплуатации изделий, на основе привлекательности низких 
цен. Таким образом, основная идея дифференциации состоит в сосредоточении усилий 
на пользующейся ограниченным спросом продукции, что позволяет уклониться от 
ценовой конкуренции с более мощными компаниями и в то же время дает возможность 
конкурировать с ними за специфические группы потребителей. 

Привлекательным способом дифференциации продукции является 
использование приемов, менее всего похожих на приемы своих конкурентов. Это 
заставляет искать новые, оригинальные пути выделения своей продукции и приносит 
на рынок разнообразие. Вместе с тем одновременное использование нескольких 
способов дифференциации может привести к попытке сделать перейти на путь 
унификации. Наиболее типичное направление использования стратегии 
дифференциации состоит в сосредоточении усилий на одном из мотивов приобретения 
продукции потребителями и развитии своих возможностей с целью более полного и 
качественного удовлетворения специфических потребностей. Дифференцирующий 
свою продукцию производитель должен «добавить» к ней такие особенные 
коммерческие атрибуты, которые отличали бы ее от всех других видов продукции. 
Первостепенной задачей для компании при этом является увеличение разницы между 
ценой и издержками. Успешно функционирующая компания – дифференциатор имеет 
больше возможностей получить доход от расширения производства, чем от высоких 
цен. 
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ВЫВОДЫ 
 
Проведенные исследования показывают, что покупатели различаются по своим 

потребностям, предпочтениям и средствам, которыми они располагают. Именно такую 
градацию клиентуры и учитывает стратегия дифференцирования рынка. Региональный 
рынок рассматривается не как недифференцированное единство, а как образование, 
состоящее из отдельных групп потребителей, которые различаются по определённым 
важным для учёта спроса отличительным признакам. На них должна быть 
ориентирована специфически сегментированная активность фирм. 

Поскольку для рынка характерна дифференциация желаний покупателей, то в 
этой связи именно стратегия сегментирования рынка имеет значительные 
преимущества. Она дает более точное и дифференцированное знание рынка. В 
результате создается преимущество над конкурентами либо путем дифференциации 
продукции на основе более полного удовлетворения нужд целевого рынка, либо путем 
достижения меньших издержек (стратегия себестоимости) при обслуживании 
выбранного сегмента. Следовательно, не преследуя цели обеспечения лидерства в 
снижении себестоимости и/или дифференциации продукции на всем рынке, компания 
достигает успешных результатов в целевом сегменте. Имея более низкую 
себестоимость продукции или, предлагая больший выбор продукции для конкретного 
сегмента, компания защищает себя от противодействий со стороны фирм, 
использующих другие стратегии конкуренции. 
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ABSTRAKT 
 
Predkladaný príspevok poskytuje pohľad na rozvoj a uplatnenie ľudského potenciálu v regióne Nové Zámky, 
pričom hlavné trendy mapuje z pohľadu riešenia zamestnanosti a aplikácii jednotlivých aktívnych opatrení 
trhu práce,  ich dostupnosti a optimálnych riešení v oblasti rozvoja a využitia ľudských zdrojov v regióne. 
Téma je aktuálna v kontexte prenosu práv a kompetencií na región – obce a mestá. V podmienkach 
jednotlivých regiónov nastupuje tendencia silného individualizmu spojená so schopnosťou niesť dôsledky 
správneho resp. neprávneho rozhodnutia v závislosti od ľudského potenciálu, ktorým disponuje región.  
 
Kľúčové slová: ľudský potenciál, rozvoj ľudských zdrojov,  regionálny trh práce 

ABSTRACT 
 
 The present contribution provides insight into the development and application of human potential in the 
region of Nové Zámky, while the main trends are mapped in terms of employment solutions and applications 
of each active labour market measures, their availability and optimal solutions in the development and 
utilization of human resources in the region. The theme is topical in the context of transfer of rights and 
responsibilities to the region – communities and towns. In terms of individual regions, there comes an onset 
of a strong trend of individualism associated with the ability to bear the consequences of correct/incorrect 
decision depending on manpower available for the region. 
 
Key words: human potential, development of human resources, region labour market 

 

ÚVOD 
 

Vízie sa spájajú s optimizmom, ale aj s obavami o ďalší osud ľudstva. Strategické 
projekty sa žiada odvodzovať z dôslednej analýzy jestvujúceho stavu spoločenského vývoja, 
najmä v oblastiach globálnych problémov. Svet bez vojen, hladu a biedy, v prírodnom 
prostredí, ktoré ľuďom neškodí, súbežne s najvyššími morálnymi princípmi a hodnotami, to 
sú podmienky pre svetovú komunitu, v ktorej sa bude realizovať „homo sapiens“ so všetkými 
jeho atribútmi v prospech seba, aj spoločnosti. 

Doterajšia história ľudstva jednoznačne potvrdzuje, že tak ako progres, tak aj 
materiálne a duchovné krízy spôsobil človek. Preto je prirodzené, ale aj nevyhnutné, 
zamýšľať sa nad takými kvalitatívnymi stránkami jeho osobnosti, ktoré budú vytvárať 
predpoklady pre pozitívne korekcie v myslení a konaní človeka. Aký bude hlavný aktér 
nastávajúcich zmien: ľudský kapitál, také budú úspechy ale aj možné katastrofy. 

Príspevok hľadá rôzne možností rozvoja ľudských zdrojov v regióne s dôrazom na 
uplatnenie sa na regionálnom trhu práce. Široký rámec a východiskovú bázu spájajú 
legislatívne opatrenia a efektívne využitie aktívnej politiky zamestnanosti.  
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ĽUDSKÝ POTENCIÁL A REGIONÁLNE HOSPODÁRSTVO  
Pojmom ľudský potenciál sa zaoberali viacerí autori v snahe vyjadriť jeho podstatu. 

Y. Strecková (1991, s.8) uvádza, že ľudský potenciál je chápaný ako „schopnosť človeka 
k činnostiam, a to k činnostiam vo všetkých jeho funkciách, t.j. predovšetkým vo funkcii 
občana, rodiča, vlastníka i pracovnej sily“. Z pohľadu verejného sektora chápe ľudský 
potenciál ako predpoklady človeka k činnostiam, ktoré realizuje vo svojich sociálno-
ekonomických funkciách t.j. vo funkcii občana, člena rodiny, zamestnanca, spotrebiteľa 
vlastníka, podnikateľa a zamestnávateľa. Ako uvádza M. Vetráková (2001, s.6), je to 
hypotetická veličina, ktorú ako globálnu schopnosť človeka nie je možné presne stanoviť.  

Regionálny rozvoj ľudského potenciálu a možnosti jeho uplatnenia v regióne sú 
závislé na stupni regionálneho rozvoja a na individuálnom potenciály človeka, keďže ľudský 
potenciál je dispozíciou, predpokladom, spôsobilosťou na konanie, na činnosti, prácu, tvorivý 
prístup a jedinec ho môže, ale aj nemusí počas svojho života uplatňovať v plnom rozsahu. 

K. Liptáková (2007, s.610) charakterizuje regionálny rozvoj ako proces, ktorý 
smeruje k vytvoreniu životaschopného a produktívneho regiónu. Cieľom je naštartovať 
dlhodobý proces budovania konkurencieschopnosti regiónu za pomoci plného využitia 
miestneho potenciálu a priestorových osobitostí. Zdôrazňuje dôležitosť podporovania rozvoja 
čiastkových aktivít, ktoré spolu tvoria ekonomický základ regiónu. Ide predovšetkým 
o zavádzanie nových technológií, o zlepšovanie kvalifikácie pracovnej sily, využívanie 
nových zdrojov energie a nových surovín a pod. Regionálny rozvoj ako výsledok efektívneho 
pôsobenia regionálnej politiky má zabezpečovať aj finančnú a metodickú pomoc v územiach, 
ktoré túto pomoc potrebujú. 

Najdôležitejším prvkom rozvoja regiónu sú ľudské zdroje. V ďalšom texte sa 
vzhľadom na cieľ príspevku budeme venovať ľudským zdrojom regiónu Nové Zámky (región 
uvádzame ako územný celok – okres), ktoré ovplyvňujú regionálny rozvoj: 

- ľudské zdroje predstavujú ponuku práce, pričom veková a najmä kvalifikačná štruktúra 
obyvateľov (pozri tab.1, tab. 2) je dôležitým faktorom, ktorý zohľadňujú investori pri 
svojich lokalizačných rozhodnutiach,  

- ľudské zdroje ako spotrebitelia podporujú rozvoj výroby i ponuky služieb v regióne (pozri 
tab. 3). 

 
Tabuľka 1   Veková štruktúra obyvateľov v okrese Nové Zámky 

Vek Spolu Muži Ženy 
0 1 260 663 597 
1-4 4 713 2 467 2 246 
5-9 6 168 3 195 2 973 
10-14 7 339 3 751 3 588 
15-19 9 577 4 946 4 631 
20-24 10 871 5 613 5 258 
25-29 12 054 6 223 5 831 
30-34 12 365 6 242 6 123 
35-39 10 713 5 457 5 256 
40-44 10 053 5 086 4 967 
45-49 10 589 5 242 5 347 
50-54 11 376 5 650 5 726 
55-59 10 874 5 147 5 727 
60-64 7 787 3 443 4 344 
65-69 6 694 2 804 3 890 
70-74 5 066 1 911 3 155 
75-79 4 159 1 413 2 746 
80-84 2 918 856 2 062 
85-89 1 436 385 1 051 
90-94 227 53 174 
95-99 77 12 65 
100+ 29 12 17 
SPOLU 146 345 70 571 75 774 
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Tabuľka 2   Kvalifikačná  štruktúra obyvateľov v okrese Nové Zámky 
ukončené vzdelanie spolu muži ženy 
základné 40 414 14 217 26 197 
učňovské bez 
maturity 34 888 22 358 12 530 

Stredné odborné bez 
maturity 1 739 1 048 691 

úplné stredné 
učňovské s maturitou 5 591 3 499 2 092 

úplné stredné 
odborné s maturitou 21 844 8 973 12 871 

úplné stredné 
všeobecné 8 019 2 594 5 425 

vyššie 671 346 325 
vysokoškolské I. 
stupňa 436 207 229 

vysokoškolské II. 
stupňa 7 416 3 971 3 445 

vysokoškolské 
doktorandské 264 161 103 

bez školského 
vzdelania 708 277 431 

 
Tabuľka 3  Štatistika hospodárstva v okrese Nové Zámky – štruktúra podnikateľských 
subjektov 
 

odvetvia ekonomickej 
činnosti 

počet 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo 
a rybolov 

212 

Priemyselná výroba 1 412 
Odstraňovanie odpadov 29 
stavebníctvo 1 713 
Oprava motorových vozidiel 3 297 
Doprava a skladovanie 332 
Ubytovacie a stravovacie 
služby 390 

Informácie a komunikácia 141 
Finančné a poisťovacie 
spoločnosti 68 

Činnosti v oblasti 
nehnuteľností 38 

Odborné, vedecké 
a technické činnosti 531 

Administratívne a podporné 
služby 102 

vzdelávanie 79 
Zdravotníctvo a sociálna 
pomoc 11 

Umenie, zábava 54 
Ostatné činnosti 318 
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Vzájomný vzťah medzi štruktúrou regionálneho hospodárstva a ľudskými zdrojmi sa 
vytvára v regióne. Na jednej strane je štruktúra firiem pôsobiacich v regióne Nové Zámky 
dôležitým faktorom ovplyvňujúcich kvalitu i kvantitu regionálnych ľudských zdrojov, na 
strane druhej prispieva zlepšenie a rozšírenie ponuky vzdelávacích aktivít k zvýšeniu hodnoty 
regionálnych ľudských zdrojov a podpory konkurencieschopnosti. 

Ľudský potenciál v regióne Nové Zámky nesie so sebou pozitívne vplyvy, ktoré sa 
nedajú exaktne kvantifikovať vo finančnom vyjadrení, no môžeme identifikovať pozitívne 
faktory ľudského potenciálu: 

- priamo prispieva ku prosperite zvyšovaním produktivity práce a to umožnením 
rýchlejšieho prijímania technológií,  

- nepriamo prispieva k  výkonnosti regionálnej ekonomiky a to zlepšením zdravotnej 
úrovne obyvateľov, kvality medziľudských vzťahov, vytváraním prostredia vyššej 
motivovanosti a občianskej participácie. 

 

REGIONÁLNY ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV V KONTEXTE 
ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA  

 

So zvyšujúcim sa technickým pokrokom rastú požiadavky na kvalifikáciu 
zamestnancov. Keďže využívanie progresívnych technológií vyžaduje vzdelané pracovné sily 
s dobrými vedomosťami, zručnosťami a schopnosťami v rôznych oblastiach, rastie podľa 
nášho názoru pri lokalizačných rozhodnutiach podnikov význam ceny pracovnej sily na 
regionálnom trhu práce. 

Trh práce sa stáva objektívnym stimulátorom permanentného zvyšovania požiadaviek 
na kvalifikovanosť práce, ktorá potom následne rozhoduje o zaradení jej nositeľa do 
pracovného procesu. Benčo (2002) uvádza, že vo vyspelej trhovej ekonomike musí fungovať 
trh práce, tzn. dopyt a ponuka pracovnej sily. Ideálny stav by nastal, keby bol dopyt rovnaký 
ako ponuka, no takýto stav však nikdy nenastane a ponuka je vždy väčšia ako dopyt. To 
znamená, že nastáva nezamestnanosť ako sociálno-ekonomický problém každej trhovej 
ekonomiky, ktorá je centrálnym fenoménom moderného hospodárstva.  

Rozvoj technológií, nástup informačnej spoločnosti, globalizácia ekonomiky 
a premeny trhu práce podčiarkujú strategický význam vzdelávania, výchovy a učenia. 
Svetový vývoj smerujúci do poznatkovo orientovanej spoločnosti predpokladá, aby dospelý 
človek disponoval určitými poznatkami získanými v mladosti, ktoré neustále rozširuje 
(Stratégia konkurencieschopností SR do roku 2010).  Záujem o komplexný celoživotný rozvoj 
osobnosti je predpoklad efektivity implantácie nových vedecko-technických poznatkov do 
života spoločnosti (Millénnium, 2002). Ďalšie vzdelávanie dospelých je nevyhnutným 
pokračovaním formálneho školského vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania. 
Jednotlivé profesie sa dynamicky vyvíjajú a poznatky mnohých profesií v priebehu desaťročí 
zastarávajú a sú nahradené novými poznatkami (Židziková, 2006). 

Vzdelaná pracovná sila je kľúčovým konkurenčným faktorom a progresívnou 
podporou je efektívne využitie nástrojov aktívnych opatrení v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. 
o službách zamestnanosti – vzdelávanie a príprava pre trh práce, teoretická a praktická 
príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných zručností v súlade 
s implementáciou Sektorového operačného programu Ľudské zdroje (SOP ĽZ) a Národným 
programom III / Vzdelávanie a príprava nezamestnaných pre trh práce /, Národným projektom 
IIIa / Vzdelávanie a príprava nezamestnaných na trh práce a zamestnanecká prax / 



 - 33 - 

a Národným projektom XI / teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových 
vedomostí a odborných zručností / prispievajú k rozvoju ľudských zdrojov v Nových 
Zámkoch a  regionálnemu rozvoju. Rozvojom ľudského potenciálu v zmysle uvedeného 
zákona je: 

- vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie 
a zamestnancov – teoretická alebo praktická príprava, ktorá umožňuje získať nové 
odborné zručnosti a praktické skúsenosti na účel pracovného uplatnenia vo vhodnom 
zamestnaní, 

- vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca – vykonáva zamestnávateľ v záujme 
ďalšieho pracovného uplatnenia svojich zamestnancov formou všeobecného vzdelávania 
a prípravy pre trh práce a špecifického vzdelávania a prípravy pre trh práce – uvedeným 
rozumieme zvyšovanie ich spôsobilosti na vykonávanie práce, rozvoj ich osobnostnej, 
sociálnej zrelosti, odbornej zdatnosti a praktickej zručnosti. To znamená rozširovanie 
a kultivácia ľudského potenciálu, ktorý je človek ochotný vo forme ľudského kapitálu 
poskytovať v pracovnom procese pri tvorbe hodnôt. 

 
Výber témy súvisí s praktickým využitím doterajších poznatkov a skúseností autorky 

s efektívnym využívaním aktívnych opatrení trhu práce – vzdelávania a prípravy pre trh práce 
uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie a zamestnancov regionálnych podnikov, 
rozvojom ľudských zdrojov v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a 
snahou o ich rozšírenie o najnovšie vedecké poznatky a nové efektívne prístupy, ciele, formy 
a metódy, ktoré sa spolu podieľajú na komplexnom prístupe k progresívnym premenám v 
procese vzdelávania dospelých. Potreba riešenia problematiky vzdelávania a prípravy pre trh 
práce nezamestnaných a zamestnancov so zámerom zefektívniť odbornú prípravu, 
racionalizovať a optimalizovať vzdelávanie dospelých v regionálnych podmienkach Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch a tým podporiť regionálny rozvoj. 
V nasledujúcich tabuľkách uvádzame štruktúru vzdelávacích aktivít v členení: 

- pre uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie v regióne Nové Zámky za rok  
2009 (pozri tab.4) 

- rozvoj ľudských zdrojov v podporovaných firmách v rámci vzdelávania zamestnancov NP 
XI, SOP ĽZ za rok 2009 (pozri tab.5)   

  
Tabuľka 4   Štruktúra vzdelávacích aktivít pre uchádzačov o zamestnanie a záujemcov  
o zamestnanie v okrese Nové Zámky za  rok 2009 
 

Typ vzdelávacej aktivity Počet zaradených UoZ 
Zakladám vlastný podnik 20 
Predavač, predavačka 15 
Opatrovateľstvo 40 
Záhradník – údržbár zelene 10 
Tvorba a riadenie EÚ projektov 10 
Odborná spôsobilosť typu S 20 
Zváranie v ochrannej atmosfére CO2 (Z-M1) 10 
Výchova a vzdelávanie vodičov motorových vozíkov 12 
Projektový manažment 15 
Výpočtová technika – príprava pre ECDL preukaz 20 
Uplatnenie sa na trhu práce absolventov 20 
Výpočtová technika  20 
SPOLU 212 
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Tabuľka 5   Štruktúra vzdelávacích aktivít – rozvoj ľudských zdrojov v podporovaných 
firmách v rámci vzdelávania zamestnancov v zmysle §47 zákona NR SR č.5/2004 o službách 
mestnanosti, vznp. v okrese Nové Zámky za rok 2009 
 

Druh vzdelávania 
Počet zamestnancov 

zaradených do 
vzdelávania 

zriaďovač 8 

vzdelávanie THP pracovníkov, 
administratívnych pracovníkov a 
manažérov 

387 

údržbár strojov a zariadení 10 

servisný technik, vodič, skladník 34 

predavačka, účtovníčka, fakturantka, 
referent odbytu, obchodný cestujúci 33 

inštalatér, zásobovač, pomocný 
robotník 19 

montážny pracovník 9 

SPOLU 500 

 
Rozvoj ľudských zdrojov v regióne Nové Zámky spája formálne a neformálne 

vzdelávanie, ktorého konečným cieľom je zvýšenie kvality života človeka a rozvoj regiónu. 
Hlavné predpoklady funkčnosti systému regionálneho vzdelávania: dostupnosť, pluralita 
príležitostí, komplexnosť, kvalita a kontrola kvality, motivácia, adaptabilita. V konečnom 
dôsledku to znamená vytvorenie takých podmienok na realizáciu celoživotného vzdelávania, 
v ktorých bude zabezpečená: 

- regionálna dostupnosť akéhokoľvek druhu a formy každému jednotlivcovi, tzn. 
uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie, zamestnancom firiem 

- rôznorodosť inštitúcií a zariadení v regióne, 
- legislatívne a finančné zabezpečenie realizácie, 
- možnosť prispôsobovať sa vlastným podmienkam, 
- ocenenie vzdelania s ohľadom na kvalitu, rozsah a funkčnosť poznatkov, ekonomické 

a materiálne podmienky.      
  

ZÁVER 
 

V regionálnych podmienkach sa ukazuje, že ľudský potenciál regiónu Nové Zámky je 
rozhodujúcim faktorom jeho rozvojových možností dlhodobého vývoja regiónu. 
Východiskom sú najmä efektívne využitie programových možností, zdrojov a rozvojových 
projektov miest a obcí, ktoré by mali správcovia regiónov a zamestnávatelia zohľadniť pri 
plánovanom projektovaní rozvoja regiónu s poskytnutím možnosti uspokojovania 
rôznorodých a diferencovaných požiadaviek na kvalitu života spoločenského aspektu, 
zodpovedajúce pracovné príležitosti, možnosti celoživotného kvalifikačného rastu a tým 
prispieť k rozvoju a uplatneniu ľudského potenciálu v  regióne. 
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ABSTRAKT 
 
The aim of the study is to analyze the population potential in the demographic behaviour and in the formation 
of the population in Eastern Slovakia. This paper is dealing with the evolution of the productive population 
charging characteristics in the region NUTS II – eastern Slovakia conditions through passed 10 years in 
consequence of a demographic population charging. The population of the region was separed into the 
groups and productive population charging was analysed with the coefficients of the charging, old age index 
and coefficients describing dynamics of charging changes.  
Key words: ageing of population, inter-temporal and inter-regional analysis, population increase, natural 
increase, migration, education.  
 

ÚVOD 
 

Z hľadiska formovania regionálnej štruktúry územia významné postavenie prináleží 
hodnoteniu ľudského potenciálu, ktorý je nevyhnutnou podmienkou ďalšieho rozvoja regiónu.  

Medzi dôležitú skupinu ukazovateľov regionálneho rozvoja môžeme zaradiť tie, ktoré 
podávajú informácie o obyvateľstve na danom území. Základné informácie, potrebné pri 
interpretácii a hodnotení regionálneho rozvoja sú zamerané predovšetkým na starnutie 
populácie, vekovú štruktúru obyvateľstva a informácie o vzdelanostnej štruktúre skúmaného 
regiónu. Tieto indikátory pomáhajú identifikovať a definovať regionálny rozvoj v rámci 
ľudského potenciálu.  

Záujmové územie Košického a Prešovského kraja sa vyznačuje viacerými špecifikami 
demografického vývoja. Demografické znaky a procesy na tomto území vykazujú značnú 
priestorovú diferenciáciu, ktorá popri špecifikách demografického vývoja je i výsledkom 
využitia polohového a ekonomického potenciálu regiónu NUTS II – východné Slovensko.  

 

TEORETICKO-METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ  
 

Regionálny rozvoj je proces, ktorý smeruje k vytvoreniu životaschopného 
a produktívneho regiónu. Jedným z cieľov je naštartovať dlhodobý proces budovania 
konkurencieschopnosti regiónu za pomoci plného využitia miestneho potenciálu 
a priestorových osobitostí (Liptáková, 2007).  

V súčasnom období poznačenom sociálno-ekonomickou nestabilitou, 
nezamestnanosťou a svetovou ekonomickou krízou je nevyhnutné upriamiť pozornosť na 
kvalitný ľudský potenciál, najmä na jeho flexibilitu a informovanosť, ktorá v konečnom 
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dôsledku v rámci jednotlivých rozhodnutí môže negatívne resp. pozitívne pôsobiť 
v procesoch vplývajúcich na rozvoj územia.  

Ako uvádza Liptáková (2007) pojmom ľudského potenciálu sa zaoberalo viacero 
autorov ako napríklad Y: Strecková (1998), ktorá uvádza, že ľudský potenciál je chápaný ako 
,,schopnosť človeka k činnostiam, a to k činnostiam vo všetkých jeho funkciách, t. j. 
predovšetkým vo funkcii občana, rodiča, vlastníka pracovnej sily“.  

M. Potuček (1990) zdôraznil, že ,,rozvoj ľudského potenciálu a možnosti jeho 
uplatnenia sú závislé na stupni rozvoja spoločnosti. Ľudský potenciál je však zároveň 
výsledkom životných činností a vzťahov ľudí, pretože až v činnom uplatnení a vo vzťahoch 
ľudí, sa môžu tieto dispozície a sklony rozvíjať“.  

K Hontyová (1997) za ,,základný zdroj ekonomického rastu a rozvoja považuje 
vedecko-technický pokrok zmaterializovaný vo fyzickom a ľudskom kapitále“. Taktiež Lisý 
(1999) uvádza, že ,,základným zdrojom bohatstva národa a ekonomického rastu je ľudský 
rozum, slobodné využívanie ľudského intelektu na tvorivosť a podnikanie“.  

Ako uvádza M. Kadeřábková (2008) ,,dopady integračných a globalizačných 
procesov, ktoré sú zahrnuté do plánov stratégie dlhodobého hospodárskeho rastu, 
nedostatočne zohľadňujú tie skupiny obyvateľstva, ktoré sa nedokážu prispôsobiť 
dynamickému vývoju v spoločnosti, a ktoré nemajú dostatočné vzdelanie a kvalifikáciu“. 

Taktiež Tokárová (1997) uvádza, že ,,pojem potenciál sa stále viac používa aj 
v prognostike, urbanizme, ekonomike a ďalších vedách, ako nástroj modelovania 
a empirických analýz fungovania systémov a procesov.   

Štruktúra vzdelávania by mala byť v súlade s podporou podnikov a ich zamestnancov, 
zameraná na zlepšenie schopností reagovať na zmeny spojené z modernizáciou práce, 
rozšírením kvalifikácie a vytváraním odpovedajúceho legislatívneho rámca, ktorý zabezpečí 
pružnosť ľudského kapitálu na trhu práce. Predpokladom znižovania nezamestnanosti 
v jednotlivých regiónoch je postupná eliminácia regionálnej nerovnováhy na trhu práce. 
Najdôležitejšou úlohou zamestnávateľa je poskytovať svojim zamestnancom príležitosti 
neustáleho kvalifikačného rastu a vzdelávania, čím sa vlastne zabezpečí flexibilná a kvalitná 
pracovná sila na trhu práce a vďaka pridanej hodnote zamestnancov narastá aj produkčná 
výkonnosť ekonomiky štátu.  

 

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA REGIÓNU NUTS II – VÝCHODNÉ 
SLOVENSKO 

 

Vekovú štruktúru obyvateľstva regiónu sme hodnotili podľa podielu obyvateľstva 
v troch vekových kategóriách (obyvateľstvo v predproduktívnom, produktívnom 
a poproduktívnom veku). Obyvateľstvo v predproduktívnom veku je obyvateľstvo vo veku     
0 – 14 rokov. Obyvateľstvo v produktívnom veku je obyvateľstvo vo veku 15 – 54, v prípade 
žien a 15 – 59, v prípade mužov. V poproduktívnom veku sú ženy, ktoré dosiahli 55 rokov 
a viac, a muži, ktorí majú 60 a viac rokov.  

Najnižší podiel obyvateľov v predproduktívnom veku (v roku 2006) dosiahli všetky 
mestské okresy Košíc a okres Medzilaborce. Podiel predproduktívnej zložky obyvateľstva tu 
dosahuje hodnoty od 13,9 % v okrese Košice III po 16,1 % v okrese Medzilaborce. Najvyšší 
podiel obyvateľov v predproduktívnom veku zaznamenávajú okresy Kežmarok 24,5 %, 
Sabinov 24,4 %, Stará Ľubovňa 22,7 % a okres Spišská Nová Ves 21,1 %. V spomínaných 
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okresoch žije v separovaných osadách rómske etnikum. Podiel Rómov je však značne 
skreslený, keďže sa pri sčítaní obyvateľstva hlásia k  slovenskému majoritnému obyvateľstvu. 
Podiel predproduktívnej zložky obyvateľstva v celom regióne východného Slovenska je 18,9 
%. Spolu 62,5 % (15) okresov malo nižší podiel predproduktívnej zložky obyvateľstva ako je 
jej hodnota v celom regióne. Najvyšší podiel predproduktívnej zložky zaznamenali v roku 
2006 mestá ako sú Dobšiná 24,6 %, Medzev 22,8 %, Hanušovce nad Topľou 22,4 % a Lipany 
22 %. Naopak, najhoršie skóre v podiele predproduktívneho obyvateľstva dosiahli 
v spomínanom období mestá Vysoké Tatry 12 %, Svit 13,9 %, Rožňava 14,9 % a  Košice 
15,4 %. V prípade miest ako sú Vysoké Tatry a Svit dochádza k úbytku predproduktívneho 
obyvateľstva v dôsledku nedostatočnej infraštruktúry obidvoch miest, čo vedie k postupnému 
celkovému poklesu obyvateľstva a migrácii do väčšieho centra regiónu, ktorý predstavuje 
mesto Poprad. V prípade Košíc môžeme poznamenať, že je celoslovenský trend úbytku 
predproduktívneho na úkor poproduktívneho obyvateľstva vo všetkých väčších mestách 
Slovenska.  

V rámci produktívneho obyvateľstva (v roku 2006) je najvyšší podiel lokalizovaný do 
mestských okresov Košice III 74,9 %, Košice II 65,6 %, Poprad 65,1 %. Najnižší podiel 
dosahujú okresy s nedostatkom pracovných príležitostí, nachádzajúce sa na periférii od 
hlavných dopravných a sídelných uzlov regiónu. Sú to okresy: Medzilaborce 59 %, Sabinov 
60,2 % a Gelnica 60,2 %. Podiel produktívnej zložky obyvateľstva v celom regióne 
východného Slovenska nadobúda hodnotu 63,3 %. Spolu 13 (54,2 %) okresov dosiahlo 
hodnotu nižšiu ako je hodnota v celom regióne východného Slovenska. 

Najvyšší podiel produktívnej zložky zaznamenali v roku 2006 mestá Svidník 71,7 %, 
Snina 68,3 %, Poprad 68,1 % a Čierna nad Tisou 68,0 %. V prípade Svidníka, Sniny môžeme 
hovoriť o okresných mestách, ktoré svojimi možnosťami viažu obyvateľstvo okolitých obcí. 
V dôsledku koncentrácie pracovných príležitostí v týchto regiónoch do jedného mesta sa 
nevytvorila pre produktívne pracujúce obyvateľstvo ďalšia konkurencia, z tohto dôvodu 
nedochádza do jeho úbytku. Poprad je prirodzeným centrom regiónu, ktorý s dostatkom 
pracovných príležitostí ponúka produktívnemu obyvateľstvo z priľahlých miest ako Svit 
a Vysoké Tatry lepšiu možnosť uplatniť sa práve v Poprade ako v ich domácom meste. 

Podobnú analógiu  mesta Poprad a jeho zázemia môžeme pozorovať aj v mestách ako 
sú Veľký Šariš a  Dobšiná. Najnižšie podiely produktívnej zložky obyvateľstva 
zaznamenávame v mestách Veľký Šariš 58,8 %, Svit 60,4 %, Dobšiná 60,7 %.  

Najvyšší podiel poproduktívneho obyvateľstva (ženy 55+, muži 60+) je lokalizovaný v 
okresoch Košice IV 24,9 %, Medzilaborce 24,8 %, Sobrance 22,6 % a Košice I 20,4 %. Nízka 
pôrodnosť a vysoká mortalita v kombinácii s migráciou mladého obyvateľstva inklinuje 
k nárastu poproduktívnej zložky obyvateľstva v nasledujúcom období. Najnižší podiel 
poproduktívneho obyvateľstva (ženy 55+, muži 60+) je v okresoch Košice III 11,3 %, ako 
dôsledok sídliskovej výstavby, ktorá bola zameraná na mladé rodiny s deťmi. Ďalej sú to 
okresy ako Kežmarok 13,8 %, Stará Ľubovňa 15,1 % a Sabinov 15,4 %. Podiel 
poproduktívnej zložky obyvateľstva v celom regióne východného Slovenska nadobúda 
hodnotu 17,8 %. Spolu 11 (45,8 %) okresov dosiahlo hodnotu nižšiu ako je hodnota v celom 
regióne východného Slovenska. Najvyšší podiel poproduktívnej zložky obyvateľstva 
vykazujú mestá Svit 25,7 %, Vysoké Tatry 25,2 %, Veľký Šariš 20,2 % i Košice 19,6 %. 
Najnižší podiel poproduktívnej zložky obyvateľstva vykazujú mestá Stará Ľubovňa 10,9 %, 
Čierna nad Tisou 12,0 % a Hanušovce nad Topľou 12,6 %.  

Pomocou jednoduchého výpočtu indexu starnutia sme sa snažili demonštrovať proces 
starnutia v okresoch a mestách východného Slovenska. Index starnutia v regióne nadobúda 
hodnotu 94,2 %. Celkovo 10 (41,7 %) okresov má hodnotu indexu starnutia nižšiu ako je 
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regionálna hodnota. Najvyššie hodnoty dosahujú okresy, ktoré vykazujú nižší podiel 
obyvateľstva v predproduktívnom veku a vyšší podiel poproduktívnych vekových kategórií na 
celkovom počte obyvateľov. Nadpriemerne vysoké hodnoty vykazujú okresy Košice IV      
173 %, Medzilaborce 154,1 %, Sobrance 132,8 %, Košice I 126,6 % a Košice II 115,5 %. 
Spomalenie tempa prirodzenej mobility populácie v druhej polovici 90. rokov viedol 
k zníženiu podielu obyvateľstva predproduktívneho veku v týchto okresoch, čo následne 
vyvolalo nárast obyvateľstva v produktívnom veku. Tieto zmeny v procesoch mobility 
populácie a v štruktúre obyvateľstva podľa produkčných skupín vedú k postupnej degradácii 
vekovej štruktúry obyvateľstva okresov východného Slovenska. Mladé obyvateľstvo žije 
v okresoch Kežmarok 56,3 %, Sabinov 63 %, Stará Ľubovňa 66,7 % a Spišská Nová Ves    
75,1 %. Pozitívny index starnutia populácie týchto okresov je ovplyvnený najmä rómskym 
etnikom, ktoré má vyššiu natalitu ako ostatné obyvateľstvo. V ostatných okresoch územia (aj 
keď majú vyšší podiel predproduktívneho obyvateľstva) charakter vývoja demografických 
procesov nasvedčuje pomalé starnutie populácie. Možno však predpokladať, že sa prejaví 
s istým časovým oneskorením.  

Na úrovni miest je situácie diferencovanejšia. Podobne ako pri analýze 
predproduktívneho obyvateľstva nám vykazujú najnižšie hodnoty indexu starnutia mestá 
Stará Ľubovňa 51,3 %, Hanušovce nad Topľou 56,2 %, Dobšiná 59,5 % a Čierna nad Tisou 
60,3 %. Najvyššie hodnoty sú v mestách, kde dochádza k rapídnemu poklesu 
predproduktívnej zložky a zo strednodobého hľadiska sa predpokladá prehĺbenie rozdielu 
v týchto mestách medzi predproduktívnou  zložkou a poproduktívnou zložkou populácie. Sú 
to mestá Vysoké Tatry 210,4 %, Svit 185 %, Košice 127,8 % a Rožňava 119,1 %.  

Index závislosti mladého obyvateľstva má popri demografickej informácii aj 
významnú socioekonomickú výpovednú hodnotu. Pomocou indexu závislosti mladého 
obyvateľstva porovnávame predproduktívnu zložku populácie s produktívnou.  

Najvyššie hodnoty dosahuje v mestách Dobšiná (na 100 obyvateľov v produktívnom 
veku pripadá 41 obyv. v predproduktívnom veku), Medzev (36,5 %), Veľký Šariš (35,6 %) 
a Hanušovce nad Topľou (34,4 %). Najmenej mladých ľudí v predproduktívnom veku pripadá 
na obyvateľstvo v produktívnom veku v mestách Vysoké Tatry (19,1 %), Svidník (21,4 %), 
Rožňava (22,2 %) a Poprad (22,7 %). Podobná situácia je aj v okresoch východného 
Slovenska. V regióne východného Slovenska pripadá na 100 obyvateľov v produktívnom 
veku 30 obyvateľov v predproduktívnom veku. Spolu 15 (62,5 %) okresov má nižšiu hodnotu 
indexu závislosti mladého obyvateľstva ako región východného Slovenska. Najmenej 
mladých ľudí do 14 rokov pripadá na 100 obyvateľov produktívneho veku v mestských 
okresoch Košíc, kde sa hodnoty indexu závislosti mladého obyvateľstva pohybujú v rozmedzí 
(18,5 %) v okrese Košice III po hodnotu (25,4 %) v okrese Košice I. Najvyššie hodnoty 
indexu závislosti mladého obyvateľstva majú tradičné okresy, ktoré tieto pozitívne hodnoty 
vykazujú aj pri hodnotení predproduktívnej zložky obyvateľstva, sú to okresy Sabinov       
(40,6 %), Kežmarok (39,8 %), Stará Ľubovňa (36,5 %).  

V priestorovej diferenciácii vekovej štruktúry obyvateľov okresov východného 
Slovenska sme sa zamerali na strednú dĺžku života mužov a žien v roku 2006. Stredná dĺžka 
života žien sa pohybovala v regióne východného Slovenska na úrovní (77,9 roka). Prešovský 
kraj (78,5 roka) nadobúdal vyššiu hodnotu strednej dĺžky života ako Košický kraj (77,4 roka). 
Celkovo 11 (45,8 %) okresov regiónu malo nižšiu strednú dĺžku života ako bola hodnota 
v regióne východného Slovenska. Najvyššie hodnoty strednej dĺžky života žien (2006) 
dosahujú okresy Stropkov (79,3 roka), Medzilaborce (79,4 roka), Košice I (79,3 roka), Prešov 
(78,8 roka) a Bardejov (78,8 roka). Najnižšie hodnoty strednej dĺžky života žien (2006) 
dosahujú okresy Trebišov (75,9 roka), Kežmarok (76,1 roka), Gelnica (76,3 roka) a Levoča 
(76,3 roka). Najvyšší nárast (roky 2001 – 2007) strednej dĺžky života žien zaznamenávajú 
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okresy Medzilaborce (103,5 % nárast), Vranov nad Topľou (102,5 %) a okres Humenné 
(102,2 %). V rokoch (2001 – 2007) iba 2 okresy dosiahli pokles strednej dĺžky života a to 
okres Kežmarok (99,1 % z hodnoty v roku 2001) a okres Gelnica (99,7 % hodnoty v roku 
2001).  

Stredná dĺžka života mužov (2006) bola v regióne východného Slovenska na úrovní          
(69,9 roka). Prešovský kraj (70,6 roka) nadobúdal vyššiu hodnotu strednej dĺžky života ako 
Košický kraj (69,2 roka). Spolu 10 (41,7 %) okresov regiónu malo nižšiu strednú dĺžku života 
ako bola hodnota v regióne východného Slovenska. Najvyššie hodnoty strednej dĺžky života 
mužov (2006) dosahujú okresy Košice I (72 roka), Prešov (71,5 roka), Bardejov (71,4 roka) 
a okres Košice II (71,4 roka). Najnižšie hodnoty strednej dĺžky života mužov dosahujú okresy 
Trebišov (66,5 roka), Sobrance (67,4 roka), Rožňava (67,6 roka) a Gelnica (67,7 roka). 
Najvyšší nárast strednej dĺžky života mužov (roky 2001 – 2007) dosahujú okresy Stropkov 
(103,5 %), Spišská Nová Ves (103,3 %), Stará Ľubovňa (102,7 %) a Medzilaborce (102,7 %). 

Ako ukazujú hodnoty variačného koeficientu, regionálne disparity v intenzite strednej 
dĺžky života mužov sú pomerne významné a môžeme ich rozdeliť do niekoľkých fáz. Pokiaľ 
v období 2001 – 2003 dochádza k zvyšovaniu regionálnych disparít (z 0,02097 v roku 2001 
na 0,021607 v roku 2003), tak v roku 2004 dochádza k ich opätovnému zníženiu (na hodnotu 
0,020874). Napokon v roku 2007 dochádza opäť k zvýšeniu regionálnych disparít v strednej 
dĺžke života mužov o čom svedčí aj hodnota variačného koeficienta, ktorá bola (0,021967).  

Ako ukazuje táto analýza, aj na regionálnej úrovní medzi okresmi regiónu            
NUTS II – východné Slovensko sa môžu prejavovať určité odlišnosti v rozložení mier 
strednej dĺžky života. Identifikácia príčinných súvislosti týchto rozdielov je veľmi náročná. 
Za rozhodujúce diferenciačné faktory sa najčastejšie považujú dojčenská úmrtnosť, kvalita 
životného prostredia, úroveň zdravotnej starostlivosti, vzdelanostná úroveň obyvateľstva, jeho 
ekonomické aktivity, celkový životný štýl a návyky.   

 
Obrázok 1: Pohlavná a veková štruktúra obyvateľov v okresoch východného Slovenska, 
2006 
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Prameň: http://portal.statistics.sk:8081/PXWebSlovak/, RegDat – databáza regionálnej 
štatistiky. Štatistický úrad SR. (mapa je vlastná tvorba autora)  
 
DEMOGRAFICKÁ DIMENZIA KVALITY ŽIVOTA V REGIÓNE    
NUTS II – VÝCHODNÉ SLOVENSKO 
 

Pri analýze demografického statusu regiónu východného Slovenska sme aplikovali 
dáta z databázy regionálnej štatistiky (RegDat), ktorá obsahuje časové rady ukazovateľov 
hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja za regióny Slovenskej republiky. Regionálne 
údaje z rôznych štatistických okruhov sú v tejto databáze prezentované vo forme tabuliek 
v ročných časových radoch. Základné údaje boli použité z roku 2006, pričom sme vybrali 
nasledovné premenné: 

Hrubá miera prirodzeného prírastku (úbytku) – prirodzený prírastok (úbytok) na 1000 
obyvateľov stredného stavu. Počíta sa spravidla za jeden kalendárny rok  

Hrubá miera migračného prírastku (úbytku) – migračný prírastok (úbytok) na 1000 
obyvateľov stredného stavu. Počíta sa spravidla za jeden kalendárny rok 

Index starnutia populácie – vyjadruje vzťah obyvateľstva poproduktívnej kategórie 
k produktívnemu obyvateľstvu. Vyjadruje sa v (%). Hodnota indexu je v priamom vzťahu so 
starnutím obyvateľstva.  

Kombinácia uvedených indikátorov predstavuje výsledné hodnoty úrovne 
demografickej dimenzie.  

V priestorovej diferenciácii sme sa zamerali na prvý zo skupiny premenných – hrubú 
mieru prirodzeného prírastku (úbytku). V roku 2006 bola hrubá miera prirodzeného prírastku 
v regióne východného Slovenska na úrovní (2,81 ‰). Prešovský kraj (3,46 ‰) nadobúdal 
vyššie hodnoty hrubej miery prirodzeného prírastku ako Košický kraj (2,16 ‰). Celkovo 11 
(52,38 %) okresov regiónu malo vyšší podiel hrubej miery prirodzeného prírastku ako bol 
priemer v regióne východného Slovenska. Najvyššie hodnoty dosahujú okresy Kežmarok 
(8,43 ‰), Sabinov ( 6,64 ‰), Spišská Nová Ves (6,61 ‰) a okres Stará Ľubovňa (4,71 ‰). 
Spolu 4 okresy regiónu mali v roku 2006 prirodzený úbytok obyvateľov. Sú to okresy 
Sobrance (-4,55 ‰), Medzilaborce (-4,15 ‰), Snina (-1,62 ‰) a okres Rožňava (-0,4 ‰). 
Priestorová diferenciácia hrubej miery prirodzeného pohybu je do značnej miery ovplyvnená 
biologickými faktormi (prirodzená plodnosť, sterilita, sexuálne správanie atď.), sociálnymi 
faktormi (rodinná politika, sociálne normy, životný štýl atď.), ekonomickými faktormi 
(ekonomika štátu, úroveň zdravotníctva, spoločenská hodnota práce, atď.), kultúrnymi 
faktormi (národnosť, náboženstvo, kultúrne a ideové zmeny, morálne hodnoty, tradícia atď.), 
politickými faktormi (politická stabilita, politická reforma atď.) a demografickými faktormi 
(migračný pohyb, štruktúra obyvateľstva – veková, pohlavná atď.).  

V okresoch s najvyššou hrubou mierou prirodzeného prírastku ako sú Kežmarok, 
Sabinov, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa bola hrubá miera pôrodnosti vyššia ako       
(13,45 ‰) a podiel Rómov bol vyšší ako (5,9 %) , z celkovej veľkosti populácie. Najvyšší 
prirodzený prírastok (8,43 ‰) má okres Kežmarok, v ktorom bol podiel Rómov (10,8 %) 
z celkovej populácie. Najnižšie hodnoty hrubej miery prirodzeného úbytku vykazujú okresy 
Sobrance, Medzilaborce, Snina. Tieto okresy majú zároveň najvyšší podiel obyvateľov 
v poproduktívnom veku (nad 65 rokov a viac). V okrese Medzilaborce predstavuje tento 
podiel poproduktívnej zložky (17,2 %), Sobrance majú (15,5 %) a v okrese Snina je podiel 
poproduktívnej zložky (12,4 %).  
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Druhým ukazovateľom v poradí je hrubá miera migračného prírastku (úbytku). V roku 
2006 sa migračný úbytok  v regióne východného Slovenska pohyboval na úrovní (-0,89 ‰). 
Aj pri tomto ukazovateli je hodnota v Prešovskom kraji (-1,1 ‰) nižšia ako v Košickom           
(-0,69 ‰). Spolu 12 (57,1 ‰) okresov malo vyššiu hodnotu hrubej miery migračného úbytku 
(prírastku) ako bola hodnota v regióne východného Slovenska. Najvyššie hodnoty  vykazujú 
okresy Košice-okolie (3,78 ‰), Sobrance (1,8 ‰), Kežmarok (1,24 ‰) a okres Medzilaborce      
(1,22 ‰). Iba 6 (28,6 %) okresov vykazovalo hrubú mieru migračného prírastku, v ostatných 
15 (71,4 %) okresoch bol migračný úbytok. Najnižšie hodnoty migračného úbytku vykazovali 
v roku 2006 mestský okres Košice-mesto (-3,62 ‰), Poprad (-3,35 ‰), Spišská Nová Ves     
(-2,7 %) a okres Bardejov (-2,68 ‰).  

Tretí ukazovateľ pri analýze demografického statusu poukazuje na starnutie populácie 
v okresoch východného Slovenska. Hodnota indexu starnutia v regióne východného 
Slovenska (2006) bola (56,3 %). Prešovský kraj má väčší podiel predproduktívnej zložky 
obyvateľstva ako Košický kraj. Podľa indexu starnutia je v Prešovskom kraji (52,6 %) 
mladšie obyvateľstvo ako v Košickom (60,6 %). Celkovo 8 (38,1 %) okresov východného 
Slovenska malo nižší index starnutia (prevaha predproduktívnej zložky obyvateľstva) ako 
región východného Slovenska. Iba v okrese Medzilaborce je prevaha poproduktívnej zložky, 
čo deklaruje aj hodnota indexu starnutia (106,3 %). Najvyššie hodnoty indexu starnutia 
vykazujú aj okres Sobrance (89,8 %), Snina (71,7 %) a okres Košice-mesto (69 %). Najnižšie 
hodnoty indexu starnutia sú v okresoch Kežmarok (33,1 %), Sabinov (38,7 %) a Stará 
Ľubovňa (42,2 %). Vo všetkých okresoch je výrazná prevaha predproduktívnej zložky 
obyvateľstva a podiel rómskej populácie je nad 5 %.  

Priestorová diferenciácia jednotlivých premenných vstupujúcich do súhrnného indexu 
charakteristiky demografického statusu skúmaného regiónu vykazuje značné odlišnosti 
z hľadiska miery regionálnej nerovnosti. Pozitívnejšie hodnoty dosahuje demografická 
dimenzia v severozápadnej časti regiónu východného Slovenska. Najnepriaznivejšia situácia 
je v severovýchodnej časti regiónu. Na základe komparácie jednotlivých indikátorov 
demografickej dimenzie môžeme identifikovať typológiu regiónov, ktorá poukazuje na 
nasledovnú situáciu v oblasti bývania: 

 
Obrázok 2: Demografická dimenzia kvality života v okresoch východného Slovenska 
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Prameň: http://portal.statistics.sk:8081/PXWebSlovak/, RegDat – databáza regionálnej 
štatistiky. Štatistický úrad SR. (mapa je vlastná tvorba autora) 
*priaznivá situácia: Kežmarok, Košice-okolie, Sabinov, Levoča, Prešov, Vranov nad 
Topľou, Spišská Nová Ves. 
*priemerná situácia: Stará Ľubovňa, Gelnica, Trebišov, Michalovce, Bardejov, Stropkov, 
Poprad.  
*nepriaznivá situácia: Rožňava, Svidník, Humenné, Košice-mesto, Sobrance, Snina, 
Medzilaborce.  
 
 
ZÁVER 
 

Pri náčrte základných demografických ukazovateľov v regióne NUTS II – východné 
Slovensko môžeme konštatovať, že regióny východného Slovenska sa v dnešnej 
transformačnej etape nachádzajú v komplikovanej situácii, ktorú do značnej miery ovplyvnili 
spoločensko-priestorové procesy charakteristické svojou etapizáciou a direktívnosťou 
niekdajšieho vývoja spoločnosti.  

V rámci sociálno-ekologickej situácie v regiónoch východného Slovenska môžeme 
usudzovať, že bude dochádzať k: 

- diferenciácii regiónov hlavne čo sa týka ich rozvojových možností: regióny 
severovýchodného Slovenska nedostatkom ľudského potenciálu stratia komparatívnu 
výhodu pred ostatnými regiónmi (na strane druhej ich prírodný potenciál je veľmi 
vysoký). Veľký tlak pocítia regióny s nedostatkom pracovných príležitostí, ktoré sú po 
národnostnej stránke značne heterogénne (hlavne čo sa týka rómskeho etnika). U týchto 
regiónov dôjde dôsledkom ekonomického zaostávania k degradácii kvality života, 
bytového fondu a prírodného potenciálu 

- vytvoria sa relatívne stabilné centrá, ktoré budú akumulovať ekonomické, technologické a 
ľudské zdroje, čím sa vlastne zabezpečí ich budúci rozvoj a prosperita, na druhej strane 
však dôjde k prehĺbeniu rozdielov v zaostávajúcich regiónoch skúmaného územia.  

- od samotných aktérov pôsobiacich v regióne (verejná správa, občania a súkromný sektor) 
bude závisieť prosperita a rozvoj regiónu. 
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ABSTRACT 
 
The article aims on demographic potential in region and its application in regional development. It bases on 
theoretical aspekt of demographic potential and also on practic analysis of demographic structure in micro – 
region Hornád.  Demographical potential is one of the most important factor of regional development. People 
are the element of society, who influence to another surround, where they live, wotk etc. The topic of 
demographic potential is very actual because of transfers the competences from state to regions, districs and 
municipalities.   

 
 
ÚVOD 
 

Čoraz väčší dôraz sa kladie na rozvoj ľudského potenciálu. Ľudia sú tým prvkom 
spoločnosti, ktorý formuje prostredie, v ktorom žijú a vykonávajú svoje ekonomické a iné 
aktivity, ale platí aj opačný väzba. Súčasný vývoj prenáša väčšiu záťaž na kvalitu ľudí, silný 
tlak na ich flexibilitu a informovanosť, rastúce nároky na jednotlivcov schopných kontrolovať 
prijaté rozhodnutia a pôsobiť v prospech rozvoja územia. Demografický vývoj úzko súvisí so 
spoločenskými podmienkami života a následne vplýva na charakter ďalšieho rozvoja 
sociálno-ekonomických procesov v spoločnosti.  

Pojmom ľudský potenciál sa zaoberalo a zaoberá viacero odborníkov . Pre potreby 
verejného sektora autorka Y. Strecková (1991, s. 8-10) definuje ľudský potenciál ako 
„schopnosť človeka k činnostiam, a to k činnostiam vo všetkých jeho funkciách, t. j. 
predovšetkým vo funkcii občana, rodiča, vlastníka i pracovnej sily“. Rozoberá ho z pohľadu 
verejného sektora a pod ľudským potenciálom rozumie „predpoklady človeka k činnostiam, 
ktoré realizuje vo všetkých svojich základných sociálno-ekonomických funkciách, a to vo 
funkcii občana, člena rodiny, pracovníka, spotrebiteľa i vlastníka“ (Strecková, 1998, s. 23). 

Príspevok je orientovaný na analýzu ľudského potenciálu mikroregiónu Hornád a jeho 
využitie v prospech územia a občanov, ktorí v ňom žijú, trávia svoj voľný čas alebo 
vykonávajú iné aktivity. Z jednotlivých charakteristík obyvateľstva bolo vybraných 5 
ukazovateľov, ktoré majú najväčší vplyv na ďalší rozvoj ľudského potenciálu.  

 
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA MIKROREGIÓNU HORNÁD 
 

Mikroregión Hornád vznikol v roku 1992 ako dobrovoľné záujmové združenie obcí 
ešte pod pôvodným názvom Združenie obcí Mikroregiónu Hornád. Územie mikroregiónu sa 
rozprestiera v južnej časti východného Slovenska na území Košického samosprávneho kraja, 
regiónu Horný Abov, geograficky sa rozprestiera na rozhraní Košickej kotliny a Slanských 
vrchov, v povodí riek Hornád, Torysa a Olšava.  
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Mikroregión ma celkovú rozlohu 176,9 km2, počtom obyvateľov sa zaraďuje medzi 
veľké mikroregióny na Slovensku 24 978 obyvateľov (rok 2007). Najviac obyvateľov majú 
obce Čaňa (5006 obyvateľov) a Valaliky (3923 obyvateľov). Naopak najmenej má obec 
Vyšná Hutka ( 366 obyvateľov). Hustota obyvateľstva mikroregiónu je pomerne vysoká 
a predstavuje 141,2 ob./km2. V roku 2001 bolo v mikroregióne celkovo 6180 domov, z toho 
98,4% bolo rodinných domov. Najviac EAO pracuje v terciárnom sektore podielom 32,3% a 
najmenej v primárnom sektore iba 5,4%. Mikroregión charakterizuje vysoká nezamestnanosť, 
v roku 2001 bola 24,3%. V súčasnosti sa pohybuje okolo 20%.  

 
Obr. č. 1: Poloha mikroregióny Hornád 

 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 
Analýza obyvateľstva mikroregiónu Hornád 
Vývoj počtu obyvateľov 
 
 

Vývoj počtu obyvateľov mikroregiónu Hornád bol retrospektívne hodnotený 
v intervale rokov 1980 - 2007. Na krivke vývoja počtu obyvateľov mikroregiónu sú 
zaznamenané iba 2 poklesy, a to počas prvej a druhej svetovej vojny. Po vojnách dochádza od 
roku 1960 k prudšiemu nárastu obyvateľstva, čo súviselo s „baby boom“ na Slovensku a vo 
svete. V súčasnosti počet obyvateľov osciluje okolo hodnoty 25 000. 

Pri vzájomnej komparácií indexu rastu počtu obyvateľov s hodnotami v rámci SR, 
mesta Košice a mikroregiónu, môžeme nájsť určité súvislosti (graf č. 1). Vývoj počtu 
obyvateľov až do roku 1930 bol viac menej vyrovnaný bez výraznejších výkyvov. Prvý zlom 
nastal po 1. sv. vojne, kde sa index rastu pohyboval okolo hodnoty 130. Následne v priebehu 
2. sv. vojny nastal výrazný pokles počtu obyvateľov. Druhý zlom nastal na začiatku 50-tych 
rokov 20. storočia, kedy  v súvislosti s industrializáciou a následnou urbanizáciou došlo 
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k nárastu počtu obyvateľov a populačnému boomu tak v rámci sledovaných obcí ako aj 
v Slovenskej republike a najmä v meste Košice. Index rastu dosiahol vrchol v roku 1970 až na 
úroveň hodnoty 160. Tento nárast v meste Košice (najmä lokalizáciou Východoslovenských 
železiarní a iných podnikov) sa pozitívne prejavil aj na náraste počtu obyvateľov obcí 
mikroregiónu. V poslednom období dochádza k postupnej stabilizácii na úrovni mierneho 
nárastu počtu obyvateľov okolo hodnoty 100-108.  

 
Graf č. 1: Porovnanie indexu rastu počtu obyvateľov v období rokov 1880-2001 
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Zdroj: CD Štatistického úradu, Obce  Košického kraja, 2001 
Dynamika obyvateľstva 
 

Dynamiku obyvateľstva hodnotíme na základe dvoch typov pohybu obyvateľstva a to 
prirodzeného pohybu, ktorý zahŕňa dva populačné procesy - natalitu a mortalitu 
a mechanického pohybu, ktorý je tvorený imigráciou a emigráciou obyvateľstva. 

Prirodzený pohyb obyvateľstva v rokoch 1996 - 2007 mal sinúsoidový priebeh so stále 
znižujúcimi sa minimami . V roku 2007 zaznamenal mikroregión  prirodzený prírastok, teda 
potenciálne by mal mať tendenciu nárastu aj počas ďalšieho obdobia. Najviac na sa na 
prirodzenom prírastku podieľali obce Valaliky a Čaňa. Prírastok mechanickým pohybom je 
charakteristický pre obdobie 1996 - 1998 a 2000 - 2002, čo súviselo so zmenou správania sa 
obyvateľstva a vyhľadávaním lokalít vidieckeho charakteru  s tichším a čistejším prostredím 
na bývanie. Najatraktívnejšou oblasťou pre imigráciu boli obce Valaliky a Čaňa z dôvodu 
blízkosti mesta Košice a zároveň sú to obce, ktoré svojím vybavením ponúkajú najlepšie 
služby v mikroregióne.  

Celkový pohyb obyvateľstva je relatívne priaznivý. V mikroregióne môžeme sledovať 
výrazné maximá alebo minimá, ktoré sa vyskytli počas sledovaného obdobia. Je to spôsobené 
zmenami v spoločnosti, ktoré za posledné obdobie prebiehali. Trendom v súčasnosti je hlavne 
emigrácia mladej časti populácie, ktorá v tomto území nenachádza uplatnenie z hľadiska 
zamestnania. Pri vzájomnej komparácií s ostatnými obcami okresu Košice - okolie (obr. č. 2),  
môžeme hodnotiť, že vývoj celkového pohybu v obciach okresu má podobný priebeh. Takisto 
v porovnaní s Košickým krajom a Slovenskou republikou zaznamenáva mikroregión 
kladnejšie hodnoty hlavne v období roku 2002, kedy sa celkový pohyb populácie pohyboval 
okolo hodnoty 0, stagnácia obyvateľstva. Od roku 2002 je zaznamenaná zvýšenie pohybu 
obyvateľstva a tento trend by mal pokračovať aj v ďalšom období. 
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Obr. č. 2: Celkový pohyb obyvateľstva v mikroregióne Hornád v rokoch  2002 - 2007 

 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR 
Štruktúra obyvateľstva 

 
ŠTRUKTÚRA OBYVATE ĽSTVA PODĽA VEKU 
 

  Vekovú štruktúru obyvateľstva mikroregiónu môžeme hodnotiť na základe vekovej 
pyramídy (obr. č. 3), na ktorej dochádza k postupnému zúženiu jej základne, čo predznačuje 
starnutie populácie, vyšší podiel staršej generácie a nižší podiel detskej zložky. Od roku 1970 
prešla od progresívneho typu cez stacionárny a podľa indexu veku sa už zaraďuje 
k regresívnemu typu vekovej pyramídy. Vekové pyramídy jednotlivých obcí dokumentuje 
obr. č. 3, kde najpriaznivejšiu vekovú štruktúru majú obce Čaňa, Valaliky, Vyšná Myšľa 
a Sokoľany. 

Pre hodnotenie vekovej štruktúry je dobrým ukazovateľom aj podiel obyvateľstva 
v predproduktívnom, produktívnom a poproduktívnom veku. V sledovanom období rokov 
1991-2007 môžeme sledovať postupný pokles obyvateľov v predproduktívnom veku a naopak 
nárast poproduktívnej zložky obyvateľstva. Tento jav pomaly smeruje k postupnému starnutiu 
populácie mikroregiónu Hornád. Podobný vývoj zaznamenáva aj Slovenská republika. 
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Obr. č.3: Veková štruktúra obyvateľstva mikroregiónu      Obr. č. 4: Štruktúra obyvateľstva podľa vekových  
   Hornád v roku 2007                                                             skupín v mikroregióne Hornád v roku 2007 

 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR                                                          Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
 
ŠTRUKTÚRA OBYVATE ĽSTVA PODĽA VZDELANIA 
 

V súčasnom období je úroveň vzdelania dôležitým prvkom rozvoja regiónov. Vzdelaní 
ľudia sú predpokladom rýchlejšieho a kvalitatívne  prosperujúceho rozvoja územia, na ktorom 
svoje aktivity využívajú. V mikroregióne Hornáde je vzdelanostná úroveň v celku priaznivá. 
Vysokoškolskí vzdelaní obyvatelia tvoria 3% z celkového počtu. Dôležitosťou pri vzdelaní je 
blízkosť mesta Košice, strediska stredného aj vysokoškolského školstva. Vo svojej správe má 
mesto Košice viac ako 40 základných škôl. Sieť stredných škôl tvoria gymnáziá, stredné 
odborné školy, obchodné akadémie, zdravotnícke a umelecké školy. Najvyšší stupeň 
vzdelania zabezpečuje 9 fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, 4 fakulty Univerzity P. J. 
Šafárika, Univerzita veterinárneho lekárstva a ďalšie detašované pracoviská vysokých škôl.    

Obr. č.5 vyjadruje podiel vysokoškolsky vzdelaných na 100 obyvateľov v obciach. 
Najpriaznivejšiu vzdelanostnú populáciu majú obce Seňa, Haniska, Ždaňa, Nižná a Vyšná 
Myšľa, Nižná Hutka a Košická Polianka. Avšak väčšina vysokoškolsky vzdelaných 
obyvateľov nachádza svoje uplatnenie mimo študovaného územia. Aj napriek blízkosti Košíc 
dosiahla 1/4 obyvateľstva len vzdelanie na úrovni základnej školy. V súčasnosti je trend 
narastania obyvateľov so stredoškolským aj vysokoškolským vzdelaním, pretože pri 
uplatňovaní v zamestnaní je tento druh vzdelanosti vyžadovaný.  
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Obr. č. 5: Vzdelanostná štruktúra mikroregiónu Hornád v roku 2001 

 
Zdroj: výsledky SOBD z roku 2001 
 
 

ŠTRUKTÚRA OBYVATE ĽSTVA PODĽA EKONOMICKEJ AKTIVITY 
 

Vývoj počtu EAO v priebehu rokov 1980 - 2005 v študovanom území dokumentuje 
tabuľka č. 1. Podiel EAO v sledovanom období zaznamenal iba menší nárast o 1,5%. Tento 
malý nárast súvisí s miernym nárastom obyvateľstva spôsobeným migráciou hlavne z mesta 
Košice na vidiek. Podiel mužov na ekonomickej aktivite je vyšší. 

Výpovednou hodnotou pre analýzu EAO je aj štruktúra podľa jednotlivých sektorov. 
Počas sledovaného obdobie dochádza k zvýšenému nárastu EAO pracujúcich v terciárnom 
sektore a naopak dochádza k poklesu EAO zamestnaných v primárnom sektore. Tento fakt 
súvisí so zmenou v hospodárstve, úpadkom poľnohospodárstva a naopak rozvojom služieb. 
Hlavným centrom služieb je pre mikroregión mesto Košice.  

 
Tab. č. 1: EAO mikroregiónu Hornád v období rokov 1980-2005 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: výsledky SĽDB z roku 1980, 1991, 2001, Štatistický úrad Košice 
 

 

  ekonomicky aktívne obyvateľstvo  

Rok 
obyvateľstvo 

spolu muži muži v % ženy ženy v % spolu spolu v % 

1980 21552 6017 57,2 4510 42,8 10527 48,8 

1991 24403 6190 56,1 4851 43,9 11041 45,2 

2001 24272 6995 55,3 5654 44,7 12649 52,1 

2005 24978 7282 55,7 5792 44,3 13074 52,3 
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SWOT analýza - Ľudské zdroje 
 
Silné stránky                                                                                  Slabé stránky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príležitosti                                                                                       Ohrozenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁVER 
 

Ľudský potenciál, ako jeden z faktorov regionálneho rozvoja, je ťažko hodnotiť 
izolovane. Rozvoj regiónov závisí od mnohých skutočností, medzi ktorými sa vytvárajú 
vzájomné väzby. No vplyv ľudského faktora na spomínané väzby je výrazný a intenzívny. 
Kapacita ľudských zdrojov vytvára akúsi kostru pre ďalšie fungovanie územia, pre prácu, 
voľný čas, vzdelávanie a ostatné činnosti. Ťažiskovým faktorom je ľudský potenciál, ktorý ma 
2 charakteristické vlastnosti – je mladý a vysokokvalifikovaný.  Práve takéto obyvateľstvo má 
však už aj vyššie nároky na prácu, finančné ohodnotenie, na kvalitu bývania a životného 
prostredia, v ktorom sa nachádza. Na udržanie si tejto zložky populácie vo svojom regióne, by 
mala predovšetkým myslieť samospráva obce, regiónu, územia. Mali by investovať do ich 
rozvoja ľudských zdrojov a zahrnúť jednotlivé opatrenia a ciele do vytváraných stratégií, či 
rozvojových plánov.  

Pri celkovom zhodnotení demografického potenciálu mikroregiónu Hornád je možné 
konštatovať, že vďaka svojej výhodnej polohe a vplyvom okolia má výborné predpoklady na 
trvalo udržateľný rozvoj mikroregiónu a obyvateľstva, ktoré v ňom žije. Dôležitý sú 
predovšetkým miestni lídri, ktorí iniciujú a riadia rozvoj regiónu.  

 
Poznámka: Príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0611/09 „Koncept 
miesta v regionálnogeografickej analýze a syntéze a v teritoriálnom marketingu: teoreticko – 

• mierny nárast počtu obyvateľov 
• priaznivá vzdelanostná štruktúra územia 
• veľký podiel veriacich obyvateľov 
• zapájanie sa Rómov do aktivačných  
        činností 
• sťahovanie sa mladých rodín na vidiek 
• vysoký podiel slovenskej národnosti 
• voľná pracovná sila 
• Spoločný obecný úrad so sídlom v Čani,  
        ktorý sa venuje regionálnemu rozvoju 
• pozitívny migračný pohyb obyvateľstva 
• iniciátori regionálneho rozvoja v  
       mikroregióne 

• relatívne nepriaznivý populačný trend 
• vysoká nezamestnanosť v mikroregióne, 
        veľa dlhodobo nezamestnaných 
• málo rozvinuté kapacity ľudských zdrojov 
• relatívne nízky podiel detí v niektorých  
       obciach 
• zvyšujúci sa podiel obyvateľstva  
        poproduktívneho veku 
• pomalé starnutie populácie 
• nízka kvalifikovanosť učiteľov cudzích 
        jazykov na základných školách 
• absencia program na rozvoj ľudských 

zdrojov 

• pracovné príležitosti mesta Košice 
• blízkosť rozvíjajúceho sa priemyselného 
       parku Kechnec a podniku USS Košice 
       ako zdroja zamestnania  
• snaha o vytvorenie pracovných príležitostí  
       v mikroregióne 
• snaha obcí o vypracovanie Plánu  
        hospodárskeho a sociálneho rozvoja na  
        roky 2007-2013 
• možnosť zvýšenia informovanosti  
       občanov o aktivitách mikroregiónu 
• funkčnosť internetovej stránky 

• odliv obyvateľstva do miest a iných 
regiónov 

• odliv mladých ľudí za prácou do zahraničia 
• zvyšovanie nezamestnanosti na vidieku 
• nezáujem prisťahovaných obyvateľov o 
       obec- iba prespávajú v obciach 
• nezáujem Rómov riešiť ich situáciu 
• klesajúci demografický vývoj 
• konflikty medzi obyvateľmi navzájom a 
        samosprávou 
• spoliehanie sa občanov na starostu obce 
• v niektorých obciach pasívnosť starostov 
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metodologický rámec a aplikácia na vybrané modelové územie“ (vedúci projektu prof. RNDr. 
René Matlovič, PhD.). 
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ABSTRACT  
 
In the contribution we deal with the analysis of education structure of inhabitants in Salvator micro-region. 
The aim of the article is to compare the level of education of Salvator micro-region inhabitants in 1991 and 
2001 and to point out education as one of the factors of regional development in the micro-region. 
Key words: human resources, education, scholarship, Salvator micro-region  
 
 

ÚVOD 
 

Transformáciu slovenskej ekonomiky, jej rozvoj i rozvoj regiónov najkomplexnejšie 
ovplyvňuje kvantita a kvalita ľudských zdrojov. Prioritou v oblasti ľudských zdrojov je rozvoj 
ľudského potenciálu. Jeho najvýznamnejším nástrojom je vzdelávanie. Vzdelanie je 
najdôležitejším druhom ľudského kapitálu. Vzdelanie a vzdelávanie je jedným z hlavných 
činiteľov podmieňujúcich rozvoj každej spoločnosti (Kuzmišinová, 2002). 

Liptáková (2007) uvádza, že ľudské zdroje sú najdôležitejším prvkom rozvoja regiónu. 
Vzdelaná pracovná sila je kľúčovým konkurenčným faktorom. Ľudské zdroje ovplyvňujú 
regionálny rozvoj dvojakým spôsobom. Predstavujú ponuku práce, pričom veková, ale najmä 
kvalifikačná štruktúra obyvateľov je dôležitým faktorom, ktorý zohľadňujú investori pri 
svojich lokalizačných rozhodnutiach. Na druhej strane ako spotrebitelia podmieňujú 
obyvatelia rozvoj výroby i ponuky služieb v regióne. 

Cieľom príspevku je komparácia úrovne dosiahnutého vzdelania obyvateľov 
mikroregiónu Salvator v rokoch 1991 a 2001 a zároveň poukázať na vzdelanosť ako 
jeden z faktorov regionálneho rozvoja mikroregiónu. Pri spracovaní bola použitá 
metóda analýzy, kartografická metóda a  z kvantitatívnych metód sme použili 
komparatívnu metódu. 

 

VYMEDZENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA 
 

Združenie obcí mikroregiónu Salvator sa nachádza v centrálnej až južnej časti 
Prešovského kraja. Je tvorený katastrami obcí západnej časti okresu Prešov, južnej 
a juhozápadnej časti okresu Sabinov a jednou obcou okresu Levoča.  Susedí s mikroregiónmi 
Spišský hrad - Podbranisko, Levočské vrchy, Horná Torysa a Čierna Hora. Jeho rozloha je 
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154,33 km2,  počet obyvateľov v roku 2009 presiahol 11419. Priemerná hustota zaľudnenia je 
65,4 obyvat./km2. Záujmový mikroregión vznikol v roku 2002 a bol zaregistrovaný na 
Krajskom úrade na odbore všeobecnej a vnútornej správy v Prešove. Medzi zakladajúce obce 
patrili Lipovce, Šindliar, Fričovce, Široké, Víťaz, Renčišov, Uzovské Pekľany, Dubovica, 
Torysa, Hendrichovce, Nižný Slavkov a obec Vyšný Slavkov. Sídlom mikroregiónu je obec 
Lipovce. Kompaktnosť mikroregiónu narúša obec Vysoká. 

 
Mapa č.1 Poloha mikroregiónu Salvator v Prešovskom kraji 

 
 
 

ŠTRUKTÚRA OBYVATE ĽSTVA PODĽA VZDELANIA 
 

Vedomosti, zručnosti, schopnosti i vlastnosti je možné počas života ovplyvňovať, 
skvalitňovať, a tým skvalitňovať i ľudské zdroje. Existuje na to viacero nástrojov. Patria 
k nim: proces formálneho vzdelávania a výchovy na všetkých stupňoch a vo všetkých 
formách, výkon praktickej činnosti, riešenie problémov, samovzdelávanie, elektronické 
vzdelávanie, masovokomunikačné prostriedky, výchova v rodine a spoločnosti, vzájomná 
interakcia medzi ľuďmi, vplyv spoločnosti, okolia, rodiny (Kuzmišinová, 2002). 

V úvode by bolo vhodné definovať pojmy vzdelanie a vzdelanosť. Horák a kol. (1985, 
in Kominarec, Šuťaková, Dargová, 2002) definoval vzdelanie ako systém vedomostí, 
zručností, návykov, postojov, názorov a presvedčenia človeka a určitú úroveň rozvoja jeho 
schopností, potrieb, motívov a záujmov, ktoré boli dosiahnuté na základe cieľavedomého 
výchovnovzdelávacieho procesu, a to v školách, rôznymi formami sebavzdelávania  i na 
základe praktickej činnosti.  

Horák a kol. (1985, in Kominarec, Šuťaková, Dargová, 2002) chápe pod vzdelávaním 
proces uvedomelého a cieľavedomého sprostredkovania a aktívneho osvojovania poznatkov 
a skúseností najrôznejšieho obsahu človekom i utváranie celkového postoja človeka k svetu 
a k životu, proces dosahovania vzdelania. 
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V študovanom mikroregióne  žije v súčasnosti 11419 obyvateľov. V roku 1991 tu žilo 
10411 obyvateľov a do roku 2001 tento počet vzrástol na 10999. Nachádza sa tu desať 
materských škôl, osem základných škôl 1.-4. ročník a tri základné školy  1.-9. ročník. Na 
stredné školy deti najčastejšie dochádzajú do blízkych miest a to konkrétne Prešov, Levoča, 
Lipany a Sabinov. 

V roku 1991 vo vzdelanostnej štruktúre dominujú osoby s ukončeným základným 
vzdelaním (3669 osôb) a s učňovským vzdelaním bez maturity (2641 osôb), ktoré z celkového 
počtu obyvateľov tvoria 60,6%. Stredné odborné vzdelanie bez maturity dosiahlo 77 osôb 
(0,7%) a úplné stredné odborné a učňovské s maturitou 833 osôb (8%). Úplné stredné 
všeobecné je zastúpené 138 osobami a vyššie vzdelanie 4 osobami. Vysokoškolsky vzdelaní 
obyvatelia tvorili 0,01% obyvateľstva ( 142 osôb). Bez vzdelania bolo 52 osôb. 

 

Mapa č.2  Štruktúra obyvateľstva podľa dosiahnutého vzdelania  
                 v roku 1991 v mikroregióne Salvator                
 
 

Z celkového počtu obyvateľov (10411ob.) v roku 1991 bolo 5225 mužov (50,2%) 
a 5186 žien (49,8%). V štruktúre obyvateľstva podľa dosiahnutého vzdelania a podľa 
pohlavia dominovali ženy zo základným ukončeným vzdelaním (40,9%), kým u mužov to 
bolo 29,6%. Učňovské vzdelanie bez maturity dosiahlo 31,6% mužov a 19,1% žien. Stredné 
odborné vzdelanie bez maturity je zastúpené 49 mužmi (0,9%) a 28 ženami (0,5%). Úplné 
stredné odborné a učňovské s maturitou dosiahlo 347 mužov a 486 žien.  V úplnom strednom 
všeobecnom vzdelaní dominovali ženy s podielom 1,5%. V prípade vyššieho vzdelania je 
situácia u mužov a žien vyrovnaná (0,1%). Vo vysokoškolskom vzdelaní dominovali muži 
s podielom 1,8%. Bez vzdelania bolo 24 mužov a 28 žien. 

Môžeme konštatovať, že v roku 1991 vo všetkých obciach záujmového mikroregiónu 
prevláda obyvateľstvo so základným vzdelaním, pričom najväčšie zastúpenie dosahuje v 
obciach Víťaz a Nižný Slavkov. Ďalšou najviac zastúpenou vzdelanostnou skupinou je 
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obyvateľstvo s učňovským vzdelaním bez maturity s podielom od 16% do 29%, s najväčším 
zastúpením v obciach Renčišov, Hendrichovce a Uzovské Pekľany. Nasleduje úplné stredné 
odborné a učňovské vzdelanie s maturitou s najväčším zastúpením v obciach Lipovce, 
Uzovské Pekľany a Šindliar. Najviac osôb so stredným odborným vzdelaním bez maturity je 
v obci Fričovce. Úplné stredné všeobecné vzdelanie je najviac zastúpené v obci Dubovica. 
Najviac vysokoškolsky vzdelaných osôb je v obciach Šindliar a Uzovské Pekľany. 

 
Graf č.1 Dosiahnuté vzdelanie u žien a u mužov v roku 1991 v mikroregióne Salvator 
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(zdroj: Štatistický úrad v Prešove, vlastné výpočty) 
 

V roku 2001 v porovnaní s rokom 1991 rastie vzdelanostná úroveň, čo sa prejavuje 
predovšetkým v poklese  obyvateľstva so základným vzdelaním až o 10,6%. Učňovské 
vzdelanie bez maturity pokleslo o 2,3%. V strednom odbornom vzdelaní bol zaznamenaný 
nárast z 0,8% na 6,5%. Výrazný nárast bol dosiahnutý aj v strednom odbornom vzdelaní 
a učňovskom vzdelaní s maturitou  a úplnom strednom všeobecnom vzdelaní, a to takmer o 
50%. Počet obyvateľov s vyšším vzdelaním stúpol zo 4 na 20 osôb. Mierny nárast bol aj vo 
vysokoškolskom vzdelaní a to o 0,7%. Bez vzdelania bolo 34 osôb (0,3%).  

V roku 2001 bolo z celkového počtu obyvateľov v mikroregióne 5489 mužov a 5510 
žien. Podľa dosiahnutého vzdelania a podľa pohlavia dominujú ženy zo základným 
ukončeným vzdelaním (29,8%), kým u mužov tento podiel predstavuje 19,4%. Učňovské 
vzdelanie bez maturity dosiahlo 27,7% mužov a 16,3% žien. Stredné odborné vzdelanie bez 
maturity je zastúpené u mužov 7,7% podielom a u žien tento podiel dosiahol 5,4%. Úplné 
stredné odborné a učňovské vzdelanie s maturitou dosiahlo viac žien (16,2%) ako mužov 
(12,4%). Podobná situácia bola aj pri úplnom strednom všeobecnom vzdelaní s rozdielom 
1,8%. V prípade vyššieho vzdelania je situácia u mužov a žien takmer vyrovnaná s rozdielom 
0,1%. Vo vysokoškolskom vzdelaní dominujú muži s podielom 2,8%. Bez vzdelania je 14 
mužov a 10 žien. 

Vnútorná vzdelanostná štruktúra v jednotlivých obciach je veľmi podobná 
mikroregionálnej úrovni. Vo všetkých obciach prevláda obyvateľstvo so základným 
vzdelaním, pričom najväčšie zastúpenie dosahuje v obciach Široké a Dubovica. Ďalšou 
najviac zastúpenou vzdelanostnou skupinou je obyvateľstvo s učňovským vzdelaním bez 
maturity s podielom od 1,6% do 34,6%, s najväčším zastúpením v obciach Hendrichovce, 
Víťaz a Široké. Nasleduje úplné stredné odborné a učňovské vzdelanie s maturitou 
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s najväčším zastúpením v obciach Víťaz a Široké. Najviac osôb so stredným odborným 
vzdelaním bez maturity je v obciach Dubovica a Torysa. Úplné stredné všeobecné vzdelanie 
je najviac zastúpené v obciach Lipovce a Víťaz. Najviac vysokoškolsky vzdelaných osôb je 
v obciach Lipovce a Široké. Z hľadiska celkového hodnotenia má najmenej priaznivú 
vzdelanostnú štruktúru obec Renčišov a naopak najlepšiu obce Lipovce a Široké. 

 
Mapa č.3  Štruktúra obyvateľstva podľa dosiahnutého vzdelania 
                 v roku 2001 v mikroregióne Salvator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č.2 Dosiahnuté vzdelanie u žien a u mužov v roku 2001 v mikroregióne Salvator 
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(zdroj: Štatistický úrad v Prešove, vlastné výpočty) 
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ZÁVER 
 

Investície do ľudského kapitálu, do rozvoja vzdelávania a vzdelanosti nepredstavujú 
nenávratné investície, ale práve naopak. Sú to investície, ktoré prinášajú, aj keď neskôr, svoje 
opodstatnenie. Avšak len vzdelanostná skladba obyvateľstva nezabezpečuje ekonomický rast 
daného regiónu. K tomu je potrebné, aby sa vzdelaná zložka obyvateľstva mala v regióne aj 
kde uplatniť. Len tak bude zabezpečený rozvoj daného regiónu. 

V roku 2001 v porovnaní s rokom 1991 došlo k nárastu vzdelanostnej úrovne, čo sa 
prejavilo predovšetkým v poklese  obyvateľstva so základným vzdelaním a učňovským 
vzdelaním bez maturity. Naopak  v strednom odbornom vzdelaní bol zaznamenaný nárast 
z 0,8% na 6,5% a výrazný nárast bol dosiahnutý aj v strednom odbornom vzdelaní 
a učňovskom vzdelaní s maturitou  a úplnom strednom všeobecnom vzdelaní, a to takmer o 
50%. Pozitívom vývoja je aj mierny nárast vysokoškolsky vzdelaných osôb v mikroregióne 
a pokles obyvateľov bez vzdelania. Tento vývoj naznačuje vzrast záujmu o vzdelávanie 
a o kvalitu dosiahnutého vzdelania. 

Záverom je potrebné upozorniť na fakt, že ľudské zdroje sú obrovským potenciálom 
rozvoja regiónu, ale len za predpokladu, že ostanú aj pracovne činné v danom regióne. 
Nehovoriac o odlive „mozgov“ zo spoločnosti, ktorý je skutočnosťou, na ktorú môže neskôr 
doplatiť celá spoločnosť. 
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ÚVOD 
Príspevok má za cieľ poukázať na zmeny v organizácii a riadení firiem, ktorých 

zdrojom sú meniace sa podmienky podnikania a s tým spojené zvýšené podnikateľské riziká. 
Zmena sa prejavuje najmä v správaní sa manažmentu firmy. 

V súčasnosti možno rozpoznať štyri kľúčové situácie krízy podniku : 

• podnik je dlhodobo stratový a je dlhodobo platobne neschopný (insolventný,) 
• podnik sa vyznačuje síce čiastkovými, ale závažnými problémami, ktoré bez riešenia 

môžu viesť k likvidácii podniku, napr. poklesom  objemu výkonov, vznikom 
nepriaznivej sociálnej klímy v podniku, trvalo platobnou neschopnosťou, 

• podnik sa zdanlivo javí ako veľmi úspešný, avšak v dôsledku extrémneho rastu  
      trvalo naráža na nedostatok kapitálu, 
• v podniku vzniká viac druhov podnikateľského rizika, napr. : riziko trhové, organizačné, 

právne, informačné, investičné, technologické, ai.. 
 
 

1. ČINITELE VPLÝVAJÚCE NA ZMENY V RIADENÍ FIRIEM 
 

Všeobecne možno identifikovať niekoľko základných činiteľov, ktoré vplývajú na 
zmeny v riadení firiem, vrátane zmeny prístupu k riadeniu rizík.  

1.1.  Medzi vonkajšie činitele možno zaradiť :   

• procesy globalizácie a regionálnej integrácie (napr. rozšírenie EÚ, WTTA) 
• zvyšovanie úrovne rizika hospodárskej činnosti ako výsledku intenzity pôsobenia 

konkurencie 
• rozvoj kapitálových trhov i nových finančných nástrojov (napr. medzinárodné fúzie 

búrz cenných papierov) 
• rozvoj e - biznisu a virtuálnych činností 
• zmeny v chápaní úlohy podniku v spoločnosti (napr. otázka vplyvu podniku na stav 

životného prostredia alebo vplyv monopolov na blahobyt spoločnosti) 
• rozšírenie rozsahu a foriem medzinárodnej výmeny tovarov a služieb  
• globalizácia kapitálových trhov 
• rozvoj medzinárodných korporácií 
• rozvoj privatizácie podnikov v krajinách so systémovou transformáciou 
• obchodovanie kapitálu na zahraničných trhoch 
• alokovanie  voľného (prebytočného)  kapitálu v dôchodkových fondoch 
• zmeny chápania podstaty podniku ako výsledku rozvoja teórií podniku 
• rozvoj hospodárstva založeného na poznatkoch, ktoré sa premietajú do rastúcej úlohy 

nehmotných aktív v hospodárení 
• vznik „nového hospodárstva“ vyvoláva potrebu vyjadriť nehmotný majetok 
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• rast objemu informácií (dát, údajov), čím sa  zvyšujú nároky na ich kvalitatívne znaky 
(korektnosť, relevantnosť, včasnosť, porovnateľnosť); zároveň rastie aj objem 
zavádzajúcich a nekorektných informácií; stráca sa zodpovednosť autora za 
korektnosť informácií 

• dochádza k zmenám stratégie, organizácie a riadenia firiem (kyberpriestor, interné 
obchody, integrované konsolidované celky,...). 

 
1.2. Vnútorné symptómy blížiacej sa finančnej krízy 
 

   Pre blížiacu sa finančnú krízu podniku je obvyklé: 

• klesá alebo viazne odbyt, rastú zásoby hotových výrobkov a rozpracovanej výroby, 
čím sa zvyšuje viazanosť finančných prostriedkov 

• záväzky sú uhrádzané s omeškaním 
• ceny vstupov, mzdy a úroky rastú, tým klesá rentabilita tržieb a kapitálu, často 

dochádza ku stratovosti celého podniku 
• pokles výroby pod bod zvratu začne stravovať vlastný kapitál (v súvahe klesá podiel 

vlastného kapitálu) 
• vyčerpanie všetkých likvidných zdrojov núti podnik k ďalším dlhom (začne klesať 

pracovný kapitál a ukazovatele likvidity), dochádza k rýchlemu rastu krátkodobého 
bankového úveru 

• silno zadlženému podniku nikto nechce požičať, veritelia žiadajú konkurz. 
 
 

2. ZMENY V RIADENÍ FIRIEM – RIADENIE RIZÍK  
 

Ako zdôrazňoval Tomáš Baťa už v roku 1932, nemožno veriť na žiadny automaticky 
prelom hospodárskej krízy.  Je omyl domnievať sa, že hospodársky úpadok je možné sanovať 
peniazmi. V postavení, v ktorom sa nachádza veľa podnikov nie sú potrebné žiadne geniálne 
obraty a kombinácie. Sú potrebné mravné stanoviská k ľuďom, k práci a verejnému majetku. 
Nepodporovať bankrotárov, nerobiť dlhy, nevyhadzovať hodnoty za nič, nevydierať 
pracujúcich, pracovať a šetriť. V skutočnosti je potrebné prekonať krízu dôvery; technickými 
zásahmi finančnými a úverovými zásahmi krízu prekonať nemožno. Dôvera je vec osobná.  

 
2.1. Hlavné opatrenia na prekonanie krízy  : 
 

Na prekonanie podnikateľského rizika trhového, investičného, finančného ai. je v literatúre  

 a praxi najčastejšie prijímané riešenia : 
• znížiť obežný majetok (včas obmedziť výrobu, vymáhať pohľadávky, predať všetky 

nepotrebné zásoby, ai.) a získané peniaze použiť na oddlženie 
• znížiť neobežný majetok (obmedziť investičnú výstavbu, pokiaľ straty sú nižšie ako 

odpisy a celkom ju zastaviť pokiaľ straty prevyšujú odpisy, predať nepotrebné stroje, 
pozemky, pobočné závody, využiť lízing, spätný lízing strojov, zariadení a budov) 
a získané peniaze použiť na oddlženie 

• obnoviť rentabilitu predovšetkým znížením nákladov ( zastaviť prijímanie nových 
pracovníkov, obmedziť pracovnú dobu, radikálne obmedziť všetky údaje – to všetko 
ako krátkodobé opatrenia, z hľadiska dlhodobého je potrebné inovovať výrobný 
program, zmeniť organizačnú štruktúru a racionalizovať ju) 
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• vypracovať plán reštrukturalizácie :  
          -  prevádzkovej činnosti (zmeny vo výrobkovej štruktúre,  inovácia výrobkov  
            a technológie, zmeny trhu a segmentov 
          -  finančnej činnosti (štruktúry) – zníženie vlastného kapitálu,  kapitalizácia dlhov ich  
            premenou na akcie, fúzie, akvizície,  spätný lízing, vstup strategického partnera. 
 

2.2.   Prišlo obdobie zmien 

 
Podnikové manažmenty zisťujú : 

• ako zlé sú na tom podnikové súvahy 
• že zarobiť peniaze je stále zložitejšie 
• že sa prejavuje nižší dopyt a klesá bonita odberateľov 
• že pridáva sa tlak na zvyšovanie výdavkov  
• ako zložité je dať do poriadku výkaz ziskov a strát. 
 

V štruktúre a hierarchii vrcholového manažmentu dochádza k posunom a zmenám, 
ktoré majú vplyv na manažovanie spoločnosti, pocit z práce , biznis kultúru a dokonca aj 
jazyk vedenia porád : 

  
a) kľúčovú úlohu zohráva  finančný riaditeľ; jeho práca nekončí pri „spravovaní“ čísiel, 

ale bude trvať dlhšie, až pokým nebudú výsledky zdravšie, 
b) doteraz prevládajúce vyznávanie emocionálnej inteligencie a inovácií v riadení 

ustupuje „ekonomickej pridanej hodnote“ rozhodnutí, 
c) od vyznávania nekonvenčných prístupov k riešeniu problémov sa uprednostňuje 

riešenie problémov s prevzatím zodpovednosti,  
d) recesia, úverová kríza a zložitá povaha globálnych spoločností  vyžadujú prísnejšie 

monetárne riadenie, 
e) vo výberových konaniach je vkladaná dôvera „chlapíkovi“ , ktorý v ťažkých časoch 

zachránil dobré meno spoločnosti a získal dôveru trhu pred „drahou hviezdou“, 
f) mení sa štýl líderstva, keď veľké individuality sú na ústupe, 
g) na ústupe je rovnostárstvo a delenie zodpovednosti, manažovanie formou príkazov sa 

stáva nápadnejšie a cítiť pevnú ruku, 
h) ukončenia pracovného pomeru už nie je manažérskym výstrelkom, ale je súčasťou 

každodenného života, 
i) vízie bez preukazovania hodnôt s krátkodobejším verifikovaním nie sú uznávané, 
j) nastáva návrat k „zamestnancovi“ s ústupom od uprednostňovania talentov, 
k) práca riaditeľa ľudských zdrojov býva degradovaná na úroveň osobného oddelenia, 

respektíve mzdového oddelenia, 
l) marketingový manažér stráca pozíciu v dôsledku úbytku reklamy a zmeny pracovných 

metód (napr. internet) a  znížení rozpočet, 
m) postavenie rôznych manažérov a osôb zodpovedných za sociálnosť podniku 

(korporácií) sa výrazne obmedzuje, 
n) je vítane prísne finančné riadenie, ktoré pomáha firmám prežiť, 
o) nastupuje znižovanie výdavkov, napr. na zahraničné pracovné cesty, reprezentačné, 

workshopy a všeobecne nepôjde o zábavu. 
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ABSTRACT 
 
This paper presents issues connected with the influence of institutions of higher education on the regional 
development in the knowledge-based economy. In KBE its wealth result of creating, transferring and using 
knowledge. Special role in building KBE is to be attributed to institutions of higher education, which are to 
create knowledge, share it and serve as an example of well-functioning learning organization which utilizes 
human commitment and ability of learning at all its levels. 
Institutions of higher education contribute to the increase of general level of education and at the same time 
contribute to the increase of competitiveness of economies, they also shape to a large extent the society of 
knowledge and knowledge-based economy also in the regional aspect. 
Institutions of higher education as knowledge organizations should take all possible actions to tighten mutual 
cooperation to build knowledge-based European economy. 
 

1. INTRODUCTION  
 

The objective of this paper is to present issues connected with the influence of 
institutions of higher education on the regional development in the knowledge-based 
economy.  

The notion of knowledge-based economy has been presented and discussed with 
special attention to factors shaping KBE. The notion of regional development has been 
defined as well as the factors affecting this development have been identified. A lot of 
attention has been devoted to the cooperation of institutions of higher education and its 
benefits. The final part of this paper presents the findings of consideration. 

 

2. KNOWLEDGE-BASED ECONOMY 
 

The increase in interest in topics connected with building knowledge-based economies 
has been observed almost all over the world. Numerous books and articles are published 
regarding KBE, it is also reflected in the official EU documents and in its member countries 
documents as well as it is manifested in the number of conferences devoted to this issue and 
in the scope of activities of consulting companies focused on training sessions and projects in 
this field [Figurska, 2005, s. 84].  

In knowledge-based economy its wealth is not only a result of producing corporeal 
properties but also a result of creating, transferring and using knowledge. In such economy, 
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which is increasingly based on the exchange of incorporeal properties and services, 
knowledge is a strategic resource of the society and its basis for functioning [Wawrzyniak, 
2003, s.28]. 

In scholarly publications various complementary aspects knowledge-based economy 
are mentioned describing it as an economy [Chojnicki, Czyż, 2006, s.18]: 

• in which progress is made under the dominant influence of  science or scientific 
knowledge,  

• which is determined by technological knowledge and innovations based on it, which 
are or may be used to produce new goods or services,  

• which is created by both preparatory and occurring within the scope of activity 
processes of  learning and educating business entities, 

• in which widely understood conditionings of business activity (organizational, 
institutional and social) increase the efficiency of knowledge and innovation  
absorption  as well as the competitiveness of the economy. 
 

The process of building knowledge-based economy is determined by the development 
of four areas [Cleaver, 2002]: 

• background (institutional and economical) which facilitates unconstrained information 
flow, communication and information technology encouraging the development of  
entrepreneurship,  

• dynamic informational infrastructure  enhancing efficient communication and creating 
and disseminating information,  

• educated and skilled society which educates themselves and uses knowledge in their 
activities,  

• network of institutions of higher education, science and research centers, enterprises 
and groups of society oriented to expand, acquire and adapt knowledge for local needs 
and to create new knowledge.  
 

The analysis of the aforementioned areas has leaded to the following conclusions 
[Figurska, 2005, s. 86]: 

• building KBE must be based on continuously happening processes of creating and 
codifying knowledge sharing it and using both by organizations and in spatial aspect 
by countries and regions, 

• sharing knowledge and using it for innovations and technological advancement will 
not  be possible without using advanced information technologies, which are to 
facilitate and accelerate these processes, 

• it is impossible to build and develop KBE without understanding and being in favor of 
this idea by all members of the society, 

• special role in building KBE is to be attributed to institutions of higher education. 
 

3. NOTION AND FACTORS OF REGIONAL DEVELOPMENT 
 

Regional development is a directed process which embraces shaping of new 
institutions, creation of  alternative businesses, increase of work efficiency and workers’ 
qualifications search of new markets, transfer and solicitude of  new enterprises. Within this 
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process authorities or local groups govern and manage the existing human resources and 
establish new partnerships with private sector so as to create new jobs and stimulate 
entrepreneurship [Maik, 1995, s. 30]. 

Determinants of regional development can be generally divided into egzogenic and 
endogenic. Egzogenic factors encompass changes in the microsurroundings of the region and 
they are a result of inter alia globalization processes, European integration, change of political 
system, changes in trade cycles, political situation etc. These changes may facilitate or 
hamper the regional development.  

Endogenic factors may be grouped in the following way [Wojtasiewicz, 1997, s. 10]: 

• utilitarian values created by the nature,  (e.g. natural resources, climate, landscape, lay 
of the land), 

• utilitarian values created by man, (e.g. buildings of entrepreneurial, social and 
technological infrastructure),  

• workforce (its size, qualifications, productivity, tradition of good work ethic), 
• institutions whose core activity is  promotion and development of a  given area (e.g. 

banks, business support centers, development agencies),  
• culture and entrepreneurial traditions of a given area (e.g. attitude towards a job and 

other characteristics of people living in a given area, economic achievements of a 
given area), 

• attractiveness of  places of living (e.g. culture and traditions of the citizens, the look of 
the locality, tourist infrastructure). 
 

Acceleration of scientific and technological advancement, which attribute significant 
importance to factors such as knowledge, research and innovations, are the most noticeable 
tendencies of development with reference to regional development [Pietrzak, 1995, s. 13]. 
The pace of socioeconomic development of regions is less dependent on natural and corporeal 
resources but it is more dependent on incorporeal forms of capital and above all people – 
educated, having the ability and willingness to cooperate, creative, innovative and able to 
absorb innovations.  

The development of regions contributes to the increase of their competitiveness, which 
is determined by the objective conditions existing in the regions but on the other hand it is 
dependent upon image they create themselves [Winiarski, 1999, s. 50-51]. The existence of 
institutions of higher education, institutions and  research institutes in the region, which 
support innovative processes as well as good general development including efficient and 
developed system of education  belong to the actually existing conditions in the regions which 
are particularly important from the viewpoint of this paper. Common access to education, 
which is accompanied by well developed institutional background of the economy is a 
necessary but not sufficient condition for permanent development.  

 
4. INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION VS. REGIONAL 
DEVELOPMENT  

 

Creating Europe of knowledge, which is the EU objective, is a source of various 
possibilities for the institutions of higher education but it is also a serious challenge. The 
particular role of the scientific society is discussed in the circles of people vividly interested in 
building and developing knowledge-based economy. It results from the fact that institutions 
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of higher education are not only to educate the society but also create knowledge, share it and 
serve as an example of well-functioning learning organization which utilizes human 
commitment and ability of learning at all its levels. Organization, in which the significance of 
knowledge included in documents, knowledge, professional experience of workers who share 
knowledge with each other and  learn from each other, constantly improving their 
qualifications is dominant  within the area of management of the organization. [Nycz, Smok, 
2004, s. 243]. 

Economic transformation occurring in Central and Eastern Europe constrained 
structural changes on the job market, which entailed the knowledge value growth and demand 
for it within the areas directly connected with transformation such as marketing, management, 
banking, finance or law. Competence requirements regarding the acquisition of attractive jobs 
have also increased. The development generates the need for knowledge workers, highly-
skilled people equipped with basic competencies such as ability and readiness to learn 
constantly, acceptance and readiness to change, flexibility, creativity, initiative, ability to 
work with a team and open communication. Thus greater investment in human resources is 
needed. Investing in workers’ qualifications contributes to the increase of competitiveness of 
organizations and regions, in which they do their business, furthermore, it accelerates the pace 
of economic development. 

The increase in the number of studying people was a response to the increasing 
demand for highly-skilled personnel. High demand for knowledge led to the establishment of 
private institutions of higher education which flexibly react to the needs of the job market. It 
is the institutions of higher education that are responsible for educating entrepreneurial and 
competent staff for the economy, staff that will be able take advantage of the latest 
technological advances in their professions. Institutions of higher education are to create and 
gather knowledge within the scope of new technologies, methods and ways of management, 
patterns, norms and social behavior resulting from new developmental trends.  

Institutions of higher education contribute to the increase of general level of education 
and at the same time contribute to the increase of competitiveness of economies, they also 
shape to a large extent the society of knowledge and knowledge-based economy also in the 
regional aspect. Human resources, whose value is mainly estimated by the level and quality of 
education, plays a vital role in creating progress through the ability of using knowledge and 
information [Król, 2003, s. 45]. 

Simultaneously it must be pointed out that the pace at which new notions and domains 
are created sets a difficult task for the institutions of higher education, which while educating 
should take into account the demand for a job in the professional and regional profile and the 
graduates should be well-prepared for the situation in which competition on the market, 
development of new technologies degradation of certain professions cause lack of 
employment stability.  

The development of knowledge society depends on scientific achievements, on their 
dissemination through systems of education, on their popularization using latest information 
and communication technologies as well on applying them in industry and services sectors 
[The role of universities…, 2003]. These are not easy tasks since both institutions of higher 
education and other  business entities function in changing conditions. In the time of 
globalization changes occurring in economies are often unpredictable, which means they can 
be neither prepared for nor controlled. In this situation one must adjust to them quickly, which 
requires on all entities’ part the administration of  mechanisms enabling the access to 
knowledge to apply and use it in response to changes. Thus coordination, sharing knowledge, 
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cooperation and organizational and technical mechanisms which facilitate quick adaptation 
are necessary.  

Institutions of higher education are also responsible for the transfer of innovations, 
technology and progressive solutions enabling social and economic development 
[Przybyszewski, 2007 s. 100-101]. Knowledge created in institutions of higher education 
should be verified from the perspective of practical usefulness and it should be transferred to 
the interested circles, which may put it into practice. Reinforcement of cooperation between 
institutions of higher education and business practice so that the knowledge is used for 
innovation and technical advancement is one of the necessary conditions for building KBE in 
regions and their development.  

Extending education period, which is reflected in the level of knowledge, may 
stimulate regional development by the increase of innovativeness among well-educated 
people. However, economic development may be accelerated by importing the latest 
technologies and economic solutions used in better developed areas. It is obvious that using 
these technologies and solutions will require the increase in people’s education. It is, 
however, important to mention the fact that innovative processes introduced by external 
factors for the benefit of a given community may face unfavorable reaction from this 
community [Maik, 1995, s. 27]. 

Considering the role of institutions of higher education one cannot forget about the 
fact that increasing the level and quality of education among people increases their chances of 
finding employment as well as the mobility on the job market, it also prevents social 
exclusion. 

 
5. COOPERATION AMONG INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATI ON 
IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY  

 

Institutions of higher education as knowledge organizations should take all possible 
actions to increase the knowledge resources and constantly search for possibilities of using it 
with the benefit for the regions in which they are located. Within this context it is worth 
paying attention to actions which institutions of higher education should take to tighten 
mutual cooperation to build knowledge-based European economy.  

One of the first steps is to localize knowledge resources of institutions of higher 
education to achieve internal and external transparency of them. The localization of the 
aforementioned resources, which are necessary to strengthen the existing competences or to 
introduce new ones, often faces obstacles which is particularly vivid when a problem 
requiring solution emerges [Probst, Raub, Romhardt, 2002, s. 83]. Such problem in case of 
institutions of higher education can be exemplified by the necessity of building a team for a 
particular research project or finding an expert with specific knowledge. The problem can be 
created by creating ‘knowledge database’ located at institutions of higher education in various 
regions embracing [Figurska, 2005, s. 89]: 

• employee database describing their competences, experience, participation in research 
projects,  

• database of reports on the realization of particular tasks, research projects,  
• database of publications (also from conferences) 
• database of documents categorized thematically, equipped with search engine for these 

documents,  
• discussion-based bulletin.  
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Creating such a common ‘knowledge database’ for cooperating institutions of higher 
education and providing their employees with unconstrained access to it will eliminate 
problem of finding information where the potential source of knowledge could be. Such 
localized knowledge can be presented by means of contact books, knowledge maps, 
knowledge matrices, topic maps and other knowledge presentation tools.  

Increasing the transparency of resources, thanks to the creation of intercollegiate 
‘knowledge database’ may increase the mobility of scholars, who will be able to identify these 
institutions of higher education with which cooperation will be the most fruitful and in 
compliance with their scientific interests.  

Therefore, identifying knowledge by the institutions of higher education will facilitate 
using their own knowledge resources as well as acquiring knowledge from outside – that is 
other institutions of higher education. These could be guest lectures or even the recruitment of 
scholars who have skills that are in compliance with competences a given institution of higher 
education wants to develop. Cooperation among institutions of higher education can have a 
form of knowledge-based alliances focused on mutual learning and knowledge acquisition. 
Perhaps in the future one of the forms of acquiring knowledge from  outside could be the 
merger between such institutions.  

One of the most important objective of every institution of higher education is to 
develop knowledge. Scientific research both individual or carried out within framework of 
research projects engaging whole teams of scientists. Cooperation among institutions of 
higher education gives the opportunity to establish new contacts with people from other 
institutions as well as to build international teams engaging the best experts on particular 
domain. Exchanging points of view during conferences or seminars also contributes towards 
the development of knowledge.   

Recognizing internal and external sources of knowledge creates conditions for its 
sharing and dissemination. As far as institutions of higher education are concerned such 
processes usually mean knowledge transfer between individuals or teams of employees. It 
occurs while realizing research projects or discussing at conferences or seminars. Another 
way of sharing knowledge is copying which can be presented in the form of  printed 
publications e.g. articles, books etc. or electronic form. These methods are also used for 
storing knowledge, which decreases the danger of losing it. Cooperation between institutions 
of higher education may also help young academics develop by enabling them to serve 
internships at foreign institutions of higher education. Appropriate dissemination of 
knowledge improves the quality of both didactic and scientific work.  

All  briefly discussed processes connected with localizing, acquiring, developing, 
sharing and disseminating knowledge will lose their meaning unless the knowledge is used. 
Unused knowledge is useless. It appears that it is especially true for the institutions of higher 
educations to say than people learn throughout their lives and the more we know the more we 
can learn. That’s why cooperation between institutions of higher education and business 
practice must be emphasized.  

Cooperation of institutions of higher education located in various regions should not 
be conducted only within science and research but also with the field of didactics. Enriching 
didactic offer of the institution with lectures in foreign languages conducted by scholars from 
other institutions will surely be beneficial for the students and provide information of best 
practice of conducting classes at other institutions of higher education.  
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It is also worth mentioning that such  cooperation gives students a possibility of 
studying at foreign institutions of higher education or taking advantage of lectures conducted 
by scholars from other institutions and for the scholars it is an opportunity to participate in 
international research projects, conferences, seminars or serve internship abroad thus 
increasing competitiveness of the institution on the educational market.  

The necessary condition for tightening cooperation among institutions of higher 
education from different countries is foreign language fluency among students and scholars. 
Although it appears obvious there is still a lot to do. One must remember that knowledge is 
created and used by people so creating even the best knowledge database will not bear 
expected results if there are language barriers preventing people from using it.  

 
6. CONCLUSIONS 

 

Today it is a tremendous challenge for economies of all levels, including regional, to 
build knowledge-based economy. In KBE human resources play a vital role as only people 
can create knowledge and use in their activities. Educated and creative people are the 
fundament of KBE, therefore, the improvement of their qualifications has special 
significance, especially in directions and specialities favoring regional development.  

Actions which may increase the level of KBE and its influence on the economy of 
regions include: increasing the role of education for the development of economies, the 
growth of human resources and increasing the effectiveness of their use, which is strongly 
influenced by institutions of higher education. In socioeconomic development of every 
country and every region education of its citizens plays an important role, therefore, 
institutions of higher educations are becoming both islands of knowledge and a factor 
stimulating the growth of knowledge-based economy. Institutions of higher education should 
be open to changes, concepts and suggestions from the outside world adjusting their 
educational offer to the needs of job market. The process of educating should be made more 
attractive so as to increase the level of employment and satisfy the need of highly-skilled 
staff.  

The proposed  close cooperation among institutions of higher education should be 
beneficial for all involved parties simultaneously contributing to the process of knowledge-
based economies. The following may be expected: the increase of education quality, 
transparency of educational market of institutions of higher education., mobility of both 
scholars and students, the possibility of increasing the number of research projects. The 
expected results of cooperation should be reflected in the increase in their competitiveness on 
the market as well as in the increase in competitiveness of regions in which they are located.  

To finish it is worth adding that building and developing KBE in regions requires 
understanding and support of this idea from politicians, academics, local authorities, 
employers and employees, superiors and subordinates and then putting it into practice. Only 
then the increase in the competitiveness of regions is possible (Figurska, 2007, s. 49). 
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INTRODUCTION: 
 
Professor Michael E. Porter said in „Regional Competitiveness in a Global Economy” 
presentation: 
In the Changing Nature of Domestic and International Competition is one of the eight 
important is: Increasing knowledge and skill intensity of competition. 
 
Figure 1: Productivity and the business environment 
 

 
Source: Porter 2008. 

 
As we can read above (Figure 1.) human resources has very imortant role in the 

competitiveness. In this paper we are looking for answers, what the main reason are of this 
important role of human resourses by the input factor.  

 

TERRITORIAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION 
 

’The functions of government require power to be exercised by administrative units at 
a lower level than the nation state, either through ’top-down’ devolution of responsibilities or 
through a federal structure. The limits of regions are usually based on natural boundaries 
(such as rivers, mountains and coastlines), historical boundaries and/or administrative 
boundaries (that may be more or less arbitrary), some of which may coincide. 
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Regional statistics in the EU are based on a common classification of territorial units 
for statistics (NUTS), with a similar classification of statistical regions for candidate countries 
and EFTA countries. NUTS have three regional levels: each with minimum and maximum 
thresholds for the average population size of the regions.  

NUTS are based largely on the institutional divisions in each Member State. Although 
clearly defined, usually universally recognised and relatively stable, the administrative and 
historical grounds on which they are defined differ widely from country to country and as 
such international comparability is difficult to achieve. When the administrative structure of a 
Member State does not correspond to all three main regional levels it is oft necessary to 
identify an additional level which may have no administrative function and exist solely for 
statistical purposes. The table below provides information on the number of regions in each 
country’ (Regions.. 2009) 

Equal development of the territories is a key issue in the European Union. Many 
documents contain several strategies and directions. The European Spatial Development 
Perspective (ESDP, 1999.) is one of these documents, which formulates common aims and 
concepts for the European Union’s policy for future regional development. Spatial policy 
guidelines are the following: 

• Development of a polycentric and balanced urban system, and strengthening of the 
partnership between urban and rural areas, so as to create a new urban-rural 
relationship. 

• Promotion of integrated transport and communication concepts, which support the 
polycentric development of the EU territory, so that there is gradual progress towards 
parity of access to infrastructure and knowledge. 

• Wise management of the natural and cultural heritage, which will help conserve 
regional identities and cultural diversity in the face of globalisation. 

 
Figure 2: NUTS2 regions by convergance and regional competitiveness and 
employement objectives 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Directorate-General for Regional Policy 2009. 
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As a response to the challenge of globalization the ESDP was enriched with some new 
elements. The Lisbon-Strategy (2000) described the aim of the EU to become the most 
dynamic and competitive knowledge-based economy in the world; capable of sustainable 
economic growth with an increased number of jobs, better quality jobs, a greater social 
cohesion, and a respect for the environment by 2010. In the Göteborg Strategy (2000) these 
aims were expanded to include the requirements of sustainable development. Ministers 
responsible for regional development for the European Union adopted three important 
documents in May 2007 at an informal meeting in Leipzig: 

• Territorial position, perspectives, tasks of the European Union 
• Regional Agenda of the EU 
• Leipzig Charta on sustainable European cities. (Magyar településhálózat.2007, 19-21).  

 
There are more important strategies and collaboration within the nations. After this the 

cooperation with partners is necessary and elemetary in each region. By the next figure we 
can see all of the participiants in a region. 

 
Figure 3: Participiants in the regions 
 

 
Source: Hudson 2003. 

 

MEASURES THE TYPE OF REGIONS - REGIONAL 
COMPETITIVENESS: THE PYRAMIDAL MODEL  
 

As we note, two major issues emerged in the debates aiming at the interpretation of 
competitiveness: on one hand, how to define competitiveness and what indicators to measure 
it with? On the other hand, how can competitiveness be improved, which governmental 
interventions may be regarded as successful? It is not enough to measure the competitiveness 
of regions, but we also need to outline what can be done to improve competitiveness. 

Measuring regional competitiveness has been traced back to four related economic 
categories: income generated in the region, labour productivity, employment rate and the 
openness. The notion of competitiveness obtained in this way cannot be used, however, to 
identify factors responsible for regional competitiveness or areas which are to be strengthened 
or developed by regional development policies and programmes for improved 
competitiveness.  
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Different ’market places’ also occur in the global competition of countries, regions 
and cities. In 2003 one of the research projects of EU analysed factors influencing regional 
competitiveness and how dominant the elements determining competitiveness are in different 
region types in order to create the foundation of regional policy between 2007 and 2013. 
During the research four region ’theoretical’ types were distinguished based on two 
dimensions, density of population and the growth rate of GDP: non-productive regions, 
regions as production sites, regions as sources of increasing returns, and regions as hubs of 
knowledge. Based on the characteristics of competitive advantages, Porter distinguishes three 
phases in the development of countries built upon one another. According to the amount of 
specific GDP and the competition strategies of global industry branches these are (Figure 4): 
factor-driven, investment-driven and innovation-driven phases. The three phases of 
competitive development designed for countries can also be applied in the case of regions. 
And these types are very useful to underlie the bottom-up local development strategies of the 
subregions (Lengyel 2009.). 

 
Figure 4: Stages of competitive development of countries/regions 
 

 
Source: Lengyel. Construction based on Porter (2003a, pp. 26-28) 

 
In harmony with the phases of competitive development three types of postfordist 

regions must be distinguished (Lengyel 2003a): 

- Neofordist region: factor-driven phase (regions with low income and input cost), 
- Knowledge transfer region: investment-driven phase (regions with medium income and 

efficiency) and  
- Knowledge creation region: innovation-driven phase (regions with high income and 

unique value). 
 

The most succesful of the three types is the knowledge creaton region; the second is 
the knowladge transfer region. In each regions type play a very high role the qualifeied labour 
force, the high education level and talented young people. In the knowledge creataon regions 
the administration is just absolutly decentralised, there is a cluster-based economic 
development and improve the business environment necessary to strenghten the competitive 
advantages of global companies with local headquarters 

The pyramidal model of regional competitiveness seeks to provide a systematic 
account of these means and to describe the basic aspects of improved competitiveness (Figure 
2). Gardiner-Martin-Tyler (2004) described in their article the aggregate notion that in a 
regional context labour productivity is the outcome of a variety of determinants. Some of 
these determinants are the sort of regional assets and regional factors which also determine a 
region’s overall employment rate. Productivity and employment rate are central components 
of a region’s economic performens and its prosperity (as measured, by GDP per head). 
Together productivity and employment rate are measures of what might be termed ‘revealed 
competitiveness’, though obviously of themselves they say little about the underlying regional 
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attributes (sources of competitiveness) on which they depend. (Gardiner-Martin-Tyler 2004, 
p. 1018-1049).  

 

Figure 5: The pyramidal model of regional competitiveness 
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Source: Lengyel 2009. 

 

The goal is the standard of living. Factors influencing regional competitiveness can be 
divided into two groups: the direct and indirect components. There are three categories: 

– Basic categories of regional competitiveness, so called revealed competitiveness (ex 
post indicators; measuring competitiveness): these categories measure competitiveness 
of regions and include income, labour productivity, employment and openness. 

– Development (programming) factors of regional competitiveness (ex ante factors; 
improving competitiveness): factors with an immediate impact on basic categories. 
These can be used to improve regional competitiveness by means of institutions in 
short-term programming periods. 

– Success determinants of regional competitiveness (social and environmental 
conditions; explaining competitiveness): determinants with an indirect impact on basic 
categories and development factors. These determinants take shape over a longer 
period of time and their significance reaches beyond economic policy-making (Lengyel 
2009.) 

 
All five of the development factors are influenced by the human capital. So we can 

say, the territorial competitiveness process is based hardly on human capital. In Filo study can 
read (Filo 2007.), that the competitiveness territories have the high rate of qualified labour in 
the group of able to works. The education system is efficient because on the one part it fits for 
the creative and innovative activities the younger; on the other hand it follows the demand of 
labour market in flexibility. The successful and competitiveness regions have the level of 
knowledge base level and the labour culture, in additional the labour forces able to adapt 
plainly to changes (in trainings and courses the active labour force retrain able), ambitious 
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with their environment. In successful and competitiveness regions the new economic structure 
the knowledge base economical activities and the recovery of economic services enhance the 
social cohesion”  

 

SUMMARY 
 

In the territorial develepment the human capital has a very import role, had in past and 
have in future. The most imortant is: the human capital, the labour culture and the cooperation 
with the partners for a regions strategy. 

The regional develepment model was other in the past and today. That shows the next 
figure by Porter. Competitiveness is fundamentally a bottoms-up processin which many 
individuals, companies, and institutions participate. Every community and cluster can take 
steps to enhance competitiveness. 

 
Figure 6: The Process of Economic DevelopmentShifting Roles and Responsibilities 
 

 
Source: Porter 2008. 

 
Human capital is one key for regional growth in most regions. While creative capital, 

social capital are seen as important in the regional context it is enterprising human capital that 
holds the key to realising outcomes. Enterprising human capital is the ability of regional 
residents to have an entrepreneurial capacity for knowledge activation goes beyond the ‘good 
idea’ or having a quality skill set.  

Engagement, through the formation of regional coalitions of reinforcing expertise and 
interest, with institutions, businesses, and other organisations and individuals, are seen as the 
way to realise regional growth and competitiveness objectives through endogenous 
enterprising human capital. (Garlick 2005) 

„In the struggle for improved regional competitiveness and greater self-reliance within 
the global economy, it is becoming increasingly necessary for regional stakeholders to 
collaborate with each other in order to foster the expertise, creativity, knowledge and 
attractiveness of the region,” reading by Hudson (Hudson 2003). This is leading towards a 
more devolved process of regional governance where regional stakeholders from various 
sectors become involved in complex networks and negotiations around the content and form 
of regional policy. 
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The importances of human potential in the regional development have a main role in 
every respect, even in old and new trends of development. Education on appropriate level and 
practice both are essential to the development of human potential. Cooperation between 
different regional institutes is also an important part of the development of the region. For a 
region could be one of the most important compatitve edge the qualification of workforce. 
This is the reason why expertise, specialized knowledge and qualification mean long-term 
compatitve edge. Rechnitzer (1998) assume that qualification of workforce is a significant 
compatitive factor, which is a dominant element of the regional strategy because throw that is 
possible to locate, establish and stabilize durative economic elements.  
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ABSTRAKT 

Tento príspevok je zameraný na sociálnu prácu v obci. V prvej časti autorky definujú pojem komunita, 
poukazujú na vnímanie komunity v sociálnej práci. Za základnú komunitu pre potreby tejto práce považujú 
obec a preto sa v druhej časti príspevku venujú sociálnej práce v obci a konkrétne popisujú pracovnú náplň 
sociálneho pracovníka obce (lokálneho sociálneho pracovníka).  
 
Kľúčové slová: Sociálna práca. Obec. Komunita. Sociálny pracovník. 

 
ABSTRACT 

This academic article is focused on community social work. In the first part, we define the term community 
and its perception in social work. As a basic community for the purpose of this text we consider the village 
and that is why we focuse our attention on community social work in the second part. Authors describe the 
work load of community social worker (local social worker). 
 
Key words: Social Work. Village. Community. Social Worker.  

 
 
ÚVOD 

 

Program podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach bol pilotným 
projektom Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity a mimovládnej 
organizácie ETP Slovensko. Cieľom programu podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v 
obciach je podpora skupín a jednotlivcov dlhodobo vystavených sociálnemu vylúčeniu. 

 

KOMUNITA  
     

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že ľudia sa od pradávna spájali do skupín 
z ktorých neskôr vznikali väčšie celky, ktoré podľa Pavelovej a Tvrdoňa (2006, s. 8) boli 
pravdepodobne predchodcami dnešných komunít. Pojem komunita je odvodené z latinského 
„communitas“, čo označuje spoločenstvo či spoločnosť. Niektoré literatúry tento pojem chápu 
aj ako obec. Komárik (In: Gurgová, 2006, s. 15) uvádza, že komunita je skupina kde 
„…okrem dôrazu na to, čo člen získava, je aj miestom kde jednotliví členovia majú príležitosť 
urobiť niečo dobré pre druhých členov skupiny, ktorí sú na tom horšie, potrebujú napríklad 
radu, pomoc a oporu.“ Okrem tohto komunitu môžeme definovať aj ako druh územnej, 
lokálnej sociálnej skupiny a tento sociálny útvar je charakteristický ako vonkajšími tak aj 
vnútornými znakmi (Pavelová, Tvrdoň, 2006, s. 9).  
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V rámci sociálnej práce je nutné vnímať komunitnú prácu ako jednu z jej metód. 
Hlavným cieľom je ovplyvňovanie sociálnych zmien v lokalite vytváraním optimálnych 
skupinových vzťahov. Coulshed a Orme (In: Gurgová, 2006, s. 16) ponímajú komunitnú 
sociálnu prácu ako oficiálnu, resp. štandardizovanú sociálnu prácu, ktorej samotným cieľom 
je nielen podpora, ale aj aktivizácia formálnych či neformálnych sociálnych sietí komunity. 
Komunitná sociálna práca je zameraná na „...riešenie sociálnych problémov v komunite 
s potrebou spoločenskej intervencie, teda takej, ktorej hlavným znakom je sociálne 
znevýhodnenie“ (Gurgová, 2006, s. 16). Komunitná sociálna práca má preto významnú úlohu 
pri zmierňovaní či odstraňovaní sociálneho znevýhodnenia určitej komunity či jej členov. 
Medzi oblasti života, v ktorých sa sociálne vylúčenie prejavuje najčastejšie Gurgová (2006, s. 
42) radí: 

• obmedzený prístup na trh práce, 
• chudoba, nízky príjem, 
• slabé sociálne siete a nízka miera sociálnej podpory, 
• bývanie a život v kontexte lokality 
• vylúčenie zo služieb. 

 

Dôvody sociálnych intervencií v komunite vidíme v riešení individuálnych či 
skupinových problémov danej komunity. Tieto intervencie sú poskytované sociálnou sieťou, 
ktorá je zameraná na zdroje jednotlivca, rodinu či iné sociálne skupiny v určitej komunite. 
Práve sociálna sieť je ako primárnou preventívnou prácou, pretože sa sústreďuje na vzťahy 
podmieňujúce vznik samotných problémov, tak aj sekundárnou, pretože pozornosť zameriava 
na rizikové či znevýhodnené skupiny obyvateľstva komunity vo všeobecnosti. Samotnú 
intervenciu môžeme rozdeliť na: 

• Priamu intervenciu – sociálny pracovník tu pracuje výlučne len s klientom, ktorého 
úlohou je svojpomocne mobilizovať sociálnu sieť. Sociálny pracovník analyzuje klientovu 
sieť. 

• Nepriamu intervenciu – sociálny pracovník v tomto type pracuje aj s členmi sociálnej siete 
s cieľom mobilizácie klientovej sociálnej siete  (Brenkus a kol., 2005).   

 

MODELY KOMUNITNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 

Komunitný rozvoj   
 

Jedným z hlavných modelov komunitnej práce je komunitný rozvoj, ktorý napomáha 
pri odstraňovaní bariér, ktoré ovplyvňujú život jednotlivcov v danej komunite. Singer (In: 
Pavelová, 2006, s. 101) chápe komunitný rozvoj aj ako proces, ktorý zvyšovaním uvedomenia 
podporuje a využíva ľudské zdroje na posilnenie komunít takým spôsobom aby porozumeli a 
riešili svoje problémy. Ďalej uvádza, že komunitný rozvoj „…sa snaží vzdelávať a motivovať 
ľudí k svojpomoci. Budovať miestne vodcovstvo, vo vidieckych komunitách povzbudzovať 
zmysel pre občianstvo a medzi obyvateľmi miest ducha občianskeho povedomia.“ 
Medzinárodne akceptovaná zhoda rozumie komunitným rozvojom osobitný prístup 
k sociálnej zmene. Ten je vyjadrený v nasledovných princípoch: 

• ide o prácu nie len pre komunitu, ale hlavne o prácu spolu s komunitou, 

• cieľom práce je zvýšiť moc a schopnosti komunít, aby účinnejšie ovplyvňovali držiteľov 
moci, 
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• komunitný rozvoj podporuje a produkuje neformálne skupiny občanov, ktorí sa sami 
snažia zlepšovať svoje životné prostredie, 

• samotný rozvojový prístup je ukotvený v dôvere vo vlastné schopnosti a zdroje, ktoré 
obyvatelia určitej komunity prirodzene majú (Singer, 2006, s. 20). 

 

V rámci komunitného rozvoja je potrebné podotknúť, že vo významnej miere tento 
rozvoj podporuje obec a to v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Podľa zákona č. 
448/2008 o sociálnych službách § 82, obec prostredníctvom sociálnych služieb, komunitnej 
práce a komunitnej rehabilitácii utvára podmienky na predchádzanie vzniku alebo zhoršenia 
nepriaznivých sociálnych situácií a miestnych sociálnych problémov. V oblasti poskytovania 
sociálnych služieb komunitná práca podporuje členov miestnej komunity k svojpomoci 
riešenia sociálnych problémov a to rozvojom sociálnych služieb v danej komunite. 
Komunitná rehabilitácia vedie ku koordinácii subjektov, ktorými sú najmä rodina, obec, 
vzdelávacie inštitúcie či poskytovatelia sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti a služieb 
zamestnanosti. Jej cieľom je obnova a rozvoj fyzických, mentálnych a pracovných schopností 
fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii a podpora jej začlenenia sa do spoločnosti.  

 

Komunitné plánovanie 
 

Sociálny pracovník v modely komunitného plánovania sa sústredí na „...analýzu 
sociálnych podmienok a služieb, stanovuje ciele, pripravuje služby, mobilizuje zdroje 
a implementuje služby a programy, vykonáva ich evaluáciu“ (Pavelová, Tvrdoň, 2006, s. 
105). Podľa Zákona č. 448/ 2008 o sociálnych službách § 83, obec vypracúva a schvaľuje 
komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, 
kde zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb, ktoré 
sú poskytované v územnom obvode. Tento model sa zameriava na sociálneho pracovníka ako 
na „...experta, ktorý na základe zberu dát robí rozhodnutia. Zastáva tak rolu analytika, 
realizátora programov a facilitátora“ (Pavelová, 2006, s. 44). 

 

Komunitná akcia 
 

Tento model komunitnej sociálnej práce je považovaný za tradične triedne 
orientovaný. Jeho cieľom je zlepšovanie životných podmienok a obmedzovanie nerovností 
obyvateľov danej komunity. Využíva priamu akciu a to na lokálnej úrovni  (Pavelová, 
Tvrdoň, 2006, s. 105). Pavelová (2006, s. 44) uvádza, že sociálna akcia je využívaná vtedy, 
keď je nutná zmena v samotnej mocenskej štruktúre či legislatíve. Sociálneho pracovníka 
v tomto modely chápeme ako obhajcu, spolubojovníka a aktivistu, ktorý klientov vníma ako 
obete, zamestnancov, členov či voličov. Využíva sa pri riešení nerovnosti, deprivácie, 
sociálnej nespravodlivosti či znevýhodneného postavenia v rámci komunity.  

Okrem uvedených modelov komunitnej sociálnej práce existujú aj ďalšie ako 
komunitná organizácia, ktorej hlavným cieľom je vytváranie vzťahov medzi jednotlivými 
organizáciami, prostredníctvom ktorých sa poskytujú sociálne služby reflektujúc a reagujúc 
na potreby klientov komunity. Taktiež je to komunitná starostlivosť, ktorej cieľom je 
začleňovanie vylúčených skupín obyvateľov do danej komunity. Jedná sa najmä 
o handicapovaných ľudí , ľudí vo vyššom veku či duševne choré osoby. Úlohou komunitnej 
starostlivosti je rozšírenie sociálnych sietí a dobrovoľníckych služieb na uspokojovanie 
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základných potrieb obyvateľov komunity. Tiež môžeme hovoriť o komunitnom vzdelávaní. 
V centre jeho pozornosti stojí rozvoj celej spoločnosti. V komunitnej sociálnej práci má svoje 
miesto aj feministická a antirasistická komunitná sociálny práca, ktorých cieľom je zlepšenie 
sociálneho postavenia nie len v rámci komunity, ale aj v rámci celej spoločnosti. 

Základnou komunitou pre potreby tejto práce je obec. Obecná komunita združuje ľudí 
a ich inštitúcie, ktorí majú na jej území trvalý alebo obvyklý pobyt (sú jej obyvateľmi) alebo 
sídlo. Obec je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky. Základnou úlohou 
obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 
obyvateľov. Komunita obce je definovaná formálnymi znakmi: trvalý pobyt v správnej 
jednotke a bývanie na definovanom území. Obecná komunita sa vyznačuje aj určitými 
sociálnymi a psychickými väzbami, ktoré vznikajú na základe spoločného bývania v území, 
ale aj na základe vnútornej štruktúry obyvateľstva danej rodinnými vzťahmi, národnostnou 
príslušnosťou, náboženským vierovyznaním, či etnickým pôvodom (Návrh štandardov, 2005, 
s. 33). 

 

Sociálna práca v obci 
 

Podľa nášho názoru sociálna práca v obci, je terénnou sociálnou prácou. Sociálny 
pracovník prichádza za klientom, nečaká kým príde za ním, ale sám vyhľadáva klientov, ktorí 
by mohli potrebovať jeho pomoc. Sociálnu prácu v obci vykonáva najčastejšie občan danej 
obce, čo prináša mnoho výhod: vie, aké je rozloženie obyvateľstva, pozná ich problémy, vie, 
aké sú medzi nimi vzťahy a podľa nás najväčšou výhodou je, že pre samotných občanov nie je 
pracovník cudzí ale patrí „medzi nás“.     

Terénna sociálna práca v obci má podobu prvého kontaktu sociálneho pracovníka s 
jednotlivcom alebo rodinou, ktorá potrebuje ochranu a pomoc a stanovenia základnej 
sociálnej diagnózy. V závislosti od konkrétneho prípadu terénna sociálna práca s klientom  
pokračuje spoločným stanovením cieľov na prekonanie nepriaznivej sociálnej situácie alebo 
pokračuje sprostredkovaním ďalšej odbornej pomoci od špecializovanej inštitúcie. 
Špecifikom terénnej sociálnej práce v obci je univerzálne zameranie terénneho sociálneho 
pracovníka na celé spektrum sociálnych problémov obyvateľov obce, dôraz na aktivizáciu 
klienta, vysoká miera kooperácie so špecializovanými inštitúciami pri riešení jednotlivých 
prípadov a dlhodobý monitoring evidovaných sociálnych prípadov (Návrh štandardov, 2005, 
s. 10-11). V sociálnej práci sa v súvislosti s univerzálnym zameraním sociálneho pracovníka 
používa pojem polyvalencia. Ide o to, že sociálny pracovník sa zaoberá všetkými klientmi 
a všetkými druhmi sociálnych problémov v danej oblasti, v ktorej pracuje, v našom prípade 
v obci. Výhody spočívajú v tom, že sociálny pracovník chráni oblasť pred zákrokmi mnohých 
sociálnych pracovníkov, vytvára sa väčší priestor na dôveru, komunita má vlastného 
sociálneho pracovníka(istá forma prestíže). To uľahčuje aktivizáciu občanov ku spolupráci na 
riešení závažných soc. problémov a zjednocuje ich náhľad na možné sociálne zmeny 
(Matoušek a kol., 2001, s. 191-192). 

Cieľom terénnej sociálnej práce v obci je poskytnúť odbornú pomoc všetkým 
obyvateľom obce, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami, ani s 
pomocou rodiny a blízkych osôb nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému. 
Cieľom terénnej sociálnej práce v obci je aj preventívne pôsobiť na rizikové faktory a 
ohrozené skupiny obyvateľov, a tým predchádzať vzniku akútnych krízových situácií.  

Špecifickým cieľom terénnej sociálnej práci v obci je hľadať riešenie nepriaznivej 
sociálnej /životnej situácie tej skupiny obyvateľov, ktorí sa pre dlhodobo neriešené sociálne 
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problémy stali členmi vylúčenej komunity, dôsledkom čoho je nepriaznivá sociálna situácia 
spojená s diskrimináciou spoločnosti v prístupe k zamestnaniu a verejným službám na 
lokálnej i národnej úrovni (Návrh štandardov, 2007, s. 5). 

Môžeme hovoriť o spôsoboch sociálnej práce na 3 úrovniach (Brenkus a kol., 2005, 
s 17-19) 

1. Mikrosociálna úroveň – sociálna práca s jednotlivcom. Predtým ako sociálny pracovník 
pristúpi ku konkrétnemu spôsobu riešenia sociálneho problému klienta (jednotlivca), 
pozostáva jeho práca predovšetkým zo zbierania a evidencie všetkých potrebných 
informácií a triedenia informácií. Nasledovným krokom je plán riešenia problému 
a predbežné a konečné hodnotenie problému. 

2. Mezosociálna úroveň – sociálna práca so skupinou, rodinou. Vyžaduje si 
interdisciplinárny prístup, ktorý využíva poznatky psychológie, pedagogiky, andragogiky, 
sociológie a pod.  

 

Sociálny pracovník obce sa vo svojej práci najčastejšie môže stretnúť s rodinami: 

a) s týraným alebo zanedbávaným dieťaťom 
b) s chorým členom rodiny 
c) s alkoholizmom 
d) s nezamestnanosťou 
e)  mnohočlenné rodiny 
f) s hromadným nešťastím v obci a pod. 
 

3. Makrosociálna úroveň – sociálna práca na územnom celku. Komunitná práca je metódou, 
ktorá smeruje k vyvolaniu a podporovaniu zmien v rámci miestneho spoločenstva.  

 

Znaky komunitnej práci v obci: 

a) používa sa pri riešení problémov  a pri navodení zmien v miestnom spoločenstve 
b) vzťahuje problémy jednotlivcov  a skupín k zdrojom a možnostiam miestnej komunity 
c) zapája do riešenia problému a rozhodovania a života komunity jej občanov, rovnako aj 

miestne organizácie a inštitúcie 
d) vedie k prerozdeleniu a zdieľaniu zdrojov, zodpovednosti a kompetencií 
e) rozširuje možnosti samotných občanov ovplyvniť to, čo sa s nimi deje. 

  

Pracovná náplň sociálneho pracovníka v obci (lokálneho sociálneho pracovníka):  

1. Mapuje lokalitu obce, v ktorej vykonáva lokálnu sociálnu prácu – zber demografických 
údajov, analýza potrieb občanov lokality ako podkladov pre prípravu akčných lokálnych 
plánov, zameraných na sociálnu inklúziu. 

2. V spolupráci so starostom obce stanovuje priority pri riešení problémov danej lokality 
spolu s odhadovaným časovým plánom. 

3. V spolupráci so starostom obce vyhľadáva občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu 
pomoc. Pracuje s komunitou v jej prirodzenom sociálnom prostredí – tzv. vyhľadávacie 
činnosti. 

4. Poskytuje klientovi individuálnu pomoc a základné poradenstvo (zisťuje osobnú, rodinnú 
a sociálnu anamnézu). 
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5. Navrhuje klientovi spôsoby riešenia jeho sociálnej situácie a pomáha mu pri riešení jeho 
problémov. V prípade potreby mu pomáha pri riešení jeho problémov na príslušných 
inštitúciách - v prípade potreby klienta sprevádza. 

6. Realizuje rôzne aktivity s cieľom zamedziť vzniku, resp. prehĺbeniu krízových situácii v 
rodine, ktoré vedú ku vzniku, resp. prehĺbeniu sociálno-patologických javov, 
stereotypného správania sa majority; snaží sa o odbúravanie obojstranných negatívnych 
stereotypov. 

7. Sprostredkúva a realizuje aktivity a opatrenia zamerané na predchádzanie a riešenie 
sociálneho vylúčenia a sociálnej derivácie, vrátane vzdelávacích a podporných aktivít v 
oblasti zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, bývania, občianskych práv a povinností, a 
pod.  

8. Poskytuje pomoc rodinám, usmerňuje ich (pomoc klientom s vyplňovaním tlačív, 
sprevádzanie klienta, príprava na stretnutia klientov s príslušnými inštitúciami, a pod.). 

9. Každodenne si vedie pracovný výkaz. Správnosť údajov v pracovnom výkaze osvedčuje 
raz mesačne svojim podpisom starosta obce. 

10. Dodržiava interné usmernenia k projektu a usmernenia koordinátora lokálnej sociálnej 
práce. 

11. Vedie si osobné karty jednotlivých klientov. 
12. Pravidelne informuje koordinátora lokálnej sociálnej práce o problémoch, navrhuje 

riešenia (Pracovná náplň). 
 

ZÁVER 
 

Podľa nášho názoru je sociálna práca v obci pre občanov veľkým prínosom. Terénny 
sociálny pracovník poskytuje základné poradenstvo v oblastiach zamestnanosti, nárokoch na 
pomoc v hmotnej núdzi, sprostredkúva klientom kontakt na špecializované inštitúcie a pracuje 
na zlepšení vzťahov medzi občanmi a tým napomáha aj rozvoju obce.  
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NAMIESTO ABSTRAKTU 
 
„Přejete si, abych vám řekl, jak jsem vybudoval náš podnik až k jeho dnešní velikosti. Pri své práci neměl jsem 
na mysli vybudováni závodu, ale lidi. Vybudoval jsem člověka, aby bal výkonnější a lépe sloužil zákazníkum 
a on potom vybudoval závod“(Baťa,1990, s.76) 
 

ÚVOD 
 

V súčasnej dobe sú ľudské zdroje kľúčovým faktorom úspechu v konkurenčnom 
prostredí, výhoda sa presúva na stranu tých, ktorí majú znalosti a vedia ich uplatniť 
a zrealizovať.  Znalosti, ktoré majú významnú hodnotu môžeme hľadať aj v historických 
kontextoch, závisí od schopnosti aplikácie týchto poznatkov.  Úspechy ľudí, ktoré sa viažu 
k regiónu  ako takému je potrebné analyzovať a skúmať vzhľadom na množstvo súvislostí, 
ktoré môžu byť v danom čase veľmi podobné. Znalosti, metódy a postupy, ktoré používal 
Tomáš Baťa ďaleko prekonali obdobie v ktorom žil. Môžu byť zdrojom návodov ako 
dosiahnuť úspech nielen v organizácii ale aj v regionálnom rozvoji. 

Baťov podnik bol založený v roku 1894. Vlastným úsilím a využitím originálnych 
metód riadenia sa Tomáš Baťa prepracoval na vedúce miesto vo svojom odbore na svete. 
Ľudské znalosti a vedomosti považoval za základ podnikového kapitálu, tak ako je to 
v súčasnosti len u tých  najlepších svetových organizácií. Baťa bol vedomostne orientovaný 
manažér a ľudí považoval za základný zdroj hodnôt, ktoré sú obsiahnuté v jeho systéme 
riadenia a rezonujú s novými pojmami v modernom riadení. Organizácie dnes dostávajú šancu 
stať sa konkurencieschopnými práve tým, že investujú do znalosti svojich zamestnancov. 
Aplikácia na regionálny rozvoj v tomto duchu je veľmi jednoduchá, kvalitné regionálne 
vzdelávanie môže podporiť rozvoj regiónu. 

Baťa sa pri svojej práci nesústredil iba na budovanie svojho podniku a v jeho záujme 
na jednom na jednom z prvých miest boli predovšetkým ľudia. Najskôr sa snažil vybudovať 
človeka, vypestovať v ňom aktívny postoj k práci , naučiť ho zodpovednosti za seba i za 
ostatných jeho spolupracovníkov, aby sa stal skutočnou súčasťou vytvárania hodnôt, aby 
potom na takto postavenom základe mohol budovať a rozvíjať svoj podnik.  Z toho vyplýva, 
že v rámci regionálneho rozvoja musí byť venovaná na prvom mieste pozornosť ľuďom, ktorí 
v regióne žijú a pracujú.  

 

CIELE POLITÍK ROZVOJA REGIÓNU  
 

Jednou z najdôležitejších politík Európskej únie je podpora rozvoja regiónov 
a vidieka, ktorá zohľadňuje špecifiká kontinentu v tejto oblasti ako aj celosvetové trendy, 
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ktoré ho ovplyvňujú, napr. vyľudňovanie, oslabovanie jeho ekonomickej základne, rozpad 
kultúrnych a sociálnych hodnôt. Európania si uvedomujú, čo pre nich vidiek a jeho tradície 
a kultúra znamená a vedome sa rozhodujú ho chrániť. 

Z európskeho pohľadu je regiónom celé Slovensko, ale možno aj celý stredoeurópsky 
priestor. Na druhej strane má Slovensko svoje malé regióny  a vyznačuje sa výraznými 
regionálnymi rozdielmi medzi jednotlivými regiónmi.  Veľká regionálna diferencovanosť je 
daná  

- geograficky, 
-  historicky,  
- kultúrne,  
- ekonomickým rozvojom, 
- etnickým zložením,  
- vierovyznaním,  
- kultúrnymi a administratívnymi centrami. 

 
Je ovplyvňovaná externými kultúrnymi vplyvmi, zámernými zásahmi štátu do 

regiónov najmä mierou urbanizácie a industrializácie. Veľké disparity sú v demografii 
obyvateľstva napr. sever a východ Slovenska je typický vysokou populačnou dynamikou 
a naopak juh a juhozápad sú územia, ktoré sú na tom opačne. Veľké rozdiely sú vo 
vzdelanostnej úrovni, v ekonomickej výkonnosti ale aj v sociálnej oblasti. 

Na vyrovnávanie uvedených disparít bol nasmerovaný aj globálny cieľ regionálneho 
operačného programu „ Zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry 
a vybavenosti územia v regiónoch“. Naplňovanie je merateľné prostredníctvom špecifických 
cieľov ROP, ktoré sú nasledovné: 

- zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania, 
- zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných služieb v sociálnej oblasti, 
- posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja cestovného ruchu, 
- posilnenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenia kvality a bezpečnosti verejných 

priestranstiev, 
- zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov, 
- efektívnosť riadenia a implementácia ROP. 

 
Regionálny rozvoj je proces, ktorý smeruje k vytvoreniu životaschopného 

a produktívneho regiónu. Cieľom regionálnej politiky  by malo byť  naštartovať dlhodobý 
proces budovania konkurencieschopnosti regiónu za pomoci plného využitia miestneho 
potenciálu  a priestorových osobitostí. Dôležitú pozornosť treba venovať rozvoju čiastkových 
aktivít, ktoré spolu tvoria ekonomický základ regiónu. Ide predovšetkým o zavádzanie nových 
technológii, o zlepšovanie kvalifikácie pracovnej sily, využívanie nových zdrojov energií 
a pod., ale najmä o zvyšovanie vzdelanostnej úrovne ľudských zdrojov v regióne. Práve 
ľudské zdroje ovplyvňujú a vyvolávajú rozvoj, aktivizujú iné zdroje materiálne, finančné 
a informačné. Rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje regionálny rozvoj je ľudská práca 
a jej produktivita, pričom dôležitosť tohto faktora má neustále rastúcu tendenciu. Vzdelaná 
pracovná sila je kľúčovým konkurenčným faktorom.  

Z uvedených dôvodov sa regionálna politika musí sústrediť práve na kvalitu ľudských 
zdrojov v regióne a mimoriadnu pozornosť venovať regionálnemu systému vzdelávania, ktorý 
by mal zabezpečiť dostupnosť vzdelávania pre všetky sociálne vrstvy a kvalitné vzdelávanie 
by sa malo stať dostupným, nemalo by byť sociálnym znakom. Bohužiaľ musíme 
konštatovať, že v podmienkach slovenského regionálneho rozvoja sa tomuto faktoru nevenuje 
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dostatočná pozornosť a z tohto dôvodu niektoré regióny výrazne zaostávajú v porovnaní 
z inými európskymi regiónmi. Mnohí autori hovoria o tom, že mladé a vysokokvalifikované 
obyvateľstvo predstavuje jeden z najvýznamnejších faktorov rozvoja regiónu. Táto 
interpretácia je zavádzajúca najmä v tom, že obyvateľstvo najmä vo vidieckych regiónoch je 
už teraz značne prestarnuté. Vzhľadom na negatívny demografický vývoj sa táto situácia bude 
neustále zhoršovať. Z tohto dôvodu sa regionálna politika musí sústrediť hlavne na dobre 
fungujúci systém celoživotného vzdelávania, ale aj na systém ďalšieho vzdelávania. Pracovná 
sila, pokiaľ nie je fyzicky opotrebovaná je najvýkonnejšia medzi 40 až 60 rokom života. To 
znamená, že aj trendy vo vzdelávaní sa musia prispôsobiť tejto skutočnosti. Dôležité bude 
najmä udržanie výkonnosti ľudských zdrojov v regióne a vytváranie možností na realizáciu 
ľudského potenciálu. 

Základom rozvoja regiónu je vysokokvalitné vzdelávanie dostupné pre všetkých 
obyvateľov regiónu a to od dieťaťa prostredníctvom zariadení ako sú materské škôlky, 
základné školy a nadväzujúce vzdelávanie na stredných a vysokých školách a samozrejme 
neoddeliteľnou  súčasťou je ďalšie vzdelávanie, ktoré zabezpečí kontinuálny priebeh 
vzdelávania. 

Úroveň vzdelávania zaisťuje optimálne uspokojovanie vzdelávacích potrieb niektorí 
autori definujú ako kvalitu vzdelávania. Obyčajne je kvalita chápaná ako splnenie 
požadovanej úrovne alebo prekročenie požiadaviek obyvateľov. Je teda daná vzdelávacími 
cieľmi a stupňom ich plnenia predovšetkým výsledkami, ktorých bolo dosiahnutých vo 
vzdelávacej činnosti. Dosiahnutie, resp. nedosiahnutie požadovanej kvality je výsledkom celej 
rady faktorov podieľajúcich sa na vzdelávacom procese. Jej predpokladom je stála inovácia 
vzdelávacieho procesu a služieb a tým dosiahnutie konkurencieschopnosti v rámci národných 
i medzinárodných vzdelávacích štandardov. Problém kvality vo vzdelávaní je proces stále 
aktuálny, ktorý vzhľadom ku zmenám potrieb musí byť neustále monitorovaný. 

Zložitosť problému vyplýva i z toho, že kvalita je ovplyvňovaná celou radou zložiek: 

- definovaním základnej vzdelávacej koncepcie a stratégie, 
- kvalifikovanosťou vzdelávateľov, ich výberom a prípravou, 
- motiváciou účastníkov vzdelávacieho procesu, 
- schopnosťou zistiť skutočné vzdelávacie potreby, schopnosť reakcie vzdelávacích 

inštitúcií na požiadavky trhu práce a ich zosúladenie, 
- kvalitou akreditácie študijných programov, 
- tvorbou a výberom prístupov, metód, foriem a programov, ktoré najlepšie odpovedajú 

vzdelávacím a učebným cieľom, 
- hodnotenie každej vzdelávacej aktivity a schopnosť inovácie, 
- transparentnosť – uznávanie výsledkov vzdelávania. 

 
Existuje úzka prepojenosť medzi kvalitou vo vzdelávaní a kvalitou pracovnej sily, bez 

vzdelania a neustáleho vzdelávania, bez vedomostí, získaných zručností, schopností, by 
nemohla existovať kvalitná a konkurencieschopná pracovná sila, ktorá sa dokáže presadiť 
a uplatniť na regionálnom trhu práce, ale aj mimo regiónu. Veľmi záleží aj od pracovnej sily 
a jej záujmu vzdelávať sa. Treba si však uvedomiť, že kvalitná pracovná sila nie je len 
dôležitou súčasťou organizácie pre ktorú pracuje, ale pôsobí na rozvoj celého regiónu.. 
Z tohto dôvodu je veľmi dôležité podporovať kvalitu vo vzdelávaní, či už ide o formálne, 
resp. neformálne vzdelávanie a neinštitucionálne učenie. 
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MOŽNOSŤ VYUŽITIA ZÁKLADNÝCH PRVKOV RIADENIA TOMÁŠA 
BAŤU V REGIONÁLNOM ROZVOJI 

 

Tomáš Baťa patril medzi najvýznamnejšie osobnosti svetových podnikateľov v období 
prvej polovice 20.storočia. I keď mal len základné štvorročné vzdelanie, mal neutíchajúcu 
schopnosť učiť sa vždy a všade, bol to samouk s vysokým intelektom tvorivého myslenia. 
Mal vysoké mravné zásady a ľudské hodnoty, nesmiernu vôľu prekonávať aj hlboké krízové 
situácie. Medzi jeho najvýznamnejšie vlastnosti rozhodne patrí cieľavedomosť, vysoká 
disciplinovanosť a obdivuhodná pracovitosť. V mnohých oblastiach sú jeho manažérske 
prístupy nadčasové a i dnes sú zdrojom poučenia a inšpirácie pre súčasných manažérov 
a podnikateľov.  

Baťa pokladal podnikateľskú aktivitu za službu verejnosti, výroba má slúžiť 
zákazníkovi a vychádzať z trhu, podľa hesla „Náš zákazník, náš pán“. Zároveň veril v človeka 
ako v hlavnú primárnu silu vo výrobe, nie stroje, ale ľudí pokladal za rozhodujúcu zložku 
výrobného procesu, už vtedy chápal ľudský kapitál ako rozhodujúci, podporoval a stimuloval 
nové myšlienky a nápady. Svojich zamestnancov nazýval spolupracovníkmi a zdôrazňoval, že 
oni sú zárukou rozvoja podniku. Snažil sa ich presvedčiť, že pracujú v prospech verejnosti, 
a že z ich práce má prospech celá spoločnosť.  Zo zavedenia masovej výroby plynula 
príležitosť vytvárania nových pracovných miest a vďaka pásovej výrobe sa obuv stala 
priemyselným produktom s vysokou kvalitou a nízkou cenou a tak bola dostupná pre všetky 
vrstvy obyvateľstva.  

V období, kedy Baťa zavádzal do praxe svoj systém riadenia, boli už známe všetky 
výrobné postupy v obuvníckom priemysle. Baťa bol však prvým podnikateľom, ktorý spojil 
jednotlivé časti výroby, riadenia ľudí motivácie, starostlivosti o zamestnancov a predaja do 
jedného fungujúceho systému. Úspešne sa postavil na plecia svojich predchodcov a využil 
pozitívne myšlienky a skúsenosti pri masovej výrobe kvalitnej a lacnej obuvi, pričom 
hlavným zdrojmi inšpirácie mu boli skúsenosti H. Forda, F.W. Taylora, F.B. Gilbertha, E. 
Johnsona a iných. Medzi základné prvky Baťovho systému riadenia patrí: 

- samospráva dielní, 
- účasť zamestnancov na zisku, 
- starostlivosť o zamestnancov, 
- účtovníctvo s týždennými výkazmi, 
- systém úkolových miezd, 
- plánovanie 
- dokonalá organizácia výroby. 

 
Medzi prvky riadenia, ktoré sa dajú použiť v rámci riadenia regiónu môžeme zaradiť 

nasledovné: 

- samospráva dielni = samospráva mikroregiónov, alebo samospráva podľa územného 
členenia, 

- starostlivosť o zamestnancov = starostlivosť o obyvateľov regiónu, 
- účtovníctvo s týždennými výkazmi = prehľadné a verejnosti dostupné vynakladanie 

s verejnými prostriedkami v regióne ako aj financiami regiónu, 
- systém úkolových miezd =  efektívne odmeňovanie úradníkov regiónu, napr. so 

zameraním na ciele, 
- plánovanie = plánovanie, ako jedna zo základných funkcií manažmentu  
- dokonalá organizácia výroby = dokonalá organizácia riadenia  a chodu regiónu. 
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Tomáš Baťa bol presvedčený, že pri podnikaní hrajú rozhodujúcu úlohu ľudia, že 
u človeka všetko začína a končí, že pri podnikaní hrajú rozhodujúcu úlohu ľudia, že u človeka 
všetko začína a končí. A zvlášť na vedúcich miestach, kde sa rozhoduje o všetkom.  Na 
schopnostiach týchto ľudí je postavená konkurenčná výhoda podniku, kvalita práce 
a výrobkov. Preto venoval vyhľadávaniu a výberu pri dosadzovaní pracovníkov do riadiacich 
funkcií veľkú pozornosť. Bol si vedomý toho, že pri ďalšom rozvoji podniku sa nezaobíde 
bez podpory a spolupráce ďalších spolupracovníkov, na ktorých sa môže úplne spoľahnúť. 
Obklopoval sa vysoko schopnými ľuďmi a takýmto spojením si vytvoril neviditeľnú silu. 
Skupina dvadsiatich až tridsiatich výkonných a inteligentných, koordinovaných a spoločnými 
cieľmi prepojených ľudí, ktorí dokážu poskytnúť kvalitatívne vyšší zdroj, než je schopný 
vyvinúť jeden ľudský mozog, hoci by bol akokoľvek výnimočný. 

V dnešnej modernej literatúre môžeme tento prvok nájsť popísaný pod pojmom 
synergický efekt, čo znamená znásobovanie, či už energií, vedomostí a pod. Využíva sa najmä 
pri tímovej práci, kde tím je výkonnejší v rámci svojho zoskupenia ako jeho jednotlivci, ktorý 
by pracovali oddelene. V rámci regionálneho rozvoja by bolo naozaj potrebné sústrediť sa na 
ľudí, ktorí sú vysoko schopní a výkonní a vedia tímovo spolupracovať. V kontexte vyššie 
uvedeného by bolo potrebné eliminovať politické vplyvy v regióne či už centrálnej, alebo 
miestnej vlády.  

V politike riadenia ľudí vychádzal Baťa z poznatku, že z množstva ľudí, ktorí 
v niečom vynikajú, sa možno nenájde ani jeden, ktorý by v sebe zosobňoval vlastnosti , ktoré 
ho na dráhe podnikateľa povedú na úroveň priemernosti. Ľudia sa vždy budú líšiť svojimi 
kompetenciami, to znamená rozdielnosťou nadania, schopností, zručností, vytrvalosti. Z tohto 
dôvodu ľudí zamestnaných vo svojom podniku rozdelil do troch skupín: 

- Skupina aktívnych, ktorí si svojou prácou zarábali nielen na svoju mzdu ale tiež 
svojimi znalosťami a schopnosťami vytvárali pre firmu zisk. Vytvárali ho z bohatstiev 
svojich osobností, svojou kvalitnou prácou, svojim vplyvom na spolupracovníkov, 
bojom proti stratám každého druhu a z úspor každého druhu. 

- Skupina neutrálnych  ľudí, ktorí zarábali presne na svoju mzdu. 
- Skupina pasívnych ľudí, tí ktorí svojou prácou nevytvorili ani toľko hodnôt, ktoré 

zahŕňala ich mzda, alebo svojou prítomnosťou podnik poškodzovali.  
 

Z uvedeného je zrejmé, že o veľkosti úspechu podniku rozhodovala prevaha ľudí 
aktívnych nad neutrálnymi a pasívnymi. V rámci regionálneho rozvoja by bolo potrebné 
potom z tohto uhľu pohľadu rozdeliť aj obyvateľstvo regiónu. Pokiaľ bude prevaha aktívneho 
obyvateľstva bude aj rozvoj regiónu veľmi intenzívny a povedie k žiaducim efektom ako je 
napríklad zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva, alebo kvality života.  

Baťa poskytoval ľuďom nielen prácu ale aj dôstojné životné podmienky. Sociálna 
starostlivosť o zamestnancov v závodoch  v tomto období bola najlepšia v Československu. 
Staval pre zamestnancov domy, pre študentov internáty, obchodné domy s lacným tovarom, 
kiná hotely, športoviská, knižnicu, závodný klub, školy, nemocnicu. Pre deti zamestnancov 
bola založená bezplatná škôlka. Zárobky dosahovali vysokú úroveň a zamestnanci mali 
týždennú platenú dovolenku. Kúpyschopnosť v Zlíne bola vysoká, pretože ceny tovarov boli 
nižšie ako inde. Väčšina zamestnancov podniku pochádzala z okolia Zlína, ale postupne 
prichádzali za prácou aj ľudia z ostatných časti republiky.  

V dvadsiatych rokoch začal Baťa s výstavbou rodinných domčekov na pozemkoch 
v blízkosti fabriky. Jeho zásadou bolo poskytnúť zamestnancom kvalitné a dôstojné bývanie 
v zdravom prostredí a za nízku cenu.  Z tohto príkladu vyplýva, že    výstavba bytov napríklad 
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pre mladých ľudí  na regionálnej úrovni by mohla motivovať k aktivitám v regióne a výrazne 
ovplyvniť rozvoj regiónu. 

Tomáš Baťa vniesol nové prvky z hľadiska podnikateľskej morálky a etiky do 
oceňovania ľudskej práce vo forme mzdy, odmeňovania, a personálneho systému. 
Odmeňovanie bolo založené priamo na výkone a kvalite výsledkov individuálnej práce. 
Každý pracovník si sám vypočítal a denne evidoval koľko si zarobil. Ocenil pracovnú 
zručnosť, umožnil pracovníkovi funkčný postup podľa schopnosti a nadania.  Kládol dôraz na 
zdravé pracovné prostredie, bezpečnosť a hygienu práce. Tomáš Baťa dal v polovici 
tridsiatych rokov postaviť nemocnicu s najmodernejším vybavením. Okrem nemocnice slúžil 
zdraviu občanov Zlína aj Sociálny zdravotný ústav.  

Oblasť vzdelávania a výchovy spolupracovníkov v Baťovom podniku je obzvlášť 
veľmi dôležitá, pretože okrem iného práve táto časť jeho aktivít stála pri základoch úspechu 
jeho obuvníckeho impéria. Systém podnikovej výchovy a vzdelávania bol na svoju dobu 
mimoriadne prepracovaný. Úroveň starostlivosti firmy o vzdelávanie svojich 
spolupracovníkov a zamestnancov bola na svetovej úrovni. Podľa vzoru firmy Baťa boli 
budované viaceré výchovné zariadenia v zahraničí. Model používaný v Zlíne sa stal základom 
a vzorom pre mnohé výchovno –vzdelávacie inštitúcie. Firma Baťa mala vypracovaný vlastný 
systém rozvoja ľudských zdrojov. Spájala výchovu s konkrétnou prácou v podniku – dnešný 
systém kooperatívneho vzdelávania. Preferovala rozvoj tvorivých schopností pred 
osvojovaním sa a reprodukciou vedomostí.. Individualizovala výchovu podľa schopnosti 
a nadania. Systematický rozvíjala profesionálne schopnosti počas celého produktívneho veku, 
dnešné celoživotné vzdelávanie. Používala aktivizujúce formy výchovy, motiváciu 
jednotlivca v súlade so záujmami firmy a spoločnosti, výchovu k zlepšeniu morálnych 
a humánnych vlastnosti, umenie jednať s podriadenými, ktoré pozitívne ovplyvňujú i pomer 
k práci, ku kvalite výkonu. Kládla dôraz na zdokonaľovanie riadiacich schopností vedúcich 
pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia.    

 

ZÁVER 
 

Je obdivuhodné, aké moderné metódy sa používali v Baťových závodoch pred viac 
ako 80 rokmi.  Jeho systém riadenia je však potrebné najskôr umiestniť do historického 
rámca, do konkrétneho času a priestoru a až potom sa nám podarí oddeliť to, čo je časové, čo 
platí len v určitých historických podmienkach, od relatívne trvalého. Existujú teda zásady 
a princípy, ktoré sú nadčasové, a ktoré je možné využiť v súčasnej dobe. 

Pri posudzovaní prínosu Tomáša Baťu je potrebné vziať do úvahy predovšetkým jeho 
osobnosť. Sme presvedčení, že úspech v podnikaní je odvodený od jeho hodnôt a vlastnosti. 
Medzi tie najdôležitejšie patrili jeho mravné hodnoty , cieľavedomosť , silná vôľa, tvorivosť 
a sebakontrola. Každá izolovaná vlastnosť a hodnota je síce sama o sebe dôležitá, avšak 
vysoko účinná iba v neoddeliteľnom spojení s ostatnými. Každý kto chce niečo veľké 
vytvoriť by mal byť náročný k sebe a aj k ostatným. 

Z toho všetkého možno vydedukovať, že aj v rámci regionálneho rozvoja sa je 
potrebné zamerať na osobnosti ako hnaciu silu rozvoja regiónu. Princípy, ktoré uplatňoval 
Tomáš Baťa sú aplikovateľné práve v dnešnej dobe, dobe globalizácie a kríz.         

 
     

 



 - 93 - 

Literatúra: 
 
Kudzbel, M.: Baťa hospodársky zázrak, Bratislava, Marada Capital Services, 2003, ISBN 80-
968458-1-0 
 
Kudzbel, M.: Baťov systém riadenia, Bratislava, Marada Capital Services, 2001, ISBN 80-
968458-2-9 
 
Stříteský, M.: Tvúrči odkaz Tomáša Baťi  současným podnikatelum, Zlín: Univerzita Tomáše 
Bati, 2003, ISBN 80-7318-152-5   
 
   
 
   
 
     
 



 - 94 - 

EMPLOYMENT RELATIONSHIP UNDERSTANDING 
IMPORTANCE 

 
Ing. Mária Hajšová, PhD. 

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 
Študentská 2, 91101 Trenčín 

Tel.: 032 7400413, fax.: 032 7400403 
e-mail.: hajsova@tnuni.sk 

 

KEY WORDS 
 
Employment remuneration, Employment evaluation, Labour contract, Psychological contract, Motivation, 
Remuneration, Human Resources Management, Strategic Human 
Resources Management 
 

INTRODUCTION 
 

Employment relationship is featured by relations of employee and employer and 
relations that  are formed on workplace with other workers. Employment relationship is 
difficult relation because it is influenced by many factors  and they differ with each employee.  
Employment relationship has also a psychological dimension. The content of psychological 
dimension of employment relationship are employee`s and employer`s anticipations. From the 
point of employee`s view, the content of employment relationship is in work satisfaction 
and fair job remuneration of emploee.  From the employer point of view there is important 
performance of employee which is focused on achievement of stated goals of employer.  

 

ANALYSIS OF  EMPLOYMENT RELATIONSHIP UNDERSTANDING 
 

In analysis of employment relationship is necessary to go out  of  working contract 
within of which an employee is engaged to provide a job for particular agreed conditions. The 
work value picture from view of employee is a wage. Coming out of working contract, that 
has to be connected to basic legislative provision, employer and employee have particular 
rights and obligations. The psychological moment for employee as well as for employer is 
fulfiling agreed conditions which are specified in working contract. Within employment 
relationship it is important to consider that in majority of cases conditions – content of 
working contract propose the employer and employee cannot them change. From employee 
point of view there is important not only signature of working contract but also  
familiarization with conditions of working performance, job security, work environment, that 
are often not part of content of working contract, but they belong to importnat articles of 
employment relationship even though they are not adjusted by written form and on the base of 
valid forms of the statute they are of agreed nature.  

 

 



 - 95 - 

EMPLOYMENT RELATIONSHIP FROM THE EMPLOYEE POINT OF 
VIEW 

 

The start of employment relationship from the employee point of view is working 
contract of which content there are the most often obligatory provisions of basic  form of the 
statute – Labour Code. Obligatory provisions are referred to – kinds of work limitations, 
working performance location, employee entry date, kind of labour relation, level of wages, 
wage due date,  way of wage payout, length of working time -  the most often with weekly 
limitation, employee claim for holiday, conditions for labour relation termination. Between 
basic obligation of employee belong the performance of agreed work and respect employer 
directions at its performance.  

Employment relationship has psychological level. Employee at his turn-out anticipates 
that he will perform agreed work in nice work environment, and he may use his abilities, 
knowledges and skills, and for his performance will also be fairly appreciated. Employee 
anticipates  decency and correctness  in mutual relations. Then he anticipates  information 
about company plans and intentions in near but also distnat future, anticipates  information 
how his performance is percxeived by employer, anticipates  information about possibilities 
of his personal growth and possibilities of further learnings.  

In respect of psychological level of employment relationship has dynamic nature, 
employee anticipates  from his employer  recognition of importance of his work and securing 
of  feeling of job stability, minimalization of differences in treating with employees of 
different  function position and fellow feeling employee and employer.  

In respect of every employee is an individuality, he perceives his working position in 
individual way, satisfaction in employement, satisfaction with his performance, satisfaction 
with of his performance evaluation and remuneration. Measure of satisfaction with 
employment relationship depends on  own needs of empúloyee and  his own anticipations. 
The level of employee satisfaction  is influenced by  employee anticipations, behaviour 
and methods of  mangement of employer and employee behaviour.  

In employment relationship (employer and employee) is also very important for 
employees to be motivated individually in correct way, to be aware of what segment of  
activity company chain is their work and to what amount is contributed to meet the enterprise 
aims.  

Delimination of work motivation is important not only from the point of view of 
employee  but also employer. In operative procedure the motivation makes itself felt 
comprehensively as a relationship of a man to work and has direct influence  on employee 
performance, forming his work habits, stereotypes and skills. Solution in the assertion of 
correct motivation of each employee is exhaustive knowledge of his needs, hierarchy of 
needs, kind of life, principles of his lifestyle, knowledge of his interests, aspirations and 
ambitions. 

Work motivation is very complicated matter. It is influenced by a great deal of 
miscellaneous factors of which everyone has influence on employee personality by individual 
manner.  

The preformance of employee is outcome of work motivation. The most important 
point of employment relationship from the point of view of employee, referring to work 
motivation, is work remuneration. Money provide  to employee possibilities of satisfaction of 
his individual needs and oftentimes  is the only tangible tool for appreciation of employee 
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performance.  Definitely only money do not have to mean positive motivation for employees. 
Employer work motivation success rests in details of motivation. First and foremost there is 
important to minimize the factors that could be in working process cause employees 
unsatisfaction conversely to afforce influence of all factors that have positive influence on 
determining part of employees. Within work motivation it is not important what managers of 
enterprise think about work motivation factors but what majority of employees in enterprise 
think. Within work motivation it is important constantly evaluate all work motivation factors 
and secure the right motivation climate in enterprise. It is concerned of continuous process. 
The change is within employees and also in their needs.  

The most comprehensive step in problematics of factors determining, that have 
influence on relationship of employee to work, made F. Herzberg, who arranged an inventory 
of basic factors that markedly have influence on employee work motivation on the base of  
outcomes summary from over 150 studies: 

• Certainty and security as warranties collection that can be provided by employer to his 
employees in level of satisfaction of his living, economic-social and psychological 
needs. 

• Work promotion possibility – in economical level to offer to employee the possibility 
of improvement of his economical situation. 

• Enterprise and its management  – is known as factor by the medium of which there are 
in enterprise applied methods of enterprise managing in all fields of enterprise  in 
relationship employee – employer  – ways of enterprise aims achievement. 

• Wage - as stimulus (external impulse) that is most rapidly transformed on motive 
(internal impulse) and its outcome is employee behaviour at work. 

• Work content – as factor of work complexity, possibility of employee creative access, 
employee initiative, possibility of employee self-realization. 

• Proximate supervisor at work – it contains elements of professional management, way 
of communication supervisor – subordinate, possibility of appreciation, fairness within 
formal and unformal evaluation, loyalty of employee and enterprise, interest on 
individual needs of employees, interest and understanding in difficulties of enterprise 
employees. 

• Social aspects of work activity – not only in the field of work but also out of 
enterprise, pride on employee relationship in enterprise. 

• Communication is a factor information stream in enterprise in all directions in 
enterprise, information system of all enterprise employees. 

• Working conditions – it is concerned of adequate physical aspects of work 
environment, work environment facilities by required working tools, possibilities of 
work environment adaptation to employee. 

• Enjoyments are the factor of employer individual direction by motivation of 
employees, connected to  legislative rectifications. 

 

The sequence of work motivation factors is necessary to understand as the complex of 
simultaneously running work aspects of which some employees consider some factors as 
important and another ones as less important and others  these aspects can apperceive 
conversely. The sequence of significancy of work motivation factors by individual employees 
changes often in depence of level satisfaction their individual needs. While employees have 
satisfied their essential needs there is beginning to rise interest  for social work aspects in 
those employees,  possibility of promotion.  If this factor is satisfied by them too there is 
starting  to express deficiency of another work motivation factor. Whereas changeability of 
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work motivation factors depends on level of every factor  satisfaction individually by each 
employee, the exploration of work motivation factors is opened and never ending process in 
enterprise. 

 

EMPLOYMENT RELATIONSHIP FROM THE POINT OF VIEW OF 
EMPLOYER 

 

The start of employment relationship is labour contract with above described content 
even from the employer point of view. Similarly as employee also employer has in 
employment relationship specific expectancy. The most important expectancy is required 
worker performance. Expected performance is dependent on several factors, is influenced  not 
only by employee but also by employer. Within the frame of employment relationship is 
important to  form  such working conditions in order that he could bring expected 
performance. Improvement  of expected working performance is possible to achieve thereby 
employer will organizationally provide opportunity to work unlimited and undisturbed so that 
his performance is not limited  by wrong work organisation. 

Employee performance increasing is possible to achieve also by suitable ways of 
employee motivation. Motivation theory is complicated process because it is not possible to 
motivate all employees in the same way. Every employee has his individual needs, individual 
aims and his own needs are satisfied by his individual ways.  Within employment relationship 
the employer should know individual needs of his emploees so that he can influence 
performance of his employees  through the motivation and stimulation in precess. Employees 
are already motivated by allotted work or performing of agreed work. They can fulfil their 
needs for this work through the agreed remuneration. Employees can be motivated not only 
by remuneration but also by possibility working promotion, further learning, staff retraining, 
language course, compliment, etc.   

From employer point of view employment relationship management can have 
complicated nature because this area is influenced by many factors and is realized by 
employees. Employees  can have individual pattern in managing and enforcement of 
employer interests what has influence on culture of every organization and working 
performance managing of every employee. The nature of employment relationship is 
influenced also by way of personal activity performance. Important is also how to deal and 
comunicate to employees whether by obtaining employees, job evaluation and working 
performance evaluation, job organization, remuneration, employee education. The basis on 
which is possible to build  up loyalty of employee to employer is building  of employee 
confidence  through open communication and informedness of employees. 

Labour contract has psychological sense also from employer point of view. Employer 
expects from employee not only agreed performance but also passing capabilities and skills  
in applying agreed job. According to that every employee is an individuality and expend by 
applying the job individual effort and willingness is important from side of employer to 
evaluate and appreciate this effort and willingness of employees.  Reciprocal square in 
between employer and emploee in employment relationship leads to building of common 
confidence, commitment and loyalty of employees. Confidence of employee forms in that 
time if employer deals with his employees fair, in equity, if he follows mutual agreements, if 
employee is involved in forming of remuneration system, if employee is informed about the 
planning of enterprise and he knows that he is a part of this plans.  
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As it was  shown important point of employment relationship is from employer point 
of view remuneration for work  or determination job price,  determination of its own relative 
merit based on proper, rightful and unified evaluation. After job evaluation is important to 
apply unified access by the merge of jobs to the wage structure and levels and to provide to 
employee informations about existing wage structures and levels. From employer point of 
view is important to assure the same remuneration for the same job. Difference in 
remuneration has to be evaluation working performance of each employee. Working 
performance is result of three parameters fusion – level of capabilities, knowledge and skills 
of employee, objective conditions for job enforcement which are managed and organized by 
employer and employer motivation level to support job performance of employee. To the 
requested job performance is needed presence all three parameters in proper mutual 
proportion. All three parameters are variable and necesity their combination depends on 
individuality of employee and therefor employment relationship management is more 
complicated from employer poit of view and it is necessary to donate sufficient space.  

The level of abilities, knowledge and skills of employee are  value according to which 
employer makes decision whether or not he enters into relationship with employee.  

Objective conditions for employee work performance are managed and organized by 
employer. They can be characterized as a dynamical process within which changes are 
running not only in enterprise but also out of it. Every enterprise is created by community of 
people-employees that organize work themselves and other employees. Work organizing and 
managing process  is concerned to different kinds of works in different sections and 
departments, concerned to different employees with different abilities, skills and knowledge.  
Organization and work managing in enterprise has to be adapted not only to  defined 
enterprise aims but also employees characteristics who work in enterprise. It is not necessary 
to apply an ideal organizational structure in enterprise but such considering all employee 
potention. Within organization and managing of work it is not possible to ignore human 
factor. The task of every workplace within organizational structure of enterprise is contribute 
to determined enterprise aims by work outcomes but also satisfy individual needs of every 
employee. Whereas employees individual needs at work as well as in private are different 
because each individual has „his“ needs, wishes and these needs are changing  depending up 
economical level of society, structure of society, one of the most difficult managerial task  is 
to understand  human individuality and its behaviour in working process. Employee need is 
his internal impulse which leads a man to particular behaving. If employer wants to regulate 
employee bahaviour in working process in behalf of  enterprise aims achievement he has to be 
about working motivation problematics of  his employees. Working motivation is important 
part of working process management beacuse it is impulse of employee to work. During 
exploration of working motivation by employer it is necessary to consider that employee 
work performance is not only subject to level of working motivation but also employees 
working ability.  

All values, that influence the employees performance at work by critical way, demand 
major attention from employer for organization and management of work. It means the 
employer has to pay sufficient attention to this problematics, sufficient amount of time and 
space for solution of these values and consequently also optimal financial resources.  
Employer human resource management during enterprise aims supply has to be realized by 
logical and premeditated way. It is necessary to consider that employee motivation in 
enterprises from side of employer is complicated process and it is not possible to motivate 
simply and cheaply. On the other hand it is necessary to say that correct motivation of 
employees can  markedly improve investment return into human resource management. 
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CONCLUSION 

 

Employment relationship and human resource management is complicated relationship 
and for his creation influenced many internal and external factors but also individual nature of 
specific employee and also another employees in specific enterprise. Employment relationship 
is the base point of human resources managing in enterprise. The aim of building correct 
employment relationship is involve employees in loyalty to enterprise and involvement to 
fulfil enterprise aims. through the strategic human resources management.  

In process of personal management in enterprises there is necessary  to put one`s    
mind to each side of employment relationship this relation to be prosperous for employee as  
well as employer. It is very hard to describe exactly all factors can influence employment 
relationship. The aim of this paper was to indicate some factors that could be important in 
employment relationship  from the point of view of employee as well as employer. 
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ABSTRAKT 
 
Príspevok sa venuje analyzovaniu potrieb obyvateľov vybranej obce. Prieskum sme realizovali v obci Ivanka 
pri Nitre v rokoch 2008-2009 a zapojili sme do neho 200 obyvateľov spomínanej obce. Cieľom prieskumu 
bolo popísať a zachytiť najaktuálnejšie potreby obyvateľov obce Ivanka pri Nitre. 
 

ABSTRACT 
 
The article deals with analyzing needs of citizens selected community. The survey was realized in village 
Ivanka pri Nitre in years 2008-09 on 200 citizens. The goal of this survey was to find out and describe citizens 
actual needs. 
 
 

Problematiku rodovej citlivosti vnímame ako vysoko aktuálnu, no vzhľadom 
k priestorovým obmedzeniam, uvádzame v texte iba pojem obyvateľ, participant, respondent 
a i. Pod ním však registrujeme aj jeho ženskú formu – obyvateľka, participantka a pod. 

Analyzovať potreby znamená spoľahlivo ich identifikovať a pomenovať. Pre analýzy 
sociálnych potrieb miest, obcí či krajov sa používajú rôzne označenia. Najčastejšie sa 
stretávame s pojmom sociálna analýza. Tá je podľa nás nevyhnutným podkladom pre sociálne 
plánovanie. Bez nej už nie je možné efektívne riadiť a spravovať obec či mesto. Je základom 
komunitného plánovania, ktoré sa v poslednom období stáva úplnou súčasťou života všetkých 
miest a obcí na Slovensku.  

Obec Ivanka pri Nitre je jedinečná nielen svojou históriou, polohou, prírodným 
bohatstvom ale aj tým, že je strediskom priemyslu. Zaujímavá je najmä životom Ivančanov. 
Sme presvedčené, že téma analyzovania sociálnych potrieb obyvateľov má budúcnosť 
a umožňuje nám, ako sociálnym pracovníčkam, nájsť uplatnenie aj v tejto pomerne ešte 
neprebádanej oblasti. 

Hoci pripúšťame, že uvedenej aktuálnej problematike sa v poslednom období začínajú 
intenzívnejšie venovať viaceré subjekty, i tak vnímame, že informácií o nej, je stále 
nedostatok.  

Týmto príspevkom by sme radi prispieť k informovaniu obornej verejnosti v 
spomínanej oblasti. Pri jeho tvorení sme vychádzali zo subjektívnej domnienky, že služby 
v obci nie sú dostatočné a existuje istý záujem zo strany obyvateľov obce Ivanka pri Nitre 
o ich zefektívnenie a doplnenie. Na základe týchto informácií sme sa rozhodli na túto 
problematiku opýtať jednotlivcov ako reprezentantov obyvateľov  Ivanky pri Nitre.  

Naším hlavným cieľom bolo zistiť spokojnosť, či nespokojnosť s napĺňaním potrieb 
obyvateľov a zadefinovať ich predstavy o budúcich službách v obci.  

Našou snahou bolo sumarizovať informácie od obyvateľov obce Ivanka pri Nitre a na 
základe získalných dát načrtnút perspektívy možného vývoja sociálnych služieb v obci Ivanka 
pri Nitre v rámci plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.   
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Prieskum v obci Ivanka pri Nitre prebiehal v dvoch fázach. Výstupy z oboch častí sa 
chápeme komplexne a prepojene, no dajú sa vnímať i parciálne. Prvá fáza je tvorená 
subjektívnym pohľadom obyvateľov Ivanky pri Nitre na služby a potrebu ich rozvoja. Pre 
ľahšiu orientáciu a prehľadnosť sme vytvorili päť kategórií účastníkov. Urobili sme tak i na 
základe predpokladu, že všetky nami vytvorené skupiny majú čo vypovedať v kontexte 
potrieb a po sumarizácii ich výpovedí nám tak dokážu vytvoriť reálny obraz potrieb všetkých 
obyvateľov. Vytvorenými kategóriami sú:  

- deti a mládež do 18 rokov,  
- nižšia stredná vrstva, 
- vyššia stredná vrstva,  
- predstavitelia obecného zastupiteľstva,  
- seniori. 

 
V nich sme náhodným výberom oslovili 5 obyvateľov obce Ivanka pri Nitre. 

Podmienkou bolo splnenie stanovených kritérií, podľa ktorých bola vytvorená konkrétna 
kategória. Predovšetkým to musel byť obyvateľ s trvalým pobytom v katastrálnom území 
obce Ivanka pri Nitre. Druhé kritérium nebolo pre všetky kategórie jednotné.  

Pre deti a mládež bolo okrem kritéria trvalého pobytu aj kritérium veku (13 do 18 
rokov). Oslovili sme 3 deti v ZŠ v Ivanke pri Nitre. Išlo o dve participantky (13 a 14 rokov) 
a participanta vo veku 13 rokov. Súbor bol ešte doplnený študentkou gymnázia (18 rokov) 
a študentom strednej školy (17 rokov) v Nitre, s trvalým pobytom v obci Ivanka pri Nitre. 
Priemerný vek tejto kategórie bol 15 rokov.  

Na základe preštudovania viacerých prameňov sme si zvolili v nižšej a vyššej strednej 
vrstve kritérium povolania, ktoré jednotlivci vykonávajú. V nižšej strednej vrstve sú to najmä 
kvalifikovaní robotníci, drobní živnostníci a remeselníci. Vyššiu strednú vrstvu tvoria 
vysokokvalifikovaní odborníci, menší akcionári a vlastníci, manažéri, malí podnikatelia a i.  

Participantov nižšej strednej vrstvy sme oslovili pri výkone ich povolania po dohode 
s ich nadriadenými v obci Ivanka pri Nitre. Išlo o zamestnanca miestneho pohostinstva, 
predavačku v miestnej samoobsluhe, upratovačku a školníka ivanskej ZŠ. 
Posledným účastníkom bol muž, ktorý sa venuje úprave zelene v obci. 

Vyššiu strednú vrstvu vytvorila podnikateľka, právnik, manažér a dvaja 
vysokokvalifikovaní odborníci. Účastníkov prvej fázy prieskumu sme oslovili v ich 
domácnostiach vo večerných hodinách, nakoľko boli časovo zaneprázdnení. O údajoch 
o povolaní participantov sme sa dozvedeli z obecných zdrojov, najmä od miestnych 
obyvateľov a sociálnej pracovníčky obce. 

Predposlednú kategóriu tvorili predstavitelia obecného zastupiteľstva. Prvé kritérium 
bolo splnené, druhým bol mandát poslanca. Aj predstavitelia tejto kategórie boli pre nás 
prínosom. Nakoľko sa u nich prekrýval subjektívny pohľad na potreby ako obyvateľa obce, 
ale i to, že oni sami sú čiastočne realizátormi napĺňania potrieb obyvateľov obce. Išlo o troch 
mužov a dve ženy, rôzličného veku i vzdelania. 

Poslednou kategóriou boli seniori. Podmienkou okrem trvalého pobytu bolo i to, že 
osoba, s ktorou sme robili rozhovor, musela byť poberateľom starobného dôchodku. V obci sa 
už niekoľkokrát vyskytovali podomoví podvodníci, aj práve preto majú osoby staršieho veku 
obavy otvárať dvere svojho príbytku cudzím osobám. Rozhodli sme sa teda osloviť seniorov 
na stretnutí organizovanom Jednotou dôchodcov, ktorá takého osoby združuje. Na tomto 
mieste s rozhovorom súhlasili 2 muži a 2 ženy. Posledná opýtaná nebola na spomínanom 
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stretnutí, a preto sme ju oslovili v jej domácnosti. Spolu tak tvorilo prieskumný súbor pre 
prvú fázu prieskumu 25 participantov. 

Pred samotnou realizáciou sme si otázky z interview v predprieskume verifikovali 
vždy na 2 účastníkoch z každej kategórie. Urobili sme tak kvôli overeniu zrozumiteľnosti 
jednotlivých otázok, ktoré boli súčasťou rozhovoru pre všetky kategórie. S každým z 
oslovených participantov sme spravili jednotný pološtruktúrovaný rozhovor s 13 otvorenými 
otázkami. Jednotlivé odpovede sme po transkripcii zosumarizovali. Ďalším krokom bola tzv. 
SWOT analýza odpovedí, čiže popísanie silných, slabých stránok obce, príležitostí a ohrození, 
ktoré obyvatelia vnímajú. Na základe jednotlivých SWOT analýz v závislosti od kategórií 
participantov sme zrekapitulovali informácie do celkovej SWOT analýzy, ktorá utvára 
komplexný obraz o obci Ivanka pri Nitre. Zároveň sa tak stáva aj podkladom pre prípadné 
plánovanie sociálnych služieb zo strany obce. 

V druhej časti prieskumu sme informácie z prvej fázy použili ako podklad na 
vypracovanie dotazníka. Dotazník mal  31 položiek, obsahoval jednoduché výroky. 
Respondent mal možnosť odpovedať na škále od -3 po + 3.  

Skúmali sme jeho súhlas s výrokom, spokojnosť s oblasťami života v obci i jeho 
potrebu vytvorenia nových služieb. Pre štatistické účely sme pôvodnú škálu preznačili na čísla 
1 až 7. Pričom 1 korešpondovala s – 3 , teda úplný nesúhlas. 7 vyjadrovala úplný súhlas, čiže 
+ 3. Neutrálny postoj označujeme 4.  

V mesiaci február a marec 2009 sme oslovili 200 obyvateľov obce Ivanka pri Nitre, čo 
tvorí 10 % z celkovej populácie obce. Prieskumný súbor tvorilo 76 mužov a 82 žien 
v produktívnom veku. Súbor tiež dopĺňalo 20 mužov a 22 žien v poproduktívnom veku.  

Tento číselný údaj bol stanovený po oboznámení sa s konkrétnymi dostupnými 
štatistickými dátami obce. Išlo o 10 % z reálneho počtu obyvateľov Ivanky pri Nitre podľa 
pohlavia a produktivity, ktorý nám poskytla sociálna pracovníčka obce. Údaje sme si overili 
s dátami Štatistického úradu SR. Musíme však podotknúť, že pre zjednodušenie sme do 
súboru nezaraďovali deti a mládež (celkový počet predproduktívneho obyvateľstva je 497), 
nakoľko sme presvedčené, že rodičia detí dokážu reflektovať nielen svoje potreby, ale 
i potreby svojich detí.  

Respondentov tvorili členovia domácnosti, ktorí splnili kritérium pohlavia 
a produktivity a mali záujem vyplniť dotazník. Obyvateľov sme oslovili v ich prirodzenom 
prostredí a oboznámili sme ich s významom prieskumu. Po prevzatí dotazníka sme im 
oznámili, že na vyplnenie majú čas 2 hodiny. Po uvedenej dobe sme sa poň vrátili.  

Nakoľko sme po naštudovaní rozličných materiálov o obci Ivanka pri Nitre zistili, že 
obec je akoby vnútorne členená na 3 celky (pravdepodobne to vyplýva i z pôvodu vytvorenia 
obce), snažili sme sa prieskumom pokryť všetky jej časti. To znamená, že terén tvorila celá 
obec. Zber dát nám uľahčil oznam v obecnom rozhlase vyzývajúci obyvateľov k spolupráci 
a povolenie od obce na realizáciu prieskumu. 

Výsledne sa dá povedať, že do prieskumného súboru bolo zaradených 183 
respondentov z 200 oslovených. Návratnosť dotazníkov bola 91,5 %. Hoci sme počas 
realizácie prieskumu cielene oslovovali respondentov podľa stanovených kritérií, nedokázali 
sme ovplyvniť viaceré skutočnosti. A to napr., že za mužov dotazníky vypĺňali ich manželky 
či partnerky, alebo že sa nám dotazník vrátil nevyplnený, prípadne sme ho nemohli zaradiť 
pre nekompletnosť vyplnenia položiek. 

Obdobne ako v prvej fáze i v druhej sme urobili krátky predprieskum, a to v mesiaci 
január 2009, v obci Ivanka pri Nitre. Tu nám bola nápomocná sociálna pracovníčka obce, 
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ktorá oslovila 2 osoby v produktívnom a 2 osoby v poproduktívnom veku. Po realizácii 
predprieskumu sme spripomienkovaný dotazník ešte raz upravili a následne začali  
s prieskumom v celej obci. 

V otázkach sme sledovali väčšinový názor na jednotlivé oblasti života v obci a 
spokojnosť či potrebu niektorých nových a ešte nezrealizovaných služieb.  

Výsledky z prvej a druhej fázy prieskumu a ich prepojenie prezentujeme vo 
vypracovanej nasledujúcej tabulke. V ňom sú uvedené najaktuálnejšie potreby obyvateľov, 
ktoré by obec mala naplniť.   

Po analýze a spracovaní jednotlivých rozhovorov z prvej fázy prieskumu sme 
subjektívne priradili podľa aktuálnej potreby jednotlivým príležitostiam číselné hodnoty od 1-
10. Pričom hodnota 10 pre R (realizovateľnosť) znamená najľahšiu realizovateľnosť. Hodnota 
10 pre F (financie) znamená najviac nákladovú položku a hodnota 10 pre D (dopad) znamená 
najsilnejší dopad pre konkrétnu skupinu obyvateľov. Súčtom všetkých troch položiek 
(R+F+D) sme získali hodnoty pre jednotlivé príležitosti, a zároveň sme vytvorili ukazovatele 
najvyššej potrebnosti. Nasledujúca tabuľka znázorňuje príležitosti v rámci celej obce. 
Vytvorili sme ju spojením všetkých získaných dát z výsledkov prieskumu. P označuje reálnu 
potrebu obyvateľov získanú priemerným skóre odpovedí respondentov z dotazníka.  

Výsledná hodnota (R+F+D+P) je teda súčtom skóre z prvej fázy, ale i z druhej, a tak 
predpokladáme, že by to mohlo pre obec Ivanka pri Nitre indikovať zoznam najaktuálnejších 
potrieb obyvateľov. 

 
Tabuľka 1 Príležitosti obce 
PRÍLEŽITOSTI OBCE             
Príležitosti 1-10 R F D R+F+D P R+F+D+P 
rekonštrukcia kultúrneho domu 9 9 10 28 6 34 

cesty  6 10 10 26 5 31 

kanalizácia 6 10 10 26 5 31 

rekonštrukcia školy 5 10 10 25 6 31 

klubovňa pre deti  8 7 10 25 6 31 

starostlivosť o nehnuteľnosti 8 9 7 24 6 30 

verejná zeleň 8 7 7 22 5 27 

chodníky 5 8 10 23 3 26 

klubovňa pre seniorov 8 8 5 21 5 26 

Prírodné kúpalisko 3 9 8 20 6 26 

nočná hliadka 9 7 4 20 5 25 

oddychová zóna 5 8 6 19 6 25 

kino  8 5 7 20 4 24 

parkoviská  8 6 6 20 4 24 

rekonštrukcia kostolnej veže 7 5 6 18 6 24 

Kultúrne akcie pre deti a rodičov 8 5 7 20 3 23 

pokuty (skládky a iné) 9 2 9 20 3 23 

chladiarenský box 10 6 3 19 4 23 

Sociálny obecný taxík 10 6 2 18 5 23 

čistota v obci  8 3 7 18 4 22 

divadlo  9 3 6 18 4 22 

divadlo (ochotnícke) 9 3 6 18 4 22 

koncerty  rôznych žánrov 8 5 5 18 4 22 

Spinálne centrum 1 10 7 18 4 22 
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Zábavy 8 3 6 17 5 22 

Semafor 8 5 5 18 3 21 

nočný spoj MAD 4 7 6 17 4 21 

reštaurácia 7 2 7 16 5 21 

cyklistický chodník 6 6 3 15 6 21 

cestný obchvat 8 3 6 17 3 20 

Ihriská 3 8 6 17 3 20 

Kaviareň 7 2 6 15 5 20 

posilňovňa 7 6 2 15 5 20 

rekonštrukcia telocvične 2 10 2 14 6 20 

materské centrum 7 5 5 17 2 19 

ankety o potrebách obyvateľov 10 2 4 16 3 19 

environmentálna výchova  6 3 7 16 3 19 

internetová miestnosť 9 4 3 16 3 19 

Zberový dvor, kompostáreň 3 8 5 16 3 19 

obchodné centrum 2 5 7 14 5 19 

aerobik a iné 7 2 4 13 6 19 

lavičky v parku 10 3 2 15 3 18 

Školský autobus  5 7 2 14 4 18 

donáškové stravovanie 8 1 4 13 5 18 

bankomat 5 3 4 12 6 18 

plaváreň 1 9 2 12 6 18 

zmrzlináreň, cukráreň  5 2 5 12 6 18 

nočné klzisko 8 4 2 14 2 16 

Spádová oblasť 5 5 2 12 4 16 

korčuliarska dráha 6 3 2 11 5 16 

viac domových a byt. jednotiek  2 2 4 8 6 14 

pojazdné kino 2 5 2 9 4 13 

 
   

Tabuľka ilustruje zoznam najdôležitejších a najpotrebnejších služieb a oblastí života 
v obci, ktoré obyvatelia vnímajú ako nedostatkové, prípadne nedostatočné. Môže indikovať a 
kreovať základné východiská pre komunitné plánovanie. Prepojením prvej a druhej časti 
prieskumu sme vytvorili poradie najaktuálnejších potrieb obyvateľov. Stotožňujeme sa s ich 
tvrdeniami o alarmujúcom stave najpotrebnejších oblastí života. Napriek tomu, že väčšina 
z nich je materiálneho charakteru, chceme vyzdvihnúť aj ich význam v sociálnej oblasti. Pre 
znázornenie uvádzame príklad rekonštrukcie kultúrneho domu. Aspekty nazerania na 
rekonštrukciu sa rôznia. Najčastejším z nich je materiálny, ale v skutočnosti podľa našej 
mienky ide o silný socializačný činiteľ. Kultúrny dom v obci predstavuje centrum života 
a napĺňania veľkej časti sociálnych potrieb obyvateľov. Vysoké skóre tejto položky môže byť 
ovplyvnené aj faktom, že z druhej strany kultúrneho domu sídli obecný úrad a stáva sa tak 
strediskom formálneho vedenia obce.  

Na záver chceme podotknúť, že uvedené údaje môžu byť využité pri zavádzaní 
nových služieb v obci a pri vytváraní nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 
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 METHODS TO OBSERVATION ABOUT PEOPLE’S 
INCOMEFOR THE ESTIMATION OF DEMAND AND 

CONSUMPTION ANALYSISDURING GLOBALIZATION 
 

Vladimir Ignatenko, Moscow 
 

 
In the conditions of globalisation increases the urgency of quantitative measurements 

of people’s income. The greatest interest for an estimation of consumption under 
socioeconomic and marketing researches is represented by indicators cumulative, average and 
mobile incomes. 

As the fullest characteristic of people’s incomes is the distribution of incomes with 
levels differentiated to social and economic signs. 

Under designed by the author the System to observation about people’s income (SOPI) 
a distribution of incomes represents set of values of the income and their probability sectional  
to social groups of the population generated to following signs: a sex (2 groups), age (8 
groups), type of private households (5 groups), a social stratum (8 groups), income level (7 
groups), total 4480 groups. 

Under private households in this case is understood the cell of a society uniting people 
by relations, arising at their joint life, and the relationship between members of private 
households are not obligatory. 

At bottom of system is the method of “pseudo-steady array adjustment (actualization)” 
(PSAA). Under “pseudo-steady (base) array” is understood a set of socioeconomic data about 
the population in the region, that representing all general totality. An example can be the 
microcensus. 

Basic idea of SOPI consists that on the basis of the conclusion about stationarity base 
array during the certain moment of time there can be run correcting research (actualisation) 
which will allow to calculate the distribution of incomes with levels with measure of precision 
and representational. Correcting research updates data on separate elements of base array 
which then form the reduced model of a general totality. 

The method is based on the probability calculus, the mathematical statistics, the 
correlation-regression analysis, economic-statistical methods of social statistics,  family 
budgets statistics and demoskopeo, expert estimations. 

By results of correcting research form up the distribution of incomes with levels which 
precision is defined proceeding from parametres of a correcting array. Its representation is 
estimated from three parties. 

For the purpose to decrease of expenses by actualisation is used specially developed 
mechanism of the sample’s formation, based on principles quota samples which allows to 
reduce in 3-4 times expenses for staticizing researches in compare with usual ways of 
selection. 

As a result application of the method PSAA allows to organise capable system to 
observation about people’s income, accessible to creation even at microlevel. 
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MODERN APPROACHES TO MANAGEMENT OF CULTURE 
ESTABLISHMENTS IN RUSSIA 

 
T.L.Jaroshevsky, Ekaterinburg 

 
 
The difficult social global processes occurring in the world, connected with change of 

all complex existing on the present socioculturale relations, cause formation new – 
crossculturale models of relations. In a situation when a basis of success of the country is 
construction of the economy based on knowledge, the policy which is based on tolerance, 
there is a requirement for new system of relations for sphere of the culture, called to execute 
integration function in the global world. Thereupon there is important a sociological analysis 
of reproduction of cultural samples and research of a role and influence of culture 
establishments on process of reproduction of these samples.  

The important sphere of a public life is the culture. Recently say that the culture 
became the goods much, but at the given stage market relations in this area still are 
insufficiently generated and not registered in legislative base. Much in culture results 
spontaneously, from here there is a dispute: whether it is necessary to operate the institutes 
forming culture and its products, and whether should do it the state?  

Today in the Russian society the major role in management of culture development 
belongs to the state which urged to bring the greatest contribution to regulation of sphere of 
culture in the market. In the conditions of instability of the Russian state it, probably, still for 
a long time will be the main subject of a cultural policy who can and should bring the 
contribution to formation of innovative bases, the purposes and problems of a cultural policy 
of a society. 

Numerous changes in controls cultural sphere have destroyed its structure. In regions 
sources of resources and organizational mechanisms by means of which the state cultural 
policy was carried out, have got rid of themselves. It testifies that the major problems of the 
state in the cultural policy are now creation socially-justified (what meet the requirements of 
the present and support of social partnership in culture sphere, understanding formation 
"spiritual and cultural values" are in demand at the consumer) culture establishments, public 
organisations for support of culture establishments; cultural heritage preservation, the 
organisation of enterprise activity. 4. 

Today the state cultural policy still represents a complex of actions under the decision 
of problems in a number of institutes of specialised sphere of culture. This development of a 
cultural contact with foreign countries, support of theatrical collectives and concert 
establishments, work of libraries and museums, activity on protection of historical complexes 
and memorials, assistance in vocational training of experts in the field of creative activity and 
cultural services. The given institutes of culture urged to provide reproduction of some actual 
forms of cultural activity within the departmental competence, financial assets, personnel 
toolkit and the technologies which are available for today. Specificity of a cultural policy is to 
no small degree interfaced to number presence institutional directions of administrative 
influence. 

                                                 
4 Есаков В.А. Характер, цели, задачи и методы управления отраслью культуры в современных условиях / 
В.А. Есаков // Общественные науки и современность. – 2005. - № 3. – С. 20.  
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Directions of a cultural policy which are not fixed to the Ministry of culture of the 
Russian Federation, and enter into a circle of responsibility of other ministries and 
departments, working out of the general interdepartmental programs demand. It is a question 
of support of development of ethno national cultures, a cultural contact with the compatriots 
living abroad, the youth program, about the educational policy, protection of cultural 
monuments and use of a historical and cultural heritage, about support of activity of archives, 
about development of national creativity and cultural-entertainment activity of the population, 
activity of federal service on TV and broadcasting. 

In reforming it is appreciable weaken the policy directed on formation of national 
level of the Russian culture; those segments of national art practice which are guided on 
regional and municipal unions, by such category of the population, as children and youth not 
to the full developed. 

But it is incorrect to consider that in administrative structures there were no attempts 
to define a place of a cultural policy of the state in transformations. One scientists and experts, 
developing technologies of the state in the cultural policy, speak about necessity of transition 
from a policy of smoothing of regional differentiation to the strategy of alignment stimulating 
regional development with a support mainly on own innovative potential. Others speak about 
necessity of preservation of uniform social cultural space of the country with the strong centre 
and the developed regions, comparable on quality and a standard of living. 5. 

These two directions of a regional cultural policy - preservation of the mechanism of 
the selective help of the centre, on the one hand, and formation of structures of independent 
local development with a stress on activisation of the internal potential - with another, should 
unite within the limits of the general efforts of that and other party on multiplication of 
regional resources, mutually supplementing, instead of clashing with each other. The centre 
should develop the uniform policy of distribution of powers in socioculturale to sphere and 
redistributions of transfers at simultaneous deepening of practice of performance of target 
federal programs socioculturale developments of regions and the state. 6 

Features of a local cultural policy differ concreteness and variety of forms of the 
decision of vital and cultural problems of the population, rather than a policy of the centre. 

Listing the major directions of a cultural policy of the regional authorities, as the main 
things it is necessary to allocate the following: 

- Regulation of employment of the population and decrease in a rate of 
unemployment; 

- Adjustment of social partnership between different subjects cultural-entertainment 
activity; 

- A policy in the field of protection of a family, motherhood and the childhood; 
- Acceptance of measures on population social protection; 
- System development cultural-entertainment establishments; 
- A policy in the field of town-planning, a modern infrastructure, the decision of 

problems architecturally-planning character, habitation construction, perfection of road and 
transport networks, communication networks, consumer services, trade, the leisure centre; 

- A policy in the field of education and the general education of children, youth, 
vocational training and youth and adult population retraining; 

                                                 
5 Аванесова Г.А. Социальное развитие российских регионов: механизмы самоорганизации и культурная 
политика / Г.А. Аванесова, О.Н., Астафьева. - М., 2001. – С. 122. 
6 Слепцов Н.С. Реформирование социальной сферы в условиях перехода к рыночной экономике / Н.С. 
Слепцов, Т.Г. Богатырева, Е.В. Пономаренко. - М.: РАГС, 2003. – С. 224. 
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- Aesthetic education of rising generation, stimulation of is art-creative processes; 
- Development of an infrastructure of leisure; the rest and free time organisation, 

carrying out of holidays, memorials; 
- Safety of historical monuments of a cultural heritage, maintenance of the cultural 

environment as a whole. 7 
 
At the same time there is a list of some problems which dare in those regions where 

they are especially actual, or for this purpose there are the objective preconditions frequently 
created within the limits of process of self-organising, and also there where the political will 
of local authorities is shown. Variety of regional administrations in the conditions of social 
instability gives special attention to mass mood and social state of health of the population. 
Besides it local authorities of some regions ask a question of increase of incomes, level and 
safety of a life of the population, and also develop measures on the device of immigrants and 
foreign citizens. Rather often in regions it is necessary to combat with crime and spread of 
drug addiction, in a new fashion to comprehend questions of maintenance of health and 
education of rising generation and to organise population leisure8. 

In regions also there is a wide search of directions of territorial development that 
stimulates working off of the new purposes, problems, methods of a cultural policy on places. 
Cultural problems are declared by political leaders in election campaign. Though more often 
strategic targets of cultural development of region and the state are not connected in any way 
with the purposes political or economic. Thus the purposes of regulation of cultural sphere or 
are washed away and in the conditions of crisis are impracticable, or, in essence, are only 
specific targets. 

In the conditions of instability the specified alternative variants of formation of 
collective experience should draw attention of the federal and regional authorities to 
development socioculturale of base of local practice, more consistently aim them at 
development of constructive potential of processes of self-organising. The perspective 
purposes of federal and regional development co-ordinated with socioculturale by practice, it 
is impossible to receive in a ready kind from the outside. They can be defined federal and 
regional community and conscious representatives of the power, public organisations, 
intellectual elite. The major purposes of the state and regional development can be found not 
suddenly, not by a trial and error method. Whatever difficulties met thus, they should be 
overcome. The fact of presence at the state and region of strategic targets should be estimated 
as the positive factor of overcoming of crisis. The most effective way of anti-recessionary 
management is strategic management. 

Presence of strategic targets of development is well reflected in administrative 
activity: state and region power structures find condition vision in which there is a Russian 
community, understand, what directions socioculturale should be developed developments 
first of all that it is necessary to reach by the certain moment. In the conditions of elective 
democracy degree of achievement of the positive purposes serves as an effective remedy of 
testing of directing bodies of the power about their professional suitability to management of 
a modern cultural policy of the state, regional and municipal unions. 

                                                 
7 Горлов И.И. Культурная политика в современной России: региональный аспект / И.И. Горлов. - 
Краснодар, 2002. - С. 7 – 11. 
8 Павлович А.А. Культурная политика современной России. // Отечественные записки. – 2004. - № 4. – С. 
35-36. 
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In modern socioculturale situations scientists allocate three important points9:  

1) Now transfer function socioculturale values is carried out by culture 
establishments and mass media, and the second do it more effectively; 

2) And arts have lost culture establishments the monopoly for familiarising of the 
person to the best values of culture, they should divide this role with private libraries, TV and 
audiovisual technics; 

3) Culturological and other processes of the vigorous activity of the population 
appreciably proceed out of establishments and the organisations institutional culture systems. 

 
There is a reorientation of all sphere of culture, turn to occurring in various social 

classes independent culturological to processes, i.e. to culture self-development that provides 
independent development by the person of cultural norms and values. According to scientists, 
change of a paradigm of management with traditional on the perspective is necessary. 

The new model of management of culture differs from former essentially new 
approach to the person as to the subject of management and cultural activity. At former 
system organizational-administrative structures were defined "from above", and the person 
adapted to them. The perspective model assumes that administrative structures socioculturale 
spheres are formed by the person. Besides, in traditional system art workers as subjects of 
management defined "from above" those or other forms of cultural activity of the person, 
considering the person as object of influence. In new model subject-subject relations, where 
art workers — subjects of management, and the person — not only object of their influence, 
but also the subject of own cultural activity are priority. At such approach the subject of 
management regulates activity of the person taking into account its requirements, interests, 
valuable orientations. And as the subject regulating activity of social groups, community 
various forms of the self-organised voluntary formations of the population act. 

Working out of such perspective model considers a number of the moments defining 
features of regulation socioculturale of processes in a society. First of all, this model includes 
homing, spontaneous structures which having united with the state control system, are capable 
to form uniform system of regulation of cultural activity at regional level. In this connection it 
is made responsible for cultural activity not only a control system10. 

                                                 
9 Павлович А.А. Культурная политика современной России. // Отечественные записки. – 2004. - № 4. – С. 
37. 
10 Есаков В.А. Характер, цели, задачи и методы управления отраслью культуры в современных условиях 
/ В.А. Есаков // Общественные науки и современность. – 2005. - № 3. – С. 24-25. 
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ABSTRACT 
 
This report intends about the importance of human resources in regional development. With this contribution 
we want to focus on situation in one more advanced land that Germany undebated is. The main aim of this 
article is to illustrate the differences inside of this european country with undemanding words and also with 
graphic additions like tablet or graph. It analyses location of an existing area, then a little bit of a  recent 
history that is important to know for better understanding of the whole contribution. The federal states of East 
Germany are very similar in the context of regional development, anyway there are some specialities. For that 
reason we describe every federal state also particularly. 
 
Key words: human resources, regional development, federal state 

 
ÚVOD 

 

Ľudské zdroje sú základným pilierom pre napredovanie každej spoločnosti. Ich kvalita 
je relevantným aspektom pri hodnotení efektívneho fungovania každého výrobného podniku, 
každej poskytovanej služby či každého rozvíjajúceho sa regiónu. 

Čím sa vyznačuje ľudský potenciál v oblasti regionálneho rozvoja? Ivanová-Šalingová 
popisuje potenciál ako „celkovú schopnosť, možnosť resp. spôsobilosť“ (ZPL č. 1) – v tomto 
prípade charakterizujú dané vlastnosti človeka ako významného činiteľa disponujúceho 
diferencovanými predpokladmi pre či už výrazné alebo menej výrazné zapojenie sa do 
určitého stupňa vývoja daného regiónu. 

V rámci regionálneho rozvoja sú ľudské zdroje vnímané čoraz viac ako jeden 
z najpodstatnejších prvkov rýchleho a zároveň dlhodobo udržateľného rozvoja. Téma 
rastúceho významu ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji je „čoraz aktuálnejšia 
v súvislosti s procesom prenosu práv a kompetencií na územie. Prinášajú väčšiu záťaž na 
kvalitu ľudí, silný tlak na ich flexibilitu a informovanosť, rastúce nároky na jednotlivcov 
schopných kontrolovať prijaté rozhodnutia a pôsobiť v prospech rozvoja územia. 
V podmienkach jednotlivých regiónov nastupuje tendencia k zodpovednosti za seba samého, 
silný individualizmus spojený so schopnosťou niesť dôsledky nesprávneho rozhodnutia. 
Keďže zodpovednosť za rozvoj je stále viac na samotných regiónoch, je potrebné mať 
k dispozícii dostatok včasných, spoľahlivých a dôveryhodných informácií o dianí v území 
a vedieť ich vhodne použiť.“ (ZPL č. 2) Toto konštatovanie platí pre všetky územia, do praxe 
sa však často prenáša len vo vyspelejších oblastiach. 

 
POLOHA SKÚMANÉHO ÚZEMIA 

 
Spolková republika Nemecko leží v strednej Európe. Príspevkom sa bližšie zameriame 

na jeho východnú, menej vyspelejšiu, časť. V období od roku 1949 do roku 1990 bola  
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súčasťou Nemeckej demokratickej republiky, od roku 1990 patrí územie Spolkovej republike 
Nemecko. Skladá sa zo šiestich spolkových krajín Nemecka. Sú nimi: na severe 
Meklenbursko-Predné Pomoransko, smerom na juhozápad Sasko-Anhaltsko, východne od 
neho je to Brandenbursko, v ktorého strede sa nachádza hlavné mesto republiky Berlín, ktoré 
je administratívne vymedzené ako samostatná spolková krajina. Na Berlín ako spolkovú 
krajinu však táto práca nekladie dôraz, nakoľko sa vyznačuje určitými špecifikami do takej 
miery, že určité charakteristické črty ostatných krajín sa naň nevzťahujú. Poslednými dvoma 
krajinami sú na juhozápade územia Durínsko a na juhovýchode bývalej Nemeckej 
Demokratickej republiky ležiace Sasko. 

 
NEDÁVNA HISTÓRIA ÚZEMIA  

 
Obdobie posledných dvadsiatich rokov bolo diametrálne odlišné od života predtým, 

potrebné je spomenúť, čo sa vlastne zmenilo, pretože zmena režimu mala značný dopad na 
ďalšie fungovanie spoločnosti, a tak automaticky aj na riadenie ľudských zdrojov.  

Opätovné zjednotenie Nemecka je významnou udalosťou pri kráčaní dejinami 
Nemecka. Udialo sa 3.10.1990 – vlajky NDR boli stiahnuté a obnovených bolo päť 
historických oblastí, dnes spolkových krajín, ktoré sú zároveň pilierom tohto príspevku – 
Brandenbursko, Durínsko, Meklenbursko-Predné Pomoransko, Sasko, Sasko-Anhaltsko.  

Najmä ľudia na východe si želali, aby sa rýchlo dostali na úroveň svojho 
„šťastnejšieho“ (bývalého) suseda. Každému však muselo byť jasné, že to ani zďaleka také 
jednoduché nebude. Politické zjednotenie síce prebehlo, no rozdiely v ekonomických, 
hospodárskych, ale aj sociálnych otázkach zostali markantné. Následky 40-ročného 
nedemokratického režimu sa v plnej miere preukázali práve teraz. Nástup na novú cestu si 
vyžiadal likvidáciu mnohých veľkých podnikov (v tom lepšom prípade, pretože v tom horšom 
padli celé odvetvia...), rýchly prechod z centrálne riadeného na trhové hospodárstvo mal 
okrem iného negatívny dopad v podobe rastu nezamestnanosti a či už Nemci chceli alebo nie, 
prejaviť sa musela aj strata východných trhov. Regionálne rozdiely v rámci celého Nemecka 
boli veľmi veľké a tým, že sa pomáhalo východu, musel mierne utrpieť aj západ (napríklad 
v podobe vynútených vyšších príspevkov na daň). Vyšlo najavo, že „namiesto viac-menej 
fungujúceho priemyslového hospodárstva, ako ho vykresľovali štatistiky, ktoré režim falšoval 
a ktorým západ veril, existovala iba priemyselná hromada odpadkov. Privatizácia týchto 
pozostatkov a ich predaj schopným podnikateľom zo západu – majúcim omnoho väčšie 
skúsenosti aj v oblasti ľudského potenciálu – bol väčšinou možný iba vtedy, ak štát poskytol 
veľké dotácie výmenou za záruky pracovných príležitostí“. (ZPL č. 3) Rovnako tak bol 
zničený aj sociálny systém a komplikácie nastali aj v správnych a daňových oblastiach. 
Východu sa výrazne pomáhalo aj po stránke ľudských zdrojov, keď sem boli dosadení 
skúsení západonemeckí úradníci. 

Politickí experti a všetci vrcholní predstavitelia, ktorí mohli a môžu situáciu 
ovplyvniť, dospeli k určitým záverom. A tak ako tréneri rôznych športových družstiev po 
prehratom zápase obhajujú hráčov, fanúšikov či ostatnú verejnosť, tak si aj Nemecko mohlo 
povedať: Ak už nič iné, tak sa z týchto skúseností treba poučiť. Týmito „skúsenosťami“ mám 
na mysli dva kruté režimy, s ktorými prišli Nemci do kontaktu – fašizmus a komunizmus. 
„Pripravenosť k novému pohľadu, demokratickému prístupu a spravodlivému chodu si 
vyžaduje kritickú analýzu tak politických štruktúr, ako aj vzorcov osobného správania.“ (ZPL 
č. 4) Ďalšie chyby si už nemôžu dovoliť. 

Nemecko bolo medzičasom stabilnou súčasťou Európskej Únie, ktorá sa stále viac 
integrovala a ekonomiky štátov získavali stále väčšiu a väčšiu vzájomnú spätosť. Únia sa 
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odhodlala k odvážnemu kroku – spoločnej mene. Najmä kvôli obave z ďalšej izolácie bola 
mena v Nemecku prijatá. Dôležité rozhodnutia sú i budú na ľuďoch – minimálne tu vyčnieva 
ich význam. Nemecko sa muselo a ďalej musí rozhodovať o smerovaní svojho štátu. Musí 
mať stanovený jasný cieľ a odvahu pri jeho napĺňaní. Len tak sa môže regionálny rozvoj 
krajiny a špeciálne 5 nových spolkových krajín vybrať tou správnou cestou. Pri pohľade na 
tabuľku č. 1 a grafy č. 1 a 2 sa nám namiesto slovka „môže“ tlačí do úst skôr slovko „musí“. 

 
Tabuľka č. 1: Údaje relevantných ekonomických ukazovateľov jednotlivých spolkových 
krajín Nemecka 
 

  
nezamestnaní 

2008* HDP 2008** 
obrat priemyslu 

2008*** 

  v tis. % 
/1 ob. 
(eur) 

opr. 
2000(%) mld. eur 2008/2007 

1.  Meklenbursko-Predné Pomoransko 124 14,1 21 425 9 11,6 6,1 
2.  Brandenbursko 175 13 21 649 8,3 20,8 5,2 
3.  Sasko-Anhaltsko 175 14 22 357 10,2 36,2 5,2 
4.  Durínsko  135 11,3 21 868 13,2 27,1 4,5 
5.  Sasko 280 12,8 22 523 15,3 52 1,8 

nové spolkové krajiny  889 13 22 069 11,8 147,7 4,6 
6.  Šlesvicko-Holštajnsko 108 7,6 25 871 5,3 31,7 4,3 
7.  Hamburg 73 8,1 50 475 8 76,9 5,8 
8.  Dolné Sasko 304 7,7 26 837 8,7 180,7 7 
9.  Brémy 37 11,4 41 792 12,3 20 13,8 
10. Severné Porýnie-Vestfálsko 760 8,5 30 098 7,3 339,2 3,6 
11. Hessensko 204 6,6 36 275 8,4 97 2,5 

12. Porýnie-Falcko 116 5,6 26 571 8,5 78,7 4 

13. Bádensko-Wuertembersko 229 4,1 33 904 11,9 283,9 0,1 

14. Bavorsko 277 4,2 35 545 16,1 319,5 1,4 

15. Sársko 37 7,3 30 182 13,9 26,1 7 

staré spolkové krajiny 2 145 6,4 32 205 10,3 

1 
453,70 3,1 

16. Berlín 234 13,9 25 521 -0,1 27,8 -6,4 

Nemecko 3 268 7,8 30 310 10,1 1 629,20 2,9 
 
Zdroj: ZPL č. 5 
*Celkový počet nezamestnaných v tisícoch; Podiel nezamestnaných osôb (v %) 
**HDP na 1 obyvateľa v eurách; Porovnanie HDP oproti roku 2000 (v %) 
***Obrat priemyslu v mld. eur; Porovnanie so stavom spred roka (v %) 
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                                                                                                        zdroj: ZPL č. 5 
*viď číselné označenie v tabuľke č. 1, tučným písmom vyznačené čísla označujú nové 
spolkové krajiny 
 

 
                                                                                                        zdroj: ZPL č. 5 
*viď číselné označenie v tabuľke č. 1, tučným písmom vyznačené čísla označujú nové 
spolkové krajiny 
 
MEKLENBURSKO-PREDNÉ POMORANSKO 

 
Meklenbursko-Predné Pomoransko sa nachádza v pomerne pozitívnom rozpoložení. 

Nespochybniteľným dielom k tomu prispieva aj vláda, ktorá, obrazne povedané, kormidluje 
loď zvanú Meklenbursko-Predné Pomoransko skúseným spôsobom využívajúc moderné 
ekonomické i politické nástroje. Od roku 1990 sa krajine podarilo dostať o veľký kus 
dopredu, ale stále je dôležité sústrediť sa na najbližšie smerovanie, pretože ešte má ďaleko od 
ideálnej vyspelosti štandardných (minimálne) európskych rozdielov. Dôležité bude využiť 
všetky predpoklady. 
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„Hospodárstvo a spoločnosť spolkovej krajine stojí podľa domácej vlády pred tromi 
základnými výzvami: 

1. zvýšiť súčasnú príliš malú hospodársku silu krajiny, ktorá má stále nepostačujúce 
parametre, aby sa kontinuálne znižovali čísla týkajúce sa nezamestnanosti 
obyvateľstva a by sa krajina po ekonomickej i finančnej stránke postavila len a len na 
vlastné nohy 

2. zlepšiť nie naplno využívanú hospodársku štruktúru, ktorá spôsobuje v porovnaní 
s inými oblasťami všeobecne nízku hladinu príjmov 

3. zastaviť negatívne demografické trendy, ktoré sa vyvíjajú v štýle starnutia 
obyvateľstva a úbytku produktívnej zložky 

 
Pri zdolávaní týchto prekážok hrajú možno najdôležitejšiu rolu práve ľudské zdroje. 

Z dôvodu prekonať tieto výzvy sa krajinská hospodárska politika rozhodla pre zavedenie 
troch ťažísk: 

1. vyšší rast a vyššia zamestnanosť prostredníctvom rozšírenia hospodárskej základne 
v krajine 

2. silnejšia orientácia na pracovné miesta vzniknuté na báze vedy  
3. koncentrácia hospodárskej politiky a politiky trhu práce na prvý pracovný trh kvôli 

zabezpečeniu spotrebných služieb odborníkov obzvlášť prostredníctvom vzdelávania 
a ďalších školení, ako aj zlepšenia kompatibility rodiny a povolania“ (ZPL č. 6) 
 
Základné tézy krajinskej vlády sa zjednocujú v tom, že zvýrazňujú potreby ďalšieho 

rozvoja hospodárstva, jeho podpory vytváraním nových pracovných miest a tiež skvalitnením 
vzdelávania. Krajina potrebuje zvýšený rast a zamestnanosť v podnikoch, ktoré rastú a nové 
podniky, ktoré sa v oblasti usídlia alebo nanovo založia na tzv. zelenej lúke. Do oblastí 
pôsobenia vo forme finančných a iných injekcií vlády sa dostal okrem životného prostredia 
a poľnohospodárstva potravinársky, drevársky, strojársky priemysel a najmä informačné 
a komunikačné technológie. 

Krajinská vláda postavila základy v smere tvorby hodnôt a prírastku v zamestnanosti 
spojením hospodárskej podpory a podpory trhu práce a konzekventného prerozdelenia 
európskych fondov. Politické opatrenia v hospodárstve a na trhu práce sa orientujú na kvalitu 
a stabilitu. 

Vláda bude i naďalej postavená v systéme na strane podnikov, jej podpora je zrejmá. 
Prioritou sú pri tom opatrenia na podporu inovatívnych zámerov s cieľom posilniť 
konkurencieschopnosť v medzinárodnom meradle kvôli rozšíreniu exportného obchodu ako aj 
budovaniu sústavného priemyselného rastu.  

Podporujú sa aj snahy podnikov o inovačné kroky. Pri novom prerozdelení európskych 
štrukturálnych prostriedkov pre roky 2007 až 2013 bol rozpočet značne navýšený pre 
vzdelanie, výskum, technológie a inovácie. To napomáha vysokoškolskému potenciálu 
a mimouniverzitným výskumným zariadeniam pre rozličné podniky v krajine. Rovnako je 
vládou najviac podporovaný vznik firiem, ktoré majú potenciál pre tvorbu pracovných miest 
v oblasti technológie. 

 
SASKO-ANHALTSKO 

 

„Osemnásť rokov po znovuzjednotení Nemecka patrí inovačný potenciál Saska-
Anhaltska znovu k významným ekonomickým silám krajiny. Základňou pre to je dobre 
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vyvinutá krajina po stránke výskumu a úzka kooperácia medzi vedou a ekonomikou.“ (ZPL č. 
7) 

Množstvo renomovaných firiem z vnútrozemia i zo zahraničia sa preto angažuje práve 
v Sasku-Anhaltsku. Svetoznáme tabletky Aspirin produkuje firma Bayer v meste Bitterfeld 
a distribuuje ich odtiaľ do celého sveta. Prestížnym príkladom je aj sklo pre kupolu berlínskej 
budovy ríšskeho snemu. Ono bolo zhotovené americkým výrobcom plochého skla – Guardian 
Industries – práve v prevádzke tejto spolkovej krajiny – vo Wolfene. 

Ďalej rozvíjať toto inovatívne hospodárske stredisko je jedným z hlavných princípov 
krajiny. Vláda Saska-Anhaltska sa preto takisto prednostne zaoberá podporou ekonomického 
rozvoja ako aj udržaním súčasných pracovných miest a tvorbou ďalších. 

Jednou vecou je podpora hospodárstva, druhou vecou je podpora trhu práce. 
Prostredníctvom ich súhry bude mať momentálna politika význam i v budúcnosti. Budúcnosť 
v oblasti vidia ľudia, ktorí sú zamestnaní. Budúcnosť v oblasti vidia zároveň firmy, ktoré 
disponujú  dobrými kvalifikovanými, odbornými pracovnými silami. 

Pri rozvoji trhu práce vsádza krajina na aktívnu podporu trhu práce, ktorá finančne 
podporuje prácu a nie nezamestnanosť. Stredobodom pozornosti sú pri tom mladí ľudia. Ich 
príležitosti na vzdelanie určujú rozhodujúcim spôsobom budúci rozvoj pracovného trhu.  

 
BRANDENBURSKO 

 

Príležitosti tejto spolkovej krajiny tkvejú v silnejšej orientácii na export. Jednou 
z najdôležitejších úloh je vhodne prispôsobiť stratégie komplikovanému demografickému 
vývoju, ktorý nielenže pozmení štruktúru zákazníkov, ale navyše sa výrazne podieľa aj na 
skladbe a potenciáli pracovných síl. Dlhodobo totiž oblasť bojuje s procesom vyľudňovania, 
ktorý stúpa v smere ku hraniciam krajiny. 

Pre budúci úspech firiem bude rozhodujúce, ako sa dokážu vyrovnať v boji 
s konkurenciou, či sa im podarí udržať si potrebných odborníkov v škále odvetví resp. či 
uspejú v snahe prilákať nových. 

Na prekonanie týchto výziev musia pôsobiť aj rozumné opatrenia krajinskej vlády. 
Príkladom by mohli byť finančné príspevky pre investorov, poradenské opatrenia, príprava od 
alternatívnych možností financovania až po podporu výskumných a vývojových projektov, 
záruka transferu technológií a vedomostí, ako aj networking. Práve vzhľadom na finančnú 
krízu hrajú takéto inštrumenty zabezpečujúce financovanie prostredníctvom investícií 
a inovácií veľkú rolu. 

Všetky tieto opatrenia sú zamerané na špecifické potreby produktívnych vrstiev a stoja 
v ohnisku hospodárskej politiky spolkovej krajiny Brandenbursko. Existujú tak zvláštne 
podmienky pre malé a stredne veľké firmy. Záujmy tejto zložky sa tiež zohľadňujú, pokiaľ 
ide o ďalšie zlepšovanie spolupráce medzi spolkovými krajinami Brandenbursko a Berlín. 
Práve v inovatívnych rastových odvetviach sa spájajú rozvojové šance organizácií. 

Popri priamych podporách podnikateľskej sféry je podstatnou úlohou tvorba vhodných 
rámcových podmienok pre hospodárske aktivity stredne veľkých podnikov. Sem patria aj 
opatrenia na zlepšenie všeobecnej kvality dotknutej oblasti, najmä po stránke tvrdých 
lokalizačných faktorov, ako je infraštruktúra v najširšom slova zmysle, ale tiež mäkkých 
lokalizačných faktorov, ku ktorým patrí kvalita životného prostredia, podmienky pre 
založenie nového podniku alebo prijateľné správne kroky vlády smerom ku podnikateľskej 
sfére. 
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V mnohých oblastiach pracuje krajinská vláda tak, aby podnikom poskytla čo možno 
najoptimálnejšie balíčky opatrení vzhľadom na ich dlhodobé pôsobenie na území. 
Hospodársko-politické podporné nástroje sa pravidelne kontrolujú, aby zodpovedali 
požiadavkám politiky vlády smerom do budúcna.  

Na základe zladenej interakcie všetkých predstaviteľov vznikajú impulzy, ktoré 
umožňujú ďalší rozvoj potenciálu stredných vrstiev. Tak sa dá aktivovať synergický efekt pre 
prospech všetkých zúčastnených strán a zároveň dosiahnuť samonosný rozvoj tunajšej 
ekonomiky. 

 
DURÍNSKO  

 

Durínsko zaberá pomerne rozsiahle územie a preto aj v rámci spolkovej krajiny tu 
existujú pomerne široké regionálne rozdiely, keď napríklad v okrese Kyffhäuser presahuje 
nezamestnanosť hranicu šestnástich percent, naproti tomu v Sonnebergu je nezamestnanosť 
7,3 %-ná. Akokoľvek, podstatným faktom je, že Durínsko disponuje aktuálne najnižšou 
nezamestnanosťou (tabuľka č. 1) spomedzi všetkých nových spolkových krajín. 

Durínsko má však veľké demografické problémy. Od roku 1990 stratilo desatinu 
produktívneho obyvateľstva, ktoré odišlo za lepšími podmienkami inam a zároveň 
registrujeme vysoký index starnutia obyvateľov. Pri rozvoji sa krajina spolieha na základňu 
vlastných kvalifikovaných pracovných síl, nízke pracovné náklady a veľké investície vráža do 
výskumu. Celosvetovo sú známe mnohé mená, za všetky treba spomenúť meno Carl Zeiss. 
Každému je jasné, že ide o optiku – v tomto odbore tu pôsobia mnohé svetové firmy 
a vyvíjané sú desiatky nových optických prístrojov a zariadení. Dokonalú reputáciu široko-
ďaleko má univerzita v stotisícovom meste Jena. Okrem tohto mesta je výskum sústredený vo 
dvakrát väčšom meste Erfurt a v menšom stredisku Illmenau. Oblasť má okrem toho výhodnú 
polohu z hľadiska infraštruktúry a dostupnosť je pohodlná smerom na všetky svetové strany. 

Sústrediť sa chce v najbližšej budúcnosti na daňovú reformu a na reformu sociálneho 
systému.  

 
SASKO 

 

Vláda štátu chce naďalej zlepšovať životné a pracovné podmienky v spolkovej krajine 
Sasko a nepretržite budovať konkurencieschopnosť saského hospodárstva prostredníctvom 
vysokej kvality, vzrastajúcej produktivity a inovácií. Ku splneniu týchto cieľov má napomôcť 
nasledovných „päť hospodárskych stratégií: 

1. Vývoj má byť poháňaný dopredu rovnako v každom regióne tak, aby bol využitý všetok 
rastový potenciál – tak v oblastiach s vysokou koncentráciou obyvateľstva, ako aj 
v štrukturálne slabých regiónoch. Podporný program „Regionálny rast“ slúži na podporu 
kvalitných ideí a projektov v týchto regiónoch. 
2. Sasko disponuje výkonnou výskumnou a dopravnou infraštruktúrou, o ktorú sa chce 
opierať a naďalej ju vylepšovať. 
3. Dôležitým faktorom, ktorým sa Sasko vyznačuje, je prítomnosť vysokokvalifikovanej 
pracovnej sily. Túto miestnu výhodu chce oblasť využiť spôsobom posilnenia aspektu 
profesnej kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania. Aby Sasko ponúklo aj v budúcnosti 
perspektívu v počte pracovných miest pre mladých ľudí, pokračovať bude podpora 
vzdelávania. 
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4. Potrebné je naďalej rozvíjať rôznorodé podnikateľské prostredie zložené z veľkopodnikov, 
silnej strednej vrstvy a zdravého odvetvového mixu. Preto bude pokračovať úspešná sídelná 
politika so zameraním sa na zachovanie jej súčasnej podoby. Centrálnym elementom tu 
zostane investičná podpora obcí s úlohou zlepšenia regionálnej hospodárskej štruktúry, ktorá 
musí zostať na čo najvyššej úrovni. 
5. Zvláštna pozornosť bude venovaná domácim stredným vrstvám, ktoré sú prakticky dušou 
saského hospodárstva. Posilnenie ich inovačných schopností závisí najmä od networkingu 
medzi firmami a výskumnými zariadeniami. Preto budú intenzívne podporované technológie 
a vznik nových sietí.“ (ZPL č. 8) 
 

ROZVOJ NA VÝCHODE KRAJINY 
 

Po roku 1990 sa vytýčili určité priority. Jasným cieľom bolo priblížiť sa vo východnej 
časti krajiny z hľadiska celkovej životnej úrovne situácii, ktorá panuje v časti západnej. 
Definovalo sa posilnenie kooperácie vlád na regionálnej, štátnej i medzištátnej úrovni. Zaistiť 
sa mala najmä stabilne nízka miera nezamestnanosti a rast hrubého domáceho produktu. 
Vypracovaných bolo množstvo programov na zlepšenie v hospodárskej, sociálnej či kultúrnej 
sfére. Ako sa podarilo stanovené ciele naplniť?  

Pre nové krajiny sa toho nespravilo dosť. V pozadí príliš vysokých očakávaní 
a mnohotvárnych skúseností za posledné takmer dve desaťročia po opätovnom zjednotení 
Nemecka a vzhľadom na neustále pretrvávajúce rozdiely v hospodárskej výkonnosti medzi 
východom a západom je často prejavovaná kritika na budovanie východu pochopiteľná. 
Rozvoj východnej časti krajiny si vyžadovalo a zároveň ešte stále vyžaduje značnú námahu 
a rozsiahle finančné zdroje, jedná sa predsa o skoro kompletnú výstavbu národného 
hospodárstva v oblasti nových spolkových krajín a z veľkej časti tiež Berlína.  

Rovnako ako v nových krajinách, aj v starých krajinách nájdeme štrukturálne slabé 
regióny s čiastočne podobnými úbytkami obyvateľstva poprípade s migračnými fenoménmi. 
Rozdiel medzi štrukturálne slabými regiónmi na západe a na východe Nemecka však 
pozostáva v tom, že v starých spolkových krajinách sa väčšinou jedná o zopár obmedzených 
regiónov, ktoré však často nie sú ďaleko vzdialené od silných ekonomických regiónov. To sa 
týka napríklad niekoľkých štrukturálne slabých miest v oblasti Porúria alebo tiež na periférii 
ležiacich oblastí Bavorska. Vo východnom Nemecku sú tieto štrukturálne slabé oblasti 
omnoho väčšie, sú to niekedy aj celé rozsiahle časti spolkových krajín.  

Podmienky pre život sa vo viacerých sférach k tým na západe priblížili alebo aj 
vyrovnali. To platí napríklad pre vybavenie verejnými produktmi – modernou a výkonnou 
infraštruktúrou, ku ktorej zaraďujeme okrem iného dopravu, telekomunikácie, bytovú 
výstavbu, rozvoj miest a tiež vzdelanie. Najzreteľnejší rozdiel medzi východom a západom 
spočíva naproti tomu ešte stále v hospodárskom výkone a v trhoch práce. Dvakrát vyššia 
nezamestnanosť je tak ako predtým jestvujúcou veľkou výzvou v rozvoji východu.  

 
ZÁVER 

 

Text i grafické prílohy dokazujú, že sa potvrdzujú tušenia o pretrvávajúcom zaostávaní 
východného Nemecka za západným. Keď sa povie Nemecko, mnoho ľudí si predstaví 
hospodársky silný štát s veľkým globálnym ekonomickým i politickým vplyvom. Spolkové 
krajiny na východe však stále prechádzajú zložitým obdobím, ktoré by som dokonca porovnal 
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so situáciou u nás na Slovensku. Na oboch územiach totiž došlo po páde socialistického 
režimu k rozpadu celých dôležitých priemyselných odvetví, čo malo za následok vysokú 
mieru nezamestnanosti a nízku životnú úroveň. V súčasnosti sú obe územia na dobrej ceste 
k priblíženiu sa z hľadiska vyspelosti k európskym či svetovým mocnostiam. Je len na nich, 
aká dlhá táto cesta bude. 

Každá spolková krajina má svoje priority. Nemôžeme povedať, že situácia je vo 
všetkých úplne totožná. Čo však môžeme potvrdiť, je fakt, že tieto priority budú môcť byť 
naplnené iba prostredníctvom vzdelaných, profesionálnych a vysoko kvalitných ľudských 
zdrojov.  
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Malá vlasť je územím, ktoré nás učí žiť vo veľkých vlastiach. Malá vlasť je najbližším 
územím, v ktorom žijeme, je to náš najbližší svet. Svojimi hodnotami veľmi silno vplýva na 
rozum, city a vôľu každého človeka. Znamená to, že prebúdzanie lásky k rodnej zemi v 
procese školskej edukácie je ukazovaním jej krásy, je procesom stávania sa citlivejším, 
vnímavejším na všetko, čo sa s ňou spája. Preto treba učiť milovať to, čo je pre žiaka zvlášť 
príjemné a blízke. Ukazovanie deťom toho, čo je v ich regióne pôvabné, zaujímavé a hodné 
prezentácie, je najjednoduchším spôsobom, ktorý umožňuje poznať a vážiť si jeho tradície, 
prebúdzať pripútanie a lásku k rodnej zemi. Aby sa tak stalo, treba vznecovať záujem žiakov, 
umožňovať im, aby samostatne a náležitým spôsobom odkrývali najbližší svet a učili sa 
pracovať v prospech svojho regiónu. Je všeobecne známe, že regionalizmus chápaný súčasne 
ako kultúrne hnutie spája a obsahuje historické, geografické, etnické a kultúrne elementy, ako 
aj aspekty ekonomických, politických, spoločenských a hospodárskych zmien. Spĺňa predo 
všetkých výchovnú funkciu, ktorá učí zhliadnuť tú krásu a milovať svoje prostredie, prebúdza 
záujem o dejiny a súčasnosť svojho regiónu, pobáda do prejavenia oň záujmu. 

Už v 20. rokoch medzivojnového obdobia bola spozorovaná potreba propagovania 
regionalizmu v škole, pretože mal duchovne pretvoriť jednotlivého človeka, podniesť 
intelektuálnu a etickú, spoločenskú i hospodársku kultúru širokých más takým spôsobom, aby 
sa stali výsledkom regionálnych aktivít človeka. Radikálna zmena prišla jednak po zavedení 
„Programu vyučovania“, ktorý zaviedlo Ministerstvo vierovyznaní a verejného osvietenstva, 
na základe zákona zo dňa 11. marca 1932, v ktorom idey školského regionalizmu neboli 
vyjadrené jednoznačným spôsobom. Po druhej svetovej vojne regionalizmus v edukácii 
prešiel rôznymi metamorfózami, podobne ako celé edukačné reálie. Vyučovacie programy 
a výchovné predpoklady sa po roku 1945 radikálne zmenili, a to nielen v prospech prírodno-
matematických predmetov, ale taktiež po stránke ideovej. Meradlom spoločenských zásluh 
a zdrojom spoločenskej kariéry sa mala stať práca a spoločensko-politický postoj. Veľmi 
výrazne bolo cítiť to, že nie je vyučovaná náboženská výchova, ktorá  by kultivovala to, čo je 
blízke, vlastné, hodné spoznania, zapamätania a obohatenia. Vyvíjalo sa snahy v prospeh 
nechápania toho, že tieto deti, mladšie i staršie, nepoznajú svojich hrdinov a chýbajú im 
náležité ideály a osobné vzory. Idolmi sa pre nich stávajú: Batman, Superman, Terminátor, 
Rambo, Rocky, Sindibád a ďalší.  

Vybavenie žiakov v istú zásobu vedomostí o svojom regióne – jeho geografických, 
etnografických a kultúrnych reáliách, má pozitívny vplyv na občiansku výchovu a zároveň 
pripravuje do aktívnej práce nad jeho rozvojom. Po spoločensko-politických premenách 
v poslednej dekáde minulého storočia bola vzniknutá regionálna tematika začlenená do 
všeobecného edukačného programu. Je realizovaná obligátne už na úrovni poľských 
základných škôl. V súlade s programovou koncepciou regionálny obsah obsiahnutý 
v učebniciach bol pripojený do obsahu vyučovania. 
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Niet pochýb o tom, že skutočná ochrana toho, čo je najbližšie, je závislá od primeranej 
edukácie. Taktiež pestovanie pocitu spojenia človeka s dedičstvom vlastného regiónu ako 
hodnotou, si vyžaduje sformovanie pocitu lokálnej identity dieťaťa. Takúto šancu mu dáva 
regionálna edukácia, ktorá vďaka plnému vzdelávaniu, umožňuje dieťaťu získavať vedomosti 
o svojom regióne a nachádzať v ňom svoju rolu. A popritom vovádza dieťa do živého 
a pravdivého sveta plného zážitkov, emócií, skúseností, objavov, farieb, vôní a zvukov. 
Z týchto skúseností čerpá inšpiráciu, pohlcujúc podnety, zapájajúc zmysly a predstavivosť, 
a vďaka vlastnej tvorivosti, aktívnosti má možnosť vypovedať o sebe samom expresívnym 
spôsobom. Lebo práve aktívnosť formuje schopnosť angažovaného myslenia počas činnosti, 
spája dieťa s vlastným prostredím, formuje schopnosť spolupráce a občianske postoje. Taktiež 
preto by sa mala regionálna edukácia opierať na poznávacích aktivitách žiaka, pretože cez 
zmyslové poznanie vedie cesta ku zovšeobecňovaniu a k teoretickým vedomostiam. Avšak za 
účelom dosiahnutia tohto cieľa treba žiakov vytiahnuť z školských tried, vyjsť do terénu, kde 
žiak vďaka samostatnému pozorovaniu získa poznatky a potom spracuje zozbieraný materiál 
vo vymedzenej forme. V procese takto získaných vedomostí žiak zhodnocuje, samostatne 
alebo s usmernením učiteľa hodnotí definované javy, berúc do úvahy ochranu naturálneho 
prostredia a zároveň zlepšenie zdravotnosti životných podmienok lokálnej spoločnosti. 

Regionálna edukácia je úzko spojená s výchovou, v ktorej procese sa zúčastňuje 
konkrétne dieťa, sformované svojím kultúrnym dedičstvom, svojimi psychickými 
vlastnosťami, vplyvom rodinného prostredia a ekonomických podmienok. 

Podľa A. Zieleckého medzi hlavné výchovné ciele regionálnej edukácie môžeme 
zadeliť: 

• „Prebúdzanie zvedavosti o rodinné, lokálne, regionálne a súčasné tradície 
a o budúcnosť týchto prostredí. 

• Pretvorenie zvedavosti na záujem a záľubu v regióne a jeho histórii. 
• Roznietenie v žiakoch intelektuálnych, motivačných a emotívnych prepojení 

z rodinným miestom a regiónom. Prenášanie týchto prepojení na národ a poľský štát. 
• Formovanie humanistických i humanitárnych postojov u mladých, ako aj postojov, 

v ktorých budú dominovať vedomostné, motivačné a emotívne činitele. Predo všetkým 
stimulácia aktívneho postoja, ktorý sa prejavuje v činoch. 

• Vytváranie u mladých pozornosti a vôle, teda schopnosti koncentrovania sa na 
pozorovaných objektoch, na predmetoch poznania, na zdrojoch informácií, ale aj 
ochoty, trpezlivosti, schopnosti prekonávať ťažkosti v učení a aktivitách v prospech 
všetkých. 

• Vznecovanie vyšších ašpirácií motívov pozitívneho konania v prospech najbližšieho 
okolia a regiónu. 

• Rozvoj a posilňovanie rodinných, pokrvných a príbuzenských vzťahov, vzťahov v 
skupinách, medzi rovesníkmi, prebúdzanie hrdosti plynúcej z príslušnosti do rodiny, 
lokálnej spoločnosti, spoločenskej skupiny žiakov. 

• Formovanie presvedčenia o potrebe podriadenosti (submisie v reagovaní) voči 
pravidlám správania uznávaných v lokálnej a školskej komunite, povzbudzovanie vôle 
k pozitívnym činom, pociťovanie z nich spokojnosti, potešenia a radosti. 

• Rozvíjanie systému hodnôt, v tom aj presvedčenia, že najbližšie prírodno-geografické, 
spoločensko-hospodárske, kultúrno-historické prostredie je základnou hodnotou, 
spoločným blahom. 

• Prebúdzanie viery vo vlastné sily, možnosti získavania pozitívnych individuálnych 
a kolektívnych výsledkov. 
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• Formovanie tolerančných postojov voči iných osobám, etnickým a náboženským 
skupinám, začínajúc od odlišných národných, kultúrnych tradícií objavujúcich 
v regióne, od symbolov a pamiatok. 

• Rozvíjanie záľuby v zbieraní historických artefaktov, dokumentácii minulosti 
i dnešných čias, poznávaní zaslúžilých osôb. 

• Povzbudzovanie k účasti vo vedomostných súťažiach o rodnej obci. 
 

Ciele regionálnej edukácie sa dajú vyjadriť v taxonomickej klasifikačnej schéme. Jej 
podstatou je to, že ciele sú podriadené v poradí, v ako sa realizujú. Toto poradie sa opiera na 
pravidle, že ďalší cieľ v poradí je možné dosiahnuť po uskutočnení všetkých cieľov, ktoré sú 
pred ním. Taxonomické rozmiestnenie edukačných cieľov ich rozdeľuje do troch sfér: 
vedomosti, city, psychomotorické činnosti.“11 

Regionálna edukácia, okrem vedomostí o vlastnom regióne obsahuje v sebe už 
spomínané výchovné ciele, ktoré sú realizovaná s využitím primeraného obsahu. Pokiaľ 
neexistuje vlastná identita, „korene“ v lokálnom prostredí, môže to byť príčinou pocitu 
vyobcovania, spôsobuje bezbrannosť voči masovej kultúre, zbavuje motivácií k aktivitám vo 
vlastnom prostredí. Prepojenie so svojím regiónom, identifikácia z určitým prostredím dávajú 
človekovi pocit životnej stabilnosti, obracajú jeho pozornosť na politické, ekonomické a 
spoločenské procesy dejúce sa okolo neho, zároveň angažujúc k činnosti. Prepojenie so 
svojím regiónom neneguje univerzalistický postoj. Vďaka správnej prezentácii histórie, 
odlišnosti svojho regiónu, porovnaniu s inými územiami môžeme vštepovať toleranciu, 
akceptovanie odlišnosti. Uvedomovanie si príslušnosti do rôznych komunít, ako: rodina, obec, 
región, národ, príslušnosti do európskeho kultúrneho spoločenstva robí človeka schopným 
k širšiemu vnímaniu neustále sa zmieňajúceho sveta. 

K celkovému úspechu regionálnej edukácie mladého pokolenia je potrebné začínať ju 
už v rodine, ktorá objíma všetky výchovné vplyvy vedome a celkovo, alebo samovoľne, 
príležitostne a neúmyselne. Na úrovni ďalšej etapy formovania regionálneho vedomia sú 
predškolské zariadenia., ktoré majú podstatný význam pri tvorení špecifickej, emotívnej 
výchovnej atmosféry. Práve každodenné reálie predškolských zariadení, vďaka regionálnym 
prvkom, sa stávajú atraktívnejšie, plnšie, bohatšie a viac priateľské a na druhej strane 
vyvolávajú u dieťaťa etickú, citovú, rozumovú a fyzickú integritu. Takýmto spôsobom môžu 
byť predškolské zariadenia miestom prebúdzania pozitívnych citov a pripútania k rodnej 
zemi. Onen dlhotrvajúci proces, ktorý sa začal v predškolskom zariadení, by mal pokračovať 
a mať popredné miesto v didakticko-výchovných aktivitách taktiež na etape prvé stupňa 
základnej školy.  

U škôlkarov, ako aj u detí vo veku od siedmeho do desiateho roku života je možné 
a zároveň potrebné rozvíjať už pocit priateľstva k iným ľuďom, vlastenectva, na začiatku k 
„malej vlasti“ a taktiež zaväzujúcim zásadám správania v danom prostredí. 

Rozvoj dieťaťa sa v mladom veku charakterizuje intenzívnou motiváciou spoznávať 
okolitý svet, ľudí, veci a javy a osvojovať si predškolské, školské a mimoškolské situácie 
i spoločenský život. Dieťa si vo vzťahu s rovesníkmi, ako aj vo vzťahu vytvorenom a 
vnútenom dospelými v predškolskom období posilňuje pocit lokálnej identity. 

                                                 
11 ZIELECKI, A.: Cele nauczania historii. In: ZIELECKI, A. (ed.): Kształcenie nauczycieli historii a cele 
edukacji historycznej. Rzeszów: 1997. s. 80 – 102; ZIELECKI, A.: Ocenianie postępów w uczeniu się historii, 
In: Wiadomości Historyczne. 1997, č. 5, s. 277 – 292. 
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Dobre vieme, že v predškolskom zariadení vzhľadom na vek, ako aj na citový stav 
detí, existujú isté hranice v odovzdávaní vedomostí o regióne a jeho tradíciách. Najlepšie sa 
dajú tieto vedomosti odovzdať vo forme zábavy a učenia pesničiek (spievaniek v lokálnom 
nárečí), miestnych regionálnych tancov, rozprávania legiend o blízkom okolí dieťaťa 
a predstavenia známych a zaslúžilých osôb v regióne, v ktorom dieťa býva. Zvyčajne deti 
intenzívne prijímajú takéto vedomosti, ktoré ich dodatočne inšpirujú, pobádajúc k účasti 
v organizovaní slávností, rôznorodých sviatkov prihliadajúc na regionálne tradície. 

Rozvíjanie regionálneho vedomia dieťaťa, ktoré formuje obraz seba samého, vlastný 
svet hodnôt a zároveň samo začína zohľadňovať kultúrne dedičstvo svojej komunity, dáva mu 
pocit pripútania k najbližšej zemi. 

Tieto procesy sa dejú predo všetkým v rodine a v škole. Realizácia regionálnej 
edukácie sa v tomto prostredí spája s prisvojením kultúry a jazyka vlastnej skupiny u dieťaťa. 
Spoznávanie dieťaťom vedomostí o vlastnom regióne (okolí) prihliadajúc na geografický, 
spoločenský a kultúrny aspekt, ako aj široko chápanú tradíciu, pripravuje žiaka k výberu 
a tvoreniu hodnôt na základe informácií a skúseností. Avšak sformovanie regionalistického 
postoja u dieťaťa bude možné len v prípade, ak sa stane autentickým členom komunity. 
Akiste takú komunitu by malo vytvárať školské prostredie, rodina, cirkev, mimoškolské 
združenia, osvetové a kultúrne inštitúcie. 

Pokiaľ v predškolských zariadeniach existujú isté hranice umožňujúce dôkladnejšie 
spoznanie regiónu, v základnej škole sa tento problém dá omnoho ľahšie vyriešiť. 
V momente, keď väčšina žiakov vďaka výchove v rodine a predškolskom zariadení čiastočne 
spoznáva kultúru a zvyčaje svojho regiónu, škola má šancu rozšíriť poznatky o ňom, 
využívajúc za týmto účelom poznávacie výlety, súťaže, literatúru, pamätné izby a podobne. 

Nepochybne, takéto aktivity budú slúžiť v prospech formovania lokálneho 
vlastenectva, najpozitívnejšieho psychického stavu, vďaka ktorému máme pocit národnej 
príslušnosti a zodpovednosti za osud svojej najbližšej „malej vlasti“, ako aj vlasti veľkej. Toto 
prenesenie záujmu o vlastný región na celý kraj sa stáva zdrojom silného vlastenectva a táto 
skutočnosť svedčí v prospech potreby zrodenia regionálnej tematiky v škole od najnižších 
štebľov náuky. Niet pochýb o tom, že usmernením didakticko-výchovného procesu na dieťa, 
jeho rodinu a lokálnu komunitu, vzniká skvelá šanca obrátiť pozornosť na širšie spektrum 
pedagogických problémov, a najmä na potrebu vzťahu každej ľudskej bytosti z celým 
národom a ľudstvom. Taktiež preto formovanie otvorených a tolerančných postojov voči 
iným kultúram je veľmi dôležitou výchovnou funkciou regionálnej edukácie, čo má veľký 
význam v etnicky a kultúrne rôznorodom prostredí. 

Treba však ešte spomenúť opatrovateľské hodnoty regionálnej edukácie, hlboko 
spletené s nevyhnutnosťou vychádzania ponad schematický tvar školského vyučovacieho 
programu. To sú totiž nároky podstaty výchovy, ktorú sa nedá uzavrieť v tradičnej didaktickej 
jednotke, keďže veľmi dobre vieme, že spoločné premyslenie a pripravenie regionálnych akcií 
si vyžaduje omnoho dlhší čas kontaktu učiteľa so žiakom, počas ktorého prebieha náročný 
proces starostlivosti a výchovy. Takéto aktivity uľahčujú využiť pozitívne voľný čas žiaka, čo 
nám v aktuálnej dobe, keď mladé pokolenie ohrozuje patologický vplyv prostredia, nie je 
vôbec ľahostajné. 

Veľmi dôležité je taktiež to, že súčasný svet, odnova odkrývajúci kultúrne bohatstvo 
vlastného regiónu, sa v procese edukácie mladého pokolenia odvoláva na lokálne tradície, 
ktoré sú vyjadrené nielen prízvukovaním potreby zakorenenia, ale zároveň reakciou na 
uniformitu a globalizáciu spoločenského života. Niet pochýb, že účinná ochrana toho, čo je 
najbližšie, si vyžaduje edukáciu poukazujúcu na prepojenie človeka s dedičstvom vlastného 
regiónu, ktorá je trvalou hodnotou formujúcou vedomie etnickej a národnej kultúrnej 
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príslušnosti. Veľkú rolu tu plnia kaplnky a kríže popri cestách, ktorých vplyv na spoločenstvo 
sa neobmedzuje len na náboženský život, ale siaha taktiež do rámca spoločenského života. 
Spĺňali ony naozaj veľkú úlohu v procese integrácie obyvateľstva po druhej svetovej vojne, 
v prípade Poľska najmä v západných a severných oblastiach. Na tých miestach pocit 
komunity kultu, viery a náboženských predstáv bol zvlášť dôležitým faktorom zblíženia ľudí. 
Jedným z prejavov oného zblíženia bolo spoločné rozhodnutie stavať kaplnky na znak vďaky 
za pretrvanie a strechu nad hlavami po vyhnaní z východného pohraničia. I tieto 
novopostavené kaplnky a kríže popri cestách už celých šesť desaťročí, iné omnoho dlhšie, sú 
symbolmi spoločenskej integrácie lokálnych skupín, pozitívne vplývajú na vzrast 
regionálneho vedomia, sú prejavom duchovných a materiálnych hodnôt, vošli do historických 
dejov obcí i miest, ako aj ich kultúrneho dedičstva, a teda spoločenstva predmetov, 
náboženstva, jazyka, zvykov, ideálov a skúseností. A tento kultúrny rozmer vo svojich 
najhlbších reáliách nie je len súborom, ktorý má svoju dôstojnosť, ale je taktiež zvláštnym 
spôsobom, akým spoločenstvo rozvíja svoj vzťah k prírode, medziľudské vzťahy a vzťah 
k Bohu, taktiež je, ako to povedal Ján Pavol II., štýlom spoločného života, ktorý 
charakterizuje a definuje spoločnosť. 

Ak teda hovoríme o krížoch a kaplnkách v obraze našich obcí a mestečiek, neide nám 
len o folklórne obrázky, ale o to, čo presahuje kultúru do hĺbky, o taký systém hodnôt, ktoré 
sú v živote dôležité a vyskúšané stáročnou výchovnou „užitočnosťou“ tkvejúcou 
v symboloch. Preto je potrebné opýtať sa, aký majú edukačný význam objekty cez stáročia 
u nás budované. Človek staval kríže popri cestách, ktoré pripomínali zároveň staviteľovi, ako 
i okoloidúcemu, potrebu zlepšenia stavu ducha učineného Ježišom Kristom, jediného 
sprostredkovateľa medzi ním a Bohom. Ide o pochopenie toho, že kaplnky a kríže popri 
cestách nakláňajúc do zamyslenia sa nad životom, zároveň vychovávajú. Sú viac než 
symbolmi viery a nositeľmi z nej plynúcich hodnôt, hlavne v súčasnej dobe, keď sa človek 
cíti byť stratený, nedokáže účinne usmerniť vlastné správanie a postaviť sa proti prekážkam 
osudu, spolu so zlom, ktoré sám zapríčinil. Vďaka svojej stáročnej existencii kríže spájajú 
minulosť so súčasnosťou, sú znameniami histórie, ktoré formujú ideové vedomie súčasných 
pokolení, v širokom zmysle ho zdokonaľujú. 

Koniec koncov všetky blaha kultúry, s ktorými máme kontakt denno-denne, formujú 
našu osobnosť a vznecuje potrebu otvorenia sa na kultúrne blaho okolo nás. Práve ono, 
pozorované dennodenne, sa stáva skutočným nositeľom hodnôt ktoré prebúdzajú záujem 
o poznanie, sú psychickou podporou pre človeka v jeho každodennom zápasení s prekážkami 
osudu, sú zdrojom inšpirácie, ktoré aktivuje zmysly a predstavivosť, vďaka ktorým je možné 
presnejšie pochopiť samých seba. Takto chápané využitie historických skúseností, na príklade 
svojho miesta bydliska, umožňuje mladému pokoleniu získavať vedomosti o svete a formovať 
aktivitu globálneho myslenia, nevyhnutného v podmienkach zjednocujúcej sa Európy. 

Z pohľadu získaných poznatkov a reflexií treba podčiarknuť, že kríže a kaplnky pri 
cestách boli náboženskou a kultúrnou inšpiráciou, udržiavali národného ducha obyvateľov 
obce, osady a mesta. 

A s týmto nepochybným výchovným a poznávacím rozmerom kaplniek a krížov, ktoré 
stoja popri cestách, sa spája tradícia regiónu, ktorej odovzdávanie ďalej je úlohou školy, 
rodiny, ako aj celej lokálnej komunity. Tieto komunity vďaka spoločným rozprávaniam 
a starostlivosti o kaplnku či kríž, spoločným modlitbám pri nich, môžu naučiť i odkázať 
budúcemu pokoleniu lokálne, historické i kultúrne dejiny. Možno kedysi deti, ktorým boli 
odovzdané dejiny kaplnky, ktoré boli vychované tak, aby vždy pamätali na tento objekt 
náboženského kultu a ctili si ho, prenesú túto pamäť na mladšie pokolenia, a vďaka tomu sa 
uchránia poznatky o minulých pokoleniach v príklade tejto kultúrnej pamiatky. Je to potrebné 
taktiež preto, že žijúc v časoch kultúrno-ideového chaosu je potrebné ukázať mladým hodnoty 
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najbližšieho okolia, upevniť v nich pocit kultúrnej totožnosti a tým pádom vychovávať 
v pocite udomácnenia sa v rodnej zemi, opatrujúc zachovalé tu tradície. 

Dá sa a treba uznať, že zámerom výchovy prostredníctvom kontaktu s tradíciou je 
vytvorenie blízkych zväzkov medzi pokoleniami a pochopenie rôznorodých príslušností 
človeka k svetu okolo neho. 

Trvalá prítomnosť umeleckých diel vo forme kaplniek pri cestách s nepominuteľnou 
hodnotou prehlbuje humanistickú totožnosť človeka a posilňuje spoločenské väzby, ktoré sú 
základom kultúrnej integrácie lokálnych skupín, vďaka čomu sa stáva čoraz viac citlivejšie na 
potrebu starostlivosti o záchranu pamiatok minulosti. A táto minulosť je predo všetkým 
svedectvom kresťanského rodokmeňa európskej zeme. 

Tá sa však začína už v rodine, v predškolských zariadeniach a formálne na etape 
zintegrovaného vyučovania v prvej až tretej triede základnej školy. Zoznámenie sa mladého 
človeka so školskými reáliami ma byť odrazom istého prirodzeného poriadku, v ktorom žiak 
zahajuje svoje poznávanie od skúseností najbližších osôb, izby, bytu, domu, dvora, sídliska, 
obce, okresu, kraja. Tak teda ciele, úlohy, obsah, úspechy zapísané v programovom rámci 
regionálnej edukácie mali by byť realizované obligačne v každej inštitúcii. Je možné ich 
realizovať v rámci jednotlivých edukácií, pretože také je idea realizácie programov 
prepájajúcich jednotlivé predmety, ale taktiež na samostatných hodinách, ktoré sú v dispozícii 
škôl. Celá vec sa môže uskutočňovať podľa vzoru, ktorý zaprojektoval učiteľ. 

Cieľom programu takéhoto vyučovania je usmerňovanie žiakov k aktívnej účasti na 
spoločnej tvorbe lokálnej, regionálnej kultúry. Vzhľadom na to navrhované metódy 
a prostriedky na dosiahnutie stanovených cieľov berú komplexne do úvahy poznávanie 
najbližšieho okolia využívajúc priamy kontakt s ním, ktorý je založený na dôkladnom 
pozorovaní a vytváraní vlastnej koncepcie a riešení pre budúcnosť. 

Je možné predpokladať, že práve takéto metódy práce prinesú úmerný efekt a vďaka 
priamym skúsenostiam budú účinne vplývať na vznecovanie a prehlbovanie citlivosti na 
okolitý svet u dieťaťa. Zároveň budú vytvárať presvedčenie o zodpovednosti za prostredie, 
v ktorom žijeme, poukazovať na príslušnosť ku konkrétnej komunite a zároveň vštepovať 
pocit vlastnej identity. 

Regionálna edukácia ako propozícia pedagogickej práce, ktorej v centre stojí dieťa, 
dosiahne spojené s ňou ciele a nádeje len vtedy, ak bude mať žiak blízky kontakt s rôznymi 
kultúrnymi inštitúciami (múzeá, centrá regionálnej kultúry, divadlá, chránené krajinné oblasti) 
ako aj s jednotlivými kultúrnymi tvorcami. 

Podstatný význam v procese formovania „tvorivých“ postojov majú učitelia, ktorí 
rozvíjajú záujem a povzbudzujú žiaka v aktivitách takým spôsobom, aby sa „malá vlasť“ stala 
blízkym miestom všetkým žiakom. 

Učitelia odovzdávajúc vedomosti o dejinách regiónu, odovzdávajú vlastenectvo  
nielen na základe učebníc, ale taktiež cez obsah obsiahnutý v časopisoch určených pre žiakov. 
V regionálnej výchove účinné môžu byť taktiež piesne, spievanky, rozprávky, ľudové 
príslovia. Uvedieme dva príklady:  

„Dobre je poznať ľudí, keď je potreba, 

Ale najlepšie je poznať seba”. 

„Tri veci človek nikdy neľutuje 
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Keď ráno vstáva, mlčí, robotu vartuje”12  

Príslovia si zachovali svoju hodnotu taktiež pre súčasného človeka a sú potvrdením 
zreteľnej pravdy, že „príslovia sú múdrosťou národa.“ Aj keď nielen to. Vďaka nim 
regionálna edukácia v kultúrne rôznorodej spoločnosti vyvoláva záujem dieťaťa o okolité 
kolority odlišnosti, čo mu pomáha pochopiť blízky svet „malej vlasti“ okolo neho a uvedomiť 
si, že zároveň existuje veľký svet – „veľkej vlasti.“ Túto skutočnosť potvrdzujú slová S. 
Gawlika: „V tomto zmysle sa malá vlasť stáva mnohorozmernou prirodzenou didakticko-
výchovnou skutočnosťou, ktoré vedie k racionalizácii vyučovacieho procesu, či už v aspekte 
jeho inšpiračnej sily, ako aj sily pripravujúcej k životu, k čomu slúži všestranné poznávanie 
žiakom najbližšieho prostredia, a zároveň pochopenie celej jeho spoločenskej, hospodárskej, 
historickej, demografickej a kultúrnej zložitosti, ktorá je vpísaná do ľudskej nátury.”13 

V pedagogickej praxi realizácia takto chápanej výchovy k regionálnym hodnotám je 
nepochybne náročná už z toho dôvodu, že zaväzuje učiteľa k systematickému spoznávaniu 
regiónu, a teda samostatného rozširovania svojich vedomostí a zdokonaľovania pracovných 
metód s deťmi – ktoré sú založené predovšetkým na vytváraní takých podmienok poznávania 
a ktoré nielen vybrúsia ich citlivosť, ale sa zároveň stanú účinným spojencom celého 
edukačného procesu, nasmerovaného na spoznávanie najbližšieho terénu na úrovni, aká 
zodpovedá veku škôlkarov a žiakov základných škôl prvého stupňa. 

V každom prípade, bez hlbšej regionálnej výchovy, uvoľnenej od akéhokoľvek 
nátlaku, si len ťažko predstaviť plne účinnú výchovu založenú len na univerzálnych 
a nadčasových hodnotách, ktoré nie sú priamo zakotvené v skutočne existujúcich reáliách 
historických, spoločenských, zvykových a pod. 
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Autorky tohto článku sa sústredili predovšetkým na pojme skladajúcom sa z dvoch 
slov – „malá vlasť“. Využívajúc tento pojem, snažili sa ukázať hodnotu regionálnej edukácie 
v škole, ktorá predstavuje základ spoločenskej, vlasteneckej, hospodárskej i kultúrnej 
výchovy. V celej školskej práci, ktorej cieľom je priblížiť žiakovi najbližšie okolie, v ktorej 
dostalo sa mu žiť, ide o to, aby najbližší región bol pre jeho obyvateľov zdrojom nielen 
hrdosti a spokojnosti, ale taktiež aktivoval myšlienku potreby práce v prospech jeho 
civilizačného rozvoja. Obsah článku sa zameriava taktiež na pohľad cez vlastný región na 
celú materskú krajinu, ktorá predstavuje blaho všetkých jej obyvateľov. 
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ABSTRACT 
 
In the current economic conditions it is necessary to pay increased attention to quality and investing in 
human potential. This meant not only investing in education and development of human potential, but 
particularly in their willingness, desire to work and apply their skills, acquired knowledge and experience. 
One of the most effective means to obtain, maintain, support and constant encouragement of human potential 
is the use of knowledge, theories and research of motivation and motivating. 
If a given region or country want to maintain a quality human potential and lead him to a high standard and 
the desired performance, it is necessary to the issue of motivation and motivating constant review and try to 
adapt to changing conditions and the value orientation of its inhabitants. Such efforts contributed to the 
motivation certainly to give the required changes in people's minds, their relationship to work and society as a 
whole. 
 

1. ÚVOD 
 

Regionálny rozvoj je proces, ktorý smeruje k vytvoreniu životaschopného a 
produktívneho regiónu. Jedným z jeho cieľov je naštartovať dlhodobý proces budovania 
konkurencieschopnosti regiónu za pomoci plného využitia miestneho potenciálu a 
priestorových osobitostí. Pri regionálnom rozvoji je dôležité podporovať rozvoj čiastkových 
aktivít, ktoré spolu tvoria ekonomický základ regiónu. Ide predovšetkým o zavádzanie nových 
technológií, využívanie nových zdrojov energie a nových surovín, o zlepšovanie kvalifikácie 
pracovnej sily, ale aj o nazeranie na ľudí ako na dôležitý zdroj rozvoja spoločnosti, ako na 
nositeľov a disponentov jedinečného a nenapodobiteľného ľudského potenciálu.  

Ľudský potenciál je nevyhnutným predpokladom rozvoja regiónu. Pritom sa treba 
zamerať na zabezpečenie ľudského potenciálu s potrebnou kvalitatívnou úrovňou, ako 
predpokladu pre plnenie hlavných rozvojových cieľov. Je potrebné zabezpečiť predovšetkým 
motiváciu ľudí k práci, k produktivite i vnútorný motivačný entuziazmus k celkovej životnej 
aktivite a napĺňaniu životných cieľov. Ďalej je potrebné zabezpečiť kvalitu vzdelávania 
(premena tradičnej školy na modernú), zvyšovanie kvality celoživotného vzdelávania, 
zvyšovanie konkurencieschopnosti na trhu práce, budovanie znalostnej ekonomiky a pod.  

V súčasnej ekonomike sú ľudský kapitál a ľudský potenciál cenným aktívom celej 
krajiny a jej regiónov a významným faktorom ich prosperity. Ako pevná a zároveň pružná 
podstata pociťovanej motivácie, získaných vedomostí, uplatňovaných zručností 
a nadväzovaných pracovných kontaktov rozhoduje o efektívnosti aktuálneho fungovania 
a strategického rozvoja. Vzhľadom na ich dôležitú úlohu pri napĺňaní stratégií a cieľov 
spoločnosti je nevyhnutné venovať dostatočnú pozornosť ich neustálemu rozvoju. Na základe 
uvedomenia si tejto skutočnosti v súčasnom období narastá tlak na odhaľovanie stále nových 
možností, ciest a ideí, pomocou ktorých by bolo možné celkovú hodnotu a prínos 
najvýznamnejšieho aktíva spoločnosti – ľudského potenciálu – zvyšovať. Jednou z týchto 
príležitostí je aj využitie nazerania na motiváciu a motivovanie ľudského potenciálu, 
prostredníctvom ktorého sa požadovaná úspešnosť krajiny i regiónov môže dynamicky 
rozvíjať a narastať. 



 - 127 - 

2. REGIÓN A REGIONÁLNY ROZVOJ 
 
Základnou jednotkou, na ktorú možno členiť priestor, je región. Región predstavuje 

priestorový celok so špecifickými vlastnosťami, vyznačuje sa vnútornou podobnosťou a 
vonkajšou odlišnosťou od iných susedných územných celkov [8, s. 62]. 

Definícia regiónu je jedným z najzložitejších problémov priestorovej ekonomiky, 
ktorá súvisí s vymedzením jeho podstaty, kritérií pre geografické ohraničenie, s typológiou a 
ďalšími kvalitatívnymi vlastnosťami. Pojem región je pritom používaný v rôznych 
disciplínach: v histórii, štatistike, sociológii, etnografii, politológii, urbanistike, geografii a 
iných. Z toho vyplýva, že pri vymedzení regiónu je potrebné uplatniť interdisciplinárny 
prístup a pozornosť venovať ekonomickým, geografickým, sociálnym, kultúrnym, 
historickým, národnostným a iným znakom tohto bohato štruktúrovaného celku. 

Región je veľké územie krajiny s čiastočne rovnorodými prírodnými podmienkami a 
charakteristickým zameraním rozvoja výrobných síl a vzniká na základe spájania komplexu 
prírodných zdrojov s existujúcou i budúcou materiálno-technickou základňou a výrobnou a 
sociálnou infraštruktúrou [11, s. 8]. 

Pri zohľadnení sociálnych kritérií možno región definovať ako územnú jednotku, v 
ktorej sa odohrávajú základné životné funkcie obyvateľstva ako práca, bývanie, vzdelávanie, 
zdravotnícke a sociálne zabezpečenie a iné. [6, s. 75]. 

Podľa Perrouxa [21, s. 17] je potrebné rozlišovať geonomický a ekonomický región. 
Geonomicky je región vymedzený geonomickými vzťahmi medzi bodmi, čiarami, plochami a 
objemami a podlieha teda zákonom geografie a fyziky. Ekonomický región možno definovať 
ekonomickými vzťahmi existujúcimi medzi ekonomickými veličinami a presahujúcimi rámec 
priestoru v geografickom a fyzikálnom zmysle slova. 

Ekonomický región je podsystémom národnej ekonomiky, ktorý rozsahom a 
charakterom svojej produkčnej činnosti a služieb plní komplex funkcií externého charakteru, 
voči ostatným regiónom v krajine i mimo jej hraníc (dodávky tovarov a služieb výrobného, 
obchodného a intelektuálneho charakteru) a interného charakteru, vo vzťahu k 
podnikateľským subjektom, organizáciám a obyvateľstvu vlastného regiónu. Región je 
spravidla precízne štruktúrovaný systém vzájomných väzieb medzi podnikateľskými 
výrobnými aktivitami, výrobnou, sociálno-spoločenskou a finančnou infraštruktúrou, ako aj 
prírodným a sociálnym potenciálom.  

V národnom hospodárstve predstavuje región dynamický prvok, ktorého skutočné 
rozmery nie sú dané natrvalo a jeho reálna veľkosť je určená intenzitou pôsobenia 
ekonomických síl, ktoré charakterizujú jeho ďalší rozvoj. Územie regiónu predstavuje priestor 
pre aktivity subjektov spoločnosti, ktoré môžu región ovplyvňovať negatívne, čo môže viesť k 
jeho úpadku a degradácii, ale aj pozitívne v smere jeho rastu a rozvoja. 

Regionálny rozvoj je súčasťou národohospodárskeho rozvoja. Ide o dlhodobý proces 
systematického zlepšovania konkurencieschopnosti hospodárskych subjektov a životnej 
úrovne obyvateľstva na základe potenciálneho rastu regiónov prispievajúcich k sociálno-
ekonomickému rozvoju krajiny ako celku [8, s. 110]. 

Rozvoj v najširšom slova zmysle znamená rozšírenie ekonomického systému pri 
zmenených a progresívnych parametroch rastových faktorov. Ide o dlhodobý rast schopnosti 
ekonomiky poskytovať obyvateľstvu rozmanité tovary a služby, ktorý je podmienený 
rozvojom technológií ako aj inštitucionálnymi zmenami [6, s. 97]. Rozvoj je teda širším 
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pojmom, ktorý zahŕňa aj inovácie vyvolávajúce kvalitatívne zmeny ekonomického systému 
schopného nepretržite vytvárať príležitosti a prispôsobovať sa inovačným trendom. 

K. Hontyová [7, s. 122] za „základný zdroj ekonomického rastu a rozvoja považuje 
vedecko-technický pokrok zmaterializovaný vo fyzickom a ľudskom kapitále“. J. Lisý [13, s. 
20] uvádza, že „základným zdrojom bohatstva národa a ekonomického rastu je ľudský rozum, 
slobodné využívanie ľudského intelektu na tvorivosť a podnikanie“. Z uvedeného vyplýva, že 
najdôležitejším zdrojom rastu a rozvoja krajiny i regiónu je ľudský potenciál (tvorený 
vedomosťami, schopnosťami a vzdelaním), ktorým disponujú jeho obyvatelia. 

 

3. ĽUDSKÝ POTENCIÁL AKO NAJDÔLEŽITEJŠÍ FAKTOR 14 
REGIONÁLNEHO ROZVOJA 

 
Ľudský potenciál ako ťažiskový faktor rozvoja sídelného a územného spoločenstva 

rozhoduje o využívaní takých potenciálov, ako sú rodový, vekový, profesijný, generačný a 
pod., napr.: potenciál zdravia, poznatkový a zručnostný potenciál, emotívny, komunikačný, 
mravný, kultúrny, akčný, ekonomický, tvorivý potenciál a i. [20]. Istá kapacita (početnosť) 
ľudských zdrojov vytvára v značnej miere rozvojový rámec sídelného organizmu, podmienky 
na život, prácu, voľný čas, vzdelávanie, zdravotnícke a sociálne služby. 

Ľudským zdrojom sa pritom rozumie človek aktívne participujúci na spoločenskom i 
pracovnom procese na základe vlastného rozhodnutia, ochotný a schopný uplatňovať svoje 
znalosti v procese tvorby hodnôt. V posledných rokoch dochádza k istej zmene vo vnímaní 
ľudí v spoločnosti. Už nie sú iba zdrojom rastu a prosperity, ale kapitálom schopným priniesť 
spoločnosti vyššiu hodnotu ako je jeho vlastná. Pozornosť sa podľa J. Marasovej sústreďuje 
na človeka – jednotlivca ako na najdôležitejší zdroj, ktorý je nositeľom rozvoja 
prostredníctvom svojich vedomostí, schopností, energie a kreativity [14, s. 22]. B. Procházka 
poukazuje na to, že každý človek sa pokladá za potenciálny zdroj inovačného prínosu, 
využívajú sa jeho intelektuálne schopnosti, zaobchádza sa s ním ako s partnerom a prejavuje 
sa o neho skutočný, nepredstieraný záujem [18]. 

Ľudský potenciál a jeho rozvoj by mali byť neoddeliteľnou súčasťou systému riadenia 
každej organizácie i každej spoločnosti. Vymedzenie jeho podstaty patrí k neľahkým úlohám 
súčasných teoretikov i praktikov zaoberajúcich sa otázkou cieľavedomého zefektívňovania 
činnosti organizácií. Napriek odlišnostiam v názoroch na jednotné definovanie tohto pojmu je 
zrejmé, že ľudský potenciál predstavuje pre celkové fungovanie spoločnosti mimoriadne 
významný a tvorivý fenomén. V týchto intenciách je možné ľudský potenciál ponímať ako 
„obrovský rozsah motivácie, vedomostí, zručností, schopností, skúseností, predvídateľných 
i nečakaných reakcií a spôsobov vnímania, prežívania a správania“. V tomto význame ľudský 
potenciál predstavuje „jedinú a jedinečnú, živú a oživujúcu, dynamickú a dynamizujúcu silu 
spoločnosti“ [3, s. 11]. V širšom zmysle predstavuje želateľnú úroveň využitia ľudských 
zdrojov, ktorými ekonomika disponuje [9, s. 160]. Na úrovni jednotlivca odráža predpoklady, 
dispozície, teda spôsobilosť pre vykonávanie určitej činnosti, ktoré človek v priebehu svojho 
života môže, ale nemusí využiť. K. Jasaňová týmto pojmom rozumie schopnosť človeka 
konať a súhrn predpokladov na konanie, na činnosti, prácu, tvorivý prístup.  
                                                 
14 Pod pojmom faktory rozvoja rozumieme predpoklady a zdroje, ktoré vyvolávajú rozvoj alebo mu zabraňujú a stávajú sa 
tak bariérou ďalšieho rozvoja (vychádzame z poznatku, že zdroje sa menia na faktory, ak sú činné, ak reálne ovplyvnili 
rozvoj).[12, s. 610]. Podľa S. Čapková, K. Skokan, J. W. Harrington, D. Ferguson, R. Stough základné faktory regionálneho 
rozvoja sú prírodné zdroje a životné prostredie, ľudské zdroje, ekonomické činnosti a podmienky rozvoja regiónu (produkčné 
činnosti, sociálna a technická vybavenosť) [5]. V ďalšom texte sa vzhľadom na cieľ príspevku venuje pozornosť ľudským 
zdrojom a ich potenciálu. 
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 „Predpoklady ľudí na uskutočňovanie určitých činností, ich sklon a spôsobilosť 
vykonávať cieľavedomú činnosť vo funkcii občana, zamestnanca, člena rodiny, spotrebiteľa 
i vlastníka“ označuje M. Vetráková pojmom ľudský potenciál. „Je to hypotetická veličina, 
ktorú ako globálnu schopnosť človeka nie je možné presne stanoviť“ [22. s. 6]. Ako uvádza 
M. Potůček [17, s. 24], „rozvoj ľudského potenciálu a možnosti jeho uplatnenia sú závislé na 
stupni rozvoja spoločnosti. Ľudský potenciál je však zároveň výsledkom životných činností a 
vzťahov ľudí, pretože až v činnom uplatnení a vo vzťahoch sa môžu tieto dispozície a sklony 
rozvíjať“. Závisí od jednotlivca, či ich rozvíja a vo svojej činnosti aj efektívne využíva. 
Keďže ľudský potenciál je dispozíciou, predpokladom, spôsobilosťou na konanie, človek ho 
môže, ale aj nemusí počas svojho života uplatňovať v plnom rozsahu. Závisí to od mnohých 
vnútorných i vonkajších faktorov.  

Jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré zabezpečujú zvyšovanie výkonnosti človeka, 
spôsobilosť konania a ovplyvňujú celkové jeho správanie a výkon je motivácia 
a motivovanie. Podľa M. Blaškovej motivácia formuje ochotu jednotlivca sústavne zvyšovať 
svoju výkonnosť a orientovať ju žiaducim smerom [4, s. 174]. Motivácia predurčuje 
dynamickú stránku každého jednotlivca. Určuje a odzrkadľuje, akým spôsobom si jednotlivec 
stanovuje ciele, ktorými sa usiluje uspokojiť svoje potreby a priania. Rozhoduje o tom, 
s akým nasadením sa bude venovať naplneniu zvolených cieľov. M. Blašková ďalej uvádza, 
že nakoľko však motivácia mnohých jednotlivcov pod tlakom rozličných okolností nezriedka 
stráca na intenzite, je nevyhnutné priebežne ju posilňovať. To predpokladá, že jednotlivec 
musí motivovať sám seba a súčasne sa musí nechať motivovať svojím okolím, t. j. realizovať 
a nechať na seba pôsobiť vnútorné i vonkajšie motivačné procesy [4, s. 174]. 

 

4. MOTIVÁCIA A MOTIVOVANIE ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU 
 
Odpoveď na otázku, čo človeka vedie práve k určitému správaniu a k jeho zmenám, 

k voľbe určitých cieľov alebo k ich opusteniu, k silnej odozve na niektoré podnety, ponúka 
pojem motivácia. Označujú sa ním hypotetické hybné sily v duševnom živote, ktoré 
vzbudzujú zvlášť zameranú činnosť jedinca – snaženie človeka k činom určitej intenzity, 
obsahu a cieľa. 

Motivácia ako jeden zo základných predpokladov úspešnosti a efektívnej výkonnosti 
ľudí tvorí podstatnú časť teórie a praxe manažmentu a psychologických vied. Skúma sa v 
dvoch rovinách, z ktorých každá má nezastupiteľný význam: v rovine subjektívnej, to 
znamená ako určitý „vnútorný motor“ pohybu každého človeka v pracovnom i 
mimopracovnom prostredí a v rovine objektívnej, to znamená ako schopnosť motivovať 
druhých ľudí k určitej činnosti [19, s. 377].  

V prvom prípade ľudia motivujú sami seba tým, že hľadajú, nachádzajú a vykonávajú 
prácu, ktorá uspokojuje ich potreby alebo aspoň vedie k tomu, že od nej očakávajú splnenie 
svojich cieľov. V druhom prípade môžu byť ľudia motivovaní prostredníctvom určitých 
prístupov, metód alebo nástrojov. Tieto dva typy motivácie možno označiť aj ako vnútornú 
motiváciu (súbor motívov, ktoré motivácia predstavuje sa člení na dve skupiny, a to primárne 
motívy, napr. potreby, záujmy, ideály a hodnoty, ktoré jednotlivec vo svojom vnútornom 
prežívaní pociťuje a sekundárne, napr. ciele, túžby, ašpirácie, ambície, očakávania, ktoré 
jednotlivec vyznáva; tieto vnútorné pohnútky ovplyvňujú ľudí, aby sa určitým spôsobom 
správali, alebo aby sa vydali určitým smerom) a vonkajšiu motiváciu (v ktorej subjekty 
s vlastníckymi alebo vyššími právomocami vplývajú na ostatných ľudí – občanov, 
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zamestnancov, s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu úroveň vnútornej motivácie alebo s úmyslom 
dosahovať kvalitný výkon a stanovené ciele) – motivovanie. 

Motivovanie v zmysle zámerného procesu znamená, že „... tam, kde človek spoznáva, 
že sú vytvárané podmienky pre uspokojovanie jeho potrieb, uplatnenie jeho záujmov, využitie 
jeho návykov, naplnenie jeho ideálov, prejavuje snahu plniť požiadavky toho, kto tieto 
predpoklady vytvára“ [2, s. 61]. Podľa J. Khola motivovať niekoho znamená pôsobiť na neho 
s cieľom zmeniť jeho správanie [10, str. 119]. Existuje tak interakčná závislosť medzi 
motivovaním a motiváciou: „motivovanie môže byť úspešné iba za predpokladu, že má 
funkčný vzťah k trvalejším a aktuálnym motívom subjektu, ktorý je jeho predmetom“ [15, s. 
13]. Medzi primárne motívy a pohnútky, ktoré sú základným námetom pre motivovanie, 
patria: 

1. Potreby: 
a) fyziologické potreby – sú základné potreby na udržanie života, napr. potreba vody, 

potravy, vzduchu, primeraných klimatických podmienok, atď., 
b) potreby istoty a bezpečia – znamenajú zaistenie a uchovanie existencie do budúcnosti, 

vylúčenie nebezpečenstva alebo ohrozenia, 
c) sociálne potreby (láska, priateľstvo) – predstavujú potrebu začleniť sa do nejakej skupiny, 

celku a tiež potrebu dobrých vzťahov s ostatnými ľuďmi, 
d) potreby uznania a úcty – vyjadrujú túžbu človeka byť obdivovaný, mať úspech, prestíž, 
e) potreby sebarealizácie – potreba realizovať svoj potenciál, schopnosti a talent, naplniť 

individuálne ciele, záujmy a pod. 
2. Záujmy – znamenajú trvalejšie zameranie človeka na určitú oblasť predmetov a javov 
skutočnosti. Záujmy jedinca aktivizujú, sú bezprostredne spojené s túžbou po poznaní 
a ovládnutí predmetov záujmu.  
3. Návyky – opakované, ustálené a zautomatizované spôsoby jednania človeka v určitej 
situácii. Situácie, ktoré sa opakujú, človeka nútia, aby postupoval už vyskúšaným, osvojeným 
spôsobom. 
4. Postoje – sú pomerne stále, kladné alebo záporné hodnotiace súdy, názory, prístupy, citové 
vzťahy a tendencie jednať podobným spôsobom v obdobných situáciách.  
5. Ideály a hodnoty – ideál možno chápať ako určitý model alebo vzor, ktorý môže slúžiť ako 
vodítko jednania človeka. V ideáloch ľudia obvykle zdôrazňujú, čoho si cenia, čoho sa im 
prípadne nedostáva, o čo vo svojom živote usilujú či túžia usilovať. Hodnoty sú skutočnosti, 
spôsoby jednania, cieľové stavy, ktoré ľudia považujú za dôležité. Členia sa do šiestich 
skupín: 
a) teoretické hodnoty (odhalenie pravdy, získanie znalostí), 
b) ekonomické hodnoty (výroba, nákup, predaj tovaru, peniaze), 
c) estetické hodnoty (harmónia, vzhľad), 
d) sociálne hodnoty (priateľstvo, kolegialita, pomoc), 
e) politické hodnoty (moc, vplyv, uznanie), 
f) náboženské hodnoty (viera, morálne princípy). 
6. City a pocity – city sú silným impulzom k činnosti, aktivizujú a usmerňujú činnosť človeka. 
City majú regulujúcu funkciu, sú činnou stránkou osobnosti, sú systémom signálov a sú 
krátkodobými alebo dlhodobými motívmi k činnosti. Podnecujú nás k nejakému cieľu alebo 
naopak nás vedú k vyhýbaniu sa nepríjemnostiam. Patria sem napr.: 
a) pocit radosti – radosť z úspechu, ak niečo dosiahneme, získame; patrí sem aj spokojnosť, 

pocit šťastia, sebadôvera a cit významnosti, zmyslová radosť, pôžitok a pod., 
b) pocit úzkosti, strachu – je v spojení s únikovou reakciou, podnecuje k obrannému 

združovaniu a vyhľadávaniu bezpečia, zachovaniu života,  
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c) empatia – je citový zážitok, ktorý má dôležitú funkciu sociálnu, znamená vcítenie sa do 
druhej osoby, spoluprežívanie; stáva sa tak dôležitým činiteľom sociálnej interakcie, 
pôsobenia na druhého človeka, pochopenia, pomoci, 

d) intelektuálne city – sú vyššie city, ich predmetom je hodnota pravdy, správnosti 
a spravodlivosti; poznanie klamstva poburuje a vyvoláva silnú motiváciu postaviť sa mu 
a brániť pravdu, 

e) etické city – sú spojené s presvedčením o dobre; zahŕňa city hrdosti a morálnej hanby, 
ktoré vedú človeka k správaniu sa v súlade s morálnymi normami a so svojim svedomím, 

f) estetické city – vedú človeka k správaniu a vnímaniu zmyslového krásna, estetickej kvality 
určitých tvarov, farieb, zvukov, pohybov, dotykov a pod. 

g) telesné pocity – významnými a silne motivujúcimi pocitmi sú bolesť, ktorá je spojená 
s obrannými reakciami, ďalej hlad a smäd, sexuálne pocity, pocity únavy. 

7. Komplexy – zvláštne motivačné činitele, utvárajúce sa ako dôsledky rôznych, obvykle 
negatívnych skúseností, ktoré vytvárajú trvalý motivačný, zvyčajne nevedomý vplyv na 
správanie, ktorého cieľom je kompenzácia daného komplexu.  
8. Inštinkty – vnútorné aktivačné sily, biologický základ motivácie, pričom činnosť človeka je 
vždy zameraná na dosiahnutie špecifického cieľa. Sú určujúcou silou, ktorá riadi psychické 
procesy, aby sa cieľ dosiahol. 
9. Pudy – majú biologický základ a slúžia na uspokojovanie potrieb. Sú „palivom“ činnosti, 
ide o nešpecifickú energiu, ktorá sa môže transformovať do rôzneho správania.  
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Zdroj: vlastné spracovanie 
Obr. Vzťah motivácie a motivovania ľudského potenciálu s vonkajším prostredím 
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V súčasnosti sa stále väčší dôraz kladie na poznanie vnútorných potrieb človeka, lebo 
každý motív sa odvíja z určitej potreby. Zistiť, čo človeka vnútorne motivuje, nie je 
jednoduché, ale pre jeho motiváciu nanajvýš potrebné. Podľa J. Porvazníka je potrebné 
poznať ciele, ktoré si človek kladie v pracovnom a osobnom živote a z toho pri motivácii 
vychádzať. Čím je človek schopnejší jasnejšie formulovať cieľ, tým silnejšie je motivovaný 
[16, s. 221]. Z toho vyplýva, že motivácia je orientovaná cieľovo. M. Armstrong uvádza, že 
„dobre motivovaní ľudia sú ľudia s jasne definovanými cieľmi, ktorí podnikajú kroky, od 
ktorých očakávajú, že povedú k dosiahnutiu týchto cieľov. Takíto ľudia môžu byť 
motivovaní sami od seba, a pokiaľ to znamená, že idú správnym smerom, aby dosiahli, čo 
dosiahnuť chcú, potom je to najlepšia forma motivácie“ [1, s. 295]. 

Na to, aby sa v človeku naštartoval proces sebamotivovania, potrebuje vnímať, 
myslieť, mať určité predstavy, fantáziu, vôľu i schopnosti, ktoré mu napomáhajú a proces 
sebamotivácie ovplyvňujú a podporujú. Kognitívne procesy (vnímanie, myslenie, predstavy) 
určujú konkrétny vzorec správania. Znamenajú pre sebamotivovanie „psychologické dôvody 
správania“: 

Vnímanie – je prirodzená činnosť človeka, subjektívne poznávanie reality a proces 
aktívny. Čím väčšie skúsenosti a poznatky má človek o objektoch, ktoré vníma, tým pestrejší 
a bohatší je obsah jeho vnemov, tým viac sa môže motivovať a zapájať do života a jeho dejov. 

Predstavy a fantázia – vystupujú ako predmet ľudského myslenia, cítenia, chcenia, 
obrazotvornej činnosti alebo ako sen či ako vnímaný predmet alebo proces vonkajšieho sveta. 
Činnosť človeka často smeruje k cieľavedomému premenovaniu skutočnosti. To predpokladá 
vytvoriť si nové obrazy skutočnosti a vzhľadom k nim plánovať a zameriavať svoju činnosť. 
Nutným predpokladom takejto činnosti je obrazotvornosť a fantázia. Tak človek 
prostredníctvom svojich predstáv a fantázie môže uspokojovať svoje sny a túžby a zároveň ho 
to môže motivovať ku konkrétnej reálnej činnosti na dosiahnutie daného uspokojenia. 

Myslenie – je psychická funkcia umožňujúca dokonalejšie poznávanie okolitého 
prostredia, a tým i dokonalejšiu adaptáciu na životné podmienky. Jeho význam spočíva v tom, 
že umožňuje človeku vlastné jednanie účelne a dlhodobo zameriavať a plánovať. Človek 
vedie vo svojom vnútri rozhovor sám so sebou, snaží sa porozumieť okolitým javom, 
predmetom a situáciám, preniká do ich hĺbky, poznáva ich, hľadá ciele a prostriedky 
na dosiahnutie cieľov, a tým sám seba prostredníctvom tejto vyššej vývojovej funkcie, 
myslenia, motivuje k riešeniu určitých problémov, k činnosti, k plneniu cieľov. 

Vôľa – je schopnosť človeka vykonávať chcenú, zamýšľanú a naplánovanú činnosť, 
tzv. vôľovú činnosť. Vôľa je schopnosť kontrolovať impulzy a slobodne vyberať také, 
ktorými človek vládne. Vôľa je vnútorná sila ľudskej osobnosti, ktorá umožňuje vedome 
riadiť a motivovať vlastné správanie k hodnotovým cieľom. Vôľa smeruje a motivuje vo 
všetkých svojich prejavoch k nejakej uznanej hodnote. 

Temperament – je súbor dynamických vlastností osobnosti prejavujúcich sa spôsobom 
správania, reakciou na podnety a dynamikou prežívania. Jeho dynamická stránka znamená 
impulzivitu, intenzitu a rýchlosť, s ktorou ľudia prejavujú napr. svoje záľuby, záujmy, ciele a 
správanie vôbec. Temperament je vrodený, ovláda citovú aj pocitovú stránku človeka, 
rozhoduje o jeho reakcii na určité podnety. Prostredníctvom temperamentu človek reaguje na 
určité podnety, motívy, potreby a pod., vedie k ich uspokojeniu, k naplneniu a činnosti 
a zároveň tým môže na druhej strane ovplyvňovať tvorbu motívov, potrieb, záujmov a pod. 

Sebamotivačné schopnosti – medzi ďalšie schopnosti, ktoré môžu ovplyvňovať naše 
vnútorné rozhodovanie, vnútornú motiváciu a aktiváciu patria vlastnosti a schopnosti, ktorými 
človek disponuje, a ktoré mu pomáhajú napĺňať svoje ciele, potreby, túžby a uspokojenia. 
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Patrí sem napr. cieľavedomosť, vytrvalosť, rozhodnosť, zásadovosť, pracovitosť, 
sebahodnotenie, sebapoznanie, sebaovládanie. Obecne vyjadrujú schopnosť sebakontroly, 
ktorá sa prejavuje nielen v potlačovaní nežiaducich tendencií, ale i v úsilí pri prekonávaní 
prekážok a pri dosahovaní časovo vzdialených cieľov i pri ich vytyčovaní. Udržujú teda smer 
ľudskej motivácie, a tým i trvalejšiu zameranosť osobnosti človeka, a to hlavne v tých 
prípadoch, kde mu do cesty vstupujú najrôznejšie prekážky.  

Kreativita, tvorivosť – spočíva v hľadaní a prijímaní netradičných postupov, nových 
nápadov, originálnych riešení. Preto, ak je človek kreatívny, dokáže sám seba motivovať. 
Kreativita sama o sebe je tiež motivačný faktor, pretože sa usiluje uspokojovať najmä vyššie 
potreby na báze nižších. Dáva životu a práci zmysel, je zdrojom hlbokého uspokojenia. 

Nielen vnútorné podnety vyvolávajú úsilie a motiváciu, ale predovšetkým sú to i 
vonkajšie stimuly, ktoré môžu ponúkať motivujúce prostredie. Vo vonkajšom prostredí je 
možné dosiahnuť vysokú mieru motivácie pomocou rozmanitého množstva ponúk 
a príležitostí pre život ako taký, prácu, bývanie, záujmy a ich uspokojovanie, možností 
trávenia voľného času, príležitostí ku vzdelaniu a rastu atď. V regiónoch, v ktorých ľudia žijú, 
sú to najmä organizácie, ktoré zohrávajú hlavnú úlohu pri motivovaní zamestnancov a ktoré 
musia dobre využívať rôzne motivačné procesy. Na efektívne motivovanie organizácie a 
najmä riadiaci pracovníci vytvárajú a uplatňujú vhodné motivačné prístupy, vypracovávajú 
motivačné programy obsahujúce použitie rôznych motivačných nástrojov a podnecujú tak 
pracovné správanie a konanie zamestnancov organizácie smerom k vytýčeným cieľom 
osobným, cieľom organizácie ako celku, ale i cieľom regiónu i spoločnosti. 

 

5. ZÁVER 
 
Motivácia je nielen ovplyvňovaná množstvom interných a externých faktorov 

pôsobiacich z vnútorného alebo vonkajšieho prostredia, na ktoré spätne tiež pôsobí, ale je aj 
fenoménom, ktorý sa vyskytuje a pôsobí v celom riadení ľudského potenciálu nielen 
v organizáciách, ktoré zamestnávajú ľudí, ale i v spoločnosti alebo v štáte či regióne, 
v ktorom všetci ľudia existujú a svoj potenciál prejavujú.  

Po zovšeobecní všetkých predchádzajúcich názorov možno konštatovať, že umenie 
motivovať znamená vytvoriť v ľuďoch žijúcich v jednotlivých regiónoch záujem, nadšenie 
a ochotu angažovať sa v procesoch a činnostiach, ktoré prispievajú k naplneniu poslania, 
podstaty a cieľov spoločnosti, a súčasne cieľov a ašpirácií ich samotných. Ide 
o harmonizované spojenie individuálnej vôle a úsilia jednotlivcov s vôľou a potrebami 
organizácie, v ktorej pracujú, potrebami regiónu, v ktorom žijú a jeho relevantného okolia. 
Toto harmonizované spojenie je pritom dôsledkom cieľavedomého vzájomného pôsobenia 
a snaženia všetkých ľudí, organizácií, regiónov... 

Ako vyplýva z prezentovaného modelu, v rámci problematiky motivácie 
a motivovania ľudského potenciálu existuje niekoľko súbežných relácií a dynamík. Tieto sa 
navzájom priebežne dopĺňajú a zintenzívňujú vo svojom pôsobení. Možno z toho vyvodiť 
záver, že kvalita ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji a permanentné posilňovanie 
a smerovanie motivácie zámernými procesmi motivovania vytvárajú súvislý dynamický 
progres závislého a navzájom sa podporujúceho motivačného snaženia. Výsledkom 
pozitívnych motivačných prístupov, teórií, využívania vhodných motivačných nástrojov, 
vypracovania kvalitných motivačných programov v organizáciách, zlaďovania motivačných 
činností a eliminácie demotivačných prvkov a bariér úspešného motivovania môže byť 
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posilnenie strategickej konkurenčnej schopnosti, imidžu, efektívnosti a zisku každého 
regiónu. 
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ABSTRAKT 
 
Human resources, as one of the main pillars in knowledge-based society, are essential in regional 
development, and this fact is also acknowledged by the European Union. On the basis of this idea European 
Social Fund (ESF) was established to reduce the rate of structural unemployment and to increase 
employment in every region of Slovakia. It supports re-employment of the unemployed by financing the social 
support system as well as trainings. For the period of 2007-2013 ESF launched two operational programs, 
one is to improve employment opportunities and social networks, the other one is to encourage cultural 
education. The aim of these programs is to stimulate the establishment of developed, competitive regions and 
to reduce the rather high unemployment rate generated by the economic crisis. 

 

1. ÚVOD 
 
V dnešnej dobe, dobe globalizácie sa čoraz väčšia úloha pripisuje ľudskému kapitálu 

na celoeurópskej, celoštátnej, ale aj na regionálnej úrovni. Kladie sa väčší dôraz na regionálny 
rozvoj, aby sme uchovali svoju kultúru a špecifické znaky nášho regiónu. Znalosti sa stávajú 
čoraz dôležitejšie, a práve preto lokalizácia ekonomických aktivít a s ňou súvisiaci rozvoj 
ľudských zdrojov nemôže byť správne porozumené bez pochopenia širších socio-
ekonomických aspektov. K. Hontyová (1997, s. 122) za „kladný zdroj ekonomického rastu 
a rozvoja považuje vedecko-technický pokrok zmaterializovaný vo fyzickom a ľudskom 
kapitále.“ J. Lisý (1999, s. 20) uvádza, že „základným zdrojom bohatstva národa 
a ekonomického rastu je ľudský rozum, slobodné využívanie ľudského intelektu na tvorivosť 
a podnikanie“.  V terajšej dobe, dobe globálnej hospodárskej krízy, ktorá vo významnej miere 
zastihla aj Slovensko, zo dňa na deň stovky ľudí zostanú bez zamestnania. Podľa nasledujúcej 
tabuľky (1. tabuľka) je možné skonštatovať, že v mesiaci október tohto roku priemerná miera 
nezamestnanosti na Slovenku je 12,27 % čo je takmer o 5% väčšia miera nezamestnanosti, 
ako v októbri 2008. tieto fakty nám jasne naznačujú, že boj na trhu práce za voľne pracovné 
miesta sa veľmi vyostruje, a práve preto je urgentné rozvíjať ľudský potenciál nielen na 
štátnej, ale aj na regionálnej úrovni, a prispieť tak k rozvoji regiónu. 

„Pojem potenciál znamená celkovú schopnosť, možnosť, spôsobilosť konať“ (Šaling, 
1970, s.877) Pod pojmom ľudský potenciál rozumieme určitú sústavu dispozícií a sklon 
jednotlivca,  na vykonávanie činností, ktoré úzko súvisia s každodenným životom. Z toho 
vyplýva, že rozvoj a efektívne využitie ľudského potenciálu závisí od činnosti jednotlivca. 
Termín ľudského potenciálu sa stotožňuje v regiónoch s pojmom ľudského kapitálu (ľudských 
zdrojov), ktorého rozvíjanie je prioritou fondu Európskej únie s názvom Európsky sociálny 
fond. 
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1. tabuľka: Poradie regiónov podľa miery evidovanej nezamestnanosti v SR  

Územie Ku koncu mesiaca 
október 2009 v % 

Ku koncu mesiaca 
október 2008 v % 

Banskobystrický kraj 18,96 13,20 
Prešovský kraj 18,02 11,72 
Košický kraj 17,07 12,13 
Nitriansky kraj 11,22 6,4 
Žilinský kraj 10,59 5,37 
Trenčiansky kraj 9,79 4,18 
Trnavský kraj 8,12 3,56 
Bratislavský kraj 4,39 2,21 
SLOVENSKO priemer 12,27 7,35 

Zdroj :http://www.upsvar.sk/rsi/rsi.nsf/0/E95AC40BA6F6159EC12575660031E9E7?OpenDo
cument 
 

2. EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND A ROZVÝJANIE ĽUDSKÉHO 
POTENCIÁLU 
 

Európska regionálna politika je založená na finančnej solidarite medzi regiónmi. 
Hlavným cieľom je odstránenie nerovností v ekonomickej a sociálnej oblasti medzi 
jednotlivými regiónmi EÚ. Základným finančným nástrojom na realizáciu regionálnej 
politiky sú: 

• spoločný rozpočet EÚ; 
• štrukturálne fondy, ku ktorým patrí aj Európsky sociálny fond (ESF). 

 
Európsky sociálny fond (ESF) je vlastne hlavným finančným nástrojom Európskej 

únie na podporu ľudského kapitálu formou investícií do ne. Podporuje zamestnanosť 
a pomáha ľuďom rozširovať ich vedomosti, tým im dáva možnosť zvýšiť si svoju kvalifiáciu.  

V aktuálnom programovom cykle ESF, t.j. v programovom cykle 2007 – 2013, je 
hlavnou témou investícia do ľudí. Investície v tomto období predstavujú zhruba 75 miliárd €, 
čo je takmer 10% rozpočtu EU, a smerujú do projektov na zlepšenie zamestnanosti a stým 
súvisiace zvýšenie konkurencieschopnosti a a výkonnosti regiónov a hospodárstva ako celku. 
Zdroje sa rozdeľujú do šiestich osobitných oblasti, a to nasledovne: 

• Zdokonaľovanie ľudského kapitálu (34 % z celkových zdrojov); 
• Zlepšovanie prístupu k zamestnanosti a trvalo udržateľnému rozvoju (30%); 
• Zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a firiem, podnikov a podnikateľov 

(18%); 
• Zlepšovanie sociálneho zabezpečenia znevýhodnených osôb ( 14%); 
• Posilňovanie inštitucionálnych kapacít na národnej, regionálnej a miestnej 

úrovni (3%); 
• Mobilizácie pre reformy v oblasti zamestnania a začleňovania (1%). 

 
To všetko sa dosiahne pomocou opatrení zameraných na riešenie štrukturálnej 

nezamestnanosti a regionálnych rozdielov v zamestnanosti v celej krajine. Stratégia ESF je na 
Slovensku presadená na základe dvoch operačných programov: 
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• Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia, 
• Operačný program: Vzdelávanie. 

 

2.1. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 2007 – 2013 
 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI), rovnako ako ďalšie 
programy financované z eurofondov patrí do systému 11 programov Národného strategického 
referenčného rámca (NSRR) 2007 – 2013. Ide o multicieľový program , ktorý je určený pre 
všetky regióny Slovenska. Rozpočet OP ZaSI predstavuje 881,8 mil. €. Samotné rozdelenie 
zdrojov v každom regióne sa líši v závislosti od miestnych a regionálnych priorít. 

Prioritne pod program spadá: 

• Podpora rastu zamestnanosti – vznik a udržanie pracovných miest, zníženie 
štrukturálnej nezamestnanosti v odľahlých regiónoch. 

• Podpora sociálnej inklúzie a rozvoj ľudských zdrojov – podpora rovnej 
príležitosti pre prístup na trh práce, podpora rastu akcií na zaistenie rovnováhy 
medzi pracovným a súkromným životom. 

 
Z hľadiska štruktúry sa OP ZaSI sa člení na päť osí, z ktorých prvé dve osi sú  

zamerané na mimobratislavské regióny, tretia na región hlavného mesta. 

Hore uvedené osi sú: 

1. Podpora rastu zamestnanosti – v rámci tohto opatrenia sa realizuje aj podpora v oblasti 
podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti; 
podpora zosúladenia rodinného a pracovného života a starostlivosť o mladé deti; 
budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy; podpora tvorby pracovných 
miest prostredníctvom rozvoja podnikania. 

2. Podpora rastu sociálnej inklúzie – táto prioritná os zahŕňa podporu sociálnej inklúzie 
prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb a opatrenia sociálnoprávnej ochrany 
a zdravotníckych služieb s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. 

3. Podpora rastu zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v Bratislavskom 
kraji – v rámci tohto opatrenia sa uskutočňuje podpora rastu zamestnanosti 
a a zlepšenie zamestnateľnosti a zosúladenie pracovného a rodinného života 
v Bratislavskom kraji; podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja sociálnych 
služieb a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce v Bratislavskom 
kraji; podpora rastu zamestnanosti a zlepšenie zamestnateľnosti pre vzdelanostnú 
spoločnosť. 

4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy. 
5. Technická pomoc. 
 

V oblasti trhu práce sa aktivity orientujú najmä na zvyšovania zamestnanosti, 
znižovanie nezamestnanosti a na podporu tvorby a udržania pracovných miest. V oblasti 
sociálnej inklúzie sa podpory orientujú na priblíženie znevýhodnených skupín obyvateľstva 
na trhu práce a na zvyšovanie ich zamestnateľnosti.  
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2.2. Operačný program Vzdelávanie 2007 – 2013 
 

Na základe operačného programu Vzdelávanie 2007 – 2013 sa poskytuje podpora na 
rozvoj ľudských zdrojov s využitím zdrojov z Európskeho sociálneho fondu a národných 
zdrojov. Grantom tohto operačného programu je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.  

Opatrenia sa zameriavajú na posilnenie ľudského kapitálu prostredníctvom podpory 
vzdelávania v jednotlivých segmentoch vzdelávacie systému, t.j. v systéme regionálneho 
školstva, vysokého školstva, a ďalšieho vzdelávania. Z geografického hľadiska program 
pokryje celé územie Slovenskej republiky, pričom najväčšia časť alokácie ide práve do 
mimobratislavských regiónoch. Hlavným cieľom operačného programu Vzdelávanie je 
zabezpečenie a udržanie konkurencieschopnosti Slovenska prostredníctvom prispôsobenia 
vzdelávacieho systému potrebám a požiadavkám vedomostnej spoločnosti. 

Program má päť prioritných osí, ktoré sa ďalej členia na viaceré opatrenia: 

1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy – zameriava sa najme na regionálne 
a vysoké školstvo; cieľom je uskutočniť reformu vzdelávania, premeniť tradičné školy 
na modernú, podporiť zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a zvýšiť 
kvalitu ľudských zdrojov v oblasti vývoja a výskumu, aby sa tak mohli stať motorom 
rozvoja vedomostnej spoločnosti. 

2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov – tu sa kladie dôraz na 
podporu systémov neformálneho vzdelávania, t.j. na vytvorenie a rozvíjanie 
efektívnych systémov celoživotného vzdelávania a na celoživotné poradenstvo 
zamerané na rozvíjanie kľúčových kompetencií a zvyšovanie kvalifikácií. 

3. Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami – v rámci tejto osi sa 
realizuje zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych 
komunít. 

4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj – táto prioritná 
os sa zaoberá osobitne s s Bratislavským krajom, cieľom je zvýšiť kvalitu a prístup 
k celoživotnému vzdelávaniu s dôrazom na transformáciu obsahu vzdelávania smerom 
k rozvíjaniu kľúčových kompetencií s cieľom zabezpečiť dlhodobú 
konkurencieschopnosť Bratislavského kraja. 

5. Technická pomoc. 
 

2.3. Prehľad čerpania finančných prostriedkov Európskeho sociálneho 
fondu 
 

Ako som to už spomínala, rozpočet ESF na programové obdobie 2007 – 2013 
predstavuje zhruba 75 miliárd €, z toho približne 25,5 miliárd € je vyčlenených na 
zdokonaľovanie ľudského kapitálu. 

Z nasledujúcej tabuľky (2. tabuľka) vyplýva, najväčší objem zazmluvnených projektov 
pre operačný program 12. SOP Ľudské zdroje pochádza z Košického kraja (19 835 232,32 €), 
čo predstavuje 20,18  % z celkového objemu zazmluvnených projektov. Ostatné kraje sa na 
objeme zazmluvnených projektov uvedeného operačného programu podieľajú nasledovne: 
Bratislavský kraj 8,73%, Banskobystrický kraj 17,08%, Žilinský kraj 11,77%, Prešovský kraj 
17,19%, Nitriansky kraj 11,12%, Trenčiansky kraj 6,93% a Trnavský kraj 7,00%. Ak 
porovnáme objem čerpaných prostriedkov z ESF so sumou 25,5 miliárd, čo je vyčlenených na 
zdokonaľovanie ľudského kapitálu na programové obdobie 2007 – 2013, dospejeme k názoru, 
že – hoci sme ešte iba na začiatku spomínaného  programového obdobia – miera čerpaných 
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prostriedkov k 03.08.2009 nedosiahne ani 4 % vyčlenenej sumy ESF. Znamená to, že máme 
pred sebou veľa nevyužitých možností.   
 
2. tabuľka: Prehľad čerpania ESF na operačný program 12. SOP Ľudské zdroje podľa krajov 
k 03.08.2009 v eurách 

Kraj 
Objem 

zazmluvnených 
projektov 

Prostriedky 
čerpané z ESF 

Spolu-
financovanie 

zo ŠR 

Objem 
čerpaných 

prostriedkov 

Bratislavský 8 581 402,51 € 6 221 391,56 € 2 073 797,18 € 8 295 188,74 € 

Banskobystrický 16 785 337,35 € 9 171 570,40 € 2 413 483,68 € 11 585 054,09 € 

Žilinský 11 564 191,06 € 8 111 634,83 € 1 758 938,51 € 9 870 573,34 € 

Košický 19 835 232,32 € 10 135 267,58 € 2 524 590,74 € 12 659 858,32 € 

Prešovský 16 891 827,82 € 8 743 284,54 € 2 449 497,80 € 11 192 782,34 € 

Nitriansky 10 926 887,21 € 5 752 369,91 € 1 556 100,14 € 7 308 470,05 € 

Trenčiansky 6 811 576,71 € 2 874 006,47 € 782 162,59 € 3 656 169,07 € 

Trnavský 6 874 041,59 € 3 796 054,37 € 985 329,46 € 4 781 383,83 € 

Spolu 98 270 496,58 € 
 

54 805 579,67 € 14 543 900,10 € 69 349 479,76 € 

*Hodnoty sú prepočítané konverzným kurzom: 1EUR = 30,126 SKK 
Zdroj :http://www.strukturalnefondy.sk/download.php?FNAME=1249652068.upl&ANAME
=Stav+implement%C3%A1cie+pod%C4%BEa+krajov+k+03.08.2009.xls 
 

3. ZÁVER 
 

Rozvoj ľudského potenciálu dostane čoraz dôležitejšiu rolu v rozvoji jednotlivých 
regiónov. Znalosti sú rozhodujúcim činiteľom pre tvorbu hodnoty a schopnosť vytvárať 
a využívať ju na neustále zlepšovanie v pracovných procesoch je rozhodujúca pre 
ekonomickú prosperitu. V podmienkach Slovenska sa ukazuje, že ľudský potenciál regiónu je 
nielen rozhodujúcim faktorom jeho rozvojových možností, ale aj sumárom dlhodobého 
vývoja a dlhodobej konkurencieschopnosti. Toto prispôsobenie je ale veľmi komplikované 
najme v periférnej oblasti krajiny, v oblastiach, ktoré sú „odrezané“ od centrály a majú mieru 
svojej infraštruktúry na nízkej úrovni. Táto forma využívania ľudského potenciálu sa 
presadzuje v mnohých krajinách a stala sa významnou agendou regionálnej politiky Európskej 
únie.  

Považujem za veľmi dôležité, aby ľudia boli dostatočne informovaný o tom, aké 
možnosti majú zásluhou Európskeho sociálneho fondu na rozvíjanie a rozširovanie svojich 
vedomostí, aby mali väčšiu šancu na trhu práce, a stým prispejú aj na rozvoj svojho regiónu. 

.  
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ABSTRACT 
 
The investigation completed through the cooperation between the Széchenyi István University and the 
Educatio Kht. is based on depth interwievs conducted by employers. The study in question analyses the role of 
the institutional factors and the role of the regionality concerning the features of employment of the entrants. 
As a result of the investigation - as expected from employers' research - we are given a full picture concerning 
the employer's - functioning in the university area - requirements and experineces related to the entrants, 
concerning the requirements of the institutional cooperation, moreover concerning the importance of the 
regional aspects. The aim of the pilot research is  to build up a research program model that specifies and 
illustrates those steps and methodological considerations that are aimed to give a hand for the higher 
education institutions to make career examinations in the employer environment relevant to them. On the 
other hand the intention of the research is to make more theoritical conclusions concerning the relationship 
of the labour market and the regionality. 
 

1. THE GOALS OF THE RESEARCH 
 

The investigation completed through the cooperation between the Széchenyi István 
University and the Educatio Kht. is based on depth interwievs conducted by employers. The 
study in question analyses the role of the institutional factors and the role of the regionality 
concerning the features of employment of the entrants. 

In the beginning of the research we considered the aspects of the former researches  in 
the field of the Higer Education, or rather in the Széchenyi István University (Rechnitzer-
Hardi, 2003), (Rechnitzer-Smahó, 2008), and we analised such studies that cope with the 
relationships of the Higher Education and the regions in Hungary and abroad (Kuráth 2007), 
(Kasza 2007), (Boucher-Conway-Meer, 2003), (Majó, 2000). As a result of the investigation - 
as expected from employers' research - we are given a full picture concerning the employer's -
 functioning in the university area - requirements and experiences related to the entrants, 
concerning the requirements of the institutional cooperation, moreover concerning the 
importance of the regional aspects. The aim of the pilot research is  to build up a research 
program model that specifies and illustrates those steps and methodological considerations 
that are aimed to give a hand for the higher education institutions to make career examinations 
in the employer environment relevant to them. On the other hand the intention of the research 
is to make more theoritical conclusions concerning the relationship of the labour market and 
the regionality. The importance of the regards to the labour market in the field of career 
follow-up is shown by the fact, that in the career follow-up surveys of Higher Education 
Institutions the the labour market informations  are very significant (Horváth 2008.). 
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2. METHODOLOGY 
 

In the Summer of 2009 the Career and Alumni Office of the Széchenyi István 
University cooperating with the Educatio Kht. made a pilot research, that contained 50 
elements and was based on personal interviews. In the beginning of the examination after the 
definition of the goals and the setting up of the methodology and sample we collected the 
forthcoming experiences. When defining the sample we relied on the already existing system 
of relationships of the Széchenyi István University. As trying to define the notion of region 
we met a problem that we’ve already encountered during the former career examinations. 
Namely that the university is basically an organization with regional effects as it comes to 
schooling and to the job situation of the school-leavers but this cannot be applied to a usual 
statistical region like eg.: the West-Danubian Region. It’s rather the region that lies north to 
the Lake Balaton that stays in real interaction with the institute. So to be able to define the 
sample we took into consideration the data of employment statistics from the West-Danubian 
and the Mid-Danubian regions. Because of the fact that the sample has only a few elements it 
is only representative on the level of the economic sectors and branches (1. table )  Also 
considering the reason mentionned above we did not build in further aspects like: location and 
the size of the organization in the representation, however we tried to cover the full spectrum 
concerning size and location.  We also did not apply the division according to the area of 
qualification because this factor is easy to be defined from the point of view of the university 
but it cannot be defined from the point of view of the companies. 

 
1. table: The sectors of the sample defined during the examination 
 

Sectors 

The number of the organizations 
considered during the sample 

definition 
Agriculture 1 

Agriculture 1 
Industry 21 

Building industry 2 
Industry 19 

Services 28 
Economic service 4 
Commerce, repairs 4 
Civil service 11 
Non-profit 4 
Delivery, warehousing, post office,      

telecommunication 2 
Other sectors 3 

Total 50 
Source: Edited by the author  
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3. THE FOCUS POINTS AND THE RESULTS OF THE EXAMINAT ION 
 

In the first part of the study we were looking for the answer how the organization 
interwieved translate the regional labour market. The 70% of the interviewee agreed that the 
notion of the regional labour market does exist and can be defined. On the other hand they 
expressed various opinions about  the translation of the notion of region and the effect and the 
relevance on their organization. Most of them declared that the current statistical regions 
cannot be defined from the point of view of economy and labour market. For them the borders 
of a region means the borders of their own scope of authority. The majority of the respondents 
experinces trans-regional and trans-national labour market relationships. This phenomenon is 
motivated besides the ’default professions’ and the various salary demands by the local 
economic power so by the concentration of the functioning capital. This fact defines of course 
the labour demand. The relationships between the countries is of course stronger in the 
’border areas’(Slovakia, Austria) 

As it comes inside the organization these are rather the multinational organizations 
where we can meet cross-regional and cross-border labour market relationships, the main 
reason is the lack of special knowledge. On one hand they have  a closer relationship with the 
chambers of profession and with the different professional associations but on the other hand 
only 12% of them have a relationship with the Regional Development Agencies. 

The interwievees gave both positive and negative evaluation concerning the economic 
and social effects of the multinational companies. The positive effects are the investments and 
the technical developments. These companies obey the local and international law.  They pay 
tax that is a source of income for the local government and also for the state. They have a 
strong controlling interest. 

The following negative effects were emphasized: they don’t pay for the qualified 
employees (of course exceptions always exist), often the basic rights of the employees are not 
taken into consideration. Moreover they enjoy unjustified economic advantage compared to 
the national competitors and in most cases the parent company takes away the profit from the 
affiliate so it’s not the hungarian economy that has the benefit.  

When we talk about special demands we have to mention fluency in foreign 
languages, reliable, solid and professional knowledge and experience, open attitude for new 
acquaitance. All big companies wish that the institute would meet their special requirements. 
For this reason they they find it important to have a good relationship with the higher 
education institutions as the quality of the education depends a lot on the practice-oriented 
training. At last but not at least the mobility and flexibility inside and outside the company is 
also considered as a very important factor. 

The micro-, small- and medium enterprises view their role in the economy and in the 
labour market as quite significant, specially from the employment point of view however their 
possibilities are limited and have difficulties to make their livings. They would need more 
support from the state to be able to get in a stronger position and to be able to provide quality 
service. This would be also interesting from the point of wiev of keeping the jobs. Their 
interests and demands are completely different from the ones of the multinationals. They 
would need high qualified employees but these are seduced by the multinationals for „blue-
collar work” and are paid double. After 2-3 years of training the newly employed collegues 
prefer to continue working mainly at Budapest based companies. So when choosing an 
employee the local bounds /eg. Familiy/ are beginning to be considered as an important 
factor. The enterprises in question- ’KKV’s – cannot offer the same salary as a multinational 
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can so they are in a disadvantage ont he labour market. They find it difficult to define their 
training demands. However it’s very important to them that beside –or sometimes instead of- 
the theoritical knowledge one should be self-confident, thoughtful, courageous, and should be 
able to take resonsibility and have problem solving ability. They expect quality education. 
They don’t believe in ’papers’ so it’s not the name of the degree  that is significant to them 
but the knowledge and experience acquired. 

In the course of the survey we examined the relations between the Széchenyi István 
University and its economic partners, micro, small and medium sized and large companies, 
NGO’s and GO’s, particularly the aspect of the labour market. We stated that 96 % of the 
partners have a relationship with the University of course due to the modell. In the average 
they have relations to the University in number of 3,84. We can emphasize from this relations 
the employment of graduates, hire of trainees, common education and research programmes.  
They get information from the institution mainly personal, which come true trough the leader 
and colleagues. 76 % of them are open to the development of the extant cooperations and to 
work up new ones like trainee programmes, common lectures, presentations in the University, 
development of curriculums and syllabuses, common research programmes.  

In the third big chapter we analised the rate of the graduates in the organisations, and 
their idea about the young graduates, the benefits and disadvantages of their employement, the 
expectations of the employers, the ways and channels of recruitment. All but one of the 
organisations could define the number of the graduates in the organisation, 12 % of them 
weren’t able to determine the rate of the graduates from the Széchenyi University. It’s 
basically to notice, that the number of graduates in the bigger organisations are less than in the 
smaller companies.  

Only 8 % of the organisations don’t hire young graduates, while in 80 % of them it is 
very characteristic, and only in 12 % less characteristic. Most of them emphasized that it is 
worth employing young graduates. The aspect is emerging from the benefits of their 
employment, that they don’t have habituated routines, they can be formed freely according the 
expectations, conditions and culture of the company. They are characterized by flexibility and 
mobility. Furthermore the fresh professional knowledge, the youthful swing, the motivation 
are prominent aspects, that can give new movement the company. The respondents 
emphasized basically as disadvantages the lack of professional experiences and practise, the 
other points of view were less significant. To train a new employee there is relative high need 
of energie on the part the company, this people are characterized by high fluctuation.  

The fundamental expectations of the employers are except of the benefits and 
disadventages according to their answers the professional knowledge, usable command of a 
foreign language, good communcations skills, teamwork, motivation and open thinking 

The respondents hire graduates after getting degree in the way and channels like in the 
2. chart. We have to raise the second factor, because there is a tendence, that companies 
employ increasingly trainees to get to know the young collegaues unrestricted. Accordingly 
they mention the common training program as a possible cooperation between employee and 
Higher Education Institution.  
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2. table: The way and channels of hire of young graduates 

Way of hire 
Number of answers 
(Piece) 

Other advertising 39 

Trainee Program 28 

Personal contacts 21 

Career Service  13 

Other way 8 

Agent company 6 

Other institutional coordinators 5 

Common Project with the HEI 4 
Source: Edited by the author 

 

About the switch and its experiences to the Bologna-system the representatives of the 
organisations can be rated in five groups according to their answers. The first and most 
populous group, 64 % of the respondents haven’t any experiences in this topic, they can’t 
answer the question. 20 % of the people find this new system fully negative, they think, that 
the young graduates are weaker in point of the practical and professional experiences than 
previously. The credit-system soften up the temporal barriers of the education, which can be 
also felt in the job, because they can difficult fulfill the deadlines. 6 % agree with the 
principles of the system, but not with the realization, and find the reason of the failure not in 
the Bologna-system, but in the weakness of the Hungarian Education System. Not more than 
6 % don’t find difference between the old and new system, and 4 % value the change 
absolutly positive. 
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ABSTRACT  
 
This article deals with the problematic of regional developmnent in the region of Hradec Králové, Czech 
Republic. Firstly, it is focused on description of different characteristics of the terms region and development. 
Next topic is shortly description of basic indicators of regional development in Czech Republic and in the 
region of Hradec Králové, especially indicators related to science and research, like number of employes in 
this area of interests and amount of expenses as well. 

 

ÚVOD 
 

Problematika regionálního rozvoje je v současné době velice aktuální. Evropská Unie 
si vytyčila pro plánovací období 2007 – 2013 základní cíl, a sice zvýšit konkurenceschopnost 
všech členských států, resp. regionů, a stát se konkurentem předním světovým ekonomikám, 
především Spojeným státům americkým. Tohoto zvyšování konkurenceschopnosti má být 
docíleno především díky produkci inovací a nových znalostí, tedy díky budování tzv. 
znalostní ekonomiky. 

Z tohoto důvodu se i v podmínkách České republiky objevuje celá řada seskupení, 
které si kladou za cíl produkovat inovace a provádět základní i aplikovaný výzkum. 
Typickým příkladem z této oblasti jsou klastry a klastrové iniciativy. Ovšem otázky zda a do 
jaké míry se daný region věnuje výzkumu, lze hodnotit i na jiných ukazatelích, jako je počet 
pracovníků v oblasti vědy a výzkumu a částka výdajů v této oblasti. Na druhou stranu je však 
nutné uvědomovat si určitou hrozbu, kterou v sobě analýza dostupných agregovaných 
statistických údajů může nést, jak bude uvedeno v dalším textu. 

 

1. PŘEHLED ZÁKLADNÍCH DEFINIC 
 
1.1 Definice regionu 

 

Na tomto místě je vhodné nejdříve uvést některé obecně uznávané definice regionu. 
Maier, Tödtling (1997) uvádějí, že region může být subnárodním celkem – část jednoho státu 
nebo jednoho národního hospodářství oddělená od ostatních oblastí formálními hranicemi a 
obvykle s nimi spojená ekonomickými bariérami. [3, 4] 

Skokan (2003) oproti tomu říká, že region je území s definovanými prvky, v němž 
existuje specifická funkční a související infrastruktura a prosazuje se společný zájem na 
rozvoji regionu a na zlepšení blahobytu občanů. [5] 
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V tomto příspěvku je tedy Královéhradecký region vymezen jako kraj, za který jsou 
obecně dostupná statistická data. 

 
 
1.2 Definice regionálního rozvoje 

 

Tento pojem by bylo možné v nejzákladnější míře chápat jako ekonomický rozvoj 
určitého územně definovaného celku (regionu). V současnosti se však tímto termínem rozumí 
spíše celkový socioekonomický růst, aktivace místního rozvojového potenciálu, zvyšování 
konkurenceschopnosti atd. [7, 2] 

Konkrétní definici lze nalézt např. u Skokana (2004), který charakterizuje regionální 
rozvoj jako komplex procesů probíhajících v složitém systému regionu. Pro ovlivňování a 
řízení těchto procesů je podle něj nezbytný systémový přístup. [6] 

Stimson, Stough a Roberts (2006) definují regionální rozvoj jako aplikaci 
ekonomických procesů a zdrojů dostupných v regionu, jejichž výsledkem je udržitelný rozvoj 
a požadované ekonomické výsledky pro region, které splní očekávání podniků, rezidentů i 
nerezidentů. [8] 

Definice podle agentury Berman Group (2006) prezentuje regionální rozvoj jako 
proces strategického partnerství veřejného a soukromého sektoru za účelem realizace 
iniciativ, jejichž výsledkem jsou investice a vznik nových pracovních míst a postupný růst 
životní úrovně obyvatelstva v daném regionu. Tyto iniciativy musí být zaměřeny na vytváření 
podmínek pro podporu růstu produktivity a konkurenceschopnosti firem v soukromém 
sektoru. [1] 

 

2. CHARAKTERISTIKA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
 
Před samotnou analýzou je také vhodné uvést některé základní údaje o zkoumaném 

regionu, tedy o Královéhradeckém kraji. Tento region se nachází v severovýchodní části Čech 
a jeho rozloha je 4 758 km2, čímž se řadí na deváté místo mezi kraji České republiky. Skládá 
se z pěti okresů, a sice Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. Je 
také součástí regionu kategorie NUTS II Severovýchod, spolu s krajem Pardubickým a 
Libereckým. 

Ze zajímavých údajů jistě stojí za zmínku, že v tomto kraji se nachází část pohoří 
Krkonoše i s nejvyšším vrcholem České republiky Sněžkou (1602 m n. m.) a také pohoří 
Orlické hory. I přes přítomnost dvou rozsáhlých pohoří je tento kraj pátým v ČR co se podílu 
zemědělské půdy týče. Zajímavostí kraje je jistě i zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad 
Labem, která jako jediná zoo v ČR nabízí v letních měsících projížďku speciálním autobusem 
volným výběhem zvířat. 

Z průmyslových odvětví dominuje v Královéhradeckém kraji zpracovatelský průmysl, 
dále se zde objevuje odvětví obchodu a oprav spotřebního zboží, komerční služby a další. 
Základní makroekonomické ukazatele přehledně zachycuje následující tabulka č. 1. 
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Tabulka 1: Makroekonomické údaje Královéhradeckého regionu 

Ukazatel / rok 2005 2006 2007 
HDP v běžných cenách (mil. Kč) 139 985 145 930 160 462 
Podíl HDP v běžných cenách v ČR (%, ČR = 100) 4,7 4,5 4,5 
Střední stav obyvatelstva (počet obyvatel) 547 849 549 122 550 523 
HDP na obyvatele (Kč) 255 518 265 752 291 472 
Podíl HDP na obyvatele v ČR (%, ČR = 100) 87,6 84,8 85,2 
Podíl HDP na obyvatele v EU 27 (%, EU 27 = 100) 67,0 66,2 69,3 
Vývoj HDP na obyvatele (%, 2005 = 100) 100 104 114,1 
Vývoj HDP na obyvatele (%, předchozí rok = 100) 100 104 109,7 

Zdroj: ČSÚ, vlastní úpravy [10] 
 

Z uvedené tabulky č. 1 je patrné, že hrubý domácí produkt ve sledovaném regionu má 
v letech 2005 až 2007 stoupající tendenci. Ačkoliv podíl na hrubém domácím produktu České 
republiky v běžných cenách se pohybuje pouze okolo 4,5 %, v oblasti podílu HDP na 
obyvatele jsou výsledky mnohem uspokojivější. V tomto ukazateli dosahuje Královéhradecký 
kraj trvale hodnot okolo 85 %České republiky, čímž se řadí na šesté místo (hlavní město 
Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Královéhradecký 
kraj). 

Vybrané makroekonomické údaje (konkrétně HDP v běžných cenách a HDP 
přepočtené na obyvatele) jsou pro větší názornost zachyceny i v následujícím grafu č. 1. 

Graf 1: Vybrané makroekonomické ukazatele Královéhradeckého regionu 
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 Zdroj: ČSÚ, vlastní úpravy [10] 
 

3. ZAMĚSTNANOST V KRÁLOVÉHRADECKÉM REGIONU 
 
3.1 Celková zaměstnanost a nezaměstnanost 

 
Předchozí kapitola se zabývala základními makroekonomickými údaji 

Královéhradeckého kraje. Pokud však chceme analyzovat konkrétní rozvoj daného regionu, je 
nutné zabývat se také otázkami zaměstnanosti. Následující tabulka č. 2 uvádí přehled 
základních charakteristik zaměstnanosti ve sledovaných letech. 
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Tabulka 2: Vybrané ukazatele zaměstnanosti 

Ukazatel / rok 2005 2006 2007 
Počet obyvatel České republiky 10 251 079 10 287 189 10 381 130 
Zaměstnaní v České republice 4 084 331 4 147 321 4 262 246 
Zaměstnaní v NUTS II Severovýchod 582 941 582 339 590 958 
Zaměstnaní v Královéhradeckém kraji 214 799 213 090 212 988 
Zdroj: ČSÚ, vlastní úpravy [10] 

 
V uvedené tabulce č. 2 jsou absolutní ukazatele o počtu obyvatel v České republice (v 

tabulce č. 1 lze nalézt počet obyvatel Královéhradeckého kraje) a o vývoji zaměstnanosti 
jednak na úrovni celé ČR (včetně Prahy a bez hlavního města), dále na úrovni NUTS II 
Severovýchod a konečně v samotném sledovaném kraji. 

Z vývoje absolutních hodnot je patrné, že ačkoliv počet obyvatel, stejně jako počet 
zaměstnaných na celorepublikové úrovni neustále roste, na úrovni NUTS II již jsou výsledky 
rozporuplné, neboť mezi roky 2005 a 2006 dochází k drobnému poklesu, zatímco mezi roky 
2006 a 2007 poměrně značnému nárůstu zaměstnanosti. Ovšem co se Královéhradeckého 
kraje týče, ten ve sledovaném období vykazuje klesající počet zaměstnaných. 

Pro větší názornost je vhodné uvést údaje o počtech nezaměstnaných a mírách 
nezaměstnanosti v jednotlivých sledovaných letech, které jsou v následující tabulce č. 3. 

 

Tabulka 3: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti 

Ukazatel / rok 2005 2006 2007 
Nezaměstnaní v České republice (tis. obyv.) 410,2 371,3 276,3 
Nezaměstnaní v NUTS II Severovýchod (tis. obyv.) 40,9 45,2 35,5 
Nezaměstnaní v Královéhradeckém kraji (tis. obyv.) 12,9 14,9 11,5 
Míra nezaměstnanosti v ČR 7,9 7,1 5,3 
Míra nezaměstnanosti v NUTS II Severovýchod 5,6 6,1 4,8 
Míra nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji 4,8 5,4 4,2 
Zdroj: ČSÚ, vlastní úpravy [10] 

 
Z této tabulky č. 3 je patrné, že zatímco míra nezaměstnanosti v České republice ve 

sledovaném období klesá, jak v regionu NUTS II, tak v samotném kraji dochází opět 
k nejednoznačnému vývoji, kdy mezi roky 2005 a 2006 mír nezaměstnanosti roste a mezi 
roky 2006 a 2007 klesá. 

S ohledem na počet zaměstnaných obyvatel v celém regionu NUTS II (viz tabulka č. 
2) se jedná o logický vývoj, tedy zatímco počet zaměstnaných pracovníků klesá, počet 
nezaměstnaných (a tedy i míra nezaměstnanosti) roste a naopak. V případě 
Královéhradeckého kraje však dochází ve sledovaném období k postupnému poklesu 
zaměstnaných obyvatel (viz tabulka č. 2), zatímco počet nezaměstnaných nejdříve roste a 
následně klesá. Z těchto údajů lze tedy dospět k dílčímu závěru, že ze sledovaného regionu 
pravděpodobně obyvatelé cestují za prací do jiných regionů, čímž lze vysvětlit pokles 
nezaměstnanosti mezi roky 2006 a 2007, který byl navíc tak markantní, že i přes klesající 
počet zaměstnaných došlo k poměrně značnému poklesu míry nezaměstnanosti. 

I v tomto případě jsou vybrané údaje z tabulky č. 3 zachyceny v grafu č. 2. 
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Graf 2: Vývoj míry nezaměstnanosti 
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Zdroj: ČSÚ, vlastní úpravy [10] 

 
 

3.2 Zaměstnanost a nezaměstnanost v oblasti vědy a výzkumu 
 

Předchozí podkapitola řešila obecnou problematiku zaměstnanosti a nezaměstnanosti 
v dimenzích České republiky, NUTS II Severovýchod a Královéhradeckého kraje. S ohledem 
na problematiku regionálního rozvoje je však nutné zaměřit se na konkrétní oblast vědy a 
výzkumu a provést analýzu počtu pracovníků v této oblasti. 

Údaje o celkových fyzických osobách zaměstnaných v této pro regionální rozvoj 
stěžejní oblasti zachycuje následující tabulka č. 4. Dostupná data pro tuto analýzu jsou však 
pouze za roky 2006 a 2007. 

 

Tabulka 4: Zaměstnanci v oblasti VaV – fyzické osoby 

Ukazatel / rok 2006 2007 
ČR – podnikatelský sektor 30 216 32 379 
ČR – vládní sektor 14 084 14 304 
ČR – sektor VŠ a VOŠ 24 634 26 162 
ČR – soukromý neziskový sektor 228 236 
ČR – celkem 69 162 73 081 
HK – podnikatelský sektor 1 046 1 467 
HK – vládní sektor 175 132 
HK – sektor VŠ a VOŠ 949 980 
HK – soukromý neziskový sektor 1 0 
HK – celkem 2 171 2 579 
Zdroj: ČSÚ, vlastní úpravy [10] 

 
Z tabulky č. 4 je jasně patrný nárůst počtu pracovníků v oblasti VaV ve všech 

sledovaných sektor, tedy podnikatelském, vládním, soukromém neziskovém sektoru a sektoru 
vysokých a vyšších odborných škol, kromě vládního a soukromého neziskového sektoru 
v kontextu Královéhradeckého kraje, kde dochází k poklesu. Ovšem značný nárůst 
pracovníků v podnikatelském sektoru v tomto kraji kompenzuje pokles, takže celkový počet 
pracovníků v oblasti vědy a výzkumu roste i v tomto kraji. Ovšem údaje v této tabulce jsou do 
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jisté míry zavádějící, neboť uvádějí celkový počet zaměstnaných fyzických osob, ze kterých 
ale značné množství pracuje pouze na částečný úvazek. 

Je vcelku pochopitelné, že pokud chceme hovořit o výzkumném týmu, je třeba si 
představit skupinu několika osob, které se vzájemně věnují výzkumu a vývoji a mohou tedy 
využívat synergický efekt plynoucí ze vzájemné spolupráce. V ojedinělých případech lze 
samozřejmě provádět kvalitní výzkum i jednou osobou, ale každopádně to musí být osoba 
zaměstnaná v dané organizaci na plný úvazek, neboť jedině pak lze plně využívat možnosti 
dané instituce. Proto jsou důležitější data uvedená v následující tabulce č. 5, kde jsou počty 
pracovníků v oblasti vědy a výzkumu, ovšem přepočtené na plný pracovní úvazek. 

 

Tabulka 5: Zaměstnanci v oblasti VaV – přepočtené osoby 

Ukazatel / rok 2006 2007 
ČR – podnikatelský sektor 24 101 25 650 
ČR – vládní sektor 10 698 10 908 
ČR – sektor VŠ a VOŠ 12 776 12 465 
ČR – soukromý neziskový sektor 154 168 
ČR – celkem 47 729 49 191 
HK – podnikatelský sektor 860 1 130 
HK – vládní sektor 107 60 
HK – sektor VŠ a VOŠ 231 262 
HK – soukromý neziskový sektor 1 0 
HK – celkem 1 199 1 452 
Zdroj: ČSÚ, vlastní úpravy [10] 

 

V tabulce č. 5 již vidíme nezkreslené údaje přepočteného počtu pracovníků. 
Porovnáním obou tabulek je zřejmé, že největší pokles po přepočtení zaznamenal sektor 
vysokých a vyšších odborných škol, a to jak v rámci České republiky, tak v rámci kraje. 
Zajímavý je také údaj, kdy v počtu fyzických osob se v rámci celé ČR počet pracovníků 
zvyšoval, zatímco po přepočtení dochází k poklesu, což de facto znamená, že v této oblasti se 
zvyšuje počet pracovníků zaměstnaných pouze na částečný úvazek nebo na dohodu o 
pracovní činnosti. 

Ovšem s ohledem na rostoucí celkové počty i v těchto přepočtených údajích by bylo 
jistě možné konstatovat, že Královéhradecký kraj, stejně jako celá Česká republika, 
intenzivně pracuje na zvyšování počtu pracovníků v oblasti vědy a výzkumu a lze tedy 
předpokládat, že se snaží produkovat inovace, budovat tak ekonomiku založenou na 
znalostech a tím přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti celé republiky i jednotlivých 
regionů. 

 
3.3 Výdaje na výzkum a vývoj 

 

Tento dílčí závěr podporují i údaje z tabulky č. 6, ve které jsou zachyceny částky 
výdajů v oblasti VaV podle jednotlivých sektorů. 
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Tabulka 6: Výdaje na VaV v tis. Kč 

Ukazatel / rok 2006 2007 
ČR – podnikatelský sektor 33 023 287 34 647 997 
ČR – vládní sektor 8 755 073 10 278 291 
ČR – sektor VŠ a VOŠ 7 918 332 9 158 401 
ČR – soukromý neziskový sektor 203 578 198 944 
ČR – celkem 49 900 270 54 283 633 
HK – podnikatelský sektor 622 227 817 303 
HK – vládní sektor 88 480 73 082 
HK – sektor VŠ a VOŠ 272 815 377 292 
HK – soukromý neziskový sektor 1 632 718 
HK – celkem 985 154 1 268 395 
Zdroj: ČSÚ, vlastní úpravy [10] 

 
Uvedená tabulka č. 6 ukazuje rostoucí celkový trend výdajů v oblasti vědy a výzkumu, 

ačkoliv v dílčích položkách lze nalézt údaje, které se vyvíjejí opačným směrem než počet 
pracovníků. Jako příklad lze uvést pokles výdajů v celorepublikové oblasti soukromého 
neziskového sektoru i přesto, že počet pracovníků v tomto sektoru roste. 

 

4. RIZIKA POSUZOVÁNÍ DOSTUPNÝCH AGREGOVANÝCH 
VELI ČIN 

 

Žížalová, Csank (2009) poukazují na celou řadu možných rizik, která hrozí při pouhé 
analýze dostupných agregovaných veličin. Tyto hrozby lze spatřovat i u provedené analýzy 
Královéhradeckého kraje. Jedná se především o následující skutečnosti: 

• agregované veličiny nejsou schopny vysvětlit, zda se v určitém regionu nejedná pouze o 
vědeckovýzkumné aktivity jednoho či několika málo subjektů, jejichž výzkumné týmy a 
výdaje na tuto oblast jsou natolik velké, že ovlivní celé výsledky za daný region, zatímco 
ostatní makroekonomické ukazatele daného regionu mohou vykazovat nízké hodnoty; 

• agregované veličiny poukazují na výrazný rozdíl v koncentraci soukromých a veřejných 
aktivity v jednotlivých regionech, přičemž veřejný sektor se většinou zaměřuje na 
základní výzkum, zatímco sektor soukromý se zabývá především vývojovými aktivitami; 
pro pozitivní efekt v oblasti regionálního rozvoje by však bylo více než vhodné tyto 
aktivity vzájemně propojit a zajistit spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti 
výzkumu a vývoje (jedním ze způsobů této spolupráce jsou např. výše zmiňované 
klastry); zda k tomuto jevu v praxi dochází či nikoliv však již agregovaná data neuvádějí; 

• agregované údaje hovoří pouze o výdajích v oblasti vědy a výzkumu, ale již se neřeší, na 
jaký účel byly prostředky použity; pro souhrnné údaje je tedy stejně hodnotný výdaj do 
průzkumu trhu, který provedl zahraniční investor s cílem proniknout na tuzemský trh, jako 
výdaj směřující k inovaci vyššího řádu, ovšem s ohledem na regionální rozvoj je 
bezpochyby mnohem důležitější druhá investice; 

• agregované veličiny také nehodnotí úspěšnost vynaložených prostředků, tedy např. 
využitelnost vyprodukovaných inovací v praxi, jejich úspěšnou implementaci a další; 

• agregované veličiny také pomíjejí skutečnost, že výzkumné aktivity mohou být 
koncentrovány do subjektů pod zahraniční kontrolou, kde dochází jednak k omezené 
spolupráci s místními subjekty a jednak tyto subjekty většinou provádějí pouze aktivity 
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v oblasti průzkumu trhu a přizpůsobení se místním podmínkám, než větší výzkumné a 
vývojové aktivity. [9] 

 
Pro ilustraci možných rizik, se kterými se můžeme setkat při analýze dostupných 

agregovaných veličin je tento výčet dostačující. 

 

5. ZÁVĚR 
 

Regionální rozvoj je v současné době velmi aktuální problematika. Přístupy k jeho 
zkoumání jsou různé, jedním z nich je i analýza vědeckovýzkumných aktivit v určitých 
regionech, která může být založena na analýze počtu pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje 
a objemu finančních prostředků do této oblasti plynoucích. 

Příspěvek se zabývá rozborem těchto údajů v rámci České republiky a 
Královéhradeckého kraje. Na základě údaje ve výše uvedených tabulkách lze formulovat 
závěr, že i v rámci České republiky se zvyšují počty vědeckých a výzkumných pracovníků a 
objemy finančních prostředků, což by mohlo být předpokladem pro zvyšující se 
konkurenceschopnost daných regionů. 

Na druhou stranu příspěvek zároveň upozorňuje na možné problémy, které vznikají při 
analýze dostupných agregovaných veličin. Těmito problémy mohou být např. absence údajů o 
výsledcích investovaných prostředků a tedy nemožnost porovnat, zda se jedná o projekty 
založené pouze na průzkumech trhu či zlepšení přístupu na lokální trhy nebo zda se jedná 
skutečně o projekty podporující konkurenceschopnost formou inovačních aktivit. Dalším 
problémem může být přítomnost pouze jednoho nebo několika málo institucí s inovačním 
potenciálem v daném regionu, což opět výsledek poněkud zkresluje. Agregované veličiny 
také nejsou schopné vysvětlit, zda se dané aktivity situují do tuzemských společností, kde je 
určitý předpoklad základního výzkumu, nebo zda se jedná o společnosti ve vlastnictví 
zahraničního kapitálu, které pravděpodobně budou provádět výzkum právě v oblasti 
průzkumu trhu a místních podmínek. Také případnou spolupráci mezi výzkumem 
prováděným soukromými společnostmi a veřejným sektorem nejsou agregované veličiny 
schopné vysvětlit. Další problémy byly formulovány v textu samotném. 

S přihlédnutím k uvedeným problémům je nutné konstatovat, že ačkoliv 
makroekonomické ukazatele, jako je hrubý domácí produkt, počet zaměstnanců v oblasti vědy 
a výzkumu nebo objem finančních prostředků plynoucích do této oblasti vykazují 
v Královéhradeckém kraji pozitivní výsledky, není vhodné dělat ukvapené závěry a pro 
dokonalý obraz zvyšování konkurenceschopnosti v dané oblasti je potřeba provést hlubší 
analýzu. 
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ABSTRAKT 
 
Everybody have special thinking about yourself. When are people from painful backroud thier familys, they 
have to many times think about diffigurement of their personalities. Society, where they live, is very important 
for future expansion of their personalities. 
Thinking of these people can be change by other person too. It can be by positive thinking or maintenance of 
good ideas of individual. What I do I have to do better and superior then before. I dont have to do things 
which I cant realize or complete (Adler, 1995, p. 10). 
 

 
Človek dospieva k plnohodnotnému rozvinutiu až v personálnom vzťahu. Tento fakt 

poznala už grécka filozofia (hlavne v Aristetolovej „Etike“ nachádzame analýzy 
medziľudských vzťahov). Ako uvádza Coreth (1994), až v spoločnom živote a činnosti 
s druhými, sa stáva človek sebou samým. 

Môže tu prejaviť kus seba, svoju schopnosť dať alebo nedať, poskytnúť                                
alebo neposkytnúť priateľstvo, úctu, vážnosť, súcit, ochotu pomôcť. Tak spoznáva aj sám 
seba, svoje reakcie, hranice pokiaľ až je schopný „darovať“. Tým zisťuje aj to, či je sám 
naplnený láskou, lebo len ten, kto sám cíti, že má, môže darovať, ako zdôrazňoval Fromm 
(1999). 

Každý človek sa chová v živote tak, akoby mal určité mienenie o svojich silách 
a svojich schopnostiach. Preto, pokiaľ pochádza z bolestného prostredia nefunkčnej rodiny, je 
práve jeho osobnosť nútená tieto neustále pochybnosti sama spracovávať. Veľmi mu v tom 
môže pomôcť aj samotná spoločnosť (organizácie, inštitúcie, atď.), v ktorej žije. 

Mienenie o našej osobnosti môže často poopraviť aj jedna osoba tým, že jedinca 
podporuje a vedie svojim pozitívnym myslením, vyzdvihujúc jeho kladné stránky osobnosti. 
„Ži ť znamená to, že musím byť vo všetkom do čoho sa pustím silnejší, znamená to,                       
že musím vylučovať také výkony, v ktorých si neverím a ktoré nezakončím triumfom 
(Adler, 1995, s. 10).“ Pokiaľ toto poslanie poradiť a smerovať nenaplňuje rodina, musí si 
mladý človek hľadať priestor, kde nájsť ľudí, ktorí ho pochopia a pomôžu mu. Tí mu môžu 
uľahčiť aj výber povolania, miesta pre život a dokonca aj poradiť v partnerskom živote. 

Veľa mladých, vysoko inteligentných ľudí, pochybuje o svojich schopnostiach, 
strácajú nádej, že v živote uspejú, možno práve preto, že nemajú podporu od ľudí z vlastnej 
rodiny, trpia telesným postihnutím, alebo prešli ťažkou životnou skúsenosťou, traumatickou 
udalosťou. Je dôležité vedieť, že „mienenie seba samého“ je základom  pre vytváranie obrazu 
každého človeka, a že určuje jeho myslenie cítenie, vôľu a aj jednanie. Skoro všetky životné 
problémy sa vzťahujú k „trom okruhom“: k pospolitému životu, k prá ci a k láske 
(Adler, 1995). Dalo by sa povedať, že vždy prevláda jedna dominanta z uvedených, podľa 
etapy života. Pokiaľ je kultúra, spoločnosť, v ktorej sa človek narodil, vyrastá a žije 
k prípadným zlyhaniam zhovievavá, má to ľahšie. Ak je však jedinec súdený podľa typov 
vzťahov a kariéry, nikdy nemôže dospieť k vyrovnanému životu už len preto, že bude musieť 
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okolie presviedčať, že všetko perfektne zvláda. Tieto požiadavky môžu viesť aj k vytvoreniu 
trvalého pocitu menejcennosti. 

Na život v spoločnosti by mala dieťa od prvého dňa pripravovať matka, ktorá je 
svojou materskou láskou najprirodzenejším partnerom v prežívaní sveta blížnych. Od nej 
vychádzajú prvé impulzy, aby sa dieťa cítilo ako súčasť celku a vytváralo si správny 
kontakt s okolím. Pokiaľ toto v živote dieťaťa neexistovalo a neexistuje, tak sa musí 
procesom začleňovania naučiť samé, alebo mu v tom pomôže spoločnosť (Adler, 1995). 
Keď nikto taký neexistuje a sily človeka nie sú tak veľké, aby si sám uvedomil svoju cenu 
a jedinečnosť, vzniká komplex menejcennosti alebo komplex nadradenosti. Oba komplexy 
popisuje Adler. Zdôrazňuje hlavne vypestovanie pocitu spolunáležitosti, pretože len ten 
v sebe nesie možnosť kvalitného života v spoločnosti, ale hlavne nutnosť záujmu 
o druhého človeka. Len s ním sa môže spoločnosť ďalej rozvíjať a prosperovať. 

Mieru spoločenského citu u detí môžeme stanoviť v ich hrách. Za „hry“ dospelých  by 
sme mohli považovať ich spoločné trávenie času rozhovormi, pri športe, ale aj samotnými 
spoločenskými hrami. Mnohé z detí sa do spoločných hier zapájať nechcú, lebo sa boja 
zosmiešnenia, porážky. Buď im v tom bráni pýcha alebo pocit menejcennosti. Znova môžeme 
tento jav zrovnať s javom prejavujúcim sa u dospelých. Niektorí sa nechcú stretávať, baviť, 
deliť sa s inými o zážitky. Je nutné tu hľadať príčinu prečo tomu tak je. Je to len osobnostný 
rys, alebo sa jedná o osobu životom ranenú a žijúcu v individualistickej spoločnosti, ktorá by 
ju mohla ešte viac zraniť (Adler, 1935)? V ľuďoch sa, ale na druhej strane vyskytuje 
tendencia k všestrannejšiemu a plnohodnotnejšiemu rozvoju. Práve táto mocná a tvorivá sila 
je tým, čo pomáha človeku zvládať nepriaznivé životné obdobia a smeruje ho k vyšším 
cieľom (Rogers, 1998). 

Nad týmito otázkami by sa mohli zamýšľať výskumníci v budúcnosti, v následných 
štúdiách, ktoré by vznikali s cieľom potvrdiť alebo vyvrátiť, že spoločnosť a kultúra, do 
ktorej sa človek rodí, je dôležitý faktor ochrany jedinca pred psychickou 
zraniteľnosťou. 

Rodičia pomáhajú dieťaťu rozvíjať schopnosť vzdorovať ťažkostiam a prekonávať ich, 
posilňujú jeho sebadôveru. Poskytujú mu informácie, príležitosti k učeniu, modely chovania 
a navodzujú spojenie s ďalšími zdrojmi podnetov a ochranných síl. Keď táto pomoc chýba, 
dieťa nemá dosť sebadôvery, nemá dosť vedomostí, nechce sa učiť, o zdroje poznanie nemá 
záujem. Pokiaľ človek nemá príležitosť nadviazať s niekým citové puto, stáva sa krehký, 
zraniteľný, vulnerabilný. 

Sebaúcta je schopnosť oceniť sa a správať sa k sebe dôstojne, s láskou a s 
pravdivosťou. Každý, kto je milovaný je ochotný sa zmeniť. Niekedy má však človek pocit 
chladu, akoby boli všetci z kameňa. Satirová (1994) hovorí, že v rodine, kde je sebaúcta 
členov vysoká, sa prejavuje jej integrita, poctivosť, zodpovednosť súcit, láska 
a kompetencia. Takýto ľudia majú vieru vo vlastné schopnosti. Vedia požiadať o pomoc, 
ale vedia sa sami rozhodnúť a v konečnom dôsledku je ich vlastné rozhodnutie zdrojom 
ich zdravej sebadôvery. Sú si vedomí svojej ceny, ale sú schopní a ochotní vidieť 
a rešpektovať aj hodnotu druhých ľudí. Keby rodičia všetkých detí mali rozvinutú úctu 
voči sebe, bolo by na svete oveľa menej úzkostných ľudí, lebo keď ľudia sami seba hodnotia 
nízko, očakávajú, že ich iní budú podvádzať, ušľapávať a podceňovať. Schovávajú sa za 
„múr“ nedôvery a dostávajú sa do stavu hrozného opustenia a izolácie. Oddelení od druhých 
ľudí upadajú do apatie a ľahostajnosti k sebe a aj k svojmu okoliu. Prirodzeným dôsledkom 
tejto nedôvery a izolácie je strach. Dieťa, ktoré príde na svet nemá minulosť, nemá za sebou 
žiadnu skúsenosť, žiadnu stupnicu, pomocou ktorej by mohlo merať vlastnú cenu. Spolieha na 
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svoje zážitky s ľuďmi a na ich správanie súvisiace s hodnotením dieťaťa ako osoby. Prvých 
päť alebo šesť rokov je sebaúcta formovaná takmer výhradne rodinou (Satirová, 1994). 

Deti z narušených rodín sa často cítia bezcenné, lebo musia vyrastať v prostredí 
nezrozumiteľnej komunikácie, v prostredí bez pravidiel, tam, kde je ich odlišnosť podrobená 
kritike, tam, kde sa za chyby zvyčajne trestá. Nemajú možnosť sa naučiť zodpovednosti. Tieto 
deti sú vystavené veľkému riziku, že sa u nich prejaví deštruktívne správanie. V tomto bode 
by sme mohli pokladať resilienciu za schopnosť učiť sa, schopnosť človeka čeliť 
negatívnej komunikácii v rodine. Kladením si zisťovacích otázok a vytváraním 
úprimných odpovedí, tento mentálny spôsob, nadhľad nad situáciou, istá forma intuície, 
dá možnosť dieťaťu vycítiť, že niečo nie je v poriadku, ale nie v ňom samom, ale 
v rodinnom systéme. S pribúdajúcim vekom si dieťa začne racionálne odôvodňovať situáciu 
a u resilientného jedinca dozrieva tento stav v pochopenie seba samého aj iných ľudí, ktorých 
rešpektuje, ale jeho vysoká sebaúcta sa mu bráni zrovnávať. 

Sebaúcta by bola zničená skôr v prípade, že človek nemal vyvinutý solídny pozitívny 
zmysel pre sebahodnotu. Ak pochybuje niekto o svojej hodnote, ľahko sa mu stane, že prijme 
reakcie druhých ľudí ako určujúce (Satirová, 1994). Ak si človek uvedomí, že všetko, čo na 
neho z vonku doľahne, má brať ako niečo, s čím musí pracovať, ale nepovažuje to za spôsob 
definovania seba samého, vytvorí si tým určitú vzdornosť, resilienciu voči okoliu, ale je to 
zdravá vzdornosť, ktorá smeruje k zdravým ľudským kontaktom. 

Protektívne faktory u jedinca nemusia vždy nutne viesť vytvoreniu odolnej osobnosti. 
Pokiaľ sa tieto ochraňujúce známky u človeka vyskytujú, ale len v malej miere, môžu ho 
aspoň ochrániť pred jeho zraniteľnosťou. Jedná sa o niektoré konkrétne zložky osobnosti. My 
sme sa sústredili hlavne na emočnú inteligenciu. 

 

EMOČNÁ INTELIGENCIA 
 

Ľudia s vysokou úrovňou emočnej inteligencie sú schopní vykonať prácu, ktorú si 
určili, dodržovať denné plány a stanovené ciele. Vedia, že musia. Nepristupujú však 
k svojim povinnostiam so strachom, že ich nestihnú splniť, naopak, venujú sa im s vášňou 
a odhodlaním podať čo najlepší výkon. Ku každému problému zaujímajú pozitívny 
optimistický postoj. Vyznačujú sa veľkou prirodzenosťou v chovaní, nesnažia sa však získať 
ľudí na svoju stranu za každú cenu. Veľmi dobre vedia, že nie vždy ich budú mať všetci radi. 
Tieto osoby sú vysoko ľudomilné, málokedy sa od nich počuje hanlivé slovo na druhého. Ak 
len v náznakoch niečo také prejavil človek z okolia, jednalo sa skôr o súcitné mlčanie, keď 
bol pred nimi niekto iný kritizovaný. Vo všeobecnosti sa skôr snažia podporovať „ja“ tých 
druhých, pozdvihnúť ich sebaúctu a prispieť k pocitu ich osobnej ceny (Abrahamová, 2007). 
Celkovo mysleli pozitívnejšie, než ich menej úspešní kolegovia Akoby sa držali slov Marca 
Aurelia: „Život človeka je tým, čo z neho svojimi myšlienkami učiní.“ 

Funkcionálny prístup chápe emócie ako systémy, ktoré umožňujú tak prežitie fyzické 
ako aj sociálne. Modulujú vnútorný stav jedinca a pomáhajú mu reagovať na zmeny 
v prostredí. Usmerňujú sociálne prejavy a interakcie (Stuchlíková, 2002). 

Prečo si jeden človek vyberie určitý spôsob vyrovnávania sa s problémom, zatiaľ čo 
druhý volí inak? V niektorých prípadoch je to snáď spôsobené rozdielnym temperamentom, 
v iných možno výberom jedného z rodičov alebo dokonca súrodencov, ktorý slúži ako vzor 
formovania. Otázkou však zostáva, čím to je, ak zlyhávajú obe tieto inštancie a ľudia sú aj tak 
resilientní. 
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Goleman (1997) tvrdí, že životná spokojnosť a úspech s IQ takmer nesúvisia.                 
Za predpoklad životného úspechu považuje tzv. emočnú inteligenciu (ako prví použili tento 
názov Peter Salovey a John D. Mayer, keď bezprostredne naviazali na Gardnerovu koncepciu 
intrapersonálnej a interpersonálnej inteligencie). 

Salovey a Mayer (in Plháková, 1999) popísali emočnú inteligenciu 5 dimenziami: 

♦ znalosť vlastných emócií 
♦ zvládanie emócií 
♦ schopnosť sám seba motivovať 
♦ empatia – vnímavosť k emóciám iných ľudí 
♦ sociálna inteligencia – umenie medziľudských vzťahov (Goleman, 1997) . 
 

Dokázať odolávať citovým výkyvom a nepodliehať vášňam, bolo veľkou cnosťou už 
v dobách Platóna. „Inteligencia pre život“, ako ju nazvali starí Gréci, sa vyznačovala 
striedmosťou, umiernenosťou, vyhýbaním sa citovým výstrelkom. Cieľom tohto životného 
ideálu bolo žiť vyrovnaným životom, nie však potlačenie emócií, ale ich kontrola. 

Ľudia odolní, aj keď im chýba rodinné zázemie, sa učia a časom naučia, starať sa 
o seba s rovnakým záujmom a obetavosťou, s akou by sa im mali venovať rodičia. Sami si 
tým znižujú zraniteľnosť. Sú schopní ovládať myšlienky, ktoré v nich vyvolávajú výbuchy 
zlosti, (schopnosť v takej chvíli premýšľať má len málokto a dokázať sa upokojiť v určitých 
prípadoch sa dá nazvať umením. Umením osobnosti vedieť si sebe samej pomôcť, dokým 
nedoznie fyziologická adrenalínová reakcia). 

Strach a smútok sa však nesmie ponímať len ako negatívny faktor. Smútok môže 
jedinca odtiahnuť do ústrania od zamestnania a udržať ho nejakú dobu v utlmenom stave, čo 
je tiež dôležité pri „oplakaní“ neblahej situácie, strate. Nakoniec je tak pre jedinca možné sa 
s ňou vyrovnať. 

Resilientné osobnosti majú sklony k optimizmu, ktorý si udržujú nádejou, že sa 
dostanú z akéhokoľvek problému a že vždy nájdu spôsob ako problémy vyriešiť. Žiť s 
nádejou a vo viere, že bude lepšie, je ich významná cnosť. Z hľadiska emočnej inteligencie 
mať nádej znamená, že človek neprepadne ohromujúcej úzkosti, nekapituluje pred úlohami 
alebo problémami. Ľudia, ktorí to dokážu, majú nádej na ceste za svojimi životnými cieľmi, 
trpia oveľa menej pocitom citového zranenia, pri odlúčení sa od svojich nefunkčných rodín, 
zdolávaní pracovných nárokov. 

Optimizmus, podobne ako nádej,  vedie človeka k myšlienke, že všetko zlé raz 
skončí. Z hľadiska emočnej inteligencie je optimizmus postoj k životu, ktorý zvyšuje 
odolnosť voči apatii, smútku a beznádeji. Optimistický jedinci pristupujú k životom tak, že 
premýšľajú ako ich zvládnu, než čo by zase všetko mohli pokaziť. Veria vo svoje schopnosti, 
ale rozhodne sa nejedná o naivný optimizmus, ktorý by mohol byť príčinou budúceho 
zlyhania. Vedia sa sústrediť výlučne len na danú činnosť. Sú ochotní sa učiť nové veci. Sú 
schopní disciplíny, ktorá ich väčšinou „sprevádza“ ako nutný predpoklad ich ďalších 
úspechov. Majú rozvinuté etické cítenie a empatický postoj k ľuďom. 

Čím je človek spoločensky viac obratnejší, tým lepšie ovláda signály, ktoré vysiela.             
To, čo ale môže veľmi narušiť emočný vývoj osobnosti, sú 3 druhy chovania (hlavne 
rodičov a vychovávajúcich voči jeho osobnosti): 

♦ Citové prejavy dieťaťa sa prechádzajú bez povšimnutia. 
♦ Príliš tolerantný postoj. 
♦ Rodičia sú pohŕdavý voči emóciám dieťaťa. 
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Mnohé významné výskum v Chile, v Bolívií a v Peru dokazujú, že veľmi výrazne 
ovplyvňuje citové prežívanie aj materiálna chudoba. Chudobné deti bývajú úzkostnejšie, 
smutnejšie, ustrašenejšie. Goleman (1997) uvádza, že chudobní rodičia menej často 
prejavujú deťom lásku. Musíme však zmieniť, že tieto výskumy uvedený fakt 
nepotvrdili ako všeobecné pravidlo. 

 

KOMUNIKÁCIA 
 

Spôsob, akým ľudia medzi sebou komunikujú, hovorí aj o tom, z akého národa 
pochádzajú. Jeden z prastarých posunkov, ktorý má vyjadriť záujem cudzinca o dobré vzťahy 
s našincom, je dar. Tento zvyk je známy snáď vo všetkých častiach sveta. Iný,                už 
menej sa vyskytujúci akt, je otvorená dlaň, symbolizujúca „prichádzam v miery“                     
a chcem v ňom s vami aj zotrvať (Rubeš, 1999). Zdanlivo nenápadné gestá, ktoré snáď len po 
osobnom zážitku môže človek označiť ako významné. 

Tam, kde sme pri výskume v Argentíne boli takto privítaní, nemali sme ďalej žiadne 
problémy s kladením otázok a dozvedaním sa nových informácií. Snáď by sa dalo povedať,                
že v národoch emočne viac založených, môžu emócie fungovať ako priaznivý spoločenský, 
protektívny faktor. (Na validné posúdenie, do akej miery vplýva na život jedinca a jeho 
osobnostnú odolnosť tento kultúrny jav, by sme asi museli pobudnúť v krajine viac ako rok, 
pokiaľ ju chceme s porovnávať s kultúrou, kde sme sa narodili, vyrastali a v ktorej žijeme). 

V súčasnej dobe ľudia začínajú byť citliví na kultúrne odlišnosti. Medzi odborníkmi 
kedysi prevládal názor, že jedinci by mali opustiť svoju rodnú kultúru a prijať kultúrnu 
rozmanitosť svojej krajiny, teraz však začínajú prichádzať k záverom, že podržať si svoje 
rodné kultúrne zázemie môže pomôcť aj samotnému mnoho kultúrnemu štátu. Napomôcť by 
to mohlo aj v komunikácii s krajinami, kde majú tieto kultúry svoj pôvod (De Vito, 2001). 

Kultúra prestupuje všetkými komunikačnými formami. Ovplyvňuje jednanie skupín 
medzi sebou, výber tém, stratégií riešenia problémov atď. Jedným z hlavných problémov 
narušujúcich komunikáciu, ale aj pochopenie výsledkov rôznych štúdií je etnocentrizmus. Je 
to tendencia vidieť chovanie druhých očami vlastnej kultúry a posudzovať ju ako 
pozitívnejšiu, logickejšiu s lepšou stupnicou hodnôt. 

Pochopenie určitých faktorov ovplyvňujúcich komunikáciu aj nám umožnilo 
poodhaliť spôsob prístupu k riešeniu problémov, stavaniu sa k záťažovým situáciám 
a vytváraniu partnerských vzťahov. 

 

SCHOPNOSŤ DOSAHOVAŤ STANOVENÉ CIELE A OBHAJOVA Ť SI 
SVOJE POSTOJE 

 

Resilientné osobnosti sú schopné stanoviť si cieľ a určiť si aj dobu, do akej ho musia 
splniť. Adler (1995) predpokladá, že každý človek si vytvára určité fiktívne ciele, ktorých 
sledovanie ovplyvňuje jeho správanie a prežívanie. Tieto ciele nie sú z pravidla založené na 
realite, ale skôr na subjektívnej interpretácii sveta jedincom. Stanovenie životných cieľov 
ovplyvňujú, podľa neho, dva základné životné motívy - túžba po moci a spoločenský cit. 

U resilientných osobností by sa túžba po moci dala nazvať „túžbou dominovať nad 
životnými problémami“, alebo jednoducho „byť pánom svojho života“. Spoločenský cit je im 
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akoby prirodzene vrodený a dopomáha im často krát v jednaní s ľuďmi a dohodnúť ďalšej 
kooperácie. Uľahčuje začlenenie sa do spoločnosti veľmi prirodzeným a nenúteným 
spôsobom. Je mnoho ľudí, ktorí majú informácie o tom, ako sa zachovať pri nepriazni osudu, 
čo ale potrebujú viac, je duševná sila, ktorá by im pomohla tieto poznatky využiť a získať 
jasný a celkový obraz o tom, čo sa deje vo svete a k čomu by mohlo „dôjsť“ v nich samých. 
Mohli by sme v tejto súvislosti hovoriť aj o vysokom  stupni emočnej inteligencie. 

Schopnosť zmeniť postoj k veci by sme mohli vysvetliť citátom Marcusa Aurelia: 
„Zmeň vzťah k veciam, ktoré ťa znepokojujú a budeš mať od nich pokoj“. Návrhy, „stretnúť 
sa nad problémom“ a diskutovať o ňom, prijíma len človek, ktorý vie, že má na toto stretnutie 
dosť síl. Čo keby si svoje  neustál? Otvorenosť v komunikácii a priznanie si chýb je potom 
tiež veľmi dôležitým znakom vyzretých osôb. Môžeme teda uvažovať, že s pojmom 
resiliencia sa viaže aj určitý stupeň osobnostnej zrelosti. Je možné riešiť problém rozprávaním 
si o ňom. 

K zložitejšej odpovedi sa dostávame, pokiaľ nahradíme rozhovor slovom 
komunikácia. Slovo komunikácia „pojednáva“ o vzťahoch, úlohách a prianiach. Aj keď sa 
niekto, ktorý sa pred druhými prejavuje tak, že nehovorí, poskytuje okoliu významnú  správu. 
Ľudia sa medzi sebou rozprávajú, či chcú alebo nechcú, otázkou zostáva, do akej miery si 
hovoria navzájom to, čo si chcú naozaj povedať. Práve tu sa môže prejaviť odolnosť jednania, 
v onej chuti, odvahe pozrieť sa na problém z iného uhlu, hovoriť o ňom a riešiť ho. Pokiaľ si 
to jedinec uvedomuje, je na dobrej ceste k zlepšeniu svojich postojov k okoliu, ale hlavne sám 
k sebe, lebo začína veriť, že má moc prispieť do diskusie a začína mať nádej, že svojim 
príspevkom daný problém uľahčí, vyriešiť. Výsledkom zmeny jednania k otvorenejšiemu 
postoju je aj zvýšenie pocitu istoty a odvahy. 

U niektorých ľudí sa ich vnímanie reality začína meniť otrasením ilúzií a sklamaním. 
Vedenie, znamená preniknúť pod povrch a zamieriť ku koreňom. Znamená to zamieriť k 
príčinám, vedieť, čo znamená „vidieť“ skutočnosť v jej podstate. Umožňuje pochopiť pravdu 
a podľa nej ďalej žiť. U resilientných ľudí sa tento typ poznania vyskytuje vo väčšej miere 
ako u tých, čo sa pred problémami vzdávajú. Prichádzajú totiž na podstatu toho, prečo sa 
k nim okolie nechovalo blaho a prečo často krát trpeli vo vlastných rodinách. Toto poznanie 
im potom napomáha k ďalšiemu kroku, kroku úprimného prijatia svojej, aj keď tvrdej reality 
a aj minulosti, ktorú si tak na základe vlastných úsudkov dokážu už vysvetliť. Začnú sa dívať 
na tých, čo im ublížili, skôr ako na bytosti slabé, bezbranné, bez možnosti pomôcť sami sebe 
a preto často veľmi trpiace, ktoré tento žiaľ nedokázali uniesť a svoju negatívnu minulosť 
a nezrelosť preniesli na svoje deti. Ľudia, ktorí na tento fakt prišli, tí, ktorí sa nad ním 
pozastavili, akoby už potom chceli prerušiť niť ubližovania z minulosti. Títo ľudia sú často 
krát hlboko veriaci. Nie sú členmi nijakej cirkvi, ale veria v „životnú spravodlivosť“ a v „ za 
dosť učinenie“ svojich skutkov. 
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ABSTRAKT 
 
Důsledky krize se více či méně citelně promítají do všech sfér hospodaření - státního, firemního i toho 
domácího, rodinného. Šetření, úsporná opatření, snižování a omezování nákladů jsou první reakcí všech 
subjektů národního hospodářství. Jak se tato současná situace odrazila na poptávce po pojistných produktech 
i v nabídce produktů  pojišťoven, to je předmětem tohoto příspěvku. 

KLÍ ČOVÁ  SLOVA 
Pojištěnost, životní pojištění, neživotní pojištění, předepsané pojistné, počet pojistných smluv 
 

VÝSLEDKY  
 

Jedním z ukazatelů vyspělosti ekonomiky země je úroveň pojistného trhu. Pojištění 
plní ve všech vyspělých tržních ekonomikách nezastupitelnou úlohu. Vzhledem ke své 
podstatě a dlouhodobému charakteru je významným prvkem stabilizace hospodářství, hlavní 
úlohu však plní pro jednotlivce, kterým umožňuje snáze se vypořádat s různými negativními 
životními situacemi.  

V České republice je dlouhodobě podíl životního pojištění na celkovém pojištění 
významně nižší (viz Graf 3). Ve vyspělých státech Evropy, je poměr životního pojištění a 
neživotního pojištění 60 : 40, ve prospěch životního pojištění. Tento fakt je dán historicky, v 
České republice se volný trh v oblasti pojištění začal tvořit až v devadesátých letech.  

Česká republika má tedy v oblasti pojistného trhu životního pojištění značný potenciál. 
Nízké hodnoty pojištěnosti  a škodovosti zvyšují atraktivitu českého trhu v očích komerčních 
pojišťoven. Životní pojištění sice vykazuje dlouhodobou tendenci růstu, ta se ale postupně 
zpomaluje.  

Důvodů k poklesu zájmu obyvatel o produkty životního pojištění je zřejmě několik:  

• vyprchání motivace vyvolané zavedením daňových zvýhodnění 
• lepší podmínky pro penzijní připojištění 
• stále nezrealizovaná státní důchodová reforma 
• nízká škodovost, která může odrazovat klienty 
• současná produktivní generace nemá vypěstovanou důvěru v dlouhodobé finanční 

produkty z oblasti životního pojištění 
• pojem „fond“, který je spojován s investičním životním pojištěním, je zprofanovaný 

z dob kupónové privatizace 
 

V minulých letech bylo investiční životní pojištění nejprogresivnějším produktem 
v této oblasti. Světová finanční krize a s ní spojený propad akciových trhů působí propad 
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popularity tohoto produktu. Další příčinou současné situace je celkové snižování výdajů 
domácností, které se také nepříznivě odráží na pojistném trhu.  

V segmentu životního pojištění se v souvislosti s hospodářskou krizí téměř zastavilo 
sjednávání pojištění s příspěvkem od zaměstnavatelů z důvodu převisu pracovní síly na 
českém trhu a dále se výrazně zpomalila dynamika sjednávání vkladových životních produktů 
pojišťoven. Tyto faktory negativně ovlivnily segment životního pojištění.  

Současná nejistota na finančních trzích způsobila snížený zájem o rizikové investice  
a naopak vyvolala zvýšený zájem o ty produkty životního pojištění, které poskytují s vyšší 
míru garance a zajištění. 

Následující graf zobrazuje dosavadní vývoj a také poměr odvětví životního pojištění  
a neživotního pojištění za posledních 17 let. 

Graf 3 Vývoj objemu předepsaného pojistného v ČR 

Zdroj: Vlastní zpracování údajů z Česká asociace pojišťoven.  

Česká asociace pojišťoven koncem října zveřejnila aktuální statistiky vývoje 
pojistného trhu za prvních devět měsíců letošního roku. V těchto výsledcích jsou zřetelné 
zásadní dopady aktuální ekonomické situace. V meziročním srovnání narostl objem 
celkového předepsaného pojistného jen o 2 % na 103,9 mld. Kč. Stagnaci zaznamenaly 
ukazatele, jakými jsou například počet smluv ve kmeni nebo obchodní produkce nových 
smluv, vidíme tedy, že se dopady ekonomické krize dotýkají i tohoto sektoru.  

Nejvýraznějším dopadem krize je viditelná disproporce mezi celkovým předepsaným 
pojistným v životním pojištění, které narostlo o 4 %, a obchodní produkcí nových smluv 
životního pojištění, která poklesla o 0,87 %. V souvislosti s předchozím pádem finančních 
trhů byl zaznamenán úbytek prodeje investičního životního pojištění. Klienti mají tendenci se 
vracet k životnímu pojištění s garantovaným výnosem. Zatímco předepsané pojistné u běžně 
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placených smluv narostlo o 6 %, u jednorázově placených smluv se předepsané pojistné 
snížilo o 1,3 %. 

Důvod rozporu mezi vzrůstajícím předepsaným pojistným a úbytkem smluv v 
životním pojištění vyplývá z celkového zpomalení trhu s realitami, a tedy i s menším 
prodejem finančních produktů, jakými jsou úvěry nebo hypotéky. V době, kdy si lidé 
uvědomují větší pravděpodobnost ztráty zaměstnání, se obávají větších závazků. Zájem o 
hypotéky, který klesl o 55 %, se promítl i do objemu produkce nových smluv životního 
pojištění. Druhým aspektem pak je dopad krize na klienty jako takový. Jen některých občanů 
se dopady ekonomické krize dotkly natolik, že byli nuceni smlouvy ukončit. Další část klientů 
zřejmě zvažuje své možnosti a se sjednáním životního pojištění vyčkává. Naopak je ale 
mnoho stávajících klientů, kteří si uvědomují ještě více různá aktuální rizika a zvyšují svoji 
pojistnou ochranu. V tom jim vychází vstříc pojišťovny, které přicházejí s novými trendy. 
Zaměřují se například na pojištění ztráty zaměstnání a pokrytí rizik v jejím důsledku, a to ve 
všech typech pojištění. 

Na trh byly uvedeny nové produkty, mezi nejvyhledávanější produkt patří pojištění 
složenek, které lidem dává jistotu, že i v době ztráty zaměstnání nebo nemoci jsou schopni 
platit své závazky řádně a včas (jde zejména o výdaje za nájem či podnájem, odběr elektřiny, 
plynu a vody, školné na různé typy škol a podobně). Důvodem pojistné události je kromě 
nemoci či úrazu také zánik pracovního místa pro nadbytečnost, což bývá nejčastější příčinou 
současné nezaměstnanosti. Pojistku navíc mohou využívat i ti, kteří ze zdravotních důvodů 
nebo kvůli insolventnosti ukončí samostatnou výdělečnou činnost. Pojistné plnění je 
vypláceno bez ohledu na výši odstupného od bývalého zaměstnavatele. Další produkty pak 
pokrývají i splátky hypotéky. 

Krize výrazně zasáhla automobilový průmysl to se projevilo na výsledcích povinného 
ručení a havarijního pojištění (viz tabulka 1 a tabulka 2).  

Tabulka 7 Vývoj předepsaného pojistného za první tři kvartály roku 

1.- 9.měsíc / 2008 1.- 9.měsíc / 2009 
Změna 

2008/ 2009 Ukazatel 
v tis. Kč v tis. Kč  v % 

Předepsané pojistné celkem 101 863 716 103 920 398 2,02

Životní pojištění 40 424 829 42 059 643 4,04

v tom: běžně placené 29 198 049 30 975 112 6,09

          jednorázově placené 11 226 781 11 084 531 -1,27

Neživotní pojištění 61 438 887 61 860 755 0,69

z toho: zákonné pojištění odpovědnosti 4 648 606 4 645 832 -0,06

           pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 18 170 766 18 215 260 0,24

           havarijní pojištění vozidel 12 676 389 12 543 656 -1,05

           podnikatelská pojištění (bez zákonného poj.) 13 268 364 13 746 502 3,60

Zdroj: Vlastní výpočty z podkladů České asociace pojišťoven  
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Podle Síkory15 je vyšší počet nově uzavřených smluv povinného ručení (+ 5 %) 
ovlivněn důsledným uplatňováním sankcí vůči současným neplatičům ze strany České 
kanceláře pojistitelů podle nové zákonné úpravy.  

U povinného ručení došlo k nepatrnému nárůstu předepsaného pojistného o 0,2 %. 
Předepsané pojistné u havarijního pojištění zaznamenalo 1% snížení. Zde je možné vidět 
opačný poměr mezi počtem uzavřených smluv a předepsaným pojistným než u výše 
zmiňovaného životního pojištění. Do čísel se pozitivně promítly také příjmy ze sankcí. Řada 
motoristů, na jejichž likvidaci škod byly dosud vynakládány nemalé částky z garančního 
fondu, byla zákonem i systematickou a důslednou činností České kanceláře pojistitelů nucena 
si sjednat povinné ručení. Často se však jedná o vozidla staršího roku výroby, u nichž řidiči 
necítí tak naléhavou potřebu sjednat si havarijní pojištění. Relativní stagnace tohoto segmentu 
je samozřejmě způsobena i oslabením v automobilovém průmyslu a omezeným prodejem 
vozidel, dále pak jejich nižšími cenami. Fakt, že motoristé v současné době preferují nákup 
nižší a střední kategorie vozidel, má rovněž dopad na cenu pojistného. 

Stagnace předepsaného pojistného v oblasti  pojištění odpovědnosti z provozu vozidla  
a havarijního pojištění má tedy na svědomí především stále zmiňovaný pokles prodeje vozidel 
a jejich klesající ceny. Na vývoj v oblasti povinného ručení mají vliv příznivé ceny pro 
klienty, které jsou způsobeny vysokým konkurenčním prostředím pojišťoven. 

Nepříznivá ekonomická situace ovlivňuje i chování podnikatelů, kteří nepodceňují 
ochranu svých firem před hrozícími riziky. O necelá dvě procenta narostl počet smluv  
v oblasti podnikatelských pojištění, v objemu předepsaného pojistného se jedná o růst 3,6 %. 

Kvůli potížím podnikové sféry prudce roste zájem nejen o pojištění pohledávek, ale  
i o pojištění odpovědnosti manažerů firem. Pojišťovny nyní dobře prodávají i takové 
speciality, jako je pojištění klíčových osob, pojistky proti zpronevěře či proti únosu. Zájem  
o pojištění odpovědnosti manažerů a členů statutárních orgánů vzrostl proti období před krizí 
asi o třicet procent. Pojištění kryje manažerům například právní náklady, pokud by byli 
zažalováni za chybné rozhodnutí, a také případnou způsobenou škodu. 

 

Tabulka 8 Vývoj počtu smluv za první tři kvartály roku 

1.- 9.měsíc / 2008 1.- 9.měsíc / 2009 
Změna 

2008/ 2009 Ukazatel 
v tis. Kč v tis. Kč  v % 

Počet smluv v pojistném kmeni celkem 22 874 755 23 242 158 1,61

Životní pojištění 6 939 034 6 878 881 -0,87

Neživotní pojištění 15 935 721 16 363 277 2,68

           pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 6 109 434 6 412 932 4,97

           podnikatelská pojištění (bez zákonného poj.) 796 964 812 453 1,94

Zdroj: Vlastní výpočty z podkladů České asociace pojišťoven  
 
 

                                                 
15 Tomáš Síkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven 
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ZÁVĚR 
 

Údaje České asociace pojišťoven za třetí čtvrtletí 2009 potvrzují předchozí odhady 
ČAP minimálního růstu předepsaného pojistného a výkonové stability pojistného trhu. 

Celkový objem předepsaného pojistného vzrostl meziročně o 2 % na 103, 9 mld. Kč.  

Největší tempo růstu zaznamenalo předepsané pojistné u životního pojištění (+ 4 %), 
konkrétně běžně placené smlouvy (+ 6,1 %).  

Předepsané pojistné u  neživotního pojištění navýšilo o pouhých 0,7 %, největší pokles 
zaznamenalo havarijní pojišťění (-1%). 

Poté, co se ekonomika zotaví, lze očekávat lepší výsledky investování a s tím spojený 
růst životního i neživotního pojištění. 

 

ZDROJE 
LYČKOVÁ, Taťána - ČEJKOVÁ, Viktória - KONEČNÝ, Alois. Vývoj pojistného trhu 
životního pojištění pod tíhou finanční krize. In Evropské finanční systémy 2009 - Sborník 
příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno : Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-
80-210-4882-9, s. 252-255. Brno.  
 

Česká asociace pojišťoven [on-line]. Dostupné na WWW: http://www.cap.cz  

 
Česká národní banka [on-line]. Praha: Česká národní banka, 2003-2008. Dostupné na WWW: 

http://www.cnb.cz 
 
Český statistický úřad  [on-line]. Český statistický úřad, 2009. Dostupné na WWW:       
            http://www.czso.cz 



 - 168 - 

LIDSKÉ ZDROJE V REGIONÁLNÍM ROZVOJI KRAJE 
VYSOČINA 

 
Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. 

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Tolstého 16, Jihlava 

Tel. 723313956, 567275283 
e-mail: mertlova@vspj.cz 

ABSTRAKT 
 
Příspěvek se zabývá konkurenčními faktory kraje Vysočina, zejména je zaměřen na popis a analýzu 
pracovních zdrojů, které jsou limirujícím faktorem pro zvyšování konkurenceschopnosti. Ve druhé části je 
popsána struktura odvětví s rozhodujícím podílem na ekonomiku regionu.  
 

ABSTRACT 
 
The paper deals with competitive factors of the Vysočina region; it is especially focused on the description and 
analysis of labour resources, which are the limiting factor for increasing competitiveness. In the second part 
the structure of branches is described with a determining stress on the region’s economy.  
 

1. CHARAKTERISTIKA KRAJE VYSO ČINA  
 

Název kraje Vysočina1 vyjadřuje skutečnost, že se tento správní celek rozkládá na 
podstatné části Českomoravské vrchoviny, která je charakteristická zvlněnou krajinou ležící 
mezi oběma historickými zeměmi České republiky. Nadmořská výška Českomoravské 
vrchoviny dosahuje přes osm set metrů výšky ve dvou výrazných masivech, Žďárských vrších 
na severu kraje a Jihlavských vrších na jihozápadě. Středem kraje probíhá evropské rozvodí, 
které rozděluje kraj na dvě téměř stejné části.  

Kraj Vysočina se rozkládá na ploše 6 796 km2, celkový počet obyvatel je 513 195. 

Přírodní podmínky Vysočiny byly rozhodující pro  vznik  více než tisíce sídel, která 
jsou propojena hustou sítí silnic. Jedná se o pro Vysočinu charakteristické malé vesnice 
nepříliš vzdálené od místního centra, jímž bývá klidné malé město se třemi až deseti tisíci 
obyvatel. Bývalá okresní města Třebíč, Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Žďár mají více než 
dvacet tisíc obyvatel, krajské město Jihlava dosahuje počtu padesáti tisíc. Růst životní úrovně 
a mobilita obyvatelstva dává předpoklady pro další rozvoj tohoto uspořádání a je 
pravděpodobné, že současné rozložení sídel v regionu  bude výhodou jak z pohledu 
obyvatelstva, tak i z pohledu zaměstnavatelů. Umožňuje využívat výhody venkovského 
bydlení a přitom zaručuje možnost snadného dojíždění do zaměstnání i dostupnost dalších 
struktur městského centra.  

                                                 
1 www.kr-vysocina.cz 
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Metropolí kraje je Jihlava, nejstarší horní město českých zemí, které patřilo ve 
středověku k nejbohatším městům českého království, a to především díky těžbě stříbra. 
Rozkládá se po obou stranách bývalé zemské hranice mezi Čechami a Moravou.16 

 

Obyvatelstvo17 
 

Kraj Vysočina měl podle statistické bilance k 31. prosinci 2008 celkem 515 411 
obyvatel, tedy o 5 297 (o 1,0 %) více než v roce 2004. Na tomto vývoji se již třetím rokem v 
řadě kladně podílel přirozený přírůstek, kdy počet živě narozených v letech 2006 až 2008 byl 
vyšší než počet zemřelých a přirozenou měnou tak v kraji přibylo celkem 1 332 obyvatel. V 
posledních čtyřech letech bylo rovněž zaznamenáno kladné migrační saldo, díky kterému se 
zvýšil počet obyvatel Vysočiny o 3 965 osob. 

Meziroční pokles počtu obyvatel byl z okresů Vysočiny zaznamenám pouze na 
Třebíčsku (-125 osob), u všech ostatních okresů se počet obyvatel proti minulému roku 
zvýšil, nejvíce na Jihlavsku o 774 osob. Z celkového počtu 5 402 přistěhovalých na Vysočinu 
v roce 2008 představovali cizinci 40,3 %, v absolutním vyjádření to bylo 2 175 osob. Mezi 
přistěhovalými z ciziny převažovali muži (62,5 %). 

 

Zaměstnanost a mzdy 
 

V roce 2008 pracovalo v ekonomických subjektech se sídlem na území kraje 
Vysočina, bez podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců, průměrně 136 728 fyzických 
osob, což bylo o 0,7 % méně oproti roku 2007. 

Průměrná hrubá měsíční mzda dosáhla na Vysočině v roce 2008 výše 20 616 Kč v 
přepočtu na fyzické osoby, což představovalo zhruba 87,6 % průměrné hrubé měsíční mzdy v 
ČR (23 542 Kč). 

Meziroční nárůst o 8,7 % byl nejvyšší ve srovnání krajů (mimo hlavního města Prahy). 

 
 Výběrové šetření pracovních sil 

 
Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil bylo v kraji Vysočina v roce 2008 

zaměstnáno v hlavním zaměstnání 246,4 tisíc osob, tj. téměř 5 % z celkového počtu 
zaměstnaných v ČR. Nejvíce osob pracovalo na Vysočině v průmyslu, a to 33,8%, dále 
následuje obchod, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží (12 %). V odvětví 
zemědělství, lesnictví, rybolov a související činnosti pracovalo 9,7 % osob, což je nejvyšší 
podíl v rámci všech krajů v ČR a ve stavebnictví bylo zaměstnáno 9,2 % osob. Míra 
ekonomické aktivity, tj. podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných k počtu osob starších 15 
let v roce 2008 dosáhla výše 57,8% a meziročně se snížila o 1,4 procentního bodu. Na 
zkrácenou pracovní dobu pracovalo v roce 2008 v kraji 15,8 tisíc osob, z toho 12,3 tisíc žen. 

 
 
 
 

                                                 
16 www.kr-vysocina.cz 
17 vývoj kraje Vysočina za rok 2008 (materiál ČSÚ Jihlava) 



 - 170 - 

Nezaměstnanost 
 

Počet neumístěných uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce dosáhl v 
kraji Vysočina k 31. 12. 2008 celkového počtu 17 874 osob, z toho 9 278 ( 51,9 % ) žen. V 
meziročním porovnání to představuje zvýšení o 10,3 %, v absolutním vyjádření o 1 672 osob. 
Míra registrované nezaměstnanosti zjištěná podle údajů úřadů práce dosáhla v roce 2008 výše 
6,27 %, v roce 2007 pak 5,63 %. Nejvyšší hodnoty v rámci Vysočiny jsou trvale 
zaznamenány v okrese Třebíč a naopak na Pelhřimovsku je dlouhodobě vykazována nejnižší 
míra nezaměstnanosti. V posledních deseti letech byla míra nezaměstnanosti pod průměrem 
ČR, pouze v roce 2008 byla míra nezaměstnanosti v kraji vyšší než celorepublikový průměr. 
Kraj Vysočina  byl na osmém místě podle pořadí krajů v nejnižší nezaměstnanosti ( 
z celkového počtu 14 krajů). 

Z počtu neumístěných uchazečů o práci se v meziročním srovnání zvýšil počet 
absolventů škol o15,1 % a naopak se snížil o 4,3 % počet osob se zdravotním postižením. 
Příspěvek v nezaměstnanosti ke konci roku 2008 pobíralo 8 407 osob, tedy o 40,2 % více 
oproti roku 2007.  

Počet volných pracovních míst ke konci roku 2008 činil na Vysočině 2 414, což 
představuje meziroční snížení o 58,1 %. Na jedno volné pracovní místo tak připadlo v 
průměru 7,4 uchazečů, zatímco v roce 2007 to bylo pouze 2,8 uchazečů.  

 

Míra nezaměstnanosti na Vysočině v roce 2009 
 

Úřady práce v kraji Vysočina registrovaly letos na konci února 22 956 uchazečů o 
práci. Míra registrované nezaměstnanosti tak v kraji dosáhla 8,2 %, což je nejvyšší hodnota od 
března 2006. V listopadu 2008 poprvé po deseti letech překročila hodnota míry registrované 
nezaměstnanosti na Vysočině průměr České republiky (viz obr. 1).  

 
Obr. 1: Vývoj míry registrované nezaměstnanosti v kraji Vysočina a v ČR (červenec 2004 – 

únor 2009) 
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Zdroj: Václav Novák18, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz 

                                                 
18 Václav Novák, odbor regionálního rozvoje, telefon: 564 602 542, e-mail: novak.v@kr-vysocina.cz 
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Současná hospodářská krize má na Vysočině značně diferencovaný územní dopad. 
Jednoznačně nejvyšší meziroční nárůst počtu nezaměstnaných (resp. zvýšení míry 
nezaměstnanosti) byl zaznamenán v okolí Světlé nad Sázavou. Trojnásobný nárůst počtu 
uchazečů o práci byl v tomto regionu zapříčiněn především ukončením výroby v místním 
sklářském podniku Sklo Bohemia, a.s. To v konečném důsledku znamená, že situace na trhu 
práce v obvodu Světlá nad Sázavou je v rámci kraje Vysočina nejhorší. Výrazné propouštění 
zasáhlo dále okolí Humpolce, Pelhřimova, kde došlo k propouštění zaměstnanců v souvislosti 
s útlumem výroby v textilním průmyslu a Jihlavy, což souvisí s výrazným propouštěním 
zaměstnanců v odvětví automobilového průmyslu. 

Nejnižší nárůst počtu nezaměstnaných byl vykázán ve východní polovině kraje 
Vysočina v okolí místních center Novoměstsko, Bystřicko, Třebíčsko, Moravskobudějovicko, 
Náměšťsko. Je však nutno konstatovat, že míra nezaměstnanosti v těchto regionech je i nadále 
jedna z nejvyšších v kraji. 

 

2. EKONOMICKÁ VÝKONNOST KRAJE 19 
 

Organizační struktura podnikatelských subjektů 
 
Na konci roku 2008 bylo v Registru ekonomických subjektů (RES) evidováno v kraji 

Vysočina celkem 101 703 subjektů s přiděleným identifikačním číslem (IČO), což jsou 
zhruba 4 % celostátního počtu. 

Jedná se o všechny subjekty s přiděleným IČO, bez rozlišení jejich ekonomické 
aktivity. V meziročním porovnání došlo k nárůstu o 2 746 subjektů, tj. o 2,8 %. Nejvíce 
subjektů má v rámci kraje evidováno své sídlo v okrese Žďár nad Sázavou (23,4 tisíc) a 
naopak nejméně v okrese Pelhřimov (15,4 tisíc). Podle právní formy převažují fyzické osoby. 
Od roku 2004 se jejich počet zvýšil o 3 157, tj. o 4 %. Z fyzických osob převažují živnostníci, 
tzn. osoby podnikající na základě živnostenského zákona. 

Tab. 2 Ekonomické subjekty v kraji Vysočina podle vybraných právních forem (stav k 31. 12.2008) 
 2004 2005 2006 2007 2008 Index 
Registrované 
subjekty 
celkem 

95816 95715 97157 98957 101703 106,1 

V tom PO 16255 16790 17319 18011 18985 116,8 
Z toho 
obchodní 
společnosti 

 
6073 

 
6308 

 
6577 

 
6828 

 
7127 

 
117,4 

 Z toho a.s. 424 431 441 449 452 106,6 
Družstva 552 555 553 557 558 101,1 
FO 79561 78925 79838 80946 82718 104,0 
Z toho 
živnostníci 

66500 66109 67073 68479 70136 105,5 

Rolníci a 
zemědělští 
podnikatelé 

7796 7558 7458 7403 7369 94,5 

Ostatní FO 
svob.pov. 

5265 5258 5307 5064 5213 99,0 

Zdroj: ČSÚ Jihlava, vývoj kraje Vysočina za rok 2008 

                                                                                                                                                         
 
19 ČSÚ Jihlava, vývoj kraje Vysočina za rok 2008 
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Z hlediska třídění odvětvové klasifikace se nejvíce podnikatelských subjektů zabývalo 
obchodem, tj. obchod, oprava motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a pro 
domácnost (23,0 %). Druhé místo zaujímá průmysl (15,1 %), především zpracovatelský. 

Více než polovina subjektů zapsaných v roce 2008 v RES nemá uveden počet svých 
zaměstnanců a více než jedna třetina subjektů nezaměstnává žádného pracovníka. Do 
kategorie 1 – 5 zaměstnanců se zařadilo 7,4 % subjektů a počet 6 – 19 pracovníků uvedlo 2,4 
% subjektů. Podíl ostatních velikostních skupin nepřesahoval jedno procento. V kategorii 
subjektů s více než 1 000 zaměstnanců mělo v kraji Vysočina sídlo 14 firem. 

 
Charakteristika jednotlivých sektorů hospodářství 
 
Zemědělství 

Vysočina je regionem, který je převážně zemědělsky orientovaný. Po roce 1989 došlo 
k velkým změnám v tomto odvětví, podobně jako i v celé ČR. Zemědělská činnost přestává 
být rentabilní, dochází k útlumu převážně živočišné výroby a k ukončování činnosti řady 
firem, zejména FO. 

V roce 2008 bylo v kraji Vysočina prodáno (podniky nad 10 ha zemědělské půdy se 
sídlem v kraji) 456 403 tun obilovin celkem, tj. o 23 606 tun více než v předchozím roce. 
Nárůst představuje 5,5 %. Na celkovém prodeji obilovin v České republice se kraj podílí 8,7 
%, což je 4. nejvyšší podíl. 

Nejprodávanější komoditou je pšenice, které se prodalo 235 325 tun (51,6 %) a 
ječmen, jehož se prodalo 151 580 tun (33,2 %). Charakteristickou plodinou pro Vysočinu jsou 
brambory. Konzumních brambor bylo prodáno v roce 2008 celkem 133 243 tun, což je 38,6 
% z prodeje v celé České republice. Proti předchozímu roku se prodej zvýšil o 19 255 tun, tj. 
o 16,9 %. Další významnou plodinou pro Vysočinu je řepka, jejíž osevní plochy se v 
posledních letech neustále zvyšují. V roce 2008 jí bylo sklizeno 104 083 tun a z celkové 
sklizně v České republice to představuje 9,9%, což je třetí největší podíl hned za 
Středočeským (22,0 %) a Jihočeským krajem (11,1 %). 

Na základě soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu 2008 byl v porovnání s rokem 
2007na Vysočině zaznamenán pokles u stavů skotu i prasat a naopak výrazný nárůst počtu 
ovcí a koňů. Stavy skotu poklesly o 0,8 %, což v absolutním vyjádření představovalo snížení 
o více jak 1 800 kusů. K daleko výraznějšímu úbytku došlo na Vysočině u stavů prasat, které 
proti roku 2007 poklesly o 47 tisíc kusů, jedná se o pokles o 11,3 %. 

Za rok 2008 bylo v kraji Vysočina vyrobeno 52 203 tun masa (měřeno jateční 
hmotností zvířat). 

Produkce masa se meziročně zvýšila o 1 561 tun, tj. o 3,1 %, což je nejvyšší nárůst 
mezi všemi kraji. Objem produkce masa v kraji představuje 13,1 % z celorepublikového 
úhrnu. Z celkové produkce masa připadá 79,7 % na vepřové (meziroční nárůst o 1,6 %) a 20,3 
% na hovězí a telecí (meziroční nárůst o 9,3 %). 

 
Průmysl 

V roce 2008 mělo v kraji Vysočina sídlo 151 průmyslových podniků se 100 a více 
zaměstnanci, což představuje 5,9 % z republikového úhrnu. Převažující zastoupení měl v kraji 
zpracovatelský průmysl (148 podniků, tj. 98 %), z něj pak převažuje výroba potravinářských 
výrobků a nápojů a tabákových výrobků (26 podniků), výroba základních kovů, hutních a 
kovodělných výrobků (23 podniků) a výroba a opravy strojů a zařízení (19 podniků). Největší 
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zaměstnavatelé kraje jsou podniky z oblasti automobilového průmyslu, které výrazně 
ovlivnily nárůst nezaměstnanosti ve spojitosti s útlumem činnosti tohoto odvětví.  

 
Stavebnictví 

Objem základní stavební výroby dosáhl v roce 2008 ve 112 stavebních podnicích s 
dvaceti a více zaměstnanci se sídlem v kraji Vysočina 9 644 milionů Kč. Ve srovnání s rokem 
2007 to představuje pokles o 0,1 %. Na celkovém objemu základní stavební výroby v celé 
České republice se tak Vysočina v roce 2008 podílela 3,5 %. V rámci kraje největší podíl na 
základní stavební výrobě připadal na okresy Třebíč (29,2 %) a Jihlava (28,4 %). Ve srovnání s 
předchozím rokem tento ukazatel nejvíce vzrostl v okrese Havlíčkův Brod (6,1 %), k 
mírnému zvýšení došlo na Třebíčsku, ve zbývajících okresech kraje se objem základní 
stavební výroby snížil. 

 
Cestovní ruch 

V hromadných ubytovacích zařízeních (hotely, penziony, ostatní hromadná ubytovací 
zařízení) kraje Vysočina se v roce 2008 ubytovalo 395 820 hostů, což je o 22 881 osob méně 
než v předchozím roce (tj. o 5,5 %). Z celkového počtu hostů ubytovaných v České republice 
jsou to pouze tři procenta a v pomyslném žebříčku je Vysočina na dvanáctém místě. Za 
Vysočinou je jen Ústecký a Pardubický kraj. Z celkového počtu ubytovaných bylo 54 532 
nerezidentů (do roku 2006 se užíval termín cizinci), tj. 13,8%. Jedná se o nejnižší podíl 
nerezidentů v rámci republiky (ČR 51,8 %). Nejvyšší podíl byl zaznamenán v Hlavním městě 
Praze, kde dosáhl 88,3 %. 

Poměrně krátká je doba pobytu. V kraji Vysočina se hosté v průměru zdrželi 3,5 dne, 
což je o 0,6 dne méně než v České republice.  

 

3. MODELY HODNOCENÍ REGIONÁLNÍ KONKURENCE 
 
3.1 Konkurenční schopnost  
 

V Evropské unii je konkurenceschopnost definována jako „schopnost regionů 
produkovat výrobky a služby, které obstojí na mezinárodních trzích, a současně je zajištěno 
udržení vysokých a trvalých příjmů jejich obyvatel.“20  

Obecnější forma vymezení říká, že konkurenceschopnost je „schopnost firem, odvětví, 
regionů, národů a nadnárodních regionů generovat vysokou úroveň příjmů a zaměstnanosti“21. 

Regionální konkurenceschopnost je stále častěji používaným termínem, i když existují 
problémy s vymezením a jednoznačností tohoto pojmu22. Její měření je založené na měření 
makroekonomické konkurenceschopnosti, které vychází z měření ukazatelů 
makroekonomického výkonu, úrovně využití zdrojů a úrovně životního standardu. Do první 
skupiny se řadí ukazatele HDP na obyvatele, produktivita práce, míra nezaměstnanosti, tvorba 
fixního kapitálu na obyvatele.  Ve druhé skupině jsou zastoupeny ukazatele výdaje na vědu 
a vývoj, zaměstnanost ve vědě a vývoji, přímé zahraniční investice a podíl vysokoškoláků na 
celkové zaměstnanosti. Třetí skupina ukazatelů zahrnuje přírůstek obyvatelstva migrací, 

                                                 
20 Němeček,P.: Vybrané pojmy tržní ekonomiky. Brno Nakladatelství VUT 1992. ISBN 80-214-0458-2 
21  Garelli. Definice přijatá na půdě OECD 
22  Martinčík,D.: Budování konkurenceschopnosti měst a regionů v teorii a praxi.Plzeň Nakladatelství ZČU 
2007. ISBN  978-80-7043-632-5 
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kvalitu ovzduší, kriminalitu a střední délku života. Sleduje se velikost i dynamika těchto 
ukazatelů. 

Krajský úřad Jihlava vytvořil interaktivní model zkoumání konkurenceschopnosti 
regionu Vysočina, který má přístupný  na svých webových stránkách. Zvolená metodika 
vychází z publikace Jaroslava Kahouna Ukazatele regionální konkurenceschopnosti v ČR a 
umožňuje provádět porovnání ukazatelů jednotlivých krajů v rámci celé ČR z pohledu 
dosaženého pořadí i z pohledu dynamiky růstu.  

Pro potřeby tohoto příspěvku byly zvoleny ukazatele charakterizující úroveň lidských 
zdrojů, tzn., že můžeme vyhodnotit produktivitu práce, průměrnou míru nezaměstnanosti jako 
ukazatele makroekonomické úrovně, podíl zaměstnanců výzkumu a vývoje a podíl 
zaměstnaných vysokoškoláků jako ukazatel inovační schopnosti kraje, průměrné výdaje na 
výzkum a vývoj jako ukazatel inovační výkonnosti kraje a střední délku života a průměrnou 
mzdu jako ukazatel kvality života v kraji Vysočina. U těchto veličin bylo zkoumáno dosažené 
pořadí v průměru let 2000 – 2006 a dynamika růstu jednotlivých ukazatelů. 

 

3.2 Výsledky vyhodnocení makroekonomické výkonnosti 

Hodnocení je provedeno z publikovaných výsledků studie „Jak se žije na Vysočině“, 
autorů M. Vystrčila a J. Šulce za roky 2000 - 200623 

• Produktivita práce – kraj Vysočina je na 2. místě v tempu růstu produktivity práce 
na pracovníka, index růstu produktivity práce za roky 2006/ 2000 je 148,6 % 

• Nezaměstnanost – od roku 2000 do roku 2006 byla nezaměstnanost vždy pod 
průměrem ČR, v listopadu 2008 poprvé překročila republikový průměr, tento trend 
pokračoval i v roce 2009, kdy za únor 2009 dosáhla hodnoty 8,2 %, což je 0,9 % nad 
průměrem ČR. 

• Podíl zaměstnanců výzkumu a vývoje - v tomto ukazateli je kraj hluboce pod 
průměrem ČR, kdy vykazuje pouze 2,6 zaměstnance výzkumu a vývoje na 1000 
zaměstnanců (průměr ČR 9,4).  

• Podíl vysokoškoláků na 1000 pracovníků NH – kraj má nízký podíl vysokoškoláků 
na počtu zaměstnaných v NH (11,7%, ČR 14,9%), tato situace je dána i tím, že v kraji 
nebyla žádná vysoká škola, teprve v roce 2005 začala působit VŠPJ Jihlava a 
Západomoravská univerzita v Třebíči.   

• Průměrné výdaje na výzkum a vývoj – v kraji jsou vynakládány nízké průměrné 
výdaje na výzkum a vývoj na 1 obyvatele, což opět souvisí se skutečností, která 
přetrvává na základě historických skutečností zemědělského regionu, neexistence 
vysokoškolských institucí (911 Kč, průměr ČR 3 402 Kč)  

• Střední délka života – kraj je na 1. místě s průměrnou délkou dožití 77 let věku, 
jedná se o kladný důsledek relativně čistého životního prostředí v kraji.  

• Průměrná mzda – kraj vykazuje nejvyšší tempo nárůstu hrubé mzdy v ČR. Průměrná 
hrubá měsíční mzda dosáhla na Vysočině v roce 2008 výše 20 616 Kč, ČR 23542 Kč. 
I tato situace je výsledkem změn, které se udály po roce 1989, vznikem přímých 
zahraničních investic v regionu a rozvojem zejména průmyslové výroby. 

• Porovnání celkové výkonnosti krajů – kraj Vysočina je na 6. místě v porovnání 
výkonnosti, při posuzování dynamiky vývoje je na 1. místě (údaje za roky 2000 – 
2006). 

                                                 
23  Vystrčil,M.- Šulc, J.: Jak se žije na Vysočině. Krajský úřad Vysočina: Jihlava 2007se žije  
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ZÁVĚR:  
 

Vysočina je regionem, který se vyznačuje vysokou dynamikou vývoje, odvozenou 
zejména od rozvoje automobilového průmyslu, který v regionu vytváří pracovní příležitosti 
pro  značnou část obyvatelstva. Tento příznivý aspekt se projevil zejména do dynamiky 
výkonnosti kraje i do růstu průměrných mezd, do růstu produktivity práce,  zároveň však 
sebou přináší riziko jednostranně zaměřeného rozvoje regionu.  

Významným ukazatelem, který charakterizuje možnosti zvýšení ekonomické 
výkonnosti regionu je ukazatel nezaměstnanosti, jenž vyjadřuje poměr uchazečů o pracovní 
místo vzhledem k celkově ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu. Do roku 2008 byl tento 
ukazatel pod průměrem ČR, v souvislosti se vznikem hospodářské recese dochází k jeho 
navýšení nad průměr ČR a nezaměstnanost se stává problémem zejména pro ohrožené 
skupiny osob, jako jsou absolventi, matky po návratu do zaměstnání z mateřské dovolené  a 
lidé ve vyšších věkových kategoriích.  

Při posuzování inovační výkonnosti kraje charakterizované  podílem výdajů na vědu a 
výzkum a dále, počtem zaměstnaných vysokoškoláků je zřejmé, že se jedná o oblast, kde je 
potřeba hledat cesty ke zlepšení a na úrovni zaměstnavatelů, veřejnoprávních institucí a 
vzdělávacích subjektů budovat předpoklady pro budoucí rozvoj regionu. 
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Motto:  
 
Důvěra je jako velmi jemná květinka – dlouho jí trvá, než rozkvete a snadno se zašlápne.  
 
                                                                                                       Manfred de Vries  
 
ABSTRAKT 
 
Cílem tohoto článku je nastínit problematiku důvěry z hlediska její role v rámci regionálního rozvoje, resp. 
s důrazem na podnikatelské prostředí. Důvěra v interpersonálních vztazích zde může přispívat k snadnějšímu 
kontaktu, přenosu informací, apod.  Ve vyšší rovině je to důvěra k organizaci jako celku, a to jednak 
z vnitřního prostředí (pracovníci na všech úrovních) a jednak z vnějšího prostředí (hlavně zákazníci, obchodní 
partneři). Nakonec je potřeba brát do úvahy důvěru vůči danému regionu jako celku, která může významně 
ovlivňovat přístup investorů a podnikatelských subjektů z hlediska výběru dané lokality pro své další aktivit. 
To se pak projeví v prosperitě celého regionu. 
Klíčová slova: důvěra, regionální rozvoj, roviny důvěry, důvěryhodnost, rozumná důvěra 
 
ABSTRACT 
 
This paper presents the trust in light of the regional development, forcefully on business practice. The trust in 
interpersonal relations is able to make for more easy contact, transmission of information, etc. Further, the 
trust to organization from internal (staff) and external (primarily customers, business partners) environment 
is in higher level. In the end, the trust to region can effect on the behavior of investors and business subjects 
significantly. Everything shows in the regional prosperity. 
Key words: trust, regional development, levels of trust, trustworthiness, rational trust 
 

Regionální rozvoj je do značné míry ovlivněn existencí a aktivitami konkrétních 
podnikatelských subjektů. Jak je vnímán daný region ze strany svého okolí, se formuje 
zejména na základě ubytovacích, pohostinských, vůbec rekreačních služeb, které jsou 
nabízeny turistům, návštěvníkům, dále díky výrobě konkrétních typických produktů, které 
mají možnost zákazníci nakupovat. Pokud panuje z druhé strany spokojenost, projeví se to 
z hlediska turistického ruchu např. ve větší návštěvnosti, s ohledem na produkci určitých 
výrobků ve zvýšení jejich odběru, apod. To vše se nakonec v odpovídající míře projeví 
v ekonomických ukazatelích. 

V současné době můžeme evidovat poměrně vysoké nároky, které se týkají 
podnikatelské oblasti. Firmy jsou nuceny flexibilně reagovat na různé změny a přizpůsobovat 
se aktuálním trendům, aby uspěly v rámci konkurence. K tomu může výrazně dopomoci 
důvěra, která je specifickým aspektem vztahových rámců. Budování důvěryhodnosti firmy, 
v návaznosti celého regionu je dlouhodobý proces a mnohdy stačí nepatrné „klopýtnutí“, které 
může vše zhatit, vrátit na počátek nebo ještě dále… V této souvislosti doplníme, že téma 
důvěry je v našich podmínkách zatím docela problematické a málo zmapované. 

Tento příspěvek má za cíl zmapovat téma důvěry, její souvislosti a význam 
pro regionální rozvoj s důrazem na firemní prostředí. Za tímto účelem jsou využity zahraniční 
dostupné zdroje a vlastní praktické poznatky. 
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 1. DŮVĚRA V ZÁKLADNÍM POHLEDU 
 

S pojmem důvěra se v běžném životě setkáváme často. Využití je celkově širší 
s ohledem na související používané výrazy jako důvěřivost, důvěryhodnost, víra, apod., což 
někdy vede k určitým záměnám významu. Následně v anglickém jazyce můžeme nalézt 
označení „trust“, „confidence“ nebo také „belief“, kdy první uvedené je samotnému pojetí 
důvěry nejblíže. Důvěřovat pak v obecném pohledu znamená, spoléhat se na někoho (něco), 
mít jistotu, popř. být přesvědčen o spolehlivosti, kvalitě, apod.    

Pokud se blíže zaměříme na koncept důvěry, pohybuje se zejména mezi vědními 
obory psychologie a sociologie. Definice důvěry se jeví nejpříhodnější u M. Petruska [6], 
která má znění: „…Důvěra je typ postoje a zároveň mezilidského vztahu, který vyvolává pocit 
jistoty plynoucí z přesvědčení, že partner komunikace (ať už osoba, nebo instituce) splní 
určitá očekávání…“. Východiskem jsou osobnostní charakteristiky na straně daného jedince. 
Postoj v zásadě představuje tendenci určitým stálým způsobem reagovat ve směru k okolí 
nebo k vlastní osobě. Jsou zde obsaženy ve vzájemném propojení aspekty kognitivní, 
emocionální a konativní. Ve vztahu k dalšímu subjektu se uplatňuje hodnocení. Jinými slovy, 
posuzujeme, do jaké míry je pro nás daný protějšek důvěryhodný. Nakonec je potřeba 
zdůraznit roli zkušenosti, praxe, kterou jedinec získává, resp. zpětná vazba, která buď utvrdí 
v daném postoji, vztahu nebo nastíní možnost prohloubení, zintenzivnění, apod. nebo naopak 
nastíní problémy a poskytne varování.  

V životě každého člověka hraje důvěra důležitou roli již od narození. To souvisí 
s procesem získávání základní důvěry, jak ho zmiňuje E.H. Erikson [3]. Dítě v nejranějším 
stádiu vývoje potřebuje získávat pocit tzv. ontologického bezpečí jako zásadní jistoty, který se 
týká vazby ke svému nejbližšímu sociálnímu okolí. V optimálním případě dochází k tomu, že 
si dítě osvojí schopnost spoléhat na pečující osoby, následně se také ujistí, že může věřit sobě 
samému. Od tohoto se logicky odvíjí koncipování vztahů k sobě a ke svému okolí během 
celého vývoje.  

Nyní se zaměříme v krátkém přehledu na vybrané teoretické přístupy k důvěře. J.S. 
Coleman [1] chápe důvěru jako racionální kalkulaci, která zahrnuje riziko. Vycházíme zde od 
úrovně, která identifikuje chování dvou jedinců, a pokračujeme až k makroúrovni, která se 
dotýká objasnění chování celých systémů se zpětným působením na jednotlivce. Jednotlivec 
zvažuje své zájmy. Vyvíjí snahu zjistit, jestli je vhodné důvěřovat s ohledem na možný zisk a 
pravděpodobnost dosažení úspěchu. Co se týče dalšího teoretického přístupu v této oblasti, 
musíme zmínit N. Luhmanna [5], resp. teorii sociálních systémů. Jedinec se zde neřídí jen 
vlastními zájmy, jako v předchozím případě. Bere do úvahy dále očekávání jednání a jednání 
komunikačního partnera. Důvěra v tomto pojetí se podílí na rozšiřování potenciálu jednání 
daného jedince. Nechybí souběžně určitá kontrola, zda není důvěra zneužita. U F. Fukuyamy 
[4] nacházíme pohled na důvěru jako zdroj ekonomického růstu. Podstatným aspektem je zde 
tzv. spontánní sociabilita, která je založena na rodinných, resp. příbuzenských vazbách, při 
tvorbě organizací, která je předpokladem úspěchu. Důvěra je chápána jako očekávání 
regulérního, čestného a kooperativního jednání na podkladě morálních norem. Vliv na rozvoj 
má celkově kulturní zázemí. Tzv. emancipační teorie důvěry pochází od T. Yamagishiho a 
kol. [8]. Důvěra v jiné jedince obecně je přijímána jako alternativní řešení problémů, které 
jsou způsobeny sociální nejistotou. Když jedinec vstupuje do interakcí s okolím, dostává se 
určité sociální nejistoty. Ta je představena možností, že partner v interakci může danému 
aktérovi nějak uškodit, resp. samotný aktér nemá dost informací k tomu, aby předvídal takové 
negativní jednání.  
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Prezentované přístupy završíme pohledem na důvěru z hlediska 3 zdrojů, které 
můžeme vymezit následovně [7, s. 126-127]: 

•   důvěra jako charisma 
Jednoduše řečeno, jedinec důvěřuje, protože to považuje za správné, dobré. (viz např. 
přijímání biblického desatera jako životní opory)   
•   důvěra vycházející z tradice 
Podkladem jsou kulturní znaky, specifika, které přetrvávají a jsou typické pro určitou 
společnost, teritorium. 
•   „legální“ zdroje důvěry 
Tady je zahrnuta mimo jiné role státu, formálních institucí, organizací při konstituování 
důvěry.   

 
Jen doplníme, že bychom jistě našli celou řadu dalších variant definování a přístupů 

konceptu důvěry. Nicméně podstata zůstává stejná, a to, že důvěra je specifickým aspektem 
přístupu jedince k sobě a ke svému okolí. Formuje se během celého lidského života na 
základě charakteristik daného jedince a okolních vlivů. 

 

2. HIERARCHIE D ŮVĚRY  

Jak již bylo částečně naznačeno v předcházejícím textu, důvěru je na místě chápat 
v určité hierarchické posloupnosti. Přínosným podkladem je model 5 vln důvěry od S.M.R. 
Covey [2], který má následující podobu: 

 

Schéma 1: Model 5 vln důvěry 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jak můžeme vidět u tohoto modelu, je zde posloupnost od nejnižší úrovně v podobě 

sebedůvěry k vyšším. Pomyslný vrcholem je důvěra ve společnosti jako celku. Musíme si 
uvědomit, že jednotlivé úrovně na sebe v zásadě navazují, resp. spolu souvisí. Dále je potřeba 
brát na vědomí podle našeho názoru, že představená posloupnost platí i v opačném pořadí, 
kdy vyšší úrovně v konečném důsledku mají vliv na důvěru jedince v sebe sama. 

V návaznosti na prezentovaný model můžeme blíže specifikovat níže uvedené roviny 
důvěry (názorně schéma 2), které lze brát jako stěžejní z hlediska podnikatelské praxe: 

•   sebedůvěra a důvěryhodnost 
Jedná se tedy o základní rovinu, tj. jak si jedinec důvěřuje, věří, resp. vůbec vnímá sám 
sebe, jak si cení své schopnosti, dovednosti, apod. Od toho se odvíjí u každého v různé 
míře schopnost stanovovat si a dosahovat cíle, plnit závazky, jednat ve shodě s tím, co 

Důvěra na trhu 

Důvěra v organizaci 

Důvěra ve vztazích 

Sebedůvěra 

Důvěra ve společnosti 
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si myslí, říká. Dostáváme se tak k důvěryhodnosti, která se může vztahovat jednak ke 
konkrétnímu jedinci, a jednak k samotným uskupením v podobě organizací, institucí, 
apod. 
•   důvěra v rámci interpersonálních vztahů na pracovišti 
Předpokladem je tedy, že daného člověka vnímáme jako důvěryhodného, že jsme 
přesvědčeni o splnění určitých očekávání z jeho strany, apod. Východiskem je tady 
jednak předchozí zkušenost, resp. znalost konkrétního komunikačního partnera, a 
jednak vůbec důvěra ve vlastní osobu. Konkrétněji, když se podíváme na vztah mezi 
nadřízeným a podřízeným, je pro řadové pracovníky mimo jiné důležité, zda je k nim 
vedoucí otevřený, zda se za ně postaví v odůvodněných případech, dále pro vedoucího 
je stěžejní, když může u svých podřízených počítat s tím, že dané úkoly splní včas a 
v požadované kvalitě, apod. Ohledně vztahů mezi pracovníky na stejné úrovni, zvláště u 
některých náročných profesí (např. v důlním průmyslu) se nelze obejít bez spolehnutí na 
svého spolupracovníka, jinak to samozřejmě platí pro práci v týmu na společných 
projektech, apod.  
•   důvěra pracovníků ve vztahu k organizaci 
Přístup jedinců k organizaci jako celku je další představovanou rovinou. Míra 
důvěryhodnosti organizace vůči svému vnitřnímu prostředí je do značné postavena na 
jejím managementu. Zde je podstatné, zda jsou rozdílnosti v přístupech ze strany 
jednotlivých členů vedení, zda tedy „táhnou za jeden provaz“, zda jsou jasně vymezeny 
jejich pravomoci a kompetence, zda poskytují dostatečné množství informací o dané 
organizaci všem pracovníků. Obzvláště v zátěžových situacích (viz průmyslové havárie, 
hospodářská krize) se může jasně projevit skutečný charakter dané organizace 
v přístupu ke svým zaměstnancům, který se stává klíčový pro jejich vnímání i do 
budoucnosti.    
•   důvěra okolí ve vztahu k organizaci 
Na důvěryhodnosti organizace ve směru k jejímu okolí se podílejí všichni od 
generálního ředitele až po posledního řadového pracovníka. Je to poměrně stěžejní 
záležitost v současné době silné globální konkurence. Okolí tedy představují obchodní 
partneři viz zejména dodavatelé, odběratelé, dále koncoví zákazníci. Konkrétními 
faktory, které se podílejí na důvěře v danou organizaci je kvalita poskytovaných 
výrobků a služeb, šetrnost vůči životnímu prostředí, přístup k bezpečnosti, včasnost 
plateb, přístup k reklamacím, apod. V této souvislosti je potřeba připomenout systémy 
managementu kvality, environmentu a BOZP, které v této oblasti mohou být velmi 
výraznými pomocníky. 
•   důvěra ve vztahu k regionu 
Jednotlivé regiony tedy představují určité územní celky, kde působí konkrétní 
organizace, firmy, podniky. K důvěryhodnosti přispívá s ohledem na turistický ruch 
úroveň nabízených služeb ze strany místních subjektů. Pro investory, kteří zamýšlejí 
umístit do daného regionu některé své aktivity, hraje důležitou roli kromě nabízených 
podmínek také informace od jiných organizací ohledně jejich zkušeností s realizací 
investic. Nakonec je to také kvalita produkovaných výrobků, které ukazují na místo 
původu, resp. se odrážejí ve spokojenosti zákazníků a nárůstu žádanosti.     
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Schéma 2: Hierarchie důvěry s ohledem na region a firemní prostředí 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KONTINUUM D ŮVĚRY 

 

Co se týče důvěry, můžeme jednoduše identifikovat její sílu v rámci kontinua od 
nízkého stupně až po vysoký stupeň. Je však zřejmé, že dosažená hodnota důvěry je 
podmíněna více aspekty, které jsou na straně daného jedince a jeho protějšku, ať již v podobě 
jiného člověka, spolupracovníka, nadřízeného, nebo konkrétní organizace, instituce, regionu 
apod. Nejde následně jen o to, jestli člověk má určitou větší či menší tendenci k důvěře. Je 
přínosné získávat také informace, data, která se týkají právě druhé strany, a to z důvodu co 
největší eliminace případného rizika. Jednoduše řečeno slovy bývalého prezidenta USA R. 
Reagana: „Důvěřuj, ale prověřuj.“ Tímto způsobem, resp. se zahrnutím výše zmíněných 
aspektů, se můžeme dobrat k tzv. „rozumné“ důvěře, jak o ni píše S.M.R. Covey [2], a která 
je právě tím přínosem pro mnohdy problematické firemní prostředí.  

  
Schéma 3: Pohled na kontinuum důvěry 
 
 
 
 
                                    
 
 

Jak můžeme vidět na výše představeném schématu 3, krajními body zvoleného 
kontinua je nedůvěra a slepá důvěra. V prvním případě máme velmi nízkou tendencí důvěry, 
která je kompenzována právě neustálým (až nesmyslným) prověřováním, zjišťováním údajů o 
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protistraně, apod. Tím samozřejmě eliminujeme naprosto riziko omylu, ztráty, apod. na 
minimální úroveň, nicméně zde narůstá ztráta v podobě potřebného času k veškerým úkonům, 
resp. v konečném důsledku může dojít např. ke ztrátě obchodního partnera. Pokud se 
podíváme na druhý případ, tam jde zas o celkové zastínění realistického pohledu příliš 
vysokou důvěrou, kterou lze označit pak jako naivitu. Jedinec nic neověřuje, nezjišťuje ke 
svému partnerovi. Sice ušetří čas, ale v konečném důsledku ztráta může být daleko větší. 
Právě rozumná důvěra spojuje tendenci k důvěře a ověřování informací, skutečností do 
optimální, vyvážené podoby, která přináší úspory ve všech směrech. 

 

ZÁVĚR 

Je zřejmé, že důvěra má své opodstatněné místo nejen v běžném životě, ale i 
v pracovní sféře. Podkladem je tedy důvěra jedince v sebe sama, od čehož se odvíjí kvalita 
vztahů ke spolupracovníkům, nadřízeným, podřízeným, následně pak celkově ke konkrétní 
organizaci, resp. celému regionu. Kromě interní stránky musíme brát do úvahy z hlediska 
důvěry vazby organizace, resp. regionu, s vnějším okolím (obchodní partneři, dodavatelé, 
odběratelé, zákazníci). Dosažení optimální úrovně důvěry může napomoci zejména: 

•   otevřenost v přístupu, 
•   poskytování dostatečné množství informací a jejich srozumitelnost, 
•   jednání ve shodě se svými názory, postoji, apod.,  
•   respektování druhé strany, 
•   aktivní naslouchání, 
•   odpovědnost v jednání, 
•   dodržování závazků, 
•   nevyhýbání se problémům. 

 
Na to dále navazuje: 

•   poskytování kvalitních služeb a výrobků. 
 

Prezentované zásady napomáhají dosažení potřebné důvěryhodnosti daného jedince, 
organizace, nakonec celého regionu. Následně je nutné brát na vědomí, že poskytovaná 
důvěra by měla stát na reálných základech, resp. by měla tedy směřovat k takovému 
protějšku, který splňuje námi očekávaná kritéria. Musíme vycházet z přiměřeného množství 
informací, znalostí, zkušeností ohledně druhé strany. Tzv. rozumná důvěra přináší pro každou 
organizaci ekonomický efekt v podobě časových a finančních úspor a v konečném důsledku 
podporuje dlouhodobý rozvoj dané organizace, protože je doprovázena vyšší spokojeností 
pracovníků, obchodních partnerů, zákazníků, apod. To vše se nakonec projeví také 
v prosperitě konkrétního regionu. Podpora důvěry by se měla více stávat součástí řízení v 
podnicích viz tzv. management důvěry (trust management), resp. neopomíjenou součástí 
podnikové kultury. Nakonec v návaznosti na probíhající hospodářskou krizi jsme přesvědčeni, 
že právě důvěra, její posilování, aj. může být tím podstatným hybným prvkem k urychlení 
hospodářského růstu.  
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ABSTRACT 
 

The formation of strategic alliances has been seen as a response to globalization and increasing uncertainty 

and complexity in the business environment. Strategic alliances involve the sharing of knowledge and 

experience between partners as well as the reduction of risk and costs in areas such as relationships with 

suppliers and the development of new products and technologies. Economic development in the region is 

certainly in the overall political and macroeconomic situation in the country and cooperation with foreign 

partners. Strategic alliances could influence regional development both politically and economically. 

Keywords: strategic alliance, regional development. 
 

INTRODUCTION 
 

In our days, the structure of the company is revolutionized and this is the impact of 
globalization and rapid technology perfection. Because of that the formation of new company 
cooperation form - strategic alliances was initiated. In the global market strategic alliances are 
necessity, because of technological innovations, rapid geographic expansion, shortest 
products development cycles, increasing costs and risks. 

Regional development is limited by community capacity and region resources and that 
leads to an insufficient level of development of the region. If resources are limited, 
productivity must be very high in order to achieve higher rates of development of the region. 
Strategic alliances can achieve greater efficiency by investing in material and financial 
capital, possibility of using latest technology and getting better access to foreign markets. 

The aim of the article is to investigate the impact of strategic alliances in the country 
regional development. 

The tasks are to expose strategic alliances conception, and investigate the relation 
between regional development and strategic alliances. 
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1. STRATEGIC ALLIANCES CONCEPTION 
 

Growing demand of consumers and companies’ inability to supply complete set of 
goods and services impelled companies to find new ways to satisfy them, such as cooperation 
with their suppliers, producers, consumers, or even direct competitors. On the same grounds 
strategic alliances are often treated as an organization reaction to changes in the environment 
(Beverland & Bretherton, 2001). 

Also alliances could be identified as a strategic maneuver which reasons are external 
pressures or organizations leaders initiated activities, which is to make the maximum use of 
organization resources and competencies, market abilities and also in this way implement of 
corporate strategy. 

A strategic alliance links specific aspects of the business of two or more firms. At this 
core, this link is a trading partnership that enhances the effectiveness of the competitive 
strategies of the participating firms by providing the mutually beneficial trade of technologies, 
skills or products based upon them. An alliance can take a variety of forms, ranging from an 
arm’s length contract to a joint venture. Because varied interpretations of the term exist, we 
define strategic alliance as simultaneously possessing the following three necessary and 
sufficient characteristics:  

• The two or more firms that unite to pursue a set of agreed upon goals remain 
independent subsequent to the formation of the alliance. 

• The partner firms share the benefits of the alliance and control over the performance 
of assigned tasks – perhaps the most distinctive characteristic of the alliances and the 
one that makes them so difficult to manage.  

• The partner firms contribute on a continuing basis in the one or more key strategic 
areas, e.g., technology, products and so forth (Michael Y. Yoshino, 1999). 

 

Other authors describes strategic alliances similarly, Czinkota M. (2000) describes it as 
formal or informal agreement between two or more firms which have a common business 
purpose. It is more than traditional buyer-seller relation, but something less than a direct 
acquisition of other company. 

Michael Y. Yoshino (1999) is taking the extreme values, high and low, of conflict 
potential and cooperative interaction yields four possible types of strategic alliance, which he 
terms: procompetitive, noncompetitive, precompetitive, and competitive.  

Procompetitive alliances are generally inter-industrial, vertical value-chain relationships, as 
between manufacturers and their suppliers or distributors. For example, General Motors link 
with Hitachi is representative, of procompetitive alliances. 

Noncompetitive alliances tend to be intra-industrial links among noncompeting firms, for 
example, General Motors and Isuzu, which are jointly developing a small car that both will 
sell. The level of interaction in this cooperative effort is high; joint development of a new car 
calls for close contacts at different levels and in multiple functions (e.g., design, engineering, 
manufacturing, and marketing, to name a few).  

Competitive alliances are similar to noncompetitive alliances in terms of the joint activity and 
hence in the level of organizational interaction) but differ in that the partners are apt to be 
direct competitors in the final product market. 
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Precompetitive alliances typically bring together firms from different, often unrelated 
industries, to work on well-defined activities such as new technologic development. Working 
together, the two firms, neither of which possesses the technological or market know-how to 
succeed alone, expect to develop a product they will subsequently manufacture and market 
independently.  

In sum, managers involved in strategic alliances must attend to all four objectives 
maintaining flexibility, protecting core competencies, enhancing learning, and maximizing 
value - recognizing that their relative priority or order of importance tends to vary among the 
different types of alliances, as illustrated in table 1.  

 
Table 1  Relative Importance of Strategic Objectives in Alliances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Number of asterisks indicates relative importance in each alliance type. Michael Y. Yoshino (1999) 
 

2. REGIONAL DEVELOPMENT AND STRATEGIC ALLIANCES 
 

Regional economic is one of the youngest branches of the economy, and now it is 
developing rapidly.  

Regional development – it is community’s social, economic, environmental, health 
insurance, technology, culture and recreation conditions development in a given area. 
Economics development is the most important part in a community development component, 
because it provides society in financial resources, which are necessary to develop all others 
aspects of community development.  

Regional development could be influenced by strategic alliances emergence. Usually, 
strategic alliances emerge when they realize partnership and cooperation meaning, 
confidence, community socialization processes and regional development broader objectives 
of the importance. Clustering in usually means gaining access to different types of knowledge, 
trying to have more experience, gaining competitive advantage. Alliances gained knowledge 
and experience from other partners could effectively mobilize resources for joint activities 
using created development of coalitions, alliances and networks (Kasinskaite I., 2004). 

Globalization is also related with impact of strategic alliances of regional 
development. The formation of regional trade blocks and microregions development within 
the country is mutually reinforcing processes. The same global process that contributes to the 
development of regional alliances requires individual cities and the edges of the restructuring. 
Regional trade agreements and development of multinational trade blocks made regions and 
cities the new economy space in the international market. Strong cities have become centers 
of micro regions which are giving potential for success in the international economy. 

 Strategic Objectives* 

   

Alliance Type Flexibility 
Core 

Protection Learning 
Adding 
Value 

Precompetitive **** *** ** * 

Competitive * **** *** ** 

Noncompetitive ** * **** *** 

Procompetitive *** ** * **** 
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Previously existed as competitors, neighboring cities and regions have realized that they 
compete not with each other but with other cities and regions around the world. 

Another factor is the transnational corporations. In the current global holding they are 
one of the most potential agents of change. This is manifested in number of them and 
economic impact on growth. The emergence of transnational corporations and global activity 
is due to three root causes: accelerating technological changes trigger new production 
methods, increasing international mobility of capital, facilitate investment abroad, becoming 
easier to use transport and communications use. The assessment of the regionalization trends, 
we find that transnational corporations and strategic alliances are strengthening further to 
reduce the national central role of the state, and weaken the assumption that the nation state 
has the ability to control their own private business sector. These corporations are generally 
not loyal to a particular country or region, but to the shareholders whose interests it 
represents, and their mobility allows them to ignore the established government in the 
area/region. Regions adapt to the strategic alliances to achieve greater economic and political 
viability, and thus becoming a strategic centre of global society. 

 

3. CONCLUSIONS  
 
• A Strategic Alliance is a formal relationship between two or more parties which are 

usually described as long-term objectives of the organization and activities, which allow 
using the resources and skills efficiently, and gaining lasting competitive advantage in a 
rapidly changing environment. In response to external environmental conditions of the 
dynamics of the company shall initiate strategic changes, such as, forming strategic 
alliances with successful implementation of the organization resources and skills, culture, 
management intentions and the overall changes in the level of support. 

• Regional development is the provision of aid and other assistance to regions which are 
less economically developed. Regional development may be domestic or international in 
nature. The implications and scope of regional development may therefore vary in 
accordance with the definition of a region, and how the region and its boundaries are 
perceived internally and externally. 

• Strategic alliances are increasingly becoming an important part of overall corporate 
strategy, as a way to grow product and service offerings, develop new markets and 
leverage technology. It also could help to increase region economic, community‘s social, 
environmental, health insurance, technology, culture and recreation conditions 
development.  

• But it could negatively influence the regional policy too, because they are reducing the 
national central role of the state, and weakens the assumption that the nation state has the 
ability to control their own private business sector. 
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ABSTRAKT 
 

The paper deal with chosen indicators of human tension as educational structure, age structure, average 
month wage, unemployment rate,  in region of Banská Bystrica and the comparison within Slovak Republic.  

 
1. REGIONÁLNE DISPARITY 

Regionálna disparita je rozdielnosť alebo nerovnosť znakov, javov či procesov, ktoré 
majú jednoznačné teritoriálne umiestnenie (je možné ich alokovať vo vymedzenej územnej 
štruktúre) a vyskytujú sa aspoň v dvoch entitách tejto územnej štruktúry.“ [1] 

Existujú dva základné dôvody, pre ktoré sa identifikuj[ dôležité znaky subjektov, ktoré 
sú nositeľmi istých vlastností, a podrobiť ich skúmaniu: 

� potreba identifikácie a preskúmania odlišností podstatných znakov subjektov, pričom 
spravidla ide o zisťovanie v čom jednotlivé subjekty, v rámci vymedzenej množiny – 
štátov, krajín, regiónov, obcí, podnikov a pod., zaostávajú a aký to má vplyv na zmenu 
ich štruktúry a správania.  

� skúmanie rozdielnosti podstatných znakov subjektov, ktoré smerujú k spoznaniu ich 
jedinečnosti a schopnosti odlíšiť sa od ostatných skúmaných subjektov a vedúcich tak 
k účinnému využitiu ich komparatívnych výhod.  

Za príčiny spôsobujúce medziregionálne rozdiely jednotlivé teórie považujú rozmanité 
faktory - od vybavenosti výrobnými faktormi, prírodnými podmienkami, prirodzenými 
fyzicko-geografickými výhodami cez ekonomickú štruktúru až po socio-kultúrne 
a inštitucionálne faktory. [1] 

Väčšina renomovaných autorov sa prikláňa k základnému vecnému členeniu disparít 
do troch typov: 

� Ekonomické disparity : sa prejavujú najmä v regionálnych výstupoch. Ide o disparity 
v kvalite a kvantite stavu a vývoja ekonomického potenciálu. 

� Sociálne disparity : sa odrážajú najmä v príjmoch a životnej úrovni obyvateľstva, je 
možné hovoriť o disparitách v kvalite a kvantite stavu a vývoja ľudského potenciálu. 

� Územné disparity  (fyzické a ekologické): spájané s geografickými a prírodnými 
podmienkami sa odrážajú najmä v dostupnosti trhov, vzdelania, služieb a pod. [2] 

Uvedené typy regionálnych disparít sa vzájomne ovplyvňujú. Výrazný vplyv na iné 
formy nerovností majú predovšetkým disparity ekonomické. Naopak, v našich podmienkach, 
zmenu nerovností v regióne alebo medzi regiónmi len málo ovplyvňujú  disparity v oblasti 
prírodných podmienok.[2] 

Ľudský potenciál reprezentujú indikátory: 



 - 189 - 

� podiel obyvateľstva vo veku 0 – 14 rokov, podiel obyvateľstva vo veku 15 – 59 rokov, 
podiel obyvateľstva vo veku 60 a viac rokov, migračné saldo obyvateľov, 

� priemerná mzda v regióne, špeciálne priemerná mzda v priemysle, stavebníctve, 
poľnohospodárstve, službách, podiel ročných úspor obyvateľov na celkovom ročnom 
príjme obyvateľov regiónu, 

� podiel obyvateľov s nedokončeným základným vzdelaním, so základným vzdelaním, 
s učňovským vzdelaním, vyšším vzdelaním, s vysokoškolským vzdelaním, 

� stredná dĺžka života mužov a žien, dojčenská úmrtnosť, 

� miera nezamestnanosti, počet uchádzačov o zamestnanie pripadajúcich na jedno voľné 
pracovné miesto, podiel dlhodobo nezamestnaných (nad 6 mesiacov) na celkovom 
počte nezamestnaných, 

� priemerný mesačný objem štátnych sociálnych dávok na jedného obyvateľa, počet 
obyvateľov nad 60 rokov pripadajúci na jedno lôžko v zariadeniach sociálnej 
starostlivosti pre dospelých. 

 

2. BANSKOBYSTRICKÝ REGIÓN 
Územie Banskobystrického kraja sa rozprestiera v južnej časti stredného Slovenska. 

Na juhu má spoločnú hranicu s Maďarskou republikou, na východe hraničí s Košickým 
krajom, na západe s Nitrianskym a na severe s Trenčianskym a Žilinským krajom.  

S rozlohou 9 454,68 km2 mu patrí prvé miesto medzi vyššími územnými celkami na 
Slovensku. Počtom obyvateľov 654 668 sa zaraďuje na 5. miesto v rámci SR s 12,12 % 
podielom na úhrne obyvateľstva SR. Hustotou osídlenia 69,2 % však zaostáva za ostatnými 
slovenskými krajmi a patrí mu posledné miesto. 

Podľa územno-správneho usporiadania sa BB kraj člení na 13 okresov (LAU 1) (pozri 
obrázok 1), v ktorých sa nachádza 516 municipalít (LAU 2). Z tohto počtu však len 24 má 
štatút mesta. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 1. Okresy BB kraja (Zdroj: VÚC BB. [online] . [Citované 2009-03-14]. Dostupné na: 

<http://www.vucbb.sk/ganet/vuc/bb/portal.nsf/pages/FD1C140962473E1EC1256F4400308384>) 

Keďže sa jedná o naozaj široké spektrum ukazovateľov, nie je možné venovať 
pozornosť všetkým a ani len väčšine z nich, na komparáciu a vyhodnotenie regionálnych 
rozdielov v skúmanom regióne sme si zvolili len niektoré z uvedeného systému ukazovateľov. 
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3. VYBRANÉ UKAZOVATELE ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU  
 
3.1 Vzdelanostná štruktúra  

Dôležitým faktorom pre dosiahnutie hospodárskeho rastu v regióne a jeho trvalé 
udržanie je  ľudský potenciál a jeho kvalita z hľadiska vzdelanostnej úrovne. 

V BB kraji bolo v roku 2007 celkovo 324 500 ekonomicky aktívnych osôb, čo je 
oproti roku 2002, kedy ich bolo 325 900, pokles o 1 400 takto evidovaných osôb.  
Vzdelanostná štruktúra EAO v roku 2007 v porovnaní s rokom 2002 bola nasledovná: 

� základné a bez vzdelania  11 % (- 1 %), 

� učňovské vzdelanie  32 % (- 4 %), 

� úplné stredné vzdelanie  44 % (+ 1 %), 

� vysokoškolské vzdelanie   13 % (+ 4 %). 
 
 

                                                                  
                                                                                          Obrázok 2. EAO podľa vzdelania 

Aj keď uvedená vzdelanostná štruktúra tomu nenasvedčuje, na základe štatistického 
sledovania vzdelanostnej úrovne EAO možno skonštatovať, že najviac EAO so základným 
vzdelaním a bez vzdelania v porovnaní s ostatnými krajmi SR v roku 2007 žilo práve v BB 
kraji. Najväčší podiel osôb s dosiahnutým učňovským vzdelaním bol v Nitrianskom kraji, 
s úplným stredným vzdelaním v Prešovskom a vysokoškolským vzdelaním v Bratislavskom 
kraji. Najčastejšie dosiahnuté vzdelanie EAO v rámci SR bolo v tomto období úplné stredné 
vzdelanie. Pozitívnym faktom je trend zvyšovania vzdelanostnej úrovne. 

 
3.2 Veková štruktúra  

V súvislosti s charakteristikami obyvateľstva sa štatisticky sleduje aj jeho veková 
štruktúra, ktorá podľa veku, obyvateľov rozdeľuje do troch kategórií: predproduktívna (0 – 14 
rokov), produktívna (15 – 59 r. u mužov, resp. 54 r. u žien) a poproduktívna zložka 
obyvateľstva (60 r. a viac u mužov, resp. 55 r. a viac u žien).[3] 

Veková štruktúra obyvateľstva BB kraja je nepriaznivá.  

 
Tabuľka 1. Veková štruktúra obyvateľstva BB kraja 
 Rok 2002 Rok 2007 

 Počet osôb Pomer k celkovému 
počtu obyvateľstva 

Počet osôb Pomer k celkovému počtu 
obyvateľstva 

Predproduktívny vek 115 002 17,42 %, 99 837 15,2 % 
Produktívny vek 418 268 63,36 % 417 783 63,82 % 
Poproduktívny vek 126 840 19,21 %. 137 048 20,93 % 

Oproti roku 2002 klesol celkový počet osôb v predproduktívnom veku (o 2,17 %), 
v poproduktívnom naopak vzrástol a to v každom okrese kraja (o 1,72 % za celý kraj). 
V produktívnej skupine však nárast zaznamenali iba okresy Krupina, Lučenec, Rimavská 
Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen a Žiar nad Hronom, aj to len veľmi malý (rast o 0,46 % v rámci 
celého kraja). Index starnutia tak značne vzrástol a žiadny z okresov v tomto nebol výnimkou. 

Prevaha poproduktívnej zložky obyvateľstva nad predproduktívnou však nie je 
problém iba BB kraja, ide o problém celoslovenských, ba až európskych rozmerov.  

Počas rokov 2002 až 2007 mal najvyšší index starnutia, a to vysoko nad priemerom 
SR, Bratislavský kraj (135,75 v roku 2002, resp. 170,49 v roku 2007). Naopak, dlhodobo 
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najnižší index starnutia, mal kraj Prešovský (73,25 v roku 2002, resp. 91,52 v roku 2007). 
V jeho obyvateľstve prevládala veková skupina 0 – 14 rokov, čoho príčinu môžeme nájsť vo 
zvýšenej pôrodnosti rómskej populácie žijúcej na východe Slovenska vo väčšej miere ako 
v iných jeho regiónoch.  

 
3.3 Priemerná mesačná mzda  

Dôležitým ukazovateľom vývoja regiónu je aj priemerná nominálna mesačná mzda 
zamestnanca v hospodárstve. Štatisticky je vykazovaná ako hrubá nominálna mesačná mzda 
zamestnanca pracujúceho v niektorom z odvetví národného hospodárstva - 
v poľnohospodárstve, priemysle, stavebníctve alebo obchode. 

V sledovaných rokoch bol porovnávaný vývoj priemernej nominálnej mzdy 
zamestnanca v hospodárstve ako celku a to na úrovni jednotlivých regiónov NUTS III.  

Tabuľka 2. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v rokoch 2002 až 2007 v Sk 

Územie 
                   Rok 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Bratislavský kraj 19 864 21 790 23 929 26 521 29 270 31 521 
Trnavský kraj 13 618 14 735 16 198 17 643 19 188 20 927 
Trenčiansky kraj 13 107 13 919 15 381 16 438 17 993 19 536 
Nitriansky kraj 12 591 13 495 14 775 15 839 17 328 18 738 
Žilinský kraj 12 778 13 640 15 039 16 417 18 060 19 743 
Banskobystrický kraj 12 675 13 526 14 644 15 938 17 523 19 089 
Prešovský kraj 11 819 12 535 13 847 14 760 15 970 17 453 
Košický kraj 14 316 15 541 17 065 18 299 19 893 21 273 

Slovenská republika 14 203 15 335 16 923 18 433 20 279 21 945 
Zdroj: ŠÚ SR. RegDat. Dostupné na: <http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/index.htm>.  
Poznámka: Podniky s počtom zamestnancov 20 a viac. Údaje nezahŕňajú podnikateľské príjmy. 

 

Z absolútnych štatistických údajov o priemernej nominálnej mesačnej mzde je vidieť, 
že táto v sledovanom období každým rokom narastá. Pozitívne hodnotíme, že tento rast sa 
netýka len celkových miezd v SR, alebo len v Bratislavskom kraji, ale aj všetkých ostatných 
krajov. Za dané obdobie vzrástla hrubá mzda v hospodárstve SR o viac ako polovicu. Na 
druhej strane však iba Bratislavský kraj dosiahol vyššiu úroveň miezd ako SR. V regionálnom 
porovnaní bola ešte pomerne uspokojivá úroveň hrubých miezd v Košickom kraji, ale 
v ostatných regiónoch boli vykazované mzdy zakaždým nižšie. Najneuspokojivejšia bola opäť 
situácia v Prešovskom kraji. Banskobystrický kraj obsadzoval šieste miesto, čo naznačuje 
jeho zlé postavenie v porovnaní s ostatnými regiónmi NUTS III.  

Index rastu miest sa v rokoch 2002-2008 vyvíjal v jednotlivých krajoch rôzne, v roku 
2008 klesol oproti roku 2007 len v Trnavskom kraji (zo 108,8 na 106,4) a v 
Banskobystrickom kraji (zo 107,7 na 107,2). 

Z okresov BB kraja mali najvyššiu nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci 
hospodárstva v okrese Banská Bystrica. Nad krajskou úrovňou vykazoval mzdy ešte okres 
Brezno, Zvolen a Žiar nad Hronom. Tento stav sa zachoval aj o päť rokov neskôr. Všetky 
okresy, ktoré sa v roku 2002 z pohľadu výšky nominálnych miezd nachádzali pod krajskou 
úrovňou, tam boli aj v roku 2007 a navyše sa disparity okresnej úrovne voči krajskej 
v každom okrese prehĺbili. Výnimku predstavuje len okres Žarnovica, ktorý tento rozdiel 
dokázal nepatrne zmenšiť (o 271 Sk). 
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Situáciu v úrovni miezd v okresoch BB kraja v roku 2002 a v roku 2007 zobrazuje 
graf na obrázku 3. 

 
Obrázok 3. Priemerná nominálna mesačná mzda v okresoch BB kraja v roku 2002 a 2007. 

 
3.4 Miera nezamestnanosti 

Ďalšími indikátormi, ktoré sa používajú na vyjadrenie regionálnych disparít, sa 
považujú aj ukazovatele trhu práce. Jedným z nich je aj miera nezamestnanosti, ktorej vysoká 
úroveň má nielen vážne ekonomické, ale aj sociálne dopady. „Miera nezamestnanosti je 
pokladaná i za indikátor „zdravia“ regionálnej ekonomiky.“ [4] 

Do úvahy bol zobratý ukazovateľ tzv. miery evidovanej nezamestnanosti, ktorú 
vykazuje ÚPSVaR z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie24 a tento ukazovateľ je 
v SR sledovaný aj na úrovni LAU 2. 

Z uvedených absolútnych údajov o miere evidovanej nezamestnanosti (MEN) 
pozitívne hodnotíme trend jej neustáleho znižovania. K výrazným poklesom došlo do roku 
2007 vo všetkých skúmaných regiónoch.  

Tabuľka 3. Miera evidovanej nezamestnanosti v krajoch k 31.12. 2002 až 2007 % 
Územie 
                        Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bratislavský kraj 5,18 3,97 3,39 2,60 2,29 1,98 2,27 
Trnavský kraj 12,99 11,05 8,83 7,15 5,22 4,30 4,29 
Trenčiansky kraj 10,91 9,87 8,09 6,80 5,19 4,50 4,95 
Nitriansky kraj 21,51 19,07 14,80 11,39 9,09 7,10 7,41 
Žilinský kraj 14,74 13,23 11,12 9,33 7,03 5,55 6,20 
Banskobystrický kraj 23,77 22,75 19,50 18,32 16,12 14,10 14,25 
Prešovský kraj 23,00 19,57 17,50 15,77 13,68 12,05 12,86 
Košický kraj 24,26 22,16 18,89 17,50 15,18 13,02 13,50 

Slovenská republika 17,45 15,56 13,07 11,36 9,40 7,99 8,39 
Zdroj: ŠÚ SR. RegDat. Dostupné na: <http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/index.htm>.  

 

Aj v prípade tohto ukazovateľa hodnotenia regionálnych disparít sa ukazuje 
Bratislavský kraj ako špecifický. MEN v tomto kraji je dlhodobo najnižšia, pričom ani 

                                                 
24 Disponibilní uchádzači o zamestnanie sú takí uchádzači o zamestnanie, ktorí môžu bezprostredne po 
predložení pracovnej ponuky vhodného voľného pracovného miesta nastúpiť do zamestnania. [5] 
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v jednom sledovanom roku nedosiahla dvojcifernú hodnotu. Ku koncu roka 2008 bola 
pomerne vyrovnaná úroveň nezamestnanosti v Trnavskom, Trenčianskom, Žilinskom a len 
o málo vyššia v Nitrianskom kraji. Odlišná situácia je vo zvyšných troch krajoch, ktoré 
vysokú úroveň nezamestnanosti vykazovali počas celého hodnoteného obdobia. A hoci aj tu 
dochádzalo k znižovaniu MEN, je nutné konštatovať, že oproti iným regiónom bola situácia 
na ich regionálnych trhoch práce až alarmujúca. Absolútne údaje o MEN hovoria o tom, 
že najhoršia je situácia v Banskobystrickom kraji, ktorého MEN prekračuje celoslovenskú 
úroveň takmer o polovicu. 

Niekoľko okresov Banskobystrického kraja patrí medzi okresy s najvyššou MEN na 
Slovensku. Ide o okresy Rimavská Sobota a Revúca, v ktorých aj v roku 2008 prekračuje 
úroveň nezamestnanosti 25 % a okresy Veľký Krtíš, Lučenec a Poltár kde bola vyššia ako 
17 %. Prekvapivo práve v okresoch Rimavská Sobota, Revúca, Veľký Krtíš MEN v roku 
2008 oproti roku 2007 poklesla. Takisto aj v okresoch Zvolen a Žiar nad Hronom. Najlepšia 
situácia z pohľadu MEN je v okresoch Banská Bystrica (4,40 %) a Zvolen (6,59 %). 

Najdynamickejšie klesala MEN v okrese Banská Bystrica, naopak najnižšiu dynamiku 
sme zaznamenali v okresoch Revúca a Rimavská Sobota. 

Do roku 2007 dochádzalo k postupnému, viac či menej dynamickému, poklesu 
nezamestnanosti. V roku 2008 krajskú MEN prekračovalo sedem okresov. Ide o okresy, ktoré 
sa rozprestierajú prevažne v južnej, resp. východnej časti kraja. Môžeme teda skonštatovať 
dlhodobo pretrvávajúcu existenciu disparít medzi týmito a ostatnými okresmi BB kraja. 

Počet uchádzačov o zamestnanie v BB kraji (UoZ) je jeden z najvyšších v SR aj keď 
má klesajúcu tendenciu. Najviac UoZ evidujú úrady práce v okresoch Rimavská Sobota 
a Lučenec, najmenej v okrese Banská Štiavnica. Najvyšší podiel predstavujú dlhodobo 
nezamestnaní (nad 6 mesiacov). Podľa veku najviac prevláda skupina 50-54 ročných UoZ, t.j. 
pri hornej hranici produktívneho veku, ktorá v prípade straty zamestnania len veľmi ťažko 
hľadá nové uplatnenie. Z hľadiska vzdelanostnej úrovne medzi UoZ v BB kraji prevládajú 
osoby so základným a učňovským vzdelaním. Najviac UoZ s vysokoškolským vzdelaním má 
problém nájsť si zamestnanie v okrese Zvolen. 

 
4. ZÁVER 

 

Slovenská republika sa vyznačuje výraznými rozdielmi medzi jednotlivými regiónmi. 
Rozdiely sú dané historicky, geograficky, rozdielnym ekonomický vývojom, ale aj mnohými 
ďalšími faktormi a vyvíjali sa dlhodobo. V Slovenskej republike badať najmä regionálne 
disparity v smere západ – východ, pričom tieto majú tendenciu sa prehlbovať. Výrazne vyššiu 
úroveň ekonomického rozvoja dosahuje Bratislavský kraj, ktorému ostatné regióny len ťažko 
dokážu konkurovať. Analýza regionálnych disparít v období rokov 2002 až 2007 to 
potvrdzuje. Preukázalo sa výrazné zaostávanie Banskobystrického kraja, ktorý patrí medzi 
dva najchudobnejšie regióny Slovenska. Zlepšovanie jeho postavenia v regionálnej štruktúre 
Slovenskej republiky je o to zložitejšie, že vykazuje hlboké vnútroregionálne disparity, ktoré 
v sledovanom období vykázali tendenciu nielen pretrvávať, ale sa aj prehlbovať a to najmä vo 
vzťahu severnej a južnej časti kraja. Ďalšie pretrvávanie tohto stavu je pre Banskobystrický 
kraj vážnou hrozbou do budúcnosti. 

Odstraňovanie regionálnych disparít je v prvom rade úlohou regionálnej samosprávy, 
ktorá rozhoduje o aplikácii konkrétnych nástrojov regionálnej politiky. Odstraňovanie 
regionálnych disparít v Banskobystrickom kraji bude záležať na tom, ako sa tejto úlohy 
zhostia predstavitelia jeho regionálnej samosprávy. V sledovanom období sme významné 



 - 194 - 

úspechy nezaznamenali, čo naznačuje, že je potrebné zmeniť prístup k regionálnej politike 
v tomto kraji a zamerať sa na podporu regionálneho rozvoja najmä z exogénnych zdrojov. 
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ABSTRACT 
 
The article is a summary of the Department of Pedagogical and School Psychology and the Methodical and 
evaluation center project that consisted of mapping of technical talent and professional orientation of pupils 
at the second grade of elementary schools in the Moravian region. The research covers 17 schools, 87 classes 
respectively. There were 1638 students tested, 809 boys and 829 girls. We use four psychodiagnostic methods:  
a test focused on mental abilities, an original technique that authors developed and called the Test of 
technically-practical understanding, a test of psychomotor skills and a questionnare of interests AIST-R. 
There is an ongoing process of the results analysis and interpretation of the  research data. 

 
Keywords: technical talent, technical thinking, Moravian-Silesian Region, 2nd primary school level 
 

Lidové rčení o „zlatých českých ručičkách“ připisuje českému národu notnou dávku 
technické zručnosti a talentu. Co bylo v dřívějších dobách běžné, dnes už pomalu přestává 
platit, neboť zájem o technické profese se ztrácí a s ním i zástupy kvalifikovaných odborníků, 
kteří by podpořily rozvoj řemesel a průmyslu v naší zemi.  

Statistiky Ústavu pro informace ve vzdělávání o počtu přihlášených na vysoké školy 
ukazují, že problémem, se kterým se naše školství potýká, je nižší zájem studentů o oblast 
přírodních a technických věd ve srovnání s vědami humanitními. To ve svém důsledku reálně 
hrozí ztrátou konkurenceschopnosti ČR na poli technických věd. Evidentní je tedy nutnost 
identifikovat nadané žáky, následně podchytit a podporovat jejich zájem o technické obory již 
od raného věku, což povede k tomu, že si v budoucnu spíše zvolí svou profesní dráhu v 
technickém oboru. Jedině tak lze zabezpečit kvalitní lidské zdroje pro techniku, vědu a vývoj i 
v příštích letech. 

 

Všechny formy studia  Zdroj: ÚIV 

Přihlášení 
(počet 
uchazečů o 
studium, bez 
vícenásobných 
přihlášek 

Přijetí 
(počet 
kladně 
vyřízených 
přihlášek 
ze strany 
VŠ) 
  

Celkový 
počet 
zapsaných 
studentů 

PPřříírrooddnníí  vvěěddyy  15386 12793 7238 
TTeecchhnniicckkéé  vvěěddyy  36204 35604 25318 
Zemědělsko-lesnické a veterinární nauky 7106 6269 4166 
Humanitní, právní, pedagogické a společenské vědy 99293 52733 37186 
Lékařské a farmaceutické vědy 14841 10016 6578 
Ekonomické vědy 43596 36854 25979 
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Zde uváděný výzkum byl uskutečněn pracovníky Katedry pedagogické a školní 
psychologie Ostravské univerzity ve spolupráci s Metodickým a evaluačním centrem o.p.s. 
Jedinečnost projektu spočívá ve screeningu a popisu současného stavu technického talentu 
a profesní orientace žáků ZŠ v tomto regionu.  

Výše uvedené statistiky poukazující na zvýšený zájem o školy humanitního typu 
podporuje naši premisu, že mnoho žáků nevyužívá svůj potenciál adekvátním způsobem. Tato 
premisa se týká nejen chlapců, ale i dívek, neboť u této genderové skupiny do jejich volby 
povolání zřejmě navíc vstupuje i kulturní stereotyp. Právě u skupiny žen ztrácíme 
pravděpodobně část technicky nadaných lidí. Díky stereotypům v rolích je méně 
pravděpodobné, že i přes své nadání ženy nedosáhnou v určitých profesích rozvoje stejného 
potenciálu jako muži (Badošek, Biolek, Kimplová, 2009). Rodiče inhibují ambice 
talentovaných dívek zejména v matematice, což se odráží v jejich sebevědomí (Jacobs a 
Weisz, 1994). I přes obecně lepší známky během školy mají ženy větší tendenci se 
podceňovat a volit tak jednodušší školy či obory (Kerr, 1985). Dívky mají větší tendenci než 
chlapci připisovat svůj úspěch na vrub štěstí (Heller a Ziegler, 1996), což je odrazem jejich 
atribučního stylu. V americkém a britském školském systému, který dává větší volnost svým 
žákům volit si studované předměty, se ukazuje, že ačkoliv talentované dívky mají 
signifikantně lepší výsledky než chlapci v aritmetice a obecné matematice na úrovni základní 
školy, nedotáhnou to dále a nevolí si matematiku během vysoké školy (Arnot, Gray, Ruddock 
a Duveen, 1998, in Freeman, 2000). 

Volba profesní orientace je primárně záležitostí druhého stupně základní školy. 
Vzhledem k očekávatelné stálosti rozvrstvení talentu v populaci by bylo možno pracovat s 
žáky, kteří pod tlakem okolí volí povolání, které jde proti jejich přirozenému nadání. Také 
žáci, kteří vládnou určitými schopnostmi, a jimž společenská role ztěžuje jejich uplatnění, by 
mohli být stimulováni k využití svého potenciálu. Někteří žáci mají opačný problém a to ten, 
že o svých schopnostech ani neví. Zpětná vazba je jednou z možností, jak jejich představy o 
úspěšné budoucnosti poopravit a správně je nasměrovat. V neposlední řadě je nutné 
identifikovat žáky, kteří mají cit pro pochopení technických problémů, mají dostatečnou 
inteligenci a budoucí profesní zaměření orientováno technickým směrem, a přesto dosahují 
slabších známek v přírodovědných předmětech. Tito žáci zřejmě budou mít jiné potíže při 
učení, adaptaci, rodinném zázemí, motivaci, apod. a je vhodné u nich provést za pomoci 
učitele, výchovného poradce, školního psychologa intervenci, aby nebyli brzděni ve svém 
růstu (Badošek, Biolek, Kimplová, 2009).              

 
KONCEPT TECHNICKÉHO MYŠLENÍ 

 
Ačkoliv některé nejasnosti ohledně dědičnosti a forem technického myšlení 

přetrvávají, vědci dokázali pojem „technické myšlení“ definovat a nalézt způsob, jak jej měřit. 
Dyrenfurth (1990) a Layton (1994) popsali technické myšlení jako konstrukt a identifikovali 
tři komponenty, které odpovídají dimenzím technického myšlení: 

1, Technické znalosti: technologické a technické znalosti, znalosti principů a zákonitostí. Jde 
o kognitivní složku technického myšlení. 
2, Technické kompetence: Psychomotorické dovednosti. Taktilní a kinestetické schopnosti a 
praktická inteligence. Je to konativní složka technického myšlení. 
3, Technické „chtění“ neboli „být aktivní a podnikavý, průbojný“. Zahrnuje emoce, motivaci, 
hodnoty a osobní kvality. Jedná se o afektivní složku technického myšlení. 
Zkráceně, technické myšlení zahrnuje tyto tři komponenty, jedná se tedy o vyváženost 
znalostí, kompetencí a emocionálního zaujetí.  
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Za zmínku stojí finská výzkumná studie autorů Autio a Hansena, kteří v průběhu čtyř 
let testovali u vzorku 267 dětí od 5. do 9. třídy osvojování technicko-praktických dovedností 
podle nových učebních osnov v předmětu technická výchova a ověřovali, zda je výše uvedený 
třísložkový koncept měřitelný. Data z této studie potvrzují, že pokud technické myšlení 
definujeme jako lidskou vynalézavost při řešení problémů, lze jej rozvíjet ve všech třech výše 
uvedených komponentách.  

V USA doposud probíhá 50tiletá longitudinální studie s názvem Studie matematicky 
vyspělých adolescentů SMPY založená v roce 1971 Julianem Stanleym na John Hopkins 
University. Brzká identifikace nadání má vést k vedení žáků a pro tyto žáky vytvořeným 
vzdělávacím programům, které je podpoří v dosažení vysokých akademických cílů. Jde o 
podporu nejen jak intelektuálního tak i sociálního well-being. V prvních 20ti letech výzkumu 
autoři identifikovali víc než 5000 talentovaných. Ve výzkumu je využit Hollandův 
hexagonální model pro posuzování profesních výběrů na základě osobnostního nastavení, 
přičemž typický vědec skóruje vysoko na škále Investigative a v druhé řadě na škále Realistic, 
dále sníženě na škále Social. Matematicky a technicky orientovaní lidé tak preferují práci 
s teoretickými ideami více než sociálními, což odpovídá Thorndikově dimenzi preferencí 
z roku 1911 „Lidé versus věci“ (Benbow, Lubinski, 1993). 

Užší definici technického myšlení, která se soustřeďuje zejména na složku kognitivní, 
podává Škára (1993, str.11): „Komplex myšlenkových operací, který můžeme souhrnně 
nazvat technickým myšlením, to je zejména analýza v mysli vytvořené představy výsledku 
technické práce, výrobku, vybavení si a aktivizování všech dosavadních vědomostí, 
dovedností a zkušeností, které mohou být využity k vyřešení dílčích problémů konstrukce i 
postupu výroby výrobku a konečně syntéza všech použitelných realit jíž řešitel dospěje 
k vytvoření projektu, tj.k úplnému vyřešení konstrukce i postupu výroby výrobku.“  

Nicméně u nás se v souvislosti s technickými schopnostmi žáků setkáváme častěji 
s výzkumy na poli technické tvořivosti (Honzíková, Novotný 2006). Sféra kreativního 
myšlení, který se neomezuje čistě na technickou oblast, je v zorném poli mnoha badatelů 
v celosvětovém měřítku, například jde o koncept laterálního myšlení Edwarda De Bona. 

 
VÝZKUMNÉ CÍLE 
 

Jelikož problematika měření technického myšlení nebyla v našem odborném prostředí 
dosud předmětem většího počtu empirických šetření, vycházíme při formulaci výzkumného 
problému a otázek především ze zahraničních výzkumů (Dyrenfurth, 1990, Layton 1997, 
Autio, Hansen 2002).  

Naším cílem bylo zjistit: 

1, Jaká je úroveň technického myšlení žáků 2. stupně základních škol? 
2, Identifikace žáků s komplexními předpoklady pro uplatnění v technické oblasti za účelem 
správného nasměrování jejich profesní volby. 
 
VÝZKUMNÝ SOUBOR 
 

Pro potřebu výzkumu jsme z hlediska rovnoměrného územního rozložení vybrali 17 
škol, resp. 87 tříd v Moravskoslezském kraji, přičemž se jednalo jak o školy v malých obcích, 
tak i ve velkých městech. Pro zařazení školy bylo limitující minimální počítačové vybavení. 
Celkem bylo testováno 1638 žáků 2.stupně ZŠ ve věku 12-16 let, z toho 809 chlapců a 829 
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dívek. Účast dětí na výzkumu byla dobrovolná v rámci školní výuky. Vedení škol bylo 
předem informováno o cílech výzkumu. Děti nebyly motivovány žádnými odměnami.  

Základní parametry souboru jsou uvedeny v tabulce I.: 

 
Věk Chlapci Dívky Celkem 

12 114 151 265 
13 232 267 499 
14 276 290 566 
15 175 111 186 
16 12 10 22 

Celkem 809 829 1638 

 
 
METODY 
 
Baterie testu základních schopností (BTZS): Jde o výběr částí testu GATB, používaného 
v USA, který do našeho prostředí převedl Dr. Vašina pod tímto názvem. Každé z dětí bylo 
vyšetřováno čtyřmi subtesty, jež měří vybrané speciální schopnosti jako je prostorová 
představivost, vizuální percepce, logicko-matematické a verbální schopnosti. Subtesty měřící 
g-faktor (aritmetické úlohy a verbální schopnosti) pozitivně korelují s výkonem v testu IST. 
Zjištěná úroveň korelace mezi g-faktorem a celkovým hrubým skóre v testu IST u žáků 8., 
respektive 9.tříd, je velmi vysoká 0,77, respektive 0,81 (Vašina, Komárková, 1975).   
 
Test psychomotorického tempa: Diagnostika schopnosti vykonávat rychle a bezchybně 
rutinní úkol. Zkoumaná osoba zakresluje do předtištěných polí trojici čar. Jedná se o test 
psychomotorických dovedností a pohybové koordinace, proto je administrován formou tužka-
papír. Vyhodnocuje se celkový počet správně zakreslených čar během měřeného časového 
úseku 60ti sekund. 
 
Test technicko-praktického porozumění (TTPP): Diagnostika schopnosti chápání 
mechanických a fyzikálních zákonitostí v praxi. Nově vytvořený test zjišťující technicko-
praktické porozumění, který sestává z 30ti úloh vyžadujících pochopení základních 
mechanických nebo fyzikálních vztahů. Zkoumaná osoba vybírá jednu správnou odpověď 
z několika možností. 
 
Test struktury zájmů (AIST-R): Diagnostika profesní orientace žáků, kde úkolem 
zkoumané osoby je ohodnotit na pětibodové škále 60 vybraných činností (60 položek). Test je 
založen na Hollandově hexagonálním modelu profesí a osobnostních typů. Její součástí je šest 
základních typů orientovaných na určitý životní styl. Škála „R – Realistic“ hodnotí zájmy 
řemeslného a technického typu osob, které rády pracují rukama, a škála „I-Investigative“ i 
zájem o přírodovědné problémy, jejich racionální analýzu, či zájem o vědeckou životní 
orientaci. 
 
Školní známky jsou v praxi nejčastěji užívaným ukazatelem školního výkonu, tj. výsledků ve 
školních aktivitách, které směřují k cílům stanoveným učebním plánem (Dan, 2002). V tomto 
výzkumu mají funkci ukazatele externí validity. Vedení škol jsme požádali o známky 
z relevantních předmětů. 
 

Jednotlivé psychodiagnostické metody byly administrovány ve výše uvedeném pořadí. 
Doba testování byla 90 minut, respektive 2 vyučovací hodiny na jednu třídu, s jednou pauzou 
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v délce 5 minut. Testování probíhalo hromadně ve škole v době vyučování s pomocí 
vyškolených pracovníků a podle jednotného manuálu. Testová baterie byla vytvořena a 
administrována v počítačové verzi, pouze test psychomotorického tempa byl administrován 
formou tužka-papír. Počet počítačů v učebně limitoval počet současně testovaných dětí.  

Během výzkumu byla navíc sledována tato demografická a sociologická data: věk, 
pohlaví, stupeň na ZŠ, příslušnost k ZŠ, uvedení typu školy, kterou si žáci přejí dále studovat. 

 
Tabulka II: Sledované proměnné, metody a co metoda měří pro účely statistického zpracování 
 
Sledovaná oblast Metoda Co metoda měří 

Inteligence GATB, resp.BTZS 
Prostorová představivost, percepční schopnosti, logicko-
matematické a verbální schopnosti 

Psychomotorické tempo Test tužka-papír Suma všech správně nakreslených znaků dle instrukce 
Profesní orientace AIST-R Zájem o jednotlivé obory včetně technických 
Technicko-praktické 
porozumění  TTPP 

Otázky zaměřené na řešení praktických a technických 
úkolů  

 
 

Cílem tohoto příspěvku bylo informovat o teoretickém rámci a celkovém konceptu 
výzkumu technického porozumění u žáků 2.stupně základních škol. Závěrem lze konstatovat, 
že v současné době probíhá zpracování výsledků a interpretace výzkumných dat. S výsledky a 
závěry výzkumného projektu Katedry pedagogické a školní psychologie a Metodického a 
evaluačního centra,o.p.s. bude odborná veřejnost seznámena na některém z dalších odborných 
setkání. 
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АБСТРАКТ 
 
Researches of managerial decisions on regional development carried out by the author show that is necessary 
to allocate and analyse a parity of objectivity and subjectivity factors. Under objective it is meant economic 
forces, expression by which (carriers) are the companies, the enterprises. Under subjective it is meant political 
factors, expression by which (carriers) is activity of local (regional) authorities. Researches show, that with 
growth of powers subjective factors on decision-making become more active. As a result managerial decisions 
it is defined as the factor of region competitiveness. 
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Принятие управленческих решений в первую очередь означает определенное 
соединение труда и капитала, впоследствии выражающегося в созданной новой 
стоимости. Однако результат – новая стоимость должна быть получена с наименьшими 
затратами, что и ведут к поискам  новых факторов конкурентоспособности. 
Управленческие решения способствуют к этому. Значит, они должны быть 
рациональными и эффективными. 

Сам механизм подготовки и реализации управленческого решения довольно-
таки сложен, особенно при решении региональных проблем. Ведь участие при 
подготовке (и реализации) решения участвуют не только частный капитал (компании), 
но и местные власти. Сочетание их интересов и мотивации при развитии региона, 
повышения его конкурентоспособности – сложный и противоречивый процесс. Во 
многом (в методологическом плане) его реализовать помогает модель Этапов 
управленческого решения (см. 1 схему). В данной модели четко разграничены этапы 
управленческого решения (подготовка решения, принятие решения, реализация 
решения). При анализе каждого этапа обнаруживается сложная многогранность 
проблемы. Уже на первом этапе (при подготовке решения) местные власти должны 
осознать как значимо решение проблемы для региона. Не важно строительство ли это 
нового завода, агропромышленного комплекса или простая посадка нового парка или 
даже игровой площадки детям. В любом случае в регионе появиться новый объект, 
который будет служить не только вспомогательным фактором для уже 
функционирующей региональной экономической системы, но и расширит ее, и тем 
самым будет притягивать в регион если не инвесторов или просто отдыхающих, то, по 
крайней мере, повысит любознательность данным регионом. Как одно, так и другое 
повысит конкурентоспособность региона. Осознанная необходимость и важность при 
подготовке решения позволяет формулировать конкретные цели. Необходимо иметь 
альтернативы – ведь заранее не ясна реакция и поведение жителей региона на 
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Recognition and analysis of problem importance 

Formulation of objectives 

Preparation of alternatives 

Selection of possible alternatives 

Selection of optimal alternative 

Evaluation of selected alternatives  
by higher leadership 

Experimental test of alternatives 

Final selection 

Appointment of decision terms, possible results  
and appointment of executives 

Beginning of the work 

Received particular results 

Preparation of 
decision 

Decision 
making 

Realization  
of decision 

появление новых инвесторов, агропромышленных комплексов, простое увеличение 
числа детских игровых площадок и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chart 1. Stages of management decision (6) 

 
 

Более того, в данной модели (1 схема) предполагается отбор возможных 
альтернатив, а далее – отбор самой оптимальной альтернативы. Акцент на 
оптимальность обычно строится исходя из экономических соображений – критериев 
(дохода, прибыли, себестоимости и т.д.). Однако когда в поиски оптимальных 
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альтернатив при подготовке управленческого решения включаются местные 
(региональные) власти критерием оптимальности могут стать и социальные проблемы, 
их острота. Даже реализация определенных интересов местных властей. Может 
оказаться, что новый парк жителям нужен больше чем завод, а новое здание для 
властей – нужнее парка и т.д. С экономической точки зрения оптимальность 
альтернативы покажется странной. С точки зрения социальных нужд региона – почти 
нормально. Тем более, что местные власти обычно не забывают и о возможности 
продления своего мандата (выборы все равно будут). Именно в завершении подготовки 
управленческого решения (1 этап) данную модель нужно дополнить факторами 
объективности и  субъективности решения. Поскольку полномочия за решением по 
региональному развитию зачастую принадлежит местным властям, то нередки случаи, 
когда оптимальной альтернативой признается альтернатива с ярко выраженным 
субъективным фактором. 

Второй этап модели Этапов управленческого решения определяется как этап 
принятия решения. Суть данного этапа – окончательный выбор того варианта, который 
будет реализован. При этом необходима экспериментальная и другая проверка 
альтернатив. Факторы объективности и  субъективности при проверке альтернатив 
тоже присутствуют. Скажем, промышленная компания может предложить свою 
методику подсчета эффективности инвестиций, а местные власти так провести опрос 
(анкетирование) населения региона, что посадка парка окажется наиболее важным.  

Третий этап модели Этапов управленческого решения превращается не что иное, 
как в непосредственную реализацию решения посредством подписания контрактов с 
подрядчиками, поставщиками и т.д. и началом проектных, строительных и других 
работ по реализации уже конкретного проекта. Однако на третьем этапе данной модели 
не выделено руководящее ядро по реализации управленческого решения. Поэтому на 
третьем этапе необходимо ввести руководящее ядро по реализации решения. Его состав 
уже позволил бы делать выводы о соотношении объективности и субъективности 
факторов по принятию управленческих решений. Преобладание субъективных 
факторов свидетельствуют о том, что выбран не самый эффективный вариант решения. 

Понятия объективности и субъективности управленческих решений также 
опосредованы определенностью  и неопределенностью решения. В условиях 
неопределенности решение – это не что иное, как выбор определенного  варианта  
действий  неопределенных состоянием  экономики (оно неизвестно – неопределенно) 
для достижения поставленной компанией цели.   процессе реализации данного решения 
и выявляется его недостаточность или избыточность. Как одно, так и другое 
впоследствии позволяет выявить неэффективность принятого решения. Разрыв между 
недостаточностью и избыточностью должен быть минимален, поскольку величина 
разрыва уже сама по себе показывает определенную неэффективность принимаемых 
решений и тем самым максимизирует (минимизирует) в обратной пропорциональности 
прибыль и издержки компании (7). Итак, управленческие решения – сложное, 
многогранное и в определенном смысле противоречивое понятие, являющиеся 
фактором конкурентоспособности. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Проведенные исследования управленческих решений по региональному 

развитию показывают, что необходимо выделить и проанализировать 
соотношение факторов объективности и субъективности. Под объективными 
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подразумевается экономические факторы, выражением (носителями) которых 
являются компании, предприятия. Под субъективными подразумевается 
политические факторы, выражением (носителями) которых является 
деятельность местных (региональных) властей. Исследования показывают, что с 
ростом полномочий субъективные факторы по принятию решений 
активизируются. 

2. Проведенные автором исследования показывают, что при анализе 
методологических проблем конкурентоспособности региона в модель Этапов 
управленческого решения необходимо внести понятия объективности и 
субъективности факторов, их определенности и неопределенности, а также 
понятия недостаточности и избыточности. Рациональное, эффективное 
соотношение объективности и субъективности факторов, их определенности и 
неопределенности, недостаточности и избыточности повышает 
конкурентоспособность региона. В итоге управленческие решения определяется 
как фактор конкурентоспособности региона. 
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Современные ученые в области экономики и менеджмента определяют 

логистику как интегрированную науку, цель которой – решать проблемы оптимального 
управления процессом движения разнообразных потоков: как информационных, 
финансовых, а так и потоков материальных ценностей и человеческих ресурсов. 
Решение проблем логистики обосновывает необходимость системного подхода к 
логистике, т. е. исследования логистистических операций, процессов и функций в 
пределах логистического хозяйства. Важную роль в процессах функционирования 
механизма логистического хозяйства играют человеческие ресурсы как элемент, 
обосновывающий и обеспечивающий функционирование логистической цепи и 
логистического хозяйства в целом.  

Объект данного исследования – человеческие ресурсы с точки зрения 
логистическое хозяйствования при региональном развитии. 

Цель исследования – установить факторы влияния логистического хозяйства на  
региональное развитие человеческих ресурсов.   

Задачи исследования: 1) выделить  специфику функционирования 
логистического  хозяйства в современной концепции логистики на основании теории 
регионального развития; 2) проанализировать факторы функционирования 
логистического хозяйства в соотношении с фактором человеческих ресурсов; 3) 
выделить факторы взаимодействия и зависимости человеческих ресурсов от 
логистического хозяйства при региональном развитии. 

Методы исследования: анализ экономической литературы, используя 
системный подход в отношении объекта; логический анализ и синтез. 

Логистическое хозяйство по своей природе происхождения предназначено для 
обслуживания местных и международных потоков материальных ценностей, 
образующихся на региональном уровне. При этом они распределяются, а также 
выполняются другие работы, включающие создание добавочной стоимости. Таким 
образом, логистическое хозяйство может предложить самые лучшие решения по 
вопросам транспортировки, складирования и логистических услуг, что подразумевает 
своевременный контроль над ценами и увеличение конкурентоспособности товара. 
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Высокий уровень социально-экономического развития логистического хозяйства 
может обеспечиваться региональными системами, ростом их экономического 
потенциала, рациональным взаимодействием между собой и с системой (хозяйством) в 
целом. В условиях объединения регионов в единую систему можно более определенно 
и полно учесть стратегические интересы и цели развития. Поэтому практически любая 
проблема, возникающая при каких-либо изменениях или в процессе реформирования 
экономики, самым тесным образом связана с региональными условиями и факторами, 
что напрямую влияет на развитие логистического хозяйства. Потребность в 
регионализации обусловлена спецификой государственного устройства, природно-
климатическими, геополитическими, демографическими особенностями регионов, 
неравномерностью социально-экономического развития. 

В данном исследовании целесообразно выделить на две группы человеческих 
ресурсов, принимающих непосредственное участие в процессе логистического 
хозяйствования: потребители и рабочая сила. Первую группу можно называть целевой, 
так как на нее направлены усилия и результаты логистического хозяйствования. 
Другую группу можно определить как группу поддержки, т. к. обеспечивает 
функционирование логистического хозяйства.  В процессе развития логистического 
хозяйства должны быть удовлетворены потребности обеих групп. Если рассматривать 
комплекс логистического хозяйства на региональном уровне, то процесс 
удовлетворения нужд и потребностей усложняется. Это объясняется разнообразием 
связей между регионами и системой логистического хозяйствования в целом. Причём, 
региональные цели и общие цели системы устанавливаются на одном уровне, что 
говорит о горизонтальной их иерархии, т.е. становится одинаково важно удовлетворять 
потребности и нужды человеческих ресурсов на региональном уровне и на уровне 
логистического хозяйства в целом. Другими словами, должно строго соблюдаться и 
обеспечиваться соответствие региональных целей и общих целей всей системы. При 
этом необходимо особенно подчеркнуть взаимосвязь всех целей и круговую 
цикличность процесса их согласования (гармонизации). 

Человеческие ресурсы, участвуя в процессе логистического хозяйствования, 
могут трансформироваться из одного типа в другой. Другими словами, как поток в 
системе логистического хозяйства, человеческие ресурсы могут быть представителями 
одной группы, а затем трансформироваться в другую, и наоборот. 

Также очень важно упомянуть, что рабочая сила является одним из важнейших 
факторов любого вида деятельности. С одной стороны, она – активный фактор, 
охватывающий управление, организацию, реализацию принятых решений, но с другой 
стороны, рабочая сила является целью любого вида деятельности, т. к. только при 
покупке продукции признается ценность проделанной работы. Из этого следует 
двойственность определения рабочей силы, которую можно называть и целевой 
группой, и группой поддержки процесса логистического хозяйствования 
одновременно. Кроме того, от эффективного использования рабочей силы зависит и 
степень удовлетворения нужд и потребностей потребителей, т.е. второй группы 
человеческих ресурсов. 

Исходя из специфики деятельности логистического хозяйства, которая требует 
синхронизации действий элементов обеспечения нужными производственному 
процессу материалами и продажи готовой продукции, можно выделить постоянные 
связи между субъектами логистического хозяйства: транспортные, информационные, 
процедурные и т. п. Такие связи содействуют повышению уровня интенсивности 
использования  транспортной сети, информационных и финансовых потоков, а также 
человеческих ресурсов, а особенно трудовых. При региональном развитии важно 
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отметить дифференциацию процессов и операций внутри логистического хозяйства в 
зависимости от распределения человеческих ресурсов, их предназначения. Всё это 
благотворно влияет на показатели эффективности использования человеческих 
ресурсов, выраженные техническими, финансовыми и другими индикаторами. С точки 
зрения географических, демографических и других экономических факторов 
логистическое хозяйство может изменить концентрацию, место расположения 
(статику) и маршрут передвижения и его направление (динамику) человеческих 
ресурсов на уровне регионального их развития. 

При условии приоритетности конкретных регионов, включающих в себя 
комплекс ресурсов, в том числе и человеческих, может быть ярко выражено резкое 
повышение показателей эффективности человеческих ресурсов в отдельных регионах в 
краткосрочном периоде. Но в долгосрочной перспективе и с точку зрения всей системы 
регионов показатели эффективности повышаются медленнее, но в тоже время 
стремительно приближают систему к состоянию равновесия и равномерного развития. 

Таким образом, цели регионального развития логистического хозяйства 
напрямую влияют на показатели эффективности использования человеческих ресурсов, 
достигая равномерного развития регионов и распределения или перераспределения их 
ресурсов.  

Так поддерживается баланс бизнес – среды, основными характеристиками 
которой в данном случае являются уровень развития и ценности промышленности с 
точки зрения регионального развития человеческих ресурсов. Также очень важными 
характеристиками являются соотношение между состоянием инфраструктуры и 
состоянием окружающей среды, уровень зависимости от энергоресурсов и специфика 
взаимосвязей между различными элементами логистического хозяйства отдельных 
регионов по отношению к человеческим ресурсам. 

 

ВЫВОДЫ: 
 

Исследовав специфику логистического хозяйства, можно сделать вывод, что 
логистика – это система элементов и их связей, обеспечивающая и поддерживающая 
деятельность, связанную с транспортировкой, логистическими услугами, распре-
делением товара, национальным и международным транзитом, результатом которой 
является создание добавочной стоимости и увеличение конкурентоспособности товара. 
При этом решаются задачи оптимального управления процессом движения 
разнообразных потоков, в том числе и потоков человеческих ресурсов. 

Региональные системы способствуют достижению высокого уровня развития 
логистического хозяйства, при условии роста экономического потенциала регионов и 
эффективности процесса формирования и использования человеческих ресурсов. 

Данное исследование показало, что рост экономического потенциала регионов, в 
том числе эффективности использования человеческих ресурсов, может определить 
уровень развития логистического хозяйства в целом. 

Важно выделять две группы человеческих ресурсов, принимающих 
непосредственное участие в процессе логистического хозяйствования: потребители и 
рабочая сила, которые в процессе логистического хозяйствования, могут 
трансформироваться из одного типа в другой в зависимости от поставленных целей и 
задач. 
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Во время исследования было отмечена двойственность определения рабочей 
силы, которую можно называть одновременно и целевой группой, т. к. только при 
покупке продукции признается ценность проделанной работы, и группой поддержки 
процесса логистического хозяйствования, являющейся активным фактором и 
охватывающей управление, организацию, реализацию принятых решений. От 
эффективного использования рабочей силы зависит и степень удовлетворения нужд и 
потребностей потребителей, т.е. второй группы человеческих ресурсов. 

Цели развития логистического хозяйства и процесс их достижения создают 
распределительный эффект по отношению к процессу развития человеческих ресурсов. 
Это объясняется непосредственным влиянием логистического хозяйства на обе группы 
человеческих ресурсов, изменяя их концентрацию, место расположения (статику) и 
маршрут передвижения и его направление (динамику) человеческих ресурсов на уровне 
их регионального развития. 

Благотворное и непосредственное влияние логистического хозяйства на 
развитие человеческих ресурсов является одним из основных влияющих факторов 
достижения и сохранения баланса бизнес – среды путем повышения уровня развития и 
ценности промышленности, сохранения равновесия между состоянием 
инфраструктуры и состоянием окружающей среды, достижения стабильности во 
взаимосвязях между элементами системы регионов и субъектов логистического 
хозяйства. 
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Abstract: 
This paper deals with different levels of development of human resources. Here examines the concept of 
human development in terms of development of individual employees, organizational development, human 
resource development in the State as a whole and the development of human resources in the EU. For each of 
these dimensions is explained by the regional aspect of human resources development. 
 
VARIANTY A DIMENZE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJ Ů  

 
Z hlediska společnosti, tj. určitého souhrnu lidí, kteří spolu žijí v  jistých politických, 

hospodářských a sociálních poměrech, můžeme za lidské zdroje považovat všechny členy 
společnosti, kteří disponují specifickými znalostmi, dovednostmi, schopnostmi, vlastnostmi 
a motivací pro vykonávání určité práce. Společnost zaměstnává lidské zdroje, aby využila 
jejich práci pro dosažení a uspokojení svých cílů a potřeb. Současně dává společnost lidským 
zdrojům možnost dosáhnout a uspokojit prací jejich vlastní cíle a potřeby. Lidské zdroje 
determinují prosperitu, konkurenceschopnost a přizpůsobivost společnosti. Právem jsou tak 
považovány za největší bohatství společnosti. 

Pojem rozvoj lidských zdrojů funguje jako přívlastek nebo jako součást u řady dalších 
termínů - rozvoj člověka, rozvoj pracovní síly, rozvoj zaměstnanců, rozvoj lidských zdrojů 
organizace, rozvoj lidských zdrojů společnosti jako celku, atd. Uvedené termíny spolu 
souvisí, ale odlišují se. Podstatné na těchto dimenzích rozvoje lidských zdrojů je to, že mají 
rovněž svůj regionální, teritoriální aspekt. 

Rozvojem zaměstnanců máme na mysli především rozvoj kvalitativních stránek jejich 
pracovní síly, kvalitativní rozměr rozšířené reprodukce pracovní síly, včetně rozvoje 
osobnosti. Je to kategorie, která do sebe vstřebává témata personálního a sociálního rozvoje, 
ale zároveň obsahuje řadu ostatních aspektů obecnějšího charakteru. Pracovní síla je 
neoddělitelná od svého nositele a tedy, mluvíme–li o rozvoji pracovní síly mluvíme implicitně 
také o rozvoji člověka. To je samozřejmě daleko širší pojem a rozvoj člověka se netýká pouze 
rozvoje jeho pracovních schopností nebo osobnosti, ale zahrnuje také např. biologický, 
zdravotní rozměr, týká se rovněž průběhu celé jeho životní dráhy, tj. předproduktivní a 
poproduktivní fáze věku, atd. Probíraná problematika rozvoje člověka je redukována pouze na 
některé otázky, které souvisí především s jeho aktivitami v určité organizaci v pracovním 
procesu, který probíhá za určitých podmínek.  

Jestliže se dříve hovořilo o koncepcích rozvoje, hovořilo se zejména o rozvoji 
managementu a teprve v průběhu dalšího vývoje se rozpracovávaly další koncepce rozvoje i 
nemanažerských vrstev zaměstnanců. Je to pochopitelné. Význam rozvoje managementu se 
zvyšuje, neboť trendy globálního podnikatelského prostředí jako je internacionalizace, růst 
sektoru služeb, orientace na zaměstnance, kteří mají vysokou kvalifikaci signalizují, že 
manažeři mají klíčovou roli ve vytváření konkurenční výhody organizace. Kromě toho, 
tendence k decentralizaci a rozvoji napříč organizací zvyšují rozsah, šíři práce každého 
manažera. Pro organizaci je tedy důležité aby podporovala rozvoj svých manažerů, aby se 
mohli vyrovnat se svými náročnými úkoly.  



 - 212 - 

Problematika hledání cest k úspěšnosti podnikatelských a manažerských aktivit není 
současný módní trend, ale je to evergreen, kterým se zabývá každá generace. Jde o trvalé 
hledání a rozvíjení předpokladů k aktivní a úspěšné řídící činnosti. Položené otázky však 
nejsou řešeny definitivně a znovu a znovu se objevují nové názory, které třeba i dílčím 
způsobem přispívají k řešení tohoto důležitého a obtížného problému – úspěšnosti toho, kdo 
vede, kdo řídí. Také rozvoj managementu má dnes výrazný teritoriální rozměr, který 
vystupuje do popředí zejména u mezinárodních společností. Rotace managementu dnes 
překračuje výrazně hranice jednotlivých regionů, ba kontinentů a je doslova globálním 
nástrojem personální práce, který vede ke zvládnutí potřebného know-how, nutného pro 
efektivní řízení společností tohoto typu. 

Aktivity rozvoje zaměstnanců zahrnují všechny formy rozšiřování odborné 
kvalifikace, tedy i přiřazování a zvládání nových, dosud nevykonávaných úkolů (např. při 
změně pracovních míst) a individuální poradenství, které se týká kariéry zaměstnanců. 
Hlavním cílem rozvojových aktivit z pohledu organizace je optimální využívání lidských 
zdrojů organizace. Z pohledu zaměstnanců je jejich rozvoj jednak prostředkem k odbornému i 
osobnímu růstu a k realizaci osobních a kariérových cílů jedinců, z čehož vyplývá i růst jejich 
ceny na trhu práce, jednak prostředkem k vykonávání takových pracovních úkolů, které 
odpovídají profilu jejich osobních schopností. Z pohledu organizace umožňuje komplexní 
rozvoj lidských zdrojů zvýšit její konkurenceschopnost a dosáhnout tak strategických cílů. 

Rozlišujeme mezi rozvojem zaměstnanců organizace a rozvojem lidských zdrojů 
organizace. Rozvoj lidských zdrojů organizace představuje koncepci vzdělávání a rozvoje 
zaměstnanců zaměřenou na rozvoj organizace jako celku, zatímco tradiční vzdělávání a 
rozvoj je zaměřeno převážně na jednotlivé zaměstnance. Organizace, která vytváří klima 
povzbuzující zaměstnance ke vzdělávání se, individuálnímu i kolektivnímu rozvoji, bývá 
označována jako učící se organizace. Jde o komplexní model který  představuje jednak 
koncepci vzdělávání a rozvoje zaměstnanců jako jednotlivců a jednak koncepci rozvoje 
pracovních schopností a flexibility organizace jako celku. Organizace se učí objevováním a 
napravováním nedostatků své činnosti. 

Hovoříme-li o regionálním rozvoji lidských zdrojů, tak hovoříme zejména o rozvoji 
lidských zdrojů společnosti jako celku, hovoříme o pojmu, který do sebe vstřebává většinu 
oblastí života občanů určitého státu nebo dokonce několika států (EU). Jedná se především o 
celkový rozvoj hospodářské, sociální, kulturní úrovně obyvatelstva. Tady samozřejmě velkou 
roli také hrají procesy vzdělávání, které jsou však ovlivňovány více faktory než je tomu u 
zaměstnanců a organizací. Do této oblasti zasahují témata jako např. boj s nezaměstnaností, 
životní úroveň, kvalita života, zdravotní problematika, boj proti sociálnímu vyloučení, atd. 

V ČR vznikal na přelomu tisíciletí koncepční materiál s názvem Strategie rozvoje 
lidských zdrojů pro Českou republiku. Tato strategie definuje několik vzájemně propojených 
cílů, které vycházejí z potřeb české ekonomiky a společnosti. Mezi nejdůležitější patří:  

1. Nastolit celoživotní učení jako běžnou praxi.  
2. Připravit lidské zdroje v ČR na výzvy, které přináší společnost založená 

na informacích a znalostech, globální ekonomika, nezbytnost udržitelného rozvoje 
a členství v Evropské unii. 

3. Zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost české ekonomiky a její přitažlivost 
pro investory. 

4. Zvýšit zaměstnatelnost pracovních sil a tím pozitivně ovlivnit zaměstnanost. 
5. Zlepšit využívání omezených zdrojů a mobilizaci nutných prostředků pro vzdělávání 

a rozvoj lidských zdrojů. 
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Konkrétním výrazem regionálního rozvoje lidských zdrojů je Operační program 
Lidské zdroje a zaměstnanost 2007 - 2013 (OP LZZ), který  je zaměřen na rozvoj  lidských 
zdrojů a zaměstnanost v České republice v období 2007-2013. OP LZZ je spolufinancován 
z Evropského sociálního fondu, přičemž celkové finanční prostředky na tento operační 
program pro příští rozpočtové období činí 1811,8 mil. €. To představuje 7% z celkové sumy 
z fondů Evropské unie pro Českou republiku.  

Globálním cílem OP LZZ je „zvýšit zaměstnatelnost a zaměstnanost lidí v České 
republice na úroveň průměru deseti nejlepších zemí Evropské unie“ Uvedený cíl zajišťuje 
realizaci strategických cílů Národního rozvojového plánu ČR 2007 – 2013.  

Mezi specifické cíle OP LZZ patří: 

1. Zvýšit přizpůsobivost zaměstnanců a zaměstnavatelů 
2. Zlepšit přístup k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti 
3. Posílit integraci osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených 
4. Posílit institucionální kapacity a efektivnost veřejné správy a veřejných služeb 
5. Posílit mezinárodní spolupráci v lidských zdrojích a zaměstnanosti 

 
Uvedené priority a cíle v oblasti zaměstnanosti jsou předmětem zájmu regionálního 

rozvoje lidských zdrojů. Obce a regiony musí vedle státu, zaměstnavatelů, odborů, profesních 
organizací, škol a vzdělávacích institucí sehrát jednu z hlavních úloh při řešení problémů trhu 
práce a rozvoji lidských zdrojů. Právě na obcích a regionech totiž do velké míry závisí úspěch 
Evropské unie při vytváření evropské společnosti znalostí, schopné dosahovat dlouhodobé 
prosperity, konkurenceschopnosti a přizpůsobivosti. 

 
MALÁ A VELKÁ POLITIKA ZAM ĚSTNANOSTI 

 
Vzniká otázka jak regulovat disproporce, které vznikají na trhu práce. Tento problém 

působí diferencovaně a v některých regionech je hlavním faktorem zhoršující se sociální 
situace lidí. K jeho řešení je nutné přistupovat jak koncepčně, tak pragmaticky a pomocí 
dostupných hospodářsko politických opatření tento jev eliminovat pro jeho rozporuplné, 
převážně negativní působení  na ekonomickou a politickou stabilitu v zemi. 

Při jisté úrovni nezaměstnanosti, tzv. přirozené míře nezaměstnanosti, lze hovořit i o 
pozitivních účincích nezaměstnanosti, kdy nezaměstnaní vytváří efektivní tlak na 
zaměstnanou část obyvatelstva, která udržuje na vysoké úrovni pracovní disciplinu, jakost 
výsledků práce, apod. V období strukturálních změn může být nezaměstnanost cestou 
k vytvoření efektivní struktury pracovních sil, cestou k očistění ekonomiky od neefektivně 
rozmístěných pracovních sil. 

Hospodářská politika je souhrn ekonomických opatření zacílených buď plošně, na 
celou ekonomiku, nebo do jejích různých částí. Pro hospodářskou politiku státu v oblasti 
zaměstnanosti můžeme rozlišovat velkou a malou politiku zaměstnanosti. Zjednodušeně 
řečeno velká politika zaměstnanosti se svými opatřeními zaměřuje na odstranění příčin vzniku 
nadměrné nezaměstnanosti, působí víceméně plošně, zatímco malá politika zaměstnanosti řeší 
důsledky existující nerovnováhy na trhu práce, zohledňuje regionální aspekty 
nezaměstnanosti. Toto rozdělení zaměstnanosti je pouze orientačním rozlišením přijímaných 
opatření, která se v praxi překrývají. 

V obou případech je možné se poučit ve vyspělých fungujících ekonomikách, jak tuto 
otázku řešily a vyřešily a případně převzít a přizpůsobit vlastním podmínkám určitý existující 
model opatření. 
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Opatření velké politiky zaměstnanosti jsou odvislé od celkového systémového 
zaměření hospodářské politiky vůbec, neboť se nejedná pouze o nezaměstnanost, ale o celý 
vějíř vztahových problémů, souvisejících především s ekonomickým růstem, platební bilancí 
a inflací. Plná zaměstnanost, stabilní ekonomický růst, cenová stabilita, vnější ekonomická 
rovnováha, charakterizovaná v delším časovém období vyrovnanou platební bilancí totiž tvoří 
základní cíle každé současné hospodářské politiky. Tyto jednotlivé cíle jsou ovšem konfliktní, 
takže často platí, že úspěch v jedné oblasti znamená zhoršení v oblasti jiné. Např. zastavení 
inflace může vést k růstu nezaměstnanosti. 

Malá politika zaměstnanosti řeší svými opatřeními již existující negativní důsledky 
fungování trhu práce. Pro tyto účely byly zřízeny státní územní orgány – úřady práce. Úřady 
práce převzaly základní úkoly související se zprostředkováním zaměstnání a výplaty podpory 
v  nezaměstnanosti. Aktivní politika nezaměstnanosti úřadů práce znamená vytváření 
podmínek pro zřizování nových pracovních míst v daném regionu. Úřady práce v podstatě 
finančně podporují zaměstnavatele, kteří nová pracovní místa vytvářejí a nezaměstnané, kteří 
se rozhodnou samostatně podnikat, provádí poradenskou činnost, angažují se 
v rekvalifikačních programech, v regionálních rozvojových programech, atd. 

Založené demografické trendy, hledisko potřeby vytvořit efektivní strukturu 
zaměstnanosti povedou v některých regionech ke komplikacím na trhu práce. Ze strany státu 
to znamená vytvořit příhodnější podmínky k zvýšení ekonomického růstu a vytvoření nových 
pracovních míst v těchto regionech. Opatření aktivní politiky zaměstnanosti má výrazně 
regionální charakter, což evidentní např. u politiky investičních pobídek. 

Podpory v nezaměstnanosti již dnes nejsou formovány jen hledisky sociálně 
existenčními, což byl jejich původní cíl, ale měly by zohledňovat čím dál více hledisko 
strukturálně efektivnějšího růstu zaměstnanosti. Současným trendem v činnosti úřadů práce je 
zintenzivnit  kvalitu aktivní politiky zaměstnanosti, včetně zvyšování tlaku na nezaměstnané, 
aby rekvalifikací a mobilitou zvýšili svůj zájem a šance na novou zaměstnanost.  

Česká vláda přijala svoji Strategii rozvoje lidských zdrojů, ale pro Českou republiku, 
stejně jako pro ostatní členské země EU je také stále důležitá  Lisabonská strategie (zasedání 
Evropské rady v Lisabonu, březen 2000), která obsahuje strategii rozvoje EU v období 2001 – 
2010. Lisabonská strategie byla od svého vzniku několikrát korigována a měněna, neboť se 
ukázalo, že vytýčené cíle byly příliš ambiciózní a nereálné. Obecné směry rozvoje však 
zůstávají. Mezi priority mikroekonomické oblasti patří zlepšování podnikatelského prostředí, 
podpora výzkumu, vývoje a inovací, zajištění udržitelného využívání zdrojů, modernizace a 
rozvoj dopravní infrastruktury, podpora rozvoje a využívání informačních a komunikačních 
technologií. Mezi priority v oblasti zaměstnanosti patří vytvoření pružného trhu práce, 
snižování nezaměstnanosti spojené se sociálním vyloučením určitých skupin lidí a podpora 
vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.   
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ABSTRACT 
 
 A network conception becomes the most common basis for organization and management of regional politics 
nowadays. Cooperation of subjects in regional development begins in smaller scopes, but continually it 
developes into formation of more complicated relationships and networks. Networks represent highly effective 
and resistant forms of cooperation. One of these formes are clusters. Slovakia has already started with the 
implementation of cluster policy and thus clusters have become a favourite tool of regional development. The 
contribution proposes a brief theory of clusters, cluster policy and evaluation of its implementation in 
Slovakia. 
Key words: regional development, cluster, network society, Slovakia 

 

Rastúca globálna ekonomická integrácia vedie k čoraz väčšiemu dôrazu na regionálny 
a lokálny potenciál. Zhlukovanie podobných firiem existujúcich v spoločnom regióne im 
prináša zníženie dopravných nákladov, elimináciu bariér, celkové externé úspory a kolektívnu 
efektívnosť. Preto sa v súčasnosti často hovorí o rastúcom význame regionálnych ekonomík a 
dôležitosti miesta v nich. Reálnym odrazom týchto tendencií sa stáva fenomén klastrov. 

O ich zavedenie do ekonomiky a regionálneho rozvoja sa zaslúžil M. Porter (1990), 
ktorý ich začal presadzovať ako základný nástroj priemyselnej a regionálnej politiky a ako 
jeden z nástrojov dosahovania konkurencieschopnosti regiónov a štátov. Klastre sú priamo 
prepojené s problematikou inovácií, resp. sú nástrojom inovačnej politiky. Aj napriek tomu, 
že ich nemožno chápať ako všeliek na riešenie všetkých problémov ekonomiky a 
regionálneho rozvoja, sú hnacou silou ekonomického rastu a konkurencieschopnosti (Skokan, 
2008). Najznámejšími predstaviteľmi inovačných centier a klastrov vo svete sú: Silicon 
Valley, Route 128 a Research Triangle v USA; Emilia Romana, Toskánsko a Benátky 
v Taliansku; Montpellier, Sophia-Antipolis, Grenoble a Toulouse vo Francúzsku; koridor M4 
medzi Londýnom a Readingom a Cambridge vo Veľkej Británii, Bavorsko a Baden-
Württembersko v Nemecku, severovýchodná časť Španielska, stred Portugalska a pod.  

 
SIEŤOVÝ CHARAKTER PODNIKANIA  

 
Spolupráca medzi podnikmi a ostatnými inštitúciami môže existovať v rôznych 

podobách, od tesných foriem ako fúzie a akvizície, až po voľnejšie zoskupenia, ako sú 
podnikové siete, strategické aliancie alebo klastre. Tie sú dostatočne pružné, aby sa dokázali 
prispôsobovať podmienkam trhu a nestrácajú organizačnú a právnu subjektivitu. (Pavelková, 
2009). Rozvoj sieťového podnikania bol umožnený najmä vývojom v oblasti informačných a 
komunikačných technológií. Zadražilová a kol. (2004) definuje sieťové podnikanie ako 
vzájomné prepojenie komplementárnych podnikov, v ktorom sa podniky spoločne podieľajú 
na tvorbe konečného produktu, pričom môžu napríklad kooperovať na výskume a vývoji, 
vytvárať spoločné logistické riešenie, atď. Hospodársky pritom zostávajú samotné. Do sietí sa 
môžu zapojiť aj výskumné ústavy, vzdelávacie a školiace inštitúcie a verejné orgány. 
Úspešnosť sieťového podnikania je podmienená vzájomnou kooperáciou, dôverou, 
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iniciatívou, schopnosťami a flexibilitou. Konkrétne podoby a formy sietí sa postupne vyvíjajú 
a menia a vznikajú nové zložitejšie formy kooperačného podnikania, medzi ktoré patria 
napríklad klastre. 

 

TEORETICKÉ A HISTORICKÉ VÝCHODISKÁ KLASTROV  
 

Teoretické pramene klastrových konceptov siahajú až do konca 19. storočia 
k britskému ekonómovi A. Marshallovi, ktorý okrem iného, uviedol myšlienku, že 
priemyselné odvetvia sú často priestorovo koncentrované a získavajú prínosy z externalít, ako 
sú úspory z rozsahu a prelievania vedomostí (spillovers), vyplývajúcich z týchto koncentrácií. 
V nasledujúcom období sa stali rozhodujúcim fenoménom tzv. priemyselné okrsky (industrial 
districts), ktoré môžeme považovať za určitý predstupeň klastrov. V priebehu celého 20. 
storočia sa hospodárskou výkonnosťou, koncentráciou priemyslu a podobnými konceptami 
zaoberalo mnoho autorov, ako napr. Weber (1909), Christaller (1933), Schumpeter (1942), 
Wiliamson (1985) a i. Od režimu extenzívnej akumulácie v 19. storočí, cez akumulačný režim 
podľa fordovských princípov sa postupne prešlo k flexibilnej akumulácii charakterizovanej 
flexibilnou výrobou umožňujúcou vyrábať väčšiu paletu výrobkov pri menších objemoch, 
dôrazom na rozvoj technológií, kvalifikáciu pracovnej sily a organizačnú štruktúru podniku 
vo forme sietí. Takmer storočie po Marshallovej idei priemyselných okrskov sa v Taliansku 
objavili prvé moderné priemyselné okrsky a následne Porterov neomarshallský pojem 
klastrov, ktorý preukázal značný vplyv na štúdium regionálneho a lokálneho zhlukovania, 
odvetvovej špecializácie, inovácií a podnikov a stal sa základným nástrojom regionálnej 
politiky a lokálnej konkurencieschopnosti.  

V literatúre sa stretávame s mnohými definíciami klastrov a klastrových iniciatív. Pre 
jednoduchosť však uvádzame dve najfrekventovanejšie. Prvú uvádza zakladateľ teórie o 
klastrových iniciatívach M. Porter, druhá je stanovená Európskou komisiou v Bielej knihe 
klastrovej politiky (2004). 

- Priemyslové, resp. odvetvové klastre sú podľa M. Portera (1990) geografické sústredenia 
vzájomne previazaných odvetví, špecializovaných dodávateľov, poskytovateľov služieb, 
firiem v príbuzných odboroch a pridružených inštitúcií, napríklad univerzít, agentúr, 
obchodných asociácií a pod., ktoré spolu súťažia, ale tiež spolupracujú, majú spoločné 
znaky, ale tiež sa doplňujú. 

- EU (2003): Klastre sú skupiny nezávislých firiem a pridružených inštitúcií, ktoré 
spolupracujú a súťažia. Sú geograficky umiestnené v jednom a viac regiónoch, prípadne 
môžu mať globálny rozsah; špecializujú sa v určitom odbore a sú prepojené spoločnými 
technológiami alebo spoločnou kvalifikáciou; sú tradičným odvetvím alebo sú postavené 
na vedeckom základe. Klastre môžu byť inštitucionalizované alebo spontánne. Majú 
pozitívny vplyv na inovácie, konkurencieschopnosť, zvyšovanie kvalifikácie, informácie, 
rast a dlhodobú podnikateľskú dynamiku.  

 
Niektorí autori (napr. Cortright, 2006) prichádzajú k záveru, že definovať klaster 

komplexne a pritom synteticky ani nie je celkom možné, keďže definíciu je potrebné 
modifikovať vzhľadom k účelu práce, ktorá sa klastrami zaoberá. Keďže sa klastre líšia 
v jednotlivých regiónoch a odvetviach, je vhodnejšie ich považovať za zastrešujúci koncept a 
nie za presne definovaný termín. 
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VPLYV KLASTROV NA KONKURENCIESCHOPNOS Ť REGIÓNOV  
 

Základným ekonomickým efektom fungovania klastrov je podľa Pavelkovej (2009) 
ich vplyv na rast konkurencieschopnosti firiem, regiónov a štátov. Kým u firmy 
konkurencieschopnosť znamená schopnosť súperiť s konkurentmi s cieľom vyšších ziskov, 
exportu a kvality, u regiónov ide o schopnosť vytvárať a udržiavať prostredie, ktoré trvale 
podporuje konkurencieschopnosť a tvorbu hodnôt jeho firiem a vyššiu životnú úroveň 
obyvateľov. Klastre umožňujú zapojeným firmám zlepšovať konkurencieschopnosť a vyššiu 
výkonnosť prostredníctvom špecializovaných dodávateľov, technológií a informácií, 
prelievaním znalostí (spillover) vnútri klastra, vyšším tlakom na inovácie, rozrastaním klastra 
a odštiepovaním nových podnikov (spin-offs). Vytvárajú podmienky, ktoré umožňujú 
stimulovať inovácie a efektívnejšie využitie výskumu a vývoja. Břusková (2003) identifikuje 
konkrétne prínosy, ktoré môže klaster poskytovať zúčastneným subjektom:  

- úspory z rozsahu, možnosť zdieľania nákladov a investícií, 
- prístup k špecializovaným vstupom a pracovnej sile, 
- prístup k optimalizácii dodávateľského reťazca, 
- získanie nových zákazníkov a otvorenie trhu, 
- internacionalizácia a zvýšenie exportu, 
- zvýšenie imidžu firmy a lepšia možnosť propagácie, 
- prístup k informáciám, 
- zvýšenie inovačného potenciálu,  
- väčšia moc a hlas menších firiem prostredníctvom lobovania, prístup k inštitúciám a 

verejným zdrojom, 
 

Okrem toho prinášajú klastre regiónu nasledovné výhody: 

- znižovanie nezamestnanosti, 
- zvyšovanie produktivity, konkurencieschopnosti regiónu a subjektov v ňom, 
- pritiahnutie nových investorov,  
- vytváranie kooperačných sietí,  
- zvyšovanie životnej úrovne a pod. 

 
Z makroekonomického hľadiska sú klastre dôležitým a účinným nástrojom regionálnej 

politiky. Úroveň regionálneho rozvoja významne ovplyvňuje kvalita podnikateľského 
prostredia a prítomnosť klastrov. Podnikateľské prostredie je možné popísať pomocou štyroch 
vzájomne prepojených oblastí, ktoré Porter uvádza prostredníctvom tzv. modelu diamantu. 
Patria tam: kvalita vstupných faktorov, stratégia a rivalita firiem, kvalita dopytu a prítomnosť 
príbuzných a podporujúcich odvetví. Doplnkovým faktorom diamantu je úloha vlády a 
verejného sektoru, prítomnosť zahraničných investorov či vplyv susediacich krajín. Asheim, 
Cook a Martin (2006) doplnili Porterov diamant o koncept inovácií. Zdôrazňujú konkurenčnú 
rivalitu a prelievanie znalostí (knowledge spillovers) v rámci klastra, čo stimuluje inovačnú 
aktivitu. Klastrovanie tak zvyšuje inovácie a rast investícií. Inovácie zvyšujú produktivitu a 
vysoká produktivita podporuje konkurenčnú výhodu klastrov (obr.3).  
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Obr. 3: Porterov diamant a inovácie v klastroch (Zdroj: Asheim, Cook a Martin, 2006) 
 
Regióny sa v globálnej ekonomike v Európe stávajú čoraz väčšou hnacou silou, a 

preto je dôležité koncentrovať a špecializovať ich ekonomické aktivity napríklad aj 
klastrovaním. Dôvodov pre podporu klastrov v regionálnom rozvoji je mnoho; ide napr. o 
zapojenie MSP do vzájomnej spolupráce a spolupráce s miestnymi univerzitami a ústavmi; 
existencia príkladov úspešných fungujúcich klastrov v iných regiónoch; neúspech doterajších 
prístupov a iné. Klastre predstavujú v regióne potenciál pre akceleráciu ekonomiky, 
elimináciu nezamestnanosti, zlepšovanie kvality života a zvyšovanie životnej úrovne a 
poskytujú reálny priestor pre tvorbu a aplikáciu inovácií.  

Objektívne je potrebné uznať, že klastrové iniciatívy môžu mať aj svoje nevýhody 
a nedostatky, a to najmä v prípade, ak sa špecializujú výlučne len na jednu komoditu, ktorá 
môže zaznamenať výrazný pokles najmä v časoch finančných kríz, zníženia dopytu a pod. Je 
preto výhodnejšie, ak aktivity a produkcia firiem klastra ponúkajú širší diapazón možností. 
Taktiež je potrebné, aby sa aktivity klastra neustále inovovali, v opačnom prípade dochádza k 
zastaraniu a spomaleniu výrobného procesu a následne k zániku klastra.  

 

KLASTROVÁ POLITIKA  
 

Kým v tradičných prístupoch regionálnych rozvojových programov sa kládol dôraz na 
podporu rozvoja individuálnych firiem, klastrová politika je nástrojom pre podporu 
priemyselného rozvoja, inovácií, kooperácie, konkurencieschopnosti a rastu. Úlohou vlády je 
potom vytváranie podnikateľského, inovačného a inštitucionálneho prostredia, ktoré podporí 
úspech klastrov.  

Počiatočným impulzom pre tvorbu klastrov býva väčšinou iniciatíva vlády alebo 
priemyslu, málokedy je hlavným iniciátorom univerzita. Vo vyspelých krajinách prevláda 
iniciatíva vlády, v transformujúcich sa ekonomikách naopak dominuje samotný priemysel, 
v rozvojových krajinách sú klastre iniciované dotačne (Pavelková, 2009) 
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Všeobecne môžeme klastrovú politiku definovať ako súbor aktivít (programov, 
stratégií, procedúr, zákonov, pravidiel) zameraných na dosiahnutie konkrétneho alebo 
všeobecného cieľa. Tieto aktivity sa spravidla vykonávajú v priebehu niekoľkých rokov podľa 
určitého plánu s prideleným rozpočtom. Rozvojové stratégie musia vychádzať z identifikácie 
potenciálnych alebo existujúcich základov konkurenčnej výhody regiónu. Prakticky to 
znamená, že regionálna politika má z hľadiska novej paradigmy vytvárať rámec pre 
interakcie, v ktorom sú firmy, organizácie a verejné agentúry schopné nachádzať spoločné 
riešenie, kde dochádza k výmene informácií a k interaktívnemu učeniu a k rozvoju relatívnej 
regionálnej výhody, ktorá sa môže uplatniť a rozvinúť práve v klastroch (Pavelková, 2009).  

 

KLASTROVÁ POLITIKA EURÓPSKEJ ÚNIE 
 
Napriek tomu, že klastre sú predovšetkým národným a regionálnym fenoménom, 

Európska únia sa snaží aktívne podporovať ich vznik, rozvoj a vzájomnú spoluprácu. Keďže 
klastre umožňujú inovačným podnikom, univerzitám a iným organizáciám zdieľať znalosti a 
know-how, ústrednou časťou stratégie Európskej komisie sa stáva posilňovanie spoločnej 
práce klastrov a vytváranie inovačného podnikateľského prostredia.  

Po roku 2005 prijala Európska komisia v súvislosti s obnovou Lisabonskej stratégie 
rad strategických dokumentov pre špecifikáciu a implementáciu cieľov, v ktorých kladie 
dôraz na podporu rozvoja klastrov. Už v projekte „Integrovaných hlavných smerov pre rast a 
zamestnanosť (2005-2008)“ sa členské štáty zaviazali k zavádzaniu spoločných európskych 
iniciatív v oblasti technológií a partnerstva medzi verejným a súkromným sektorom a rozvoja 
regionálnych a lokálnych klastrov. „Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie 
(CIP 2007-2013)“ sa tiež zameriava na posilňovanie sektorovej špecifikácie inovácií, klastrov 
a aplikácie inovačného manažmentu. Základným dokumentom, určujúcim orientáciu a ciele 
politiky súdržnosti v novom plánovacom období 2007-2013, sú tzv. „Strategické všeobecné 
zásady Spoločenstva pre súdržnosť (EC, 2006).“ Tie stanovili tri základné priority: 1. 
zvýšenie príťažlivosti členských štátov, regiónov a miest zlepšením ich prístupnosti 
zodpovedajúcej kvalite, úrovni služieb a ochrane životného prostredia; 2. podporu inovácií, 
podnikania a rastu ekonomiky založenej na znalostiach prostredníctvom kapacít pre výskum a 
inovácie; 3. vytváranie viac a lepších pracovných miest, investície do ľudského kapitálu. 
Strategické zásady kladú tiež dôraz na vytváranie pólov excelencie, ktoré prepoja malé a 
stredné podniky v oblasti pokrokových technológií s výskumnými a technickými 
pracoviskami a na rozvoj regionálnych klastrov sústredených okolo veľkých podnikov alebo 
klastrov inovačných podnikov. Na základe Strategických všeobecných zásad Spoločenstva 
pre súdržnosť pripravili jednotlivé štáty EÚ dokument „Národný strategický referenčný 
rámec“ (EC, 2006), v ktorom definovali svoje priority pre čerpanie štrukturálnych fondov EÚ 
v rokoch 2007-2013. Z neho sú odvodené konkrétne operačné programy. 

Európska prezidentská konferencia o inováciách a klastroch, ktorá sa konala v januári 
2008 v Stockholme, predstavila „Európske klastrové memorandum“ (2008), kde vyzýva 
všetkých zainteresovaných k rýchlejšej reakcii na nové výzvy, pred ktorými dnes klastre 
v Európe stoja. Významným krokom klastrovej politiky bolo spustenie iniciatívy „Európska 
klastrová aliancia (European Cluster Alliance – ECA)“ Európskou komisiou v septembri 
2006. Zámerom tejto iniciatívy, združujúcej 55 regiónov, je stimulovať praktickú spoluprácu 
medzi regionálnymi vládami a povzbudiť ich k identifikácii a zdieľania skúseností. ECA je 
zastrešujúcou iniciatívou na štyroch prebiehajúcich sieťach klastrovej politiky: CEE-
ClusterNetwork, CLUNET, INNET a BSR-INNOnet.  
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IMPLEMENTÁCIA KLASTROVEJ POLITIKY NA SLOVENSKU A JE J 
ZHODNOTENIE 

 
V Českej republike, Slovinsku a Maďarsku sa programy na podporu sieťovej 

regionálnej politiky a zakladanie klastrov rozvíjajú už od roku 2000. Hlavnú úlohu v riadení 
pritom zohrávajú národné a regionálne vlády. V konceptuálnom rámci Európskej charty 
malých a stredných podnikov Slovensko tiež začalo s implementáciou programov zameraných 
na posilnenie technologickej kapacity, inovačnej aktivity a vzájomnej spolupráce malých a 
stredných podnikov, verejného sektora a vedecko-výskumných inštitúcií, najmä univerzít. Na 
Slovensku boli doposiaľ identifikované a reálne existujú nasledovné klastre: Autoklaster – 
Západné Slovensko, IT klaster Košice, IKT klaster Žilina, 1.slovenský strojársky klaster, 
Slovenský plastikársky klaster, Združenie Elektrotechnický klaster – Západné Slovensko, 
Energetický klaster západné Slovensko, Drevársky klaster, Sklársky klaster, Klaster Liptov, 
Balnea Cluster Dudince, Klaster Orava, Klaster Turiec, Novohradský klaster a Klaster CR 
Západné Slovensko.  

Tvorba a zakladanie klastrov sa na Slovensku uplatňuje viac-menej na regionálnej 
úrovni. Z hľadiska veľkosti ide o lokálne, resp. regionálne klastre. Klastre sú iniciované a 
organizované zvonku, t.j. vznikli zhora nadol. Hlavnými iniciátormi a zakladateľmi sú 
súkromné spoločnosti, samosprávne kraje a mestá. V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ 
však Slovensko výrazne zaostáva tak v počte klastrových iniciatív, ako aj vo fungovaní už 
existujúcich klastrov. Kým podľa Pavelkovej (2009) je v Rakúsku 45 klastrov, na Slovensku 
je ich deklarovaných 16 a reálna kooperácia prebieha zatiaľ len v 4 prípadoch. Ide o 
Autoklaster – Západné Slovensko, IT Valley Košice, IKT klaster Žilina a klaster cestovného 
ruchu Liptov. Klastre tvorí vo všeobecnosti oveľa menej členov. Kým v Rakúsku majú 
vyspelé klastre aj 400 členov, na Slovensku sa ich počet pohybuje zväčša do 20. S výnimkou 
IKT klastrov je prepojenie výrobnej základne s univerzitami a výskumnými spoločnosťami 
veľmi slabé. Zohľadňujúc stupeň rozvoja majú slovenské klastre tzv. embryonický charakter. 
Vychádzajúc z klasifikácie podľa odvetvovej štruktúry je typickým vertikálnym klastrom 
zahŕňajúcim celý dodávateľský reťazec Autoklaster – Západné Slovensko; ostatné klastre sú 
prevažne horizontálne, tvorené výrobcami a poskytovateľmi služieb a nepokrývajú celý 
hodnotový reťazec.  

Dominantnou skupinou sú tiež klastre cestovného ruchu, ktoré sa v súčasnosti stali 
populárnou formou spolupráce jednotlivých subjektov. Počet ich členov je tiež zväčša veľmi 
nízky a priame prepojenie so vzdelávacími a výskumnými inštitúciami prakticky neexistuje. 
Sú však veľmi efektívnou formou spolupráce a ich úspech dokazuje klaster Liptov.  

Na Slovensku však aj v súčasnosti zaznamenávame neochotu súkromných spoločností 
zapájať sa do takýchto iniciatív. Jedným z dôvodov je nedostatok dôvery (lack of millieu of 
trust) zo strany súkromných spoločností a odmietanie vzájomnej kooperácie a spoločných 
cieľov zo strachu pred stratou vlastnej podnikateľskej stratégie v prospech spoločného know-
how. Súčasťou hodnotenia existujúcich klastrov je posúdenie ich aktivít, ako sú networking, 
ľudské zdroje, výskum, vývoj a inovácie, obchodná spolupráca, prenos informácií a 
technológií medzi firmami a pod. Pre obmedzenosť rozsahu tohto príspevku však nie je 
možné uskutočniť takú hlbokú analýzu fungovania identifikovaných klastrov. Napriek tomu 
je potrebné zdôrazniť, že sieťová politika a implementácia klastrových iniciatív sa javí ako 
spôsob, akým by sa mala uberať politika regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.  

 
Poznámka: Príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu: VEGA č. 1/0611/09 
“Koncept miesta v regionálnogeografickej analýze a syntéze a teritoriálnom marketingu: 
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teoreticko-metodologický rámec a aplikácia na vybrané modelové územia.” (vedúci projektu 
R. Matlovič). 
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ABSTRAKT 
 
Stále častěji se hovoří o nutnosti rozvoje lidského potenciálu a vytvoření "znalostní" společnosti jako 
nezbytného předpokladu budoucího ekonomického růstu. Článek přináší jedno z možných řešení jak podpořit 
tento trend a přispět tak k rozvoji lidského potenciálu v regionu. 
 
Klíčová slova: vzdělávání, e-learning, vědecká metodologie, lidský faktor, evropské strukturální fondy  
 

ABSTRACT 
 
More and more frequently it is spoken about necessity of the development of human potential and creating of 
the „educated society“ as a necessary presumption of the future economic growth. This report brings one of 
the possible solutions, how to support this trend and contribute to the development of human potential in the 
region. 
 
Key words: education, e- learning, science metodology, human factor, The Europan Structural Funds          
 

Situace se za posledních dva tisíce let velmi změnila, změnila se planeta, život na zemi 
i myšlení jejich obyvatel. S rozvojem znalostí a prohlubování lidského  vědění dnes již není 
možné, aby kdokoli - třeba i po dvaceti letech studia - obsáhl veškeré vědění své doby. Doba 
polyhistoriků a renesančních vědců je nenávratně pryč. Se vznikem a vymezením 
jednotlivých vědních disciplín je jejich vývoj charakterizován neustále narůstající diferenciací 
a  progradující specializací těchto oborů. Jde o přirozený trend vyplývající z nárůstu poznatků 
a požadavků doby. 

Nositeli tohoto vývoje i jeho produktem jsou odborníci, kteří jsou v důsledku 
narůstající specializace vědních oborů čím dál tím více soustředěni na stále užší segment 
vědního spektra. Specializace oborů, díky nárůstu lidského vědění, přináší vesměs pozitivní  
důsledky. Vedle nich má však zužující se specializace odborníků i důsledky negativní. Úzké 
zaměření skýtá vědeckému pracovníkovi možnost hlubokého ponoru do problematiky a 
vysoké soustředění na cíl. Při tom však takového odborníka vymezuje do poměrně úzkého 
prostoru ohraničeného předmětem jeho vysoké specializace a uzavírá mu pohled do oborů 
více či méně  příbuzných.V tomto smyslu může mít vysoká specializace omezující vliv 
(negativní dopady) na vývoj poznání, neboť při dlouhodobém směřování vědeckého bádání 
vertikálním směrem, se etablované obory pouze přibližují svému jádru. Zužováním pohledu 
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vědeckého světa k těmto klíčovým bodům se však také neustále rozšiřuje pole ležící mezi 
obory, které zůstává ve stínu badatelské pozornosti. Moderní vědy v průběhu své existence 
dosáhly relativně vysoké úrovně poznání a v rámci svého vymezení mají čím dál tím menší 
prostor pro zásadní objevy. Tím více nabývá na důležitosti prostor mezi obory, kde se ještě 
mohou ukrývat překvapivé poznatky i velké objevy nepříliš hluboko pod povrchem běžného 
vidění. Pohledu vědy však unikají, protože není zvyklá odbočovat ze svých - svou 
metodologií značkovaných - cest a stezek. Odbočky by ji zdržovaly na cestě  k cíli.  To je 
zcela nepopiratelný a prokazatelný fakt.  Mohla by totiž potkat takové milníky, které by ji 
nasměrovaly na zcela nové cesty a možné dálnice k novým magnetizujícím cílům. 

Moderní vědy si omezenost svého úzkokolejného směřování začínají jasně 
uvědomovat a nachází nové prostory mezi klasickými disciplinami.  Brzdou nového 
širokoúhlého nazírání vědy se paradoxně stává lidský faktor. Odborníci, svázaní mnoha 
stereotypy, nejsou připraveni přijmout nové přístupy, jejichž prosazení bude vyžadovat 
rozsáhlou institucionální podporu. Zásadní význam má v tomto ohledu struktura vzdělání 
odborníků, která se formuje již vysokoškolským studiem. Jako příklad moderního pojetí 
vysokoškolského studia lze uvést Stavební fakultu ČVUT v Praze, kde centrem pozornosti již 
nejsou pouze základní  klasické obory jako je např. pozemní stavitelství, vodní stavby, 
architektura, geodézie, konstrukce a provádění staveb apod., ale fakulta podporuje nové obory 
jako např. stavební mechaniku, stavební chemii, dálkový průzkum země a věnuje se výzkumu 
četných souvislostí  např. mezi stavitelstvím  a krajinnou ekologií, stavitelstvím a zdravím 
člověka atd. Posluchači musí primárně zvládnout základní obory, avšak seznamují se i 
s širokou škálou okrajových oborů, aby jejich vzdělání bylo co nejkomplexnější, otevřené a 
moderní. 

Mimořádné postavení v tomto procesu sehrává na Stavební fakultě Katedra 
společenských věd, která rozšiřuje záběr technického vzdělání daleko za jeho standardy do 
oblasti humanitních věd. Cílem je výchova odborníků a začínajících vědců jako bohatých 
široce vzdělaných osobností, které jsou otevřené novým myšlenkám, impulzům a průnikům. 

Katedra společenských věd obohacuje výukovou strukturu Stavební fakulty o 
předměty z oblasti práva, ekonomie, historie, filozofie, psychologie i kultury. Tato nabídka 
není nijak statická. Katedra každoročně řeší nové projekty, které přinášejí posluchačům 
zajímavé studijní možnosti. Mezi projekty z poslední doby lze jmenovat např. Rozvojový 
program pro doktorandy, který byl podporován Evropskými strukturálními fondy. Jeho 
obsahem bylo vybudování rozvojového centra pro doktorandy, kteří zde procházejí uceleným 
systémem komplexního vzdělávání a osobnostního rozvoje. Dalším projektem katedry, který 
získal podporu ESF byl Vzdělávací a výcvikový program prezentace a komunikace, který 
nabídkou několika volitelných předmětů z oblasti verbální i vizuální komunikace podporoval 
rozvoj prezentačních a komunikačních dovedností posluchačů. Většina z předmětů zmíněného 
projektu,  jako například Praktikum digitální fotografie, Základy audiovizuálního snímku, 
Grafické zpracování prezentačních a propagačních materiálů, Profesní komunikace, 
Selfmanagement, i jiné si získaly mezi studenty takovou oblibu, že se staly trvalou součástí 
výuky na  Stavební fakultě.  

Katedra se dále dlouhodobě zabývá výzkumem možností a dopadů e-learningu, jako 
efektivní alternativní možnosti studia. V současné době zpracovala a připravuje se na realizaci 
projektu Nová media ve vědě a výzkumu, do kterého je zapojeno několik vysokých škol a 
také projektu Estetická výchova pro studenty technických oborů, který mimořádně 
inovativním způsobem zasahuje do technického studia a zprostředkovává technikům cesty 
poznání uměleckých oborů.  Pro Katedru společenských věd jsou primární cílovou skupinou 
posluchači mateřské fakulty, avšak své aktivity obrací i směrem ke středním školám, odkud 
přicházejí budoucí posluchači fakulty. Připraven má projekt vzdělávání středoškolských 
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učitelů s cílem zkvalitnění přípravy středoškoláků před vstupem na vysoké školy. Další 
projekt je směřován přímo na středoškoláky se záměrem upoutat jejich zájem k vědním 
oborům.  

Aktuálně katedra realizuje s podporou Evropských strukturálních fondů projekt 
Vědecké metody pro doktorandy, jehož cílem je připravit doktorandy Stavební fakulty i 
ostatních fakult ČVUT  na odpovídající využívání vědeckých metod při zpracování doktorské 
práce, v jejich pedagogickém působení a následně i v profesním uplatnění.  

Cílem projektu je zvýšit teoretické i praktické kompetence doktorandů, neboť jak 
potvrdily výsledky "Rozvojového projektu pro doktorandy 2006-07", na který současný 
projekt navazuje, úroveň jejich znalostí problematiky vědeckých metod není dostatečná. 
Vědecké metody dosud nebyly součástí výuky doktorského studia ani studia předcházejícího 
a jejich znalost doktorandům chybí.  

Projekt chce přispět k tomu, aby vědecká metodologie byla i výzkumníky technických 
oborů chápána jako něco, co otevírá nové možnosti a ukazuje přednosti vědeckého myšlení 
opřeného o propracované metody; aby si uvědomili, že vědecká metodologie pomáhá rozvíjet 
schopnosti a principy analýzy a logického myšlení, tedy vlastnosti velmi potřebné ve 
výzkumných i jiných činnostech. 

Klíčovou roli mají ve vzdělávacím procesu elektronická média - interaktivní webová 
stránka projektu. Na této stránce, která byla k tomuto účelu zřízená a nese název 
doctorandus.info, jsou kromě základních informací o projektu umístěny podklady k výuce, 
odkazy na další literaturu, charakteristiky jednotlivých metodologických směrů i problémů 
včetně stručného popisu historických souvislostí. Je zde k dispozici i prostor pro komentáře a 
dotazy.  Podklady k výuce, tzv.pracovní sešity, obsahují komprimované (v rozsahu několika 
stránek) verze odborných textů, základní uplatňované ideje, postupy a metody výkladu pro 
usnadnění navigace v rozsáhlejších elektronických textech i jejich pochopení, obsahují 
stručný výtah k jednotlivým vědeckým metodám a otázkám týkajících se dané problematiky 
probírané na cvičeních, které jsou postaveny na vzájemné interakci a diskuzi  s doktorandy. 
Na této stránce je umístěno sedm pracovních sešitů: „ Poznání do středověku a od středověku 
do konce 19. století“ seznamující studenty s historii vědeckého myšlení, „Vědecké metody ve 
společenských vědách“ a „Vědecké metody v přírodních vědách“ obsahující vysvětlení 
základních pojmů se stručným popisem jednotlivých vědeckých metod, „Informační báze 
vědeckého výzkumu“ s kapitolami jak získávat informace k vědeckým účelům, jak tyto 
informace třídit, o etice vědecké práce, pracovní sešit „Vědecké prezentace“, v níž jsou 
uvedeny základní žánry a formy předávání a šíření informací spolu s normami, jimiž se řídí. 
Pozornost je zde věnována zvláště anglofonním zásadám pro strukturování textu mluveného i 
psaného a poslední pracovní sešit „Významné české vědecké osobnosti“ obsahující 
nejdůležitější objevy a vynálezy českých vědců s jejich stručnými životopisy, tedy informace, 
které by měly být součástí všeobecného rozhledu vysokoškolsky vzdělaného člověka. Tyto 
pracovní sešity slouží jako základní učební materiály ve druhé ověřovací fázi, v níž je výuka 
vědeckých metod postupně pilotována s první skupinou doktorandů. Problematika vědeckých 
metod v přírodních a společenských vědách spolu s významnými českými vědeckými 
osobnostmi je navíc zpracována ve dvou e- learningových kapitolách, jejichž znalosti si 
mohou doktorandi po prostudování ověřit v závěrečném testu, který je součástí každé 
kapitoly. 

V „živém“ vzdělávání, obsahujícím přednášky, prezentace, cvičení i konzultace je 
respektována a využívána vysoká vzdělanostní úroveň účastníků-doktorandů, kteří jsou 
schopni samostatné a individuální práce. Důraz je tedy kladen na aktivní formy vzdělávání - 
semináře a konzultace, které jsou zaměřeny na praktické osvojování vědeckých metod, a na 
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poradenství, co se týče individuálních metodologických problémů vědecké práce jednotlivých 
doktorandů. Ti zde mají možnost konzultovat teze svých prací jak s vyučujícími, tak v rámci 
diskuse čerpat poznatky mezi doktorandy navzájem. Je jim dán prostor k „obhajobě“ svých 
tezí i možnost účastnit se soutěže o nejlepší teze doktorské práce. Přednášky a prezentace pak 
mají za úkol především komentovat, interpretovat sdělení umístěná na webové stránce a 
podněcovat diskusi v rámci cvičení a seminářů.  

Vědecké metody nejsou jen úzce specializované laboratorní či experimentální postupy, 
stejně jako vědci nejsou izolovaní jedinci v uzavřeném prostoru (jak tomu často bývalo 
v minulosti). Vzdělávání, věda, výzkum… jsou dnes globalizované. Přes internet má vědecký 
pracovník v Číně nebo v Česku prakticky stejný přístup k nejnovějším poznatkům. 
Doktorandi, jako budoucí vědci, se musí naučit komunikovat mezi jednotlivými vědecko 
výzkumnými pracovišti univerzit, mezi univerzitami v České republice a v zahraničí  stejně 
jako mezi univerzitami a jinými výzkumnými či průmyslovými subjekty. Účel je zřejmý -  
spontánní společné řešení vědecko výzkumných úkolů a projektů v reálném čase, příprava a 
realizace bilaterálních či multilaterálních projektů, atd. 

Cílem projektu  pro jeho účastníky – doktorandy  (jak bylo uvedeno výše) má být 
zvýšení jejich kompetencí pro vědeckou práci, což předpokládá i dovednost komunikace  
s využitím inteligentních technologií. Takovou je i videokonferenční zařízení. 
Videokonference jsou ideálním a stále žádanějším řešením pro vědecké instituce, neboť 
umožňují sdílet data s ostatními výzkumníky, společně plánovat postupy,..Zvládnutí práce 
s touto technologií (alespoň na určité elementární úrovni) v rámci realizace projektu by mělo 
být součástí profesionální kompetence vědeckého pracovníka. Umět používat 
videokonferenční zařízení a hlavně naučit se prostřednictvím něj komunikovat – může 
výrazně zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké práce.    

Mezi praktická cvičení byla proto zahrnuta i tato problematika, kdy se doktorandi 
dozví, jaké možnosti tyto nové technologie umožňují (včetně další přidané hodnoty, kterou 
toto zařízení  pro účely výuky přináší – možnost nahrávání, správy k dalšímu využití dat pro 
tréninky, školení, semináře či vlastní prezentace vědeckých výsledků).  

K velmi důležitým vědeckým metodám patří sběr a analýza dat při vědecké činnosti. 
Jedno praktické cvičení je proto věnováno seznámení se s jedním z nejrozšířenějších 
statistických softwarů pro komplexní práci s daty, používaným ve vědě a výzkumu -  
systémem SPSS. V rámci spolupráce s odborníky přímo z firmy SPSS je součástí výuky 
doktorandů i ukázka práce s tímto softwarem (s nástrojem pro skenování, vyhodnocování 
písemných testů a dotazníků, ..). Další praktické cvičení, které probíhá také v počítačové 
učebně, je věnováno vědecké fotodokumentaci v digitálním prostředí. Součástí teoretické 
části obsažené v pracovním sešitu „Vědecké prezentace“ je pak praktické cvičení „Jak 
prezentovat vědecké informace aneb rétorika, komunikace na konferencích, workshopech a 
seminářích“, kde mají doktorandi příležitost vyzkoušet si komunikační dovednosti v praxi 
s řadou zajímavých ukázek v různých situacích. 

Na závěr absolvování celého vzdělávacího kurzu „Vědecké metody pro doktorandy“ 
pak jeho účastníci obdrží certifikát o jeho absolvování a vyplní dotazník, v němž budou 
požádáni o zhodnocení úrovně a kvality celého kurzu; jeho vyhodnocení pak bude cennou 
zpětnou vazbou pro realizační tým projektu. Jakákoliv připomínka, podmět či názor, cokoliv, 
co může přispět k tomu, aby další kurz byl ještě lepší, bude zohledněn na (k tomu účelu) 
chystaném kolokviu, jehož se zúčastní nejen jednotliví členové realizačního týmu, ale i 
přizvaní oponenti, kteří zhodnotí kvalitu pracovních sešitů.  

Konečným výstupem projektu bude ucelená publikace problematiky vědeckých 
metod, která bude zpracována na základě prověřené výuky a oponentních posudků. Pokud se 
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potvrdí vstupní předpoklady a výsledky i hodnocení budou pozitivní, bude výuka vědeckých 
metod navržena na zařazení do studijního programu doktorandů na Stavební fakultě i dalších 
fakultách ČVUT a také v rámci spolupráce nabídnuta ostatním pražským vysokým školám. 

Čím vzdělanější bude mladá generace, tím lepší vyhlídky bude mít naše společnost do 
budoucnosti. 
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Globalization creates new conditions and corresponding values, influencing activity of 

the economic organisations and the person. The close interrelation global and local national 
systems is formed, the global labour market, the capital and a labour is formed. There is a 
formation of new forms of social and economic groups – the polynational teams consolidating 
representatives of various cultures, for the most effective and creative decision of essential 
problems in the conditions of economic globalisation. 

The economic behaviour of polynational teams, their potential constituting a basis of 
highly effective work, in the big degree depends on use «cultural invariants» members of 
group. Now there were following approaches to understanding of features of functioning of 
polynational teams. The first is under construction on recognition of a prevailing role of 
standardization in activity of modern management that leads to deleting socio-culture features 
of individuals interacting with one another in polynational teams. The second – is based on 
idea that interaction of individuals in a command depends on divided values and system of 
beliefs so it is advanced by features of national culture. The third approach combines certain 
elements of first two approaches. Its supporters prove that interaction between market 
necessity and national social and economic institutes, such as trade unions, education systems, 
the legislation and models of industrial relations influence both a method of management of 
the organisations as a whole, and on economic behaviour in particular.  

The main problem is the question on increase of efficiency of activity of polynational 
teams. Now it is especially important to use, on the one hand, all diverse elements of group 
efficiency, giving special significance to a cultural variety of members of team, extracting 
from them additional competitive advantages, and, on the other hand, to learn to advance 
socio-culture distinctions and competently to operate them, considering national cultures as 
sources of new knowledge or as key factors of achievement of competitive advantages. 
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ABSTRACT 
 
The article is concentrated to knowledge management and his application to regional development. We are 
based on knowledge society, knowledge economics and main attention is on knowledge management. The part 
of this input is conversion of knowledge and process of making knowledge and intellectual capital of 
organization. After that we apply principle of regional development and policy.  
 

Je všeobecne známe, že 21 storočie je charakteristické tým, že práve teraz dochádza 
k vzniku nových organizačných modelov prinášajúcich radikálnu zmenu v pohľade na 
význam, postavenie , generovanie, riadenie a využívanie intelektuálneho kapitálu v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím. Medzi hlavné dôvody, ktoré podnietili vývoj nových 
organizačných konceptov , patria: 

 
• Kontinuálny úbytok materiálnych zdrojov( práca, kapitál, zdroje), nevyhnutných pre 

výrobu, potreba nového zdroja  s ktorým sa bude  možné dosahovať rast a rozvoj 
organizácie i v budúcnosti 

• Globalizačné tendencie, technologický pokrok, sociálny, politický, legislatívny, 
demografický a ekonomický rozvoj, ktorého dôsledkom bolo generovanie veľkého 
množstva informácií, výrazná akcelerácia rozvoja konkurenčného prostredie firiem, čo 
vyústilo v hľadanie nových zdrojov konkurenčných výhod 

• Rozvoj manažérskych konceptov a teórií, napr. v oblasti vedenia ľudí a organizačnej 
štruktúry, zameriavajúcich sa na zlepšenie činnosti organizácie prostredníctvom 
efektívnejšieho využitie pracovnej sily v zmysle využitia jej duševných schopností( 
myšlienka participatívneho manažmentu) 

• Nová štrukturálna premena národného hospodárstva spôsobujúca zmenu 
proporcionality využívania manuálnej a intelektuálnej práce. (Sojka, 2009 s.49) 

 
Výsledkom uvedených spoločenských a hospodárskych zmien je nový pohľad na 

význam informácií a vedomostí ako dôležitý zdroj konkurenčnej výhody.  Existencia 
informačnej ( znalostnej ) spoločností nie je možná bez  nositeľa týchto zmien a tým je človek 
a jeho ľudský potenciál. Teda dá sa povedať, že existencia novej ekonomiky  nie je možná 
bez znalostí ako základným faktor úspechu celej ekonomiky. V podmienkach Slovenskej 
republiky hovoríme o pojme znalostí z pohľadu kodifikovaného jazyka   ako o vedomostiach 
a používame tieto pojmy ako vedomostí a následne ako vedomostný manažment, vedomostná 
spoločnosť, vedomostná ekonomika apod.  
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ZNALOSTNÝ  (VEDOMOSTNÝ) MANAŽMENT 
 

Znalostný manažment zahŕňa efektívne prepojenie tých, čo vedie, s tými čo vedieť 
potrebujú a premenu osobných znalostí na znalostí organizácie. (Truneček , 2001, s.39)  

Manažment znalostí je definovaný ako riadenie znalostí a znalostných pracovníkov 
(Mládková, 2004). Okrem týchto základných definícii nájde záujemca o túto problematiku 
ešte aj teraz   nespočetnú škálu rôznych  individuálnych definícií jednotlivých autorov. 
Zhodujú sa však v jednom , že znalostný - vedomostný manažment je  vlastne „systematický 
proces hľadania, vyberania, organizovania, destilovania a prezentovania informácií 
spôsobom, ktorý zlepšuje porozumenie pracovníka určitej oblasti.  

Cieľom manažmentu znalostí je “Maximalizácia využitia intelektuálneho kapitálu 
organizácie, a znalostí  jej spolupracovníkov pre zvýšenie výkonnosti, zisku a splnenia 
podnikateľskej stratégie „ ( Vymětal a kol. 206 s.242).  

Medzi hlavné úlohy manažmentu znalostí (vedomostí) patria: zhromažďovanie 
a triedenie znalostí, premena individuálnych znalostí na zdieľané a využívanie znalostí- 
aplikácia v celej organizácií, Ide o relatívne mladú vednú disciplínu. 

 

Členenie a konverzia znalostí ( vedomostí). 

Vo všeobecnosti  je najviac známe a akceptované nasledujúce členenie znalostí : 

a/ Explicitné  znalosti (vedomostí) - vyjadrujeme ich formálnym a systematickým jazykom. 
Sú uchovávané vo forme dát v podobe dokumentov, manuálov, postupov spod. Je možné ich 
prenášať a archivovať, teda dajú sa ľahko zdieľať- sú to vlastne informácie. 
b/ Tacitné znalosti (vedomostí) vznikajú interakciou explicitných znalostí a skúseností, 
predstáv, zručností apod. Nemajú fyzickú podobu, sú len v hlavách ľudí a preto ich nie je 
jednoduché zdieľať. 
c/ Transcendentné znalostí (vedomostí ) - sú uvádzané ako tretí druh vedomostí označujúci 
„ hmlisté“ ešte nestelesnené vedomostí. Ide o schopnosť „ vidieť niečo, čo ešte neexistuje 
a konať na základe intuície a predvídavostí. 
 

Konverzia znalostí ( vedomostí) 
 

Vo všeobecnosti  považujeme konverziu za zmenu formy znalostí ( vedomostí). Tento 
proces pozostáva zo štyroch fáz: 

1/ Socializácia – ide o zdieľanie znalostí v implicitnej forme, pri ktorej nedochádza ku strate 
veľkej častí znalosti ( vedomostí ), 
2/  Externalizácia – ide o proces prevodu implicitných znalostí na explicitné, je zložitejší, 
pričom využíva rôzne metódy, 
3/  Internalizácia – ide o proces prevodu explicitných znalostí na imlicitné, pri tomto procese 
je dôležité to, s akými znalosťami, schopnosťami a mentálnymi modelmi explicitná znalosť 
v mozgu pracovníka integruje, 
4/  Kombinácia – ide o proces spájania oddelených explicitných znalostí do novej 
komplexnejšej explicitnej znalostí, pričom s explicitnými znalosťami pracujeme ako 
s informáciami. ( Mládková,2004,s.38) 
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Medzi jednotlivými fázami procesu je znázornená špirála. Ide o špirálu kontinuálneho 
učenia sa  pracovníkov v organizácií. Najviac tento návrh aplikujú Japonci, ktorí to aj 
praktický zavadzajú do praxe japonských firiem a tvrdia , že rozhodujúcou silou organizácii 
sú práve znalostí tacitné, ktoré sú považované za kľúč k manažmentu znalostí. 

 

 
 

Obr. 1 Implicitné znalostí formalizované do explicitných znalostí 
( Hobohm, H.- Ch., Knowledge Mangement. Libraries and Librarians Taking Up      the 

Challenge. 2004,s,.26) 
 

Proces kreovania znalostí ( vedomostí )  
 

Je všeobecne známa taxonómia dáta - informácie – znalost. Dáta  sú typom 
informácie, ktorá je štruktúrovaná ale nemôže byť interpretovaná. Dáta  monitorujem vlastne 
zmyslami, je to vlastne postupnosť znakov, údaje o udalostiach apod. Informácia predstavuje  
dáta, ktorým prijímateľ prisudzuje určitú dôležitosť a význam. Hodnotenie prijímateľa je vždy 
subjektívne.((Mládková, 2004) Znalosť (vedomosť) je informácia + X, pričom X je to s čím 
informácia v mozgu integruje. Ide vlastne o interakciu s existujúcimi skúsenosťami, 
znalosťami faktami, vzťahmi a hodnotami uloženými v pamäti prijímateľa. Znalosť je vždy 
zviazaná s ľudskými emóciami.  

Práca so znalosťami (vedomosťami) je práca s ich nositeľmi, teda s ľuďmi, ľudskou 
činnosťou. Vzniká a je využívaná ľudským mozgom. ( Sojka 2008, s.54)Vzájomný vzťah 
týchto pojmov je vyjadrený v nasledujúcej schéme: 
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Obr.2 Vzťah pojmov dáta, informácie, znalostí a intelektuálny kapitál 
 

Znalostí predstavujú hierarchický usporiadaný súbor pravidiel a špecifických dátach 
a informáciách, ktoré majú funkčnú vysvetľujúcu a prediktívnu silu pre jednotlivca a zvyknú 
sa deliť na procesuálne (know- how) a prediktívne (know- what)  

Pravidlá týkajúce sa znalostí sa tvoria v znalostnom procese - produkcia znalostí, 
získavanie znalostí, distribúcia znalostí a aplikácia znalostí. Produkcia znalostí je proces, 
ktorým sa kreujú nové znalostí rekonštrukciou starých koncepcií a tvorbou nových. Celé 
kreovanie znalostí sa uskutočňuje učením.  

Z hľadiská hierarchickej úrovne sa zvyknú rozlišovať rôzne typy znalostí  - 
individuálne znalostí, skupinové znalostí, znalosti organizácie a globálne znalosti. 
Organizácie, ktoré chcú byť konkurencie schopné musia sa stať producentmi nových znalostí. 
V súčasnosti vystupuje do popredia aj nový typ osobnosti v organizácii a tou je znalostný 
špecialista, manažér znalostí, poprípade znalostní pracovníci „ Knowledge Workers“ „ zlaté 
goliere“. Ich pozícia v rámci hierarchického usporiadania zodpovedá najvyššej intelektuálnej 
úrovni organizácie. 

 

INTELEKTUÁLNY KAPITÁL ORGANIZÁCIE 
 

Intelektuálny kapitál organizácie sa  definuje ako suma znalostí, ktorú má organizácia 
k dispozícii pre jej praktické využitie ( Mládková, 2004,s.78)  

Často krát sa dnes stretneme s názorom,  že práve intelektuálny kapitál je kľúčovým 
zdrojom pre riadenie inovácií na zabezpečenie konkurenčnej výhody v rámci súčasnej 
znalostnej orientovanej ekonomiky.  

Jednotná štruktúra intelektuálneho kapitálu doposiaľ nebola univerzálne navrhnutá ale 
základná štruktúra intelektuálneho kapitálu možného navrhovaného modelu je nasledovná 
(Sojka 2008, s.59): 
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Obr. 3 Základná štruktúra intelektuálneho kapitálu rozšíreného modelu 
 

Samozrejme, že  je potrebné  hodnotiť a merať intelektuálny kapitál. Možnosti 
merania a oceňovania sú rôzne a dne už máme aj mnoho metód merania na hodnotenie 
intelektuálneho kapitálu, čo však je nad rámec tohto článku. 

Principiálnou otázkou v súvislostí so znalostným manažmentom je otázka zdieľania 
znalostí. Zdieľanie znalostí sa uskutočňuje primárne v závislostí od toho, aké znalostí sa 
zdieľajú: tacitné res. explicitné.  

Zdieľanie explicitných znalostí je podstatne jednoduchšie a môže sa uskutočňovať 
všetkými formami počínajúc od samo štúdia, školskými systémami až po bežné metódy 
podnikového vzdelávania.  

V prípade tacitných znalostí sú najbežnejšie metódy ako napr. učňovský princíp, 
„communities of practices“, rozprávanie príbehov a analógií, dnes hovoríme aj o transfere 
znalostí medzi organizáciami a rôznych mechanizmov zdieľania znalostí- intranet, 
videokonferencie, fax, e-mail, podnikové databázy, poradenské aktivity, prontové správy 
manuály, osobná komunikácia, vytváranie analógií, workshopy, ale aj rôzne medzi 
organizačné transfery znalostí- kodifikované dokumenty, správy, manuály, postupy , recepty, 
návody, patenty, licencie, balíky know-how softwaru, predaj technológií, sociálne, 
technologické a individualizované siete, účasť expertov, dohody o formálnej komunikácií, 
školenia a pracovníkov a pod.  

Najlepším spôsobom v súčasnej dobe je však schopnosť organizácie učiť sa rýchlejšie 
zdieľať v rámci organizácie tacitné znalostí - ukazuje sa , že je to jediný zdroj trvalej 
konkurenčnej výhody, nakoľko všetky ostatné zdroje sú ľahko imitovateľné. Organizačné 
učenie je oveľa náročnejšie ako individuálne a vyžaduje si splnenie celého radu predpokladov 
a hlavne rešpektovanie rôznych štýlov učenia sa. Vyžaduje nové iniciatívy (technologické, 
výrobné a obchodné) a hlavne využívať overené formy zdieľania znalostí, okrem už 
spomínaných koučovanie, zážitkové učenie, experimentovanie, učňovské praktiky a najmä 
rozbory po uskutočnení akcie After Action review, ktoré používame aj v podmienkach OS 
SR. 

 
Princípy fungovania znalostnej  vedomostnej organizácie 

 

Truneček vymedzil šesť základných princípov  pre fungovanie znalostnej organizácie: 
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1. Stratégie a výkonnosť organizácie – mala by byť vymedzená a následne meraná nielen 
prostredníctvom finančných charakteristík ale aj takými charakteristikami rastu ako je 
napr. učenie, priebeh interných podnikových procesov, 

2. Zákaznícky imperatív – hovorí o rešpektovaní prianí zákazníka , na základe ktorých 
s rozvíja každá činnosť organizácie, 

3. Procesná orientácia – hovorí o orientácií na dianie v organizácii, jeho nositeľom je 
procesný manažment, 

4. Tímová práca – priamo nadväzuje na procesnú orientáciu, hovoríme o tímovo 
organizovanej organizácii, firmy, podniku, 

5. Tvorivé uplatňovanie znalostí a inteligencie- ich kombináciou dochádza k tvorbe 
synergického efektu, ktorý sa dosahuje pomocou manažmentu znalostí, učiacou sa 
organizáciou, produktivitou znalostných pracovníkov, organizačným učením a riadením 
znalostí, 

6. Akčné firemné hodnoty – ich nositeľmi sú správne orgány organizácie  a manažment, 
ktoré musia postupovať celou organizáciou a to za pomoci podnikovej kultúry, firemnej 
hodnoty, firemnou identitou a image. ((Truneček, 2003, s.111) 

 

REGIONÁLNY ROZVOJ  
 

Súčasťou každého rozvoja je rast. Rozvoj je javom dynamickým , je procesom zmien, 
ale aj stav dosiahnutý vďaka zmenám. V užšom slova zmysle môžeme regionálny rozvoj 
definovať ako „ dlhodobý vzostup schopností ekonomiky poskytovať obyvateľstvu rozmanité 
tovary a služby.  

Táto schopnosť je založená na royvoji technológií a na inštitucionálnych 
a systémových zmenách, ktoré s rozvojom súvisia. Všetky tri zložky tejto definície sú 
dôležité. Trialy rast ponuky tovarov a služieb je výsledkom ekonomického rozvoja  
(Hamalová a kol. 1996,s.97).  

Rozvoj teda nezávisí od základných predstav obyvateľov daného regiónu, ale obsahuje 
tzv. „ magický päťuholník rozvoja „ , ktorý obsahuje nasledovné prvky: rast, práca, rovnosť 
a spravodlivosť, participácia, nezávislosť a samostatnosť( Sojka 2008, s.127) 

Pri regionálnom rozvoji sa často stretávame s nerovnomernosťou, ktorej príčiny 
možno hľadať v rozdielnych prírodno - geografických podmienkach jednotlivých regiónov, 
ktoré neumožňujú rozvíjať všetky ekonomické aktivity, ako aj v ľudskej činnosti, 
prostredníctvom ktorej dochádza k rozmiesťovaniu ekonomických aktivít a to vedie z rôznych 
príčin k disproporcionalite. Výsledkom nerovnomerného rozvoja regiónov je existencia 
zaostalých a málo rozvinutých regiónov.. 

Základom rozvinutého regiónu je vysoká podnikateľská aktivita, prítomnosť 
dostatočného množstva perspektívnych a dynamicky sa rozvíjajúcich podnikateľských 
subjektov , ktorí sú tvorcami hodnôt. Na Slovensku sú identifikované podmienky, ktoré, 
zvyšujú podnikateľskú aktivitu sú to: 

• Prítomnosť kvalitných ľudských zdrojov 
• Blízkosť relevantných inštitúcií 
• Prítomnosť dopytu 
• Konkurencia 
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Činitele určujúce regionálny rozvoj 
 

Každý regionálny rozvojový proces ovplyvňuje niekoľko základných ekonomických 
faktorov, činností a súvislostí medzi nimi.  

Medzi základné charakteristiky regionálneho rozvoja v rozvinutých ekonomikách 
patria:  

 - Rast produktu na obyvateľa 
 - Rast produktivity 
 - Vysoká miera štrukturálnej transformácie ekonomiky 
 - Vysoká miera urbanizácie a modernizácie spoločnosti. 
    

Významný vplyv na regionálny rozvoj majú aglomeračné efekty a lokalizačné 
rozhodnutia,  ktoré možno považovať za kľúčové determinanty regionálneho rozvoja.  

Pri aglomeračných efektoch ide o interné efekty, prejavujúce sa v úsporách a vo 
zvýšených výnosoch jednotlivých podnikov a externé efekty, ktoré vznikajú medzi aktérmi 
hospodárstva, (firmy, domácnosti, štát).  

V ekonomike sa externé efekty definujú ako vplyvy, ktoré spoluurčujú hospodársky 
výsledok jedného účastníka ( zisk, úžitok), ale aj kontrolované inými hospodárskymi 
subjektmi ( Belajová,A., Fáziková M., 2002). Lokalizačné rozhodnutia a priestorové 
štruktúry, predstavujú predpoklad, pre rozvoj tej - ktorej oblasti.Existuje celá škála definícii, 
ale taká najpragmatickejšie je  koncepčná  a výkonná  činnosť štátu, územnej samosprávy 
a ďalších zainteresovaných subjektov, ktorých cieľom je : 

- prispievať k harmonickému a vyváženému rozvoju regiónov 
- znižovať rozdiely medzi úrovňou rozvoja jednotlivých regiónov 
- podporovať hospodársky a sociálny rozvoj regiónov, najmä aktivizáciou ich 

nedostatočne využívaného hospodárskeho a sociálneho potenciálu, 
- podporovať racionálne využívanie prírody a prírodných zdrojov, vrátane ochrany 

životného prostredia, t. j. podporovať trvalo udržateľný regionálny rozvoj regiónov 
(Marcinčin,2002,s.286) 
 
K základným nástrojom regionálnej politiky patria : informačné opatrenia 

a poradenstvo, finančné nástroje, opatrenia v infraštruktúre, regulačné a administratívne 
opatrenia. Ciele a nástroje regionálnej politiky by mali vyústiť do stratégie regionálnej 
politiky. 

Prax regionálnej politiky je v súčasnosti v novej regionálnej politike, ktorá sa na 
Slovensku začala formovať po roku 1990.Vláda svojim uznesením schválila Zásady 
regionálnej a hospodárskej politiky, ktoré predstavujú návrh systémových krokov pri riešení 
regionálnych otázok a regulovaní rozvoja v problémových regiónov.  

Na to nadviazala reforma verejnej správy a koncepcia územného rozvoja SR a najmä 
národný plán regionálneho rozvoja SR schválený vládou SR c v roku 2001. Zavŕšením tohto 
procesu je regionalna politika Európskej únie, ktorá je založená na dvoch princípoch 
solidarity a reálnosti.  

Dnes cítime najväčšiu pomoc v regionálnej politike, že bol vytvorený Európsky 
regionálny rozvojový fond a prostredníctvom štrukturálnych fondov sú stanové prioritné ciele 
na podporu zaostalých regiónov, podporu ľudských zdrojov a  na podporu ekonomickej 
a sociálnej konverzie priemyselných , vidieckych a a rybárskych oblastí regiónov.  
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Regionálnou politikou sa teda EÚ snaží prakticky zrovnať existujúce disproporcie 
medzi jednotlivými štátmi a regiónmi. Motivuje to k racionálnejšiemu plánovaciemu procesu 
a k účasti viacerých inštitúcií rozhodovania. V konečnom dôsledku o všetkom rozhodujú 
konkrétni ľudia v danom regióne. 
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ABSTRACT 
 
It is necessary to reinterpret the basic principles which are generally accepted as underpinning the stability 
and effectiveness of the market economy. 
In order to recover from a crisis all strategies should include the development of education and research in 
addition to other effective government policies, rational fiscal discipline and the acquisition of new markets. 
It is very relevant to examine whether Hungary has done enough to develop the education system in parallel 
with its economic reforms. 
The present study emphasizes the importance of more effective cooperation between the economy and 
education. 

Keywords: education expansion, labour market, economic processes, universities strategic changes, market- 
conform education. 

 

INTRODUCTION 
’Hungary is falling more and more behind its competitors when it comes to learning. 

In spite of the numerous reforms of the past years the gap in knowlwdge that separates us 
from the most developed parts of the world has not narrowed, but rather widened. National 
and international studies prove without doubt that not only the average Hungarian citizen but 
also young adults and students have serious shortages of knowledge.’ (Fazekas Károly, Köllő 
János, Varga Júlia (2008) Green paper Ecostat Bp.) 

 
These were the conclusions of the authors of a national study which shocked the 

Hungarian public. Given that in the present difficult situation many theories (hitherto treated 
as taboo) have to be rethought, this short study analyses the interaction between the economy 
and education. With respect to the collection of data the latest research and statistical analyses 
have been used. The study shows the general situation of education and employers, the 
opinions of students in higher education and the main indicators of our economy. 

 

THE CURRENT SITUATION OF EDUCATION 
 

The ’perfect’ school remains a vision because state norms provide such control that 
quality cannot be supported. Owing to the lack of long-term development concepts institutes 
of education are at the mercy of political changes. 

The two-level secondary school final exam has failed to deliver on its promise because 
higher education does not require the higher level exam; therefore, it does not require that 
system either. The special vocational schools cater mostly for disadvantaged youngsters and 
thus they try to give marketable competences to those who have never wanted nor been able 
to accept the teaching methods used by schools. Furthermore, larger numbers of people are 
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pushed out of the mainstream of education and no tangible, effective measures have been 
taken to deal with this situation (unless it considered to be ’effective’ to put into normal 
schools disadvantaged students earlier taught with special methods and separated from normal 
students). Teaching based on skills and abilities that was promised as part of the reform of 
secondary education has not spread in practice. The continuous deterioration of the 
knowledge levels of disadvantaged (especially gipsy) students can hardly be compensated by 
the issuing of National Qualification Register diplomas; the latter often have no real 
vocational knowledge as their basis. It is a fact that our education system is not good at 
handling students with above-average or below-average abilities. Teacher training in Hungary 
does not have any programme that could effectively support and help the teaching and 
reintegration of disadvantaged youth. The number of drop-outs is frightening, and because of 
the high level of unemployment, integrated teaching (as a possible solution) has only resulted 
in a race for students and has not become a real solution. 

One-third of students finishing secondary education are illiterate. Evidence shows that 
students are getting worse at general knowledge and the logical thinking necessary for success 
on the labour market in the modern world. However, this is happening while the numbers of 
National Qualification Register certificates and high school diplomas are rising. 

 

HIGHER EDUCATION 
 

The reform package of higher education has had a greater negative influence on our 
economic and social problems. The massive increase in the number of graduates can be dated 
back to the eighties. Since the eighties the number of university and colleges students has 
quadrupled and today there are far more students in higher education that the economy 
requires; this has led to the sidelining of people with lower qualifications. It is forecasted that 
after 2010 almost one-quarter of Hungarian citizens will have a degree. Unemployment leads 
to social unrest, and the money spent on training is lost due to emigration or because 
graduates often work in jobs that are not related to their training. It is a false hope to expect 
the inreased number of university graduates (too many in proportion to the population and 
compared to the needs of the economy) to lead us out of the economic crisis. 

The initial rush appeared to be justified because Hungary had lower numbers of well-
trained professionals compared to developed countries. However, the creation of new jobs did 
not keep up with the production of graduates. As a result of the excessive expansion of higher 
education the quality of that education has deteriorated. In ten years’ time today’s 25-35-year-
olds will constitute the backbone of a highly-educated workforce; they will be responsible for 
advising politicians and Hungary’s future may depend on them. 

 

EMPLOYERS 
 

In our economy companies in foreign ownership (whether partly or fully) are of great 
importance. They have introduced a culture that sooner or later all Hungarian companies have 
to master if they want to operate effectively in the global economy. It is therefore important to 
pay greater attention to their expectations even if their conduct leaves a lot to be desired in 
many areas (for example, often in the way they treat their employees). 
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The financial crisis has accelerated the process in which big companies try to maintain 
their effectiveness by searching for cheaper and cheaper labour. 

Among companies employing more than 250 people (e.g. big Hungarian joint ventures 
or foreign companies) multinational companies employ most freshly-graduated people (27%). 
Positive returns include the task-supply path resulting from the matrix structure of 
organisation; the latter, in addition to cost rationalisation, provides an opportunity to learn 
about foreign cultures and organizational structures, as well as multicultural integration, and 
networking. 

What multinational companies require from our vocational and higher education and 
training are independence, loyalty, effective communication, problem-solving abilities, the 
willingness to learn new things, emotional stability, creativity, responsibility, openness, 
teamwork and imaginative thinking. This means students should be taught and trained 
according to such criteria and this requires a change in today’s methods. Conscious 
preparation should be carried out to fill the limited amount of posts available. Needs should 
be assessed. Career advisors, employment statistics, job markets, job portals and alumni 
systems can also help with this. 

 

ECONOMY, UNEMPLOYMENT  
 

Hungary’s GDP was 2.3 per cent less in the first quarter of 2009 than in the first 
quarter of 2008. In order to guard against the crisis, only 5.5 per cent of companies plan to 
hire new workers. This is the tendency with the biggest companies and with companies 
employing 100-249 people. Companies employing 50 to 99 employees reported lower growth 
while companies with less than 50 employees reported higher growth. 3.4 per cent of 
companies producing mainly for export plan to hire workers and this is practically the same as 
in the last quarter. Companies producing for the Hungarian market have reported worse 
expectations: 5 per cent plan to hire workers (9 per cent in January) while 19.5 per cent plant 
to lay off workers (18.7 per cent January). The percentage of companies in full foreign 
ownership that plan to hire people is 3 per cent (8 per cent in the previous quarter); the 
proportion of those planning to lay off workers has decreased to 16 per cent from 17 per cent 
in January. 7 per cent of fully Hungarian companies predict expansion but none of the partly 
foreign-owned companies are expecting growth. This represents a 1 per cent point increase 
and a 3 per cent point decrease compared to the last quarter of 2008. 

At the end of June 2009 the number of people employed in Hungary was 2.66 million. 
Private companies employed approximately 1.85 million, while state companies employed 
731 thousand personnel. Considering the same period from the previous year these figures 
indicate a 4.1 per cent decrease: private companies laid off 6.2 per cent while the state sector 
hired 1.1 per cent.  

Production had been increasing continuously since 2007 but this stopped in the third 
quarter of 2008 when the growth indicator decreased considerably. In the fourth quarter the 
decrease became more rapid and continued into the beginning of 2009. 

59 per cent of companies reported a decrease in production while 10 per cent reported 
an increase. Fully foreign-owned companies are still in a better position than partly foreign-
owned or fully Hungarian companies; nevertheless, all three categories have experienced 
decreasing results. The situation of companies with 20 to 49 employees and that of companies 
employing more than a hundred employees worsened slightly, while companies employing 50 
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to 99 employees took an even harder hit. 22 per cent of companies with more than a hundred 
employees have deemed their situation to be good while 12 per cent of companies employing 
fewer than fifty employees have given such a positive forecast. 

The recession has affected employment, too. 

There were 5524 freshly-graduated people registered as unemployed in August 2009; 
this is twice as many as five years ago. (In China there were one million students in higher 
education in 1998 and six million in 2008. As a result of this, 32 per cent (nearly one-third) of 
freshly-graduated students do not have a job.) 

 

PROSPECTS, SURVEYS 
 

Looking at surveys conducted among university and college students it is possible to 
get a picture of how they see their situation and their future. 

Half of the students think they are in a worse position on the labour market in 2009 
than students who graduated before the economic crisis. (Fig 1.). However, many students 
think that the crisis does not affect their chances of finding a job. 

 

Does not
affect it

significantly
40,9%

Mostly
positively

4,5%

Negatively
7,4%

Does not
know
3,4%

Positively
0,6%

Mostly
negatively

43,1%

 

Fig 1: How does the world economic crisis affect your chances of finding a job in your field?  

N= 7 825 
Source: Educatio-OFIK, Diplomás pályakövetés 2009-Hallgatói vizsgálat (Career paths of 
graduates 2009 – Student survey) 

 

The students strongest expectations in connection with their degree are financial 
stability and social mobility (Fig 2.) On a national level the average net income was 121,700 
HUF; the average salary of physical workers was 89,600 HUF, while that of those in 
intellectual occupations was 154,700 HUF. Net income was on average 1 per cent higher than 
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the previous year; in the private sector there was a 3.7 per cent increase, while in the public 
sector there was a 5.4 per cent decrease. 

The third most important point is that the respondents believe their degree will enable 
them to have a freer, more relaxed lifestyle. The students asked considered certain other 
values as being less important, such as the prestige associated with a degree and the 
possibility of acquiring a managerial position. The least important expectation was that with a 
degree a foreign study trip or working abroad would be easier.  
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I will not be unemployed

 

Fig 2: What advantages do you expect from having a degree? 

Source: Educatio-OFIK, Diplomás pályakövetés 2009-Hallgatói vizsgálat (Career paths of 
graduates 2009 – Student survey) 

 

The majority of students (83.9%) think they have a good chance of finding a job that 
they like in their professional field within one to two years of graduation, and only 13.7 per 
cent are pessimistic in this area. The cause of the difference in views is related to how 
students see the crisis and not so much to the actual influence of the crisis on the judgment of 
chances of employment  

 

CONCLUSION 
 

A study of the development of the career paths of graduates can greatly contribute to 
the up-to-date analysis of employment possibilities and the labour market. Due to state and 
company measures implemented to guard against the effects of the economic crisis our 
economy is slowly recovering. OECD data suggest that by the end of 2009 the global 
economy will stabilize. In Eastern European countries the recovery will take longer. Due to 
the foreign currency debt of households, the high rate of unemployment (around 10 per cent) 
and the high budget deficit, Hungary will need a much longer period to catch up with other 
countries. However, the message is important: Hungary will only have a chance to compete 
successfully if investments and other economic developments are rational and serve the needs 
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of the market and the global society. This applies to educational reforms, too. In order to help 
freshly-graduated people in this fierce competition, education and companies should 
cooperate effectively to create higher education programmes that lay the foundation for long-
term employment. Besides the state and the education system, the responsibility of students is 
also growing in that they have to set their sights on usable, improvable knowledge, and be 
hardworking and persistent. 

In an ideal situation our education system should react fast to the needs of the 
economy and be able to transfer usable skills. It is also necessary to think of the relationship 
between education and the economy in the context of the lessons that can be learnt from the 
present crisis. 
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ABSTRAKT    
 
Contribution goes into status of bank officer, describes present aspect and endurance situations. It is related 
to psychic manipulation, status itself, enviroment, office equipment, relax and so on. It presents partial results 
from enquiry. Also it is addressed to source of psychic loadingand shows the change of bank officer status 
during twenty years period. 

 

1. BANKOVÝ ÚRADNÍK   
 

Každý z nás sa počas svojho života nepretržite dostáva do situácií, ktoré svojimi 
požiadavkami preveria našu prispôsobivosť, kladú nároky na našu psychickú a fyzickú 
zdatnosť. Všeobecne ich označujeme ako záťažové situácie. Na úvod chceme zdôrazniť, že 
pojmy stres a záťaž nebudeme chápať ako synonymá, i keď sú viacerí autori, ktorí pojmy 
považujú za totožné. Prikláňame sa k názoru Bratskej, ktorá záťažou pomenúva rôzne 
psychické stavy a s nimi spojené psychické a fyziologické reakcie vyvolané záťažovými 
situáciami (Bratská, 1992). Záťaž chápe ako širší pojem, pod ktorý spadá aj stres. Pojem stres 
používa pre označenie krajných foriem záťažových stavov, ktoré sú vyvolané extrémnymi 
požiadavkami prostredia. Prečo uvádzame stres a záťažové situácie ako úvodné informácie? 
Odpoveďou je naša reflexia na tému bankový úradník a jeho status. 

V minulosti bolo zamestnanie v banke vysoko prestížnou záležitosťou, 
v porevolučnom období jednou z najlepšie platených pozícií, v súčasnosti postavenie 
bankového úradníka už nie je ani z ďaleka prestížou záležitosťou, kedysi „odmena“ dnes za 
„trest“ práca v bankovom sektore. V súčasnosti je pozícia bankového úradníka posunutá na 
úroveň pracovníka akejkoľvek poisťovne. Status bankového úradníka bol výrazne 
deklasovaný. Do jeho pracovnej náplne spadá aktívne vyhľadávanie potencionálnych 
zákazníkov, jeho pracovné prostredie zostalo síce na úrovni statusovej, ale ostatné povolania 
dobehli túto výhodu a pracovné prostredie akejkoľvek kancelárie je na podobnej ak nie lepšej 
úrovni. Záťažové situácie sú u bankového úradníka neporovnateľne častejšie a náročnejšie 
najmä v oblasti kontaktov, vyjednávaní a psychickej manipulácie, oproti stavu spred 10- tich 
či 15-tich rokov. Tlak, ktorý znáša bankový úradník  na získanie klienta v čase krízy na 
hranici únosnosti. 

 

2. ZÁŤAŽOVÉ SITUÁCIE    

 

Záťaž bankového úradníka, môžeme popísať tak ako uvádza Oravcová (2005) 
príznaky v 3 oblastiach: 
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• v telesnej – zvýšenie krvného tlaku, zrýchlené dýchanie, bolesti hlavy, krku, chrbta, 
nevoľnosť a žaludočné kŕče, poruchy trávenia, hnačka, potenie, zmeny hmotnosti a iné, 

• v psychickej – prežívanie neistoty, úzkosti až depresie, zúfalstva, strata schopnosti 
sústredenia, roztržitosť, pocity izolovanosti, bezmocnosti, neschopnosť rozhodovania, 
hnev, zlosť a iné, 

• v sociálnej – poruchy medziľudských vzťahov, prejavy podráždenosti, útočnosť, 
neovládané prejavy emócií, utiahnutosť a iné. 

 

Jednotlivé typy záťažových situácií spôsobujú u človeka rozličné zmeny. Týmito 
zmenami sa zaoberal kanadský vedec H. Seley. Systém typických, všeobecne platných zmien 
(nešpecifických reakcií) pomenoval všeobecným adaptačným syndrómom (Bratská, 1992). 
Časový priebeh zmien prechádza troma štádiami: 

Prvé štádium je alarmová reakcia. Je zapríčinená náhlym narušením vnútorného 
prostredia organizmu. Reakcia sa uskutočňuje prostredníctvom dvoch sústav regulujúcich 
organizmus, ktorými sú nervová sústava a sústavy žliaz s vnútornou sekréciou. Z kôrovej 
časti nadobličiek a hypofýzy sú vylučované hormóny, ktoré vyvolávajú všeobecný stav 
psychického napätia a vzrušenia. Dochádza k mobilizácii energetických zdrojov, potrebných 
na zvýšený výdaj energie. To vedie k prudšiemu tlkotu srdca, rýchlejšiemu sťahovaniu svalov 
žalúdka i čriev, zvýšenému krvnému obehu, zrýchľovaniu dychu. Organizmus sa pripravuje 
na odvrátenie nebezpečenstva. Keď organizmus premôže účinky škodlivín, nasleduje ďalšia 
fáza. 

Druhé štádium je štádium rezistencie, zvyšovania odolnosti voči rôznym vplyvom. 
Znižuje sa reakcia organizmu na vonkajší vplyv. Organizmus si na stresujúci faktor zvyká, 
lepšie zvláda narušenie vnútorného prostredia. V ňom majú prejavy často úplne opačný 
zmysel než v prvom štádiu. 

Tretie štádium vyúsťuje do stabilizácie alebo vyčerpania. Pri vyčerpaní dochádza 
k celkovému zlyhaniu adaptačnej a regulačnej schopnosti organizmu. Výsledkom môže byť 
i vážne ohrozenie organizmu. 

 

3. PSYCHICKÁ MANIPULÁCIA 
 

Psychická manipulácia je v určitej miere každodennou súčasťou nášho života. 
Používame ju vedome, alebo nevedome, keď chceme presadiť svoj názor alebo zámer. Je to 
činnosť, pri ktorej manipulátor cieľavedome a systematicky ovplyvňuje pocity, kritičnosť 
myslenia a správanie obete. Manipulátor  je  človek, ktorý  neustále  využíva  psychickú  
manipuláciu  na  dosiahnutie  svojich cieľov. Manipulátor narušuje pôvodnú osobnostnú 
štruktúru obete. Osobnostná štruktúra obete sa skladá z troch oblastí: rozumovej, citovej a 
behaviorálnej (oblasti správania). Ak manipulátor naruší napríklad našu rozumovú a citovú 
oblasť, tak zmena behaviorálnej je veľmi jednoduchá, odbúrava sa kritické myslenie, treba 
zdôrazniť, že ten, koho sa podarí psychicky zmanipulovať, to sám na sebe nespozná, pokiaľ 
mu to niekto iný nepomôže prehliadnuť. 
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3.1 Manipulačné techniky  
 

Flirty fishing spočíva v tom, že novo príchodzích členov sa ujme osoba opačného 
pohlavia. Funguje na princípe zneužívania vzájomných sympatií medzi mužmi a ženami. 
Stáva sa, že dochádza k zamilovaniu, ktoré však nie je úprimné a trvá len dovtedy, kým sa aj 
ten druhý neprispôsobí.  

Pri love bombingu je osoba zahŕňaná láskou, obdivovaná a vyhlasovaná za 
výnimočnú, niekedy dokonca vyvolenú pre dosiahnutie oficiálneho cieľa, nemusí to byť vždy 
vysoko postavený cieľ ako svetový mier, záchrana životného prostredia apod. Pri manipulácii 
teda treba rozrušiť pôvodnú osobnosť, zmeniť jej identitu a naprogramovať novú a nakoniec 
túto udržiavať.  

Na dosiahnutie všetkých týchto zmien sa v psychickej manipulácii využívajú často 
hypnotické postupy, monotónnosť. Manipulátor opakuje určité pôsobivé vety monotónnym 
hlasom, stále si vynucuje pozornosť, celkovo pôsobí veľmi sugestívne, kritické schopnosti 
klesajú a človek nekriticky podvedome prijíma iracionálne, rozumom nepochopiteľné a 
nelogické názory predkladané v takomto stave. Človek neustále žije v stave očakávanej straty 
zamestnania.  

Vymývanie mozgu používali ako spôsob na priznanie a prehlásenie vynútenej 
"pravdy" napríklad komunisti pri politických procesoch v päťdesiatych rokoch a fašisti v 
druhej svetovej vojne. Vymývanie mozgu je prostriedok vyslovene donucovací. Človek vie, 
že je v rukách nepriateľa, je väznený, fyzicky mučený, psychicky vydieraný a ohrozený na 
živote. V takýchto podmienkach pod vplyvom pudu sebazáchovy náhle mení svoje názory a 
priznáva vnucovanú pravdu. Keď sa človek vráti späť do svojho prostredia, skupiny 
spolupracovníkov, vracia sa k svojim pôvodným názorom a vie zdôvodniť svoje konanie. 

Psychická manipulácia je hlbšia a dômyselnejšia. Nepoužíva fyzické násilie na zmenu 
názorov človeka. Manipulátori sú preto považovaní za rovnocenných ľudí, takže sa človek 
necíti byť ohrozený a ochotne s nimi spolupracuje netušiac, že je pod vplyvom psychickej 
manipulácie. Robí to, čo sa od neho vyžaduje. Manipulátori vedia, že najviac sa človek naučí 
tým, že učí iných. Nové názory sa tak upevňujú najrýchlejšie. Z pôvodnej obete sa stáva 
páchateľ. Psychická manipulácia sa sústreďuje na ovplyvňovanie správania, myslenia a 
cítenia. 

Ovplyvňovanie správania znamená v psychickej manipulácii predovšetkým zmeniť 
reálne prostredie, v ktorom človek žije - odievanie, stravu, režim spánku, prácu, ktorú 
vykonáva a väčšinu jeho doterajších zvykov. Preto predpisuje svojim členom režim a presné 
pravidlá, ako majú pracovať, s kým sa môžu stýkať, čo môžu čítať. Poveruje ich osobitnými 
úlohami a množstvom práce, ktorej nikdy nie je dosť, organizovaním firemných podujatí sa 
im darí obmedzovať voľný čas, čo má za následok ich veľmi ľahkú ovplyvniteľnosť, pretože 
sú stále vyčerpaní, narušuje sa individualita človeka.  

 

3.2  Zdroje záťaže v pracovnej činnosti 
 

Čo sa týka klasifikácie faktorov pracovnej záťaže, je ich toľko, koľko autorov o nich 
píše. Uvádzame faktory pracovnej záťaže podľa dvoch autorov, aby sme dostali ucelenejšiu 
predstavu.  

Autor Beech (podľa: Boroš) rozdeľuje stresory v pracovnej činnosti do 3 skupín: 
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Problémy s pracovnou záťažou: 

• pracovné preťaženie – požiadavky práce sú vyššie ako schopnosti človeka, pričom môže 
ísť o: 
- kvantitatívne preťaženie (množstvo úloh, čas, termíny apod.), 
- kvalitatívne preťaženie (komplexnosť úloh, úlohy prevyšujúce predpoklady, 

schopnosti, vzdelanie, či intelekt človeka, dôležitosť u niektorých „kariér“). 
• nedostatočné zaťaženie – k nemu dochádza napríklad v dôsledku špecializácie výroby, 

resp. ak ide o prácu nezmyselnú, nudnú, nevyužitie schopností, predpokladov a podobne. 
 

Problémy s frustráciou v zamestnaní: 
• neurčitosť roly (postavenia) – nedostatok informácií o podstate svojej práce, o rozsahu 

zodpovednosti, o tom čo sa očakáva, o výsledku práce a pod., 
• konflikt rolí - resp. zovretie do „klieští“ požiadaviek nadriadených, ktoré sú v rozpore 

s potrebami a právami podriadených. Ide o problém širší, často etický, týkajúci sa hodnôt, 
• vysoký stupeň špecializácie – napr. nezmyselné vzdialenie od konečného produktu svojej 

(i skupinovej) práce, 
• nedostatočné vedenie pri profesionálnej kariére – súvisí so zlými možnosťami osvojovať 

si nové pracovné postupy, zručnosti a vôbec odborne sa rozvíjať, 
• zlá (slabá) komunikácia – nedostatočná komunikačná sieť alebo stratégia komunikácie, 
• otázky byrokracie – známy problém odrážajúci sa napr. v bránení iniciatíve, osobnom 

vývine, v napomáhaní priemernosti.  
 
 

Problémy zmien v zamestnaní: 
Tie sú rôzne a súvisia s vývinom technológie. Týkajú sa: 

• vedecko-technického pokroku – napr. problémy s kvalifikáciou a rekvalifikáciou, 
• povýšenia v zamestnaní – môže priniesť prekvapujúce problémy súvisiace so zmenou rolí, 

vzťahov s ľuďmi, ktorí boli po dlhé roky vnímaní ako seberovní a pod., 
• preradenia – zmena v pracovnom zaradení, pracovného miesta, 
• reorganizácie – môže mať tiež ďalekosiahle subjektívne i objektívne dôsledky ústiace do 

neistoty, do potreby adaptovať sa, vytvárať nové vzťahy a pod., 
• nadbytočnosti – často oprávnený pocit vlastnej nepotrebnosti, môže vyústiť do neistoty, 

zníženej sebaúcty, depresie a pod., 
• odchodu do dôchodku – často podhodnocovaný zdroj záťaže. 

 
Slovenský autor Klapáč (in Kubáni, 1998) zdroje záťaže na pracovisku  nerozdeľuje 

do skupín. Uvádza však rozsiahly zoznam týchto zdrojov:  

• nadmerné predlžovanie pracovnej doby, 
• nadmerné množstvo práce, nedostatok času, neúmerné pracovné tempo, 
• rozhodovanie pri nedostatku času alebo informácií, časové stresy (krátkodobé termíny 

úloh), 
• nadmerné zmeny (premenlivosť v požiadavkách práce), delená práca súvisiaca 

s prerušovaním a nedokončením práce, kúskovanie pracovného času, rozptyľovanie pri 
práci, 

• súčasné vykonávanie viacerých činností, 
• preťažovanie jednotlivých orgánov a zmyslov, súvisí s nasýtením, s monotóniou, 
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• dlhotrvajúce jednostranné držanie tela, nedostatok pohybu, nezaraďovanie prestávok, 
• nevhodné pracovné prostredie (nekvalitný vzduch, zlé osvetlenie, hluk, chlad, teplo), 
• nejasnosti v organizačnej štruktúre, 
• zlá organizácia práce, 
• prílišná zodpovednosť, neúmerné množstvo povinností, 
• nevyváženosť medzi zodpovednosťou a právomocami, 
• sociálne konflikty, 
• činnosť, pre ktorú nemá jedinec predpoklady, 
• neúmerne vysoká motivácia, veľké obavy pred neúspechom, 
• nedostatok citového uspokojenia z práce, nedostatočná sebarealizácia, nedostatočná 

priebežná zmysluplnosť vlastného konania, 
• nekvalitný spánok, nedostatok spánku, nepravidelný spánok, 
• nedostatočný odpočinok, zlá životospráva, 
• prerušovanie a nedokončenie práce, 
• nedostatočná príprava, 
• plánovanie bez faktickej realizácie, negatívne pôsobí nereálne plánovanie. 
 
 

3.3  Čiastkové výstupu z prieskumu  
 

Prieskumnú vzorku tvorili 49 respondenti, z toho 21 bolo žien (43 %) a 28 mužov (57 
%). Čo sa týka veku, najpočetnejšie zastúpenie mali respondenti vo veku 31 – 45 rokov, ktorí 
tvorili 44 % z prieskumnej vzorky. Takmer vyrovnané zastúpenie mali pracovníci vo veku 18 
– 30 rokov (20 %) a vo veku 46 – 55 rokov (22 %). Najmenej opýtaných bolo z vekovej 
skupiny 56 a viac rokov (14 %).  

 
Graf 1    Druhy relaxácie 
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Usporiadanie pracoviska, jeho vybavenie: 

Ergonomické riešenie pracoviska prispieva k fyzickej pohode pracovníka, čo pozitívne 
vplýva i na jeho výkonnosť. Ak usporiadanie alebo vybavenie pracoviska nevyhovuje 
požiadavkám pracovníka, môže dochádzať k strate času, k fyzickej nepohode, čo má účinok 
na sústredenie a vykonávanie pracovných úloh. Výsledky sú znázornené v grafe č. 2. Úplne 
spokojných je 12 % respondentov, takmer spokojných s menšími výhradami 68 %. 
Nespokojnosť vyjadrilo 20 % opýtaných, čo predstavuje pomerne veľkú časť. Úplne 
nespokojný nebol žiaden z respondentov. 

 

Graf 2    Spokojnosť s usporiadaním pracoviska a s jeho vybavením 
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Čo by ste zmenili na pracovisku? 

Zaradením tejto otázky dostali priestor respondenti, ktorí sú skôr spokojní alebo skôr 
nespokojní s usporiadaním pracoviska, vyjadriť názor, čo by sa na pracovisku malo zmeniť 
(graf č. 3). Z ponúknutých možností najčastejšie označovali softvérové vybavenie, 
umiestnenie nábytku a dokúpenie vybavenia. Tieto možnosti získali po 10 hlasov. S farbou 
stien nie sú spokojní 6 respondenti, 5 respondenti by vymenili neergonomický nábytok. Ako 
iné uvádzali, že by zmenili osvetlenie, hardvérové vybavenie.  

 

Graf 3    Potrebné zmeny v zariadení pracoviska 
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ABSTRACT 
 
Considering the developmental tendencies, closely connected with gradual establishment of knowledge-
oriented society and economy, there is a growing tendency to pay attention to internal quality of regions. It is 
because the internal quality supports learning process, creation of new knowledge and innovation. In terms of 
the previously mentioned there is a tendency to emphasize the role of regional innovation systems, 
particularly direct interconnections between various types of regional players in order to support innovation 
activities and increase the quality of regional innovation potential. 
The paper presents the role of universities and science parks within regional innovation system. 
 

ÚVOD 
 

Riešenie problému pretrvávajúcich regionálnych disparít a zabezpečovanie rastu 
a rozvoja regiónov, predstavuje v súčasnosti pomerne aktuálnu tému objavujúcu sa 
v mnohých teoretických a politických diskusiách. Jednou zo zásadných línií uvažovania 
výrazne rezonujúcich v rámci týchto diskusií je položenie dôrazu na nevyhnutnosť 
koncepčného a komplexného prístupu ku riešeniu problému regionálnych disparít. Táto línia 
uvažovania je vystavaná na báze vyzdvihnutia významu vytvorenia čo možno 
najoptimálnejšie vyváženého systému regionálnych útvarov vyznačujúcich sa približne 
rovnakou dynamikou sociálno-ekonomického rastu a rozvoja. Zásadný význam tohto úsilia 
spočíva v tom, aby jednotlivé regióny boli schopné v rámci daného regionálneho systému 
pôsobiť ako relatívne samostatné, samoorganizačné jednotky vyznačujúce sa vysokou mierou 
vnútornej koherencie, ktoré sú schopné zabezpečovať si väčšinu svojich rastových 
a rozvojových potrieb z vlastných zdrojov a na druhej strane, aby na báze vzájomného 
synergického spolupôsobenia s ostatnými regiónmi v rámci daného systému boli schopné 
aktívne prispievať k generovaniu sociálno-ekonomického rastu a rozvoja štátu ako celku. 
V súčasných diskusiách sú teda regióny považované za významných nositeľov sociálno-
ekonomického rastu daného územia a taktiež sa v rámci týchto diskusií, aj napriek určitým 
rozporom v tejto otázke, stretávame s vyzdvihovaním ich významu v kontexte uvažovania 
o zvyšovaní konkurencieschopnosti.  

Naznačené východiskové línie uvažovania sú od obdobia 80. rokov 20. storočia 
podporované aj konkrétnymi vývojom akcentujúcim nárast významu regiónov. V tomto 

                                                 
∗ Publikované v rámci projektu UGA I-09-000-38 „Komparatívna analýza rozvoja regiónov Európy v procese 
budovania poznatkovo-orientovanej spoločnosti“.  
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smere dochádza tak v rámci teoretického uvažovania, ako aj v oblasti praktickej realizácie 
opatrení zameraných na riešenie problému regionálnych disparít, k určitým zmenám 
v nahliadaní a ponímaní regiónov, čo malo pomerne zásadný vplyv aj na vyzdvihovanie ich 
významu ako podstatných konštitutívnych prvkov spoločenskej a ekonomickej organizácie 
daného priestoru. Ako už bolo v úvode spomenuté tento náhľad poukazuje na možnosť 
vnímania významu regiónov z hľadiska viacerých dimenzií ich pôsobenia v danom priestore. 
V tejto súvislosti môžeme poukázať, že v rámci regionalistiky, ako aj v oblasti praktickej 
realizácie opatrení zameraných na riešenie problému regionálnych disparít sa stretávame 
predovšetkým s preferovaním významu regiónov z hľadiska ekonomickej dimenzie, politickej 
dimenzie, strategickej dimenzie, sociálno-kultúrnej dimenzie a dimenzie ekologickej. 
Vymedzenie piatich uvedených dimenzií sa snaží o vykreslenie celej šírky významu 
a pôsobenia regiónov v danom priestore, pričom okrem ekonomických aspektov sú do 
popredia omnoho viac ako predtým vyzdvihované aj iné dimenzie dotýkajúce sa strategickej 
oblasti, sociálno-kultúrnej oblasti, ekologickej oblasti a pod.  

Pod vplyvom tendencií predznačujúcich nárast významu regiónov došlo v oblasti 
regionálneho rozvoja a regionálnej politiky k určitým modifikáciám v prístupoch k regiónom, 
ktoré našli svoj priemet v oblasti tvorby koncepcií regionálnej rozvoja, ako aj v oblasti 
praktického výkonu regionálnej politiky.  Pomerne zásadnú zmenu v oblasti nahliadania na 
regióny zaznamenávame v oblasti odklonu od ponímania regiónov ako určitých statických 
priestorových jednotiek, kde rozhodujúce rozvojové impulzy najčastejšie prichádzajú z ich 
externého prostredia. Tento typ uvažovania o regiónoch bol charakteristický pre počiatočné 
fázy vývoja regionálnej politiky, ako aktívnej a koncepčnej činnosti zameranej na 
zmierňovanie regionálnych disparít a zabezpečovanie rastu a rozvoja regiónov. Postupným 
vývojom však dochádza k akcentovaniu nového smerovania v oblasti ponímania regiónov, 
ktoré sú vnímané ako dynamické, otvorené a vnútorne bohato štruktúrované celky, pričom 
spravidla kvalita vnútroregionálneho prostredia, úroveň rozvoja vnútorných štruktúr a ich 
schopnosť zmeny a rýchlej adaptácie s ohľadom na meniace sa podmienky v ich vnútornom, 
ako aj vonkajšom prostredí predstavuje jeden z podstatných faktorov determinujúcich 
iniciovanie a udržateľnosť fungovania rozvojových mechanizmov. Práve postupné 
vyzdvihovanie významu faktorov kvality vnútroregionálneho prostredia predznačilo zmeny 
v oblasti tvorby koncepcií regionálneho rozvoja a regionálnej politiky, kde rozhodujúci 
význam nadobúdajú impulzy iniciujúce rast a rozvoj prichádzajúce z vnútorného prostredia, 
pričom z externého prostredia taktiež prichádzajú určité stimuly nevyhnutné pre iniciovanie 
a podporu rastu a rozvoja regiónov musia prichádzať aj z ich externého prostredia. Uvedený 
náhľad je v súčasnosti preferovaný vo viacerých koncepciách regionálnej politiky 
uplatňovaných na európskom kontinente. Tento náhľad na jednej strane akcentuje prioritu 
významu endogénneho potenciálu regiónov, avšak na druhej strane dochádza v rámci týchto 
koncepcií k neustálemu hľadaniu optimálneho vyvažovania miery pôsobenia bottom-up a top-
down iniciatív v oblasti regionálneho rozvoja. Snaha o hľadanie a optimálne vyvažovanie 
oboch smerovaní spočíva v tom, že na jednej strane dochádza k pomere výraznému 
akcentovaniu významu regiónov a regionálnych samospráv, ako aj ďalších aktérov 
vnútroregionálneho prostredia v oblasti zabezpečovania rastu a rozvoja regiónov, avšak na 
strane druhej nie všetky regióny sú schopné, a v prípade výrazne zaostávajúcich regiónov, ani 
nemôžu plne využívať svoj vnútorný potenciál bez pôsobenia podporných stimulov 
z externého prostredia. 

Táto zmena ponímania regiónov je podporená aj nárastom rôznych typov odborných 
štúdií a analýz niektorých úspešne sa rozvíjajúcich regiónov či už na európskom, alebo 
americkom kontinente. Tieto štúdie predznačili zmenu nielen v oblasti vnímania regiónov, ale 
aj v oblasti tvorby koncepcie regionálnej politiky. Dochádza k vyzdvihovaniu nového typu 
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regionálneho prostredia, ktoré pôsobí ako aktívny činiteľ v procese podpory regionálneho 
rozvoja. Tvorba tejto novej kvality regionálneho  prostredia však nie je univerzálnym 
procesom, ktorý by bol charakteristický pre všetky typy regiónov a ani v rámci jedného štátu 
nie je takýto typ prostredia charakteristický pre všetky regióny. Práve schopnosť regionálnych 
aktérov pôsobiť vo vzájomnej synergii vedúcej k podpore ďalšieho rastu a rozvoja daného 
regiónu je dnes považovaná za jednu z významných konkurenčných výhod.  

Položenie dôrazu na význam kvality vnútroregionálneho prostredia, ako aj schopnosti 
v rámci neho etablovaných a fungujúcich vnútorných štruktúr prispôsobovať sa zmenám 
determinovaných vývojovými tendenciami, tak vnútorného, ako aj vonkajšieho prostredia, 
nadobúda dnes v oblasti riadenia a usmerňovania procesov regionálneho rozvoja na svojej 
dôležitosti. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že regionálna úroveň dnes predstavuje 
priestor, kde dochádza k priemetu vplyvu dynamických vývojových tendencií a zmien 
prebiehajúcich tak na globálnej, nadnárodnej, národnej, ako aj regionálnej úrovni. Práve toto 
mnohodimenzionálne a širokospektrálne vzájomné prelínanie sa viacerých hierarchických 
úrovní a v rámci nich sformovaných vplyvov a faktorov ovplyvňujúcich vývoj v prostrední 
jednotlivých regiónov, dnes predstavuje jednu z podstatných oblastí na ktorú je potrebné pri 
uvažovaní o príčinách pretrvávania regionálnych disparít a hľadaní možných riešení 
prekonania tohto problému. 

Na novú ekonomickú realitu presadzujúcu sa už niekoľko uplynulých desaťročí 
reaguje aj ekonomická teória. Ide predvšetkým o modely endogénneho ekonomického rastu 
napríklad autorov P. Romera, R. Lucasa, G. Grossmana a E. Helpmana a i., ktorí systematicky 
implementujú investície do ľudského kapitálu, znalostí a vedu a výskum do ekonomickej 
teórie. Teórie endogénneho rastu taktiež implementujú vplyv pozitívnych externých efektov 
na znalosti, technologické zmeny a kapitál. Investície do hmotného kapitálu a do ľudských 
zdrojov, vedú k zvýšenej produktivite, ktorá je väčšia ako súkromné prínosy. Pokiaľ sú 
externé efekty dostatočne silné, aby neutralizovali dopad klesajúcich výnosov, potom 
pozitívny vzťah medzi znalosťami a investíciami môže viesť k trvalému pozitívnemu dopadu 
na mieru ekonomického rastu. Autori endogénnych modelov rastu predpokladajú, že 
technický pokrok, chápaný ako akumulácia ľudského kapitálu a vedeckých a technologických 
znalostí, vychádza z vedomého investovania do týchto oblastí (Kocourek, Nedomlelová, 
2009).  

Naznačené smerovanie nachádza svoje potvrdenie aj v súvislosti s poukazom na 
postupné formovanie spoločenských a ekonomických štruktúr v kontexte nárastu 
spoločenskej a ekonomickej hodnoty informácií a poznatkov. Uvažovanie o možnostiach 
riešenia problému regionálnych disparít tak vstupuje do novej roviny, kde na rozdiel od 
tradičnej industriálnej spoločnosti dochádza k zdôrazňovaniu významu iných rozhodujúcich 
faktorov generujúcich ekonomický rast a rozvoj, ako aj zvyšovanie konkurencieschopnosti.  

V súvislosti s vyzdvihovaním narastajúceho spoločenského a ekonomického významu 
informácií a predovšetkým poznatkov dochádza v rámci regionálneho rozvoja 
k vyzdvihovaniu nových prístupov ako možných riešení problému regionálnych disparít. 
Jedným z uvedených prístupov, ktorého význam je v kontexte budovania poznatkovo-
orientovanej spoločnosti a poznatkovo-orientovanej ekonomiky vyzdvihovaný v rôznych 
prameňoch odbornej literatúry do popredia, je prístup akcentujúci význam formovania 
inovačných systémov tak na národnej, regionálnej, ako aj sektorovej úrovni.  
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ZÁKLADNÉ PRÍSTUPY K NAHLIADANIU NA VÝZNAM INOVÁCIÍ 
 

Moderné inovačné teórie chápu inovácie ako  nelineárne procesy  hlboko zakorenené 
v rámci realizovaných sociálnych a ekonomických aktivít a taktiež ako procesy interaktívneho 
učenia prebiehajúce medzi podnikmi a ich prostredím. Vyzdvihnutie aspektu nelinearity a 
učenia na báze vzájomných interakcií regionálnych aktérov zameriava pozornosť nielen na 
skúmanie úlohy ekonomických štruktúr a aktérov v inovačnom procese, ale aj na skúmanie 
úlohy sociálno-kultúrnej štruktúry v tomto procese. Inovácie sú v tomto zmysle chápané ako 
komplexné procesy charakterizované zložitými spätnoväzbovými mechanizmami a 
interaktívnymi vzťahmi, ktoré zahŕňajú vedu, techniku, procesy učenia, inštitúcie, výrobu, 
verejnú politiku a pod. (Skokan, 2004). Zložitosť vzájomných väzieb vyplýva zo samotnej 
povahy inovačného procesu, kde jeden aktér resp. izolovaná skupina aktérov nemôže 
dosahovať adekvátne výsledky v tejto oblasti. V prípade inovácií je teda potrebné vytvoriť 
celý systém, sieť vzájomných prepojení rôznych typov aktérov, ktorí navzájom spolupracujú. 
Na základe tohto zistenia teda môžeme poukázať, že ekonomická výkonnosť národných 
štátov môže byť odvodzovaná od výkonnosti, schopnosti a potenciálu sformovaných sietí 
aktérov pôsobiacich v danom prostredí.  

Vzájomné prepojenie kategórie inovácií s procesom učenia nás vedie k potrebe 
zamerať pozornosť na vplyv faktora závislosti na zvolenej ceste (path dependence), ktorý 
taktiež výrazne determinuje procesy inovovania a kladie do popredia aj význam zakorenenia 
sietí aktérov v širšom kontexte sociálno-spoločenských väzieb a procesu ich historického 
vývoja. V tejto súvislosti teda ide o vyzdvihovanie previazanosti procesov inovovania 
s procesmi vývoja, fungovania a etablovania sa podniku/firmy v danom prostredí. 
Zjednodušene povedané, teda to čo daný podnik/firma vie urobiť v súčasnosti je do značnej 
miery determinované tým akým procesom svojho vývoja prešla v minulosti a aké poznatky 
z týchto procesov získala (Pike, Rodríguez-Pose, Tomaney, 2006).  

Inovácie sú teda úzko previazané s poznatkami. V dnešnom globalizovanom svete sa 
presadzuje trend, že investície do prvého a druhého stupňa vzdelania umožňujú existujúce 
technológie zavádzať a využívať, zatiaľ čo investície do tretieho stupňa vzdelávania 
(vysokoškolského) vedú k schopnosti ľudí žiadané inovácie aj vytvárať. Tvorba inovácií 
realizuje vyššiu pridanú hodnotu a súčasne predstavuje novú kvalitu ekonomického rastu 
(Nedomlelová, 2009). Inovačné procesy sú zamerané na vytvorenie nových možností 
prostredníctvom kombinovania rôznych množín poznatkov. Jednotlivé množiny v sebe 
kumulujú poznatky z rôznych oblastí nevyhnutných pre realizáciu ďalšieho procesu 
inovovania. Ide napríklad o poznatky týkajúce sa akcentovania čo je z hľadiska existujúcich 
technológií a technického vybavenia možné dosiahnuť a realizovať, ale taktiež obsahujú 
napríklad aj poznatky týkajúce sa vymedzenia určitej konfigurácie poznatkov, ktorá je 
potrebná pre naplnenie určitej formulovanej alebo skrytej potreby. Ako už bolo 
v predchádzajúcom texte spomenuté tieto množiny poznatkov v sebe zhŕňajú rôzne druhy 
poznatkov či už ide o kodifikované alebo nekodifikované poznatky a taktiež v sebe zahŕňajú 
poznatky tvoriace súčasť tak individuálnej, ako aj kolektívnej poznatkovej bázy. Procesy 
vzájomného prelínania a prepájania jednotlivých typov poznatkov so zámerom vedúcim ku 
kreovaniu novej, úspešnej inovácie zároveň predstavujú procesy odohrávajúce sa 
v podmienkach vysokej neistoty. Uvedená neistota je spojená najmä s tým, že v procese 
inovovania nie je možné presne predvídať konečnú podobu inovácie a taktiež sa vysoká miera 
neistoty viaže aj s tým, že procesy inovovania vždy nedávajú záruku, že sa k úspešnej inovácií 
musíme dopracovať. Miera neistoty v procese inovovania je naviazaná aj na dĺžku časového 
obdobia potrebnú na vytvorenie inovácie a jej komerčné využitie. V tomto kontexte teda 
môžeme poukázať, že napríklad ani inkrementálne (prírastkové) inovácie nie sú úplne 
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bezrizikové, avšak tieto procesy je možné do určitej miery riadiť, pretože predstavujú nové 
prírastky produktov, alebo procesov s ktorými už reálne pracujeme a od tohto poznania už 
odvíjame nové riešenia (Tidd, Bessant, Pavitt, 2007).  

Problematikou vzájomnej väzby jednotlivých druhov poznatkov a ich využiteľnosti 
v rámci rôznych typov inovácií sa zoberajú R. Henderson a K. Clark, ktorí poukazujú, že 
inovácie sa len veľmi zriedka týkajú len jednej technológie, prípadne len jedného trhu, ale 
spravidla v sebe zahrňujú celé spektrum rôznych poznatkov združených do určitej 
konfigurácie. V tomto smere si teda procesy úspešného riadenia inovácií vyžadujú existenciu 
rôznych druhov dielčich poznatkov ale zároveň aj znalostí o tom ako tieto poznatky vzájomne 
zladiť a prepojiť, pričom tento proces označujú pojmom architektúra inovácie. V súvislosti 
s inováciami taktiež akcentujú skutočnosť, že inovačné znalosti a štruktúry sformované za 
účelom ich podpory majú tendenciu odrážať samotnú povahu danej inovácie. To teda 
znamená, že pokiaľ sa jedná o jednoduché prírastkové inovácie tak schopnosť adaptability 
vnútorného prostredia podniku/firmy na ne je veľmi výrazná, pretože ide o postupné inovácie, 
ktoré sa spravidla odvíjajú od už realizovaných úkonov a činností a využívaného technického 
zariadenia a technológií. Ak však dôjde k inovácii na vyššej systémovej úrovni teda k tzv. 
architektonickej inovácii, potom sa schopnosť adaptability vnútorného prostredia 
podniku/firmy znižuje a to práve v dôsledku tohto, že existujúce štruktúry a procesy nemusia 
byť dostačujúce na to, aby inováciu podporovali. V tomto kontexte sú teda podniky/firmy 
vystavené problémom prejavujúcim sa v dvoch smeroch na jednej strane musia vytvoriť 
a nakonfigurovať nový systém poznatkov podporujúcich inováciu a zároveň musia opustiť 
pôvodný zavedený systém (Henderson, Clark, 1990). 

V súvislosti s inováciami teda podniky/firmy musia pri realizácii inovačného procesu 
zaradiť do svojich stratégií význam týchto aspektov (Tidd, Bessant, Pavitt, 2007): 

1. Neustále sledovanie vnútorného a vonkajšieho prostredia za účelom rýchleho 
rozpoznania a spracovania nových vývojových trajektórií poukazujúcich na možnosť 
objavenia sa nových inovácií. 

2. Uskutočňovanie strategického výberu tie smery potenciálnych spúšťačov inovácií na 
ktoré sa bude daný podnik/firma sústreďovať a to s ohľadom na jej celkové zameranie 
a etablovanie sa v určitom sektore ekonomiky. 

3. Investičné toky smerovať do realizovanej voľby a získavať zdroje poznatkov pre jej 
plné využitie. Zdroje poznatkov je možné získať buď prostredníctvom vlastného 
realizovaného výskumu a vývoja, prostredníctvom nákupu technológií a pod.). 

4. Implementovať inováciu teda priviesť inováciu z roviny prvotnej myšlienky a jej 
následného rozpracovania do roviny jej komerčného využitia. 

5. Realizácia reflexie predchádzajúcich fáz a analýza dosiahnutých výsledkov. 
 

INOVA ČNÉ SYSTÉMY 
 

V kontexte štúdia inovácií ako jedného z významných faktorov ovplyvňujúcich rozvoj 
regiónov sa v posledných desaťročiach 20. storočia uplatňuje systémový prístup k štúdiu 
inovácií. Tento prístup akcentuje, že procesy tvorby nových poznatkov a inovácií, ako aj 
procesy kolektívneho učenia fungujú na báze vzájomnej komunikácie a prepájania rôznych 
typov regionálnych aktérov. Vzájomná prepojenosť aktérov vedie k vytváraniu tzv. 
inovačných sietí a inovačných systémov. Charakteristickou črtou jednotlivých systémov a 
subsystémov inovácií je tzv. kumulatívna kauzalita a zložitá spleť vzájomných vzťahov a 
prepojení. V procese tvorby nových poznatkov a podpory učenia môžu jednotlivé prvky 
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systému pôsobiť na jednej strane ako významný iniciátor týchto procesov, ale na druhej strane 
môžu byť aj brzdiacim faktorom celého procesu (Skokan, 2004).  

Z hľadiska prístupov k definovaniu systémov inovácií môžeme poukázať, že v rámci 
prameňov odbornej literatúry sa môžeme stretnúť s rôznymi definíciami systémov inovácií. 
Existencia systémov inovácií môže byť identifikovaná na viacerých hierarchických 
úrovniach. Môže teda ísť o (Wolfe, 2001):  

- nadnárodné,  
- národné,  
- regionálne,  
- sektorové, ktorých súčasťou môžu byť aj odvetvové klastre. 

 

Na koncept inovačných systémov je v súčasnosti tak v rámci teórie, ako aj praxe 
nahliadané ako na jeden z významných prvkov v procese tvorby inovačnej politiky. Na 
základe skúmania rôznych typov inovačných systémov R. Edquist poukazuje na spoločné 
charakteristické črty týchto systémov. Nesporne jednou zo základných charakteristík týchto 
systémov je ich orientácia na inovácie a procesy učenia. Tieto systémy využívajú holistický, 
interdisciplinárny a historický prístup. Každý z týchto systémov je vystavaný na báze 
vzájomnej previazanosti jednotlivých účastníkov inovačného procesu. Sústreďujú sa tak na 
produktové ako aj procesné inovácie. Z hľadiska teoretického hodnotenia prístupov k štúdiu 
inovačných systémov sa tieto vyznačujú teoretickou nejednoznačnosťou a konceptuálnou 
rozptýlenosťou, čo vedie k názoru, že teoretické prístupy k inovačným systémom vystupujú 
skôr v  podobe konceptuálneho rámca, než formálneho teoretického prístupu (Edquist, 
Mckelvey, 2002). 

V kontexte uvažovania o významne regionálnych inovačných systémov viacero 
teoretikov poukazuje, že nárast významu a štúdia regionálnych inovačných systémov a ich 
postavenia v hierarchii ostatných typov vymedzovaných inovačných systémov je veľmi úzko 
prepojený s postupným objavením sa regionálnych zhlukov priemyselných aktivít a taktiež 
v súvislosti s orientáciou regionálnej politiky a rozvojových stratégií na vytvorenie takej 
štruktúry národného hospodárstva pozostávajúcej z jednotlivých entít inovačne orientovaných 
učiacich sa ekonomík, ktoré vo vzájomnej synergii ovplyvňujú a iniciujú akceleráciu 
ekonomického rastu a rozvoja daného územia, ako aj zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti. 
Koncept regionálnych inovačných systémov je relatívne nový a v oblasti teoretického 
uvažovania, ako aj v oblasti praktického uplatňovania v konkrétnych regionálnych kontextoch 
sa tento koncept objavuje začiatkom 90. rokov 20. storočia. 

S ohľadom na možné smery nahliadania na hierarchizáciu jednotlivých úrovní 
inovačných systémov môžeme povedať, že medzi jednotlivými úrovňami existujú určité 
rozdiely z hľadiska ich rozsahu, počtu zoskupených aktérov, dostupnosti zdrojov nových 
poznatkov, avšak na druhej strane práve zabezpečenie vzájomnej previazanosti 
a spolupôsobenia jednotlivých hierarchických úrovní inovačných systémov vytvára vhodné 
podmienky pre procesy učenia, inovovania a formovania inovačných systémov ako 
otvorených a dynamicky sa rozvíjajúcich celkov v globálnej ekonomike. B. Asheim a M. 
Gertler v tejto súvislosti uvádzajú že regionálne inovačné systémy nie sú pri udržiavaní svojej 
konkurencieschopnosti v globálnej ekonomike sebestačné. To teda znamená, že regionálne 
inovačné systémy musia mať prístup k národným a nadnárodným inovačným systémom 
a taktiež musia zahŕňať inovačné procesy, ktoré sú usmerňované a riadené lokálnymi aktérmi 
(Asheim, Gertler, 2004).  

D. Archibugi a J. Michie poukazujú, že pre pochopenie technologickej zmeny je 
dôležité identifikovať ekonomický, sociálny, politický a geografický kontext v ktorom 
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dochádza ku kreovaniu a následnému šíreniu inovácie. Tento priestor sa môže nachádzať na 
ktorejkoľvek hierarchickej úrovni od globálnej počnúc a lokálnou končiac. 
Najpravdepodobnejšie však je, že tento kontext bude zahŕňať komplexnú a vyvíjajúcu sa 
integráciu rôznych úrovní lokálnych, národných a globálnych sietí (Archibugi, Michie, 1997). 
V tomto kontexte J. Lundvall poukazuje, že presné určenie, ktoré podsystémy a spoločenské 
inštitúcie by mali byť zahrnuté alebo naopak vylúčené z daného systému, predstavuje 
pomerne náročnú úlohu, pričom tieto úvahy uzatvára zdôraznením, že definície systému 
inovácií by mali konštruované tak, aby do určitej miery zostávali otvorené a pružné, čo by 
umožnilo v dôsledku dynamických zmien uskutočňovať ich modifikácie. Podľa neho je pri 
definovaní inovačných systémov potrebné zohľadniť ich podstatné charakteristiky, ktorými sú 
kumulatívna kauzalita a zložitá spleť vzájomných interakcií a vzťahov (Lundvall, 1992). 

Ku skúmaniu regionálnych inovačných systémov je potrebné pristupovať z hľadiska 
poznania v procese vývoja sformovanej sociálno-ekonomickej špecializácie regiónov. 
Regionálne inovačné systémy je potrebné chápať priestorovo, avšak nielen z hľadiska 
vnímania dimenzie priestoru ako určitej vzdialenosti oddeľujúce jednotlivých aktérov, ale 
najmä z hľadiska vnímania priestoru ako kategórie determinovanej historicky sformovanými 
ekonomickými, sociálnymi a inštitucionálnymi štruktúrami fungujúcimi v danom priestore. 
Regionálne inovačné systémy je taktiež potrebné chápať ako inovatívne prostredie, ktoré sa 
sformovalo pod vplyvom tak vonkajších (externých) faktorov a taktiež v nadväznosti na 
vnútorný potenciál a podmienky.  

  

POSTAVENIE A VÝZNAM UNIVERZÍT A TECHNOLOGICKÝCH 
PARKOV V OBLASTI PODPORY INOVA ČNEJ AKTIVITY 
A POSILNENIA INOVA ČNÉHO POTENCIÁLU 
 

Vyzdvihovanie významu inovácií, poukazuje na pomerne výraznú zložitosť faktorov 
a mechanizmov determinujúcich proces tvorby a šírenia inovácií. V tomto smere vystupuje do 
popredia kvalita vnútroregionálneho prostredia, typy a kvalita jednotlivých subjektov 
a aktérov tvoriacich jadro inovačného potenciálu daného regionálneho prostredia, typy 
a kvalita ich vzájomných sietí kontaktov,  prepojení a väzieb, stupeň regionálneho 
zakorenenia týchto väzieb v širšom kontexte spoločenských väzieb, kvalitatívna úroveň 
jednotlivých sietí a prepojení v nadväznosti na obsahy, ktoré tieto siete prenášajú, alebo sú 
schopné prenášať a pod. V tejto súvislosti sa do popredia dostáva otázka akým spôsobom je 
možné procesy šírenia inovácií do určitej miery riadiť a koordinovať. Vo viacerých typoch 
odborných štúdií sa v súvislosti s procesmi šírenia inovácií v danom prostrední poukazuje na 
význam budovania vedecko-technologických parkov, s cieľom zlepšiť úroveň výskumu 
v danom prostredí a taktiež zabezpečiť následnú aplikáciu výsledkov výskumu v oblasti ich 
uplatňovania v praxi.  

V kontexte uvažovania o význame univerzít v oblasti podpory inovačnej aktivity 
a posilňovania inovačného potenciálu dochádza pod vplyvom viacerých výskumov 
realizovaných rámci jednotlivých európskych, ale aj mimoeurópskych krajinách, pomerne 
často k vyzdvihovaniu ich významu a to nielen z hľadiska ich ponímania ako kľúčových 
inštitúcií zabezpečujúcich základný výskum a výraznou mierou sa podieľajúcich na 
zabezpečovaní potrieb trhu práce z hľadiska kvalifikovanej pracovnej sily, ale taktiež 
dochádza k vyzdvihovaniu významu univerzít v oblasti možností ich participácie na realizácii 
aplikovaného výskumu a ďalších aktivitách úzko previazaných s procesmi šírenia nových 
poznatkov, na ich báze sformovaných inovácií a ich komerčného využívania. V tomto 
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kontexte je pomerne často akcentovaná potreba oveľa širšieho a komplexnejšie zapojenia 
univerzít a vedecko-výskumných pracovísk do regionálnych inovačných systémov a taktiež 
zabezpečenie vyššej miery previazanosti realizovaného výskumu s potrebami praxe 
(Kazanský, 2009).  

V súvislosti s uvažovaním o prínosoch vedecko-technologických parkov v oblasti 
vytvárania priaznivých podmienok pre inovácie a vytvárania pridanej hodnoty v jednotlivých 
oblastiach podnikania je potrebné poukázať, že vo svete sa môžeme stretnúť s pomerne 
širokou varietou rôznych modelov vedecko-technologických parkov. Uvedená varieta sa viaže 
s rôznymi faktormi a okolnosťami, ktoré ovplyvňujú samotný proces vzniku a následne aj 
fungovania jednotlivých vedecko-technologických parkov. Z tých najvšeobecnejších faktorov 
môžeme spomenúť napríklad ich lokalizačné umiestnenie, rozsah jednotlivých činností, 
sektorové zameranie jednotlivých realizovaných aktivít, charakter a typy kooperujúcich 
spoločností a inštitúcií, charakter a typy spoločností a inštitúcií, ktorým majú vedecko-
technologické parky poskytovať svoje služby, vymedzené ciele, štruktúra a charakter 
vlastníkov, štruktúra vlastníckych práv a pod.  

V súvislosti s významom vedeckých, technologických a univerzitných parkov býva 
v literatúre vyzdvihované ich pozitívne pôsobenie v zmysle vytvárania silného prepojenia 
inovácií, univerzít a firemných zoskupení navzájom, ako aj realizácie výskumu a iniciatív za 
účelom presadenia vlastných nových myšlienok na trhu (Science parks…, 2002).  

Z hľadiska štruktúry vlastníckych práv a celkového charakteru vlastníkov Ch. M. Kirk 
a B. C. Catts poukazujú, že vedecko-technologické parky môžu byť neziskovými alebo na 
produkcii zisku založenými inštitúciami, ktoré sa vyznačujú rôznymi odlišnosťami z hľadiska 
charakteru a štruktúry vlastníkov, pričom môže ísť o inštitúcie úplne alebo čiastočne 
vlastnené univerzitami, ako aj vedecko-výskumnými inštitúciami  a inými obdobnými 
inštitúciami (Kirk, Catts, 2004).   

Na základe analýzy základnej bázy jednotlivých kooperujúcich inštitúcií pôsobiacich 
v rámci vedecko-technologických parkov môžeme poukázať na rôznu varietu jednotlivých 
typov spolupracujúcich univerzitných a vedecko-výskumných inštitúcií, ako aj rôznych typov 
inštitúcií podporujúcich vznik a následné etablovanie nových inovatívnych myšlienok do 
roviny ich praktického uplatnenia za účelom zvyšovania pridanej hodnoty v rámci 
jednotlivých aspektov podnikateľskej činnosti. Na základe uvedeného môžeme poukázať, že 
v rámci prieskumov realizovaných Medzinárodným združením vedeckých parkov 
(International Association of Science Parks, IASP25) tvoria napríklad podnikateľské 
inkubátory jednu z najčastejšie využívaných kooperujúcich inštitúcií. Na základe zisťovania 
percentuálneho pomeru zastúpenia podnikateľských inkubátorov v rámci skúmanej siete 
vedecko-technologických parkov disponuje až 88% z nich zastúpením minimálne jedného 
podnikateľského inkubátora. Do skupiny ďalších najčastejšie využívaných typov 
kooperujúcich inštitúcií môžeme na základne výsledkov prieskumu zaradiť technologické 
centrá, ktoré sú zastúpené v rámci vedecko-technologických parkov až 83%, ďalej sú to 
univerzitné centrá ktoré disponujú 69%-ným podielom (The IASP …, 2007; Pásztorová, 
2007). 

V kontexte uvažovania o využití vedecko-technologických parkov v oblasti podpory 
regionálneho rastu a rozvoja má rozhodujúci význam najmä sledovanie pozitívnych efektov 

                                                 
25 Medzinárodné združenie vedeckých parkov (International Association of Science Parks) je zaraďované do 
skupiny mimovládnych organizácií, ktorá zastrešuje celosvetovú sieť vedecko-technologických parkov. Uvedené 
medzinárodné združenie je zároveň zakladajúcim členom (World Alliance for Innovation, WAINOVA). Toto 
združenie pôsobí od roku 1984 so sídlom v Malage. V roku 2007 malo 361 členov, pričom v rámci jednotlivých 
parkov pôsobilo až 150 tisíc firiem. 



 - 260 - 

pôsobenia vedecko-technologického parku v danom prostredí. V tejto súvislosti je za jeden 
z najvýznamnejších pozitívnych efektov pôsobenia vedecko-technologických parkov 
považovaný jeho prínos v týchto oblastiach (Kirk, Catts, 2004):  

- zabezpečovanie transferu technológií do existujúcich podnikov a firiem za účelom 
posilnenia konkurencieschopnosti ich súčasnej produkcie 

- zabezpečovanie transferu nových poznatkov z vedecko-výskumných inštitúcií do 
novovznikajúcich podnikov, 

-  zabezpečovanie transferu nových technológií a konw-how do výroby 
a komercionalizácie produktov, 

- podpora vytvárania aliancií medzi jednotlivými organizácii za účelom rozvinutia 
kooperácie v oblasti výskumu a vývoja nových produktov alebo procesov, 

- rozvíjanie spolupráce medzi univerzitami a vedecko-výskumnými inštitúciami 
a komerčnými organizáciami za účelom kooperácie v oblasti výskumu a vývoja 
nových poznatkov. 
 

Z hľadiska tvorby a následnej realizácie rozvojovej stratégie je hlavná pozornosť 
zameraná na oblasť pozitívnych dopadov pôsobenia vedecko-technologického parku v danom 
regionálnom kontexte. V tejto súvislosti najmä novšie pramene odbornej literatúry vyzdvihujú 
význam vedecko-technologických parkov ako kľúčových aktérov významnou mierou 
prispievajúcich k iniciovaniu rozvojových mechanizmov v priestore, prostredníctvom 
budovania inštitucionalizovanej bázy vzájomného prepojenia a kooperácie aktérov výraznou 
mierou sa podieľajúcich na procesoch tvorby a difúzie nových vedomostí a poznatkov, ako aj 
ich komercionalizácie. Význam pôsobenia vedecko-technologických parkov je vyzdvihovaný 
aj v rovine ich pozitívneho pôsobenia v oblasti podpory rozvoja novovznikajúcich podnikov 
v počiatočných fázach ich existencie. Práve pôsobenie týchto efektov pomerne často 
podnecuje uvažovanie o vytvorení nových alebo podpore už existujúcich vedecko-
technologických parkov. Efekty a dopady pôsobenia vedecko-technologických parkov 
v danom špecifickom regionálnom prostredí sú širokospektrálne, pričom sa v rámci odbornej 
literatúry pomerne často stretávame s hľadaním ukazovateľov, ktoré by boli schopné tieto 
dopady presnejšie vyšpecifikovať v podobe kvantifikovateľných a porovnateľných údajov. 
V tomto smere je možné uplatniť napríklad pravidelné meranie ekonomického dosahu 
vedecko-technologického parku v danom prostrední, kde je možné jeho pôsobenie 
a výkonnosť merať prostredníctvom zmien a porovnávania ukazovateľov ekonomickej 
výkonnosti v rámci daného priestoru, ako aj celkových dopadov jeho pôsobenia v prostrední 
národného hospodárstva. Realizácia týchto činností si však vyžaduje spracovanie jednotnej 
metodológie získavania a vyhodnocovania veľkého množstva dát. 

 

ZÁVER 
 
V súvislosti s otázkou podpory tvorby a šírenia inovácií sa od 80.tych rokov 20. 

storočia do popredia dostáva potreba spracovania regionálnej technologickej/inovačnej 
stratégie zameranej na podporu tvorby a aplikácie inovácií v regióne. Základom tvorby takejto 
stratégie je identifikácia základnej orientácie v oblasti podpory inovačných aktivít, ako aj 
rozčlenenie dosiahnutia jednotlivých zámerov a úloh na jednotlivé časové obdobia. 
Základnými prvkami tejto stratégie by malo byť zameranie pozornosti na zlepšenie 
inovačného potenciálu podnikov pôsobiacich v danom regióne a vytvorenie priaznivého 
prostredia podporujúceho tvorbu inovácií. V tejto súvislosti jednotliví autori na základe 
analýzy úspešne sa rozvíjajúcich regiónov identifikovali základné prvky, ktorým by mala byť 
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pri realizácii stratégie venovaná pozornosť. Väčšina sa zhoduje na týchto oblastiach (Skokan, 
2004; Acs, 2000): 

- zameranie pozornosti na zvýšenie ponuky kvalifikovanej pracovnej sily; 
- orientácia na zvýšenie ponuky poradenských služieb v regióne pre oblasť transferu 

technológií a spolupráce pri získavaní a spracovaní informácií a poznatkov; 
- využívanie vhodných ekonomických stimulov (úvery, záruky, programy na podporu 

podnikania); 
- vytváranie inštitúcií podporujúcich zakladanie, rozvoj a vlastnú činnosť inovačných 

podnikov (vedecko-technologické parky, inovačné a technologické centrá, a pod.); 
- zdokonalenie regionálnej vedeckej a technologickej infraštruktúry (priemyselné, 

výskumné a rozvojové centrá, vzdelávacie, vedecko-výskumné inštitúcie a pod.); 
- odstránenie finančne podmienených prekážok inovácií a zlepšenie prístupu malých 

a stredných podnikov k novým finančným zdrojom (rizikový kapitál, zahraničný 
kapitál). 
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ABSTRAKT 
 
Projekt vědecké metody pro doktorandy realizovaný Fakultou stavební ČVUT v Praze přináší do doktorského 
studia v současné době opomíjenou problematiku vědecké metodologie. Projekt vzhledem ke své prokázané 
potřebnosti a inovativnosti získal podporu z evropských zdrojů. Článek na příkladu tohoto konkrétního 
projektu popisuje i systém výběru podporovaných projektů a jejich následný monitoring a kontrolu s cílem co 
nejefektivnějšího využívání dotačních zdrojů v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita.  
 
Klíčová slova: Operační program Praha – Adaptabilita,  Evropský sociální fond, vzdělávání, lidské zdroje 
 

ABSTRACT 
 
 The project „Scientific Methods for Graduants“ realized by the Faculty of Civil Engineering of the Czech 
Technical University in Prague brings into the graduants´ study a temporarily marginalized topic of scientific 
methodology.  The project  aquired the support from European sources because of its proven usefulness and 
high level of innovation. The article describes - taking as example this concrete project - also a system of 
selection of supported projects and their  consequentional monitoring and controlling with aim to the most 
effective exploitation of the grant sources within the framework of Operation Program Prague – Adaptability. 
 
Key words: Operation program Prague – Adaptability, The European Social Fund, Education, Human source 

 

V průběhu prvního čtvrtletí 2008 pracovní tým Katedry společenských věd Fakulty 
stavební ČVUT v Praze připravil projekt Vědecké metody pro doktorandy. Základním cílem 
projektu je zvýšit odborné kompetence doktorandů v oblasti vědeckých metod a tímto 
způsobem zlepšit jejich vyhlídky při vstupu na trh práce. Projekt je zaměřen na praktické 
osvojení základních vědeckých metod. Doktorandi, kteří se projektu zúčastní, budou mít 
možnost seznámit se s vědeckými metodami a naučit se s nimi aktivně pracovat. Za specifické 
cíle projektu lze označit zkvalitnění schopnosti doktorandů orientovat se v problematice 
vědeckých metod a prakticky vědecké metody využívat v různých konkrétních situacích a při 
řešení specifických problémů. Vědecká metodologie je dnes u nás opomíjenou oblastí 
vysokoškolského studia. Částečně je to reakce na minulost, kdy někdy měli vědci pocit, že 
jim metodologie předepisuje, jak mají pracovat a postupovat. Nicméně znalost vědeckých 
metod zůstává důležitou součástí výbavy vědeckého pracovníka, jeho „řemesla“. Vědecké 
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metody jsou univerzální, a otevírají tedy doktorandům i širší uplatnění ve výzkumu (nejen v 
oboru, který vystudovali) i mimo výzkum. Je známo, že nové metody a myšlenkové postupy, 
které vznikají ve výzkumu, se pak postupně šíří i do jiných oblastí - podnikání, služeb, státní 
administrativy, apod..  

S ohledem na význam projektu, jeho šíři i na jeho inovativnost jsme požádali o 
podporu tohoto projektu z evropských zdrojů v rámci Operačního programu Praha – 
Adaptabilita. OPPA  je jedním ze tří programů v České republice, které v období let 2007 – 
2013 využívají prostředky Evropského sociálního fondu. 

Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability 
a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. OPPA se proto 
zaměřuje na vzdělávání a boj proti sociálnímu vyloučení. 

Jednotlivé operační programy přísně respektují své regionální vymezení. OPPA je 
platný pouze pro území hlavního města Prahy. Kvůli rozdělení regionů EU pro účely 
strukturální politiky podle výše HDP, jež region vyprodukuje, Praha nemůže využívat 
prostředky určené z fondů EU zbytku ČR a naopak jiné kraje než hlavní město Praha 
nemohou mít prospěch z prostředků, které EU vyčlenila pro hlavní město. 

Odpovědnost za OPPA má hlavní město Praha (tj. vykonává funkci tzv. řídicího 
orgánu). Zodpovídá tak zejména za administraci projektových žádostí, výběr žádostí, 
administraci projektů, finanční řízení projektů apod.  

V lednu 2008 Rada hl. m. Prahy schválila vyhlášení první výzvy k předkládání 
projektových žádostí v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) s termínem 
ukončení příjmu žádostí do konce března 2008. V termínu jsme Magistrátu hlavního města 
Prahy předali rovněž žádost o financování našeho projektu „Vědecké metody pro 
doktorandy“.      

V dubnu 2008 bylo zahájeno jejich několikastupňové náročné posuzování a výběr. 
V první fázi probíhalo formální posouzení projektových žádostí, které prováděli pracovníci 
odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy (FEU MHMP) na základě kritérií stanovených 
Operačním manuálem OPPA. Při formálním posouzení se hodnotí úplnost projektové žádosti, 
podpis oprávněnou osobou, soulad s pravidly OPPA a textem výzvy. Další fází bylo expertní 
posouzení. Toto hodnocení bylo zajišťováno prostřednictvím externích hodnotitelů, což jsou 
odborníci s dlouholetou praxí v oboru věcného zaměření prioritní osy, kteří byli vyškoleni v 
metodice hodnocení projektů OPPA  a zavázali se přistupovat k hodnocení žádostí nestranně a 
nezaujatě. Předmětem expertního hodnocení byla např. potřebnost projektu, schopnost 
žadatele uskutečnit projekt a dosáhnout vytčených cílů, efektivita nákladů ve vztahu k cílům 
projektu, místní příslušnost cílové skupiny atd.  Každá žádost byla hodnocena dvěma 
nezávislými hodnotiteli, kteří byli náhodně vybráni z databáze hodnotitelů vedené FEU 
MHMP. Pokud se výroky hodnotitelů významně lišily (o více než 25 bodů), bylo provedeno 
hodnocení třetím hodnotitelem. V těchto případech bylo výsledné hodnocení průměrem bodů 
dvou sobě bližších hodnocení; hodnocení, jež bylo nejvíc odlišné, bylo vyloučeno jako 
extrémní. Maximální počet bodů, který bylo možné dosáhnout je 100, vyřazeny byly žádosti, 
které získaly méně než 50 bodů. Po ukončení expertního posouzení se žádostmi zabývaly 
výběrové komise. Výběrové komise existovaly samostatně pro každou prioritní osu OPPA. 
Každá komise se zabývala skupinou projektových žádostí, jejichž bodové výsledky z 
expertního posouzení je kvalifikovaly do skupiny projektových žádostí, na které celková 
podpora žádaná z OPPA dosahovala 150 % alokace výzvy. Tato skupina projektů vznikla 
seřazením veškerých projektových žádostí, které byly hodnotiteli doporučeny k financování v 
rámci dané prioritní osy, od nejlépe bodově ohodnoceného po nejméně bodově ohodnocený. 
Průběžně odshora se načítala podpora požadovaná z OPPA na projekty. Do skupiny byl 
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zařazen i takový projekt, u kterého celková požadovaná podpora na skupinu přesáhla 150 % 
alokace výzvy, a dále všechny projekty, které měly stejný bodový zisk jako tento 
projekt.Výběrové komise jsou složeny ze zástupců FEU MHMP, zástupců spolupracujících 
ministerstev, neziskového sektoru, odborníků na danou problematiku, členů Zastupitelstva 
hl.m. Prahy a členů Rady hl. m. Prahy. Složení výběrových komisí vzala na vědomí Rada hl. 
m.Prahy usnesením č. 1004 ze dne 5. srpna 2008. Všichni členové výběrových komisí byli 
proškoleni v metodice práce komise. Podkladem pro jednání výběrové komise byly především 
výstupy z expertního posouzení od externích hodnotitelů a předložené projektové žádosti. 

Hlavním úkolem výběrové komise bylo posoudit potřebnost realizace navrhovaných 
projektů, odstranit duplicity, rozhodnout o vhodnosti projektů k financování a stanovit 
podmínky pro realizaci projektů. Výběrová komise rovněž doporučila, aby FEU MHMP 
zahájil jednání s předkladateli projektů doporučených k financování o podmínkách uzavření 
smlouvy a v případech, kdy to bylo vhodné, jednal o snížení celkové podpory z veřejných 
zdrojů. Cílem bylo zajištění efektivního nakládání s veřejnými prostředky a se zdroji z 
rozpočtu EU. Výsledky práce výběrových komisí následně projednával Výbor evropských 
fondů Zastupitelstva hl. m. Prahy. Výbor se s návrhy výběrových komisí ztotožnil a 
doporučil, aby podpora byla schválena projektům a za podmínek navržených výběrovými 
komisemi. 

Následně souhlasila s doporučeními výběrových komisí i Rada hl. m. Prahy 

Konečné schválení podpory z OPPA v kompetenci Zastupitelstva hl. m. Prahy. 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy se dne 30. října 2008 při projednávání schválení podpory v rámci 
první výzvy OPPA ztotožnilo s doporučeními výběrových komisí a s předcházejícím 
souhlasným usnesením Rady hl. m. Prahy.  

V rámci první výzvy OPPA bylo předloženo celkově 1178 žádostí. Ve formálním 
posouzení bylo vyřazeno celkem 181 žádostí. V expertním posouzení bylo vyřazeno, tj. 
získalo méně než 50 bodů, 299 žádostí. Výběrové komise  projednávaly nejlépe bodově 
hodnocené projekty. Celkově výběrové komise projednaly 229 projektů a doporučily podpořit 
166 projektů, 25 projektů bylo komisemi navrženo k zařazení do zásobníku projektů. 
Z celkového množství žádostí bylo úspěšných 14%. Mezi těmito projekty, které získaly 
finanční podporu se umístil i projekt  „Vědecké metody pro doktorandy“.  Expertní posudky 
označily jako silné stránky projektu například kvalitní charakteristiku cílové skupiny včetně 
objektivně zjištěných potřeb cílové skupiny v daném regionu, kvalitní a podložené 
zdůvodnění potřebnosti projektu a způsob realizace projektu, který přinese cílové skupině 
specifické vzdělávání, které v systému doktorského studia není běžně dostupné i to, že 
získané kompetence reálně zvýší doktorandům jejich možnosti profesního uplatnění. 

Smyslem takto důkladně propracovaného a náročného výběrového řízení je snaha o 
maximálně objektivní výběr nejkvalitnějších projektů, které mohou co nejvíce prospět 
podporovanému oboru, cílové skupině i regionu. Úloha hlavního města Prahy však výběrem 
financovaných projektů nekončí, ale právě naopak začíná. Příjemce podpory po celou dobu 
realizace projektu odpovídá Praze jako řídícímu orgánu za průběh klíčových aktivit projektu, 
který bude v souladu se schválenou žádostí po stránce věcné, finanční i z hlediska časového 
harmonogramu. Příjemce o tom, jak probíhá realizace podpořeného projektu, informuje hlavní 
město Prahu prostřednictvím zpráv. Monitorovací zpráva musí být předložena za každých 6 
měsíců realizace projektu. Mimo tento půlroční harmonogram stojí zpráva o prvních dvou 
měsících realizace.  

Zpráva o zahájení realizace projektu informuje o tom, jak se podařilo projekt 
rozběhnout. Zpráva obsahuje popis činností za první dva měsíce realizace, není třeba v ní 
vyúčtovávat náklady projektu. Zpráva o zahájení realizace projektu obsahuje zejména 
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informace o místě realizace projektu, informace o obsazení projektového týmu pracovníky, 
informace o zahájení realizace klíčových aktivit během prvních dvou měsíců realizace 
projektu a informace o uzavření smluv o partnerství s projektovými partnery. Pokud je na 
základě Zprávy o zahájení projektu zřejmé, že projekt je realizován v souladu se schválenou 
žádostí a podle pravidel OPPA, poskytne hlavní město Praha na projekt druhou zálohu, která 
by měla zajistit financování projektu v období mezi pátým a devátým měsícem realizace 
projektu  Zprávu o zahájení realizace jsme za projekt Vědecké metody pro doktorandy 
v příslušném termínu podali a zpráva byla bez výhrad přijata. Běžná monitorovací zpráva na 
rozdíl od zprávy o zahájení realizace vždy kromě popisu průběhu projektu obsahuje 
vyúčtování uskutečněných výdajů projektu a žádost o úhradu těchto výdajů. Monitorovací 
zpráva obsahuje zejména popis realizace klíčových aktivit, plnění monitorovacích ukazatelů, 
popis problémů při realizaci projektu a opatření na jejich odstranění, vyúčtování vzniklých 
nákladů a žádost o další platbu (včetně nezbytných dokumentů prokazujících náklady, jako 
jsou kopie účetních dokladů, výpisy z bankovního účtu apod.), informace o zadávacích 
řízeních, informace o poskytnutých veřejných podporách a informace o zajištění publicity 
projektu. V případě neúplně vyplněné zprávy vyzve hlavní město Praha příjemce k doplnění a 
může případně provést u příjemce i kontrolu na místě. Výzvě k doplnění informací a 
vysvětlení  případných nejasností se v praxi nevyhne žádný projekt ani žádná monitorovací 
zpráva, protože posouzení průběhu projektu, naplňování jeho cílů a efektivity je ze strany 
řídícího orgánu detailní, hloubkové a průběžné. Rovněž minimálně jedné kontrole na místě se 
v průběhu realizace nevyhne žádný projekt. Projekt Vědecké metody pro doktorandy, který se 
nachází v druhém pololetí svého časového harmonogramu, má za sebou již první řádnou 
monitorovací zprávu, která byla schválena po tom, co jsme zodpověděli doplňující dotazy, 
vyhověli připomínkám a vysvětlili nejasnosti. 

Systém výběru projektů k financování ze zdrojů ESF a systém jejich kontroly a 
monitorování je hlavním městem Prahou detailně propracovaný a v maximální možné míře 
garantuje, že evropské finance budou vynaložené v souladu se základními záměry podpory. 
Dále garantuje efektivitu vynakládaných prostředků a pozitivní dopady projektů do 
podporované oblasti i regiónu. 

 



 - 267 - 

FINANČNÍ KRIZE - GLOBÁLNÍ A REGIONÁLNÍ HROZBY -  
VÝZVY 

 
Ing. Kamila Sluková  
Prof. Václav Liška 

Katedra společenských věd, Fakulta stavební ČVUT v Praze 
Thákurova  7,  166 29, Praha  6 

Tel.: 00420 224 354 454,  
e-mail: kamila.slukova@fsv.cvut.cz. 

 

ABSTRAKT 
 
Finanční krize a globalizace jsou jedním z nejzajímavějších a nejdiskutovanějších témat poslední doby. 
Příspěvek se zabývá dopadem finanční krize na regionální rozvoj v ČR a dále dopady na personalistiku a 
řízení firem. 
 
Klíčová slova: krize, hypotéky, management, globalizace, hypoteční zástavní listy, kreditní karty, dluhová past 
 

Současná finanční krize rozpoutala celou řadu reakcí na téma „Co je ten správný lék 
na finanční krizi“ a „Jak zabránit vzniku další krize“. Vlády všech ekonomik postižených 
touto krizí řešily a neustále řeší otázku těch nejvhodnějších „balíčků“ na podporu ekonomiky, 
bankovní i ostatní finanční instituce zase hledají jiné investiční příležitosti, díky kterým by se 
navrátili zpět k obřím výdělkům, na které byli zvyklé před vypuknutím krize. Co má toto vše 
společné? Hledá se způsob, jakým se vrátit zpět do situace před krizí, do situace vysoké 
spotřeby bez „utahování opasků“, do situace, kdy bychom nemuseli slevit ze svého životního 
standardu, na který jsme si za poslední roky zvykli. 

Výsledkem tohoto snažení může být možná dočasné navýšení životní úrovně, avšak 
tato honba za vysokými výdělky a spotřebou na dluh může časem vést pouze k další a navíc 
mnohem silnější krizi. Není žádným tajemstvím, že za finanční krizí posledních let je přílišné 
zadlužení a neschopnost splácet. V tomto příspěvku se snažíme poukázat na řešení této krize, 
které nespočívá v zavedení nového vládního balíčku, nebo nového finančního instrumentu, ale 
v přijmutí zodpovědnosti, morálních hodnot a především ve změně životního stylu a spotřeby. 

Mnozí dnes již tvrdí, že krize, kterou před časem odstartovaly nesplácené hypotéky, je 
dnes již na ústupu, objevují se poměrně optimistické odhady o vývoji HDP. 

 
Graf – HDP ČR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: www.patria.cz 
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My však vidíme možnou hrozbu další krize, a to krize vyplývající z kreditních karet. 
Události posledních let donutili mnoho lidí přehodnotit, zda je pro ně opravdu optimální a 
hlavně únosné, nosit v peněžence tři kreditní karty a měsíc co měsíc počítat, zda ekonomická 
situace domácnosti takového zadlužení je schopná unést. Přihlédneme-li navíc k tomu, že 
mnoho domácností bylo již ovlivněno hypoteční krizí, která se projevila buď snížením příjmu 
domácností v důsledku omezení činnosti zaměstnavatele zasaženého krizí, nebo i tím, že 
domácnost ztratí část příjmu zcela, dostáváme poměrně ponurou vizi o nesplácení závazků 
z těchto karet. Stejně tak banky měly možnost pozorovat, kam až může vyústit situace, kdy se 
příliš uvolní pravidla pro poskytování úvěrů méně bonitním klientům. 

 

1. KREDITNÍ KARTY – SITUACE V ČR 
 
I přes tato varování je v současné době spousta ekonomik „ohrožena“ množstvím 

kreditních karet. Průměrný Američan má ve své peněžence 4,4 kreditní karty. Evropané sice 
žijí na dluh méně než v USA, trend však prozatím směřuje k rostoucímu využívání kreditních 
karet i v Evropě. Přesto však zadluženost domácností v eurozóně nepřekračuje 43% HDP, 
oproti tomu v USA je to 135%.  

 
Graf – Počet vydaných karet 
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Zdroj: www.czso.cz; www.mpo.cz;  

 
V současné době se odhaduje, že americké domácnosti dluží na kreditních kartách více 

než bilion dolarů. Podíl nesplácených úvěrů se pohybuje okolo 10% (toto číslo však zahrnuje 
pouze úplné neplatiče; lidé, kteří splácejí své dluhy pozdě, zde zahrnuti nejsou). Zatímco 
v USA se 87% domů a 70% aut kupuje na úvěr, v Evropě je to pouze 36%. 

S problémy s nesplácením kreditních karet se nepotýkají jenom Američané, ale příliš 
vysoké zadlužení si již vybírá svou daň i ve Spojeném království. Občané Velké Británie totiž 
dluží v nezajištěných pohledávkách, tedy především na kreditních kartách dokonce o více než 
70% na hlavu větší objem finančních prostředků než Američané. Od roku 1994 tak vzrostly 
v Británii dluhy na kreditních kartách o 380%. V situaci, kdy finanční krize zbrzdila růst 
ekonomiky a pozvolný nárůst nezaměstnanosti a vysoký stupeň zadlužení Britů nutí dlužníky 
k tomu, že se snaží vyhnout problémům se splácením tím, že splátku na jednu kreditní kartu 
zaplatí druhou kreditní kartou apod., dostává se spousta domácností do „začarovaného 
kruhu“, ze kterého se lze jen velice těžko dostat. Tato praxe je již znamením, že se držitel 
karet dostává do vážných problémů. 
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V České republice sice zadlužení nedosahuje takových hodnot, nicméně trend 
využívání kreditních karet je také dlouhodobě rostoucí. 

 
Tab. Počet vydaných kreditních karet v ČR 
 

2004 2005 2006 2007 2008 
372 933 614 542 885 266 1 212 401 1 276 714 

Zdroj: www.csu.cz 

 
Letos v pololetí sice poprvé mírně poklesl počet těchto karet v oběhu, přesto banky 

chtějí tento produkt nabízet ve vyšší míře. Banky sice argumentují tím, že výrazně zpřísnily 
kritéria pro poskytování úvěrů, to se však týká především podnikatelských úvěrů. Zmíněný 
pokles počtu kreditních karet je potom způsoben mj. tím, že např. Česká spořitelna 
zredukovala objem kreditních karet o 100 tisíc z původních 600 tisíc na půl milionu u těch 
karet, které nebyly domácnostmi využívány. Místo toho jim však byl nabídnut jiný 
„vhodnější“ produkt. V pololetní zprávě spořitelna uvedla, že objem úvěrů z kreditních karet 
meziročně narostl o 27% na téměř čtyři miliardy korun. 

Stejně tak splátkové firmy navenek argumentují tím, že dnes dostane půjčku každý 
druhý. Čísla však hovoří poněkud jinak: 

 
Tab. Kolik půjčily Čechům splátkové firmy 
 
osobní půjčky financování zboží 

v místě prodeje 
kreditní karty celkový dluh na 

spotřebitelských 
úvěrech 

249 038 smluv 356 877 smluv 203 536 smluv 74,7 miliardy korun 
* Údaje za 1 – 3 čtvrtletí 2009 
 
Zdroj: www.clfa.cz 

 
V loňském roce pak splátkové společnosti rozpůjčovali finanční prostředky za 54,35 

miliardy korun. Celkem potom Češi dluží podle ČLFA (Česká leasingová a finanční asociace) 
na spotřebitelských úvěrech 74,7 miliardy korun. 

Všechna tato čísla mluví naprosto jasně, pokud nepřijmeme zodpovědnost za vlastní 
závazky a nezměníme životní styl „žijeme na dluh a po nás potopa“, dlouhodobě se z krize 
nedostaneme. Maximálně díky některým státním zásahům odložíme nevyhnutelné, ale dříve 
či později nás může zasáhnout krize ještě mnohem větším rozměrů.  

 

2. DOPADY KRIZE NA VYBRANÉ OBORY ČR 
 
2.1 Developing 

 
V tomto sektoru byl zaznamenán propad již na konci roku 2008. Loni investice do 

nemovitostí činily 2,69 miliardy EUR, letos je to pouze 1,06 miliardy EUR. Příčina je jak 
v nedostatku finančních prostředků investorů, tak v ochotě bank financovat spíše rozběhlé 
projekty. 
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2.2 Automobilový průmysl 
 
V souvislosti s dopady krize na české hospodářství se nejčastěji mluví o ztrátách 

automobilového průmyslu, který je tahounem české ekonomiky. Většina automobilek musela 
kvůli nízké poptávce propouštět a omezit výrobu, což výrazně poznamenalo i jejich 
dodavatele, z nichž mnozí museli propouštět, omezit výrobu či ji dočasně zastavit. V prvním 
pololetí klesl prodej nových aut o více než 12%. Snížil se prodej firemních vozidel, ale také 
dovoz ojetých vozů (meziročně dokonce o 40%). Roli zde hrálo mj. oslabení koruny vůči euru 
a snižování ceny nových aut. 

Loni v prosinci Sdružení automobilového průmyslu (SAP) uvedlo, že automobilky v 
ČR a jejich dodavatelé do poloviny roku 2009 kvůli krizi propustí více než 13.500 lidí. V 
posledních dnech se však díky opět zvyšující poptávce velké automobilky vracejí k 
plánovaným objemům výroby 

 

2.3 Maloobchod 
 
Lidé jsou opatrnější v utrácení kvůli propouštění. Přesto však obchodníci realizují 

zisky a nejsou prozatím nuceni výrazně propouštět. 

 

2.4 Cestovní ruch 
 
Krize se projevila v nižší návštěvnosti turistů, jen za první čtvrtletí přijelo do České 

republiky o 17% méně než v loňském roce. Ze strany Čechů se očekává pokles nakoupených 
zájezdů z 2,5 milionu v loňském roce na 2 mil.  Jen v květnu byly prodeje zájezdů nižší o 
15%. 

 

2.5 Energetika 
 
Plynárenské i elektrárenské společnosti dopad krize výrazně nepociťovaly. Vzrostl 

však počet neplatičů.  

 

2.6 Bankovní sektor 
 
Některým tuzemským bankám klesal zisk, nicméně se neočekává žádný dramatický 

vývoj. Problémem zde zůstává počet nesplacených půjček a klesající poptávka po úvěrech.  

 

2.7 Česká republika 
 

Mnoho firem v České republice tak prodělalo výrazný úbytek zakázek, podniky 
významně omezily výrobu nebo ohlásily odstávku provozů. Jedním z hlavních úsporných 
kroků byla bohužel také redukce počtu zaměstnanců.  

 
Tab. Dopady krize na jednotlivé firmy v ČR 

Snížit počet zaměstnanců 41,07% 
Zkrátit pracovní týden nebo omezit počet směn 5,36% 
Úbytek zakázek – nutnost hledat nová odbytiště 17,86% 
Zmražení platů zaměstnanců 8,04% 
Problém získat provozní úvěry od banky 6,25% 
Zvažují ukončení činnosti 21,42% 

Zdroj: Hospodářská komora ČR 
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Tab. Míra nezaměstnanosti 15 – 64letých v členských zemích EU 

 
Zdroj: www.czso.cz 

 

 

3. DOPAD KRIZE NA ČESKÉ FIRMY - ZKOUŠKA MANAGEMENTU 
 
Člověk, který je zvyklý řídit firmu a „velet“ velké firmě a velkému počtu osob se 

v současné době může dostat do situace, kdy musí zcela změnit styl svého vedení. Období 
krize se proto často stává „testovacím“ obdobím pro spoustu velkých šéfů, ředitelů a 
manažerů firem Právě v těžké době, jakou bezesporu finanční krize je, se prokáží ty pravé 
schopnosti manažera.  

Lidi v době krize propadají často nejistotě a strachu že přijdou o zaměstnání, což je 
odvádí od práce a klesá tak jejich výkon. V tuto chvíli rozhodně nepomůže křik a výhružky, 
ale je zapotřebí umět zaměstnance motivovat. Základem správného fungování týmu v těchto 
dobách je komunikace – mluvit se zaměstnanci na rovinu – i o nepříjemných zprávách, udržet 
příznivou vnitřní atmosféru ve společnosti, vyvolat v lidech důvěru, jistotu a motivovat je 
k další práci. Jen tak vytvoří tým, který bude schopný fungovat a dosahovat kvalitních 
výsledků i v době krize. Nyní více než kdy jindy platí, že správný manažer či vedoucí musí 
být i dobrý psycholog, musí umět správně pracovat s lidmi, umět je odhadnout. Zatáhnout 
zaměstnance do rozhodovacího procesu a dát jim tak najevo, že jsou stále součástí teamu. 
Nejlépe zvládne krizi šéf, který dokáže čerpat energii a pomoc od svého okolí, především od 
svého teamu. Šéf, který se chce za každou cenu se vším vypořádat sám, může brzo zjistit, že 
na to nestačí. Není řešením hned propouštět zaměstnance, ale chceme-li se z těžké situace 
dostat, pak naopak zapojit celý tým a spolupracovat. 
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Klíčem je důvěra v to, že existuje řešení a že zaměstnanec je schopen ho najít, když ho 
šéf podpoří. 
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1. ÚVOD 
 

Vo všeobecnosti sa nedá  tvrdiť, aby súčasťou vysokoškolskej  politiky  v Slovenskej 
republike bola pôsobnosť vysokého školstva v regionálnom rozvoji. Zmeny v globálnej 
ekonomike, nástup znalostnej ekonomiky, existencia zaostávajúcich regiónov, nútia  
zamýšľať sa aj nad potenciálnym prínosom vysokého školstva pre región v ktorom sú  
situované. Existujú však krajiny, kde univerzity  sú  kľúčovým  prvkom regionálneho rozvoja.  
Je to tak napr. v Grécku (Librianidis, 1995), Belgicku (Lechat,1979), Skodvin (1997). 
Nedostatok regionálnej  politiky  v oblasti vzdelávania  necháva  potenciál  ktorý  vysoké  
školstvo má zatiaľ nevyužitý. Cieľom predmetného príspevku je, na základe štúdia  
literárnych podkladov a vlastných skúsenosti autora, podať prehľad o potenciálnych  
možnostiach, ktoré vysoké  školstvo v oblasti regionálneho rozvoja poskytuje. 

 

2. CHARAKTERISTIKA  SÚ ČASNEJ ETAPY VÝVOJA Z POH ĽADU 
APLIKÁCIE ZNALOSTI  

 

V súvislosti s prebiehajúcimi zmenami sa mení aj rola vysokého školstva v národnom 
aj regionálnom meradle. Zmeny v globálnej ekonomike a ich dopady na národné a regionálne  
ekonomiky vyžadujú zvýšenie príspevku, ktorý má vysoké školstvo na región, v ktorom je  
situované.  

Kľúčovou oblasťou, v ktorej vysoké školstvo hrá rozhodujúcu rolu je väzba medzi 
globálnym rozvojom a regionálnym rozvojom. To, že zatiaľ prínos vysokého školstva nie je 
taký ako by sa očakávalo je zapríčinené aj problémami spojenými s hodnotením prínosu. 

V literatúre sú známe a popísané tri prístupy k hodnoteniu prínosov. V podstate všetky 
sa zakladajú na tradičných teóriách rastu, a zameriavajú sa na také problémy ako je 
priemyselný rozvoj a pracovný trh. 

Medzi najviac šokujúce momenty ekonomické vývoja v poslednom období patrí fakt, 
že zlaté časy z konca minulého a začiatku tohto storočia skončili. Vývoj dospel k určitému 
bodu a minulé istoty sú nenávratne preč. Bez nároku na úplnosť je možne posledný vývoj  
charakterizovať nasledovne. 

Pokračujúca globalizácia a rast internacionalizácie produkcie spôsobil, že produkčné 
faktory môžu byť prítomné na ktoromkoľvek mieste na svete. Jedným z dôsledkov je erózia 
národných a regionálnych ekonomík. Je ťažko možne hovoriť o konkurenčnej výhode vo 
svete, kde každý môže produkovať tie isté produkty, zhruba za tých istých nákladov a tým 
istým spôsobom. Niektoré zdroje možno aj napriek tomu považovať za lokalizované 
a imobilné. Platí to najmä o pracovnej sile.  
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Ďalší produkčný zdroj ktorý je charakterizovaný imobilitou a je zdrojom 
idiosynkratickej výhody, je schopnosť produkovať znalosti. Je všeobecne známe, že mnohé 
organizácie vo vyspelých štátoch s vysokou cenou pracovnej sily zareagovali na 
všadeprítomnosť  produkčných faktorov, produkciou  znalosti. 

Vo všetkých priemyselne vyspelých krajinách s vysokými produkčnými nákladmi, 
najmä na pracovnú silu, je prechod k znalostnej ekonomike interpretovaný ako dôsledok 
globalizácie trhu a produkčných faktorov. V takýchto regiónoch je konkurenčná schopnosť 
zabezpečovaná schopnosťou tvoriť, zhromažďovať a využívať znalosti.  

Faktom je aj to, že globalizácia je spojená s rýchlym rastom medzinárodných investícií 
pohybu produktov. Čo však znepokojuje ekonómov je fakt, že aj keď globalizácia v poslednej 
dobe vzrástla pomerne značne (Storper, 1994), avšak každá krajina produkuje tieto produkty 
svojim vlastným spôsobom. Inými slovami to znamená, že rast špecializácie národných 
a regionálnych ekonomík už nie je závislý na objeme produkcie, a tým na pomere ceny 
vzťahovanej k objemu produkcie, ale na povahe produktov dodávaných na trh a na type 
potrieb, ktoré svojimi produktmi uspokojujú. 

Dá sa povedať, že schopnosť regionálnej ekonomiky úspešne vstúpiť na trh spočíva na 
jednej strane na identite produktu t.j. na tom čím sa tento produkt odlišuje od ostatných 
produktov, na druhej strane na fakte, že riešenie problému konkurenčnej schopnosti už 
nespočíva na exogénych faktoroch, spočívajúcich v hľadaní najlepších metód produkcie. Ak 
riešenie existuje, potom ho treba hľadať vo vnútri regiónu t.j. v koordinácií medzi 
producentmi, spotrebiteľmi, inštitúciami a ďalšími lokálnymi aktérmi. Medzi významné 
inštitúcie v tomto ohľade patria bezpochyby aj univerzity. 

 

3. ROLA UNIVERZÍT 
 

Už jednoduchá lokalizácia univerzity v určitom regióne má svoj dopad na tento 
región. Ide tu o priame regionálne ekonomické efekty z investícií do budov, zariadení, daňové 
príjmy, spotrebu statkov realizovanú zamestnancami a študentmi univerzity, a nepriame 
efekty spôsobované multiplikačným efektom. Univerzity majú pozitívny vplyv aj na firmy 
lokalizované v blízkosti univerzít. Majú možnosť získať kvalitnú vysokokvalifikovanú 
pracovnú silu. Nie je možné zabudnúť ani na možnosť zamestnania učiteľov univerzity vo 
firmách na čiastkový úväzok. Možnosť získania vhodného zamestnania pre manželské pary  
s vysokoškolským vzdelaním v lokalite, kde existuje univerzita je väčšia ako v lokalite, kde 
univerzita neexistuje.  

Súhrne sa dá povedať, že univerzity majú možnosť pridať hodnotu v regionálnom 
rozvoji minimálne troma spôsobmi. V prvom rade je to otázka zamestnanosti učiteľov 
a pomocného personálu, potreba budov a bývania pre študentov zamestnanosť v službách pre 
zamestnancov univerzít. Po druhé, sú to implicitné prínosy spojené so „znalostnou 
ekonomikou“. Treba uviesť najmä rolu univerzity pri získavaní informácií, tvorbe pridanej 
hodnoty k týmto informáciám a tvorbe znalosti na baze týchto informácií. Ďalej sem patria 
všetky aspekty spojené s výučbou, či už hmotnej alebo nehmotnej povahy. Tieto prínosy sú 
vzťahované k učeniu a transferu znalosti ktorý sa uskutočňuje v regióne. Tretí prínos spočíva 
v príspevku ku kreovaniu učiaceho regiónu, ktorý pomáha adekvátne reagovať na meniace sa 
podmienky v okolitom prostredí. Vysoké školstvo sa stáva priamo, alebo nepriamo, súčasťou 
organizácií potrebných na kreovanie adekvátnej odozvy. Tieto uvádzané benefity dovoľujú 
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univerzitám prispievať nielen k rozvoju regiónu, ale aj k pozíciovaniu regiónu ako učiaceho 
sa regiónu v znalostnej  ekonomike. 

Univerzity samotné sú kritickým zdrojom znalosti a učiacich aktivít. Ďalej, sú 
podstatným prvkom znalostnej infraštruktúry. Otázkou teda je, ako hodnotiť účasť univerzít 
v znalostnej ekonomike, ako sú kreované väzby univerzity na ostatné partnerské organizácie 
regiónu ako sú ukotvené v lokálnej ekonomike. 

Aby bolo možné dať odpoveď na tieto otázky je potrebné utvoriť koncepčný rámec 
učiaceho regiónu. Lokalizácia univerzity v rámci tohto regiónu potom zabezpečí relevantnú 
bázu pre zistenie role a hodnoty vysokého školstva v rámci regionálneho rozvoja.  

Súčasná literatúra zobrazuje rolu vysokého školstva ako katalyzátora ekonomického 
rozvoja. Jedným z výstupov týchto prác je aj koncept učiaceho regiónu. Zjednodušene to 
znamená, že konkurenčnosť regiónu je priamo ovplyvňovaná schopnosťou rýchlo tvoriť, 
zbierať a transformovať relevantné znalosti a informácie. Koncepcia znalostnej ekonomiky 
uznáva znalosti ako základný zdroj v súčasnej ekonomike, a učenie ako dôležitý proces pre 
získavanie znalosti.(Lundvall a Johnson, 1994,str. 23) 

Ukazuje sa, že univerzity a subjekty lokality, v ktorej je situovaná by sa mali učiť 
navzájom jeden od druhého. Malo by existovať niečo ako sociálny „glej“, ktorý tieto obe 
subjekty spája. Malo by to byť to isté pojidlo, ktoré spojuje klastre a priemyselné distrikty 
a dynamické siete. Vytvorením takejto siete sa univerzita stáva súčasťou kontextu, v ktorom 
je situovaná, namiesto toho, aby bola zostala bez väzieb na tento kontext. Práve táto rola, t.j. 
zapojenosť univerzity do regionálneho rozvoja, je označovaná ako tretia rola univerzít, popri  
role vo výučbe a roly vo výskume. 

 

3.1 Tvorba znalosti tretia rola univerzít   
 

Pokiaľ sa chápe podiel univerzity na regionálnom rozvoji ako tretia rola univerzít, 
potom si táto situácia vyžaduje zásadne nový prístup od univerzít, pretože doposiaľ univerzity 
túto rolu nesplňujú. Táto rola vyžaduje viac ako iba vytvorenie siete medzi univerzitou  
a regiónom. Je potrebné akceptovať premisu, že tvorba znalosti je komplexný  proces.  

Rola univerzít môže byť chápaná z dvoch pozícií. Prvá pozícia je založená na tom, že 
všetky znalosti môžu byť kodifikované. Rola univerzít spočíva v tom, aby všetky znalosti boli 
kodifikované, stali sa čitateľnými pre užívateľskú sféru. Znalosť sa stáva produktom, ktorý je 
môže byť ľahko transferovateľný k ďalším subjektom. Potrebné je iba vytvoriť „potrubie“, 
ktorým tieto znalosti potečú. To je prvý spôsob, ktorý sa zakladá na tvorbe znalosti 
v autonómnych, homogénnych a zreteľne odlíšiteľných disciplínach. 

Druhá pozícia predstavuje aktívny konštruktivistický prístup, ktorý uznáva, že akcia 
a kontext ovplyvňujú proces tvorby znalosti. Táto pozícia smeruje k tomu, že know-how 
pochádza zo skúsenosti a reflexie v kontexte a nie je izolovaný od tohto kontextu. V tejto 
súvislosti univerzita je jeden kontext, ktorého cieľom je kodifikácia znalosti a podnikateľské 
subjekty regiónu sú ďalší kontext, ktorého cieľom je tvoriť zisk. Podnikateľské subjekty nie 
sú zainteresované na znalostiach v tradičnej univerzitnej forme, t.j. ako kodifikované znalosti 
ale na využití znalosti v procese aplikácie. Využitie znalosti vyžaduje know-how. Ak 
univerzity nemajú znalosti v takejto podobe svoje know-how, potom je to problém v transfere 
znalosti. Kodifikované znalosti z univerzity nie sú predmetom implementácie 
v podnikateľských  subjektoch. Toto je „spôsob 2“, tvorby znalosti, kde znalosť môže byť 
heterogenná, tranzientná a transdisciplinárna (Gibson a kol. ,1994). Podstata je v tom, že 
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mnohí regionálni aktéri ako sú univerzity a podnikateľské subjekty, navzájom si zdieľajú 
skúsenosti a stávajú sa inovatívnymi. 

Podľa  Gibsona (1994) nastáva posun k „spôsobu 2“. Pokiaľ sa týka produkcie 
znalosti. Znamená to zmenu produkcie znalosti na univerzite v súvislosti s treťou rolou. 
univerzity. Inými slovami znamená to univerzitu, ktorá je integrovaná do procesu tvorby 
znalosti v podnikateľských  subjektoch.    

Predpokladom pre transfer znalosti je znalostná infraštruktútra. Pozostáva z dvoch 
zložiek. Prvá zložka je fyzická. Obsahuje informačné technológie, média na prenos, 
transportné prostriedky. Druhú zložku predstavujú univerzity výskumné zariadenia 
a výučbové centra. Význam fyzickej infraštruktúry je značný nemožno ho však preceňovať. 
V rámci znalostnej infraštruktúry je dôležité ako sú znalosti začlenené. Ducatel (1988) tvrdí, 
že tieto znalosti nesídlia v hlavách niekoľkých znalostných pracovníkov, ale viac sú začlenené 
v spôsobe správania sa jednotlivcov. Je to zrejme najmä z japonských skúsenosti, kde existuje 
kultúra inštitucionálneho učenia v rámci organizácie. Práve spôsob akým sa organizácia 
dokáže učiť a zdieľať si znalosti je kľúčom k úspechu japonských organizácií. Japonský 
model akcentuje dôležitosť tacitných znalosti a učenia metódou face-to-face. 

Vzťah medzi znalostnou ekonomikou a regionálnym rozvojom sa dá prezentovať 
pomocou niektorých spoločných faktorov. Sú to najmä: aglomeračný efekt, úspory z rozsahu, 
dôvera, siete malých a stredných firiem a podporných inštitúcií. Štúdie ekonomicky 
úspešných firiem ukazujú, že úspech závisí na inštitucionálnej skladbe (Amin a Trift, 1994; 
Indergard, 1997). Putman (1993) nazýva tento jav sociálny kapitál. Godard (1993) tvrdí , že je 
to viac ako len počet inštitúcií. Musí tu isť zároveň o ich vzájomné interakcie, dôveru 
a uvedomenie si určitých vzájomne spoločných cieľov. Inými slovami, región musí adoptovať 
princípy tvorby znalosti a kontinuálneho učenia. 

Výzva má teda organizačný charakter a vyzýva aktérov na racionálne konanie 
a komunikáciu. Toto je aspekt, ktorý má minimálne rovnakú dôležitosť ako neschopnosť 
tradičných (a stále dominantných) teórií začleniť racionálne konanie aktérov, pretože toto 
nemôže byť pochopené separovaním ekonomickej dimenzie od iných dimenzií, ktoré sú 
historicky a teritoriálne špecifické. 

Vo všetkých úspešných regiónoch bola uskutočňovaná „integrovaná stratégia“  
finančnej a technologickej pomoci zameraná na podporu integrácie medzi aktérmi, t.j. medzi 
podnikateľskými jednotkami, medzi organizáciami a inštitúciami. Tvorba tzv. sociálneho 
kapitálu je pojmom, ktorý vyjadruje intervencie na podporu zakladania malých a stredných 
podnikov a prípravu podmienok pre tzv. učiace regióny, charakterizované kooperáciou 
a integráciou na regionálnej úrovni medzi podnikmi a inštitúciami vysokého školstva, či už 
štátnymi alebo súkromnými. Musí ale existovať snaha jednotlivých aktérov vzájomne 
spolupracovať a učiť sa jeden od druhého. Existencia snahy o vzájomnú spoluprácu závisí od 
historických a sociálnych charakteristík príslušného regiónu. 

Všetky úspešné regióny majú silné intervencionistické inštitúcie schopné stimulovať 
tvorbu záujmových skupín, ktoré sa neobmedzujú iba vykonávanie špecifických úloh, ale 
zdieľajú aj spoločnú rámcovú politickú agendu. Je potom iba logické, že takéto 
inštitucionálne záležitosti je možné riešiť oveľa jednoduchšie na regionálnej  úrovni, nakoľko 
toto je primeraný rozsah v rámci ktorého sa dajú koordinovať a mobilizovať zdroje. Úspech 
v regionálnom rozvoji môže byť dosiahnutý len v prípade, že je spracovaná jasná regionálna 
politika a existuje regionálna administrácia. 

V nadväznosti na doteraz uvedené, sa stratégie viacerých európskych komunít 
koncentrujú na dve dimenzie; konkurenčnosť a kohézia (CEC, 1994). Ak doposiaľ komunitná 
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politika bola orientovaná na odstránenie regionálnych symptómov ako je napr. 
nezamestnanosť a menej na také aspekty ako sú inovácie, posledné stratégie tendujú 
k sieťovej logike (inovačné siete, sociálny kapitál), uznávajúc takto potrebu spojiť 
dodávateľov so stranou lokálnych potrieb. Väčšina dobrých praktík v poslednej dobe sa 
vyznačuje: 

- stimuláciou  procesu  kolektívneho  učenia, 
- prípravou  sociálneho  kapitálu, 
- odstraňovanie  inštitucionálnej  zotrvačnosti. 

 
Je zrejmé, že kľúč k úspechu v súčasnej dobe je treba hľadať  v nehmotných 

faktoroch, najmä v organizačnom učení. Čeliac kríze inovatívne kapacity je treba hľadať 
v pozitívnych externalitách vyplývajúcich z lokalizácie a v kolektívnom učení, ktoré 
presahujú individuálne (alebo kolektívne) technické schopnosti. Táto nová logika 
regionálneho rozvoja založená na tvorbe a konsolidácií „sieťových vzťahov“ v rámci 
definovaného inštitucionálneho rámca sa nezvratne  presadzuje. 

 

4. ZÁVER 
 

Prezentovaný príspevok sa zapodieva možnými spôsobmi akými môže vysoké 
školstvo, a univerzity najmä prispieť k regionálnemu rozvoju, najmä zaostávajúcich regiónov. 
Akcentovaný je prístup, kde okrem plnenia dvoch viac či menej samozrejmých rolí , t.j. 
výučby a výskumu malo by vysoké školstvo plniť aj tretiu rolu - byť aktívnym hráčom 
v regionálnom rozvoji. Túto rolu môže splniť však iba vtedy, keď sa stane súčasťou 
regionálnej siete a bude mať výsledky výskumu v podobe know-how. Potrebné je zároveň 
doriešiť ale aj niektoré legislatívne otázky.  
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ABSTRACT 
 
The contribution presents chosen NUTS 2 regions with the reference to their human potential. Human 
potential represents a basic factor and an impetus of the regions` development. General characteristic of 
regions specifies their position and particularities within the country. By means of relevant statistic data we 
analyzed and compared the age structure, educational structure, employment in economics and 
unemployment rate, which are the basic elements of the development of both regions. The evaluated 
indicators specify the qualitative aspect of human potential on hierarchically similar regional level and 
identify its perspectives in the following period of time. 
 
Key words: human potential, region, education, economy 
 

ÚVOD 
 

Od začiatku sedemdesiatych rokov sa v krajinách Európskej únie používa systém 
kategorizácie územno-štatistických jednotiek (systém NUTS, podľa francúzskeho názvu 
Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques), vypracovaný Eurostatom, ktorý slúži 
potrebám sociálno-ekonomických a štrukturálnych analýz územných jednotiek rôzneho 
hierarchického rangu. Systém NUTS pracuje s päťstupňovým hierarchickým triedením, z toho 
sa vzťahujú tri na regionálnu úroveň a dve na lokálnu úroveň. Podľa Rajčákovej (2005) je v 
súčasnosti v krajinách EÚ vymedzených na regionálnej úrovni 97 regiónov NUTS 1 (hlavné 
ekonomicko-sociálne regióny; sú to napr. Spolkové krajiny, autonómne oblasti a používajú sa 
pri hodnotení vplyvu ekonomickej integrácie), 271 regiónov NUTS 2 (základné regióny – 
teritoriálne jednotky využívané pri analýze regionálnych problémov a pri aplikácii regionálnej 
a štrukturálnej politiky EÚ; sú to napr. administratívno-správne regióny, provincie, regióny 
súdržnosti, plánovacie regióny a pod.) a 1303 regiónov NUTS 3 (sú to priestorovo malé 
komplexné regióny určené na špeciálnu diagnostiku, alebo sú využívané pri analýze vplyvu 
regionálnych opatrení; napr. departmány, kraje a i.). Pre komparatívne porovnanie sme si 
vybrali európske regióny na úrovni NUTS 2, pretože práve na túto regionálnu úroveň je 
orientovaná pomoc EÚ, stimulujúca  regionálny rozvoj a odstraňovanie disparít. Navzájom sú 
porovnávané susedné regióny dvoch štátov: Slovenská republika s regiónom Východné 
Slovensko a Poľská republika s Malopoľským vojvodstvom. 

Pojmom ľudský potenciál sa zaoberalo viacero autorov v snahe pokúsiť sa vyjadriť 
jeho podstatu. Predpoklady ľudí na uskutočňovanie určitých činností, ich sklon a spôsobilosť 
vykonávať cieľavedomú činnosť vo funkcii občana, zamestnanca, člena rodiny, spotrebiteľa i 
vlastníka, označujeme pojmom ľudský potenciál. Je to hypotetická veličina, ktorú ako 
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globálnu schopnosť človeka nie je možné presne stanoviť (Vetráková, 2001. s. 6). Ako 
uvádza Potůček (1990, s. 24), rozvoj ľudského potenciálu a možnosti jeho uplatnenia sú 
závislé na stupni rozvoja spoločnosti. Ľudský potenciál je však zároveň výsledkom životných 
činností a vzťahov ľudí, pretože až v činnom uplatnení a vo vzťahoch sa môžu tieto dispozície 
a sklony rozvíjať. Závisí od jednotlivca, či ich rozvíja a vo svojej činnosti aj efektívne 
využíva. Lisý (1999, s. 20) uvádza, že základným zdrojom bohatstva národa a ekonomického 
rastu je ľudský rozum, slobodné využívanie ľudského intelektu na tvorivosť a podnikanie. 
Hontyová (1997, s. 122) za základný zdroj ekonomického rastu a rozvoja považuje vedecko-
technický pokrok zmaterializovaný vo fyzickom a ľudskom kapitále. Oba tvrdenia sú 
navzájom prepojené. Pokrok vedy je dielom človeka, jeho rozumu a jeho snahy o rozširovanie 
poznatkov, schopností a informácií, čoho predpokladom je zvyšovanie úrovne vzdelávania. 
Vzdelávanie zahŕňa využívanie teoretických poznatkov pre inovačné technológie, ktoré sa 
využívajú vo výrobe, a tým ju zdokonaľujú. Z uvedeného vyplýva, že najdôležitejším 
zdrojom rastu a rozvoja krajiny, regiónu je ľudský potenciál (tvorený vedomosťami, 
schopnosťami a vzdelaním). V príspevku je použitá komparatívna metóda a v jej kontexte sú 
porovnávané základné ukazovatele obyvateľstva a jeho pôsobenia v hospodárskom 
i regionálnom rozvoji oboch regiónov 

 

1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA REGIÓNOV 
 

Do všeobecno-geografických ukazovateľov sme zahrnuli 5 hlavných indikátorov- 
rozlohu hustotu zaľudnenia, počet obyvateľov, počet obcí a stupeň urbanizácie (viď Tab. 1). 

 
Tab.1 Všeobecná charakteristika porovnávaných regiónov 
Ukazovateľ Východné Slovensko Malopoľské vojvodstvo 
Rozloha (v km²) 15 726 15 190 
Počet obyvateľov 1 570 000 3 287 100 
Hustota zaľudnenia (na km²) 100 217 
Počet obcí 1066 2635 
Z toho počet miest 34 55 
Stupeň urbanizácie 53,14 % 64,25 % 
Zdroj:  www.statistics.sk; www.malopolskie.pl 30. 10. 2009 
 

Regióny sú rozlohovo takmer identické, napriek tomu v Malopoľskom vojvodstve žije 
dvojnásobne väčší počet obyvateľov. V počte obcí Malopoľské vojvodstvo výrazne prevyšuje 
región Východného Slovenska. Rovnako aj v ukazovateli stupeň urbanizácie, ktorý vyjadruje 
počet obyvateľov žijúcich v mestách k celkovému počtu obyvateľov dominuje poľský región. 
Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že v rozľahlom Poľskom štáte patrí Malopoľské 
vojvodstvo k najmenším (12 zo 16 vojvodstiev) a preto je rozlohovo takmer identické 
s regiónom Východného Slovenska. Na porovnateľne veľkom území majú však len 2 % 
všetkých sídiel mestský charakter a žije v nich viac ako 64 % obyvateľstva. Vyplýva z toho, 
že dominujú vidiecke sídla s poľnohospodárskou funkciou a nižším počtom obyvateľov 
vzhľadom k ich celkovej početnosti. 

Región NUTS 2, Východné Slovensko je v rámci Slovenskej republiky rozlohovo 
druhým najväčším, hneď po Strednom Slovensku s mierne podpriemernou hustotou 
zaľudnenia. Vyznačuje sa nižším stupňom urbanizácie, kde v 3 % podiele sídel mestského 
charakteru býva 53 % obyvateľstva predmetného regiónu. Vo vidieckych sídlach je najväčšia 
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koncentrácia obyvateľstva v blízkosti troch najvýznamnejších miest  Východného Slovenska, 
konkrétne v okolí Košíc, Prešova a Popradu. 

 

2. ĽUDSKÝ POTENCIÁL 
 

V roku 2008 žilo na Východnom Slovensku 1,57 mil. obyvateľov (z toho 51,2 % 
žien). V ekonomicky aktívnom obyvateľstve regiónu prevažujú muži so 68,4 % podielom. Od 
roku 2001 Slovenská republika dosahuje prirodzený úbytok na 1000 obyvateľov na úrovni 0,1 
až 0,2 %. Avšak Východné Slovensko v týchto rokoch dosahuje prirodzený prírastok 
obyvateľov v hodnotách 2,7 až 2,8 %. Hustota obyvateľstva vzrástla oproti roku 2001 z 98 
obyv./km² na súčasných 100 obyv./km². Východné Slovensko patrí k najmenej vyspelým 
regiónom EÚ ako aj Slovenskej republiky. Jeho obyvatelia sú pre nedostatočnú schopnosť 
hospodárstva vytvárať nové pracovné príležitosti nútení odchádzať za prácou do iných 
regiónov Slovenskej republiky, Európy či inam. Prejavuje sa to úbytkom obyvateľstva 
sťahovaním, ktorý na 1000 obyvateľov dosahuje hodnotu 0,7 %. Najviac obyvateľov v roku 
2008 majú mestá Košice 233 659, Prešov 91 498, Poprad 54 419. 

V Malopoľskom vojvodstve žilo 3, 287 mil. obyvateľov v roku 2008 s 51,5 % 
podielom žien. Od roku 2000 dosiahol prirodzený prírastok na 1000 obyvateľov hodnotu 0,2 
%. Najmä prirodzeným prírastkom stúpla hustota obyvateľstva z úrovne 215 obyv./km² 
v roku 2000 na 217 obyv./km². Migrácia mala pozitívny charakter a tvorila hodnotu 0,69 % na 
1000 obyvateľov. Najväčší počet ľudí býva v aglomerácii Krakova (viac než 1 mil. osôb), 
Tarnova 118 000, Nového Saczu 85 000. 

 

2.1 Veková štruktúra 
 

Veková štruktúra reflektuje potenciál obyvateľstva, ktoré žije na danom území 
v súčasnosti a je tiež určujúca pre jeho ďalší vývoj. V súčasnosti podiel obyvateľstva vo veku 
nad 50 rokov stúpa v rámci celej EÚ a naopak podiel mladistvých vo veku do 24 rokov má 
klesajúcu tendenciu. Slovenská republika zaznamenáva rastúci trend populácie vo veku 25-49 
rokov v porovnaní s EÚ. Z grafu 1 je možne vidieť, že región Východné Slovensko má 
vzhľadom k produktívnej zložke pomerne vysoké zastúpenie predproduktívneho 
obyvateľstva, čo je významným prvkom jeho ďalšieho napredovania. V tomto ukazovateli má 
v rámci Východného Slovenska absolútnu prevahu Prešovský kraj. 

V Malopoľskom vojvodstve je dominantná veková zložka v rozmedzí 20-25 rokov. 
Štruktúra obyvateľstva je nasledovná: predproduktívny vek – 23,1%, produktívny vek – 
61,7%, poproduktívny 15,2%, čo sú ukazovatele takmer identické s Poľskou republikou ako 
celkom (viď. Graf 2). Predproduktívna zložka obyvateľstva je charakteristická výrazným 
zostupným trendom v posledných dvoch decéniách. 
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Graf 1 Veková pyramída Východného         Graf 2 Veková pyramída Malopoľského                      
                          Slovenska                vojvodstva 

 

        
 
Zdroj:  www.iz.sk     Zdroj:  www.iz.sk 
 

2.2 Vzdelanostná štruktúra 
 

Úroveň vzdelania je jednou z najdôležitejších čŕt, ktorá charakterizuje vyspelosť 
ľudského potenciálu v danom regióne a napomáha tak jeho celkovému rozvoju. 
V Malopoľskom vojvodstve je na najvyššom stupni štúdia významná Jagelonského 
univerzita, inštitúcia s viac než 600 ročnou tradíciou. V jej 31 vzdelávacích zariadeniach 
študuje viac než 170 000 študentov. Vznikajú postupne nové súkromné školy a tiež vznikajú 
nové študijné obory v dôsledku požiadaviek trhu práce.  

Na Východnom Slovensku dominujú Košice s troma univerzitami, na ktorých študuje 
viac ako 50 000 študentov (www.kosice.sk). V percentuálnom porovnaní vzdelania v oboch 
predmetných regiónoch sú minimálne rozdiely. Počet obyvateľov podľa dosiahnutého 
vzdelania v oboch predmetných regiónoch prezentuje Tab. 2 a percentuálne vyjadrenie 
Graf3.. Celkovo Východné Slovensko v štruktúre vzdelania zaostáva, prejavuje sa to 
najvýraznejším rozdielom u obyvateľstva so základným vzdelaním. Na Východnom 
Slovensku túto skupinu obyvateľstva vo výraznej miere reprezentujú najmä Rómovia. 
V percentuálnom vyjadrení na počet obyvateľov je úroveň stredoškolsky a vysokoškolsky 
vzdelaných vzácne vyrovnaná. 

 
Tab. 2 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 
Ukazovateľ Východné Slovensko Malopoľské vojvodstvo 
Základné vzdelanie 110 733 238 422 
Stredné vzdelanie 563 514 1 397 634 
Vysokoškolské vzdelanie 90 611 230 651 
Zdroj:  www.statistics.sk, www.stat.gov.pl, 2.11. 2009 
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Graf 3 Štruktúra obyvateľstva podľa dosiahnutého vzdelania 

Štruktúra obyvate ľstva pod ľa dosiahnutého 
vzdelania

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Základné Stredoškolské Vysokoškolské

Úroveň vzdelania

P
od

ie
l v

 %
  
  
  
  
. 
  
  

Východné Slovensko

Malopoľské vojvodstvo

 
 

2.3 Zamestnanosť v odvetviach hospodárstva 
 

Reliéf, klimatické pomery, kvalita pôdneho fondu, špecifické vlastnosti obyvateľstva 
a iné činitele podmieňujú rozvoj odvetví hospodárstva v krajine. A vyspelé hospodárstvo je 
jedným z determinantov rozvoja regiónu, preto v kontexte charakteristiky ľudského 
potenciálu objasníme zamestnanosť obyvateľstva v jednotlivých oblastiach hospodárstva. 

 
Tab. 3 Štruktúra zamestnaných podľa odvetvia hospodárstva 
Odvetvie Východné Slovensko Malopoľské vojvodstvo 
pôdohospodárstvo 4,32 % 20,03 % 
priemysel 33,07 % 27,27 % 
Služby 27,28 % 22,38 % 
finančné služby 9,14 % 7,09 % 
Verejné služby 26,19 % 23,23 % 
Zdroj:  www.iz.sk, 30.10. 2009 
 

Pre Malopoľské vojvodstvo je charakteristický rôznorodý profil hospodárstva. Opiera 
sa o tradičné oblasti priemyslu ako hutníctvo, ťažký priemysel, ale je charakteristický aj 
rozvojom nových inovatívnych odvetví. Spomedzi 500 najväčších poľských spoločností, 30 
má sídlo v Malopoľsku. Najvýznamnejšou spoločnosťou je Tele-Fonika, štvrtý najväčší 
producent optických káblov v Európe. Významnými firmami sú ďalej IT-Optimus, ComArch, 
Solidex a pod. Vláda regiónu vsadila na rozvoj moderných technológií, informačných 
technológií, ale tiež na rozvoj chemického a farmaceutického priemyslu, polygrafie a 
kovových obalových materiálov. V regióne pôsobí asi 288 tis. firiem a ich počet z roka na rok 
rastie. Väčšinu z nich tvoria firmy malého a stredného podnikania. Značná časť z nich je 
rodinného typu, napr. firma Fakro na výrobu strešných okien (www.malopolskie.pl).  

Krakov tvorí finančné centrum južného Poľska, kde majú sídla významné banky a 
finančné inštitúcie. Zahraničné firmy investovali v regióne viac než 6 mld. USD, čo je viac 
než 8 % zahraničných investícii krajiny. Najväčšia miera zastúpenia zahraničných investícií je 
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v oblasti bankovníctva a obchodu. 2 426 firiem so zahraničnou účasťou zamestnávajú 
približne 76 tis. pracovníkov. Vzhľadom na rozsah poľnohospodárskej pôdy, klimatické a 
terénne podmienky, poľnohospodárstvo dosahuje dobré výsledky a využíva svoj potenciál. 
Značnú úlohu tu zohrávajú rodinné farmy, orientujú sa na výrobu ekologických potravín 
regionálneho charakteru. Región má 66,4 % podiel obyvateľstva zamestnaného v terciárnom 
sektore, 31,2 % podiel v sekundárnom sektore a najnižší podiel má primárny sektor 
(poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov) - okolo 2,4 %. Prerozdelenie ľudského potenciálu v 
odvetviach hospodárstva  prezentuje Tab. 3 a Graf 4. 

 
Graf 4 Zamestnanosť v odvetviach hospodárstva v Malopoľskom vojvodstve 
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Východné Slovensko má relatívne priaznivú ekonomickú štruktúru: primárny sektor 

tvorí len 5,9 %, sekundárny sektor 33,7 % a terciárny sektor 60,4 %. 

Podiel trhových služieb v regióne predstavuje 33,8 % z celkového počtu zamestnaných 
v regióne. Tento podiel je najnižší na Slovensku. Okresy regiónu Východné Slovensko sú 
takto hlboko pod priemerom Slovenskej republiky, a to dokonca aj v okresoch s rozvinutou 
priemyselnou základňou. Jedine okres Poprad má zodpovedajúce proporcie trhových služieb a 
presahuje priemer regiónu s 36,4 % zamestnaných. Dominantné postavenie v regióne má 
metalurgický priemysel, odvetvia chemického, drevospracujúceho, strojárenského a 
elektrotechnického priemyslu. Priemyselnú základňu tvorí 461 podnikov s viac ako 20 
pracovníkmi. Priemysel je koncentrovaný v aglomeráciách Košice - Prešov, v trojuholníku 
Vranov - Humenné - Michalovce a v okrese Poprad. V stavebníctve pôsobí veľký počet 
malých a stredných podnikov. Vážnym nedostatkom hospodárskej štruktúry regiónu je nízky 
podiel výskumných činností. Graf 5 prezentuje prerozdelenie ľudského potenciálu 
v jednotlivých odvetviach hospodárstva. 

Graf 5 Zamestnanosť v odvetviach hospodárstva Východného Slovenska 
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2.4 Nezamestnanosť 
 

Tak ako zamestnanosť v sektoroch hospodárstva, tak i nezamestnanosť obyvateľstva 
sa výraznou mierou podieľa na rozvoji regiónu. Miera nezamestnanosti v Malopoľsku je 
výrazne nižšia ako nezamestnanosť v Poľsku a ku koncu roka 2008 tvorila 6,25 % (v Poľsku 
8 %), čo bola druhá najnižšia miera nezamestnanosti v rámci regiónov Poľska. V samotnom 
Krakove to bolo 5,6 %. Nezamestnanosť Východného Slovenska v roku 2008 dosiahla úroveň 
13,45 % a je tak podstatne vyššia v porovnaní s 9,9 % priemerom Slovenskej republiky 
(epp.eurostat.ec.europa.eu). Výrazný podiel na nezamestnanosti Východného Slovenska majú 
najmä dlhodobo nezamestnaný. Uvedené skutočnosti prezentuje Tab. 3 a odlišnosti v rámci 
pohlavnej štruktúry Graf 6. 

 
Tab. 4 Miera nezamestnanosti obyvateľstva 
Miera nezamestnanosti Východné Slovensko Malopoľské vojvodstvo 
Muži 11,6 % 5,3 % 
Ženy 15,3 % 7,2 % 
Zdroj:  www.iz.sk, 30.10. 2009 
 
 
Graf 6 Nezamestnanosť podľa pohlavia 
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ZÁVER 
 

Cieľom príspevku bolo porovnať ľudský potenciál susedných regiónov dvoch 
členských štátoch Európskej Únie. Pre účel komparácie boli zvolené NUTS 2 regióny 
Východné Slovensko a Malopoľské vojvodstvo. Všeobecná charakteristika poskytuje vstupné 
údaje o komparovaných regiónoch, o ich podobnosti rep. odlišnosti. Ľudský potenciál oboch 
regiónov charakterizuje druhá nosná kapitola so svojimi subkapitolami.  Východné Slovensko 
je druhým najväčším NUTS 2 regiónom na Slovensku s pomerne vekovo mladým 
obyvateľstvom, avšak s nižšou vzdelanostnou úrovňou a predovšetkým vysokou 
nezamestnanosťou. Malopoľské vojvodstvo je rozlohovo takmer identické s Východným 
Slovenskom, ale má dvojnásobne vyšší počet obyvateľov s porovnateľnou vzdelanostnou 
úrovňou, no podstatne nižšou nezamestnanosťou obyvateľstva. V zamestnanosti 
Malopoľského vojvodstva dominuje priemysel, nasledujú služby a pôdohospodárstvo. V 
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prvých dvoch prípadoch je situácia identická aj na Východnom Slovensku avšak 
pôdohospodárstvo zastáva až posledné miesto spomedzi piatich vyčlenených odvetví. 

Výsledky komparácie ľudského potenciálu a jeho uplatnenia v hospodárstve na 
Východnom Slovensku a Malopoľskom vojvodstve poukazujú na slabú rozvinutosť regiónov 
v rámci Európskej Únie a tiež na výraznejšie disproporcie v ich vlastných vnútorne 
diferencovaných oblastiach. NUTS 2 región Východné Slovensko je najmenej rozvinutým 
regiónom Slovenskej republiky a Malopoľské vojvodstvo patrí k stredne rozvinutým 
regiónom Poľska. Na základe komparácie možno vidieť viaceré podobné charakteristiky 
ľudského potenciálu oboch regiónov, čo s najväčšou pravdepodobnosťou súvisí s ich 
susedskou blízkosťou  na periférii Európskej Únie. 
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ABSTRAKT 
 
V článku sa autorka zaoberá analýzou sociálnych potrieb, zdrojmi informácii, ktoré sú nevyhnutné pri jej 
realizovaní. Vypracovávanie analýzy poskytuje možnosti rozvoja a zefektívnenia jednotlivých sociálnych 
služieb ako aj uspokojovanie sociálnych potrieb obyvateľov regiónu. Regióny, okresy či kraje sa líšia 
sociálnymi potrebami, ktoré sú preferované obyvateľstvom, preto by sa tieto analýzy mali stať súčasťou 
plánovania a strategických zámerov sociálnej politiky jednotlivých miest a obcí. 

 

ÚVOD 
 

História sociálnych služieb nám poskytuje množstvo cenných informácii o správaní sa 
ľudí a stáva sa vzorom pre postoje spoločnosti či vytváranie niektorých druhov služieb. Zrelá 
spoločnosť dokáže čerpať z dejín, prebrať si to, čo sama považuje za dôležité a vie pripraviť 
prognózy do budúcnosti. Hoci je súčasná sociálna politika postavená na princípe 
zodpovednosti samého za seba, sociálna pomoc a sociálne služby prispievajú k riešeniu 
situácii, ktoré sám jednotlivec zvládnuť nedokáže, snaží sa o preklenutie núdze a 
prinavrátenie občana do normálnej situácie. Analýza sociálnych potrieb je pritom 
nevyhnutným nástrojom na zistenie absencie niektorých sociálnych služieb, zariadení, na jej 
základe možno zefektívniť poskytovanie služieb, rozsah a kvalitu vzhľadom na potreby 
obyvateľstva. Zároveň ponúka možnosti zefektívnenia záchrannej sociálnej siete či 
redukovanie počtu prípadov prepadu cez sieť. 

 

SOCIÁLNE POTREBY 
 

Pod potrebami v sociálnej oblasti rozumieme komplexné potreby pre rozvoj 
jednotlivca, rodiny, komunity či spoločnosti. Diferencované sú podľa jednotlivých sociálnych 
systémov, kultúr, ale veľký vplyv má aj sociálna vrstva či skupina, ku ktorej jednotlivec patrí. 
Zaujímavú koncepciu sociálnych potrieb podávajú niektorí autori, pričom spoločným znakom 
sú štyri situácie: 

1. normatívne potreby určované inštitúciami a profesionálnymi pracovníkmi v oblasti 
sociálnej starostlivosti; 

2. pociťované potreby, čiže potreby objektov sociálnej starostlivosti, ktoré nemusia byť 
nimi verejne artikulované; 

3. vyjadrené potreby, ktoré objekty resp. subjekty sociálnej starostlivosti verejne 
požadujú; 
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4. komparatívne potreby, vymedzené ako rozdiel v uspokojovaní sociálnych potrieb 
medzi dvoma rovnakými skupinami. 
 
Potreby môžu vznikať na základe sociálnych udalostí, ktoré sú prirodzené (napr. 

založenie rodiny, tehotenstvo, materstvo, starnutie) alebo neprirodzené (choroba, chudoba, 
invalidita, dezintegrácia). Väčšinou sú sociálne potreby vyvolané zmenou v niektorej oblasti 
ľudského života – zmenou zdravotného stavu, stratou zamestnania, materstvom a výchovou 
detí, starnutím či porušením vzťahov k spoločnosti. 

Často sa s pojmom sociálne potreby spájajú rôzne prahy uspokojovania potrieb, napr. 
životné, sociálne či existenčné minimum. V tomto prípade bývajú ohraničené výškou 
(príjmu), resp. sa vyjadrujú formou rôznych spotrebiteľských košov. Ak však zohľadňujeme 
potreby konkrétnych ľudí, musíme zohľadniť konkrétne potreby a požiadavky, pretože 
stanovené koše nie všetkým vyhovujú. Z toho je zrejmé, že okrem určovania potrieb na 
úrovni celoštátnej, je potrebné sledovať potreby na úrovniach nižších, na úrovni regiónu resp. 
na úrovni indivíduí. Tieto požiadavky je možné zistiť spracovaní analýzy sociálnych potrieb. 

V súlade s Grenčíkovou (2009, s.10) môžeme konštatovať: „Sociálny systém je 
dynamický, mení sa a vyvíja najmä vďaka tomu, že medzi jednotlivými prvkami existuje 
vnútorná dynamika, interakcia. Znamená i to, že jednotlivé prvky sa vzájomne ovplyvňujú, 
čím dochádza k zmenám zvykov, tradícií.“  

V histórii možno pozorovať rýchle a pružné reakcie ľudí na udalosti a potreby v obci 
či komunite. Bolo to spôsobené spolupatričnosťou, solidaritou medzi skupinami, pomoc však 
bola realizovaná skôr neformálne. V súčasnej dobe ide o formálne vyčlenenie jednotlivých 
sociálnych služieb v súlade s platnou legislatívou a tým aj pomoc jednotlivcovi. Práve analýza 
sociálnych potrieb vhodne poukazuje na preferované požiadavky obyvateľstva, pretože sa  
mení spôsob starostlivosti o členov rodiny, zloženie rodiny, ale aj solidarita medzi 
generáciami i možnosti spoločnosti podporovať niektoré skupiny obyvateľstva. 

 

ANALÝZA SOCIÁLNYCH POTRIEB 
 

Pre analýzu sociálnych potrieb sa používajú rôzne označenia. V osemdesiatych rokoch 
20. storočia bol zavedený a všeobecne uznávaný pojem sociálna analýza, ktorá slúžila ako 
podklad pre územné plánovanie. SOCIOKLUB v polovici deväťdesiatych rokov vypracoval 
metodiku sociálno-demografickej analýzy vybavenosti územných celkov službami sociálnej 
starostlivosti (Matoušek, 2003). Zároveň boli využívané aj ďalšie metodiky, ktoré sa 
v podstate využívajú v rôznych podobách dodnes. Spoločným znakom je, že majú spoločné 
metodiky, zohľadňujú sociálne potreby a očakávania ľudí a odlišnosti sú zanedbateľné, často 
iba v názvoch. 

Tomeš (2001, s. 72) upozorňuje na fakt, že „bez dôkladných analýz nie je možné 
efektívne riadiť a spravovať územné celky. Každý subjekt má svoje sociálne povinnosti dané 
právnym poriadkom, štatútom alebo zmluvou. Preto pri dôkladnom plnení svojich povinností 
by mal spolupracovať s daným súborom osôb, v danom sociálnom priestore a čase“. S týmto 
tvrdením možno iba súhlasiť, hoci zároveň je nevyhnutné konštatovať, že vždy sa analýzy 
uskutočňujú, resp. nie vždy sa zohľadňujú výsledky tých–ktorých analýz. Samotná analýza sa 
stáva zdrojom poznatkov pre plánovanie, projektovanie, budovanie systému sociálnych 
služieb a zároveň definovanie rozpočtu.  
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Jednotlivé regióny, okresy či kraje sa odlišujú v mnohých údajoch, napr. v štruktúre 
obyvateľstva, zdravotnom stave, nezamestnanosti, mierou chudoby, počtom špecifických 
skupín (bezdomovci, etniká, drogovo závislí a pod.). Preto je nevyhnutné, aby boli pri 
spracovávaní analýzy zohľadnené informácie dvojakého druhu: 

- štatistické (tzn. konkrétne informácie o populácii, voči ktorej sú isté sociálne povinnosti); 
- sociologické (čiže konkrétne očakávania, postoje populácie). 

 
Zároveň sa berie do úvahy prognóza demografického vývoja a zrovnanie 

s celoštátnymi ukazovateľmi. Analýza by teda v konečnom dôsledku mala podať odpoveď na 
otázku, koľko a aké sociálne služby je potrebné v rámci určitého územia vytvoriť a ako by 
mali byť na danom území rozmiestnené. Pri analýzach sa tiež dozvieme aké ľudské, 
materiálne a finančné zdroje sú nám k dispozícii na prípadné dobudovanie sociálnych 
zariadení alebo sociálnych služieb.  

 

ZDROJE PRI VYPRACOVÁVANÍ ANALÝZU SOCIÁLNYCH POTRIEB  
 

Na začiatku práce na sociálno-demografickej analýze je vhodné osloviť všetky štátne 
i neštátne inštitúcie a občanov, ktorí disponujú potrebnými informáciami. Často sa pri 
zbieraní údajov stáva, že narazíme na neexistenciu niektorých údajov. Medzi základné zdroje 
informácii patrí: 

 
Štatistický úrad SR 

Poskytuje základné demografické údaje, zloženie obyvateľstva.  Pri analýze je 
nevyhnutné venovať sa ukazovateľom, ktorými sú veková štruktúra, index starnutia, 
prirodzený pohyb a pod. 

 
Obecný, mestský alebo krajský úrad  

Z údajov, ktoré je možné získať sú nezanedbateľné informácie o ohrozených 
a rizikových skupinách, poberateľoch dávok v hmotnej núdzi, príspevkov na kompenzáciu 
zdravotného postihnutia.  

Do ich činnosti môžeme zaradiť aj poskytovanie finančných príspevkov neštátnym 
organizáciám a majú aj zodpovednosť za rozvoj služieb v regióne. Nie vždy však existujú 
potrebné evidencie, napr. počet obyvateľstva v niektorých životných situáciách – počet 
bezdomovcov, občanov po výkone trestu odňatia slobody 

 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Informácie, ktoré je možné využiť z týchto štatistík sú evidencie o štátnych sociálnych 
dávkach, dávkach sociálnej pomoci, nezamestnaných občanoch a voľných pracovných miest. 
Aj na základe týchto údajov je možné urobiť isté závery k analýze. 

 
Okresná správa sociálneho zabezpečenia 

Sociálne zabezpečenie je v širšom zmysle súborom inštitúcii, zariadení a činností na 
predchádzanie, zmierňovanie a odstraňovanie ťaživých sociálnych situácii občanov, ktorí túto 
pomoc potrebujú v dôsledku sociálnej situácie. Na tomto základe je možné získať informácie 
o takomto zabezpečení občanov. 
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Neštátne subjekty 
Okrem služieb, ktoré sú zabezpečované štátom, vystupujú aj iné právnické osoby – 

neštátne subjekty, ktoré majú oprávnenie poskytovať sociálne služby v zmysle zákona. Tieto 
služby sa pri analýze berú do úvahy, pretože predstavujú isté pokrytie, ktoré je zabezpečované 
v rámci súkromnej iniciatívy. 

 
Vlastné pozorovania alebo prieskum 

Na základe vlastných prieskumov a pozorovaní o správaní jednotlivcov sa získavajú 
informácie, z ktorých sa pri analýze vychádza. 

 
Potenciálnou skupinou obyvateľstva, ktorá môže mať dopyt po sociálnych službách sú 

všetci znevýhodnení občania. Tvoria ich najmä starší obyvatelia, ktorí sú poberateľmi 
starobného dôchodku, zdravotne znevýhodnení občania, ktorí sú prevažne poberateľmi 
invalidných dôchodkov či poberateľmi kompenzačných príspevkov. Ďalšou významnou 
skupinou sú deti odkázané na pomoc cudzích, ale aj týrané ženy, deti či muži. Okrem nich tu 
vystupujú aj sociálne problémoví a rizikoví obyvatelia – azylanti, bezdomovci, občania po 
výkone trestu odňatia slobody, drogovo závislí a iní neprispôsobiví občania. 

Závery analýzy sociálnych potrieb je vhodné interpretovať a vypracovať SWOT- 
analýzu. Pri prezentácii výsledkov je nevyhnutné vziať do úvahy nasledovné skutočnosti: 

• Budovanie sociálnej infraštruktúry – aktuálna rozsiahlosť siete sociálnych služieb, ale 
aj možnosti budovania; 

• Ubytovacie, výchovno-vzdelávacie, hygienické, spoločenské a voľnočasové možnosti 
klientov; 

• Bezbariérový prístup; 
• Kapacita poskytovateľov sociálnych služieb (ubytovacie kapacity pre konkrétne 

skupiny); 
• Existencia poradenských služieb; 
• Solidarita medzi generáciami; 
• Štruktúra obyvateľstva (index starnutia, index ekonomického zaťaženia a pod.) 

a prognóza vývoja; 
• Pracovné príležitosti obyvateľstva; 
• Možnosti spolupráce verejného a súkromného sektora; 
• Záujem súkromného investora pre rozvoj sociálnej oblasti; 
• Možnosti získavania financií z rôznych zdrojov, využívanie fondov EÚ a pod.; 
• Dobrovoľníctvo; 
• Záujem o konkrétne sociálne služby; 

 
Pri navrhovaní konkrétnych sociálnych zariadení  aj s ohľadom na predpokladaný 

vývoj budúcich potrieb vystupujú do popredia nasledovné (nie v uvedenom poradí): 

• Chránené bývanie pre zdravotne postihnutých, stacionáre pre zdravotne postihnutých, 
parkovacie miesta pre zdravotne  postihnutých; 

• Opatrovateľská starostlivosť,  
• Sociálny taxík;  
• Krízové stredisko pre týrané ženy alebo deti; 
• Hniezdo záchrany; 
• Hospice, resp. stacionár paliatívnej starostlivosti (práve tu by bolo podľa odborníkov 

potrebných 550  miest v rámci SR, k dispozícii je cca 150 – 170) miest; 
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• Dom na polceste (tzv. „prechodná stanica k vlastnému bývaniu“); 
• Nízkoprahové centrá pre bezdomovcov, resp. útulky, denné azylové centrá, strediská 

osobnej hygieny a práčovne pre túto skupinu; 
• Zariadenia pre azylantov, Domovy pre maloleté deti bez sprievodu; 

 
Istý priestor tiež ponúka sociálne podnikanie, ktoré prepája ekonomické a sociálne 

ciele a integruje na trh práce znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.  V slovenských 
podmienkach je vhodné rozvíjať priestor sociálnej ekonomiky v prepojení s politikou 
zamestnanosti, politikou sociálnej pomoci, sociálneho začleňovania a komunitného 
(regionálneho a lokálneho) rozvoja. 

 

ZÁVER 
 
Sociálne potreby vyplývajú zo statusu človeka, ktorý má svoju rodinu, problémy, 

záväzky, priania. Tieto potreby môžu byť najlepšie uspokojené vtedy, ak sú poznané. Na 
základe získaných dostupných údajov a informácii o obyvateľoch ponúka analýza sociálnych 
potrieb riešenie sociálnej problematiky v poskytovaní sociálnych služieb a vybudovaní 
nových inštitúcii v regióne. Zároveň táto téma ponúka možnosti spolupráce s vysokými 
školami a univerzitami v regióne, zapájanie študentov, ktorí si na tomto základe môžu 
vypracovať diplomové práce a výsledky ich skúmaní zohľadniť pri vypracovávaní 
strategických zámerov politík miest a obcí.  
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ABSTRACT 
 
The higher educational institutions in the USA and some countries of Europe have already examined the 
careers of their alumni for more decades. This process has many positive signs: it makes the connections 
between the institutions and the alumni stronger, similar to that of institutions and the labour market; in 
addition it attracts attention to the building and the possible changes. In Hungary the inauguration of the 
compulsory career-following-system was laid down in the Law of Higher Education in 2005 (2005/CXXXIX. 
act of the higher education).  
 

1. INTRODUCTION 
 

Széchenyi István University has established its own alumni tracking system so that the 
university can monitor how and what kind of workplaces its alumni are looking for, since the 
main occupations of their choices must be registered. 

Another important aim of this research is the development and continuous renewing of 
the alumni-network in order help the university get more and more feedback about the quality 
and content of its instruction. 

These ideas can come true if appropriate data regarding the work of the graduates will 
be at our disposal in the future and with this data we can measure the most important 
tendencies based on the faculties, professions and sex of the students. On the other hand, this 
survey contributes to the improvement of the quality assurance system of the university. 

This system could be the basis of the cooperation attitude of the students and alumni; 
moreover it could help the university get information on the demands of the students. Last but 
not least the system in question is the most important element of the set up and it contributes 
to the continuous improvement of alumni programs and services. 

The Career and Alumni Centre of Széchenyi István University has been surveying the 
alumni since the 2005/2006 academic year, so this is the fourth occasion we have done this 
research. The main goal of the research is – similarly to the preceding years – market 
attractiveness of the university, the ideas of the students and their expectations of the labour 
market, in addition we would like to get feedback from the students on how they value the 
knowledge they have acquired at Széchenyi István University. 

 

2. METHODOLOGY 
 

The aim of the collection of data through questionnaires amongst the students and ex-
students is to create a database. This will allow us to monitor the graduates’ careers and 
follow the temporal changes. This database provides facilities to do integrated and dynamic 
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research. The structure of research has three main topics this means that there are three steps 
to the data’s inclusion. 

 

Table 1: The main topics of the research 

Main topic Method 
1. The previous expectations and primary 
experiences of the students in connection with 
the university 

Examination with a questionnaire 
among first-year student 

2. The students’ general valuation of their 
studies and the university and their 
expectations in connection with the labour 
market 

Examination with a questionnaire 
among graduates 

3. The process of integration of the labour 
market, the practical results of studies 

Examination through questionnaire 
among graduates (surveyed twice) 

 

In case of the three or rather four data inclusion - with the two steps of survey among 
the students left already the school – comparability is significant. Technically it can be said 
that the question of graduates is the most complicated because they have already left 
university. In this case the questionnaires are sent as a letter but there is also an opportunity to 
fill it in via the Internet. The survey amongst the graduates is done in two steps; we question 
the ex-students about their careers two and five years after getting their degree  

It is important to pay attention to the length of the questionnaire as well as assuring its 
simplicity and anonymity of filling in. Taking this into consideration we had to devise the 
questions in a way that the filling in time should be approximately 5-10 minutes and should 
not exceed 15 minutes. Moreover the simplest question-techniques (multiple choice, choice of 
preferences, and four and five level scales) must be used. 

The questionnaires of the survey were compiled in a way that it was possible to 
compare the data. 

The questionnaires of the study were composed in a way that they should ensure the 
widest comparison and longitudinal analysis. As follows, the thematic outline of the 
questionnaires is outlined: 

 

Table 2: Structure of the survey 

Block Information 
Identification Name, Neptune code, specialization, availability 
Social-demographic data Sex, Education level of parents, residence 
Work, current and future plans Current job, finding a job, starting to work in 

specialization, salary 
University and work Work during university years, help in finding a job, 

use of experience 
Acquired skills/education Best utilized qualities at work 
Command of language Level, language exam, importance 
Value of the university  
education 

Strength, weaknesses, assessment of the teachers, 
re-applying 

Further training Necessity and forms of further training 
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3. ASSESSMENT 

3.1. Finding employment 
 

When analyzing the data we paid particular attention in monitoring the circumstances 
surrounding finding a job. In regards to graduates it is useful to compare this data with the 
answers that were given some years before when we asked them where, when, in which area 
they would like to find a job and live, and what they think about their future wage and 
whether they want to work in their profession. 

The next figure shows, that the alumni come mostly from the northwest counties of 
Hungary. Comparing this data to previous years’ findings no significant difference can be 
seen. So we can declare that students in the last year mostly come from the West-Danubian 
and Central-Danubian Region.  

When taking a look at a map we can see the basis of the Institution-development Plan 
of Széchenyi István University, whereas the main areas outside Győr that the university 
attracts students are located to the north of Lake Balaton. In addition, most students come 
from cities and the largest growing areas of interest in the university are from the areas of 
Slovakia where there is a high population of Hungarian inhabitants. 

 
Figure 1: Habitation of the alumni of Széchenyi István University in 2009 

Source: own drawing based on the data of the student-questionnaires 
 

We have examined the most important criteria from the point of view of starting to 
work in the survey: we asked where, when and in what field would like the alumni like to find 
employment.  
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34,55% of the surveyed students would like to work in Győr, and among them the 
most students have graduated from the Petz Lajos Institution (41,46%). It is important to 
highlight the midwifery specialisation: in this programme everyone would like to find a job in 
Győr. 34,45% is the proportion of young graduates who plan their future in the West-
Danubian Region (this number is similar to the proportion of students who wants to stay in 
Győr). These numbers should be valued positively as a qualified workforce is essential for the 
region’s development. The proportion of young graduates who would like to live in Budapest 
or in other parts of Hungary is smaller (14,15%; 10,11%). The idea of working abroad is not 
so popular among the students (6,64%). Most students who want to work in another country 
(38,89%) were studying International Studies, which is not really surprising, since in this 
course the students had to have two intermediate, B-2 type language exams (a professional 
and a general one) as a precondition of their degree. This basically means that the 
International studies-students leave university with a good command of languages and may be 
more self-confident when applying for a job in a foreign country. 

 

Table 3: The graduates’ imagined and real place of job 

Győr 
in the West-

Danube 
region 

Budapest 
Elsewhere is 

Hungary Abroad Residence/planned 
workplace 

person % person % person % person % person % 

Győr 143 73,33% 30 15,38% 8 4,10% 3 1,54% 11 5,64% 

West-Danube Region 135 34,44% 196 50,00% 24 6,12% 12 3,06% 25 6,38% 

Counties of Hungary 75 19,04% 129 32,74% 76 19,29% 88 22,34% 26 6,60% 

Budapest 2 4,55% 1 2,27% 39 88,64% 1 2,27% 1 2,27% 

Abroad 4 28,57% 3 21,43% 0 0,00% 1 7,14% 6 42,86% 

Total 359 34,55% 359 34,55% 147 14,15% 105 10,11% 69 6,64% 

Source: own compilation based on the data of the student-questionnaires 
 

Matching this numbers to the data of the earlier years, we see that between 2006 and 
2008 the proportion of students who would like to settle down in Győr and the West-
Danubian Region is gradually decreasing, however in this year a slight increase can be 
observed (2,04 and 3,99%). 

It is worth mentioning that from 2006 to 2009 the number of students who want to 
work abroad almost increased seven times. No doubt 6,64% is not so high, but the obvious 
growing tendency is to be valued positively. 

36,34% of the students who took part in the final exams already had a job at the time 
of graduation, which is 12,79% less than the previous year. This could be due to the current 
economic crisis that has developed over the past year, which has created a difficult situation 
in the labour market. Significant differences can be seen in regards to specializations. 

 

We got quite optimistic answers to the question ’In what period of time do you think 
you will get a job?’ 90% of the students who participated in the final exams stated that they 
would succeed in finding employment within six months. This number has gone down in 
previous years. We can observe similar proportions separating the faculties too, except in the 
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Varga Tibor Music Institution, where 33,33% of the respondents stated that from their point 
of view they could not find a workplace within a year. 

In regards to the last years we can say that this year the proportion of alumni who 
reckon they cannot find employment within a year was the highest at 4,46%. 

 
Figure 2: Expected waiting time to get a job 

 
Source: own drawing based on the data of the student-questionnaires 

 
In this year the number of students who wish to find employment according to their 

faculty has remarkably grown compared to the last year. Whilst last year this number was 
63,13%, in 2009 it was 90,96%. There are more specializations – musical art, nursing, 
midwifery, technician informatics, settlement engineering, mechatronical engineering, civil 
engineering and architecture – where 100% of the alumni trying to find a position directly 
related to their specialisation. The lowest proportion can be found with the Engineering 
Teacher Masters Degree specialization. 

 
Figure 3: Salary expectations of the alumni (Gross HUF) 

 
Source: own drawing based on the data of the student-questionnaires 
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There is a wide range in the responses, however the data does show that the students 
are very realistic in estimating their real salaries. Most of them (59,11%) expect a salary 
between 100.000 and 200.000 Ft. Examining the last three years we can say that this 
proportion has remained unchanged, nevertheless the number of students who calculate with a 
salary over 200.000 Ft has gradually grown (from last year by 2,87%). Separating men and 
women we can note that in the higher wages category there are less and less women in 
relation to more and more men. 

 

3.2. Acquired skills and qualifications 
 

The alumni had to consider 11 skills on a scale of 1 to 5 of their importance in the 
workplace, in the next part of the questionnaire (Figure 4). In the next figure you can see that 
the communication skills turned out to be the most important with an average of 4, 44 (chosen 
by 91,56% of the students). In addition, professional knowledge, good relationships, good 
command of languages, professional experience and flexibility were highly appreciated by the 
respondents, which are reflected in the values of a score above 4. Less important skills were 
the following (with a value under 3): participating in a TDK (the Hungarian Scientific 
Academic Competition) and voluntary work in a social organization. 

 

Figure 4: Factors that can help in finding employment 

 
Source: own drawing based on the data of the student-questionnaires 
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3.3. Evaluation of university education 
 

The students were asked about how usable was the acquired knowledge from the 
university and how they thought they can use it in their future job. On the whole, the 
judgement of the university is positive, only 1,99% of the alumni declared that the education 
of this university could not be used at all. Examining the value of the education in regards to 
the specializations and faculties, the midwifery specializations was outstanding, because 
100% of its students deem the education to be very useful. 

 

Figure 5: Usefulness of education 

 
Source: own drawing based on the data of the student-questionnaires 

 

The students appreciated the access to other knowledge beyond the professional 
knowledge as the most significant strength of the education, which was similar in the previous 
years, and very positive. Two options, which were not listed in the test- (preparing to solve 
professional problems; practical knowledge) - were mentioned in a relatively large number. 
According to the students the biggest problem is that the quality level of professional practical 
possibilities and language learning is not adequate. The new educational system will resolve 
probably problem. 

The proportion of students who would apply to Széchenyi István University again in 
this year is 80, 62%. On the basis of the survey it is verifiable that similar to previous years 
the majority of alumni would choose our university again in each specialization. 

 

4. SUMMARY 
 

Széchenyi István University is known as one of the intellectual and cultural centres of 
the West-Danubian Region. The university is continually following the demands of the 
region’s labour market and the structural changes within it. The recognition of the alumni’s 
experiences by the DPR (Central system for tracking graduates’ careers) plays an important 
role in this process. The positive feedback of the survey proves that the institution has played 
a serious role in developing the human potential of the region and the city, and furthering the 
increase of economic productivity.  
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ABSTRAKT 
 
Možnost využít absolvetnské sítě univerzit v regionálním rozvoji lze považovat za jeden ze strategických směru 
sociálně ekonomického rozvoje společnosti. Nabízí nejen bezprostřední a konkrétní efekty, ale odpovídá 
i perspektivním změnám a trendům souvisejícícm s konstituováním vzdělanostní společnosti. Orientaci tímto 
směrem se podařilo včlenit i do Bílé knihy terciárního vzdělání, na základě které se v ČR připravují reformy 
vysokoškolského vzdělávacího systému. V současné době existují konkrétní příklady zapojení univerzit do 
rozvoje regionů. 

 

ABSTRACT 
 
Possibility of using the university network of graduates for regional-level development can be taken as among 
the strategic directions in socio-economic development of society. It offers both immediate and specific effects, 
but it also corresponds to the prospective changes and trends relating to the building up of social education. 
Orientation in this direction was incorporated into the White Paper on tertiary education, under which the CR 
is preparing a reform of the university education system. Currently, there are particular examples of 
university involvement in regional development. 

 

1. ÚVOD 
 

Žijeme na počátku období konstituování vzdělanostní společnosti, společnosti tažené 
i popoháněné produkcí a šířením znalostí, společnosti, ve které se sektor poskytování 
vzdělávacích služeb stává dominantním ekonomickým sektorem. Přechod od současného typu 
ekonomického růstu a sociálně ekonomického rozvoje příznačného pro postindustriální 
období ke vzdělanostní společnosti můžeme v mnoha směrech srovnat s průmyslovou 
revolucí. A to i pokud jde o možnost konfliktů a zvratů, které budou toto období doprovázet. 

Dominantním sektorem se stává produkce lidských schopností zejména formou 
vzdělání: 

- V tom smyslu, že produkuje rozhodující množství statků (vzdělanostních služeb sloužících k 
uspokojování schopnostních potřeb). 

- V tom smyslu, že nejvíce ovlivňuje uspokojování potřeb a utváření jejich struktury (tj. 
nejvýznamnějšími potřebami člověka se stávají schopnostní potřeby, potřeby uspokojované 
rozvojem a realizací jeho schopností). 

- V tom smyslu, že v tomto sektoru nejintenzivněji probíhají inovační procesy. 
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- V tom smyslu, že se do tohoto sektoru přesouvá těžiště ekonomické akumulace (tj. v tomto 
sektoru se nejvíce hromadí fixní kapitál, který má podobu lidských schopností a lidských 
vztahů). 

- V tom smyslu, že v tomto sektoru vzniká nejvíce čistého přebytku, který se stává zdrojem 
akumulace fixního kapitálu působícího v tomto sektoru.  

 
Jedním z projevů tohoto procesu bude růst role absolventských sítí univerzit 

v regionálním rozvoji. Jedná se o oblast, ve které lze tyto proměny sledovat a doložit velmi 
průkazně. Lze očekávat, že efekty přeměny univerzit z podoby, do které se vyvinuly v těch 
stádiích společenského vývoje, v nichž (při vší úctě k jejich významu) hrály z hlediska 
ekonomického vedlejší roli, v rozhodující produkční subjekty, budou velmi výrazné. Jedná se 
mj. o proces ne nepodobný osvobození řemesel spoutaných cechovními bariérami a jejich 
přeměnu v dynamicky se rozvíjející průmysl. 

 

2. ABSOLVETNSKÉ SÍTĚ UNIVERZIT 
 

Mezi významné trendy spojené s konstituováním vzdělanostní společnosti patří to, že 
produkcí univerzit přestává být jen dobře připravený a dobře uplatnitelný absolvent (nositel 
lidského kapitálu), ale stává se jím sociální kapitál – absolventská síť trvale doplňovaná jak o 
nové absolventy, tak i o další vzdělání, kterým disponují ti, kteří univerzitu absolvovali již 
dříve. Přechod od zaměření univerzit na produkci lidského kapitálu k zaměření na produkci 
sociálního kapitálu má pro růst ekonomického vlivu univerzit a pro spojení produkce a šíření 
znalostí se sociálně ekonomickým rozvojem společnosti zcela zásadní význam. Ten se 
projevuje zejména v následujícím: 

 
1. Roste role absolventských sítí vysokých škol na bázi celoživotního informačního servisu 
založeného na nejnovějších poznatcích z oboru uplatnění absolventů, který je jim poskytován. 
To mj. předpokládá vypěstování již během studia schopnosti využívat tento informační servis. 
Schopnost využívat takový informační servis je tak jedním z nejvýznamnějších atributů 
profilu absolventa. Absolvent se stává jak trvalým uživatelem nových poznatků, tak i jejich 
realizátorem. Uplatnitelnost absolventa (ve smyslu jeho příjmového a společenského 
vzestupu) se pak mnohonásobně zvyšuje v důsledku následujícího: 

- Nachází první uplatnění za pomoci dosavadních absolventů. 
- Má nejnovější poznatky o tom, co se děje v oboru jeho uplatnění, a je těmito 

poznatky průběžně a nadále vybavován. 
- Je schopen pro zaměstnavatele získat další kvalitní profesně zdatné odborníky z řady 

čerstvých absolventů své "mateřské" vysoké školy, některé přímo na základě vlastních 
zkušeností z týmové práce s nimi. 
 
2. Dochází k vytváření komplementárních týmů schopných komplexně řešit problematiku 
realizace v případě těch projektů, které v návaznosti na vědeckovýzkumnou činnost vznikají. 
Týmů, kde kromě odborníků ze specializovaných vědeckých disciplín působí též technici ale i 
např. ekonomové a právníci, příp. třeba i odborníci na PR. Takovéto týmy (navázané na 
celoživotní informační servis a s ním spjaté absolventské sítě) mohou vznikat tehdy, když 
vysoká škola: 

- Realizuje špičkový výzkum v některé z oblastí praktického uplatnění absolventů. 
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- Tento výzkum je založen na dostatečně výrazné inovaci v rozvoji oboru, která 
poskytuje dlouhodobou perspektivu dosahování špičkových odborných výsledků. 

- Tento výzkum má týmový charakter, je zajištěna jeho dlouhodobá kontinuita mj. i 
přípravou vlastních odborníků. 

- Do výzkumu jsou zapojeni studenti již během studia (pěstují si návyky týmové práce 
a současně se vzájemně poznávají, a to i v rámci odborných kontaktů mezi jednotlivými 
ročníky). 
 
3. Posiluje se zaměření základního výzkumu (rozvoje teorie) "na sebe sama" z hlediska 
realizační problematiky, tj. zahrnutí do předmětu poznání rozvoje vědy zkoumání cesty od 
inovace vyššího řádu v oblasti vědy až k jejím aplikacím a koneckonců i realizacím s 
příslušnými ekonomickými efekty. Takovýto směr rozvoje teorie: 

- Výrazně zvyšuje uplatnitelnost vědy v praxi. 
- Přináší výrazné impulsy pro rozvoj nejhlubších základů samotné vědy. 
- Má zásadní význam při řešení koncepčních otázek týkajících se šíření vědeckého 

poznání formou vzdělání, tj. při organizaci vzdělávacích procesů (zejména na vysokých 
školách). 

 

3. ROLE UNIVERZIT V REGIONÁLNÍM ROZVOJI 
 

Když skupina expertů začala připravovat Bílou knihu terciárního vzdělávání, 
uvažovalo se o problematice zapojení univerzit do regionálního rozvoje zejména v souvislosti 
s tzv. třetí rolí. Do finální verze (Matějů a kol. 2009) se podařilo včlenit řadu myšlenek, které 
ukazují jak na nevyužité možnosti, tak i na základní proměny, které jsou se vznikem 
vzdělanostní společnosti spojeny. Současně (a to bylo zvlášť náročné) se podařilo udělat 
víceméně obecně přijatelnou (i když stále ještě poněkud kontroverzní) myšlenku, že klíčem 
k podstatnému zvýšení role univerzit obecně i v oblasti regionálního rozvoje je vytvoření 
motivačního prostředí, které by i prostřednictvím finančních nástrojů vedlo univerzity k přímé 
finanční zainteresovanosti na dlouhodobém uplatnění jejich absolventů z hlediska jejich 
profesního i společenského vzestupu.  

Prosazení nových myšlenek nejvíce bránili obhájci „tradiční“, „všeobecně kulturní“ 
role univerzit bojující proti jejich „komercionalizaci“. V podstatě šlo o uchování stávající 
podoby univerzitního světa, který je založen na výsadách podobných cechovním a který se 
nejvíce vyhýbá možné vzájemné konkurenci. I přes značný odpor se do výsledné podoby 
podařilo prosadit některé důležité pasáže reagující na perspektivní proměny spojené 
s konstituováním vzdělanostní společnosti, a to i z hlediska regionální dimenze jejich 
působení, viz např.: 

„P římé propojení vzdělávání a výzkumu a vývoje je nejen důležitým motorem 
poznávání a inovací obecně, ale je zejména hlavním zdrojem tvořivosti absolventů vzdělávání. 
Společenská role univerzit se vedle zásadního přínosu v péči o kulturní dědictví a jeho rozvoj 
stále více formuje i v přímých dopadech na ekonomický rozvoj v regionální i celosvětové 
úrovni. Zároveň se zvyšuje počet a význam externích aktérů, kteří se dožadují neustále změn v 
systému. Přínosné jsou přitom změny směrem k větší flexibilitě, otevřenosti a inovativnosti.“ 
(Matějů a kol. 2009, s. 15) 

V návaznosti na to zde byly zformulovány mj. následující úkoly - „vytvořit příznivější 
podmínky pro spolupráci s aplikační sférou, dosáhnout větší zainteresovanosti na obou 
stranách, zavést vhodný model finanční spoluúčasti studentů zvyšující zainteresovanost 
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vysokých škol na uplatnění absolventů, přijímat více zahraničních studentů, zásadním 
způsobem rozvinout zapojení institucí terciárního vzdělávání do celoživotního vzdělávání, ať 
už v přímé spolupráci s komerčními partnery, nebo bez nich.“ (Matějů a kol. 2009, s. 19) 

Určitý střet (a návazně i kompromis) mezi – na jedné straně – snahou klást důraz jen 
na obecná akademická témata a s nimi spojené „svobody“ (chápaní zejména jako nezávislost 
na reálných výsledcích působení univerzit) a – na straně druhé – podpořit proměny spojené 
s tím, že v návaznosti na proces konstituování vzdělaností společnosti budou univerzity stále 
více vstupovat do ekonomického vývoje společnosti, je zřejmý i z následujících pasáží: 

„University již po mnoho set let garantují svobodzné myšlení a bádání a poskytují 
nenahraditelné reflexe společenských situací a témat. K tomu vždy potřebovaly akademické 
svobody a vlastní autonomii. Přitom vždy zajišťovaly mezigenerační transfer znalostí a 
vědomostí. Dnes se vysoké školy postupně přetváří také v instituce hrající klíčovou roli v 
produkci znalostí a v tvorbě inovačního potenciálu společnosti. Protože se postupně vysoké 
školy stávají centry inovačního procesu, mění se i přímé ekonomické a sociální dopady jejich 
činnosti v regionální, národní i nadnárodní rovině. Toto nové postavení vysokých škol nelze 
paušálně kategorizovat a popsat pomocí společných procesů či procedur. Naopak, způsob 
zakotvení této části obecnější služby vysokých škol společnosti je specifický a je determinován 
pro jednu každou instituci konkrétními regionálními, ekonomickými a politickými 
souvislostmi. Jde o další zásadní komplex činností univerzit vedle vzdělávání a výzkumu a 
budeme v tomto kontextu dále hovořit o tzv. třetí roli…Naplňování nově se rozvíjející 
spolupráce vysokých škol s aplikační sférou je mimořádně složité díky nutné provázanosti i 
překrývání mezi státní správou a národní i regionální politikou, sektory průmyslu a služeb a 
samotnými školami. Přes autonomní postavení se aktéři stávají úzce svázanými subjekty. V 
České republice je možné vysledovat v poslední době řadu jednotlivých intervencí jdoucích 
tímto směrem a postupné propojování všech tří sfér přináší i organizační změny uvnitř 
institucí, které se na základě vzájemných interakcí proměňují. Vznikají nové struktury, jako 
jsou např. kontaktní centra, centra pro transfer technologií, strategické aliance společností a 
univerzit, sítě akademických, soukromých a vládních výzkumných institucí, podnikatelské 
inkubátory apod. Jednotlivé intervence jsou ale dosud roztříštěné a v cílech i dopadech jsou 
prakticky nekoordinované.“ (Matějů a kol. 2009, s. 31.)  

Z hlediska budoucího vývoje lze očekávat, že se postupně bude objevovat stále více 
příkladů spojených s tím, co je v dokumentu Bílá kniha nazváno „třetí rolí univerzit“. 
Podstatným způsobem pak bude záležet na tom, zda a jak se budou tyto aktivity rozšiřovat a 
propojovat. 

 

4. JEDEN Z KONKRÉTNÍCH P ŘÍKLAD Ů 
 

V návaznosti na předpokládané změny související s konstituováním vzdělanostní 
společnosti a možnosti podstatného zvýšeno role univerzit v regionálním rozvoji byl Vysokou 
školou finanční a správní (se sídlem v Praze a pobočkami v Mostě a na Kladně) připraven 
projekt nazvaný „Multiplika ční efekty postgraduálního celoživotního vzdělávání vědeckých 
pracovníků v regionálních podmínkách“. Projekt byl přijat k financování z prostředků ESF 
v rámci kapitoly 2.3: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Je realizován v létech 2009 až 2012 
v Ústeckém a návazně Středočeském kraji, zejména pak ve městech Most a Kladno. 

Projekt vychází z toho, že v podmínkách konstituování vzdělanostní společnosti hrají 
rozhodující roli následující vzájemně propojené kompetence – inovační (umění přicházet s 
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novým), systematizační (schopnost vhodně uspořádat stávající znalosti a zkušenosti z 
hlediska jejich využití), komunikační (umění předávat poznatky a osvojovat si poznatky v 
rámci komunikace), realizační (schopnost realizovat inovace). 

Odsud mj. vyplývá, že důležitou součástí kompetencí vědeckých pracovníků je 
schopnost využít svou odbornou přípravu ke kvalifikované orientaci při řešení problémů 
souvisejících s uplatněním či prosazením vědecky zdůvodněných řešení či vědecky 
fundovaných projektů v praxi, a to včetně respektování či překonávání legislativních, 
správních, ekonomických, finančních či zájmových kontextů a bariér. 

Zvlášť významnou roli pak hrají tyto kompetence v případě vědeckých pracovníků, 
kteří jsou hlavními nositeli inovačních aktivit. Jedná se o kompetence, které každý člověk 
získává postupně v procesu celoživotního vzdělání. V případě vědeckých pracovníků je 
zpravidla nejdůležitější etapou pro nabytí těchto kompetencí vysokoškolské vzdělání 
(bakalářské, magisterské a doktorské). Čím více pokročil a pokročí proces přechodu ke 
vzdělaností společnosti a čím intenzivněji působí faktor globální konkurence, tím větší roli 
hrají postgraduální formy celoživotního vzdělávání, které na vysokoškolské vzdělání navazují 
a které zvyšují či přesněji multiplikují jeho efekty. Jedná se přitom zejména o metodologickou 
gramotnost, která je nejdůležitější pákou násobení odborné kvalifikace. 

Efektivní využití vědeckých pracovníků jako významného lidského zdroje má 
regionální dimenzi, předpokládá dostatečnou koncentraci těchto pracovníků, rozvíjení 
interdisciplinárního přístupu, zhodnocení synergických přístupů. Zajištění metodologické 
podpory v rámci postgraduálních forem celoživotního vzdělávání vědeckých pracovníků v 
přímé vazbě na vytváření kooperujících struktur zaměřených na přípravu a realizaci 
konkrétních projektů je z řady důvodů zvlášť významné v regionech typu Mostecka, tzv. 
pánevní oblasti, resp. celého Ústeckého kraje, podobně pak i Kladenska, resp. celého 
Středočeského kraje. 

Hlavními cíli projektu jsou:  

1. Připravit a realizovat interaktivní systém postgraduálních kurzů zaměřený na 
zvýšení kvalifikace vědeckých pracovníků v daném regionu, který posílí jejich inovační, 
systematizační, komunikační a realizačních kompetence.  

2. Uvedený systém kurzů propojit s iniciováním, přípravou a realizací konkrétních 
projektů v daném regionu ve spolupráci s místně příslušnými správními, hospodářskými, 
vzdělávacími, vědeckými, zájmovými a kulturními institucemi. 

3. Získané poznatky a zkušenosti vyhodnotit a zpracovat tak, aby ve druhé fázi 
realizace projektu byly ověřeny a využity v dalších vybraných regionech, příp. i v zahraničí v 
rámcí příhraniční spolupráce. 

 
Vedlejšími cíli jsou: 

1. Ověření a další zdokonalení metodiky zvyšování inovačních, systematizačních, 
komunikačních a realizačních kompetencí.  

2. Vytvořtení podmínek pro plné využití synergických efektů formou různých prvků 
kooperace vědeckých pracovníků v daném regionu (realizační a interdisciplinární týmy). 

3. Zabezpečit udržitelnost projektu na základě jeho financování z prostředků získaným 
při realizaci jím umožněných projektů (které by jinak nebyly iniciovány, připraveny a 
dotaženy do praktické realizace). 

4. Ověřit možnosti využití absolventských sítí vysokoškolských zařízení při vytváření 
interdisciplinárních týmů zaměřených na přípravu a realizaci projektů přispívajících k 
hospodářskému a sociálnímu rozvoji regionu. 
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5. Přenesení prvků know-how vytvořených a ověřených v podmínkách přirozeného 
vědeckého centra do podmínek regionu, který dlouhodobě trpí nedostatečnou intelektuální 
vybaveností. 

 

Projekt je rozložen do tří etap:  

- Příprava vzdělávacích modulů ( s využitím e-learningového prostředí VŠFS). 
- Realizace projektu  v Mostě  a zhodnocení průběhu vzdělávání a jeho výstupů (bude 

určen nejenom zaměstnancům školy, ale i pracovníkům dalších výzkumných organizací 
Ústeckého kraje). 

- Rozšíření realizace vzdělávání do dalších regionů ČR (včetně Kladenska). 
 
Cílovou skupinou jsou: 

- akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol zabývající se vědou a výzkumem;  
- pracovníci výzkumných a vývojových institucí;  
- studenti VŠFS;  
- absolventi VŠFS, kteří se školou udržují trvale kontakt (iniciují projekty spolupráce 

či realizace v oblasti výzkumu a vývoje, zvyšují si vzdělání postgraduální formou, včetně nyní 
již akreditovaného doktorského studia); 

- zájemci o vědecko-výzkumnou práci zejména z řad žáků, studentů a pedagogických 
pracovníků základních, středních a vyšších odborných škol.  

 
V současné době je v podstatě završena příprava vzdělávacích modelů a probíhá 

získávání zájemců o absolvování kurzů. Při jednání s potenciálními zájemci byla získána řada 
cenných poznatků, které jsou využívány při dalším obohacením obsahu vzdělávacích modulů 
a jejich „šití na míru“ těm, kterým jsou určeny. 

 

5. ZÁVĚR 
 

Pokud shrneme výše řečené, můžeme říci, že možnost využít absolvetnské sítě 
univerzit v regionálním rozvoji lze považovat za jeden ze strategických směru sociálně 
ekonomického rozvoje společnosti. Nabízí nejen bezprostřední a konkrétní efekty, ale 
odpovídá i perspektivním změnám a trendům souvisejícícm s konstituováním vzdělanostní 
společnosti. Orientaci tímto směrem se podařilo včlenit i do Bílé knihy terciárního vzdělání, 
na základě které se v ČR připravují reformy vysokoškolského vzdělávacího systému. 
V současné době existují konkrétní příklady zapojení univerzit do rozvoje regionů. 

Úplně na závěr ještě poznámka. Teorie si většinou klade jen otázku, „jak by to mělo 
být“. Při jejím uplatnění je však zpravidla velmi důležité zjistit, proč to, co považujeme teorií 
zdůvodněné jako správné a potřebné, naráží při realizaci na řadu bariér. Týká se to zejména 
těch společenských reforem, které by měly vytvořit větší tlak na výkonnost a napomáhat 
konstituování vzdělanostní společnosti. Při analýze problémů, které s tímto souvisejí, se 
ukázalo přínosné využívat teorii her, konkrétně pak teorii redistribučních systémů (viz např. 
Budisnký – Valenčík 2009b, Valenčík 2008), která vznikla právě z potřeby identifikovat 
příčiny vzniku bariér reforem a nalézat možnosti jejich překonávání. Současně se ukázalo, že 
teoretické řešení otázek typu „kdou jsou hráči“, „jaké mají preference“, „jaké strategie 
používají“, „jaké koalice (deklarované, skryté či křížové, tj. ty, které se vytvářejí mezi 
různými redistribučními systémy) vznikají a proč“, „jaké paralelní hry se hrají, kdo je hraje 
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a jaké typy výnosů poskytují“ apod. má značný praktický význam, pro toho, kdo chce obstát 
ve hrách, které se hrají v našem bezprostředním okolí a které si mnohdy ani neuvědomujeme, 
nevidíme či nechceme vidět. Rozvíjení teorie redistribučních systémů se tak stalo jedním 
z nejdůležitějších zdrojů poskytování využitelných poznatků absolventům Vysoké školy 
finanční a správní o. p. s. Zde působí odborný tým, který se problematikou redistribučních 
systémů zabývá již od roku 2006, od roku 2009 pak v rámci projektu GA ČR Teorie 
redistribučních systémů (vedeným pod číslem 402/09/0086). Postup prací týmu lze sledovat 
na stránkách www.vsfs.cz/?id=1046, kde uveřejňujeme podkladové materiály Teoretického 
semináře: Ekonomie produktivní spotřeby a sociální investování. Na www.vsfs.cz/?id=1042 
je uveřejňováno plněné znění příspěvků na dané téma publikovaných v časopisu ACTA 
VŠFS. Sledování postupu prací je zajímavé mj. i z metdologického hlediska, pokud 
porovnáváme průběžně formulováné cíle či představy o tom, co bádání přinese, s dosaženými 
výsledky. 
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ABSTRAKT 
 
Příspěvek na základě dat poskytovaných orgány státní správy  analyzuje regionální, kvalifikační a profesní 
strukturu zahraniční pracovní síly působící na území České republiky. Samostatná kapitola je věnována 
funkci zahraničního managementu v rámci firemních transformačních procesů. 
 

ABSTRACT 
 

This contribution, based on the data provided by the state administration, analyses regional,qualificatory and 
professional structure of foreign workforce acting in the area of Czech Republic. Separate chapter is 
dedicated to the function of foreign management in terms of transformation processes of a firm. 

 

ÚVOD 
 

Mezi globalizačními procesy a chováním ekonomických subjektů existuje vzájemná 
provázanost. Procesy globalizace závisí na svobodném pohybu zboží, kapitálu, služeb a 
pracovní síly. Moderní technologie v dopravě a komunikacích podporují mobilitu v celé šíři 
spektra ekonomických aktivit, zejména pak mobilitu pracovní síly, transfery výrobních 
kapacit, oběh zboží, peněz a v neposlední řadě i sdílení myšlenek a idejí. 

Transfery výrobních kapacit, akvizice a fúze v oblasti mezinárodního obchodu a 
finančních trhů  si vynucují mobilitu vysoce kvalifikovaných odborníků a profesionálů. Podle 
kvalifikovaných odhadů mezinárodních institucí žije mimo země původu kolem 190 milionů 
osob, z toho přibližně 110 milionů v zemích s vysokými příjmy.  

Předmětem k diskusi [Horáková, M.] se jeví náhled zda je mezinárodní mobilita a 
migrace kvalifikované pracovní síly projevem globalizačních procesů a nebo zda se jedná o 
přemísťování lidských zdrojů s vyšším potenciálem z méně vyspělých zemí ve prospěch 
regionů s vysokým hrubým domácím produktem na jednotku populace. Podpora migrace 
vysoce kvalifikovaných odborníků je ve Spojených státech amerických praktikována od roku  
1952, v Kanadě a Austrálii existuje od sedmdesátých let minulého století. V Evropě se 
rozšiřuje po roce 2000. 

Trendy z hlediska profesní struktury preferují odborníky v oblasti informačních 
technologií, specializované profese ze sféry financí, managementu,  obchodu a administrativy. 
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Významné místo zaujímají vědečtí a akademičtí pracovníci. V neposlední řadě stojí  vysoká 
poptávka po kvalifikované  pracovní síle z oblasti zdravotnictví a architektury.  

 

ZAM ĚSTNANOST CIZINCŮ - DATA Z ČESKÉHO TRHU PRÁCE  
 

V České republice představuje ekonomicky aktivní část populace, kapacitně 
nabídková strana trhu práce přibližně 5,5 mil. osob. Podle údajů publikovaných Českým 
statistickým úřadem (ČSÚ), Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a 
Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV) reprezentovala k počátku roku 2008 
celková zaměstnanost cizinců 251 000 osob což představuje 4,6 % ekonomicky aktivních 
osob. Strukturu tvoří 52 % osob ze zemí EU/EHP a Švýcarska. 48 % osob má svůj domicil ve 
třetích zemích. Z pohledu četnosti občanství mají občané Slovenské republiky podíl 40 %, 
občané Ukrajiny 27 %, Vietnamců pobývá na území ČR 9,5 % a Poláků přibližně 7,5 %. 
Z hlediska absolutního vyjádření pracuje v ČR přibližně  4 tisíce občanů SRN, 3 500 Rusů a 2 
tisíce občanů Spojeného království Velké Británie. Z hlediska počtu vydaných pracovních 
povolení v posledních pěti letech zaznamenaly přírůstky občané Japonska, Indie a Korey. 
V absolutním vyjádření se zde jedná o stovky osob.  

Nejvyšší podíl na celkové zahraniční zaměstnanosti zaujímá tradičně zpracovatelský 
průmysl ( 25,5 % ), obchod ( 22,3 % ),  stavebnictví ( 21,4 %), podnikatelská činnost a 
činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmů ( 14,8 %).  Činnosti v oblasti vzdělávání se na 
celkové zahraniční zaměstnanosti podílejí 1,7 % a finanční zprostředkování 0,8 %.  

Nejpříznivější podmínky pro zaměstnávání cizinců jsou v okresech Mladá Boleslav, 
Praha, Praha – východ a Praha – západ. Nejnižší podíl cizinců na pracovní síle je v okresech 
Opava a Karviná. Z hlediska krajů ČR je celková zaměstnanost cizinců  strukturována 
následujícími podíly. Praha 32 %, Středočeský kraj 14%, Jihočeský kraj 7 %, Karlovarský 
kraj 4%, Ústecký kraj 4 %, Liberecký kraj 4 %, Královehradecký kraj 4 %, Pardubický kraj 4 
%, Vysočina 3 %, Jihomoravský kraj 9 %, Olomoucký kraj 2 %, Zlínský kraj 3 % a 
Moravskoslezský kraj 6 %. 

Předmětem klasifikace KZAM je zaměstnání ve smyslu konkrétní činnosti, kterou 
pracovník vykonává, i když není jeho povoláním a která je zdrojem jeho hlavních pracovních 
příjmů. Nejvyšší zaměstnanost cizinců v postavení zaměstnanců je již dlouhodobě ve třech 
třídách KZAM. Ve třídě 7 (řemeslníci, kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé a opraváři). Podle 
zveřejněných údajů ke konci loňského roku to bylo 28 % na zahraniční zaměstnanosti cizinců. 
Ve třídě 9 (pomocní a nekvalifikovaní pracovníci) 27 %. Ve třídě 8 (obsluha strojů a zařízení) 
16,9 %. Zaměstnanost v těchto třech třídách tvoří 71,9 % zaměstnanosti cizinců v postavení 
zaměstnanců. Pracovní místa spadající do těchto tříd jsou místa sekundárního trhu práce.  

Ve třídě 1 (zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci) pracovalo ke stejnému datu 3,0 % 
cizinců, třída 2 (vědečtí a odborní duševní pracovníci)  se podílela 7,7 % na zahraniční 
zaměstnanosti cizinců. Zaměstnanost v těchto dvou třídách s vysokým stupněm vzdělání a 
specializace tvořila pouhých 10,3 % zaměstnanosti cizinců v postavení zaměstnanců. 

Údaje o zaměstnanosti ve struktuře státních občanství vykazují vysoký stupeň 
zaměstnanosti občanů Německa a Velké Británie ve třídách 1 a 2. V případě občanů Německa 
se jedná o 35,5 % podíl ve třídě 1 a 24,1 % ve třídě 2. Občané Velké Británie se podíleli 22,9 
% na zaměstnanosti cizinců ve třídě 1 a  podílem 46,6 % na zaměstnanosti cizinců ve třídě 2. 
Lepší postavení na trhu práce z hlediska podílu zaměstnanosti na jednotlivých třídách 
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vykazují i občané Ruska. Zaměstnanost občanů třetích zemí a občanů Slovenska a Polska je 
pak převážně zaměstnaností na sekundárním trhu práce. 

Z pohledu zaměstnanosti cizinců podle věkových skupin  lze vysledovat nejvyšší podíl 
ve věkové kategorii 25 – 39 let ( 47 %). Druhou nejpočetnější skupinou zaměstnaných cizinců 
jsou cizinci ve věku 40 – 54 let ( 28 %) a třetí největší podíl ( 19 % ) tvoří zaměstnanci ve 
věku 20 – 24 let. 66 % cizinců v postavení zaměstnanců jsou osoby do 39 let věku. 

Vyšší podíl mladších věkový skupin má prvotní příčinu v rodinném stavu. Svobodní 
lidé migrují za prací mnohem častěji než lidé žijící v manželském svazku. Stejně tak lidé 
bezdětní, zejména muži. Starší lidé častěji preferují setrvání na domácím trhu práce i přes 
existenci výrazných přitahujících faktorů v cílových zemích potenciální migrace, protože 
vlastní specifické lokální znalosti, které jsou nepřenosné a nejdou uplatnit na zahraničních 
trzích práce. 

Spolu s rostoucí zaměstnaností cizinců na trhu práce v ČR roste také podíl žen – 
cizinek na trhu práce. Podle údajů ke konci loňského roku se ženy podílely 30,9 % na celkové 
zaměstnanosti cizinců v ČR. Z porovnání vývoje podílu žen na jednotlivých typech 
ekonomické aktivity vyplývá, že do roku 2001 převažoval podíl žen s živnostenským 
oprávněním, zatímco od toho roku dále převažuje zaměstnanost žen v postavení zaměstnanců.  

 

PROFESNÍ STRUKTURA A NEJŽÁDAN ĚJŠÍ PROFESE V ČESKÉ 
EKONOMICE 

 

Obecně známou a významnou charakteristikou českého pracovního trhu je jeho nízká 
mobilita. Také překážky zabraňující většímu pohybu evropských pracovních sil jsou poměrně 
značné. K nejvýznamnějším patří neznalost cizího jazyka, rozdíly v daňových systémech, 
zdravotní péči, zaměstnaneckých benefitech a nedostatky v legislativě EU pro oblast 
zaměstnávání. K dalším překážkám, které se projevují při hledání práce v cizí zemi patří 
problémy se samotným vyhledáváním zaměstnání, uznáváním dosaženého  vzdělání, 
budováním kariéry manželů, dostupností bydlení a škol či přerušení dosavadního vztahu 
s rodinou a přáteli. 

Absolutní většina cizinců pracujících v ČR vykonává manuální práce, následují 
odborníci a specialisté, THP a administrativní pracovníci a poslední skupinou jsou manažeři. 
Hlavním důvodem pro zaměstnávání manuálních pracovníků jsou chybějící pracovníci 
daných profesí a typů v ČR. Další důvody a motivy pro podniky zaměstnávající zahraniční 
manuální pracovníky  jsou úspora mzdových nákladů. Cizinci jsou zpravidla připraveni 
pracovat za nižší mzdy a po delší pracovní dobu. Nemají zásadní překážky pro práci ve dnech 
pracovního volna a jsou ochotni pracovat v horších podmínkách. 

Pracovníci na řídících a manažerských pracovních pozicích jsou zaměstnáni na daných 
pracovních místech především z důvodu jejich odbornosti a kvalifikace, s akcentem na místa 
vyžadující vysokou míru rozhodovacích zkušeností. Dalším motivem je jejich osobní zájem o 
práci. Nedostatek vhodných domácích pracovníků není pociťován tak výrazně jako u 
ostatních pozic. 

Hlavním důvodem pro zaměstnávání manuálních pracovníků jak již bylo konstatováno 
výše jsou chybějící pracovníci daného typu v České republice. Tato výsledky potvrzují i 
analýzy Hospodářské komory ČR ( 2008), kdy k nejvíce žádaným zaměstnancům u více než 
třetiny firem patří pracovníci v manuálních oborech. Řemeslníci, kvalifikovaní výrobci a 
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opraváři. Dále je poměrně vysoká poptávka po zaměstnancích pro obsluhu strojů a zařízení, 
technických, zdravotnických a pedagogických pracovnících. 

Z pohledu nejžádanějších profesí na poptávkové straně trhu práce je pořadí podle výše 
obvyklé mzdy a podle publikovaných údajů MPSV následující. Obchodní manager ( 55 053 
Kč), IT specialista ( 37 470 Kč), obchodní zástupce (32 088 Kč), svářeč ( 22 580 Kč), 
asistentská pozice ( 22 211 Kč), soustružník (21 783 Kč), účetní (21 939 Kč), lakýrník (20 
986 Kč), obsluha poloautomatických strojů (20 564 Kč), dělník ve strojírenství (20 064 Kč). 

Velkou většinu z výše uvedených profesí si podniky zajišťují ze zdrojů domácí 
pracovní síly. 

Bez cizinců si dnes české společnosti nevystačí. Poptávka roste po agenturních 
zaměstnancích. Technologické společnosti využívají na svých linkách zhruba čtyřicet procent 
agenturních pracovníků. Ve výrobě však není potenciál agenturních zaměstnanců zcela 
využit. V zahraničí jsou využíváni daleko více i na vyšších pozicích, ve finančním řízení, 
nebo ve vyšším managementu. Lze očekávat, že i tento trend do České republiky brzy 
doputuje, podobně jako další postupy. V zahraničí je výhodnější být pouze agenturním 
zaměstnancem, než přijmout zaměstnání trvale v jednom podniku. Zaměstnanci  formou 
agenturního zaměstnance mají vyšší příjem s tím, že i firma  může na dočasnou dobu přijmout 
přísně výběrově i vyšší management, který by v trvalém pracovním poměru nemohla zaplatit. 
Dobrou investicí do personálního rozvoje a zajištění potřebné kvalifikační a profesní struktury 
může být provozování firemního společenství škol (Škoda Auto, Unicorn College). 

 

ORGANIZA ČNÍ KULTURA, MANAGEMENT A PODNIKOVÉ 
TRANSFORMAČNÍ PROCESY  

 

Nadnárodní společnost  je v permanentních kontaktech s různorodými národními 
kulturami. Individuálními nositeli jsou vlastníci, management, řadoví zaměstnanci, kteří 
diferencovaně vytváří integrální komplexitu v rámci organizační kultury.  

Odborná literatura [Lukášová, R., Nový, I.] v souvislosti s plánováním akvizicí a fúzí 
formuluje cíl spočívající v nalezení rozdílů ve vnímání, myšlení a chování příslušníků 
organizací, které jsou podmíněny odlišným obsahem organizační, případně národní kultury. 
Hlavní těžiště analýzy spočívá ve srovnání současných kultur spojujících se organizací. 
Srovnání současné kultury spojujících se organizací se strategicky žádoucím obsahem kultury 
umožňuje identifikovat silné a slabé stránky jednotlivých partnerů. Zvládnou-li manažeři 
proces integrace, mohou tak dokonce ze vhodné kombinace silných stránek obou organizací 
získat.  

Do ČR přicházejí cizinci s jasným posláním – zajistit fungování nově etablovaných 
nebo transformovaných podniků náležejících k nadnárodním společnostem. 

V ČR se v průběhu posledního desetiletí 20. století začalo utvářet etnické prostředí, 
v němž se různé skupiny nově příchozích cizinců etablují nejen jako osobité etnické, nýbrž i 
jako sociálně ohraničené komunity. Do kontaktu s Čechy pak vstupují z obou těchto pozic, 
přičemž pozice sociální je nezanedbatelná a nese s sebou výchozí úhly vzájemného 
sebenahlížení. Vytváří se tak vstupní kulturní kontext komunikace a vzájemného poznávání se 
individuálních nositelů různorodých firemních  transformačních procesů. 
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ABSTRAKT 
 
Cieľom tohto príspevku je poukázať na problematiku rodového hľadiska a zastúpenie na trhu práce a tiež na 
urýchlené riešenie tejto problematiky, ktorá sa týka všetkých krajín Európskej únie. 
 
Kľúčové slová: rodové hľadisko, trh práce, diskriminácia, gender mainstreaming 

 
 

Jedným z hlavných atribútov demokratického štátu je vybudovanie takého 
legislatívneho a inštitucionálneho rámca, ktorý zaručuje dôstojnosť občanov a dohliada na  
zabezpečenie ich základných práv. Otázky rovnosti príležitostí medzi ženami a mužmi 
chápeme tak že, ľudské bytosti môžu slobodne rozvíjať svoje schopnosti využívať príležitosti 
bez rovnakých obmedzení, ktoré by predstavovali rodové roly alebo akékoľvek bariéry pre 
účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti na základe pohlavia. 
Považujú sa za súčasť univerzálnych ľudských práv a ako takým sa im venuje v posledných 
desaťročiach zvýšená pozornosť vo všetkých vyspelých krajinách sveta.  

Priepasť medzi mužmi a ženami na trhu práce je aj naďalej veľká vo všetkých 
krajinách Európskej únie. Zamestnanosť žien je vo všeobecnosti nižšia, ženy sú nezamestnané 
dlhší čas než muži, sú slabšie platené a ich pracovné miesta sú neistejšie. 

Podstatná časť povinností spojených s rodinou spočíva na ženách, preto sú často 
zamestnané na čiastkový úväzok, aby mohli spojiť prácu rodinné povinnosti. Práca na 
čiastkový úväzok obmedzuje ich pracovný postup, navyše znižuje ich práva na sociálne 
zabezpečenie a dôchodkové výhody, čím sa ich situácia stáva ešte neistejšou .V EÚ pracuje 
na čiastočný úväzok 20% žien, no iba 1% mužov. 

Skúmanie rozdielov medzi mužmi a ženami v každom odbore činnosti ukazuje, že 
diskriminácia žien je stále ešte zjavná. To poukazuje na potrebu vzdelávacích a školiacich 
programov, špecificky zameraných na ženy, aby sa dosiahla rovnováha. Aj keď si ženy 
v čoraz väčšej miere vyberajú typicky „mužské“ profesie, sú stále nadmerne zastúpené 
v tradične „ženských“ zamestnaniach, napríklad ako sekretárky, ošetrovateľky, kým 
v zamestnaniach a profesiách s veľkými právomocami sú stále zastúpené nedostatočne. 
Dokonca aj v oblastiach, v ktorých ženy dominujú, ako napríklad v zdravotníctve, väčšina 
riaditeľov nemocníc a primárov sú muži. 

V Európskej únii ako celku ženy, ktoré vykonávajú tú istú prácu ako muži, dostávajú 
len 76% hrubej hodinovej mzdy, ktorú zarobí muž. 

Viac ako 80% osôb zamestnaných na čiastkový úväzok v EÚ sú ženy. 

Vzdelanostná úroveň žien a mužov je na Slovensku vyrovnaná: podiel 
vysokoškolákov je u obidvoch pohlaví približne rovnaký, stredoškolské vzdelanie s maturitou 
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má výrazne viac žien ako mužov. Ženy prejavujú väčší záujem o humanitné, pedagogické 
a ekonomické smery štúdia, muži zasa o technické. Takéto rozloženie záujmu je dlhodobé.  

Angažovanosť žien na trhu práce ja na Slovensku vysoká, ženy tvoria 46% zo 
všetkých pracujúcich v národnom hospodárstve. Ženy sa viac angažujú vo verejnom sektore, 
kde tvoria viac ako polovicu pracovníkov.  

Medzi podnikateľmi tvoria ženy iba okolo 25%, a to tak medzi podnikateľmi bez 
zamestnancov, ako aj medzi podnikateľmi so zamestnancami. Iná  je situácia v rámci skupiny 
vypomáhajúcich členov domácnosti v rodinnom podniku, kde zastúpenie žien presahuje 70%. 

Medzi mužmi a ženami sa prejavuje značná horizontálna a vertikálna zamestnanecká 
segregácia. Doménou žien sú služby, tretí sektor národného hospodárstva, kde je 
zamestnaných viac ako 70% pracujúcich žien. V niektorých odvetviach a profesiách pokročila 
feminizácia natoľko, že ženy tvoria okolo 80% pracujúcich /zdravotníctvo a sociálna 
starostlivosť, školstvo, ľahký priemysel alebo obchod a reštauračné služby/. Všetky tieto 
odvetvia majú mzdu hlboko pod priemernou mzdou  v hospodárstve SR. Niektoré profesie sa 
stali čisto ženskými, napr: učiteľky v materských školách, zdravotné sestry, úradníčky na 
nižších postoch či predavačky.  

Prejavuje sa aj vertikálna segregácia spočívajúca v tom, že na vyšších stupňoch 
riadenia sú ženy zastúpené oveľa menej. Na všetkých ministerstvách a úradoch tvoria ženy 
medzi všetkými zamestnancami väčšinu, no v riadiacich pozíciách  majú omnoho nižšie 
zastúpenie. Dokonca aj vo feminizovaných odvetviach sú v riadiacich pozíciách prevažne 
muži.  

Mzdy žien sú v priemere o 25% nižšie ako mzdy mužov, u niektorých skupín tento 
rozdiel narastá až na viac ako 30%. V dôsledku nízkych miezd sú dôchodky žien omnoho 
nižšie ako dôchodky mužov. To v situácii, keď je oveľa starších žien osamelých, vytvára 
riziko ohrozenia chudobou. 

V záujme dosiahnutia rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu 
práce treba:  

- podporiť prístup žien k rozhodovacím funkciám a ich povyšovanie do funkcií 
spojených s právomocami, a to zavedením dočasných kvót pre ženy na takých postoch 
, a to predovšetkým vo verejnej či štátnej sfére,  

- účinne stimulovať zamestnávateľov, aby ženám zverovali rozhodovacie pozície 
a nedali sa odradiť tým, že ženy sú potencionálne matky, 

- vypracovať špeciálne podporné programy pre najviac ohrozené skupiny žien. 
Vzhľadom na regionálnu diferencovanosť by sa aj k riešeniam malo pristupovať 
regionálne,  

- posilniť zastúpenie žien v sociálnom dialógu – medzi zamestnávateľmi i v odboroch, 
aby sa aj ich špecifické problémy dostávali do rokovania tripartity, resp. posilniť 
mechanizmy v oblasti sociálneho partnerstva v tom smere, aby sa otázkami rovnosti 
zaoberali systematicky, 

- zabezpečiť materskú dovolenku primeranej výšky a s vyššou rodičovskou dávkou 
a rodičovské voľno / ktoré si musí vybrať aj otec/, 

- zvýšiť počet dostupných zariadení starostlivosti o deti, ktoré obom rodičom uľahčia 
zosúladenie zamestnania a rodiny, 

- v rámci podpory prístupu žien k funkciám uvažovať v zamestnávateľských 
organizáciách  o kvótach,  

- zmeniť štruktúru zamestnanosti, ktorá je v súčasnosti rodovo diferencovaná, v záujme 
toho sú potrebné vzdelávacie a rekvalifikačné programy zamerané špecificky na ženy. 
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Podľa výsledkov výskumu si ženy najviac vážia v Slovinsku- rozdiel medzi 

pohlaviami v platoch je len asi 9 percent. Najhoršia situácia je v Rakúsku / rozdiel 32%/ a na 
Slovensku , ktoré je s priemerným platom žien o asi 27 percent nižším než je plat mužov. 
Ďalej nasleduje Nemecko 26 percent, Česká republika 26 percent , Španielsko 25 percent. Po 
Slovinsku sú na tom najlepšie Luxembursko 11 percent , Poľsko 11 percent, Francúzko 12 
percent. 

Lepšie platové podmienky žien sú jedinou prioritou európskeho programu 
zamestnanosti. Rozdiely sa však vyrovnávajú len pomaly – počas posledných dvoch rokov sa 
rozdiel medzi pohlaviami znížil zakaždým len  o jedno percento. Podľa poznatkov nadácie nie 
sú súdne spory a dobrovoľné opatrenia účinnými nástrojmi  nápravy situácie, omnoho  viac 
pomáhajú jasné pravidlá a prevencia. V niektorých krajinách sa napríklad od firiem vyžaduje, 
aby vysvetlili akýkoľvek prípad, keď dostáva žena nižšiu mzdu. Skúsenosti potvrdzujú, že 
existujú dve cesty, ako zabrániť diskriminácii nerovnakým odmeňovaním pohlaví -  
odstránenie nerovnosti  medzi mužmi a ženami a posunutie sa väčšieho počtu žien do vyšších 
funkcií a lepšia integrácia žien do pracovného procesu. 

Gender mainstreaming v slovenčine sme zaviedli termín uplatňovanie rodového 
hľadiska – je nástroj na dosiahnutie rodovej demokracie alebo rovnosti príležitostí. Politický 
problém sa už nedefinuje ako ženská otázka o ktorú sa majú starať predovšetkým ženy ale ako 
potreba nanovo usporiadať rodové pomery, ktoré sú v súčasnosti poznačené diskriminačnou 
povahou štruktúrnych  podmienok. 

Uplatňovanie rodového hľadiska, je zavádzanie rovnakých príležitostí pre ženy 
a mužov do všetkých činností a do všetkých oblastí politiky. Cieľom uplatňovania rodového 
hľadiska je zapojenie rodovo špecifickej perspektívy do všetkých rozhodovacích procesov 
a využívanie každého rozhodovacieho procesu v prospech dosiahnutia rodovej rovnosti.  

Uplatňovanie rodového hľadiska si netreba zamieňať so snahou o vyváženú štatistiku 
zastúpenia žien a mužov  v jednotlivých profesiách. Je to otázka zavádzania dlhodobých 
zmien  v rodičovskej role, v štruktúre rodiny, v inštitucionálnych praktikách, v organizácii 
práce, osobného rozvoja a nezávislosti. 

 

SITUÁCIA NA SLOVENSKU  
 

Na Slovensku sa problematika rovnosti príležitostí žien a mužov stala súčasťou 
národnej politickej agendy len od druhej polovice 90. rokov. Stalo sa to hlavne v dôsledku 
medzinárodných záväzkov / dokumenty OSN a európskych inštitúcií /, ktoré na seba prevzala 
a tiež v dôsledku prístupového procesu k EÚ.  

Na Slovensku sa však rovnosť príležitostí nestala záležitosťou dlhodobého či trvalého 
záujmu. Verejné diskusie o rodovej rovnosti / iniciujú ich skôr MVO / a politické programy 
zamerané na dosiahnutie rovnosti sú stále pomerne zriedkavé. Napriek tomu sa predsa len 
vytvorili niektoré prvky inštitucionálnych mechanizmov potrebných na implementáciu 
politiky rovnosti príležitostí. 

Prvým orgánom na podporu rovnosti medzi ženami a mužmi bol Vládny výbor pre 
ženu a rodinu. Pôsobil iba 2 roky / 1991-1992/ a po jeho zrušení niekoľko rokov podobná 
inštitúcia v SR neexistovala. 
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Nové mechanizmy na ochranu a podporu rodovej rovnosti sa začali tvoriť až 
v nadväznosti na IV. konferenciu o ženách / Peking 1995 /  Rok po tejto konferencii bol 
vytvorený Koordinačný výbor pre problematiku žien. Štatút ho definoval ako poradný 
koordinačný a iniciatívny orgán vlády, zameraný na presadzovanie záujmov a potrieb žien 
v spoločnosti. V roku 1999 bol KVPŽ rekonštruovaný a zmenilo sa jeho vedenie. Pracujú 
v ňom zástupcovia a zástupkyne NR SR, ministerstiev, MVO a výskumných inštitúcií. 
Vytvorili si štyri expertné skupiny / pre vzdelávanie a výskum, zamestnanosť, sociálnu 
politiku a mocenské postavenie /. KVPŽ predsedá minister MPSVR a jeho činnosť 
zabezpečuje sekretariát.  

V marci 2001 vláda SR schválila a následne výbory Národnej rady  SR prerokovali 
Koncepciu rovnosti príležitostí žien a mužov. Na základe analýzy východiskového stavu bolo 
pre jednotlivé vymedzené oblasti formulovaných 31 opatrení a odporúčaní.  

Aktivity Odboru rovnosti príležitostí sú definované príliš široko a s existujúcim 
obsadením / iba 4 osoby / je problém ich naplniť. Navyše v rámci reorganizácie Úrad vlády 
presunul všetky podobné orgány na príslušné ministerstvá a z KVPŹ sa stal poradný orgán 
ministra PSVR SR. Predtým mal aspoň formálne nadrezortný charakter, po reorganizácii je 
rezortným útvarom, nehovoriac o reálnych kompetenciách a praktickom fungovaní 
a spravovaní. Činnosť KVPŹ v uplynulom období ženské MVO často kritizovali za 
nepružnosť a slabé presadzovanie záujmov žien v rámci oficiálnych štruktúr. Spolupráca 
medzi vládnym sektorom a MVO je dosť nesystematická a problém súvisí aj s nedostatkom 
skutočnej zodpovednosti za politiku rovnosti rodov na vládnej úrovni. 

Nevyhnutnou podmienkou aplikácie rovnosti príležitostí je zabezpečenie jej 
legislatívneho rámca, t.j. odstránenie diskriminácie pohlaví v platných právnych normách, 
prípadne vytvorenie nových, zameraných výlučne na túto problematiku. Preto je potrebné 
iniciovať nové, podporné mechanizmy, zabezpečujúce rovnosť príležitostí. No špeciálny 
zákon o rovnosti rodov nebol prijatý a ani sa nepripravuje /v Európe podobný zákon prijalo už 
viacero krajín , z východnej Európy zatiaľ iba Slovinsko /. Niektoré zákony SR sú zamerané 
špeciálne na ochranu žien, týkajú sa zväčša len rodiny.  

Súčasná štruktúra národného mechanizmu v SR zďaleka nezodpovedá stavu, aký sa 
požaduje v medzinárodných dohovoroch a odsúhlasených dokumentoch. Jednou z príčin je 
skutočnosť, že s rovnosťou príležitostí ako s otázkou verejného záujmu sa pracuje iba  „ 
z dôvodu inej otázky verejného záujmu“.  

V SR vo verejnej mienke i u politických reprezentácií stále prežíva široké 
nepochopenie práv žien – ženské práva sa nevnímajú ako ľudské práva. V minulosti sa u nás 
neodohral výraznejší zápas za práva žien, ktorý by bol napomohol širšiemu  chápaniu týchto 
otázok. Účasť žien na trhu práce si vyžiadala socialistická industrializácia, ktorá so sebou 
priniesla deficit pracovnej sily a ten sa postupne vyrovnával ženskou pracovnou silou. 

V záujme dosiahnutia rovnosti žien a mužov treba :  

- vyžiť legislatívne možnosti, ktoré poskytuje Amsterdamská zmluva 
- vyriešiť otázku financovania politiky rovnosti príležitostí,: nijaký program nie je 

možné realizovať bez finančného krytia 
- pripraviť zákon o rovnosti príležitostí – na základe štúdia existujúcich zákonov 

v Európe 
- implementovať zásady rovnosti príležitostí do Kompetenčného zákona a Zákona 

o štátnej službe. V súčasnosti je agenda rovnosti príležitostí iba implicitnou súčasťou 
výkonu rodinnej  politiky / neexistujú pracovníci verejnej správy, ktorí by mali svoj 
referát definovaný ako rovnosť príležitostí/.  
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Aby bol tento proces účinný , treba zapojiť do aplikácie princípu rovnosti do praxe 
celú spoločnosť a nekvalifikovať ho ako „ ženský problém“ ale chápať ho ako záležitosť celej 
spoločnosti. 
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ABSTRACT 
 
This study adresses to studying the conditions and factors in the organization and the operation of the 
creative clusters for the development of human resources like the efficient tool of solving the economic and 
social problems in the region. Part of the analysis is studying the essence of the conception of development of 
human resources and  its significance in the economic and social progress. At the same time the nature of the 
human capital is defined and the system of regional cerative clusters (building of inovative centers and 
establishment of the technological transfers, activities within the corresponding politics) is reasoned. 
 

ÚVOD 
 

Hlavným prvkom a zároveň  ukazovateľom sociálneho a ekonomického rozvoja 
v krajinách EU sa považuje región, ako určitý politický, hospodársky, sociálny a kultúrny 
celok. Ako Európska únia je Európou regiónov, tak aj každý národný štát alebo krajina je 
krajinou regiónov. Prosperita a rozvoj krajiny sa určujú predovšetkým prosperitou a rozvojom 
jednotlivých regiónov. Akcentovanie pozorností na využití ľudského potenciálu v rozvoji 
regiónov je dôležitým predovšetkým z hľadiska perspektívy sociálneho a hospodárskeho 
pokroku, ktorý v súčasnom svete sa zakladá na poznatkovej ekonomike a využití ľudského 
kapitálu. Rovnako aktuálne negatívne javy v reprodukčných procesoch a demografickom 
rozvoji obyvateľstva spôsobujú veľmi zložité problémy v hospodárskom a sociálnom rozvoji, 
riešenie ktorých nie možné bez efektívneho využitia ľudského potenciálu.  

Nie len akademickou záležitosťou je definovanie oblasti a určenie kritérií efektívneho 
využitia ľudského potenciálu – ako pracovnej sily, ako ľudského kapitálu, ako ľudských 
aktivít v formovaní občianskej spoločnosti, jej inštitúcií, demokratických vládnych 
a verejných inštitúcií a pod. Problémy využitia ľudského potenciáli ako pracovnej sily 
a ľudských aktivít v občianskej spoločnosti sú aktuálne nie len v teoretickej, ale aj 
v praktickej rovine.  

V odlišnosti od toho problém využitie ľudského potenciálu ako ľudského kapitálu je 
zatiaľ len teoretickým konceptom, ktorý sa používa skôr ako sémantická pojmová a slovesná 
úprava odborných textov a vystúpení  ako v akademickej, tak aj odbornej komunikácii. To čo 
sa analyzuje a píše vo vedeckých a odborných publikáciách o ľudskom kapitále a jeho využití, 
neobsahuje žiadnu spojitosť s jeho praktickým využitím. Praktické využitie koncepcie 

                                                 
∗ Príspevok  pripravený v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA č. 1/0831/08. 
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ľudského kapitálu vyžaduje rozpracovanie adekvátnej  praktickej koncepcie jeho riadenia v 
podobe uplatňovaných špecifických personálnych stratégií v oblasti zabezpečenia organizácií 
výrobnými zdrojmi, programami vzdelávania a rozvoja ľudí na úrovne rodinnej výchovy, 
štátnej politiky  v oblasti vzdelávania na všetkých typoch škôl – od základných do vysokých 
a celoživotného vzdelania, na úrovne jednotlivých regiónov a úrovne výrobných organizácií. 
Samotní tvorcovia koncepcie riadenia ľudských zdrojov poukazovali na zložitosť jej 
realizácie v praxi riadenia personálom a niektorí z nich vyjadrovali pochybnosti o jej 
celkovom praktickom uplatnení. Formovanie koncepcie riadenia ľudských zdrojov sa spája 
s revolučnou zmenou v úlohách a postavení človeka v hospodárskom procese a význame 
ľudských schopností, tvorivosti, poznatkov a vedomostí. Ale nielen poznatky a vedomosti 
vytvorené konkrétnym človekom, ale aj tie, ktoré boli vytvorené inými ľuďmi a ktoré sú 
podmienkou formovania schopností každého konkrétneho jedinca tvoriť nové poznatky. 
Práve v riadení pomenovaných záležitostí je potrebné pristupovať na základe celého radu 
princípov, ktoré sú nevyhnutné  pri uplatňovaní koncepcie ľudských zdrojov v praxe.   

 
 

1. REGIONÁLNE A GLOBÁLNE SÚVISLOSTI ROZVOJA ĽUDSKÉHO 
POTENCIÁLU  

 

Trhové hospodárstvo s jeho dominantne vyspelou strojovou a technologickou výrobou  
smeruje cestou odstraňovania prekážok jednotlivých národných ekonomík, likvidácie 
národných zvláštností jednotlivých hospodárstiev a postupným  formovaním homogénneho 
trhového priestoru. Dôsledkom týchto trendov v rozvoji trhového hospodárstva sú súčasné 
procesy globalizácie hospodárskeho života ako na európskom kontinente, tak aj v celom 
svete. Trh nepozná ekonomické, politické hranice a kultúrne a národnostné bariéry. Napriek 
tomu na základe disparít v prírodných  zdrojoch trh vytvára určité ekonomické centrá, kam 
smerujú dôležité materiálne, finančné a ľudské toky. Vysoká koncentrácia ekonomického 
potenciálu, vedy, kultúry, kvalifikovaných pracovníkov atď. so zodpovedajúcou vysokou 
životnou úrovňou obyvateľstva sú určitou platbou za zaostávanie a hospodársku stagnáciu 
okrajových regiónov. Tieto a podobné rozdiely v ekonomickom rozvoji jednotlivých regiónov 
a krajín boli skutočným javom hospodárskeho života všetkých krajín s trhovou ekonomikou a 
zároveň sú súčasťou ich hospodárskych disparít aj v dnešnom období. 

Vznik a rozvoj novej ekonomiky a  potreba rozvoja ľudského kapitálu  prináša 
zásadné zmeny v procesoch koncentrácii ekonomického potenciálu, vedy, kultúry, 
kvalifikovaných pracovníkov, v životnej úrovne obyvateľstva, v formovaní regionálnych 
disparít a pod. Tieto zmeny sú ovplyvnené predovšetkým vlastnosťami novej ekonomiky a jej 
hlavného výrobného zdroja – ľudského kapitálu.  

Kľúčovým zdrojom súčasného rozvoja regiónov sa stávajú informácie v podobe 
poznatkov, využiteľných pre inováciu výrobných technológií a zariadení, funkčných 
vlastnosti produktov, riadenia hospodárskych procesov a pod. Z hľadiska vecného informácie 
spracované vo výrobnom procese majú iné ekonomické hodnoty, funkčné vlastnosti, fyzickú 
podobu. Výstupy z tejto novej výroby taktiež sú informácie v podobe vedomosti a poznatkov. 
Jedinou odlišnosťou ich je to, že sú to nové informácie, nové poznatky, ktoré ešte predtým 
neexistovali a zároveň neboli využité v nových technológiách, procesoch riadenia alebo 
v nových priemyselných výrobkoch.  

V skutočnosti informácie ako vstupný výrobný faktor v novej ekonomike taktiež 
nemajú žiadny význam, preto že sa nové informácie, použiteľné pre inovačné účely v iných 
sférach ľudskej činnosti, nevytvárajú logickou alebo matematickou kombináciou starých 
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poznatkov alebo ich mechanickým, fyzickým a chemickým spracovaním. Nové poznatky 
môže vytvoriť len ľudská kreativita. A práve len pre tieto účely, pre tvorbu nových poznatkov 
sú nevyhnutné staré poznatky, idey, údaje, teórie a pod. Namiesto materiálových 
a energetických vstupných faktorov, technologických výrobných zariadení, ľudskej práce 
alebo ich nevecného ekvivalentu - finančného kapitálu, pre výrobu nových poznatkov 
(inovácií) v novej ekonomike sa využíva jedinečný druh kapitálu - ľudský kapitál ako 
schopnosť človeka vytvárať nové poznatky.  

Ľudský kapitál má veľmi špecifické vlastnosti. On praktický nemá žiadne z tých 
vlastností, ktoré sú charakteristické pre tradičný vecný (surovina, stroje, technológie) alebo 
symbolický (peniaze, akcie, iné cenné papiere) výrobný kapitál. Avšak ľudský kapitál je do 
istej miery komplementárny s technológiou a výrobnými podmienkami jeho využitia. Ľudia 
a organizácie môžu svoj ľudský kapitál najlepšie využiť vtedy, ak sú k dispozícii podmienky 
a zariadenia, ktoré umožňujú využiť ich tvorivý potenciál. Kvalifikácia počítačového 
programátora bude pravdepodobne nevyužitá v krajine, kde nie sú dostupné počítače či 
príslušný software. Na rozdiel  od toho fyzický kapitál vďaka zákonu klesajúcich výnosov má 
vyššie zhodnotenie tam, kde je jeho nedostatok. Aj v predchádzajúcich obdobiach sa rodili 
schopní a tvoriví ľudia, avšak absencia zodpovedajúcich technologických zariadení a iných 
ekonomických a sociálnych podmienok ich využitia neviedli k formovaniu novej ekonomiky 
a masového využitia ľudských schopností a poznatkov ako zdroja hospodárskej výroby. 

Ľudský kapitál je schopnosťou človeka vytvárať nové poznatky (inovácie), ktorá je 
neoddeliteľná od samotného človeka. Nemá vecnú podobu a spája sa s fyzickou podobou 
ľudskej bytosti. Nedá sa skladovať alebo chrániť na účte v banke. Ľudský kapitál patrí do 
skupiny relatívne obnoviteľných výrobných zdrojov, čo má pre ekonomiku veľký význam. 
Nie je predmetom osobného vlastníctva a zároveň predmetom kúpy a predaja iných subjektov 
okrem osoby, ktorá schopnosťami disponuje.  

Zároveň vedomosti a schopnosť jednotlivca tvoriť inovácie sa nemôžu dediť 
a prenášať z jednej osoby na inú. Tieto schopnosti človek má dané sčasti geneticky, sčasti 
sformované výchovou, vzdelaním a skúsenosťami. Výrobné subjekty môžu len nimi dočasne 
disponovať formou nájomných vzťahov. Ľudský kapitál neovláda univerzálnosťou, ako 
napríklad finančný kapitál, ktorý je ekvivalentom hocakej ekonomickej užitočnej hodnoty. 
Každá jednotka ľudského kapitálu môže byť využiteľná len v podobných sférach výroby 
alebo podnikoch a preto je takmer nezameniteľná. Ľudská schopnosť vytvárať harmóniu 
zvukov (hudbu) alebo harmóniu obrazov (maliarstvo) nemôže byť využitá v tvorbe nových 
počítačov alebo výkonnejších mikročipov. 

Hodnota ľudského kapitálu nerastie cestou jeho akumulácie, ako sa to deje s vecným 
alebo finančným kapitálom. Jeho hodnota sa mení adekvátne veku a podmienkam života jeho 
nositeľa – človeka. Má tendenciu zvyšovať sa od mladosti človeka k zrelosti a, naopak, klesať 
ku starobe. K zvyšovaniu hodnoty ľudského kapitálu prispievajú skúsenosti z tvorby nových 
poznatkov. Cestou zvyšovania hodnoty ľudského kapitálu je vzdelanie a iné formy rozvoja 
ľudských schopností a tvorivosti. Preto investície do ľudského kapitálu s účelom navŕšenia 
jeho hodnoty sa spájajú predovšetkým s investíciami do vzdelania a rozvoja ľudských 
schopností, do podmienok práce a života ľudí. Avšak na úrovni výrobnej organizácie 
o ľudskom kapitále sa dá uvažovať v charakteristikách podobných fyzickému kapitálu - 
investíciách, akumulácii, amortizácii, revalvácii, devalvácii a pod.  

Tvorba nových poznatkov a inovácií pre ľudí je predovšetkým činnosť, ktorá vyžaduje 
určité psychické a fyzické úsilie, vôľu a energiu. V skutočnosti ona je tým, čim je hocaká 
intelektuálna práca. Zvláštnosťou tvorivej činnosti človeka je to, že vyžaduje splnenie 
špecifických podmienok. Napríklad, nemôže sa uskutočňovať pod administratívnym, silovým, 
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mocenským, psychickým alebo iným nátlakom. Človek nie je schopný dlhodobo tvoriť, keď  
sa nachádza v extrémnych podmienkach a v situácie, keď nie sú uspokojené jeho akútne 
potreby, keď má zdravotné, psychické ťažkosti alebo nevyriešené iné životné problémy. 

V podmienkach, keď človek je hlavným výrobným kapitálom a tvorcom podnikových 
hodnôt, sa mení jeho postavenie a úloha vo výrobe a v celkovom hospodárskom rozvoji. 
V podmienkach novej ekonomiky človek sa stáva hlavným a jediným dôležitým zdrojom 
hospodárskej výroby v odlišnosti od jeho sekundárneho postavenia v podmienkach 
priemyselnej výroby. V svojej činnosti človek môže využívať určite výrobné stroje 
a zariadenia, napríklad počítače, laboratórne, skúšobné zariadenia, ktoré avšak nie sú 
hlavnými v tvorbe nových poznatkov. 

Analýzy podstaty ľudského kapitálu v tomto období zároveň nastolili veľmi dôležitý aj 
v súčasnosti problém hospodárskych a sociálnych aspektov reprodukcie a tvorby ľudského 
kapitálu v spoločnosti a zákonitosti tvorby inovácií. Je známe že významnou úlohu v procese 
tvorby inovácií zohráva vzdelanie. Zároveň podľa A.Marshalla, pre tvorbu ľudskej schopnosti 
vytvárať inovácie sú potrebné dlhodobé investície. A to predovšetkým znamená dlhodobé 
vzdelanie. Jednotlivci v danom prípade rozhodujú na základe vzťahu medzi dĺžkou vzdelania 
a výškou očakávaných príjmov po ukončení vzdelania (Marshall, 1962, s.245). A keď sa 
jednotlivec rozhodne v prospech dlhodobej investície do vzdelania a očakávaných výnosov, 
vyžaduje to od  ľudí získavania finančných prostriedkov vzdelanie.  

Budúci ľudský kapitál nemôže byť zárukou na úver, ako to je možné v prípade 
klasického investovania do kapitálu. Preto možností získania pôžičky na investície do 
vzdelania sú obmedzené. Navyše, vzdelávanie a iné spojené s nim náklady sú len časťou 
celkových investícií do vzdelania. Druhú časť tvoria príjmy z alternatívneho rozhodovania, 
získané prácou jednotlivca v prípade jeho rozhodnutia v prospech zamestnania a nie 
vzdelania. Preto, ako svedčia rozsiahle empirické prieskumy, aj vo vyspelých krajinách, kde 
blahobyt je záležitosťou väčšiny obyvateľstva, finančné obmedzenia pri rozhodovaní o dĺžke 
vzdelania zohrávajú dôležitú úlohu.   

Zároveň je známe, že medzi sociálno-ekonomickým statusom rodičov a kvalitou 
a úrovňou vzdelania ich deti existuje pozitívna korelácia. Avšak medzi prirodzeným 
výskytom vrodených schopností detí a sociálno-ekonomickým statusom ich rodičov  hocijaká 
korelácia zatiaľ nebola preukázaná. Za takých podmienok investície do ľudského kapitálu 
a do dlhodobého vzdelania jednotlivcov sa stávajú záležitosťou len vysoko príjmových 
sociálnych skupín. Preto v snahe poskytnúť šance každému jednotlivcovi rozhodnúť 
v prospech rozvoja svojich schopností formou dlhodobého vzdelania, čo má nielen osobný, 
ale aj spoločenský význam, na rad prichádza verejná forma poskytovania týchto statkov. Vo 
väčšine krajín sveta vzdelanie sa sformovalo aj dodnes sa poskytuje vo forme verejného 
statku. Hoci v praxi niektorých krajín sa uplatňuje aj princíp súkromného investovania do 
vzdelania. Avšak podmienky jeho realizácie napríklad vo  vyspelých krajinách sú samozrejme 
odlišné od ostatných krajín sveta.  

Kapitál sa spravidla chápe ako hodnota, ktorá vytvára ďalšiu hodnotu alebo 
nadhodnotu, ktorá ho tým pádom znásobuje hodnotu pôvodného kapitálu. Zjednodušene 
povedané, kapitál sa chápe ako forma bohatstva (napríklad v pozemkoch, budovách, 
výrobných strojoch, tovaroch, peniazoch), ktorá nie je určená  pre okamžitú spotrebu, 
ale predovšetkým pre vytváranie ďalšieho kapitálu alebo tovarov či služieb. Z takejto 
univerzálne chápanej definície kapitálu obvykle sa vyvodia rozličné formy kapitálu nielen 
v sfére hospodárstva (technologický, finančný, obchodný, bankový kapitál a pod.), ale aj 
v neekonomických oblastiach  ľudskej činnosti (spoločenský, duchovný, kultúrny, ľudský 
kapitál).  



 - 322 - 

Čo sa týka ľudského kapitálu ako schopnosti vytvárať inovácie, v poznatkovej 
ekonomike tento nadobúda povahu výrobného, ekonomického kapitálu. Ako zdôrazňoval 
G.Becker, „vyučovanie v škole, počítačový kurz, výdavky na zdravotnú starostlivosť a 
prednášky o potrebe presnosti a čestnosti sú takisto kapitálom v tom zmysle, že zlepšujú 
zdravie, zvyšujú zárobky, či pomáhajú človeku vychutnať literatúru počas väčšiny jeho 
života. Následne je úplne v súlade s tradičnou definíciou kapitálu, keď vravíme, že výdavky 
na vzdelávanie, tréning, zdravotnú starostlivosť a podobne sú investíciami do kapitálu. Avšak 
produkujú ľudský, nie fyzický či finančný kapitál, pretože nemožno oddeliť osobu od jej 
vedomostí, zručností, zdravia či hodnôt.” (Becker, 1990, s. 27). 

Ľudský kapitál ako schopnosť, skúsenosť a zručnosť tvoriť nové poznatky a inovácie 
niektorí autori členia na technický a podnikateľský kapitál. Prvý z nich zahŕňa systém 
technickej kultúry, uplatnený v získanej odbornej kvalifikácii a schopnosti permanentne 
pripravovať nové stroje, technológie, tovary, služby a pod. Druhý predstavuje systém 
humanitnej kultúry, ktorý sa vyjadruje v schopnosti meniť na základe inovácií existujúce 
hodnoty, pravidla, normy, vzťahy, manažérske systémy a pod. (Drumm, 1995, s.341-342). 

K nehmotným aktívam, ktoré v novej ekonomike významne determinujú efektívnosť 
a výsledky prakticky každej organizácie niektorí autori okrem ľudského kapitálu (human 
capital) zahrňujú štruktúrny (structural) a zákaznícky (customer) kapitál. A súhrn týchto 
nehmotných aktív je pomenovaný intelektuálnym kapitálom (intellectual capital) (Stewart, 
1999). Ľudský kapitál predstavuje vedomosti, schopnosti a skúsenosti vytvárať nové 
poznatky. Do štruktúrneho kapitálu sa zahŕňajú zaregistrované patenty, licencie, počítačové 
softwary a pod. Zákaznícky kapitál predstavuje predovšetkým všetko to, čo prinášajú dobré 
vzťahy s obchodnými partnermi, lojalita zákazníkov, vernosť firemnej značke a pod.    

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že tieto druhy nehmotných aktív alebo 
kapitálu majú spoločnú vlastnosť – sú produktom ľudskej schopnosti a kreatívnosti vytvárať 
inovácie v hocijakej sfére ľudskej činnosti. V danom prípade ide o formy „uskladňovania“ 
nových poznatkov a ich distribúciu. Patenty a licencie taktiež sú formou inovácií, nových 
poznatkov, ktoré za určitú cenu môžu byť k dispozícii všetkým záujemcom. Inovácie môžu sa 
vytvárať a využívať aj v jednotlivých výrobných organizáciách bez toho, aby boli 
patentované. Podobne aj zákaznícky kapitál, ktorý je výsledkom tvorivej činnosti pracovníkov 
organizácie, hľadaní účinných spôsobov komunikácie a formovania pozitívneho imidžu 
organizácie v očiach spotrebiteľov. 

Pre problematiku riadenia personálu a ľudských zdrojov, rozdeľovanie intelektuálneho 
kapitálu na ľudský, štruktúrny a zákaznícky alebo ich pomenovanie spoločným termínom 
ľudský kapitál je irelevantné. Intelektuálny kapitál je predovšetkým ľudskou schopnosťou 
vytvárať poznatky a inovácie a zároveň je neoddeliteľnou vlastnosťou ľudskej osobnosti. 
Z tohto dôvodu pomenovanie procesu tvorby inovácií a poznatkov ľudským kapitálom a ich 
„úpravu“ do podoby patentov, licencií a dobrého imidžu prípadne dobrých vzťahov 
so zákazníkmi považujeme sa za logické. Ľudský kapitál je este dosť zložitým a malo 
analyzovaným a teoreticky a vysvetleným hospodárskym a sociálnym javom.  

Jednou z dôležitých príčin gnozeologických ťažkosti ľudského kapitálu je zložitosť 
procesov jeho definovania a merania. Tento jeho špecifikum  čiastočne vyplýva 
z mechanizmov reprodukcie ľudského kapitálu, jeho dlhodobého cyklu tvorby a rozvoja. 
Hlavnou príčinou je predovšetkým spojitosť ľudského kapitálu s konkrétnou ľudskou 
osobnosťou. Vytvárať ľudský kapitál znamená pracovať s každým človekom, vychovávať ho 
a vzdelávať. Je to oblasť, v ktorej sa ekonómia stretáva s psychológiou, sociológiou a ďalšími 
vedami, ktoré sa  zaoberajú človekom. Ani investície do ľudského kapitálu neprebiehajú tak 
priamočiaro ako investície do fyzického kapitálu. Žiadny systém „účtovníctva ľudského 
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imania“ ešte neuspel v snahe vytvoriť presvedčivú metódu priraďovania finančnej hodnoty 
ľudským zdrojom, v každom prípade to znižuje pridanú hodnotu, ktorú môžu do organizácie 
vniesť ľudia. To ešte viac sťažuje pozorovanie vzájomných vzťahov ľudského kapitálu a 
ďalších ekonomických veličín (Bontis, 1999, s.176).  

Preto aj napriek existujúcim metodikám doteraz je dosť ťažko merať úrovne ľudskej 
tvorivosti a schopnosti tvoriť inovácie. Preto pre meranie ľudského kapitálu sa používajú vo 
väčšine prípadov nepriame a malo identifikovateľné metódy. Napriek tomu, ako zdôrazňuje 
J.Veber, „to že ide o veličiny ťažko identifikovateľné, špecifikovateľné či dokonca merateľné 
a vykazované, by nemalo byť dôvodom menšieho záujmu o ich štúdium a kultiváciu v každej 
organizácii, ktorá usiluje o úspech“ (Veber, 2003, s.305).   

Ako sme už hovorili, ľudský kapitál nemôže byť predmetom súkromného vlastníctva 
inej osoby alebo organizácie. V skutočnosti využitie intelektuálneho kapitálu pre jeho nositeľa 
– človeka  je predovšetkým práca. Preto jeho využitie podnikmi sa uskutočňuje podľa 
existujúcich noriem a pravidiel – vo forme nájomných vzťahov a v ich konkrétnom vyjadrení 
v pracovnej zmluve. Podobne sa formuje situácia na trhu práce, kde fyzické osoby ponúkajú 
svoje schopnosti a zručnosti a výrobné podniky na strane dopytu vyhľadávajú vzdelaných 
a kreatívnych ľudí, schopných vytvárať nové poznatky a inovácie.  

 

2 KREATÍVNE KLASTERY  AKO  FACILITÁTOR  ROZVOJA 
REGIÓNOV 

 

Pod kreatívnym klasterom v danej štúdii sa predovšetkým rozumie zoskupenie 
blízkych zameraním a svojou hlavnou činnosťou vzájomne previazaných výskumných, 
rozvojových a vzdelávacích inštitúcií alebo iných organizačných zložiek, ktoré v svojich 
činnostiach pozornosť venujú rozvoju ľudského potenciálu. Môžu zahŕňať vládne inštitúcie, 
univerzity a ich výskumne centra, iné vzdelávacie inštitúcie, výskumné a vývojové 
organizácie, obchodné komory a podnikateľské asociácie, ktoré poskytujú špecializované 
vzdelávacie programy. Sem môžu patriť organizácie a zložky, účelové zriadené pre výskum a 
transfer poznatkov.  

Z hľadiska rozvoja ľudského kapitálu a prosperity regiónu zriadenie podobných 
kreatívnych klasterov  ma význam z viacerých dôvodov. Predovšetkým je potrebne zdôrazniť 
relatívne nízku úroveň kapitálových investícií,  potrebných pre zriadenie a prevádzku 
kreatívnych klasterov v porovnaní napríklad z výrobnými a inými technologickými klastermi. 
Je to spojene s pomenovanými vyše vlastnosťami ľudského kapitálu, ktorý nemá hmotnú 
podobu a nemôže byť predmetom kúpy a predaja.   

Pre zriadenie pomenovaných kreatívnych klasterov v porovnaní a inými typmi nie je 
potrebná technička a technologická infraštruktúra a prítomnosť subjektov priemyselnej 
výroby. Aj relatívne zaostalé podľa súčasných kritérií regióny ako pravidlo majú k dispozície 
prítomnosť potrebných subjektov. Kreatívne klastery môžu vytvárať napríklad len 
vzdelávacie inštitúcie, napríklad stredne, vysoké a iné vzdelávacie centra. Zvlášť môžu 
vytvoriť kreatívne klastery len výskumné a vývojové zložky výrobných podnikov samostatne 
alebo v kombinácie s o samosprávnymi inštitútmi s účelom lepšieho zapojenia do modernej 
informačnej infraštruktúry. Toto platí aj pre kreatívne klastery zriadené len vzdelávacími 
inštitúciami.  A konečne kreatívne klastery môžu sa skladať z pomenovaných všetkých 
organizačných zložiek – stredných, vysokých prípadne iných škôl, výskumných 
a rozvojových organizácií výrobných podnikov a samosprávnych inštitucionálnych prvkov.   
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Predmetom činnosti kreatívnych klasterov by mali byť nasledovné aktivity:   

- vytváranie efektívnej inštitucionálnej a komunikačnej platformy, zabezpečujúcej 
rozvoj ľudského potenciálu v regióne; 

- vytvorenie dlhodobých funkčných a špecializovaných informačných sietí  
- spolupráca pri budovaní regionálneho inovačného centra a inej podpornej 

infraštruktúry pre podnikateľov; 
- zatraktívnenie a propagácia sociálneho a ekonomického prostredia regiónu založeného 

na rozvoji poznatkovej spoločnosti; 
- vytváranie podmienok pre zabezpečenie potrebnej a kvalitne vzdelanej pracovnej sily 

pre výrobnú prax, ako aj podmienok pre zastavenie odlivu vzdelaných ľudí z regiónu; 
- podpora investícií do rozvoja a vzdelania ľudských zdrojov; 
- získavanie prostriedkov pre rozvojové projekty v regióne prostredníctvom 

štrukturálnych fondov EÚ; 
- realizácia rozvojových, výskumno-vývojových, propagačných, informačných a 

vzdelávacích aktivít; 
- koordinácia spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a marketingu. 

Cieľom vytvárania inovačných kreatívnych  klasterov v oblasti vývoja a výskumu 
môže byt získanie inovácií a investícií do moderných technológií a strojov, vybudovanie 
regionálnych inovačných centier a rozvoj inovačnej infraštruktúry pre podnikateľov so 
zreteľom na dopady na životné prostredie a úsporu energie. Cieľom v oblasti vzdelávania a 
ľudských zdrojov je realizácia rozvojových aktivít na podporu synergie medzi regionálnym 
trhom práce a trhom komodít, vytvorenie podmienok pre zabezpečenie kvalitnej pracovnej 
sily pre výrobnú prax a rozvoj inovácií v regióne. V oblasti výroby inovačné kreatívne 
klastery napomôžu vytvoriť a optimalizovať špecializované dodávateľské reťazce a podporia 
domáci potenciál, koordinovať spoluprácu výroby a zvyšovať výkonnosť regionálnej 
ekonomiky.  

Zriadenie a prevádzka kreatívnych klasterov rozvoja ľudských zdrojov v regióne by 
malo priniesť synergetický efekt. Pre vzdelávacie inštitúcie by to znamenalo:   

• prispôsobenie vzdelávacích   študijných  programov a učebných osnov potrebám 
praxe;  

• zlepšenie vzájomnej komunikácie a spolupráce s výskumnými a vývojovými zložkami 
výrobných  podnikov;  

• permanentne mapovanie potrieb praxe; 
• vytváranie mechanizmov transferu  znalostí a inovácií  z výskumných centier do 

výrobných organizácií;   
• realizácia spoločné výskumných a vývojových  projektov.   

Pre firmy:  

• podpora výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom spoločných projektov medzi 
podnikmi alebo medzi podnikmi a vzdelávacími a výskumno-vývojovými 
organizáciami;  

• lepší prístup k informáciám a novým technológiám; 
• zlepšenie vzájomnej komunikácie a spolupráce medzi výrobnými podnikmi,  

vzdelávacími a výskumno-vývojovými inštitúciami, organizáciami samosprávy;  
• zefektívnenie  prístupu na lokálne aj globálne trhy prostredníctvom vytvárania 

a realizácie spoločných marketingových stratégií;  
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• prispôsobenie sa učebných študijných programov stredných a vysokých škôl potrebám 
praxe;  

• zapájanie do medzinárodnej spolupráce; 
• vyššia výkonnosť na základe lepšieho prístupu k vysokošpecializovaným poznatkom 

a informáciám;  
• získanie finančných zdrojov pomocou realizácie spoločných projektov.   

Pre samosprávu: 

• podpora výskumu, vývoja a rozvoja ľudského potenciálu v regióne; 
• zlepšenie vzájomnej komunikácie a spolupráce s firmami, vzdelávacími a výskumno-

vývojovými inštitúciami;  
• stabilizácia a rozvoj podnikateľského sektora v regióne;  
• Prispôsobenie  učebných osnov stredných škôl potrebám výrobných podnikov; ; 

Regionálne kreatívne klastery sú v každom prípade viac autonómne a sa nezakladajú 
len na národných systémoch podpory a rozvoja regiónov.  Toto je relevantné z dvoch hľadísk: 

- k vykazovaniu absencii možného vplyvu národných a európskych politických nástrojov 
na inovačné diania v regióne. Politické vedenie inovačných procesov, najmä vo viac 
úrovňovom systéme (multi level governance) sa nachádzajú vo vzájomnom pôsobení 
regionálnych, národných a politických subjektov. Medzi regionálnou, národnou 
a nadnárodnou politickou úrovňou existuje určité komplexné  rozdelenie práce, čo nutne 
vytvára efektívnu koordináciu opatrení: regionálna úroveň je predovšetkým pre 
vybudovanie kreativných centrov a zriadenie technologických transferov rovnako pre 
aktivity v rámci príslušnej politiky klasterov. Na národnej úrovne patria k nim 
pochopiteľne kompetencie pre univerzity, subvencie, výskum, rozvoj a inovácie. 
Nástroje regulácie na európskej úrovne zahŕňajú štrukturálne fondy rovnako rámcové 
programy pre výskum a technologický rozvoj (Cooce, Ph., Boekholt, P., Tödtling, F., 
2000, s. 71-73). 

- ďalší veľký hodnotový význam sa pripisuje spolupráce medzi podnikateľmi 
a výskumnými zariadeniami z iných regiónov a krajín. Také medzinárodné regionálne 
inovačné vzťahy umožňujú regionálnym hercom prístup k novým trhom, k vysoko 
špecifickým poznatkom a kompetenciám, ktoré neexistujú v regióne (Verwaltung 
innovativ, 2007,  s. 67-69).      
 

Len malo regiónov prezentujú silný inovačný systém, súčasťou ktorého sú kreatívne 
klastery. Inovačné systémy iných typov regiónov sa pochopiteľne odzrkadľujú cez špecifické 
ťažkosti: tak sú periférijné regióny, ktoré sa charakterizujú zlým vybavením  inovačných 
relevantných organizácií. V podobných typoch regiónov  absentuje nie len kritický počet 
inovatívnych firiem, ale aj tesná sieť zariadení generovania poznatkov (problém absencie 
hercov a zariadení) a systém rozvoja ľudského kapitálu. Inovačné systémy starých 
priemyselných oblastí vyžadujú vysoké kapitálové investície. V porovnaní  s tým úplne inak 
vyzerajú inovačne systémy s kreatívnymi  klastermi, ktoré nie sú odkázané na špecializáciu 
klesajúceho priemyslu a zároveň rovnako sa odzrkadľuje jednostranné vybavenie 
výskumných a vzdelávacích inštitúcií na starých technologických zariadeniach.  
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Today, during a globalisation epoch, there is a set of the transnational companies 
active worldwide. It goes without saying that they function and in Russia. But many of them 
face such problem, as contradiction cross-country-cultural. What is it? Why they appear?  

Russia long since was on a joint of Europe and Asia and consequently its culture is 
unique, it has adopted much from the West and from the east, but thus remained distinct from 
both cultures as a whole. And because of it there can be problems of mutual understanding of 
the western management and Russian staff, and the proverb «That to Russian well to the 
German it is bad» is now known. For example, in one company the director (the citizen of the 
USA) has forbidden to do to employees compliments, because it on its submissions "sexual 
harassment". It has led to that a part of employees have left after a while, and the remained 
steels to work worse. The reason is very simple employees-Russians not can to work without 
encouragement of their appearance as have got used to it for a long time already and their 
simple compliment encourages, cheers up, and the compliment from the heads is capable even 
to stimulate work, the woman feels that it appreciate. This is another example of carrying over 
of the western values on the Russian staff. The hypermarket management "Mega" in St.-
Petersburg has entered, apparently, the usual European rule: the employee of the organisation, 
any status, should not name on a patronymic. After a while the part of Russian company 
management has left, and new arrived on their posts long were not detained. The management 
puzzled a question: Why? And the answer was simple - any Russian chief respecting will not 
allow «to address to itself, as to the boy», that is without a patronymic.  

The conclusion is simple - the problem of all cross-country-cultural of contradictions 
consists in attempts to suppress norms of one culture of norm other. It is impossible to 
transfer the western norms on Russian staff. What is the main principle of globalisation? It 
consist on association of the different nations, the countries, open trading space, but thus with 
preservation of cultural values of each separate nation. It is necessary to follow simply to this 
method and before to enter any innovation to muse, as the staff will react to it, and to consult 
on Russian colleagues or experts. 
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Modern Russia, wishes it that or not, follows an impulse which has been given it more 
one and a half thousand years ago arisen then by the Slavic people. Slavs had energy and to 
aspiration to new in the same way, as well as close relatives – Germen. However if Germen 
have moved on a meeting of Roman empire, on its fertile earths our ancestors have preferred 
to go to an impassable taiga of the Eastern Europe. The aspiration to the novel earths, to not 
learn – also is this Slavic impulse inherited by us from ancestors. Further, following this 
impulse Russians have run in impassable Siberia and the Far East. Have opened Antarctica. 
The first have departed to space.  

A heritage of this Slavic impulse is the territory of Russia stretched in northern widths 
from Atlantic to Pacific Ocean. Snow lies on our earth of 9 months in a year (for comparison 
in France snow loss is a transport paralysis). Agriculture in our territory is risky (unlike the 
same France, Italy, the USA, etc. the developed countries). Creation of overland transport 
communications is interfaced to difficulties – extent of territories, zones of a permafrost and 
annual differences of temperatures, from-40C to +40С that destructive influences a firm road 
cover (so for example, in the USA, Germany which territories penetrate highways, difference 
of temperatures reaches no more 30С. Limits transport communication with an external world 
and absence of non-freezing seaports in modern Russia (Russia had non-freezing ports during 
Catherine II and I.V.Stalin's epoch which are by this time lost). For comparison, the USA has 
non-freezing ports at Pacific and Atlantic coasts, and together with overland transport system, 
America turns to the central transport knot of a planet. But favourable enough position of 
France which is transport knot of the Western Europe is a little excellent also geopolitical; 
Great Britain, transport knot of northern Atlantic.  

At the same time on territory of Russia there passed a main transport highway of an 
antiquity – the Great Silk Way, connected the East and the West. The Silk Way served as the 
precondition of occurrence of great Asian empires – Hunnu, Gunnov, Tjurok, Arabs, 
Mongols. The great Way required order maintenance on all its extent. Reach it empires could 
only. And the empire existed so long, how many it in a condition was to support the Silk 
Way. 

Peter I, and then and Catherine II, realising to the full geopolitical position of Russia 
in the world, aspired to create system of transport communications, having expanded quantity 
of non-freezing ports in the west and the east of Russia and having connected their overland 
roads. On a boundary of the XIX/XX-th centuries the Trans-Siberian railway has connected 
the West and the east, Russia has acquired chance to become in transport knot of a planet, or 
«an earth core» (in English heartland, «heartland» - the term entered by British politician 
H.Makinderom, describes the countries with mainly overland communications, it is opposite « 
rimland », eng. rimland, designating the marine countries). It was promoted also by 
rapprochement with Germany in second half XIX century As a result there were serious 
preconditions to that Russia and Germany become geopolitical leaders, and having created the 
Euroasian transport artery, will press «the empress of the seas» Britain, and behind one both 
France, and the USA.  
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Meanwhile, created in the USA admiral A.Mehenom the geopolitical doctrine of the 
sea power has been aimed at the overland countries, first of all Germany and Russia. The 
main idea to have advantages it is necessary to dominate on marine communications. The 
countries having extended overland communications threaten sea powers, therefore, not to 
admit their superiority, is necessary - not to suppose "anaconda" strategy that the overland 
countries (heartland) had constantly active ports, to introduce split to the countries heartland. 
It is remarkable that the policy of Britain, France, and in a certain measure and the USA (i.e. 
the countries rimland) has been directed on introducing split to interaction of Russia, 
Germany and Austro-Hungary. And with that it was possible to tear off Russia from Germany 
and to contrast them one another, and I World war became possible.  

Russia as heartland always tested "an anaconda" call thrown by sea powers – Ottoman 
empire, Sweden, and further Britain and the USA. The national idea justifying its access to 
the sea was the answer to this call. Originally it – «Russia – the third Rome», i.e. Russia is the 
successor of Orthodoxy – true Christianity which it should bring to all people, but inclusion in 
an orbit of Russia of Muslim and other not Christian people, has called into question this idea. 
Soviet Union has put forward idea of the communism which "happiness" will be brought to 
other people with the help of "world revolution», and further by means of clearing of these 
people of fascism. Soviet Union has crushed fascism, has included in the orbit of country of 
Eastern Europe, has won round many developing countries of Asia, Africa and America, has 
created a rocket-nuclear sword – and by that has broken off "an anaconda" stranglehold. But 
has not made the most important thing – did not become the transport centre of a planet 
because of the closeness from the capitalist world. As a result, having reached resources in 
struggle against "anaconda", the USSR has collapsed. 

Modern Russia to be saved, should counteract "an anaconda" call as in Russia does not 
remain non-freezing ports, and their quantity is smallest. But preservation cannot be end in 
itself. The geopolitical reference point is necessary. Feature of our time that such reference 
point cannot be any more «the Third Rome», "Communism", the world became pragmatic and 
ideological reference points do not involve people. And here such pragmatical idea as 
transformation of Russia into the transport centre of the world can be quite clear much. By the 
geopolitical position Russia can connect Europe and the Far East, the North America and 
Europe, Europe and Central Asia. As a matter of fact, Russia has today chance to turn to 
global transport and power knot with which as once the Silk Way could enrich and the holder 
of an inn and the cameleer and the enterprise and the whole states.  

In my opinion, the present situation in Russia that to us not interestingly direct 
opposition I Will sink down, is not interesting to us struggle for "democracy" and "human 
rights", are already uninteresting both communism and idea 3 Rome, and here development of 
logistical business in all its displays and its inclusion in globalisation process is that can be 
interestingly many. 
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ABSTRAKT  
 
V príspevku sme sa pokúsili o rámcovú operacionalizáciu problému rozvoja ľudského potenciálu, ľudských 
zdrojov - vzdelávania a prípravy pre regionálny trh práce, konkrétne oblasť   vzdelávania dospelých  - 
uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov firiem. Viedla nás k tomu predovšetkým potreba praxe, kde sa 
stále výraznejšie prejavuje požiadavka efektívnosti a návratnosti prostriedkov vynaložených na vzdelávanie 
v prospech regionálneho rozvoja, riešenia zamestnanosti a optimálnych riešení v oblasti rozvoja a využitia 
ľudského potenciálu pre regionálny trh práce. Riešeníe týchto problémov je však i šanca pre jedinca, jeho 
potrebný rozvoj potenciálu je výzvou pre sféru vzdelávania v kontexte regionálneho rozvoja. 
 
Kľúčové slová: ľudský potenciál, rozvoj ľudských zdrojov, kompetencie, vzdelávanie dospelých, celoživotné 
vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, systémový prístup, regionálny rozvoj, regionálny trh práce 
 

ABSTRACT 
 
In the paper we have tried upon the framework of the operationalization of the problem of development of 
human potential, human resources – education and training for the regional labour market, particularly 
adult learning – job seekers and employees of companies. We were led to this mainly by the need of practice, 
which still tends the demand of efficiency and return of funds spent on education in favour of regional 
development, employment and optimal solutions in development and use of human potential for the regional 
labour market. Solving these problems is also a chance for an individual, his required development of 
potential is a challenge for the sphere of education in the context of regional development. 
 
Key words: human potential, the development of human resources, competence, adult education, lifelong 
learning, other education, system approach, regional development, regional labour market 
 

ÚVOD 
 

Trendy regionálneho napredovania žiadajú aktívne reagovať na očakávané zmeny 
a úspešní budú tí, ktorí včas zachytia zmenu hodnôt a dokážu spojiť správnu stratégiu 
s tvorbou regionálnych hodnôt. Život ukázal, že víťazia pragmatické prístupy, hľadá sa to čo 
funguje, lebo to je teraz najdôležitejšie. Je to obdobie, kedy nemôžeme ponúkať len to čo 
vieme, ale to, čo je potrebné. Už nie je potrebná deľba práce, vysoká špecializácia, atď. 
Rýchlosť modernej doby vyžaduje integrované pracovné úsilie s tlakom na získanie 
maximálnej konkurenčnej výhody. Akcent rozvoja ľudského potenciálu, dôraz na schopnosti 
a znalosti, na celoživotné vzdelávanie aktivované globálnym hospodárstvom, integritou úsilia 
a práce, dôverou a spoluprácou, kladie nesmierne významnú úlohu na regionálny rozvoj. 
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Nevyhnutná potreba rozvoja ľudského potenciálu nás vedie k mnohým inovačným 
myšlienkam, ale aj ku komplexným programom vo vzdelávaní, ktoré sú flexibilnejšie 
a modulárne vzájomne prepojené s veľkou možnosťou výberu a vysokým stupňom 
individualizácie. Vzdelávanie dospelých musíme dnes chápať ako otvorený 
a komplementárny komponent systému celoživotného vzdelávania človeka, ktorý dopĺňaním 
systému školského vzdelávania vytvára dospelým ľuďom možnosť a príležitosť adaptácie na 
momentálny stav, ale aj perspektívny vývoj regionálneho pracovného trhu.  

 

ĽUDSKÝ POTENCIÁL  A TRH PRÁCE 
 

V manažmente ľudských zdrojov je ľudský potenciál chápaný ako dynamická 
veličina. Predstavuje integrovanú vedomú i nevedomú stránku jedinca. Rozdiel medzi 
reálnym stavom -kapitálom a možným stavom predstavuje priestor, o ktorý človek môže 
zvýšiť svoj ľudský potenciál. Pre jeho meranie neexistuje žiadny objektívny ukazovateľ, preto 
ho hodnotíme iba vo vzťahu k zvyšujúcim sa nárokom určitej práce – profesie, funkcie. 
Vysoký potenciál jedinec môže zvýšiť úroveň svojho ľudského potenciálu a následne 
možnosť jeho uplatnenia v zamestnaní ako aj v súkromnom živote. Ľudský kapitál má 
nehmotný charakter a tvorí ho získané vedomosti, zručnosti, návyky, motivácia a energia 
ľudí. Všetky náklady spojené so zvyšovaním schopností ľudí sa chápu ako ľudské investície. 
Ich najdôležitejšie zložky sú výchova a vzdelanie, zdravotná starostlivosť, pracovná migrácia 
(Liptáková, 2007). Najdôležitejším zdrojom rastu a rozvoja krajiny je ľudský potenciál 
tvorený vedomosťami, schopnosťami a vzdelaním, ktorým disponujú jej obyvatelia. Toto 
tvrdenie by sa mohlo aplikovať aj na región. Ľudský potenciál v regióne prispieva ku 
prosperite priamo a to zvyšovaním produktivity práce, umožnením rýchlejšieho prijímania 
technológií. Dôležité sú i dôsledky jeho pôsobenia v iných oblastiach spoločenského života, 
ktoré nepriamo prispievajú k výkonnosti regionálnej ekonomiky t.j. zlepšenie zdravotnej 
úrovne obyvateľov, kvality medziľudských vzťahov, vytváranie prostredia vyššej 
motivovanosti a občianskej participácie. 

Podľa Skokana (2004) by sa mali opatrenia zamerané na ľudské zdroje orientovať na 
zlepšenie životných podmienok obyvateľov regiónu, na zlepšovanie kvalifikačnej štruktúry 
pracovných síl rôznymi typmi vzdelávacích aktivít, zlepšovanie kvalitatívnej ponuky 
pracovných síl priamou podporou tvorby pracovných miest, ktoré podporujú inovácie 
a podnikateľské subjekty v regióne. Ľudské zdroje sú najdôležitejším prvkom rozvoja 
regiónu. Vzdelaná pracovná sila je kľúčovým konkurenčným faktorom. 

Zatiaľ, čo v minulosti sa k základným akcelerantom dynamizácie ekonomiky rátali 
technológie, finančný kapitál a pracovná sila, dnes už to neplatí, lebo primárny význam a  
kapitál reprezentujú vedomosti, vzdelanosť a schopnosti ľudských zdrojov. 

S existenciou regionálneho trhu práce je úzko spojený sociálno-ekonomický jav – 
regionálna nezamestnanosť. Predstavuje dôsledok a súčasne prejav nerovnováhy na 
regionálnom trhu práce, medzi ponukou a dopytom po práci. Miera regionálnej 
nezamestnanosti je determinovaná mierou ekonomického zdravia regiónu. Je to vážny 
ekonomický problém, pretože reprezentuje stratenú potenciálnu hodnotu ekonomiky daného 
regiónu, ale zároveň i  sociálny indikátor, lebo nezamestnanosť je spojená s takými 
spoločenskými javmi, ako napríklad zlé mentálne a fyzické zdravie, zvýšená rozvodovosť, 
kriminalita, rast delikvencie a násilia a pod. Neustále vysokú mieru nezamestnanosti na 
Slovensku sprevádza nielen regionálna koncentrácia medzi okresmi a v ich rámci aj vekové 
odlišnosti, ale aj rastúca náchylnosť na nezamestnanosť, spôsobená úrovňou kvalifikácie, 
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ktorá ustavične koreluje s celou škálou sociálnych faktorov. Pri tvorbe regionálnej politiky 
zamestnanosti by nemala absentovať ani problematika rozvoja ľudských zdrojov, ktorá by 
mala byť prepojená na opatrenia zamerané na podporu zlepšenia zamestnateľnosti ľudí na 
regionálnom trhu práce a na podporu adaptability podnikov a ich zamestnancov. 

Bedrnová (2000) venuje pozornosť problematike kompetencie, ktorá podľa nej 
najvýstižnejšie vyjadruje dynamiku vzťahu človeka a práce. Dáva ju do súvislostí s pojmami: 
pracovná sila, pracovná spôsobilosť, kvalifikácia a zaoberá sa vzájomnými vzťahmi týchto 
kategórií. V tejto súvislosti môžeme hovoriť o špecifikácii profesijnej a sociálnej kompetencie 
potrebnej na úspešné uplatnenie sa na trhu práce a podpora regionálneho rozvoja. 

OECD i jej členské štáty zdôrazňujú nesmierny význam spôsobilosti človeka pracovať 
s informačnými a komunikačnými technológiami pre úspešný život v 21. storočí a túto 
spôsobilosť zaraďuje medzi kľúčové kompetencie. Turek (2002) zdôrazňuje jeden z hlavných 
cieľov vzdelávania dospelých rozvoj kľúčových kompetencií, nakoľko celoživotné povolania 
v podstate odumierajú. Preto vo všetkých vyspelých štátoch sveta je snaha nájsť, definovať 
a v ľuďoch rozvíjať také kompetencie, ktoré sú využiteľné vo väčšine povolaní a umožnia 
jedincovi zastávať celý rad pracovných pozícií a funkcií, umožnia jedincovi úspešne sa 
vyrovnať s rýchlymi zmenami v práci, osobnom i spoločenskom živote. Na konferencii 
Vzdelávanie pre zajtrajšok (Vzdelávanie pre zajtrajšok, Bratislava, 2001) sa kľúčové 
kompetencie definovali ako dobrá schopnosť učiť sa, vrátane motivácie k učeniu sa., 
schopnosť samostatne navrhovať vlastné celoživotné vzdelávacie stratégie., schopnosť učiť sa 
s inými a od iných – práca v tíme., zručnosť v práci s informačnými a komunikačnými 
technológiami a prostriedkami ako zdrojom informácií, ako nástrojom učenia sa 
a komunikácie v sieti s inými., náročnosť a kritické myslenie., jazykové a komunikačné 
schopnosti nad rámec materinského jazyka v prostredí medzinárodného sveta. 

Regionálna politika zamestnanosti je zameraná na dlhodobo strategické investovanie 
do vzdelania a do profesií, poradenstva, ktoré sú potrebné pre trh práce v súčasnosti i pre trh 
práce v blízkej budúcnosti. Preto sa na financovaní celoživotného vzdelávania podieľajú obce, 
štát, združenia, verejnoprávne inštitúcie, nadácie, zamestnávatelia i samotní učiaci sa 
(Židziková, 2006). Podpora celoživotného vzdelávania zameraného na udržanie a zvýšenie 
schopnosti zamestnať sa a byť konkurencieschopným na trhu práce je súčasťou programov 
a opatrení v rámci rozvoja ľudských zdrojov. 

 

ROZVOJ  ĽUDSKÝCH  ZDROJOV 
 

Rozvoj ľudského potenciálu bude nielen predpokladom úspešnej kariéry, 
osobnostného rozvoja a sebarealizácie, ale aj podmienkou pre aktívnu účasť na regionálnom 
rozvoji. Pre anticipáciu vzdelávacích potrieb regiónov sú signifikantné údaje vzdelanostnej 
úrovni obyvateľstva. I keď sa dá konštatovať, že vzdelanostná úroveň obyvateľstva je 
relatívne vysoká a na primeranej úrovni sú aj odborné znalosti zamestnancov, viac ako 50% 
obyvateľov so základným a neúplným stredným vzdelaním má čoraz väčšie problémy 
uplatniť sa na trhu práce.  

Rozvoj ľudského potenciálu úzko súvisí s profesijnou andragogikou, ktorá 
sa zameriava na skúmanie výchovy a vzdelávanie dospelého človeka v jeho profesijnom 
živote. Môžeme to povedať aj inak – jej predmetom je skúmanie intencionálnej socializácie 
dospelého človeka v oblasti profesijnej práce. Mohli by sme hovoriť aj špecificky 
o profesijnej socializácii ako o procese transmisie a akceptácii vzorov profesionálneho 
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správania sa, konania, zmýšľania, ako aj špecifických foriem kultúry profesionálnej práce. 
V literatúre sa stretávame aj s termínom „andragogika práce“, ktorá skúma dospelého 
človeka v oblasti jeho práce, jeho prípravy na prácu, prispôsobovanie sa pracovným 
okolnostiam a kvalifikačnému procesu. Ak je úlohou teórie pozorovanie nových javov, faktov 
a vzťahov medzi nimi a vytváranie určitého systému poznania, tak potom profesijná 
andragogika (Prusáková, 1998) má ambície stať sa teóriou pre oblasť profesijného 
vzdelávania a personálneho riadenia skúmaním týchto oblastí a odhaľovaním možností 
pomoci dospelému človeku pri riešení problémov jeho profesijného života.      

Vzdelávanie sa  musí stále viac zameriavať na opatrenia on the job, na poradenstvá, 
musí byť profesijne zamerané. V globalizovanej ekonomike prúdi kapitál do tých podnikov, 
ktoré vedia všetky zdroje inteligentne využívať a pridať k ním hodnotu. Kľúčovým faktorom 
úspechu sa stanú vzdelaní a vyškolení ľudia.  

Každý človek sa môže učiť v najrozličnejších vzdelávacích situáciách a v ideálnom 
prípade sa stať striedavo učiacim sa subjektom a učiteľom v spoločnosti, ktorá sa učí. 
Sebarealizácia účastníka a účasť na rozvoji spoločnosti majú ísť ruka v ruke. Pozícia človeka 
v spoločnosti bude stále určovaná vedomosťami, ktoré si osvojil. Nehovoriac o tom, že 
vzdelávanie prináša so sebou aj rozvoj inteligencie, nové pohľady na svet a duševnú mladosť. 
Vzdelávanie je úzko spojené s využívaním voľného času. Pracovný čas a zvyšovanie 
kvalifikácie v rámci tohto času je veľmi dôležité, ale významné je i všeobecné a profesijné 
vzdelávanie v rámci voľného času. Voľný čas môže mať aj negatívny rozmer, ak je spojený 
s nezamestnanosťou. No aj tu vzdelávanie zohráva svoju pozitívnu úlohu, nielen vo vyplnení 
tohto času, ale aj vo vytváraní predpokladov zmeny existujúceho stavu. 

Svet okolo nás sa mení tak rýchlo, že sa musíme neustále interaktívne a rekurzívne 
učiť novým veciam, čo odôvodňuje potrebu celoživotného vzdelávania. Zahŕňa vzdelávanie 
občanov v predproduktívnom veku, ktorého základ tvorí vzdelávanie v školskom systéme 
v školách a v školských zariadeniach a ktorým získavajú stupeň vzdelania absolvovaním 
základnej, strednej alebo vysokej školy. CŽV ďalej zahŕňa vzdelávanie v produktívnom veku, 
spravidla profesionálne odborné vzdelávanie vrátane vzdelávania v nezamestnanosti 
a vzdelávanie v poproduktívnom veku života. Koncepcia celoživotného vzdelávania 
v Slovenskej republike definuje celoživotné vzdelávanie ako výchovné a vzdelávacie aktivity 
uskutočňované v školskom subsystéme vzdelávania (materské, základné, stredné a vysoké 
školy) t.j. formálne vzdelávanie a v subsystéme mimoškolského vzdelávania (podnikové, 
rezortné, záujmové, občianske, iné vzdelávanie) t.j. neformálne vzdelávanie. Oba subsystémy 
vzdelávania možno charakterizovať ako organizovanú činnosť cielenú na získanie vedomostí, 
schopností a zručností potrebných pre výkon konkrétnych činností, pričom v oboch 
systémoch je uskutočňovaná inštitucionálne, je štruktúrovaná podľa cieľov, počtu hodín 
a podpory učenia sa. Ďalšie vzdelávanie sa uskutočňuje v ustanovizniach rôznymi 
krátkodobými a dlhodobými vzdelávacími aktivitami rôznych foriem (napr. seminár, školenie, 
kurz) v rozličných organizačných formách štúdia (štúdium popri zamestnaní, doplňujúce 
štúdium, rozširujúce štúdium, špecializačné štúdium, rekvalifikačné štúdium). V ďalšom 
vzdelávaní sa využívajú tradičné i najnovšie metódy vzdelávania vrátane multimediálnych 
prístupov (korešpondenčné  vzdelávanie, dištančné vzdelávanie, videokonferencie, 
vzdelávanie pomocou počítačových sietí). 

V legislatíve absentuje vymedzenie postavenia a pôsobnosti orgánov štátnej správy 
a samosprávy v ďalšom vzdelávaní, predovšetkým vymedzenie kompetencií v organizovaní, 
resp. koordinovaní ďalšieho vzdelávania vo svojej pôsobnosti a podľa vlastných regionálnych 
potrieb. V dnešných podmienkach ťažiskovou podstatou vzdelávania nemôžu byť programy 
zamerané na „krásu“, či atraktívnosť, nekriticky prebrané z iného prostredia a regiónov, 
programy bez potrebnej flexibility, a podobne, ale musia to byť programy, ktorých ťažisko je 
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založené na exaktnosti, vysokej kvalite, vysokej účinnosti foriem a metód, ale hlavne na 
zabezpečení maximálnej efektívnosti a návratnosti vynaložených zdrojov a prostriedkov. Ide 
o napĺňanie základných funkcií vzdelávania – motivačné, sociálne a ekonomické. Preto 
hlavnou úlohou vzdelávacích inštitúcií v riadení rozvoja ľudských zdrojov, je presvedčivo 
dokázať a garantovať, že investície do vzdelávania sú najlacnejšie a najefektívnejšie, aktuálne 
hľadať najúčinnejšie formy a metódy pre úspešné zvládnutie požiadaviek praxe. 

V oblasti ďalšieho vzdelávania nie je v súčasnosti systémovo doriešená tvorba, 
sprostredkovanie a rozširovanie informácií v regiónoch. Zo strany občanov je dlhodobo 
pociťovaný deficit informácií o možnostiach vzdelávania. Existujú síce čiastkové informačné 
systémy, avšak chýba ich vzájomné spojenie vrátane prepojenia so systémom vzdelávacích 
možností v regiónoch, a to nielen v nadväznosti na nezamestnaných občanov ale i na tých, 
ktorý majú záujem nájsť si novú možnosť sebarealizácie. Poradenské služby poskytujú Úrady 
práce, sociálnych vecí a rodiny v regiónoch predovšetkým pre uchádzačov o zamestnanie 
a záujemcov o zamestnanie. Predpokladom zabezpečenia efektívneho fungovania trhu práce 
a prevencie nezamestnanosti je vytvorenie funkčného, efektívneho a komplexného 
informačno-poradenského systému zameraného na voľbu povolania, poradenstvo pri výbere 
zamestnania a zamestnanca v úzkej súčinnosti so systémom ponuky možností vzdelávania, 
ktoré je predpokladom lepšieho uplatnenia sa na trhu práce a tým prispieť k rozvoju ľudských 
zdrojov, podnikateľských aktivít a regiónu. 

Dynamika výskumu, vývoja, projektovania, výroby, predaja, distribúcie a konečnej 
spotreby sa mení tak radikálne, že dnes už vôbec nejde o cyklické doplňovanie vedomostí ako 
tomu bolo v minulosti, ale o permanentne prebiehajúci proces, ktorý každého človeka núti 
udržovať krok s meniacimi sa podmienkami regiónu.  

 

MANAŽMENT OPTIMALIZOVANIA PODMIENOK VZDELÁVANIA V 
REGIÓNOCH  
     

Učenie a vzdelávanie je nepretržitý proces a preto je potrebné pristupovať k nemu na 
základe systémového prístupu. Ak chceme, aby vzdelávanie bolo efektívne, je potrebné 
k nemu pristupovať na základe určitej koncepcie. Systémový prístup je prostriedok, ktorý 
môže zabezpečiť, že vzdelávanie bude efektívne a bude v súlade s potrebami trhu práce. 
Tomanová (2009) zdôrazňuje nutnosť programov na podporu rastu zamestnanosti, 
posilňovanie ľudských zdrojov a kapacít pre uplatnenie na trhu práce najmä podpory 
vzdelávania a prípravy pre trh práce, pretože vzdelanie a zamestnanie predstavuje 
najefektívnejšiu prevenciu pred rizikom chudoby a prispieva k regionálnemu rozvoju. To si 
vyžaduje masívnejšie investície do rozvoja ľudského kapitálu. 

Pretože identifikácia hlavných postupov vo vzdelávaní a tvorba systému vzdelávania 
vedie k dosahovaniu návratnosti investícií prostredníctvom rozvoja ľudí ďalším vzdelávaním, 
systémový prístup vzdelávania ako metodologický nástroj musí byť nevyhnutne formulovaný 
konštruktívnym spôsobom, teda tak, aby umožňoval riešiť konkrétne problémy a bol 
flexibilný. Charakterizuje ho štruktúra, regulované fungovanie procesov, konzistencia 
jednotlivých článkov systému a jasne stanovená stratégia s presne určenými cieľmi 
v systémovom prístupe – analýza vzdelávacích potrieb, plánovanie a projektovanie 
vzdelávania, metódy vzdelávania, realizácia a priebežná kontrola vzdelávacieho programu 
a hodnotenie vzdelávania (Prusáková, 2000). Stále  viac sa dostávajú programy „šité na 
mieru“, ktoré berú do úvahy faktory ako a kedy sa na nich dospelí môžu zúčastniť, miestne 
špecifiká, vzdelávacie potreby a schopnosti. Ale všetky tieto rôznorodé možnosti musia byť 
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predsa súčasťou väčšieho celku. A preto je treba zamerať pozornosť aj na také kľúčové 
otázky ako je dlhodobá koncepcia vzdelávania dospelých v spoločnosti s dôrazom na 
nezamestnaných, integrácia jeho jednotlivých prvkov (trh práce, osoby patriace do osobitnej 
skupiny napr. ZPS osoby, osoby po rodičovskej dovolenke, absolventi, osoby nad 50 rokov 
veku...). Ak chceme vytvoriť vhodné podmienky pre systémový prístup k vzdelávaniu 
osobitnej skupiny dospelých, je nevyhnutná vertikálna integrácia – školský systém 
a vzdelávanie dospelých, ako i horizontálna integrácia – politika vzdelávania dospelých, 
politika zamestnanosti a politiky pracovísk (zamestnávateľských zväzov) v regiónoch. 

Za jednu z hlavných strategických úloh pri riešení rozvoja ľudských zdrojov 
považujeme systémový prístup, tj. Komplexné riešenie vzdelávania z pohľadu technológie 
vzdelávania vo väzbe na jeho ekonomické, sociálne a spoločenské aspekty v regiónoch. Ide 
o vypracovanie takého uceleného systému – manažmentu vzdelávania zamestnancov a 
nezamestnaných, ktorý plne rešpektuje záujmy a potreby všetkých zúčastnených subjektov – 
nezamestnaného, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnávateľov a realizátora. Ide 
o veľmi zložitý a náročný proces, ktorý má nielen regionálny, ale i  celospoločenský rozmer 
a zahrňuje v sebe celú škálu zásadných otázok, ako napríklad: 

- Ako motivovať nezamestnaných a zamestnancov, aby sa chceli zúčastňovať na procese 
vzdelávania? 
- Ako programovať vzdelávanie, aby vždy odrážalo objektívne potreby všetkých 
zúčastnených subjektov? 
- Ako vytvárať podmienky, ktoré umožnia v plnej miere využívať výsledky vzdelávania 
a podporiť rozvoj ľudského potenciálu a rozvoj regiónu? 
       

Úspešné zvládnutie riešenia týchto a ďalších otázok navrhujeme v regionálnom 
zabezpečení systémovým prístupom, teda systémom, ktorý dokáže úspešne zvládnuť riešenie 
väzieb a vzťahov medzi všetkými komponentmi vzdelávania čo najefektívnejšie: záujmy, 
potreby, výsledky na jednej strane a postupy, formy, metódy na strane druhej. Z hľadiska 
realizácie vzdelávania a najmä dosiahnutia jeho vysokej efektivity – to znamená vysoká 
kvalita za „minimálne“ náklady, prioritné miesto zaujíma riešenie projektovania 
a programovania. Projektovanie znamená odpoveď na otázku „Kam chceme ísť?“ 
a programovanie znamená odpoveď na otázku „Ako dosiahnuť stanovený cieľ?“. Aj keď 
samotné otázky pôsobia dojmom jednoduchosti, ich riešenia považujeme za veľmi náročný 
proces, ktorý sa nezaobíde bez uplatnenia synergickej metódy – že do vzdelávania musia 
vstúpiť všetky spoločenské systémy t.j. legislatíva, školstvo, podnikateľské subjekty, 
vzdelávacie inštitúcie a podobne.  

Tůma (1999) doporučuje vybudovať efektívny systém vzdelávania, ktorý okrem 
implementácie už existujúcich zahraničných prístupov sa pokúsi o hľadanie vlastnej cesty 
zohľadňujúcej špecifičnosť podmienok nielen v rámci jednotlivých podnikateľských 
subjektov v regiónoch, ale aj v rámci slovenského naturelu, ekonomického, sociálneho 
a kultúrneho prostredia. Prax nám potvrdzuje, že programy rozvoja ľudských zdrojov sú 
efektívne, len ak spĺňajú určité ciele, ktoré vychádzajú z potrieb konkrétnych regiónov, 
zamestnávateľov, ako aj z potrieb ľudských zdrojov. Je nutné zabezpečiť vznik účinnejších 
systémov poradenstva – vzdelávania tak, aby ľudia boli nielen vzdelaní, ale i zamestnateľní. 
Problém poradenstva a rekvalifikácie nezamestnaných videl i riaditeľ projektu PHARE 
„Vzdelávanie a rekvalifikácie dospelých v regiónoch“ Engelshoven (1999). Uvedený problém 
ponímal v dvojitej dimenzii, avšak nie z matemetického hľadiska. Charakterizoval tieto 
dimenzie nasledovne: 

- úspešný postup hľadania práce aktívnym sprostredkovaním trhu práce  
- účinné poskytovanie odborného vzdelávania a výcviku vzdelávacími inštitúciami  
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Medzi potrebou ľudí na trhu práce a potenciálom vzdelávacieho aparátu sa tvorí vzťah 
zamestnanie – vzdelávanie, ktorý je optimalizovaný poradenstvom. Je treba formovať 
myslenie ľudí a dodávať im sebavedomie. Tu je nové pole pôsobnosti i pre vzdelávacie 
inštitúcie a úrady práce. Systémy vzdelávania v regiónoch sa zameriavajú na ekonomické 
a sociálne ciele zamestnávateľa, špecifickú odbornú zameranosť, bezplatnosť pre účastníkov, 
určitú mieru záväznosti absolvovania, viazanosť absolvovania na funkčný a platový rast 
a pod., sú postavené na zistenej potrebe vzdelávania (vlastnými zdrojmi, dodávateľským 
spôsobom alebo kombináciou oboch). 

Prax naznačuje, že plány rozvoja ľudských zdrojov a zvyšovania kvalifikácie 
zamestnancov majú vypracované prevažne veľké zamestnávateľské subjekty. Úplne detailne 
spracované sú vo firmách s prevažujúcim zahraničným kapitálom. V zamestnávateľských 
subjektoch strednej veľkosti (v závislosti od počtu zamestnancov) má rozvoj ľudských 
zdrojov prevažne príležitostný charakter. Malé zamestnávateľské subjekty vzdelávajú svojich 
zamestnancov buď príležitostne, alebo vzdelávanie nezabezpečujú. Dôležitým faktorom 
ovplyvňujúcim zabezpečovanie rozvoja potenciálu zamestnancov je finančná náročnosť. 
Ochota podieľať sa na nákladoch na vzdelávanie rastie s ekonomickým postavením 
zamestnávateľa v regiónoch a schopnosťou využitia finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu 
a z EÚ, kde sú možnosti prefinancovania vzdelávania zamestnancov do výšky 80% nákladov. 
V súčasnosti konkrétnou progresívnou podporou je efektívne využitie nástrojov aktívnych 
opatrení v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti – vzdelávanie a príprava 
pre trh práce, teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí 
a odborných zručností v súlade s implementáciou Sektorového operačného programu Ľudské 
zdroje (SOP ĽZ) a Národným projektom XI ( teoretická a praktická príprava zamestnancov na 
získanie nových vedomostí a odborných zručností), ktoré prispievajú k rozvoju ľudských 
zdrojov a podpory podnikateľských aktivít v regiónoch.  

Pri charakterizovaní programov rozvoja ľudských zdrojov v regiónoch: 

- v zamestnávateľských subjektoch - naša prax naznačuje, že v prvom rade zabezpečujú 
manažérske kurzy, jazykové kurzy (anglický jazyk), kurzy súvisiace s uplatňovaním nových 
technologických postupov a techniky, odborné (ekonomické, právnické...) kurzy slúžiace na 
doplnenie vedomostí a zručností (vyplývajúce alebo nevyplývajúce z legislatívy), počítačové 
kurzy (aktívne používanie MS Office, príprava pre získanie ECDL preukazu, používanie 
interaktívnej tabule a prezentačných softvérových aplikácií), kurzy komunikácie – asertivity, 
zvládanie stresu v záťažových situáciách, obchodné zručnosti, business protokol., 
- vzdelávanie a príprava pre trh práce – pre uchádzačov o zamestnanie a záujemcov pre 
zamestnanie je predovšetkým riešené regionálnymi Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, 
ktoré v súčasnosti realizujú vzdelávacie programy predovšetkým na základe záujmu 
nezamestnaných – z praxe vyplýva najväčší záujem o nasledovné kurzy – manažment 
podnikania a právne minimum (pre začínajúcich podnikateľov), opatrovateľské, počítačové 
(aktívne používanie MS Office, Internetu), účtovnícke,  rozvoj komunikačných a 
manažérskych zručností, obchodných zručností, projektový manažment, kurzy zamerané na 
získanie odborných oprávnení (vysokozdvižný vozík, zváračské, hygienické minimum,....), 
jazykové kurzy (pre začiatočníkov, business English, odborná terminologická príprava pre 
opatrovateľov, profesie v stavebníctve a gastronómii v anglickom a nemeckom jazyku. 
           

ZÁVER 
 

Rozvoj ľudského potenciálu by mal podporovať miestny a regionálny rozvoj  
nasledujúcimi aktivitami: 
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-  zabezpečenie prístupu ku kvalitným informáciám a radám o možnostiach vzdelávania pre 
každého a počas celého života, kariérne poradenstvo – stála a lokálne prístupná služba pre 
všetkých, jej obsahom majú byť nielen presné a relevantné informácie o možnostiach 
vzdelávania, ale aj vysoko odborná rada uľahčujúca rozhodovanie, motivujúca jednotlivca 
k ďalšiemu snaženiu sa o lepšie uplatnenie na trhu práce v regióne na základe získaného 
vzdelania  s cieľom  podporiť rozvoj a uplatnenie ľudského potenciálu, 
-  zvyšovať záujem verejnosti o celoživotné vzdelávanie vhodnou motiváciou tak, aby sa 
vzdelávanie stalo potrebou a nie povinnosťou, 
-  zabezpečiť aktívnou participáciou zástupcov zamestnávateľských subjektov v regiónoch, 
zástupcov miest a obcí, štátnou a verejnou správou pri tvorbe a plánovaní regionálnych 
projektov podporovaných vzdelávanie špecifických skupín obyvateľov s cieľom využitia 
ľudského potenciálu v regiónoch a riešenia disproporcie na regionálnom trhu práce, 
-  poskytnutie príležitostí pre vzdelávanie čo najbližšie k vzdelávajúcim sa v ich vlastných 
komunitách pri maximálne možnej miere ich podpory prostriedkami informačno-
komunikačných technológií. 

 

Prioritou je preto vytváranie podmienok pre lokálne resp. regionálne vzdelávanie vo 
vzdelávacích strediskách na bežne prístupných miestach, dosahovanie priblíženia sa 
vzdelávania prostredníctvom komunikačných technológií na menej prístupných miestach. 
Riešenie týchto problémov je však i šanca pre jedinca, jeho potrebný rozvoj potenciálu je 
výzvou pre sféru vzdelávania v kontexte regionálneho rozvoja. 
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