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VÝVOJ OBYVATEĽSTVA NA SLOVENSKU PO ROKU 1950
Miloš BAČÍK
Abstrakt: V príspevku sa zaoberáme hodnotením vývoja obyvateľstva Slovenska po roku 1950. Pri spätnom
pohľade sa nám tento vývoj javí ako celkom prehľadnou postupnosťou zmien, ku ktorým zákonite muselo dôjsť.
Obdobie druhej polovice minulého storočia, vymedzené politicky dvoma etapami sa v demografickom kontexte
Slovenska spája s viacerými špecifikami. Po februári 1948, kedy prebehla transformácia občianskej
demokratickej spoločnosti na socialistickú, sme zaznamenali najväčší vzrast obyvateľstva v jeho celej doterajšej
histórii (prírastok 1 812 740 obyvateľov v rokoch 1950 až 1989 podľa stredného stavu). Po novembri 1989, kedy
začala transformácia socialistickej spoločnosti na občiansku demokratickú, sa populačný rast výrazne spomalil,
pričom však reálnejšie odrážal množstvo vplyvov, ktoré ho podmieňovali (prírastok 131 989 obyvateľov v rokoch
1990 až 2010).
Kľúčové slová: vývoj obyvateľstva, pôrodnosť, plodnosť, úmrtnosť, prirodzený prírastok, migračný pohyb

ÚVOD
Obdobie po roku 1950, vymedzené politicky dvoma etapami sa v demografickom
kontexte Slovenska spája s viacerými špecifikami. V socializme ním bol jednoznačne najväčší
vzrast obyvateľstva v jeho celej doterajšej histórii (prírastok 1 812 740 obyvateľov v rokoch
1950 až 1989 podľa stredného stavu). Vo formujúcej sa demokratickej spoločnosti sa tento
rast výrazne spomalil, pričom však reálnejšie odrážal množstvo vplyvov, ktoré ho
podmieňovali (prírastok 131 989 obyvateľov v rokoch 1990 až 2010 podľa stredného stavu).
Dvom rozdielnym politickým obdobiam odpovedajú aj dva odlišné ekonomické
systémy spravovania štátu. Po februári 1948 prebehla transformácia občianskej
demokratickej spoločnosti na socialistickú. Osobitný ekonomický program predstavovala
socialistická industrializácia Slovenska, ktorá bola rozhodujúcim nositeľom ďalšieho vývoja.
Od nej sa odvíjalo budovanie priemyslu, bytová výstavba, rozvoj infraštruktúry a služieb,
zmeny v profesíjnej a kvalifikačnej štruktúre obyvateľstva a najmä jeho sociálne istoty.
Významným stimulom geografickej mobility obyvateľstva sa stala existencia pracovných
príležitostí v sídlach mestského charakteru, na ktorú sa viazalo častokrát získanie cenove
dostupného bytu v rámci štátom subvencovanej komplexnej bytovej výstavby.
Po novembri 1989 začala transformácia socialistickej spoločnosti na občiansku
demokratickú. Tento proces zasiahol všetky oblasti hospodárskeho a spoločenského života,
pričom už nebol fázovaný na etapy (päťročnice) a rozpracovaný zjazdmi komunistickej strany
v rámci pôvodne jednotnej, celoštátne plánovanej socialistickej ekonomiky. Nastala
renesancia súkromného vlastníctva a podnikania, obnovila sa previazanosť jednotlivých
zložiek spoločenského bytia, založená na princípoch trhového hospodárstva. Výrazne sa
redukoval počet pracovných príležitostí (do popredia sa dostal fenomén nezamestnanosti)
a hromadná výstavba bytových domov v mestách sa pre nedostatok finančných zdrojov
prakticky zastavila.
Cieľom predloženého príspevku je stručná analýza rozhodujúcich demografických
procesov a niektorých činiteľov, ktoré vplývali na vývoj obyvateľstva Slovenska po r. 1950.
Metodika práce vychádza z použitia tradičných metód ‐ historickej, komparatívnej
8
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a štatistickej. Pri spracovaní danej problematiky sme sa snažili o štatistické rešpektovanie
dlhodobých časových radov a uprednostňovanie čísiel pred mnohoslovným komentárom, za
ktorým je niekedy ťažké hľadať skutočnú analýzu. Štatistické spracovanie sa opiera o údaje z
evidencie pohybu obyvateľstva (zachytáva jeho prirodzený, migračný a celkový pohyb)
a o dáta z cenzov.

ZHODNOTENIE LITERATÚRY
V slovenskej geografickej literatúre sa hodnoteniu vývoja obyvateľstva venuje značná
pozornosť. Prekurzorom geografie obyvateľstva a sídiel na Slovensku sa stal Hromádka
(1943), ktorý študoval v medzivojnovom období vo Francúzsku na parížskej Sorbonne (v tom
čase tu pôsobili geografi svetového mena). V jeho tvorivej činnosti pokračovala generácia
povojnových geografov napr. Očovský (1968), Bašovský (1973), Mládek (1986), Bezák (1990)
atď. Analýzou demografických faktorov na reprodukciu obyvateľstva Československa a ich
zmien v povojnovom období sa zaoberali Svetoň ‐ Vávra (1965). Rozboru demografických a
najmä hospodárskych činiteľov vo vývoji obyvateľstva Slovenska sa venoval Hanzlíka (1967,
1974, 1987). Martinec (1987) skúmal základné charakteristiky demografického vývoja ČSSR
a načrtol projekciu obyvateľstva do roku 2020. Na pôde Katedry humánnej geografie a
demogeografie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave bola kolektívom autorov spracovaná
analyticko‐prognostická štúdia sociálno ‐ demografických trendov v Slovenskej republike
(1998). Populačný vývoj na Slovensku za kratšie obdobie hodnotili Tirpák ‐ Adamica (1995),
Podolák (1996) a iní. Problematikou migrácie obyvateľstva sa zaoberali Hanzlík (1957),
Mariot (1976), migračnými tokmi a regionálnou štruktúrou Slovenska Bezák (1991, 1993)
atď. V rozsiahlej publikácii “ Slovensko, ľud ‐ 1. časť” (Plesník a kol. 1974) sa venuje značná
pozornosť vývoju a rozmiestneniu
slovenskej populácie. Štúdiu populačných javov
a procesov bola venovaná publikácia Demogeografická analýza Slovenska a Atlas
obyvateľstva Slovenska (Mládek a kol. 2006). Proces urbanizácie a migrácie obyvateľstva
v kontexte vývoja sídelnej štruktúry Slovenskej republiky analyzovali Slavík ‐ Grác (2009).

VÝVOJ OBYVATEĽSTVA
Do obnovenej Československej republiky vstúpilo Slovensko s nezávideniahodným
dedičstvom hospodárskeho rozvratu, biedy, utrpenia a radikalizácie nálad obyvateľstva.
Kapacita priemyslu po vojne dosahovala v porovnaní s rokom 1943 len 45 % (Hanzlík, 1974).
Veľká časť spoločnosti videla riešenie ťažkej situácie v zásadných politických a sociálnych
zmenách (Kováč, 1998). Po rozsiahlom znárodnení kľúčového priemyslu, bánk a poisťovní sa
populačná základňa transformovala sociálne a ekonomicky. Drobní živnostníci a remeselníci
spolu s kapitalistami tvorili v tejto dobe na Slovensku 6,1 % obyvateľstva (robotníci 59,6 %,
hospodáriaci roľníci 34,1 %, príslušníci slobodných povolaní 0,2 % ‐ údaje sčítania z r.1950),
ale do r. 1961 sa ich podiel znížil na zanedbateľné minimum a z drobných a stredných
roľníkov sa stala nová trieda družstevných roľníkov. Výrazne pokleslo zastúpenie
obyvateľstva príslušného k poľnohospodárstvu, lesníctvu a rybárstvu (41,9 %), vzrástol podiel
priemyslu a výrobných remesiel (18,4 %), stavebníctva (8,7 %), verejných služieb (7,3 %)
a dopravy (7,2 %). Bolo odstránené “vykorisťovanie” a “nezamestnanosť”, plánovaním
hospodárstva sa vytvárali predpoklady trvalého ekonomického rastu a zabezpečenia
sociálnych istôt obyvateľstva. Vytváral sa obecný dojem, že v týchto podmienkach sa bude
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stabilizovať populačný vývoj na trvale priaznivej úrovni. Skutočnosť však bola omnoho
zložitejšia (tab. 1).
Doznievajúcou vysokou úmrtnosťou, ako následok vojny v rokoch 1945‐1946,
kompenzačným zostupom sobášnosti v rokoch 1946‐1950 a značným zvýšením pôrodnosti
došlo k dočasnej stabilizácii demografických procesov.
Tabuľka 1 Pohyb obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1951 ‐ 2010

v období

Stredný
stav
obyvat.
(v mil.)

1951 ‐ 1955

3,610

8,9

0,46

27,6

2,0

10,0

66,8

1956 ‐ 1960

3,894

8,2

0,54

24,0

4,9

8,5

35,2

1961 ‐ 1965

4,282

7,2

0,56

20,1

7,1

7,8

26,7

1966 ‐ 1970

4,479

7,5

0,67

17,7

7,8

8,6

25,3

1971 ‐ 1975

4,645

8,9

1,05

19,7

7,6

9,4

24,2

1976 ‐ 1980

4,889

8,8

1,25

20,3

7,9

9,8

21,9

1981 ‐ 1985

5,090

7,8

1,38

18,0

8,5

10,1

17,6

1986 ‐ 1990

5,248

7,3

1,61

15,8

10,7

10,1

13,6

1991 ‐ 1995

5,324

5,8

1,57

13,3

8,5

9,9

11,7

1996 ‐ 2000

5,390

5,1

1,74

10,7

5,0

9,7

8,9

2001 ‐ 2005

5,379

4,8

1,98

9,7

3,9

9,7

7,1

2006 ‐ 2010

5,406

4,9

2,30

10,6

3,4

9,9

6,0

Priemer
rokov

Sobáše Rozvody

Živo‐
narodení

Potraty

Zomretí

Dojčenská
úmrtnosť

na 1000 obyv.

Pramene:
FSU: Pohyb obyvatelstva v Československé socialistické republice v roce 1987 (část I.). Praha, 1989.
ŠU SR: Bilancia pohybu obyvateľstva Slovenskej republiky v r. 1993. Bratislava.
ŠU SR: Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1997. Bratislava (Veda).
http:// www.statistics.sk (cit. 4. 4. 2011)

V povojnovom období mala pôrodnosť stúpajúcu tendenciu až do roku 1950, kedy
dosiahla úroveň 28,8 ‰. Po tomto kulminačnom vrchole sa udržovala ešte niekoľko rokov na
relatívne vysokej úrovni, hoci vývojová tendencia už naznačovala postupný pokles. Z hľadiska
mesta a vidieka sa ukazovala v pôrodnosti v r. 1949 ‐ 1959 spoločná klesajúca tendencia,
ktorá sa výraznejšie prejavila u mestského obyvateľstva. Tempo poklesu pôrodnosti
zvyšovalo sa v smere k mestskému prostrediu a maximum dosahovalo vo veľkomestách,
takže u nás ostávala stále vyššia pôrodnosť na vidieku (Svetoň ‐ Vávra, 1965). Nepravidelnosť
vývoja pôrodnosti súvisela so zmenami počtu žien v reprodukčnom veku. Až do roku 1968
10
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môžeme sledovať takmer trvalý pokles hrubej miery pôrodnosti. Na jej vývin na prelome
päťdesiatych a šesťdesiatych rokov malo vplyv aj nepriaznivé vekové zloženie ako následok
oslabenia reprodukcie obyvateľstva v rokoch hospodárskej krízy na začiatku tridsiatych
rokov. Konkrétna podoba tohto javu sa prejavila zoslabením rodivého kontingentu žien ako
dôsledok úbytku osôb vo veku sobášnosti a najvyššej plodnosti. V nasledujúcom desaťročí
po prijatí komplexu pronatalitných opatrení bol evidentný jej dočasný vzrast (s maximom
v rokoch 1974 a 1976) a v období do roku 1990 jej opätovný pokles. Po tomto roku došlo
k prudkému zníženiu pôrodnosti. V roku 2002 dosiahla pôrodnosť a plodnosť historické
minimá (50 841 živonarodených detí a úhrnná plodnosť 1,185 ). Miery pôrodnosti sa ustálili
na nízkej úrovni (graf 1). Vplyv sociálnych, ekonomických a inštitucionálnych faktorov sa
prejavil v zmene demografického správania sa obyvateľstva. Zmenila sa aj hodnotová
orientácia mladých ľudí, vstupujúcich do veku reprodukcie. Do tejto mozaiky zapadlo aj
takmer masové rozšírenie antikoncepcie. Viditeľným sa tak stal hlboký pokles počtu
narodených detí znížením plodnosti mladších žien a tým aj úhrnnej plodnosti. Ako je obecne
známe plodnosť žien stúpa medzi 16. ‐ 20. rokom, vrcholí vo veku 20 ‐ 30 rokov a po 35. roku
postupne klesá až k úplnej neplodnosti. Z toho vyplýva názor, že čím viac plodného veku
majú ženy pri vstupe do manželstva pred sebou, tým menej možno u nich očakávať
bezdetnosť. A naopak, čím je žena staršia, tým je u nej bezdetnosť pravdepodobnejšia. Ďalej
to bolo zníženie počtu vydatých žien, rastúci počet kohabitácií, relatívne väčší počet detí
narodených mimo manželstva, alebo odkladanie rodičovstva a vyšší vek matiek v čase
prvého a v mnohých prípadoch aj posledného pôrodu. Do tohto obrazu rozhodujúcich
vplyvov je potrebné zaradiť aj vývoj počtu domácností podľa druhu. Zo štatistík dvoch
ostatných cenzov v r. 1991 a 2001 je badateľný pokles úplných rodín s deťmi (o 118 233)
a evidentný nárast domácnosti jednotlivcov (o 222 735). Z časového radu ukazovateľov mier
reprodukcie (tab. 2) je zrejmé, že prostá reprodukcia nebude v blízkej budúcnosti úrovňou
plodnosti žien zabezpečená. Teoreticky to znamená, že napr. nasledujúcej generácii
narodenej v r. 2002, kedy bola čistá miera reprodukcie na historicky najnižšej úrovni bude
chýbať 43 % potenciálnych matiek.

Graf 1 Hrubá miera živorodenosti v SR, 1950‐2009
Prameň: http://www.statistics.sk (cit. 4. 4. 2011)

11

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji – 2. ročník

Sobášnosť sa vyvíjala počas celého obdobia socializmu na pomerne priaznivej úrovni
aj zásluhou opakovaných sobášov. Kolísanie absolútnych počtov sobášov i ukazovateľa
obecnej sobášnosti spôsobené nepravidelnosťami ročných počtov novomanželov malo
nasledovný priebeh: do r. 1966 hrubá miera sobášnosti klesala, v období 1966‐1977 vzrástla
o 2,2 ‰, v rokoch 1977‐1990 o hodnotu 1,7 ‰ poklesla. Prvá polovica deväťdesiatych rokov
bola obdobím intenzívneho znižovania sobášnosti (graf 2). Vstup do manželstva v nízkom
veku najmä vo vekovej skupine 20 ‐ 24 rokov stratil predchádzajúcu príťažlivosť zaužívaného
scenára v socializme t.j. po získaní vzdelania a kvalifikácie uzavrieť sobáš a rýchlo mať dve
deti. Tento pokles sa v nasledujúcom období zmiernil, ale aj napriek tomu bol v roku 2001
štatisticky evidovaný historicky najnižší počet sobášov na Slovensku (23 795). Zhruba do
polovice 60‐tych rokov minulého storočia sa priemerný vek snúbencov znižoval, potom sa
zastavil na dosť nízkej úrovni pri vysokom podiely príliš mladých manželstiev (Kučera 1988).
V posledných rokoch došlo k odkladaniu sobášov do vyššieho veku, alebo k partnerskému
spolužitiu bez uzatvorenia manželstva.
Tabuľka 2 Miery reprodukcie na Slovensku v období 1962 až 2009 (vybrané roky)
Miery reprodukcie

1962

1990

1995

2000

2005

Hrubá miera
reprodukcie

1,375 1,168 1,127 1,013

0,742

0,631

0,609 0,683

Čistá miera reprodukcie

1,324 1,125 1,098 0,993

0,73

0,623

0,601 0,676

Pramene:

1970

1980

2009

FSU, ČSU a SŠU: Statistická ročenka ČSSR 1972., Praha (SNTL) a Bratislava (ALFA).
ŠÚ SR: Miery reprodukcie a plodnosti žien v SR ‐ historický a regionálny pohľad.
Štatistické informácie, Banská Bystrica (oblastná správa). 1994.
ŠU SR: Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1997. Bratislava (Veda).
ŠÚ SR: Bilancia pohybu obyvateľstva Slovenskej republiky v r. 1993. Bratislava.
http://www.statistics.sk (cit. 25. 4. 2011)

Negatívnym rysom rozvodovosti bol jej takmer nepretržitý rast. V r. 1950 bola na
úrovni len 0,53 ‰, ale v r. 1985 už 1,51 ‰ a v r. 2006, kedy kulminovala až na úrovni 2,4 ‰.
Maximálna intenzita rozvodovosti je trvale vo veku do 30 rokov a v období 3 až 5 rokov
trvania manželstva, čiže vo veku intenzívnej starostlivosti rodičov o malé deti. Neustále
rástol počet neúplných rodín a v populácii sa zvyšoval podiel rozvedených ‐ či už žien alebo
mužov.
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Graf 2 Hrubá miera sobášnosti v SR, 1950‐2009
Prameň: http:// www.statistics.sk (cit. 4. 4. 2011)

Potratovosť sa už od prvých rokov, kedy vstúpil do platnosti zákon č.68/1957 Zb.
zvyšovala. V rokoch vzostupu pôrodnosti potratovosť na žiadosť mierne klesala následkom
prijatia pronatalitných opatrení. Pri poklese pôrodnosti potratovosť očividne rástla (v roku
1987 prekročila hranicu 10 ‰). Pri treťom tehotenstve vydatých žien dochádzalo trvale
k častejšej interupcii než k narodeniu dieťaťa (Kučera, 1988). Vysoká potratovosť na žiadosť
bola predovšetkým dôsledkom odmietnutia tretích a ďalších detí pri stále ešte nízkom
rozsahu používania antikoncepcie.
V socializme patrila potratovosť k populačním procesom, pre ktoré bolo podľa
Vereša (1991) príznačné adjektívum „vysoká“. V roku 1987 došlo k výraznému rastu hrubej
miery potratovosti, k čomu prispel nový, liberálnejší zákon SNR o umelom prerušení
tehotenstva, ktorý odstránil posledné administratívne obmedzenie prístupu k interupciám
(interupčné komisie). V nasledujúcom roku sme zaznamenali na Slovensku historicky najvyšší
počet potratov (59 352) a interupcií (51 000). Od r. 1990 je zrejmý úbytok umelých prerušení
tehotenstva. V prvej polovici 90. rokov sa tieto úbytky pohybovali na úrovni 3 tis. ročne.
V druhej polovici 90. rokov sa tempo poklesu spomalilo, ale nezastavilo. V súčasnosti sa
úbytky pohybujú približne na úrovni 0,6 tis. ročne. V r. 2010 bolo evidovaných 17 218
potratov a z toho 12 582 interupcií. Paradoxne s poklesom potratov dochádzalo k poklesu
narodených detí. Príčiny treba hľadať v masovom rozšírení antikoncepcie a oslabení vôle
k rodičovstvu.
Až do r. 1961 priaznivo klesala úmrtnosť hodnotená na báze jej hrubej miery, ale
predovšetkým strednej dĺžky života (graf 3). V 50‐tych rokoch sa znížila na veľmi dobrú
a v medzinárodnom meradle porovnateľnú úroveň dojčenská úmrtnosť. Jej zníženie
v nasledujúcom období už nebolo také výrazné, i keď hodnota trvale klesala. V období 1949‐
1951 bola stredná dĺžka života pri narodení 59 r. u mužov a 62,4 r. u žien (v r. 1957 už 64,9 r.
a 69,5 r.). Od doby výraznejšieho poklesu dojčenskej úmrtnosti sa stredná dĺžka života
predlžovala veľmi pomaly (v r. 1987 bol ex0 podľa skrátených úmrtnostných tabuliek u mužov
67,2 r. a u žien 75,1 r.). Evidentný rozdiel v nádeji na dožitie medzi pohlaviami spôsobovala
neprimerane vysoká špecifická úmrtnosť mužov hlavne vo veku 50‐70 r. Obyvateľstvo malo
vysokú úmrtnosť hlavne na srdcovocievne choroby (podiel viac než polovice zomretých), na
novotvary a vonkajšie príčiny smrti.
13
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Graf 3 Hrubá miera úmrtnosti v SR, 1950‐2009
Prameň: http:// www.statistics.sk (cit. 4. 4. 2011)

Pod vplyvom kolísania pôrodnosti a úmrtnosti sa menili a najmä od začiatku
osemdesiatych rokov sa znižovali prirodzené prírastky obyvateľstva. Počas celého
povojnového obdobia s výnimkou roku 1954 bol prírastok vnútorným sťahovaním v rámci
Československa záporný. To však nemalo podstatnejší vplyv na dynamiku celkového rastu
obyvateľstva Slovenska, ktorá bola spomalená práve od spomínaného desaťročia (tab. 3).
V období po roku 1950 možno hodnotiť populačný vývoj na jednej strane priaznivo ‐
počet obyvateľov Slovenska neustále rástol, na druhej strane s určitými rozpakmi ‐
v dôsledku značnej rozvodovosti, potratovosti a predovšetkým neúmerne vysokej úmrtnosti
mužov. Demografické procesy, najmä sobášnosť a plodnosť prebiehali v celom povojnovom
období pod vplyvom konkrétnych ekonomických a sociálnych podmienok. Do tejto sféry
pôsobenia patril predovšetkým vývoj reálnych príjmov obyvateľstva, ktorý sa markantnejšie
prejavil v demografickom správaní sa mladšej generácie v ostatných dvadsiatych rokoch.
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Tabuľka 3 Prírastok (úbytok) obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1951 ‐ 2010
Prírastok (úbytok)
Priemer
Prirodzený
Sťahovaním Celkový
rokov
v období
na 1000 obyv.
1951 ‐ 1955

17,6

‐ 2,6

15,0

1956 ‐ 1960

15,4

‐ 1,9

13,5

1961 ‐ 1965

12,3

‐ 1,8

10,5

1966 ‐ 1970

9,1

‐ 1,1

8,0

1971 ‐ 1975

10,4

‐ 1,1

9,4

1976 ‐ 1980

10,5

‐ 0,6

9,9

1981 ‐ 1985

8,0

‐ 0,8

7,2

1986 ‐ 1990

5,7

‐ 0,6

5,1

1991 ‐ 1995

3,4

0,3

3,7

1996 ‐ 2000

1,0

0,3

1,3

2001 ‐ 2005

0,0

0,4

0,4

2006 ‐ 2010

0,7

0,9

1,6

Pramene:
FSU: Pohyb obyvatelstva v Československé socialistické republice v roce 1987 (část I.).
Praha, 1989.
ŠU SR: Bilancia pohybu obyvateľstva Slovenskej republiky v r. 1993. Bratislava.
ŠU SR: Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1997. Bratislava (Veda).
http://www.statistics.sk (cit. 4. 4. 2011)

ZÁVER
Účelom príspevku bolo podať stručný obraz o vývoji obyvateľstva na Slovensku po r.
1950. Tento proces sa javí ako celkom prehľadnou postupnosťou zmien, v kontexte
celospoločenského vývoja, ku ktorým muselo zákonite dôjsť. Vo vývoji obyvateľstva bol
evidentný posun v zlepšovaní úmrtnostných pomerov (najmä dojčenská úmrtnosť), na druhej
strane klesajúca pôrodnosť a plodnosť ovplyvnila jeho celkový rast. Presuny obyvateľstva
z rurálneho do urbánneho prostredia nadobudli v socializme doposiaľ nepoznaných
rozmerov. V nejednom prípade sa premietli do najvyšších počtov obyvateľov miest v celej ich
doterajšej histórii. Na druhej strane mnohé vidiecke sídla, ležiace na periférii hospodárskeho
záujmu zaznamenali historické minimá. Po predchádzajúcich desaťročiach aj
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dynamickejšieho rastu mestských sídiel prišlo po r. 1989 obdobie ich stagnácie resp. poklesu
a tento stav pretrváva do súčasnosti.
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VÝZNAM ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU V ROZVOJI PODNIKU
Veronika BARÁTOVÁ

Abstract: In times of economic crisis and post‐crisis development are thoroughly reviewed the strengths and
weaknesses of businesses. Among them, the undisputed extent and utilization of human potential. The article
discusses the impact of investment in human capital and support its participation in achieving objectives.
Keywords: economic crises, human capital, participation, support of human potential

ÚVOD
Globálny dopad hospodárskej krízy prinútil podniky viac než v časoch hojnosti
zvažovať slabé a silné stránky podniku, možnosti jeho ďalšieho rozvoja a potenciál, ktorý
podnik má. Podniky si v čase klesajúcich tržieb museli uvedomiť význam potenciálu
zamestnancov ako kľúčového prvku pre možné zmiernenie alebo dokonca zvrátenie
negatívneho rozvoja. Význam ľudského faktora bolo potrebné uvedomiť si v plnej miere, a to
nielen pri manažérskych pozíciách. Príspevok pojednáva o vplyve zapájania zamestnancov do
procesov zmien, ktoré podniky zavádzali v čase krízy a zisťuje ekonomický efekt tohto
zapájania.

1 TEORETICKÝ ROZBOR
V minulosti možno firmám postačovalo, ak manažéri znižovali náklady. V súčasných
podmienkach je nevyhnutné zamestnancov podporovať, aby svoju inovatívnosť a kreativitu
odovzdali podniku.
V prvom rade záleží na skutočnosti, či toho zamestnanec je schopný. Menej
kvalifikovaní výrobní a obslužní robotníci vo všeobecnosti skôr zodpovedajú teórii X podľa
McGregorovej teórie X a Y. Pri rutinných prácach uprednostňujú pracovníci typu X
jednoznačné vedenie a hmotnú stimuláciu (Mc Gregor, 1960). Manažér by mal tieto dve
skupiny jednoznačne rozlíšiť a umožniť najmä tým schopným pracovníkom zapojenie do
inovačných aktivít, aktivít v rámci procesu zmeny, aby prejavili svoje schopnosti.
K podobnému záveru dospela i teória dvoch faktorov podľa Herzberga (Tyson –
Jackson, 1997), kde dosiahnuté úspechy, uznanie, náplň práce a zodpovednosť zaberajú prvé
štyri pozície pri dosahovaní spokojnosti zamestnancov. Plat nasleduje až za nimi.
V dobe, kedy začínajú „vysychať“ podnikové zdroje, sa zamestnanci stávajú veľmi
cenným aktívom spoločnosti. „Organizácie sa stávajú efektívnejšími a výkonnejšími a rastú
do úžasných výšok vďaka jednotlivcom, ktorí sami dosiahli vrchol svojej výkonnosti.“
(Hickman, 1990, s. 209).
Zamestnanci sa cítia plne participovaní na dosahovaní cieľov podniku. Dosiahnutie
úspešnosti zavedených zmien ako jedného z cieľov je podmienené dôkladnou prípravou na
zmenu. Carnall (1990) tvrdí, že pokiaľ je stupeň pociťovanej bezpečnosti z určitej zmeny príliš
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vysoký alebo nízky, reakcia bude odmietavá, pasívna alebo pokrivená a zamestnanci budú
zmenu odkladať a spomaľovať. Pri stredných hodnotách dosahovanej bezpečnosti je
pravdepodobnosť úspechu najvyššia.
K fázam zmeny (Carnall, 1990) patrí odmietnutie a obrana, nasleduje odloženie, ale
pri dostatočných argumentoch a odkomunikovaní situácie je možné tieto preklenúť,
nasleduje adaptácia a osvojenie zmeny. Manažér má vo fáze obrany využiť najmä empatiu
a vo fáze adaptácie podporu a uznanie.
Podstatná organizačná zmena si vyžaduje spoločný výskyt nasledujúcich elementov
(Tyson – Jackson, 1997):
• Vrcholový manažment musí dôrazne požadovať zisťovanie potreby zmien. Impulzom
môže byť jednak vnútorné alebo vonkajšie prostredie podniku.
• Intervencia tretej strany, ktorá je schopná prísť s novou perspektívou a odokryť slabé
stránky manažmentu.
• Je potrebné zapojiť manažérov na rôznych úrovniach hierarchie v podniku.
• Podporovať hľadanie riešení a iniciovať aktívnu účasť zamestnancov pri ich realizácii.
• Než podnik pristúpi na veľké zmeny, mal by začať drobnejšími akciami, ktoré otestujú
priechodnosť zmeny.
• Podpora nových zmien a ich prijímania zamestnancami.
Každý manažér by mal dôsledne dbať na to, aby nedochádzalo k nedbalej realizácii jeho
rozhodnutí. Možno dokonca tvrdiť, že kvalita implementácie je dôležitejšia než samotná
voľba vhodnej alternatívy.
Príspevok pojednáva o zapájaní zamestnancov do procesu zmeny a skúma vplyv rôznych
úrovní zapojenia zamestnancov s úspešnosťou jednotlivých zmien meranou ekonomickými
ukazovateľmi oslovených podnikov.

2 PRAKTICKÁ ČASŤ
Zdrojom skúmaných informácií boli vyplnené dotazníky počtom podnikov 412. Otázky
sa týkali finančných výsledkov podnikov ako i soft skills manažmentu a možnosti
zamestnancov ovplyvňovať zmeny v podnikoch. V prvom kroku sme zisťovali súvislosť medzi
rôznymi stupňami zapojenia zamestnancov do zmien v podniku. Okrem možnosti „žiadne
zapojenie“ mohli vybrať viacero rôznych možností, preto početnosť nesúhlasí s počtom
oslovených podnikov.
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Graf 1 Zapájanie zamestnancov do zmien vs. úspešnosť podnikov meraná rastom tržieb

Pri bližšom pohľade a posúdení percentuálneho podielu možno vidieť ako
najúspešnejšiu možnosť z hľadiska medziročného rastu tržieb v r. 2009 a 2010 u oslovených
podnikov pri aktívnej účasti zamestnancov počas všetkých fáz zmeny.
Tabuľka 1 Percentuálna úspešnosť vzhľadom na rast tržieb

Konzultovali so
Oznámili
zamestnancami
Žiadne
zmenu
priebežne počas
zapojenie formálnym
zavádzania
spôsobom
zmien

Percentuálna úspešnosť
jednotlivých úrovní
zapájania zamestnancov
z hľadiska rastu tržieb

14

23

24

Preberali
pred
zavedením
zmeny,
zamestnanci
podávali
zlepšovacie
návrhy

Zamestnanci
sa na nich
aktívne
zúčastňovali

21

29

Nakoľko celkové tržby ako meradlo úspešnosti podniku majú určité slabé stránky, ku
ktorým patrí napríklad znižovanie jednotkovej predajnej ceny a tým napriek stabilnej úrovne
produkcie pokles tržieb (a naopak), zároveň teda nie je do úvahy braný podiel materiálových
nákladov, nákladov na služby, možnosti podnikov dosiahnuť úspory v rôznych oblastiach,
resp. zefektívniť svoju činnosť, hodnotili sme i vplyv zapájania zamestnancov na zmeny
s dosiahnutým medziročným rastom zisku v r. 2009 a 2010.
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Graf 2 Zapájanie zamestnancov do zmien vs. úspešnosť podnikov meraná rastom zisku

Opäť sa ako najúspešnejšie pri posudzovaní percentuálneho podielu javí aktívna účasť
zamestnancov na zmenách (dvojnásobný percentuálny podiel v porovnaní so žiadnym
zapojením zamestnancov). Ako príčinu nízkeho podielu úspešných podnikov v celkovom
meradle hodnotíme turbulentný priebeh hospodárskej krízy so začiatkom v r. 2008 a boj
veľkej časti podnikov o prežitie.
Tabuľka 2 Percentuálny podiel úspešných podnikov z hľadiska zisku pri jednotlivých úrovniach
zapájania zamestnancov

Percentuálna úspešnosť
jednotlivých úrovní zapájania
zamestnancov z hľadiska rastu
zisku

Nie

Oznámili
zamestnancom
formálnym
spôsobom

Konzultovali so
zamestnancami
priebežne počas
zavádzania
zmien

Preberali
pred
zavedením
zmeny,
zamestnanci
podávali
zlepšovacie
návrhy

6

10

13

11

Zamestnanci
sa na nich
aktívne
zúčastňovali

14

Tie z oslovených podnikov, ktoré dosiahli v rokoch 2009, 2010 medziročné nárasty
zisku, najčastejšie siahli po zmene: všeobecné zníženie nákladov (okrem prepúšťania
zamestnancov). Tento podiel predstavoval podiel 30% na celkovom množstve 46 podnikov,
ktoré boli z hľadiska rastu zisku úspešné. Ani jeden z podnikov neuviedol, že by do procesu
zmeny nezapojil zamestnancov.
Druhou najčastejšou zmenou bolo zníženie predajných cien produkcie, uviedlo ju28%
úspešných podnikov. 2 z 13 podnikov uviedlo nezapájanie zamestnancov.
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Početne nasledovali vzdelávanie zamestnancov a reklamná kampaň, obe po 26 %.
Zapojenie zamestnancov pri vzdelávaní je zjavné, uviedli ho všetky úspešné podniky, pri
reklamnej kampani uviedol 1 z 12 nezapojenie radových zamestnancov do tohto opatrenia.
Prenikanie na nové trhy bolo piatou najúspešnejšou zmenou, siahlo po nej 24 % z
podnikov, ktoré v sledovanom období dosiahli medziročné nárasty zisku.
20% úspešných podnikov uskutočnilo investície a inovácie, pričom všetky zapájali
i radových zamestnancov.
Ďalej nasledovali zmeny: odloženie investícií, vyplnenie trhových medzier (zhodne po
9%), prepúšťanie zamestnancov (7 %) a pôžičky (7 %), zvýšenie predajných cien (2 %).

ZÁVER
Výsledky výskumu naznačujú spojitosť medzi zapojením zamestnancov do procesov
zmien, ktorými podniky reagovali na negatívne následky hospodárskej krízy. Ako
najúspešnejší u oslovených podnikov sa javí všeobecný cost cutting (s výnimkou prepúšťania
zamestnancov), zníženie predajných cien, reklamná kampaň a vzdelávanie zamestnancov.
Prvé dve zmeny nemožno označiť ako proaktívne, napriek tomu zaznamenali
u oslovených podnikov úspech v podobe rastúceho zisku. Ako jednému z nosných faktorov to
možno nepochybne pripísať prístupu k zamestnancom a využitiu ich potenciálu.
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ECONOMIC DIVERGENCE AND CONVERGENCE IN THE WAY TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Ieva BRUKSLE, Dzintra ATSTĀJA

Abstrakt: Neexistujú jednoduché odpovede na environmentálne a udržateľné výzvy, ktoré by viedli k trvalo
udržateľnému rozvoju. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť úvod do divergencie a konvergencie na ceste
k trvalo udržateľnému rozvoju a poukázať na to, akým spôsobom poskytuje nové chápanie, nové riešenia. Tento
príspevok tiež popisuje charakteristickú metodológiu a inovácie. Významné a neustále rastúce problémy možno
rozdeliť do štyroch skupín: ekologické/ekonomické, intelektuálne, politické a morálne.
Príspevok predstavuje nové ekonomické disciplíny a rozsah poznatkov odlišujúcich sa od iných ekonomických
škôl.
Kľúčové slová: ekonomika, vonkajšie činitele, trvalo udržateľný rozvoj.

INTRODUCTION
Economic theorists and practitioners are increasingly discussing the possibilities of
growth and sustainability, searching possible solutions, even new directions. This process
became topical at the end of the 20th century. As an example there could be mentioned
several scientific conferences that took place in Russia (1995, 1996) on the development
directions of economic theory and their conceptual basis. In the 21st century, we are trying
to create new economy, with system thinking and New Economy. Representatives of the
green economy state that they have taken the best of economic theories. This article will
look at the finding of various scientists, changes, similarities and differences of various times
and their reflection in economic theory, at the necessity of changes, their directions and
specifics.
The aim of the paper is introduction with divergence and convergence in the way to
sustainable development and highlights how is novel insights provide new solutions.
The paper suggests how Green Economics can offer unique insights into four of the
key areas (“eco”, intellectual, political and moral) of today’s significant and mounting
problems and highlights how its novel insights provide new solutions. The development of
this new branch of Economics is justified in this text by reviewing the main contradictions,
deficiencies, assumptions, conventions, and inherent normative concepts to be found in
dominant neo‐classical economic thinking which have accumulated over the past two
centuries. The learning from alternative feminist, environmental and related economic
disciplines is seminal and these ideas are cited, contrasted and assessed for their
contribution to the ideas of this newly emerging academic discipline. (Kenett &
Heinemann,2006)
This article deals only with the ideas of some of the problems and capitalism, and the
authors will be grateful for any discussion, criticism and contributions to the topic under
discussion.
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SEARCH FOR THE NEW ECONOMY
Attitudes to nature are completely revised. According to Goldsmith (2005) economics
needs to keep within nature’s carrying capacity and at the moment many of its systems are
being so overloaded with the impacts of human economic activity that they cannot continue.
It is time to “Rewrite Economics” (Goldsmith, 2005) for the benefit of humans and the
natural world and accepts the boundaries imposed by the earth. This new rationality and
wisdom leads to an economics of increasing abundance as produced in nature, rather than
an economics of scarcity.
Professor Osipov (Осипов) states that the classical economic theory, like political
economics, bases its conceptual design on fundamental understanding of value, something
substantial in relation to the changing economic world. A safe sign of a classic doctrine
(provided that the value is contained in the structure), is the existence of the value concept,
and as a concept that represents direct nature, not anything changeable. By contrast, the
absence of fundamental value concept describes neoclassical theoretical design.
Modern economics are characterized by neoclassical knowledge. Its task is not to
explore the nature of the world, the phenomenal world, with its numerical presentation, is
sufficient. Economists perceive the economy as a very simple mechanical mechanism. In
rejecting the substantive approach, and moreover, preferring quantity not quality, the
economy is not explained in detail and its quality is not modeled, but there is created a
demonstrative description of the economy, full of changing economic factors and their
interactions. The loss of substantiality is reflected by the loss of quality when addressing
economic phenomena themselves.
The triumph of neoclassical approach, however, is not convincing, because the need
for classical economic thinking has not disappeared. Science is in the need of classical
heritage, it requires an update of the classic knowledge, in new paradigmatic solutions.
While characterizing value, Osipov states that the economic system itself creates its
value and measure of value, as well creating its dependence on the value and the measure
of value. The economic system creates its own value limits.
Value is reality, and more substantial reality than price or money. In substance, price,
money and other attributes of the economic system are not only an expression of value, but
even its products. Value covers, combines and systemizes everything. It is value that creates
economic system.
Osipov proposes to search for the new solution, for a new classic paradigm, which
would be based on the classic concept of value, however contain in principle new solutions.
He considers that the interpretation of value shall, first of all, correspond to economic
realities, explain these realities, not interfere with them and not create any illusions about
realities, permit to operate within realistic environment, not impose subjective treatment,
avoid any dogmas, identify borders of economy, not overestimate economy and avoid too
low assessment, offer realistic assessment of post‐economy (Осипов,1998).
Thus, it is actually proposed to implement quality improvements in the theory of
economy based upon positive experience and taking into account the reality.
Demin (Демин) notes that in searching for the new paradigm it would be useful to
evaluate also the problems of the modern economics science. In the modern world there is
market economy at various stages of its development. Irrespective of various schools,
efficiency is the central issue of the economics science. Economy is, first of all, objective
reality, composition of material and human factors (Осипов et.al.,1996).
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Peshehonov (Пешехонов) considers that it is necessary to speak about the
unsatisfactory condition of the economics theory in general, as it is not adequate to the
modern economic life, does not reflect regularities of its development. In the course of
developing an economics theory, which would be able to reflect regularities of the economic
life, the following definite principles have to be defined:
1) objective assessment of the actual situation, being aware, in what kind of
economic system next generations will live (most probably, it is the goods – money system);
2) definition of the basis of the economics theory, i.e. what the economics theory
should be based upon; the social characteristics of the society consisting of ownership forms
of production factors and results should be used as the basis;
3) value in economy – sources of public wealth and methods of its identification.
Organisation of economic life should be based upon the value, however, a new
method is needed for its identification (different from the work or usefulness approach). The
value is difficult to identify, however, the components, which it consists of, can be identified.
There are several such components, i.e. the nature component (scarcity of resources,
formation of reserves), it has to be evaluated what people take from the nature; the labour
component (the previously consumed labour related to business, information, etc. has to be
taken into account), the social component (usefulness of various benefits depends on a
range of social factors, e.g. the national mentality, social class, religion, culture), thus, it is
different for different countries and nations (Осипов et.al.,1996).
Therefore, in searching for a new economics theory paradigm the reality of life has to
be taken into consideration, the borders of the economic system based upon the goods –
money relationship should not be trespassed, and it has to be taken into account that these
relations change during the course of time and obtain new qualitative features, it is
necessary to emphasise the essence of the value (the value is the central category of the
goods – money system) based upon a new approach which would be ecological‐social‐
economic. Finally, discovery of the internal rules of development of the economic system
(first and foremost, social – economic relationship) has to serve as the basis for the
economics theory.
The German scientist Schmidt has stated that in the course of developing an
economic system, which successfully reconciles the national, corporate and individual
interests, money will maintain its primary importance for a long time (Осипов et.al.,1996).
Pahomova (Пахомова) indicates that external factors (including, ecological) exert an
increasingly important impact upon the market relationship, and this has to be taken into
account because deformation of the classic market architecture takes place. Development of
all the mutually interrelated processes should result into stable, ecologically safe economy,
where interest of the current and future generations and the corresponding system of
priorities obtain the content of equal importance (Осипов et.al.,1996).
Consequently, the necessity to take into account the reality of life and increasing
impact exerted by various factors, focusing on social and ecological factors, is mentioned
more and more often.
Ribakov (Рибаков) views the history of economic knowledge with some criticism,
however, he notes that studies, which have been carried out over years, have yielded also
positive gains:
1) the view that different economic theories should not be mechanically merged, as
there are very different conceptual justifications, has got formed;
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2) the economic theory should not ignore national peculiarities;
3) theoretisation and ideologisation should be avoided, theory should be as close to
life as possible;
4) the economics science has to both explain the past and answer the topical questions
of today (Осипов et.al.,1996).
During the discussion Ushakov (Ушаков) has stated that he agrees to the view, which
states that neither political economics, nor economics can reflect the economic situation of
the particular moment in an adequate way. In this case it is about technological
development of production, humanisation, socialisation, ecologisation of production
relationship. The behaviour of both economic subjects and economy in general is asking for
public assessment. The life quality of people loses the welfare based upon the value and
obtains new grounds.
Consequently, when the question of formation of a new paradigm is being solved
there is a task to develop a new and much broader view upon the economic activity, which
would comprise not just economic factors, but also factors external to economics, i.e.
mentally moral and ethical factors (Осипов et.al.,1996).
In his texts about the paradigm of the economics theory Radayev (Радаев) notes that
at the turn of the century the economics theory is facing three challenges:
1) An increasing post‐industrialisation trend – a strong movement towards
technological, informative society. This requires quality changes in the economic
theories;
2) Increasing internationalisation of economic processes. The economics theory should
not ignore actual trends (the economics theory has got formed as the theory of
functioning of the national economy, and the national factor is gaining an important
role again);
3) Transition processes (in a range of countries) from planned to market economy, the
economics theory does not have ready answers to all the questions and issues, which
appear in this process.
Therefore, all these challenges are closely related to processes taking place within
the global economy. Accordingly, in the course of developing the new paradigm, it should be
remembered that it cannot be invented or discovered, it has to be a reflection of current
changes of the economic life. In identifying the problem of the new paradigm of the
economics theory – this is a view into the future. A less developed society cannot function
and develop following the rules of a developed society. The actual borders and essence of
the new paradigm of the economics theory are related to the above (Радаев,1998).
Vorkuyev (Воркуев) sees a close link between the theory of value and economics
policy and considers them two sides of medal, and the essence of the crisis of the economics
theory is the crisis of the value theory. He admits that, obviously, the main question of the
value theory is the question “what does it cost?”, and in this case it is very important to see
the problem as a whole: for the society as a whole and for the globe as a whole. Then the
value is unknown, but it is possible to move forward in a step by step manner towards its
identification by implementing the economics policy where the rules of the game are
followed, when production takes place without causing any harm for environment and
people. The goal of the economics policy of “sustainable growth” is to form a socially fair
society, because only this type of society can ensure a life, which is aligned with the needs
26

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji – 2. ročník

and possibilities of the nature. Otherwise, the theory of value is just a cover, legalisation of
enormous waste of natural resources for increasing the wealth of few individuals
(Воркуев,1998).
Pahomova (Пахомова) notes that the impact of ecological factors upon development
of the market economy and the scientific understanding of these processes, accordingly,
should not be viewed as the single factor determining formation of economic relations of
new quality. The new position of the economy and its theoretical reflection may strengthen
and it is strengthening as the result of interaction of social‐economic processes with a set of
all the important factors and conditions, including technological changes of production,
methods of its adjustment, the factor of personality, etc.
However, the environment and economy should not be viewed as two mutually
isolated systems any further. Under conditions of balanced and sustainable development it
is necessary to define a new business strategy, which is ecologically focused, new economic
ethics and new business culture. The burden of ecologic responsibility lays also with
consumers.
Consideration of all the above processes, which should result into gradual formation
of a stable and ecologically safe market economy model, presents an important task for the
economics science during the stage of its qualitative improvement (Пахомова, 1998).
Consequently, sustainability and the role of environment in securing this is emphasised
more.
Guzev (Гузев ) also agrees that the increasing global unification based upon the
market economy model, actual global business transformation processes towards post‐
industrialisation and simultaneous increase of the global ecological threat make the question
of relationship between the economy and ecology increasingly more prominent.
It is not possible to solve global ecological problems within the borders of the existing
market civilisation. Although the economic and ecological factors contradict each other, they
also supplement each other. The market economy contradicts nature, but still involves it in
the production process, which obtains the features of a biological process with increasing
intensity. Therefore, it is productive to look for the post‐market economy in the depth of the
market economy, to find its form and operational mechanisms, to move from the free
market to the conscious market and further to the post‐market economy (Гузев, 1998).
Mislayeva (Мысляева) considers that economics theories cannot be theories for all;
they always fulfil a certain social order and cannot be separated from the interests of the
class and social group represented by the society. In the course of developing a theory,
which would permit to orientate within the changing world, detailed understanding of
issues, like relationship between individual cases and regularities, necessity and freedom, an
objective regularity and the role of historical choice, is required. The problem of variations is
important, it is important to study formation and implementation of mechanisms and driving
forces for different variants of economic development (Мысляева, 1998).
Yefanov (Ефанов) thinks that times, scientific schools and directions change, theories
and approaches replace each other, but the type of thinking itself, the worldwide perception
within the science remains unchanged. Besides, economy is just a part of culture, its lower
part. Economy as a part of the ethnic culture is always national, and even the following
historic regularity can be defined: the number of models of economic development
worldwide is equal to the number of countries. Perspectives of economic development do
not appear at an empty spot, they grow from the past and crystallise at present. Also in
economy, similar to ethnography and language skills, the following principle operates: the
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more or another economic system comprises valuables from its own past, the more deeply it
gets established within its national culture tradition, the higher its efficiency and brighter
social‐economic achievements. And vice versa, denial of national traditions and established
economic relationship, refusal of historic past necessarily reduce stability of the economic
system, deprives it of dynamism and self‐development stimulus (Ефанов, 1998)
Thus, the important role of culture, traditions, and national features in formation of
the economic order is distinguished; and when we are thinking about quality improvements
of the economics theory, the historic experience and both theoretical conclusions and
cultural‐traditional conclusions have to be taken into account.
It should be noted that various crisis and essential fluctuations in economy usually
activate discussions and search for new possible solutions. This is why this discussion on
searching for new directions, quality changes of the economics theory has become even
more topical.
The Russian scientist Dugin (Дугин) in his book „The end of economy” [Конец
экономики] writes that in the XX century economy becomes the driving force of various
processes and the subject of dispute of two alternative economic models, i.e. capitalism and
socialism. The market became global, money is the measure of everything, in sociology this
process gained the title “market society”.
In characterising the global economic crisis Dugin criticises the liberalism approach
and admits that the modern economy (new economy) is based upon the axiom of “endless
growth”. And in the course of this growth the amount of capitalisation of companies and the
volume of securities market have reached the level when the actual supply of economics
products has turned into infinitesimal quantity. The enormous financial bubble has
completely covered the actual sector. In practice the disproportion between the new
financial economy and actual economy has its limitations.
The current crisis is either the final crisis of the global capitalistic system (the end of
liberalism and the new economy) or a fundamental deviation, which will be followed by
correction and a new and more powerful globalisation and virtualisation wave.
Dugin considers that in the course of their historical development economics theories
are generally based upon two metamorphoras, i.e. the clock and wood metamorphoras.
„The clock metamorphora” – the universe and human society – function as a
mechanism where all the parts can be replaced, their number is known, goals and principles
of functioning are known. The problem is as efficient as possible functioning of the clock
mechanism. The task is to improve the social mechanism. A man is an egoist, who acts
exclusively for his own mercantile interests. Individuality, which is an item within itself, is the
central figure of the social reality. The society is a mechanism, artificial structure, composed
of autonomous, discrete components, i.e. egoistic individuals, who strive for their personal
welfare.
The classical economic approach (Smith, 1776) was more often than not broad,
diverse and philosophical in nature. Basic fundamental principles have been developed out
of it to form the narrower and more conservative foundation of economics as a new science,
which tends to misrepresent the original classical texts.
Also Smith’s theories are based upon mechanical understanding of the society, i.e. the
clock metamorphora, and conviction that the reason for any social acts is willingness to
satisfy individual needs, the tendency to consume. This ideology forms the basis of
liberalism.
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According to the “wood metamorphora” a man and society are rather organic than
mechanical phenomena. Acts of the society and individuals are determined by a range of
historic, national, cultural, geographic factors. This metamorphosis as a general expression
of restricted ideology forms the basis of liberalism in contradicting economic projects.
„The clock metamorphora” has promoted the three following directions of economics
theory:
1) Classic liberalism – Adam Smith;
2) Marxism;
3) Keynesianism.
All these directions follow from assumptions on mechanical relationship between the
society and an individual.
Neoorthodoxal economics theory is related to the wood metamorphora, the ideology
reflects higher spheres exceeding the pure economic level.
One of the most notable representatives of the alternative economic thinking Fransua
Perru has outlined the perspective of alternative non‐liberal development by forecasting a
soon collapse of the liberal system. In his works Perru allocates an important role to
ecologic, biologic, geopolitical and ethnic factors, which sometimes have decisive impact
upon the economy.
Two aspects have to be noted in characterising two economic approaches (based upon
either “wood” or “clock” metamorphora):
1) Economic doctrines reflect the general perception of the world and philosophic views
in the particular period, they are a practical addition of the general intellectual and
mental principles at the economic level of the society.
2) The alternative economy is not anarchic, it is intellectually complete with a range of
economics schools.
First, economy should be approached based upon political and ideological measure.
Economy is a global sphere of ideologies, world outlooks, religions, contradictions of
paradigms, like any other levels of political and public life (Дугин,2010).
In the course of describing differences between the liberalism and socialism
approaches, Dugin emphasises that initially socialism meant collective effort, mobilisation
project, serving for the public ideal. Socialism was contrasted rather with individualism and
not capitalism. When liberalism insists on liberalisation of the economy by separating it from
non‐economic factors, socialism, to the contrary, tries to subordinate the economic life to
some moral ideal above economy.
Dugin has proposed the following principles of the new socialism:
1) Contextualisation. The economic procedure of the society naturally follows from its
historical, cultural, ethnic, geographic, religious and national specifics. General
assessment of the economic development level should comprise quality parameters
(not just the ones related to exchange and trade logics), which take into account
cultural, psychological, hygiene, educating factors (the synthetic index);
2) Culture‐centric pluralism of economic forms. Ensuring balance between economic
freedom of individual subjects and tools of social regulation, which are not defined in
a free manner, but following the historical and geographic concreteness;
3) Synthesis of the conflictologic and balance approach, an intermediate position
between the fight (Marxism) and balance (liberalism) principles;
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4) Sociologism, humanism and quality of the economic system. The economic model
should be viewed as a function of the sociologic model, which provides for focusing
on the “economic development” factor;
5) Mezoeconomics, collective concretisation. By emphasising the intereconomics level
(neither micro, nor macro), by promoting economic‐social institutes, which exceed
the borders of the private sector and are not subject to direct control by the state;
6) Autocentrism – regionalisation of economy;
7) Ecologism – by including quality parameters in the model (damage to environment,
value of restricted natural resources, etc.);
8) Integration – formation of continental customs unions;
9) Differentiation – a varying scale of relationship between the private and public levels
depending on the sector peculiarities.
These principles should not be perceived as unrealistic, based on simple presentation
of the existing situation in the economics science. It is necessary to base upon traditions,
findings, research, conclusions. This is the most suitable time for turning to the non‐Marxist
socialism model, which can develop into a saving adequate alternative economics theory
(Дугин,2010).
Thus, taking into account all the changes in the global economy, the historic
experience should not be neglected.
Being aware of the tasks of economic growth and the current situation in the global
economy, the mobilisation economy could be proposed as a possible solution. The essence
of the mobilisation economy is active participation of the state in the economy, however,
not by implementing direct control, but rather by creating favourable conditions for
branches of economy, which can ensure fast improvement of the situation in the national
economy as a whole. This economic procedure will require essential change. Strong small
and medium business is the result of a strong state system, i.e. equal rules of the game and
support (Дугин,2010).
Also other scientists speak about the necessity of qualitative change.
The Nobel Prize Laureate Joseph Stigliz admits that markets are in the centre of any
successful economy, however, markets themselves do not operate very well, the
government (state) has to fulfil its role and has to do it not only by saving economy when
markets demonstrate their shortcomings, but also by regulating markets to prevent such
failures. The economy requires balance between the market and government roles, which
public and non‐governmental organisations can help to ensure. It is one of the obligations of
the state to encourage adequate operation of the market, the market cannot be forced to
evaluate risks in a correct way, however, rules of regulation, which would restrict the harm
caused by consequences of market errors in evaluating risks, can be developed. It is possible
to try to impact the stimulus structure, thus, exerting indirect impact upon the risks of price
formation.
Evaluating the situation in the economy following the global crisis, Stigliz emphasises
the necessity of restructuring, increasing importance of the role of the state and the role and
impact of price change upon the sustainable environment. He notes that the economic
restructuring, which has to be carried out, requires the state to assume a much more active
role, for example, by developing the “Green Economy” and even by fulfilling a much more
simple task of ensuring correct reflection of long‐term depletion of natural resources by
prices.
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Long‐term thinking is required for achieving long‐term success (Stiglitz,2010).
It should be noted that the question of development and sustainability and search for
possibilities for ensuring it have become increasingly more topical.
The Swedish professor Lars Rydén admits that dilemmas and difficult trials are related
to development, historically the society has changed the development direction or event the
model for several times, new directions are being actively sought since the turn of the
century, and sustainability is a characteristic feature of development. The direction of
development so far can be assessed as continuous improvements, which have ensured
improvement of the living conditions, however, it has its price – the life on the account of
the nature. According to the Marxism theory natural resources were considered freely
available, with no price. In capitalism the price of natural resources is set in a similar way as
the price of production resources, however, the price for use of nature is not applied.
Growth has its limitations, they are determined by our planet. Therefore, direction towards
sustainable development is required.
For the purpose of ensuring sustainable growth an approach, which combines the
following, is necessary:
1) technological development;
2) economic order (rules, laws, taxes) directed at sustainable solutions;
3) adequate infrastructure;
4) change of the lifestyle (dematerialisation, considered consumption) (Rydén, 2010).
In his book “Game Over” Stephen Leeb emphasises the necessity for change and
expresses a hope that countries worldwide will understand the situation and start to
develop a broad program devoted to saving resources, formation of infrastructures and
development of alternative, preferably renewable, energy types in a fast and coordinated
manner. He emphasises that the world should be able to secure balance, income differences
between various countries and classes should be eliminated. After some time our
complicated and information‐based economy will turn into industrial economy. Inflation will
destroy the financial capital of wealthy people and with the increase of wages of highly
qualified blue‐collars the social system will obtain a more simple form, where the differences
of income will decrease. The current economics theory, which is based upon superiority of
capitalism and conviction that the value of an individual is determined by how much he/ she
can consume, will lose its main point in the new world (Leeb,2009). More does not mean
better.
Stephen Marglin has admitted that the ruling economy is good and acceptable, until
the impact of economy upon the environment is negligible and the resource base is small,
however, this economy loses its importance, when we come across ecological restrictions.
The economic growth transforms economy to the state when the ruling economy is no
longer able to identify problems or recommend solutions. In the course of growth any
extremes, which are just irritating concomitants in other situations, can turn into threat for
survival (Leeb,2009).
It is possible to achieve that wealth is evaluated in another manner and not
expressed by consumption. It is even possible that some time later we will see the world
where the human happiness will be characterised rather by his/ her contribution to the
public life, mastered skills, creative achievements and wisdom of life than by his/ her wealth.
If the civilisation overcomes the stresses caused by scarcity of resources, the government
will have to assume a more important role in the economy and secure that resources are
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directed towards projects, which would encourage sustainable development of the
civilisation. A lot of effort is required for maintaining the freedom of an individual within the
world, which is desperately trying to survive and develop a new social system. A more simple
society may mean a more productive society (Leeb, 2009).
Thus, the necessity to change is pointed out, besides the change has to take place on
all levels, sustainable development is not possible without the review of values.
Also the Latvian economist Plotkan [Plotkāns] indicated the role of the state in
developing sustainable environment in his book “Other economy” [„Cita ekonomika”].
Plotkan states that the market economy has to live with several challenges, including
emerging of a quite subjective force, i.e. consumers’ optimism, which impacts the actual
consumption and future consumption forecast. The next challenge is presented by
globalisation of economy – free movement of goods and capital, more fierce competition for
markets and resources. The market economy has to solve a range of problems, among which
overcoming crisis, encouragement of economy, social protection of people are the most
important ones.
A large part of society has been disappointed by capitalism. The main contradiction
lays in distribution of the system benefits and the procedure of consumption; the current
ruling principles of economic relationship interfere with formation of a socially responsible
economic system.
Capitalism (a synonym to the free market economy) does not provide growth any
longer. The GDP increase is not an index of growth or development. The quality of life does
not improve along with the improvement of the level of life.
The principles of the economic thinking, approaches and positions have to be changed.
There are two following possible scenarios of development of economic relationship:
-

Evolutionary way – a slow, conscious policy of improvement of the economic system
based upon the positive experience
Revolutionary way – essential changes in the ruling economic relationship (Plotkāns,
2010).

Characterising the situation in the current economy, Plotkan notes that a way based
upon creativity, creative thinking, creative potential, knowledge create favourable
preconditions for development. Creative economy is not an alternative to capitalism, but it is
an opportunity to earn by means of mental potential based upon the culture.
The network economy, which is the reality of today, forms a social economic model,
which is an alternative to the capitalism. The market functions are overtaken by the
network. The network economic relationship will become the basis for a new political
system. The network democracy is comprehensive, it does not recognise any borders.
Although the network economy does not solve a range of problems, it may become the
dominating form of economic relationship.
The economy, which is based upon resources, offers to shift the business focus from
profit to efficiency of management of natural resources. The prevalence of public interest
over the individual interests is the cornerstone of resource‐based economy.
The culture background is hiding the economic growth potential within itself.
The task of economic regulation is to provide favourable business environment, production
of goods for public use, stability of growth and implementation of social programs.
(Plotkāns, 2010).
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Consequently, it is proposed to use the historic potential and promote development
based upon culture and creative thinking.
In the conclusion of this section of the research Ivars Brivers (Brīvers) viewpoint has to
be mentioned. According to him the goal of the economy is welfare, which includes not just
clean air and water, but also the environment characterised by safety, culture and health. It
is important to maint the system of values (Briver, 2011).
Many people feel that the next years will be a period of essential changes, first of all in
the way of human thinking. Obviously it would lead to a essential change in economic
theory.
Either it will happen or no. In case that we will be discussing the possible changes to
prepare from them, and nothing will change, we may consider it like a mind training
afterwards. If the things will change in this case we will be prepared for them. Otherwise the
possible change will lead to a situation that humanity will get perplexed with possible heavy
consequences in that case (Briver, 2010).
In the next paragraph we will look at the motion towards Green Economy.

GREEN ECONOMY AND SUSTAINABLE GROWTH
Six Principles of a Sustainable Economy (adapted from ESDN 2010b, Sen 1999, Jackson
2009):
1. A Sustainable Economy should be based on a redefinition of what ‘good’
development means
a. Redefine the primary objective of an economic system (e.g., new objectives
may include realising people’s capabilities, providing people with the
opportunity to flourish, etc.)
b. Shift attention away from traditional economic concepts (e.g., material
consumption, income, economic growth, material standards of living, etc.)
c. Initiate indirect impacts in the areas of measurement of economic
performance, work times, lifestyles and consumption patterns or layout of
cities (i.e., these are secondary impacts of the redefinition of the primary
objective of an economic system)
2. A Sustainable Economy should be based on a more realistic conception of human
nature
a. Cultivate the aspects of human nature that lead to socially and
environmentally benign values and behaviours (e.g., aim for attitudinal and
behavioural change away from conspicuous material consumption)
b. Move away from a reductionist perspective that views people, their
behaviour, and their values/desires as purely economic
3. A Sustainable Economy stays within ‘ecological limits’ (i.e., economic scale)
a. Keep the consumption of resources in line with resources’ natural
regeneration (e.g. forests) or generation through investment (e.g. windmills)
b. Reinvest the proceeds from the consumption of non‐renewable resources
into renewable substitutes
c. Keep the production of waste within waste‐assimilation capacity (e.g., this
can be achieved through reduction of scale (degrowth), technological
innovation, changes in management, etc.)
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d. Maintain strong links between real economy and the ‘real real’ economy of
natural ecosystems
4. A Sustainable Economy addresses a range of social concerns
a. Produce a range of accessible social goods
b. Prevent severe inequalities and other disruptive social consequences
c. Strive for a fair and equitable distribution of benefits, costs and risks
d. Remove barriers so that people can lead healthy and fulfilling lives (e.g.,
enable meaningful participation of all people in economic life and the
institutions that govern it)
5. A Sustainable Economy is resilient
a. Withstand and adapt to stresses and shocks without significant crises and
shortages
b. Increase resilience through a range of means (e.g., decentralisation,
diversification, conservation of natural assets, application of function‐specific
governance arrangements such as nonmarket regimes, risk prevention, self‐
sufficiency, technological innovation, limitation of the scale of economic units,
limitation of the scale of financial economy, etc.)
6. A Sustainable Economy is appreciative of diversity and is based on respect of human
rights and the rights of those who do not have a voice (e.g., future generations, other
species, ecosystems)
a. Address issues outside of the traditional economic paradigm (e.g., working
conditions, fairness of pay, outcomes of development decisions, etc.)
In addition to the six principles that have been identified for a Sustainable Economy,
several requirements have been developed for the steering of a Sustainable Economy (ESDN
2010b). As a Green Economy is innately a Sustainable Economy, these requirements are
relevant and help to explore the concept of Green Economy.
These requirements mandate that an effective Sustainable Economy should be
• based on a democratic and shared understanding of the goals of a Sustainable
Economy;
• reflexive, adaptive, polycentric, holistic, and participatory; and,
• based on a sound understanding of human nature, collective human behaviour, and
ecological principles.
You may find that you agree or disagree with one or several of the principles and
requirements described above, and that you interpret or value one or several of these
concepts differently than your colleagues at the workshop. Before delving into the different
lenses through which Green Economy can be viewed, we ask that you reflect on your own
lens with the goal of explicitly identifying your individual values and biases. (Jacson, 2009)
Traditional economics has addressed the environment in an imbalanced manner.
While it has recognized several environment‐related issues (e.g., the exhaustion of natural
resources), it has largely ignored ecological principles (e.g., carrying capacity, resource reuse
and recycling, etc.) (ESDN 2010a). This has contributed to environmental degradation,
inequitable distribution of wealth, uneven production and consumption patterns, and a
questioning of traditional concepts of economic growth. In combination with a growing
movement that views the economy as a subsystem of the environment, which began in the
1960s, as well as the recent financial and economic crisis, these issues have fuelled
discussion of the link between economic growth and sustainable development. Debate by
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policy‐makers, researchers and the media has brought this discussion to the mainstream and
has made many in the global North question what kind of growth, if any, should be
promoted (ESDN 2010a).
Table 1 Sister disciplines which have influenced Green Economics (Kennett, 2010)
Neo‐liberal
Environmental
Social

Radical/Participation/Anti‐
materialism
Socially Responsible Investment
(SRI)

Holistic (Bloom), Green/New
philosophy
Subsistence economy (Mies)
The love economy (Henderson)
Eco‐feminism (Shiva)

Environmental
economics
(Pearce)
Corporate social
responsibility

Sustainable
development
(Brundtland)

Welfare
economics (Sen,
Pigou)
Development
economics
Stakeholder
theory (Freeman)

Parecon (Albert)

Eco‐socialism (Kovel)

Anti‐development (Shiva)

Buddhist economics
(Schumacher)

Trade justice movement

Deep Ecology (Naess)

Anti‐globalisation (Gramsci)

Industrial ecology (Korhonen)

Feminist (Mellor, Mies)

Ecological economics (Daly,
Boulding)

Green Economics is an economics that can accept and integrate differing positions on
the world’s big ideas such as those presented in The New Scientist (Dawkins at al, 2005) The
Big Bang, Evolution, Quantum Mechanics, Risk Theory, New System Theory, Relativity,
Climate Change and Tectonics. Green Economics fundamentally incorporates the ideas of
progress in scientific thinking and in scientific methodology. It is open and able to explore
new ideas which fundamentally change our perspective.
We contend that Green Economics alone inherently combines a scientific with a
social science approach. The ‘science’ is not econometrics or mathematical economics at all,
rather it is natural science, ecology and social science. Neoclassical economics has misused a
narrow interpretation of Darwinism in order to justify capitalism, to advance the power of
the strongest and fittest and to preserve inequalities.
Green Economics challenges the reductionism and supposed objectivity of
mainstream economics. This agenda tends to prioritise capitalism as a specific style to run
the economy, and supremacy of unadjusted market solutions at the expense of people’s
needs (Kennett,2010).

CONCLUSIONS
1) The actuality of modern economic thought is the question of sustainable
development and its provision.
2) In order to achieve long‐term success long‐term thinking is required, thus in
developing economic policy one should be aware of future consequences of
decisions, see behing the secured short‐term GDP growth.
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3) Already at the turn of the century the necessity for economic thinking and quality
improvements was justified, as it was determined by essential changes in the global
economy (globalisation, concentration of capital, ecological, demographic and other
problems), there is a conclusion that the theory of economy on its current quality
level does not provide a sustainable solution of problems.
4) In the course of implementing quality improvements of the economic theory the
historic experience, existing theories and their conclusions should be used as the
basis, and an additional important role should be allocated to the factors created by
the reality of economic operations and their interaction.
5) Increasing importance is given to the following factors and respecting their role in
economic theory: environment (ecology), culture, welfare, national identity and
other important factors of social character.
6) The Green Economics combines conclusions of many economic theories, still it is
important to study the beginnings of these theories. The aim of Green Economics is
to create a new discipline which works for the benefit of all people everywhere, for
the planet, the biosphere, non human species, nature, and other life forms. Green
Economics integrates ideas and theories which also are designed to help to end the
systemic and institutional causes of inequity and poverty.
7) The paper sets the scene for the development of Green Economics and describes
how this new “Green Economics” school of thought is beginning to take shape and
sets out to explore its aims, its roots and philosophical underpinning. It critiques neo‐
classical economics from a Green Economics perspective proposing where it needs
reform. Green Economics brings to economics the core drivers of ecology, equity,
social and environmental justice and the paper traces the development and
contribution of these ideas through its sister disciplines such as welfare economics,
feminist economics, ecofeminism, ecosocialism, environmental economics, and
ecological economics.
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FINANCIAL LITERACY AND ITS’ EVALUATION
Jurgita CINAUSKAITE‐CETINER, Vytenis NAVICKAS
Abstract: The authors of the article examine the financial literacy of households. They cover the conception of
financial literacy, analyse its methods of evaluation. The study by the authors discover that the financial literacy
of households should be formed as conceptual system, which includes not only the financial knowledge, but also
the perception of that knowledge, financial skills and rational financial behaviour
Keywords: finance, financial literacy, evaluation of financial literacy.

INTRODUCTION
The relevance of the study. Financial literacy of households impacts the functionality
of economic system in every country. Their attitude and decisions in the ranges of financial
literacy such as inflation, interest rates, saving and investment forms the behaviour of
investment funds and the reaction of stocks, bond markets, etc. That explains the huge
number of studies, both defining the financial literacy and identifying its evaluation
methods.
Active practical interventions to the ecucation of households‘ financial literacy are
necessary. It is teaching financial literacy in high schools, education of financial literacy in
universities and various “study whole life“ programs. Therefore, financial literacy itself isn‘t
easily comprehensible economic conception.
In 2008‐2009 when trying to analyse problems and reasons why consumers aren‘t
informed about financial services enough, the World Bank executed the project called
“Protection of consumers rights and financial literacy in Lithuania”. It was pursued to
improve the regulation of financial services, increase the confidence in the providers of
financial services and secure the expansion of the financial sector during the project.
The novelty of the study. The studies carried out by the authors show that financial
literacy of households must be formed as conceptual system using not only financial
knowledge but also the perception of that knowledge, financial skills and rational financial
behaviour.
The aim of the study is: to examine the conception of household’s financial literacy
and its evaluation methods.
The objectives of the study are:
1. to explain the conception of financial literacy;
2. to research evaluation methods of financial literacy.
The methods of research are: systematic and logic analysis of scientific literature.
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1 FINANCIAL LITERACY AS A ECONOMICAL CATEGORY
Initial scientific studies about financial literacy are connected with the works of USA
economist Bernheim D. (1995, 1998). He proved that most americans have a lack of
financial knowledge and calculating skills.
In the last decade Lithuania raised a concern about the financial behaviour of
households and done few analysis in this fields. Initiated by The Securities Commision UAB
“Spinter Tyrimai” performed first official analysis of financial literacy in Lithuania in 2009.
1006 respondents from 18 to 75 years were questioned. The conclusions were made that
the residents of Lithuania do not differ from the residents of other world countries‐ they lack
financial literacy. People with lowest income, shortage of education and habitants of smaller
villages have least knowledge of the subject.
Although, there are lots of discussions about financial literacy in Lithuania, there are
almost no scientific researches in this field. Most authors (Rutkauskas A. V. (1999), Bikas E.
and Jurevičienė D. (2004), Maldeikienė A. (2005), Jurevičienė D. (2008), Jurevičienė D. and
Klimavičienė A. (2008), Varanauskienė J. (2009), Taujanskaitė K. and Jurevičienė D. (2010),
Rimvydas Jasinavičius (2006, 2011)) outline financial literacy as standard component of
personal finance management without giving it‘s definition. Some authors emphasizes just
few components of financial literacy in their scientific researches: Rakauskienė O. G. and
Bikas E. (2007)‐ saving behaviour models of men and women; Bikas E. and Kavaliauskas A.
(2010)‐ behaviour of investors.
Most authors, organizations or even institutions define financial literacy from
different perspectives. Some emphasizes that it is special knowledge, some‐ that it is ability
and skills to apply acquired knowledge, others that it is proper financial behaviour or
financial experience.
Though, most of them agrees that financial literacy is knowledge or perception. Some
authors points that not only knowledge but also taking the financial decision is very
significant aspect.
In some scientific papers, financial literacy is not conceptualy defined at all. However,
it is intuitively possible to outline financial literacty from given context but actually it is
impossible to find the concept of the author itself.
Hung A. A. and others (2009) gives these independent ideas, that should not be
assimilated with financial literacy:
9
9
9
9
9

Financial education;
General knowledge (not only financial knowledge);
General cognitive ability;
Decision‐making competence;
Financial Provisions.

To summarise, financial literacy is the level of financial sophistication, the knowledge
about money, personal finance, economics and ability to apply that knowledge to rational
management of households’ financial resources.

2 EVALUATION OF FINANCIAL LITERACY
There are lots of conceptual definitions of financial literacy and because of that
methods that evaluates it, have many differences as well.
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“Swedbank” Institute of Private Finances states that it is very difficult to quantitavely
measure the level of financial literacy because there are no concrete units of measurment.
Thats why various tests and questionares in which financial and economic questions and
problems are used to measure financial literacy.
Hung A. A. and others (2009) defines fields of knowledge that helps to decide
whether the person would be considered as financialy literate. It is the operation of capital
market system, the characteristics of the financial institutions activity, cash flow
management of the households, the reasons of creating stockpile fund, the principles of
credit allotment and more. These and other areas of knowledge allows a clear identification
what should be measured when evaluating the financial literacy. Table 1 sets out the facts
chronologically about measuring financial literacy.
Table 1 Evaluation of financial literacy
Year

Author

Evaluation Method

2002

Volpe R.P.,
Kotel J. E.,
Chen H.

2003

Moore D.

2004

Mandell L.

2005

Agnew J. R.
Szykman L. R.

The number of correct answers out of 10 questions (choosing between a
lot of available answers)
Pastaba: basis of the study – test of investment knowledge
Financial knowledge: The number of correct answers out of 12 questions
(choosing beween two available answers)
Financial experience: Financial experience survey from 14 questions
Financial behaviour: analysis of positive and negative behaviour using
15 questions.
Financial security: options of answers: „absolutely don‘t trust“ or „trust
very much“, when analyzing situation of debt
Percentage evaluation of knowledge test (31 question)
The number of correct answers out of 10 questions (choice between a
lot of the options and the options correct / incorrect)
Individual evaluation of investment knowledge on a scale 1 to 10,
comparing with others

2008

Hastings J. S.,
Tejeda‐
Ashton L.

2007

Lusardi A. ,
Mitchell O. S.

2007

Mandell L.

2007

van Rooij M.,
Lusardi O. S.,
Alessie R.

2008

Lusardi A.,
Tufano P.

Evaluation
strategy
SV
IT
X

X

X

The number of correct answers out of 3 questions (choice between a lot
of the options and the options correct / incorrect)
The weighted average of true / false answers (based on factor analysis)
using 5 simple(choice between a lot of the options) and 8 complex
(choice between a lot of the options) questions of financial literacy
7 points indicates that the person financially literate
Percentage evaluation of knowledge test
Two weighted averages of true / false answers (based on factor analysis)
using 5 simple(choice between a lot of the options) and 11 complex
(choice between a lot of the options) questions of financial literacy
7 points indicates that the person financially literate
The number of correct answers from 3 individual questions

Content of the
Study
T
I
K U

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Abbrevations: SV – evaluation of ourself , IT – external testing, T – saving, I – investing , K – credit, U –
solving problems
Source: created by authors, using Hung A. A, Parker A. M., Yoong J. K., (2009).

CONCLUSIONS
1. Financial literacy – the level of financial sophistication, knowledge about money,
personal finance, economics and ability to use that knowledge for the rational
management of households’ financial resources.
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2. The studies carried out by the authors show that financial literacy of households must be
formed as conceptual system which includes not only the financial knowledge, but also
the perception of that knowledge, financial skills and rational financial behaviour.
3. It is essential to strengthen the efficiency of consumer rights organizations, improve the
information given to the households about the quality of financial services and give
higher importance to education in high schools and universities when trying to
successfully improve the financial literacy of the households.
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TVORIVOSŤ AKO PODPORNÝ NÁSTROJ ROZVOJA RIADENIA
V REGIÓNOCH
Jana DICOVÁ, Ján ONDRUŠ

Abstract: The principal objective and consequence of modern society is the development of human potential
and also education. It contributes to the further development of economic society because it ensures the
creation of presumption for the creation of products and services with high added value. It is a way to improve
the quality of regional management. The article deals with creativity techniques that help to create new ways
and find better original solutions problems, that allow to improve decision making concerning next trends in
region.
Kľúčové slová: technika, tvorivosť, riadenie, technológie, rozvoj

ÚVOD
Doprava patrí k základným odvetviam s charakterom služby, ktoré výrazne ovplyvňujú
sociálno‐ekonomický rozvoj a rast životnej úrovne obyvateľstva. Prebiehajúce dynamické
zmeny v regionálnom makroprostredí, ako aj mikroprostredí vplývajú na samotný
potenciálny regionálny rozvoj, ktorý je čoraz viac závislý a ovplyvňovaný predovšetkým
rokovaniami a činnosťami všetkých zainteresovaných riadiacich pracovníkov (ich
schopnostiach, flexibilite, ale aj otvorenosti prijímať nové výzvy, ochotu riešiť problémy,
inovovať, atď.) v jednotlivých regiónoch vo väzbe na územnosprávne členenie.
Vzhľadom na tieto skutočnosti je nevyhnutné dávať väčší dôraz na akčný a projektový
charakter plánovania budúceho vývoja sledovaných kvantifikovateľných ukazovateľov
rozvoja regiónu (v prípade dopravy ide napr. o sledovanie meniacich sa požiadaviek
zákazníkov na dopravné služby), ktorý bude zohľadňovať vplyvy meniaceho sa vonkajšieho
prostredia, nové tendencie globalizácie, integrácie a zvýšeného tlaku konkurencie.

TRENDY VÝSKUMU V DOPRAVE
Meniace sa trendy v doprave a vplyv požiadaviek účastníkov celého dopravného
procesu zameraných na zvyšovanie kvality dopravy prispieva k vývoju a využívaniu
najnovších technológií (informačných a komunikačných), ktoré umožňujú vytvárať nové
služby s vysokou pridanou hodnotou pre užívateľov dopravy s cieľom zabezpečiť zvyšovanie
bezpečnosti, spoľahlivosti a kvality dopravných služieb so zreteľom na garantovanú
ekonomickú i časovú efektívnosť realizovaných procesov a znižovanie negatívnych vplyvov
dopravy na životné prostredie. (Pančíková, 2007)
Žijeme vo vzrušujúcich dobách poznamenaných novými technológiami a riešeniami,
ktoré prinášajú nevyčísliteľné výhody ľudom na celom svete. Inteligentné dopravné systémy
a služby sú vysoko prijímané ako perspektívna cesta k dosiahnutiu cieľov udržateľnej mobility
s tím, že sa zlepšuje kvalita života. (Křivda a kol., 2009)
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architektúra
služieb IDS

služby s pridanou
hodnotou

Obrázok 1 Centrum excelentnosti a jeho vplyv na výskum
Zdroj: spracovanie autorov
Práve koncentrácia a integrácia najlepších (excelentných) výskumno‐vzdelávacích kolektívov
s cieľom podpory výskumu s vysokou pridanou hodnotou viedla k vytvoreniu Centra excelencie pre
systémy a služba inteligentnej dopravy, ktoré prispieva k rozvoju infraštruktúry spoločnosti s využitím
znalostných technológií, ktorého fungovanie je podporené prostriedkami ES z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja. Centrum excelencie pre systémy a služby inteligentnej dopravy (CE IDS)
vybudované na Žilinskej univerzite je jediným centrom svojho druhu na území Slovenskej republiky.
Okrem monitorovania a vyhodnocovania inteligentných dopravných prostriedkov
a prepravovaných objektov, predmetom realizovaného výskumu je aj hodnotenie subsystémov
inteligentnej infraštruktúry a zároveň sa vzniknuté CE IDS môže podieľať i na riadení dopravy,
monitorovaní prevádzky komunikácií.

MOŽNOSTI A NOVÉ TRENDY VO VZDELÁVACOM PROCESE (EDUKÁCII)
Edukáciu ľudského potenciálu možno charakterizovať ako neustály proces, v ktorom nastáva
prispôsobovanie a zmena úrovne vedomosti, zručností a motivácie i správania sa, tým, že sa učí za
základe rôznych metód. Predstavuje aj základný cieľ a zároveň aj dôsledok modernej spoločnosti a
prispieva k ďalšiemu rozvoju hospodárstva celej spoločnosti, pretože umožňuje zabezpečiť vytváranie
predpokladov pre tvorbu produktov a služieb s vysokou pridanou hodnotou.
Novým trendom v edukácii a vo výskume, ktorý umožňuje rozvoj ľudského potenciálu je
využitie práve tvorivých metód, ktoré sa dajú neskôr využiť v ktorejkoľvek pracovnej oblasti
rozhodovania a sú dobrou pomôckou aj pri riešení individuálnych problémov spojených s pracovnou
činnosťou alebo realizáciou výskumu vo vybraných oblastiach. (Styhre, 2005)
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delfská
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techniky
systematického
dopytovania

Obrázok 2 Rozvoj tvorivosti pomocou vybraných metód
Zdroj: spracovanie autorov

Techniky tvorivosti sú metodologické postupy na podporovanie ľudí pri hľadaní
nových myšlienok. Uplatnením tvorivých postupov sa dosiahnu lepšie výsledky ako
štruktúrovanými postupmi a taktiež môžu byť použité na prekonávanie bariér tvorivosti.
(Dicová, 2008)
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Tabuľka 1 Vybrané metódy podporujúce rozvoj tvorivosti vo výskume riešení problémov
Názov tvorivej
metódy
Synektické metódy

Charakteristika
=

predstavuje spojovanie zdanlivo
nesúvisiacich elementov,

- riešenie problému,
- aplikácia riešenia

=

modelujú rôzne varianty budúceho
vývoja aj také, ktoré sa zatiaľ nevyskytli,
výsledkom je chronologicky radený
zoznam udalostí,

- aplikácia riešenia

=

predstavujú systematicko‐analytický
postup hľadania nových ideí,

- riešenie problému

=

technika, ale aj umenie, ako možno riešiť
zložité úlohy prostredníctvom poznatkov
z biológie, znakom je prenos analógií
z prírody na sociálne a technické
problémy,
umožňujú dôkladné poznanie,
špecifikovanie všetkých možných prvkov
zadaného problému, prinášajú nové
impulzy na hľadanie, na tvorivú
orientáciu v probléme,

Scénare
Morfologické
metódy

Bionika

=

Techniky
systematického
dopytovania
=

využívajú grafické a obrázkové záznamy
myšlienky, pričom sa viacej pri nich
uplatňujú farby, symboly a uvoľnené
postupy tvorby,

=

uplatňuje na prekonanie zabehaných,
rutinných schém myslenia, analógie sa
vyberajú z oblasti podobnej, ako je
problém a môžu to byť obrazy, postupy,
skutky a analyzujú sa z hľadiska
štruktúry, funkcií, vzhľadu, okolitých
súvislostí, správania,
metóda na hľadanie nových myšlienok,
ktorá využíva skupinovú prácu
a povzbudzovanie do voľných asociácií,
ktoré odstraňujú hranice na riešenie
problému,

Vizuálne metódy

Analógie

=

Brainstorming

=

Delfská metóda

Možnosti použitia

je založená na anonymnom predkladaní
a vzájomnom posudzovaní názorov
jednotlivých členov tímu, ktoré po
niekoľko kolovom korigovaní stanovísk
umožňuje prijatie konsenzu tímu pri
riešení problému.

- identifikácia problému

- identifikácia problému

- identifikácia problému,
- riešenie problému,
- aplikácia riešenia

- riešenie problému

- identifikácia problému,
- riešenie problému,
- aplikácia riešenia

- aplikácia riešenia

Výber metódy závisí na jednej strane na charaktere riešeného problému a na osobe
zodpovednej za tieto rozhodnutia, avšak samotný výber metódy alebo kombinácie metód
závisí aj od vedomostí a možnostiach uplatnenia metód v praxi. (Dicová, 2008)
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ZÁVER
Stratégia rozvoja ľudského potenciálu sa v súčasnosti čoraz viac zameriava
a vyzdvihuje úlohu a prínos aktívnych zdrojov spočívajúcich v potenciáli schopností
a vedomostí ľudí. Implementácia a rozvoj tvorivosti v mnohých jej aspektoch je v spojení
predovšetkým s ľudským potenciálom, jednak v súvislosti s osobnostnými vlastnosťami alebo
podporou jej rozvoja. (Dicová, 2009)
Vzdelávacie inštitúcie (vysoké školy, univerzity, centrá excelentnosti, atď.) by mali neustále
flexibilne reagovať na neustále sa meniace požiadavky praxe, formovať tvorivé a inšpirujúce
dynamické vzdelávacie prostredie s uplatňovanými tvorivými a inovovanými spôsobmi výučby
a výskumu vo vybraných oblastiach, ktoré prispievajú k rozvoju spoločnosti a celej ekonomiky štátu.
Pretože kvalita a budúcnosť poskytovaných služieb je výrazne ovplyvňovaná aj vyváženým pôsobením
jej základných súčastí, ktoré tvoria procesy, ľudia a technológie.
Vzhľadom na tieto skutočnosti je nevyhnutné dávať väčší dôraz na akčný a projektový
charakter plánovania budúceho vývoja sledovaných kvantifikovateľných ukazovateľov rozvoja
regiónu (v prípade dopravy ide napr. o sledovanie meniacich sa požiadaviek zákazníkov na dopravné
služby), ktorý bude zohľadňovať vplyvy meniaceho sa vonkajšieho prostredia, nové tendencie
globalizácie, integrácie a zvýšeného tlaku konkurencie.
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K PROBLEMATIKE KOMERČNÉHO POISTNÉHO TRHU
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Barbora DRUGDOVÁ
Abstract: The article is concentrated on the Slovak insurance. The Slovak insurance is well‐developed. As many
as 21 commercial insurance companies, of this number 21 associated in the Association of Slovak Insurers,
operated in the Slovak Republic until 31.12.2010. Development of insurance in the area of life insurance in
recent years is more dynamic than in non‐life insurance. The Slovak Republic is gradually getting closer to the
European average on the insurance market, which is about 67 percent in favour of life insurance.
Keywords: commercial insurance market, life insurance, non‐life insurance, indicators the insurance market,
commercial insurance companies

ÚVOD
Poisťovníctvo a komerčný poistný trh prechádza v Slovenskej republike, Európskej
únie, ale i vo svete dynamickým vývojom.Všetci účasníci poistného trhu sa musia
prispôsobovať meniacim sa požiadavkám doby a silnejúcej konkurencii, najmä v čase
hospodárskej krízy.
Poisťovníctvo, ako nevýrobné odvetvie má dôležitý význam v národnom
hospodárstve. Zabezpečuje finančné eliminovanie negatívnych dôsledkov náhodných
udalostí na ekonomiku. Toto nevýrobné odvetvie predstavuje perspektívnu oblasť
národného hospodárstva každej vyspelej a modernej ekonomiky najmä v súčasnom období
poznačenom globalizáciou a integráciou poistného trhu, ale aj hospodárskou krízou.
Spoločenský aj ekonomický vývoj v Európskej únie je poznačený procesom integrácie.
Slovenský komerčný poistný trh od 1.5.2004 je neoddeliteľnou súčasťou jednotného
komerčného poistného trhu Európskej únie. V praxi to znamená, že komerčné poisťovne
všetkých členských štátov Európskej únie majú možnosť vykonávať na území Slovenskej
republiky poisťovaciu činnosť.1 Platí to aj naopak – tuzemské poisťovne v Slovenskej
republike môžu ponúknuť svoje služby klientom v iných štátoch Európskej únie. Slovenskému
poisťovníctvu sa otvoril nový priestor pre ďalší rozvoj, ktorý nemôže podceňovať teória ani
hospodársko ‐ politická prax.
V súvislosti so začlenením do komerčného poistného trhu Európskej únie bolo
potrebné prispôsobiť legislatívu Slovenskej republiky v oblasti poistenia a poisťovníctva
legislatíve Európskej únie a to sa dotýkalo neživotného aj životného poistenia. Posledný
zákon, ktorý nadobudol účinnosť od 1.1. 2008 bol zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve,
v ktorom sa preberajú okrem iného aj právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej
únie.
Dôležitý význam mal aj vstup Slovenskej republiky do eurozóny od 1.1.2009.
Slovenská republika sa zaviazala k vstupu do Hospodárskej a menovej únie a k zavedeniu
spoločnej meny – eura, v roku 2003.

1

Poisťovacia činnosť zjednodušene zahŕňa činnosti spojené so získávaním a správou poistných zmlúv či
likvidáciu poistných udalostí.
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Poisťovníctvo, ako špeciálne, nevýrobné odvetvie peňažných služieb sa aktívne
zúčastňuje na vybudovaní trhovej ekonomiky. Poisťovníctvo zasahuje do všetkých činností
národného hospodárstva – do života občanov i štátu, do podnikateľskej sféry. Dôležité
miesto má aj v medzinárodnom obchode v súvislosti s poistením medzinárodných rizík.

1 KOMERČNÝ POISTNÝ TRH A JEHO VYMEDZENIE
Poistný trh je miestom, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po poistení. Poistenie
je špecifický tovar, ktorého podstatou je transfer rizika. Poistný trh funguje na základe
trhových princípov.2
V odbornej literatúre sa stretneme s niekoľkými definíciami a charakteristikami
poistného trhu. Uvedieme len niektoré, ktoré sú v českej, poľskej a slovenskej literatúre.
Napríklad v českej literatúre J. Daňhel uvádza: „Poistný trh má zhruba rovnaké rysy ako
ktorýkoľvek iný trh a pre hladké fungovanie stretu dopytu vstupujú medzi klientov
a poisťovateľov tzv. sprostredkovatelia“3.V poľskej literatúre A. Szromnik definuje poistný trh
nasledovne: „Poistný trh je priestor, kde sa stretáva ponuka a dopyt po poistení. Stranu
dopytu tvoria obyvatelia a podnikateľské subjekty, ktoré kúpou poistenia prenášajú riziko na
poisťovacie inštitúcie, ktoré predstavujú stranu ponuky“.4
V slovenskej odbornej literatúre A. Majtánová uvádza: „ Poistný trh je trhom, ktorý
môžeme rozčleniť na vecný poistný trh a investičný poistný trh“5.
Predmetom obchodu na komerčnom poistnom trhu je poistenie a zaistenie.
Poisťovníctvo, ako jedno z dôležitých odvetví trhovej ekonomiky ponúka na komerčnom
poistnom trhu svoje služby, resp. poistenie a zaistenie. Súčasťou poisťovníctva sú poisťovacie
inštitúcie, poisťovne, poisťovne z iného členského štátu, pobočky poisťovne z iného
členského štátu, zahraničné poisťovne
a zaisťovne z iného členského štátu,
sprostredkovatelia poistenia, dohľad v poisťovníctve, asociácia poisťovní, kancelária
poisťovateľov, inštitúcie zaoberajúce sa poistením popri svojej hlavnej činnosti /banky,
lízingové spoločnosti, autoservisy a pod./ a iné subjekty.
Komerčný poistný trh, jeho rozsah, efektívnosť, význam z hľadiska
národohospodárskeho je možno charakterizovať viacerými ukazovateľmi. Medzi najčastejšie
ukazovatele s ktorými sa stretávame v odbornej literatúre patria: počet komerčných
poisťovní, technické poistné, podiel životného a neživotného poistenia na HDP, pomer
životného a neživotného poistenia, poistenosť, počet zamestnancov komerčných poisťovní
(počet interných a externých zamestnancov), ponuka poistných produktov a iné ukazovatele.
V nasledujúcej časti príspevku analyzujeme vybrané ukazovatele komerčného
poistného trhu za rok 2010.

2

Na tomto trhu sčasti funguje Sayov zákon trhu, poisťovne sa však predovšetkým snažia uspokojiť poistné
potreby fyzických a právnických osôb, a to tak, že ponúkajú poistnú ochranu.
3

DAŇHEL, J. a kol. : Pojistná teorie. Praha : Professional Publishing, 2005, s. 45. ISBN 80‐86419‐92‐0
SZROMNIK, A.: Rynek ubezpieczeniowy. Krakov : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej v Krakowie, 2001, 62
s. ISBN 83 – 7252 – 084 ‐4
5
MAJTÁNOVÁ, A.: Poistný trh. Bratislava : Elita, 1993, s. 11. ISBN 80‐85323‐32‐X.
4
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2 ANALÝZA VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV KOMERČNÉHO POISTNÉHO TRHU
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ZA ROK 2010
Na slovenskom poistnom trh pôsobilo v roku 2010 22 komerčných poisťovní, ktoré
vytvorili medzi sebou pomerne silné konkurenčné prostredie. Z celkového počtu poisťovní
pôsobiacich na slovenskom poistnom trhu bolo v Slovenskej asociácie poisťovní k 31.12.
2010 združených 22 komerčných poisťovní. Z členov asociácie malo 14 komerčných poisťovní
univerzálnu licenciu, životné poistenie poskytovali 4 komerčné poisťovne a neživotné
poistenie 4 komerčné poisťovne. /Prameň: Interné materiály SAP, Bratislava 2011/.
K najdôležitejším ukazovateľom komerčného poistného trhu patrí predpísané
poistné. Zvyčajne sa uvádza hrubé predpísané poistné, ktoré zahŕňa všetky sumy poistného
splatného podľa uzatvorených poistných zmlúv počas daného účtovného obdobia. To
znamená, že hrubé predpísané poistné obsahuje aj nezaslúžené poistné, t. j. poistné
vzťahujúce sa sčasti alebo celé na budúce účtovné obdobia.
V roku 2006 prišlo na slovenskom komerčnom poistnom trhu ku zmene metodiky
vykazovania predpísaného poistného, a to v súvislosti zavedenia Medzinárodných účtovných
štandardov /IAS/ a Medzinárodných štandardov finančného vykazovania /IFRS/. Týmto
krokom sa údaje o predpísanom poistnom stali počnúc rokom 2006 prakticky
neporovnateľné s údajmi predošlých rokov. Do roku 2005 sa predpísané poistné vykazovalo
v súlade so slovenskými účtovnými štandardmi. Od roku 2006 sa do predpísaného poistného
nezapočítavajú sumy platené klientmi na základe tzv. investičných zmlúv /t. j. zmlúv, ktoré
nespĺňajú podmienku poistného kontraktu o významnom riziku na strane poisťovne/. Do
predpísaného poistného sa takisto od uvedeného roku nezapočítavajú priznané bonusy
a zľavy na poistnom poskytnuté podľa poistných podmienok. Tieto dve zmeny predstavujú
vplyv na životné aj neživotné poistenie. Národná banka Slovenska zaviedla pojem technické
poistné, aby bolo možné analyzovať časové rady vývoja predpísaného poistného. Technické
poistné je definované ako cena, ktorá bola dojednaná v jednotlivých poistných zmluvách bez
spôsobu ich finančného vykazovania.
Ako sme vyššie uviedli k najdôležitejším ukazovateľom komerčného poistného trhu
patrí technické poistné. Nasledujúca tabuľka 1 zobrazuje technické poistné k 31.12.2009
v tis. euro a k 31.12.2010 v tis. euro. Uvádzame obidva roky, aby sme mohli porovnať vývoj
tohto ukazovateľa poistného trhu.
Tabuľka 1 Technické poistné k 31.12 2009 v tis. euro a k 31.12.2010
Rok

Životné
poistenie

Podiel

Neživotné
poistenie

Podiel

Celkom

2009

1 061 505

52,4 %

964 875

47,6 %

2 026 380

2010

1 126 405

54,5%

940 269

45,5%

2 066 674

Zdroj: Interné materiály, SAP, Bratislava 2011

Porovnáváme rok 2009 a 2010. Celkové technické poistné k 31.12.2009 dosiahlo
výšku 2 026 380 tis. euro. Z toho technické poistné životného poistenia predstavovalo 1 061
505 tis. euro a technické poistné neživotného poistenia 964 875 tis. euro. K 31.12. 2010
celkové technické poistné dosiahlo výšku 2 066 674 tis. euro. Z toho technické poistné
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životného poistenia predstavovalo 1 126 405 tis. euro a technické poistné neživotného
poistenia bolo 940 269 tis. euro.
Celkové technické poistné v roku 2009 bolo 2 026 380 tis. euro v porovnaní celkovým
technickým poistným v roku 2010 bolo 2 066 674 tis. euro ‐ bolo vyššie v porovnaní
s predchádzajúcim rokom. Môžeme konštatovať, že i keď pokračovala finančná kríza
v národnom hospodárstve, v sektore poisťovníctva sa neprejavila.
Podiel životného poistenia na celkovom technickom poistnom v roku 2009 bol 52,4 %
a v roku 2010 bol 54,5 %, podiel neživotného poistenia na celkovom technickom poistnom
v roku 2009 bol 47,6 % a v roku 2010 bol 45,5 %.
Pomer životného poistenia a neživotného poistenia v roku 2009 bol 52,4 : 47,6 a
v roku 2010 bol 54,5 : 45,5 je v prospech životného poistenia.
Nasledujúca tabuľka 2 zobrazuje technické poistné k 31.12.2010 v tis. euro a
zastúpenie jednotlivých komerčných poisťovní na celkovom technickom poistnom.
Tabuľka 2 Technické poistné v životnom a neživotnom poistení k 31.12. 2010 /v tis. euro/
Technické poistné (v tis. Sk) k 31.12.2010
Por.
č.

Technické
poistné v
životnom
poistení
25 303

Komerčná poisťovňa

1 AEGON Životná poisťovňa, a.s.

Technické
poistné v
neživotnom
poistení
0

2 Allianz ‐ Slovenská poisťovňa, a. s.

244 580

353 566

3 AMSLICO AIG Life poisťovňa a. s.

120 319

6 020

AXA životní poisťovna a.s., pobočka
4 poisťovne z iného členského štátu

48 102

1 556

5 ČSOB Poisťovňa, a. s.

57 333

20 885

0

2 219

4 999

0

0

3 604

7 555

0

88 820

106 717

0

7 501

1 209

0

13 ING Životná poisťovňa, a. s.

86 193

0

14 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.VIG

97 709

51 894

223 468

248 030

1 693

10 923

6 D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a. s.
Deutcher Ring Lebensversicherung – AG,
7 pobočka z iného členského štátu
Deutcher Ring Sachversicherung – AG,
8 pobočka z iného členského štátu
9 ERGO životná poisťovňa, a.s.
10 Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
11 Groupama poisťovňa.a.s.
12 Groupama životná poisťovňa, a.s.

15 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s., VIG
16 Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
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17 Poisťovňa Poštovej banky, a. s.

3 423

804

18 Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. VIG

37 918

0

19 UNION poisťovňa, a. s.

11 661

28 476

20 UNIQA poisťovňa, a. s.

28 422

74 342

21 VICTORIA ‐ VOLKSBANKEN Poisťovňa, a. s

10 176

517

22 Wüstenrot poisťovňa, a. s..

27 531

23 207

0

8

1 126 405

940 269

23 Slovenská kancelária poisťovateľov
Celkom

Zdroj: Interné materiály, SAP, Bratislava 2010

Celkové technické poistné v roku 2010 bolo 2 066 674 tis. euro. Ako vyplýva z tabuľky
2. Technické poistné v životnom a neživotnom poistení k 31.12. 2010 / v tis. euro / poisťovňa
Allianz ‐ Slovenská poisťovňa, a. s., mala prvenstvo na slovenskom poistnom trhu v oblasti
životného poistenia podieľala sa s 21,71 %, čo bolo 244 580 tis. euro aj neživotného
poistenia s 37,60 % čo predstavovalo 353 566 tis. euro. Na druhom mieste sa umiestila
poisťovňa KOOPERATÍVA, poisťovňa, a .s. v oblasti životného poistenia sa podieľala s 19,84 %
čo bolo 223 468 tis. euro aj v oblasti neživotného poistenia s 26,38 % čo predstavovalo 248
030 tis. euro, tretie miesto obsadila v životnom poistení poisťovňa AMSLICO AIG Life
poisťovňa a. s. s 10,68 % čo bolo 120 319 tis. euro a v neživotnom poistení poisťovňa
Generali Slovensko, poisťovňa, a.s. s 11,35 % čo predstavovalo 106 717 tis. euro.

ZÁVER
Záverom možno konštatovať, že vývoj komerčného poistného trhu v oblasti
životného poistenia je v posledných rokoch dynamickejší ako v neživotnom poistení.
Výsledkom pokračujúceho vyššieho rastu životného poistenia oproti druhému poistnému
druhu bola v roku 2010 zmena pomeru v prospech životného poistenia. Podiel neživotného
poistenia v tomto roku predstavoval 45,5 % z celkového technického poistného. Pomer
životného a neživotného poistenia bol 54,5 : 45,5. Slovenská republika sa postupne
približuje poistnému trhu európskeho priemeru, ktorý prestavuje zhruba 67 % v prospech
životného poistenia za rok 2010. Obyvateľstvo si postupne začína intenzívnejšie uvedomovať
životné riziká a využíva poistné produkty v oblasti životného poistenia, ktorých ponuka
prostredníctvom komerčných poisťovní na slovenskom poistnom trhu je flexibilná.

LITERATÚRA
Comité Européen des Asurances European. Paris, 2010.
DAŇHEL, J a kol.: Pojistná teórie. Praha : PROFESIONAL PUBLISHING, 2005. 205 s. ISBN 80‐
86419‐92‐0
DRUGDOVÁ, B.: POISTENIE A POISŤOVNÍCTVO, nemecko‐slovenský a slovensko – nemecký
slovník, ELITA, 1995, Bratislava, 183 s. ISBN 80‐85323‐96‐6

56

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji – 2. ročník

DRUGDOVÁ, B.: Poistenie podnikateľských rizík. Bratislava : ŠEVT, 2010. 184 s. ISBN 978‐
80‐8106‐017‐5
PASTORÁKOVÁ, E., VESELOVSKÁ, S., DRUGDOVÁ, B.: Vybrané problémy poistného a
zaistného trhu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 160 s. ISBN 80‐225‐2273‐2.
MAJTÁNOVÁ, A.: Poistný trh. Bratislava: Elita, 1993, s. 11. ISBN 80‐85323‐32‐X
SIVÁK, R. a kol.: Riziko a neistota vo financiách. / vybrané problémy/. 185 s. Bratislava :
EKONÓM. 2004. ISBN 80‐225.1956‐1.
SZROMNIK, A.: Rynek ubezpieczeniowy. Krakov: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
v Krakowie, 2001, 62 s. ISBN 83–7252–084‐4.
Príspevok je výstupom riešenia grantu Ministerstava školstva SR VEGA č. 1/1122/11s
názvom: Perspektívy poistného trhu v Slovenskej republike v siločiarach civilizačných výziev.

Ing. Barbora DRUGDOVÁ, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava,
Slovenská republika
Tel: 02/672 91 539
email: drugdova@euba.sk

57

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji – 2. ročník

SOCIAL SECURITY AS AN ELEMENT OF LOCAL POLITICS
Janusz GIERSZEWSKI

Abstract: The activity of the country cannot be limited to solving certain problems and threats only but it should
aim at such social and economic development that could prevent generating difficult social issues. In such a
meaning social politics has got both national and regional dimension but most of all local. More and more
often there are appearing new threats which touch the security of local communities. Quite often they are not
completely identified and defined. In the specialist literature those threats are labelled as social threats, within
which one can distinguish social and psychosocial threats. Social threats significantly influence the quality and
citizens’ standard of living. The country only formulates general aims, values and rules of social politics, enables
redistribution of income through social security benefits, it creates material, organizational and staff basis to
fulfill the aims of social politics. Local subjects play a significant role when shaping social security. Local
community gives better opportunities of motivating forces and resources of different kinds. It allows to develop
different forms of social and living activities which are significant for the development and local security. Local
community is distinct form other communities because of the area on which there are ongoing socio‐economic
processes. In Poland localism is known in the normative meaning in acts about local government and county
council that situate local community on those levels. By force of law, ever since January 1st 1999 each Pole has
been a member of two separable local communities: municipal and district, communities not hierarchically
connected with each other which realize social obligations.
Keywords: public security, social security, local development, social assistance, local government

1 SOCIAL SECURITY AND LOCAL POLITICS
One of the easiest definitions sees safety as primeval, existential need of individuals,
social groups and countries.6 The often added adjective points out the concrete threat and
specifies the notion, for example social security. Subjectively defined it is the whole
institution, which is or should be established in order to provide security while at the same
time it takes into account certain needs of the people 7. One of the tasks faced by the
country is providing its citizens with public secuirty or in its narrowed meaning social. The
most known definition of social security is 1984 Ilo definition according to which it is the
protection that is supplied to the society through preventing economic and social
deprivation that can be caused by reduction of earnings, illness, maternity, discrimination in
the employment sector, unemployment, disability, ageing or death8. Thus, social security is
identified not only with social problems but also with institutions in charge of so called
public security. Contemporary definitions of public security are of state‐centric character. As
a result they are simultaneously ethnocentric as social assistance functions because of
institutions governed nationally. It seems methodologically more correct to aim at describing
6

Compare: R. Kuźniar: Po pierwsze bezpieczeństwo, The Rzeczpospolita of 9.01.1996. as well as J. Gierszewski, Postrzeganie
bezpieczeństwa na podstawie przeglądu definicji, Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, pages. 88‐99.
Bezpieczeństwo 2010. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda (ed.), Warszawa 2010
7

Compare. Benda‐Beckmann, Franz von, and Benda‐Beckmann, Keebet von (1994). Introduction to “Coping with insecurity:
an ‘underall’ perspective on social security in the Third World”. Focaal 22/23. 7‐31.
8

Compare. AAN. Rogovsky, ILO Programme on Socially Sensitive Enterprise Restructuring (ILO/SSER), Geneva‐Warsaw 2009
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country’s effort providing security to individuals and social structures rather than define the
conditions of society or processes influencing country security. It results from the fact that it
is mostly the country that possesses appropriate tools to solve social issues and is in charge
of the system, in which the essential role is played by institutionalized forms of financial and
non‐cash help.
According to American literature local development (regional) is associated mostly
with economic development.. European development researchers emphasize rather the
holistic aspect. They assume that local development will only be efficient when apart from
economic changes there will also be a quality change in the social and cultural field.
According to Słownik języka polskiego ( Polish Dictionary) local development is a process of
transformations and changes changing into more developed conditions or forms, as well as
prosperity and growth. According to European Environment Information and Observation
Network ( EIONET) is a phase of development or progress in some aspect of society that is
defined or limited to certain, usually small, region or area. Local development is understood
as a process aimed at strengthening the potential of community that promotes economic
as well as social boom of its citizens, gives equal opportunities, is increasing and self‐
supportive and takes into account environmental issues.
Local politics is an administrative politics shaped by local government body which
mostly means the choice of aims of activity in order and ways of their realization so as to
fulfill collective needs of local government community. Its local dimension is mostly visible
when it is limited to the area imposed by the county or district borders. In the area of its
own activity organs of local government shape local politics with participation of governing
administration since it is determined by the laws. Hence, supervision of local politics in the
area of its own tasks carried out on the basis (the only criterion of legality and in the area of
commissioned tasks) of the criterion of appropriateness and economy.

sustainable development,
otherwise
economic
development

sustainable development
social issues

environment
protection

Diagram 1 Elements of sustainable development

The form of reflection of local politics are particularly the municipal records in the
area of a community or district such as: development strategies‐ economic programmes‐
land development plans‐ the rules of managing public property. The central point of local
politics is its attitude to its own environment, its interests, even if it actually was to lead to
conflicts with the ration of higher order.
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Teorie lokalizmu – Podejście środowiskowe (1)

Diagram 2 Elements of local environment

The traditional approach is based on the idea that an individual, family and
community expect financial, non‐financial support and legal protection from the national
system. What is created is the situation of the umbrella generated above an individual
through the system of public authority.
Environmental approach is focused on strengthening the local system (community
and district) as the basic form of functioning of social structures. The basic direction of social
intervention is situated in the system of local organizations that replace the state‐centric
system. In this system, called the roots of grass the environmental system is concentrated.

2 SAMPLE CONCEPTS OF LOCAL DEVELOPMENT
In the theory of local development one can distinguish some, so‐called basic
methodological concepts. The theory of economic basis assumes that the basic factor of local
development is an external demand for the goods and services generated within a given
system (export). Supporting the development by the local authorities should be based on
helping companies that provide additional financial means and because of that contribute to
the general development of local community.
The theory of localization assumes that local development depends on factors of
economic activity localization. Those specific requirements are among others: accessibility of
human resources and their quality, communicative accessibility, market, natural‐landscape
advantages.
The theory of Myrdal cumulative causation assumes that places once promoted
which had been invested in stand a better chance of development. The capital and
workforce in a natural way are attracted to places having most profitable conditions of
running an economic activity.
The theory of polarization assumes that there are domineering individuals because of
the nature of their activity, function or collected potential. If at some point there is a
sufficient amount of capital, investments, infrastructure collected then such an individual is
capable of transforming the structure of the whole region and influence its development.
The theory of models attraction assumes that active attitude of local authorities is
extremely important. It can be based on attracting capital, and what is connected with that,
region development. For investors the encouragement could be, among others, lowering
taxes, creating economic zones, creating “strategic areas”, local districts partnerships,
infrastructure building.
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The theory of local development formulates a number of principles whose following in the
process of strategic planning gives huge chances of successful realization of planning
assumptions. Within those principles the most common are Vaesken principles.

„Trójkąt rozwoju” Vaesken’a
Idee

Ludzie

Zasoby

Diagram 3 Vaesken development triangle
According to Vaesken local development should:
‐ be based on the indexation of local resources,
‐ be made in the common good interest,
‐ take place in the democratic process,
‐ take place based on partnership activity (power relations have been replaced by
complimentary ones ).

Local development must be sustainable development which means it should be
based on social, economic and natural development, in accordance with which we fulfill the
current needs of society in a way that can provide future generations with the possibility of
optimal using natural resources. Sustainability can be best defined as the compromise
between the needs of preserving natural environment, needs of economy and social needs.
In the area of social security the domineering role is played by public administration
(government and local government). It stems from the tasks of the country and function of
public subjects, who do not compete with each other economically and are not focused on
profit. For the local development in Poland changes in the system of public administration
were of significant importance, particularly creating local government that in the future
was to become the main executor of tasks in the area of social assistance. At the beginning
of the 1990s national councils working on the basis of the law about local council and
territorial local government 9 appointed county(municipal) administration units‐ social help
centres, which overtook all the tasks form the area of social assistance. Under the
government of the 1990 Act social assistance has undergone a number of transformations,
which were based among others on: verification of criteria of granting support, extending
the catalogue of social benefits and awarding them the nature of public subject
rights,10reorganization of tasks of public authorities, including assigning tasks in the area of
9

Act of 20 July 1983 r. about system of national council and lcoal government (Dz.U. of 1988 r. nr 26, item. 183 with
amendments.)

10

See. Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004, p. 436.
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social assistance to newly created units of local government ‐ the district and provincial
government .11
Diagram. Organizational structure of social assistance in Poland
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej‐ Ministry of Labour and Social Policy
Departament Pomocy i Integracji Społecznej‐ department of social assistance and integration
Rada Pomocy Społecznej‐Council of Social Welfare
Urząd Wojewódzki‐ Regional Office
Wydział Polityki Społecznej‐ Department of Social Policy
Samorząd Województwa‐ provincial government
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej‐ Regional Social Policy Centre
Powiat‐district
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności‐provincial team for the adjudication
of disability
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności‐district team for the adjudication of
disability
Gmina‐community
Organizacje pozarządowe, Kościół Katolicki i inne związki wyznaniowe‐non‐governmental
organizations, Catholic Church other religious communities
Nadzór, współdziałanie‐supervision, cooperation
PCPR‐ County Family Support Centre
OPS‐Resort Social Assistance
Ponadlokalne Domy Pomocy Społecznej‐ supra‐local social welfare homes
Ponadlokalne Ośrodki Wsparcia‐ supra‐local suport centres
Placówki op‐wych.‐ residential institutions
Gminne Placówki Stacjonarnego i Okresowego Pobytu‐municipal outposts of stationary and
periodic staying
Gminne Placówki Dziennego Pobytu‐ municipal outposts of stationary staying
Usługi‐ services
Source:
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww
25.05.2011

The organs of government administration realizing the tasks in the sphere of social
assistance are provincial governor and the appropriate social security minister. Moreover,
the tasks in the area of government administration are carried out by the organs of local
government. The structure of appointing tasks as a result of law or on the basis of
agreement is used here. Legal tasks appointing in the area of community and districts refers
to community and district. Summing up the evolution of social assistance in Poland it is
worth pointing out that according to H. Szurgacz it has undergone characteristic changing

11

See.: 1st August 1992 Act about change of act on social assistance (Dz.U. nr 64, item. 3210); 14th June 1996 Act about
change of act on social assistance and act about employment and preventing unemployment (Dz.U. nr 100, item. 459); 21
January 2000 Act about change of some acts related with public administration functioning (Dz.U. nr 12, item. 136 with
amendments.); 18 February 2002 Act about change of act on social assistance and act on pensions from Social Insurance
Fund (Dz.U. nr 19, item. 238).
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fortunes: to start with making references to progressive interwar period, through the
process of its negation, as the tool politically foreign, the phase of its gradual admitting the
role also in the conditions of the socialist country up to acknowledging its position of an
essential and indispensable link in the system of tools used to fulfill human being’s
important needs.12 Social assistance is based on ideas and resources guaranteed centrally
and completed and distributed locally through local government administration and actors
cooperating with it.

3 THE ISSUE AND RANGE OF SOCIAL ASSISTANCE
Social assistance is the oldest (with centuries‐old philanthropic‐charity traditions)
institution of social politics. Social assistance is about real threat to the being of an
individual or a family in the existential dimension or lowering the living standards below
accepted in a given society civilization minimum. According to insurance and supply
technique there are realized schematic benefits, hardly individualized, reserved by typical
and repeated risk. Those techniques do not account at all or account insufficiently for
specific situations that require the attitude deprived of schematic and formalism. The gaps
pointed when realizing socially important needs are completed by the activity of social
assistance that comes into action in unconventional situations that demand the usage of
individualized means preceded by recognition allowing to match the types, forms and ways
of helping in each and every case. Currently, the social issues are regulated by 12 March
2004 Act 13 about social assistance and numerous executive regulations issued on the basis
of the act. Structures typical for the social assistance, especially referring to forms and
principles of giving support can also be found in other acts.14 The right to social assistance is
not constitutionally guaranteed. Polish Constitution refers to social assistance only indirectly,
in particularly through the principles of assistance, solidarity and social country as well as
the institution of social security. Some spheres of social assistance activity are justified by
the constitutional protection of a child and family.
Social assistance is aimed at enabling individual people and families overcome life
hardships which they are not able to do by using its own privileges, resources and
possibilities. The task of social assistance is to prevent difficult life situations from happening
through undertaking activities that would result in people and families’ becoming
independent in life and their integration with environment. The assistance that is being
discussed here is organized by organs of government and local government administration
cooperating in this area on the basis of partnership with non‐governmental organizations as
well as individuals and legal persons. Local actors are obliged to carry out social assistance
tasks, they cannot refuse to help a person in need in spite of existing obligation of individuals
and legal persons to fulfill his or her indispensable life needs. The kind, form and scope of
benefits should be appropriate in given circumstances justifying giving help. Needs of people
12
13

See wider: H. Szurgacz, Wstęp do prawa pomocy społecznej, Wrocław 1992, p. 12
Dz.U. nr 64, item 593 with amendments.

14

For example In 7 January 1993 Act about family planning,protection of the human fetuj and conditions of admissability of
abortion (Dz.U. nr 17, item. 78 with amendments.), 29 July 2005 Act about preventing drug abuse (Dz.U. nr 179, item. 1485
with amendments.), 13 June 2003 Act about social employment (Dz.U. nr 122, item. 1143 with amendments.), 23 June
2003 Act about social pension (Dz.U. nr 135, item. 1268 with amendments.), 28 November 2003 Act about family benefits
(Dz.U. nr 228, item. 2255, with amendments.), 20 April 2004 Act about promoting employment and job market institutions
(Dz.U. nr 99, item 1001, with amendments.), 22 April 2005 Act about treatment of alimony debtors and maintenance
advance(Dz.U. nr 86, item. 732 with amendments).
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and families should be taken into account if they match aims and are within the possibilities
of social assistance. People and families taking advantage of social assistance must
cooperate when solving their hard life situations. Social assistance is part of governmental
administration unit called social security15 . The right to social benefits is granted to people
of Polish nationality who possess the place to live and live in the area of The Republic of
Poland, foreigners who possess the place to live and live in the area of The Republic of
Poland holding the settlement permission , permission for tolerated staying or the refugee
status given in The Republic of Poland, the citizens of UE membership countries or European
Economic Area (EEA) living in the area of the Republic of Poland who have been granted
staying permission.

4 BENEFITS WITHIN SOCIAL ASSISTANCE
Generally there are two types of social assistance activities and two types of benefits:
environmental assistance realized in the living environment of the beneficiary and
institutional (company) assistance – separately from his or her former place of living‐ in
nursing houses and support centres ( environment self help houses, daily nursing houses,
shelters and houses for the homeless, homes for mothers with small children and pregnant
women). Both environmental assistance and institutional assistance can be provided in
different forms, i.e. financial, non‐financial and services. What is characteristic is that
whereas environmental assistance can be limited, institutional assistance is of complex
nature and encompasses all the individual’s needs.16. The right to benefits is granted to
people and families whose income does not exceed income criteria accepted on the basis of
social intervention threshold. Since October 1st 2006 for a single person it is the income not
exceeding 477PLN whereas for the family person it is 351 PLN. Municipal Council, because
of the act, can rise the sums that entitle a single person whose income does not exceed 477
PLN and a family person whose income per capita does not exceed 351 PLN.to apply for
periodic or designated benefit in social welfare.
Social assistance is granted because of: poverty, orphanage, homelessness,
unemployment, disability, the need to protect maternity or numerous family, terminal
illness, helplessness in protective‐educational matters and keeping a household
( especially in single and numerous families), inability to adapt to life of the youth leaving
childcare centres, difficulty with integration of the people who have been granted the status
of a refugee, alcohol and drug abuse, difficulty to adapt to life when being released from
prison, fortuitous event and crisis situation, natural or ecological disaster.
The basis of the benefit being granted is an environmental interview carried out by a social
worker in the place of living of the applicant. The basis of establishing the data, health
condition, their personal, family and material situation are updated documents. Decisions
concerning granting or its refusal are issued in a written form.

15

4 September 1997 Act about government departments (i.e.. Dz.U. 2005 r. nr 65, item. 437, with amendments).

16

Sławomir Kantyk, Maria Zrałek, ed. Aldona Frączkiewicz – Wronka „Zarządzanie publiczne w lokalnej Polityce
społecznej” pub. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej in Warszawie, Warszawa
2007 pages.161 ‐ 162
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5 TASKS OF LOCAL GOVERNMENT IN THE AREA OF SOCIAL ASSISTANCE
The obligation of realization the tasks in the area of social assistance belongs to the
county, district and provincial government, provincial governor and the appropriate social
security minister. At the same time the regulation of the art.2 Act.2 u.p.ps imposes on the
public administration organs activity to gain, apart from its own apparatus, the support to
fulfill its organizational functions in the field of social assistance. It states that social
assistance is organized by governmental and non‐governmental administration units
cooperating in this field with, on the basis of partnership with social and non‐governmental
organizations. The widest scope of tasks within assistance belongs to communities as they
are the closest to the people in need. The tasks that exceed community’s possibilities, are
taken over by districts, whereas obligations, which the community cannot manage are
carried out by the provincial government. Moreover, some competences within social
assistance belong to governmental administration. Because the provincial governor is an
organ supervising local government his or her responsibility is mainly supervising its activity.
Government and local government organs can appoint realization of the tasks from the
social assistance field to other actors, particularly to non‐governmental organizations,
individuals and legal persons and other organizational units as long as they run the activity
in the field of social assistance. Entrusting them with such tasks is based on the agreement
made with the executor who is chosen in a competition. Community tasks in the area of
social benefits. Their own tasks are: providing shelter, meal, essential items of clothing,
providing caring specialist services in the place of living, providing designated benefit to
cover the expenses caused in the result of fortuitous event, social work, funeral costs,
providing sources for employed workers and running nursing houses. Commissioned tasks
are: granting and paying standing benefits, social pension, entitled benefits’ allowances,
granting and paying periodic benefits, paying social insurance fees for people taking social
state pension, periodic benefit, specialist caring services benefits.
Thus, community is obliged to provide food, clothing, shelter to anyone deprived of
it. Next group of community’s obligatory tasks is granting and paying benefits. Here one can
mention periodic and designated benefits, within which one can distinguish designated
benefits to cover expenses caused by fortuitous events as well covering costs of health
benefits to the homeless and other people with no income and no possibility to get benefits
from social insurance. Its obligatory task is also granting designated benefits in the form of
credit ticket.
Within the activities undertaken in connection with keeping socio‐technical
infrastructure, which is among others: running and ensuring a place in special education
centres as well as directing and paying fees for community citizens staying in such a place. In
this category one can also mention running and maintaining community nursing house
along with workers’ salaries. Communities are obliged to organize and provide nursing
services in the place of living.
Tasks related with child and family protection are mostly based on creating
community child and family prevention system and feeding children. Counties have been
obliged to certain planning, report and programme tasks. They write and realize community
strategy of solving social problems with particular consideration of social assistance
programmes, prevention and solving alcohol problems, as well as others aimed at
integrating people and families belonging to a special risk group. Communities are also in
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charge of paying pension and allowance contributions. Such benefits are realized in case of
people forced to resign form employment because of need to take indirect and personal
care of terminally and seriously ill family member.
Tasks commissioned from the field of government administration define precise
obligations related to people with mental disorders. To such people communities must
grant nursing help in the place of living as well as run environmental self‐help homes.
Additionally, communities are obliged to realize tasks resulting from government welfare
programmes that are to protect living standards and social groups as well as specialist
support development. Communities execute tasks form the social assistance area by means
of its organs and administration units. Their competencies are: making laws about
establishing, closing down and reorganizing nursing houses. Community council
competences are: deciding by resolution of law the fee for staying in such places.
Community council defines regulations and way of using buildings such as municipal
support centres. It is the community that resolves regulations of refunding incurred
expenses of periodic and designated benefits. Municipal council is in charge of evaluating
municipal welfare organization units.
Tasks of the district in the field of welfare can be divided in the following way:
specialist care of a family and a child, counselling and information, maintaining socio‐
technical infrastructure, preparing welfare staff.
Tasks of the district are first and foremost ensuring care in foster families, granting
financial aid to cover costs of maintaining children in such families and paying salaries for
serving foster family functions. District is also obliged to provide care to the children
deprived of parental help. Because of that it runs and organizes adaptation care centres as
well as residential institutions. District covers the costs of maintaining such centres as well as
it creates and realizes child and family help programmes. It also has the task of granting
financial help to empower and continuing education to the people f.ex. leaving residential
institutions or homes from mothers with small children and pregnant women.
Next group of district tasks are of integration nature. Aid is aimed at people having
difficulties with life adaptation, f.ex. people leaving social centres or released from prison.
Districts give help to refugees in the field of commissioned tasks from the area of
government administration. Districts have to take care of development of social care homes
beyond district level ( district takes care of municipal centres)
The task is also establishing and maintaining county family support centres as well as
ensuring means for paying its workers. District must also, taking care of suitable preparation
of welfare staff, organize workshops and run trainings and counseling for managers and
workers of district organizational units in terms of social assistance.
The tasks described above are their own job that districts must designate from their
own financial means. In contrast to communities, districts have been granted substantially
fewer commissioned tasks that are financed by the national budget. Here one can mention
help given to refugees included in the individual integration programme and paying health
insurance fees. Commissioned tasks are also running support centres for people with
mental disorders and realization of tasks resulting form social assistance governmental
programmes.
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District family support centres are the main coordinators of district strategy of solving
social problems. They are f.ex. in charge of organizing and running children’s houses and
emergency welfare institutions. Every year the manager of the centre presents the report on
the centre activity along with pointing out the needs in field of social assistance. Centre’s
task is also supporting a governor when supervising foster families, adoption and care
centres, special counselling units, social care homes or residential institutions.

6 SUMMARY
Minimalizing the feeling of social threats among local community is based on fulfilling
social needs. Social security requires a number of activities of actors appointed to that.
Widening the scope of social security by local institutions is aimed at creating relatively
permanent conditions of social peace whose elements were determined by knowledge of
local problems and balanced local development. It led to the situation when actors
representing not only different interests but also possessing clearly defined own aims and
means of their realization significantly influence both stabilization of social help as well as
extending the area of social security and working out the consensus between social forces
and the country. Gradually social security has taken the form of not only legal norms but
also local activities programme regulated and guaranteed by the country. By fulfilling the
social needs country evokes expected consequences which together directly or indirectly
can ensure locally and regionally social peace. Country gives more and more commissioned
social tasks that can lead to overload of social local structures obligations. There is also a
danger that there can be growth of political promises when compared to real possibilities of
involved means. Politicians undertaking social obligations have to remember about the tools
of its realization. The heavier social pressure, the bigger obligations, the bigger obligations,
the relatively smaller their realization. In the place of a country as a single actor of the
process of creating social security system, it is more and more common to consider the
whole government and local set of actors.

Janusz GIERSZEWSKI
PWSH
Pomerania
POLAND
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VZDELÁVACIE CENTRUM STREDNÝCH ŠKÔL V TRNAVE AKO SÚČASŤ
CENTRA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

Dušan GUŤAN
Abstrakt: Článok sa zaoberá realizáciou postupných krokov smerujúcich k úspešnej realizácie celoživotného
vzdelávania a poradenstva pre automobilový priemysel v Trnavskom regióne. Realizácia tejto formy a prístupu
vzrastá úmerne s požiadavkami trhu práce, požiadavkami investorov, zavádzaním nových technológií
a postupov. Medzi vzdelávacie inštitúcie – SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, ktoré reagovali medzi prvými,
patria SOU strojárske Trnava, ZSŠ priemyselná Trnava a SPŠ dopravná v Trnave.
Kľúčové slová: Automobilový priemysel. Celoživotné vzdelávanie (CŽV). Inovačné kurzy. Kvalifikačné kurzy.
Odborné kompetencie. Peugeot . Pilotné centrum. Trh práce (TP). Vzdelávacie centrum.

ÚVOD
Túžba po vzdelaní, vzdelanie ako hodnota podľa všetkého nepatrí medzi silné stránky
slovenského obyvateľstva. „Tu, tu, tu leží bieda naša!“17
Celoživotné vzdelávanie (CŽV) chápeme ako neustály, nepretržitý proces vzdelávania,
ktorý prebieha počas celého života človeka.18 Na potrebu CŽV ako celoživotnej
nevyhnutnosti sa začalo poukazovať až v 2. polovici 20. storočia pod vplyvom nástupu
vedecko‐technickej revolúcie. Za medzník v tejto oblasti možno pokladať rok 1970, vyhlásený
za Medzinárodný rok vzdelávania, keď sa postupne sformovala i teória CŽV.
V 80. rokoch sa CŽV začalo čoraz viac redukovať na odborné vzdelávanie zamerané na
získavanie konkrétnych poznatkov dôležitých pre odborný rast vo svojej profesii, no už v 90.
rokoch sa pohľad na CŽV zmenil. Vplyv nových technológií sa odrazil v prudkej zmene
ekonomík vyspelých krajín, najmä v ich prechode z orientácie na výrobu k orientácii na
služby. Oveľa väčší dôraz sa začal klásť na myšlienky, metódy a procesy ako na stroje,
továrne a prírodné zdroje, čo sa prejavilo i v zmene poslania CŽV. Začalo sa hovoriť o
spoločnosti založenej na báze poznatkov, o spoločnosti, ktorá sa učí, a tým o celoživotnom
učení sa.
Posun v chápaní celoživotného vzdelávania k celoživotnému učeniu sa bol vyvolaný
predovšetkým obrovským nástupom nových informačných a komunikačných technológií a ich
prienikom do všetkých oblastí spoločenského života. Nové technológie zmenili doterajšie
postupy takmer vo všetkých profesiách a mnohé činnosti sa začali vykonávať celkom ináč ako
iba v nedávnej minulosti. Čoraz väčšmi sa začalo ukazovať, že vedomosti získané v škole už
nie sú zárukou na uplatnenie sa na trhu práce a v celom pracovnom živote jednotlivca. Stále
zamestnanie vykonávané po celý život zaniká. To všetko vedie k novým požiadavkám na CŽV,
resp. na celoživotné učenie sa. Základnou charakteristikou CŽV sa preto stala jeho orientácia
17
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na človeka ako iniciátora a vykonávateľa všetkých zmien a procesov v ekonomickej, sociálnej,
kultúrnej a politickej sfére života spoločnosti, najmä na jeho vnútornú motiváciu a potrebu
učiť sa.19

1

TEORETICKÝ ROZBOR

Pod pojmom „celoživotné vzdelávanie“ je v krajinách EU označované vzdelávanie
počas celého života. 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. Jeho
podstatným prvkom je vysokokvalitné základné vzdelávanie pre všetkých. Základné vzdelanie
nasledované prvotným odborným vzdelávaním má poskytnúť mladým ľuďom nové
zručnosti, ktoré sú potrebné v podmienkach spoločnosti založenej na vedomostiach. Zároveň
sa mladí ľudia majú naučiť, ako sa učiť a osvojovať si pozitívny vzťah k učeniu. Celoživotné
vzdelávanie ďalej zahŕňa vzdelávanie v produktívnom veku, spravidla profesionálne odborné
vzdelávanie včítane vzdelávania v nezamestnanosti a vzdelávanie v poproduktívnom veku
života. Priepustnosť týchto relatívne samostatných subsystémov celoživotného vzdelávania
umožňuje občanom začať a ukončiť vzdelávanie v každom veku života, voliť si druh a odbor
štúdia a opätovne sa k štúdiu vrátiť.
Hnacou silou budovania celoživotného vzdelávania v krajinách EU je poznatok, že rast
národného blahobytu a konkurenčnej schopnosti jednotlivých krajín sú závislé od ľudskej
pracovnej sily, od vzdelania človeka a jeho schopnosti prijímať a ďalej rozvíjať nové
vedomosti a novú techniku. Vôľa ľudí vedomostne rásť, neustále sa učiť, je jedným
z najdôležitejších výrobných faktorov. Vzdelávací systém sa preto formuje tak, aby
vzdelávanie mohlo byť celoživotné a smerovalo predovšetkým ako príprava pre prácu, pre
zamestnanie.
Vzdelávacia politika je zameraná na dlhodobo strategické investovanie do vzdelania
a do profesií, 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 (zväzy, spolky, spoločností, cechy, stavovské organizácie a pod.), verejnoprávne
inštitúcie, nadácie, zamestnávatelia i samotní zamestnanci. Podpora celoživotného
vzdelávania zameraného na udržanie a zvýšenie schopnosti zamestnať sa a byť
konkurencieschopným na trhu práce je súčasťou programov politických strán a sociálnych
partnerov.
Celoživotné vzdelávanie ako nástroj zamestnaneckej politiky je upravené všeobecne
záväznými právnymi predpismi (vo Francúzsku, Taliansku, Švédsku), rezortnými predpismi
(napríklad bankového sektora, poisťovníctva, zdravotníctva a pod.) vo všetkých krajinách EU
a internými predpismi konkrétnych pracovísk a ich zamestnancov. Požiadavkou doby je
rýchle využitie získaných vedomostí a zručností v zamestnaní. Preto sa dôraz kladie na úzke
prepojenie prípravy vzdelávacích programov so zamestnávateľskými firmami, v ktorých sa
uskutočňuje praktická časť vzdelávania. Zamestnávatelia poskytujú svojim zamestnancom
študijné voľno, ktorého rozsah a ďalšie podmienky sú upravené písomnou dohodou. Počet
19
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hodín študijného voľna je rôzny a závisí predovšetkým od druhu štúdia (napr. inovačné,
kvalifikačné, rekvalifikačné a pod.).
Súčasťou politiky vzdelávania je prevencia pred sociálnym vylučovaním niektorých
sociálnych skupín (imigrantov, občanov s neukončeným základným vzdelaním, občanov
vyšších vekových skupín a pod.). Preto sa veľký dôraz kladie na dodržiavanie základných práv
všetkých občanov bez ohľadu na vek, bydlisko, materinský jazyk a finančné možnosti.
Rovnosť príležitostí vzdelávania sa pre všetkých a rešpektovanie ťažkostí, ktoré prináša vyšší
vek sa premieta do vzdelávacích programov na získanie gramotnosti dospelých, na získanie
základných zručností a na vzdelávacie programy tzv. „druhej šance“.
Vzdelávanie v nezamestnanosti predstavuje osobitnú skupinu vzdelávacích
programov v rámci aktívnej politiky zamestnanosti, ktorého cieľom je, prostredníctvom
cielene pripravovaných odborných kurzov ponúkaných rôznymi vzdelávacími ustanovizňami,
uľahčiť jednotlivcovi, aby získal späť prácu alebo o prácu neprišiel. Plánovanie
a uskutočňovanie vzdelávania v nezamestnanosti je v kompetencii úradov práce, ktoré majú
informácie o potrebách trhu práce a sú v stálom kontakte so zamestnávateľmi. Na rozdiel od
ostatných druhov vzdelávania, vzdelávanie v nezamestnanosti je spravidla cielené na
konkrétne voľné pracovné miesto a vzdelávanie pracovníkov, ktorým hrozí strata
zamestnania sa zameriava na rekvalifikácie pracovníkov. V tejto oblasti celoživotného
vzdelávania majú precízne vypracovaný systém a veľmi dobré výsledky najmä vo Švédsku,
Írsku a Francúzsku.
Vo Švédsku bola v 90‐tych rokoch 20. storočia 14%‐ná nezamestnanosť, v súčasnej
dobe sa nezamestnanosť pohybuje okolo 4 %. K zníženiu nezamestnanosti zhruba o 10%
prispeli aj opatrenia vlády v oblasti budovania účinného systému celoživotného vzdelávania.,
v ktorom sa dôraz kladie na správny výber a kvalitu vzdelávania. Správnemu výberu a kvalite
vzdelávania, ktoré považujú za základné predpoklady zvyšovania účinnosti vzdelávania
a návratností investícií do vzdelania, smerujú všetky schválené legislatívne úpravy.
Za plánovanie a uskutočňovanie vzdelávania v nezamestnanosti sú zodpovedné
krajské pracovné úrady, ktoré musia čo najlepšie zabezpečiť spoluprácu so všetkými
zúčastnenými subjektmi. Súhru medzi dopytom trhu práce po pracovnej sile a plánovaním
vzdelávania zabezpečujú vypracovávaním prognózy na krajskej úrovni o potrebách trhu,
ktoré robia dva razy za rok. Na základe tejto polročnej prognózy uskutočňujú výber kurzov.
Vzdelávanie sa tak môže realizovať v úzkej spolupráci so zamestnávateľmi a i priamo na
pracoviskách, čo zvyšuje motiváciu vzdelávať sa, pretože je tu reálna šanca zamestnať sa.
Cieľom je, aby 70 % absolventov vzdelávania v nezamestnanosti sa zamestnalo do troch
mesiacov. Každý evidovaný nezamestnaný má vypracovaný osobný plán. Národný úrad práce
rozdeľuje financovanie vzdelávania na krajskú a regionálnu úroveň.20
„Program celoživotného vzdelávania“ bol stanovený na obdobie rokov 2007 – 2013
rozhodnutím Európskeho parlamentu. Najväčšou prekážkou rozvoja sa však stalo
financovanie.21
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Všeobecným cieľom programu je prostredníctvom celoživotného vzdelávania prispievať k
rozvoju Európskeho spoločenstva ako vyspelej znalostnej spoločnosti s trvalo udržateľným
hospodárskym rozvojom, vyšším počtom a kvalitnejšími pracovnými miestami, ako aj väčšou
sociálnou súdržnosťou pri súčasnom zabezpečení riadnej ochrany životného prostredia pre
budúce generácie. Program je zameraný najmä na rozvoj výmeny, spolupráce a mobility
medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci Spoločenstva tak, aby sa stali
svetovým štandardom kvality.
Celoživotné vzdelávanie je všetko všeobecné vzdelávanie, odborné vzdelávanie a
príprava, neformálne a informálne vzdelávanie, ktoré človek absolvuje počas života a
ktorého výsledkom je zlepšenie vedomostí, zručností a schopností z osobného, občianskeho,
spoločenského a/alebo profesijného hľadiska. Patrí sem poskytovanie služieb profesijnej
orientácie a poradenstva.

2 LEGISLATÍVNY RÁMEC ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY (OVAP)
Podmienky na zabezpečenie odborného vzdelávania a prípravy upravuje zákon č.
184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
žiakov v strednej odbornej škole, stredisku praktického vyučovania, školskom hospodárstve,
stredisku odbornej praxe, zdravotníckom zariadení, pracovisku praktického vyučovania a na
pracovisku inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby v súlade s potrebami trhu práce, určuje
postavenie a úlohy orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, zamestnávateľov a
zamestnancov pri zabezpečovaní odborného vzdelávania a prípravy, finančné zabezpečenie
a hmotné zabezpečenie žiakov.
Koordinácia odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce sa uskutočňuje na
celoštátnej úrovni a úrovni samosprávneho kraja. Úloha samosprávneho kraja v rámci svojej
pôsobnosti spočíva v predkladaní návrhov na zaradenie nového študijného odboru alebo
učebného odboru do sústavy odborov vzdelávania alebo návrhov na vyradenie existujúceho
študijného odboru alebo učebného odboru.
Samosprávny kraj v rámci svojej pôsobnosti vytvára regionálnu stratégiu odborného
vzdelávania a prípravy v súčinnosti so subjektmi, zabezpečuje informovanosť žiakov a ich
zákonných zástupcov o potrebách trhu práce a o kvalite a možnostiach odborného
vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách vo svojej územnej pôsobnosti;
poskytuje tieto informácie centrám pedagogicko‐psychologického poradenstva, určuje počet
tried prvého ročníka stredných odborných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pre
nasledujúce prijímacie konanie v súlade s regionálnou stratégiou odborného vzdelávania a
prípravy, vyjadruje sa vo svojej územnej pôsobnosti k počtu tried prvého ročníka všetkých
stredných škôl pre prijímacie konanie pre potreby trhu práce.

3 CENTRÁ ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY V PODMIENKACH TTSK
PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
Na Slovensku má strojársky priemysel tradíciu. Nielen táto tradícia, ale kvalifikovaná
pracovná sila na všetkých vzdelanostných úrovniach zavážila medzi konkurenčnými
výhodami, ktoré ovplyvnili rozhodnutia zahraničných investorov pre vstup na slovenský
pracovný trh. Situácia sa postupne mení a o kvalifikovanú pracovnú silu na slovenskom
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pracovnom trhu je čoraz väčšia núdza. Automobilový priemysel sa zvykne označovať ako
vlajková loď slovenskej ekonomiky. Jeho podiel na celkovej výrobe predstavuje cca 30
percent s predpokladom na zvýšenie 40 percent. Trh si žiada stále viac profesionálov, ktorí
ovládajú nové technológie, ale aj jazyky. Chýbajú okrem iných aj lakovači, zvárači, karosári,
autoopravári.
Hlavným problémom strojárskej výroby na Slovensku je nedostatočne štruktúrovaná
pracovná sila. Štruktúra stredných odborných škôl nie vždy odráža nároky priemyslu a nie je
celkom dômyselná koordinácia prípravy budúcich profesionálov. Z potreby zabezpečiť
budúcu kvalifikovanú silu mnohé spoločnosti majú vážny záujem o spoluprácu so základnými
alebo strednými školami, či univerzitami. Podporujú pri školách vznik školiacich
a tréningových centier, ktoré sa nezaobídu bez materiálno‐technickej podpory. Mnohé školy
vyžadujú modernizáciu, výučba je veľmi nákladná, čo sa nie celkom odzrkadľuje v jej
normatívnom financovaní.
Trh práce neurčuje, aké školy a učebné odbory sú potrebné. Prepojenie medzi
školami, úradmi práce, samosprávou a zamestnávateľmi nie je dostatočné. Záujem mladých
ľudí o vzdelávanie na stredných školách po ukončení základného vzdelania ovplyvňujú
odporúčania rodičov, pričom zamestnávatelia nemajú šancu do tohto procesu zasiahnuť.
Združenie automobilového priemyslu vo svojej koncepcii odborného vzdelávania
zdôrazňuje nutnosť spracovať štátnu vzdelávaciu politiku odborného vzdelávania. Dôležitá je
pri tom štvorpartita ‐ ministerstvá, zamestnávatelia, zamestnanci a samosprávy.

4 SPOLUPRÁCU MEDZI FIRMAMI A ŠKOLAMI BY MALI ORGANIZOVAŤ
REGIONÁLNE RADY OVP
Predpoklady na zabezpečenie najvýznamnejšej programovej zmeny v oblasti OVP má
vládna koncepcia dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov. Dvojúrovňový model sa
bude realizovať v dvoch úrovniach ‐ štátnej a školskej. Štátne vzdelávacie programy pre OVP
budú vymedzovať požiadavky, potreby a ciele štátnej školskej politiky, ktorá je zakotvená
v Národnom programe výchovy a vzdelávania na 15 až 20 rokov.
Vo vzdelávacej komisii v rámci Združenia automobilového priemyslu vznikol projekt
pilotných centier a satelitov. Hlavným cieľom pilotného centra bolo vytvoriť podmienky pre
prípravu žiakov pre potreby zamestnávateľskej sféry. Pilotné centrum ako škola je zamerané
výlučne na odbory súvisiace s autoopravárenstvom a predstavuje centrum vzdelávania pre
automobilový priemysel v trnavskom kraji pre všetky opravárenské odbory. Možnosť
vzdelávať sa, ako aj ďalšieho celoživotného vzdelávania v daných odboroch poskytne žiakom,
pedagógom a technológom.
Stredná odborná škola, stredisko praktického vyučovania, školské hospodárstvo alebo
stredisko odbornej praxe môže pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy, ak
spĺňa podmienky a ak o tom so súhlasom zriaďovateľa rozhodne príslušná stavovská
organizácia alebo profesijná organizácia.
Centrum odborného vzdelávania a prípravy spolupracuje s príslušnou stavovskou
organizáciou alebo profesijnou organizáciou, musí byť vybavené moderným technologickým
zariadením, ktoré nie sú súčasťou normatívu priestorovej, materiálnej a prístrojovej
vybavenosti, poskytovať odborné vzdelávanie a prípravu na výkon daného povolania a
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odborných činností. Hlavnou úlohou centra je vzdelávať a pripraviť absolventa pre
konkrétneho zamestnávateľa, vykonávať rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie,
poskytovať podmienky pre celoživotné vzdelávanie zamestnancov firiem, vykonávať
majstrovské skúšky a v neposlednom rade vzdelávanie pedagógov z danej problematiky.
Hlavný cieľ centra je príprava absolventov, ale aj príprava kvalifikovaných odborníkov
pre trh práce zodpovedajúcich súčasný potrebám praxe. Centrum okrem iného poskytuje
predpoklady aj na vykonanie záverečných skúšok , aj ako miesto na celoživotné vzdelávanie
pedagógov a vzdelávanie svojich partnerov, ktorí sa materiálne alebo finančne podieľali na
technickom alebo technologickom vybavení učební a dielní pilotného centra. Pilotné školy
v porovnaní so štandardnými poskytujú integráciu celoplošného vzdelávania pre potreby
automobilového priemyslu. Pilotné školy budú garantovať certifikovanú vysokú odbornú
úroveň pedagógov a certifikáciu žiakov. Cech odborne garantuje záverečné skúšky. Po
záverečnej skúške získa cechovú knižku ako doklad odbornosti a príslušnosti, ale aj
medzinárodne uznávaný certifikát vydaný cechom.
Automobilová výroba si vyžaduje aj iný druh pracovnej sily, ako ponúka školský
systém SR. Prevláda v ňom orientácia na predaj, servis a diagnostiku motorových vozidiel
a nerieši sa problematika hromadnej výroby automobilov vo veľkých podnikoch. Niektoré
odbory školstva samosprávnych krajov rozbehli projekty týkajúce sa tvorby vzdelávacích
programov v odbornom vzdelávaní ( príklad ŽSK).
V TTSK už existuje niekoľko vzdelávacích inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie
a školenie pracovníkov priemyselných podnikov, ale aj konzultačné a poradenské služby.
Ako príklad možno uviesť Koordinačné centrum odborného vzdelávania, ktoré sa zrodilo v r.
2008 v kooperácii Ministerstva školstva Francúzskej republiky, Ministerstva školstva
Slovenskej republiky, firmy PSA Peugeot Citroën Slovakia, troch stredných škôl ‐ Strednej
priemyselnej školy v Bratislave, Strednej priemyselnej školy v Trnave, Strednej priemyselnej
školy dopravnej v Trnave ‐ a Strojníckej fakulty STU v Bratislave.
Do systému vzdelávania pre potreby PSA – Slovakia sú teda zapojené tri stredné
školy a jedna vysoká škola. Tento systém vzdelávania sa vertikálne delí na tri úrovne:
-

-

-

spodná úroveň (pre absolventov ZŠ) je určená pre pracovníkov manuálne pracujúcich
pri výrobnom páse. Takéto rekvalifikačné školenia sú realizované na SPŠ dopravnej
v Trnave
stredná úroveň (absolventi SOŠ s maturitou) má dve zamerania:
• kvalifikovanú údržbu – realizovaná v SPŠ Trnava
• kontrolu kvality – realizovaná na SPŠ strojníckej v Bratislave
vyššia úroveň (absolventi VŠ) zameraná na riadenie výroby a programovania
automatizovaných liniek je realizovaná na SjF STU v Bratislave.

Všetky 4 školy v období od januára 2005 do decembra 2007 poskytli na základe
príslušných zmlúv svoje priestory zrekonštruované firmou PCA Slovakia do výhradného
užívania firmy PSA – Slovakia. Uvedená firma si v tomto období pomocou francúzskych
lektorov školila svojich novoprijatých zamestnancov a zároveň sa týchto školení zúčastňovali
aj vybraní učitelia z uvedených 4 škôl. Koncom roka 2007 po záverečných testoch dostala
väčšina spomínaných učiteľov certifikát, že môže nahradiť francúzskych lektorov a školiť pre
PCA – Slovakia ďalších pracovníkov.
SPŠ Trnava a SPŠ dopravná Trnava pôsobia od januára 2008 v spolupráci so SjF STU
Bratislava a ostatnými zúčastnenými strednými školami v rámci svojej podnikateľskej činnosti
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ako súčasti Centra odborného vzdelávania vybudovaného na základe účinnej pomoci
a podpory PCA – Slovakia.
Cieľom tohto centra bolo nielen v etape výstavby závodu a prípravy výroby PSA
vyškoliť potrebný počet pracovníkov na rôzne pozície v závode, ale aj výrazne rozšíriť
technické a laboratórne vybavenie v školách za účelom skvalitnenia výučby odborných
predmetov. Súčasne sa vytvoril priestor pre realizáciu rôznych foriem ďalšieho vzdelávania
pracovníkov z rôznych podnikov či rekvalifikačných kurzov. Centrum názorne ukazuje
potrebu participácie a spolupráce viacerých zainteresovaných subjektov. Alternatívou
k vzdelávacím centrám sú tzv. pilotné školy napr. SOŠ automobilová v Trnave, Galante, Senici
a Holíči. ZAP tu zriadilo stredisko pre odborné vzdelávanie pracovníkov v automobilovom
priemysle a službách pre prierezové lokality TTSK.
Ako príklad úspešnej spolupráce výrobnej sféry a strednej školy možno uviesť príklad
Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave s automobilkou PSA Peugeot Citroen
Trnava. Škola na novo koncipovala študijný odbor technika a prevádzka dopravy. Je to odbor
zameraný na prevádzku, údržbu a diagnostiku automobilovej techniky. Absolventi spĺňajú
požiadavky na vzdelanie pre podnikanie v cestnej doprave. Uplatnenie nájdu ako technici
v autoservise, dopravných podnikoch a službách, v autoopravárenstve ako dispečeri,
referenti dopravy, podnikatelia v autodoprave, údržbe či predaji áut. Odbor má veľmi dobré
technické zázemie , vychádzajúce zo spolupráce s firmami PSA Peugeot Citroen a Renault. Na
výučbu sa používajú moderná technika, počítačový diagnostický systém, povinnou súčasťou
výučby sú grafické systémy a výučba francúzštiny.
V roku 2003 vzniklo pri škole na základe medzinárodnej dohody a po záštitou
zriaďovateľa Trnavským samosprávnym krajom s novovybudovaným závodom PSA Peugeot
Citroen centrum vzdelávania dospelých. Vytvorené boli spoločné učebne slúžiace na školenie
pracovníkov závodu, ale aj na odborné vzdelávanie denného štúdia v oblasti kontroly
a merania, diagnostiky motorových vozidiel a autoelektroniky. Na vzdelávanie dospelých je
k dispozícii montážna hala so špecifickým vybavením na profesionálne osvojenie montážnych
zručností .Súčasťou vzdelávania je aj systém didakticko‐metodických postupov spojený s
priebežným hodnotením. Školiace stredisko za 4 roky existencie vyškolilo cca 2000
pracovníkov montážnych liniek.
Medzinárodná spolupráca medzi závodom a školu nadobudla širší rozmer, od r. 2008
školenie pracovníkov PSA uskutočňujú už len učitelia školy. Školiace stredisko má ambíciu
vytvoriť základy celoživotného vzdelávania v nadväznosti na technický rozvoj, poskytnúť
možnosť doplniť vzdelanie, a to nielen vyškoliť , ale aj zvýšiť kvalifikáciu a predovšetkým
dosiahnuť vyššiu úroveň výučby a tým lepšie uplatnenie absolventov v praxi.

6 CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DOSPELÝCH PRI STREDNEJ
PRIEMYSELNEJ ŠKOLE DOPRAVNEJ V TRNAVE
Centrum odborného vzdelávania dospelých pri Strednej priemyselnej škole dopravnej
v Trnave vzniklo 1. 9. 2004 v súvislosti s projektom výstavby závodu na výrobu automobilov
PSA Peugeot Citroen Slovakia.
Vzdelávacie centrum bolo založené a svoju činnosť začalo 1. 9. 2004 v priestoroch
vyčlenených pre tento účel v rozlohe 1200 m2 v časti odborných učební Strednej
priemyselnej škole dopravnej v Trnave.
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Materiálové podmienky a vybavenie
Výučbové priestory v celkovej rozlohe 1200 m2 boli vytvorené úpravou pôvodných
odborných učební, pričom náklady na úpravu týchto priestorov si vyžiadali 14 mil. Sk.
Technologické vybavenie bolo zamerané na školenie montážnych pracovníkov závodu pre
pásovú montáž osobných automobilov a na druhej strane pre výučbové potreby Strednej
priemyselnej školy dopravnej študijného odboru 3765 6 technika a prevádzka dopravy boli
poskytnuté učebné pomôcky v celkovej hodnote 10 mil. Sk.
Zariadenie simulačného montážneho pásu s celkovým vybavením špeciálneho
náradia predstavovalo čiastku 10 mil. Sk.
Finančné zabezpečenie
Od 1. 9. 2004 v centre pôsobilo 8 slovenských školiteľov a 5 školiteľov vzdelávacej
agentúry AFPA. Mzdové náklady pre 8 slovenských školiteľov boli hradené z prostriedkov MŠ
SR v priebehu rokov 2004‐2007.
Všetky ostatné finančné náklady boli hradené francúzskym partnerom.
Akreditácia vzdelávacieho programu MŠ SR
Činnosť vzdelávacieho centra obsahovala realizáciu vzdelávacích modulov, na ktoré
bola MŠ SR udelená akreditácia. Táto akreditácia je aj v súčasnosti obnovená a platná
(vzdelávacie moduly sú uvedené nižšie).
Vzdelávacie úlohy
•
•
•

•

V priebehu projektu výstavby závodu PSA a prípravy výroby vyškoliť potrebný počet
pracovníkov pre rôzne montážne pracovné pozície v závode
Výrazne rozšíriť technické – laboratórne vybavenie pre zvýšenie kvality výučby
príslušného študijného odboru 3765 6 technika a prevádzka dopravy nosných
a maturitných odborných predmetov
Za pomoci francúzskych učiteľov vzdelávacej agentúry AFPA súbežne vyškoliť 8
slovenských školiteľov vybraných výberovým konaním a vytvoriť štruktúru vzdelávacieho
centra pre dospelých v budúcnosti kedy by školiace centrum poskytovalo vzdelávacie
služby dospelým bez pomoci hore uvedených partnerov vrátane PSA Peugoet Citroen.
V poprojektovej etape zabezpečiť už samostatnú činnosť vzdelávacieho centra jednak
vzdelávaním dospelých pre potreby rôznych priemyselných partnerov a organizácii
vrátane úradov práce ako aj vytvoriť centrum celoživotného vzdelávania pre záujemcov
ale aj absolventov Strednej priemyselnej školy dopravnej poskytnutím špecifických
foriem nadstavbového vzdelávania.

V priebehu rokov 2004 – 2007 boli stanovené úlohy splnené, bolo vybudované
centrum, vyškolení slovenskí učitelia a vyškolený potrebný počet montážnych pracovníkov
pre závod PSA.
V roku 2006 došlo k zníženiu počtu slovenských školiteľov na 6 pracovníkov a bola
ukončená etapa zaškoľovania slovenských školiteľov francúzskymi inštruktormi z agentúry
AFPA. V roku 2007 školiace centrum so 6 slovenskými školiteľmi pracovalo a plnilo
vzdelávacie úlohy pre potreby závodu PSA.
Celkový počet vyškolených zamestnancov k 31. 12. 2007 bolo 2056 pracovníkov.
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Poprojektová etapa činnosti školiaceho centra
K 31. 12. 2007 bola ukončená tzv. projektová etapa centra celoživotného vzdelávania
dospelých na SPŠD v Trnave nakoľko k 31. 12. 2007 boli ukončené zmluvy medzi
zúčastnenými partnermi ako aj ich vzájomné záväzky.
Pre vzdelávacie centrum dospelých na SPŠD v Trnave ukončenie partnerstva
znamenalo, že PSA Peugeot Citroen predstavoval pre školiace centrum zákazníka –
priemyselný závod, ktorý si školenia zamestnancov v školiacom centre objednáva na základe
bežného komerčného vzťahu. Táto skutočnosť znamenala, že ďalšia činnosť školiaceho
centra na SPŠD v Trnave mohla pokračovať len na základe toho, že tieto vzdelávacie aktivity
vykonávala, resp. poskytovala škola v rámci svojej podnikateľskej činnosti ako školiace
centrum.
Zriaďovateľ SPŠ dopravnej v Trnave TTSK vydal súhlas k podnikateľskej činnosti
a škole bola v zmysle platných zákonov povolená podnikateľská činnosť od 1. 1. 2008. Pre rok
2008 sa však požiadavky závodu PSA Peugeot Citroen Trnava na počet vyškolených
zamestnancov znížili natoľko, že pre vyškolenie požadovaných zamestnancov boli potrební
len 4 školitelia. Vzhľadom k tomu, že pre činnosť školiteľov bol jediným partnerom závod
PSA, ktorý vyžadoval len 4 školiteľov bol znížený počet zamestnaných školiteľov od januára
2008 na 4 školiteľov. Škola vzhľadom k tomu, že vykonávala podnikateľskú činnosť len
z finančných prostriedkov PSA Peugeot Citroen mohla kryť mzdové prostriedky len pre 4
školiteľov. Znížený počet pracovníkov potrebných vyškoliť bol daný nezáujmom pracovníkov
o prácu v závode PSA napriek vysokej fluktuácii v predmetných profesiách.
Počnúc 1. 1. 2008 centrum pre odborné vzdelávanie dospelých pre SPŠD vytvorilo
s ostatnými školami, ktoré sa zúčastnili spolupráce na projekte vzdelávania a výstavby
závodu PSA v Trnave, Koordinačné centrum odborného vzdelávania dospelých, ktoré
organizačne zahrňuje tieto organizačné centrá:
• STU strojnícka fakulta Bratislava
• Stredná priemyselná škola strojnícka Bratislava
• Združená stredná priemyselná škola Trnava
• Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
Zmyslom vytvorenia Koordinačného centra pod záštitou STU Bratislava bolo vytvoriť
väčšie vzdelávacie centrum, ktorých jednotlivé centrá by výrazne rozšírili a zjednotili prístup
k širokému okruhu vzdelávania dospelých v rôznych formách ďalšieho vzdelávania z rôznych
podnikov a poskytovalo by rôzne rekvalifikačné kurzy. Koordinačné centrum odborného
vzdelávania (KCOV) má za cieľ poskytovať vzdelávanie a školenie pracovníkov priemyselných
podnikov v rôznych oblastiach a forme doplnkových aktivít včítane konzultačných
a poradenských služieb.
V rokoch 2008, 2009 a 2010 školiace centrum dospelých pri SPŠD v Trnave
vykonávalo svoju činnosť v roku 2008 so 4 školiteľmi a v rokoch 2009 a 2010 s 2 školiteľmi
vzhľadom k tomu, že záujem o vyškolenie pracovníkov je len zo strany PSA Peugeot Citroen
a ani v rámci KCOV nebolo možné získať ďalších partnerov pre spoluprácu, okrem toho je
potrebné konštatovať, že kapacitné požiadavky na preškolenie zamestnancov v období rokov
2008 ‐ 2011 dramaticky klesajú.
Celkový počet vyškolených zamestnancov k 31. 12. 2010 bolo 959 pracovníkov.
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7 ŠKOLIACE CENTRUM PRI STREDNEJ PRIEMYSELNEJ ŠKOLE TRNAVA
Školiace centrum je súčasťou Strednej priemyselnej školy v Trnave ( v minulosti ZSPŠ).
Francúzska strana poskytla technické vybavenie, ktoré slúži na školenie pracovníkov, od
roku 2007 sa stalo majetkom TTSK a slúži na skvalitnenie odborného vzdelávania.
V roku 2002 sa začali rokovania medzi ZSPŠ Trnava za účasti zástupcov mesta Trnava
a zástupcov francúzskej strany, zastupujúcich automobilku PSA Peugeot Citroën na
Slovensku a budúcim riaditeľom pripravovanej PCA Slovakia s.r.o. o možnostiach prístrojovej
a personálnej spolupráce medzi školou a vznikajúcim závodom v oblasti prípravy pracovnej
sily.
Z historického hľadiska prvým známym štátnym dokumentom, v ktorom sa spomína
Združená stredná priemyselná škola v Trnave v spojitosti s automobilkou PSA Peugeot
Citroën, je Uznesenie vlády SR č. 18 (z 8.1.2003) k návrhu Zmluvy o investičnej spolupráci
medzi Slovenskou republikou, mestom Trnava a PSA Peugeot Citroën na podporu významnej
investície do automobilového priemyslu. V tomto dokumente sa uvádza, že slovenská strana
zabezpečí, aby Združená stredná priemyselná škola v Trnave prispôsobila do maximálnej
možnej miery svoje vybavenie a študijné programy požiadavkám zahraničného investora
a spoločnosti Invest Trnava.
Dňa 17.6.2003 bol slávnostne položený základný kameň výrobného závodu PCA ‐
Slovakia s.r.o. „na zelenej lúke pri Trnave“. Na slávnostný ceremoniál bol pozvaný aj vtedajší
riaditeľ ZSPŠ Trnava. V rámci prípravy projektu vzdelávania zamestnancov pre výrobný
závod PCA – Slovakia s.r.o. V r. 2003 ZSPŠ Trnava zástupca automobilky PSA oboznámil
vedenie školy i pozvaných odborných učiteľov školy s predstavou PSA preškoliť vybraných
učiteľov za akreditovaných lektorov pre budúce (na škole novovybudované) školiace
stredisko, ktoré bude súčasťou vzdelávacieho centra.
Automobilka PSA Peugeot Citroën si vybrala štyri rôzne školy (ZSPŠ Trnava, SPŠ
dopravnú Trnava, SPŠ strojnícku Bratislava, SjF STU Bratislava), v každej z nich vybudovala
špecializované školiace stredisko. Tieto štyri školiace strediská mali vytvoriť (resp. vytvorili)
vzdelávacie centrum (tzv. kampus povolaní) za účelom rekvalifikácie novo prijímaných
zamestnancov nielen pre automobilku PCA Slovakia s.r.o. ale aj pre iné podnikateľské
subjekty, ktoré prejavia svoj záujem o takúto činnosť vznikajúceho vzdelávacieho centra.
V tomto období prebiehali rokovania ohľadom spomínaného projektu vzdelávania na
úrovni PSA Peugeot Citroën, MŠ SR, VÚC Trnava a VÚC Bratislava a v novembri 2003 bol
podpísaný dokument, ktorý deklaroval základné línie projektu. V decembri 2003 počas
návštevy zástupcov francúzskej strany na ZSPŠ Trnava priestorové a materiálové podmienky
budovania pripravovaného školiaceho strediska na ZSPŠ Trnava.
V máji 2004 boli zástupcovia ZSPŠ Trnava pozvaní na návštevu jedného zo závodov
PSA Peugeot Citroën vo Francúzskom AULNAY (neďaleko Paríža) a taktiež na návštevu
niektorých škôl s vybudovanými podobnými školiacimi strediskami, ako to, čo sa má
vybudovať v priestoroch ZSPŠ Trnava. V júni 2004 sa začali rekonštrukčné stavebné práce
v priestoroch budúceho školiaceho strediska realizované firmami Invest Trnava a BK Group.
V januári 2005 začína školiace stredisko svoju činnosť pod vedením francúzskych
lektorov (v spolupráci s tlmočníkmi). Od r. 2005 do 2007 bola podľa dokumentu o projekte
vzdelávania výlučnými užívateľmi školiacich stredísk francúzska strana. Od januára 2008 bolo
školiace stredisko s existujúcim vybavením odovzdané do užívania TTSK. V januári 2005 sa
skončila pripravovaná etapa na realizáciu projektu vzdelávania. Vo februári 2005 dochádza
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zo strany ZSPŠ Trnava k podpisu prvého „medzinárodného“ dokumentu Osobitná, partnerská
francúzsko – slovenská dohoda o odbornom vzdelávaní medzi PCA – Slovakia s.r.o a ZSPŠ
v Trnave. Podobne boli podpísané „osobitné partnerské dohody“ aj s ostatnými trom
zúčastnenými školami. Na základe tejto skutočnosti bolo pripravené všetko na podpis
„centrálnej“, tzv. rámcovej dohody, ktorá dostala konečný názov „PROTOKOL o francúzsko‐
slovenskom partnerstve“.
V máji 2005 bol podpísaný Protokol o francúzsko – slovenskom partnerstve
a spolupráci v odbornom vzdelávaní s PSA Peugeot Citroën. V období rokov 2006‐2007 bolo
pre ZSPŠ vyškolených osem odborných učiteľov (zamestnancov ZSPŠ Trnava) za lektorov
akreditovaných realizovať ďalšie školenia po skončení činnosti francúzskych lektorov
v školiacom stredisku na ZSPŠ Trnava. Po záverečných skúškach pred komisiou zloženou zo
zamestnancov francúzskeho MŠ a automobilky PCA – Slovakia získali od firmy PCA – Slovakia
akreditáciu lektorov.
V decembri 2007 a v januári 2008 sa realizuje odovzdávanie školiaceho strediska po
prevádzkovej stránke škole a po ekonomicko‐majetkovej stránke VUC Trnava. Zároveň sa
vytvára nová organizačná štruktúra činnosti vzdelávacích stredísk. Dohodlo sa, že školy budú
pokračovať v spolupráci na základe nových zmlúv ako Centrum odborného vzdelávania
pričom SjF STU Bratislava bude zabezpečovať koordináciu poskytovania služieb ďalšieho
vzdelávania (vznik skratky KCOV).
V roku 2008 dochádza k legislatívnemu potvrdeniu „nástupníckeho subjektu“
a pokračovateľa doterajšieho vzdelávacieho centra pod vedením francúzskej strany.Následne
boli podpísané „dielčie“ zmluvy medzi SjF STU Bratislava a jednotlivými strednými školami
tvoriacimi COV. Za ZSPŠ bola podpísaná Osobitná zmluva o odbornom vzdelávaní medzi SjF
STU Bratislava a ZSPŠ Trnava.
Uvedené osobitné zmluvy (v rámci COV) možno po uplynutí doby ich platnosti
periodicky obnovovať. Takýmto spôsobom realizuje COV svoju činnosť až do súčasnosti. Už
v máji 2004 vedenie ZSPŠ Trnava vedenie ZSPŠ Trnava informovalo svojho zriaďovateľa
o predpokladaných prínosoch, ale aj problémoch v spojitosti s budovaním školiaceho
strediska na našej škole.
Školiace stredisko na ZSPŠ Trnava je situované na prízemí v hlavnej budove školy
v moderne zrekonštruovaných priestoroch a zaberá cca 750 m² úžitkovej plochy. Z tohto
priestoru musela škola uvoľniť svoje dovtedy využívané odborné učebne a laboratóriá, ktoré
boli presťahované do nie celkom vhodných náhradných priestorov mimo hlavnej budovy
školy. V škole je vybudované moderné školiace centrum, ktoré aj v budúcnosti vytvorí
podstatne kvalitnejšiu vzdelávaciu základňu pre žiakov príslušných odborov. V jej priestoroch
sa nachádzajú 3 špecializované učebne automatizácie, elektrotechniky a mechanickej údržby.
Systém vzdelávania predstavuje strednú úroveň, je určený pre absolventov SOŠ
s maturitou so zameraním na kvalifikovanú údržbu.
V oblasti vybavenosti školiaceho strediska učebnými pomôckami vedenie školy
očakávalo principiálnu modernizáciu tohto vybavenia s perspektívou na 5 až 10 rokov do
budúcnosti. Tento predpoklad bol splnený. Škola získala nadštandardné vybavenie učebnými
pomôckami v oblasti strojárstva a elektrotechniky s aplikovaním na automatizáciu a údržbu.
Na základe tejto skutočnosti mohla škola zaviesť kvalitné vyučovanie ďalšieho moderného
študijného odboru – mechatroniky, ktorý sa dovtedy na škole pre nedostatok vhodných
pomôcok nevyučoval. Jediná oblasť technického vzdelávania, ktorá technickým vybavením
dodaným francúzskou stranou do školiaceho strediska na ZSPŠ Trnava nebola zabezpečená,
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je oblasť CNC ‐ obrábacích strojov a manipulátorov. Tento problém však vedenie školy
vyriešilo v spolupráci s iným výrobným subjektom.
V personálnej oblasti sa očakávania splnili. Osem vybraných vyučujúcich odborných
predmetov bolo francúzskou stranou vyškolených za lektorov a akreditovaných na prácu
s dodaným moderným technickým zariadením v novovybudovanom školiacom stredisku na
ZSPŠ Trnava. Ostatní vyučujúci technických predmetov, ktorí majú záujem o prácu
v školiacom stredisku na moderných technických zariadeniach môžu v spolupráci so svojimi
akreditovanými kolegami (lektormi) realizovať svoj odborný rast. Automobilka PCA Slovakia
v rámci svojich možností povoľuje prítomnosť vyškolených učiteľov priamo vo výrobných
linkách závodu.
Vznik spomínaného Centra odborného vzdelávania (COV), ktorého členom sa od
1.1.2008 stala aj ZSPŠ Trnava, splnilo očakávania vedenia školy aj v oblasti rozvoja
podnikateľskej činnosti školy. Hneď v prvom roku existencie COV si škola takouto
podnikateľskou činnosťou získala do svojho rozpočtu nezanedbateľnú čiastku finančných
prostriedkov. Negatívnym spôsobom sa na tejto skutočnosti prejavil dopad hospodárskej
krízy, v dôsledku ktorého v rokoch 2009 a 2010 poklesol záujem o realizáciu rekvalifikačných
kurzov pre svojich zamestnancov zo strany podnikateľských subjektov.
Vybudovanie školiaceho strediska v priestoroch vtedajšej ZSPŠ Trnava ( v súčasnosti
znovu SPŠ Trnava) bolo pre školu jednoznačne prínosom nielen po technickej ( odbornej )
stránke, ale aj po stránke propagácie a reklamy školy na verejnosti.

8 PILOTNÉ CENTRUM PRI STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE AUTOMOBILOVEJ
TRNAVA
V trnavskom regióne od roku 2003 plní úlohu pilotného centra pre potreby
automobilového priemyslu Stredná odborná škola automobilová Trnava. Skladbou
vzdelávacích aktivít plní úlohy prijaté celoštátnym rozvojovým programom v oblasti
odborného vzdelávania.
Medzi najvýznamnejšie aktivity posledných období v príprave na pracovné pozície pre
potreby automobilového priemyslu zamestnancov a evidovaných nezamestnaných patrila
realizácia projektov:
1. „Ako vytvoriť druhú šancu nezamestnaným prostredníctvom rozvoja kľúčových
zručností, ktoré požaduje trh práce“ – pre lakovníkov
‐ financované PHARE.
2. „Ako vytvoriť druhú šancu nezamestnaným prostredníctvom rozvoja kľúčových
zručností, ktoré požaduje trh práce“ – pre automechanikov
‐ financované PHARE.
3. „Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov Odborného
vzdelávania v automobilovom priemysle so špecializáciou na odbor autoklampiar“
‐ financované cez ESF.
4. „Ako zaradiť evidovaných nezamestnaných do plnohodnotného pracovného života“ –
pre automechanikov
‐ financované ESF.
5. „Ako zaradiť evidovaných nezamestnaných do plnohodnotného pracovného života“ –
pre lakovníkov
‐ financované ESF.
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6. „Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov Odborného
vzdelávania v automobilovom priemysle so špecializáciou na odbor autolakovník“
‐ financované ESF.
Škola spolupracuje s viac ako 70 podnikateľskými subjektmi zameranými na výrobu,
predaj a servis automobilov a náhradných komponentov.
Nadštandardná je spolupráca najmä so spoločnosťou AUTOIMPEX, ZF SACHS Slovakia
a.s. a TOMA INDUSTRIES s.r.o. Odborníci z praxe pripomienkujú obsah vzdelávania
v príslušných odboroch, inštruktorsky sa podieľajú na zabezpečení priameho výchovno‐
vzdelávacieho procesu, tvoria v súčinnosti so školou pracovné zošity pre učiteľov u žiakov
a aktívne sa podieľajú na organizácii a hodnotení pri záverečnej, resp. maturitnej skúške.
Počas odbornej praxe v sídle spoločnosti žiaci čerpajú v značnom rozsahu (strava,
pitný režim, prac. odev a pod.) sociálny program pre zamestnancov. Pracoviská žiakov sú
vybavené najnovšími strojmi, zariadeniami a softvérovým vybavením.
Cieľom vzájomnej spolupráce je prezentovať budúcich potenciálnych
zamestnávateľov žiakom školy už počas prípravy na povolanie, ako aj zabezpečenie
nadštandardnej výučby, ktorú škola samotná, vzhľadom na prevádzkovú a investičnú
náročnosť, nie je schopná zabezpečiť.
Partnerské organizácie sa podieľajú rôznymi formami i na podpore mimoškolských
aktivít žiakov školy.

ZÁVER
Takmer 2 200 technikov a operátorov vyškolila v priebehu troch rokov pre vlastné
potreby trnavská automobilka PSA Peugeot Citroën Slovakia vo svojich štyroch vzdelávacích
centrách. PSA Peugeot Citroën Slovakia vložil do projektu s názvom Kampus povolaní spolu
115 miliónov Sk, pričom ďalšie školiace centrá vznikli v spolupráci s ministerstvami školstva
SR a ministerstvami školstva Francúzska v trnavskom a bratislavskom kraji. Sú zamerané na
odborné vzdelávanie dospelých v ôsmich oblastiach. Od januára 2008 centrá prešli do rúk
odborných škôl, na pôde ktorých sú prevádzkované. Znamená to, že ich kapacity budú k
dispozícii nielen pre automobilku, ale aj ďalšie obchodné a priemyselné spoločnosti.
V súčasnosti je dôležité, aby firmy reagovali pružne a včas práve vzdelávaním na svoje
meniace sa potreby. Investícia Francúzska na Slovensku je príkladom dôveryhodnosti celej
krajiny.
Podobná aktivita v oblasti elektrotechnického priemyslu sa v súčasnosti začína
pripravovať v rámci elektrotechnického klastra, firmy Samsung v galante a voderadoch a so
zapojením stredných škôl TTSK, ako je SOŠE trnava, SOŠE Piešťany a SOŠE Galanta.

LITERATÚRA
BÚGELOVÁ: Poradenstvo – prevencia a základ úspechu v hľadaní zamestnania Výskumná
správa, Phare 2001 – RĽZ, máj 2004/ In: Zborník príspevkov z 5. celoštátnej konferencie
COUNCIL DECISION of 26 April 1999 establishing the second phase of the Community
vocational training action programme ‘Leonardo da Vinci'

80

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji – 2. ročník

Dostupné na internete:
http://www.saaic.sk/leonardo/htm_kniznica/formulare/en/decision_en.pdf
111/SK_memorandum_LLL.rtf
DidInfo 2006 ‐ Informatika na slovenských školách, vývoj a perspektívy. ‐ Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela, 2006. ‐ S. 146‐149. ‐ ISBN 80‐8083‐202‐1
INFOVEK. ‐ Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2005. ‐ S. 169‐176. ‐ ISBN 80‐
7098‐422‐8
JANOVSKÁ, Darina. Memorandum o celoživotnom vzdelávaní. Informačné technológie a
knižnice 2004, č. 03 ISSN 1336‐0779.
ORAVCOVÁ, J.: Učíme budúcich učiteľov učiť aktívne? Zborník z medzinárodnej konferencie
„História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania". Banská Bystrica: PF UMB, 2005,
ISBN 80‐8083‐107‐6, s.409‐413
VAŠAŠOVÁ, Z.: Kriteriálne hodnotenie na stredných školách. Banská Bystrica: FHV UMB,
2006, 113 s., ISBN 80‐8083‐225‐0
SEGEČOVÁ, E.: Dospelý človek v procesoch učenia a učenia sa. Monografický zborník Človek v
spoločnosti ‐ Človek v edukačnom prostredí. Banská Bystrica: FHV UMB, 2006, ISBN 80‐8083‐
291‐9, s. 36‐53
ŠIPIKAL, Miroslav – PARÍZKOVÁ, Jana. Učiaci sa región a financovanie vzdelávania, Katedra
verejnej správy a regionálneho rozvoja, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita
v Bratislave, 2008
ŠTÚR, Ľudovít, Kde leží naša bieda, Slovenskje národňje novini, 201. číslo, 13. júl 1847
Dostupné na internete:

http://www.sario.sk/userfiles/file/sario/pzi/sektorove/auto/automobilovy_priemysel.pdf
http://www.leaderpress.sk/sk/images/stories/archiv_cisel/Flash11/aimagazin.pdf
http://www.law‐project.org/Phase_1/Project/Lisbon_European_Council%202000‐
Presidency%20_Conclusions.pdf
http://www.saaic.sk/leonardo/htm_kniznica/rozne/memorandum

Ing. Dušan GUŤAN, PhD.
riaditeľ Úradu TTSK
Starohájska 10
917 01 Trnava
tel.: +421 5999 200
mail: riaditel.uradu@trnava‐vuc.sk

81

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji – 2. ročník

SKÚŠANIE PRODUKTOV S METODOLÓGIOU ŠESŤ SIGMA
Adriana HORNÍKOVÁ

Abstract: Methodology of design of experiment is often considered being one of statistical tools of the
statistical quality control and is also used in the six sigma strategy. The methodology was used in finding of the
best design for determining the durability of disks (longevity) in accelerated stress test. Technical test
specification are in detail given in the harmonized technical standard ISO 18 927. Proposed is a design with two
factors being temperature and relative humidity. Witnin the case study were designs of experiment compared
between each other based on several diagnostic criteria. The most important diagnostic characteristic of design
of experiment is the relative variance of prediction, graphically presented in the profile / surface of prediction
variance, because this is the most suitable quality characteristic of prediction and so its precision before the
experimental phase of investigating the design of experiment. Conclusions advice to use a design of experiment
accounting for interaction effect and higher order power members of model, i.e. model of nonlinear design
accompanying response surface design of higher order.
Keywords: design of experiment, six sigma strategy, methodology DMADV, accelerated testing of product
longevity

ÚVOD
V štatistickom riadení kvality sa v súčasnosti používa stratégia šesť sigma. Prvá
generácia metodológie šesť sigma bola zameraná na zmenšovanie počtu nezhôd v
obchodnom alebo výrobnom procese a na znižovanie variability tohto procesu. V druhej
generácii sa okrem dvoch cieľov prvej generácie kládol dôraz na zlepšovanie výkonnosti
firmy prostredníctvom znižovania nákladov. V tretej generácii sa metodológia orientuje aj na
možnosti vytvárania hodnôt vo firme pre jej vlastníkov, zamestnancov, spotrebiteľov,
dodávateľov a širokú verejnosť.
Spôsobov zvyšovania zainteresovanosti a imania tretej strany na podniku je viacej,
napr. zvyšovanie cien akcií a dividend, zachovanie alebo rozšírenie činností, rozšírenie trhov
pre produkty firmy, vývoj nových produktov, zvyšovanie spokojnosti spotrebiteľov
rozširovaním ponuky produktov atď. V súčasnosti sa implementuje tretia generácia tejto
koncepcie, pozri vyobrazenie spotrebiteľská cesta. [9,10]
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Spotrebiteľská cesta:

Spotrebitelia

Spotrebitelia
1
Výrobca,
dodávateľ

3

Spotrebitelia
3

2
2

3
3

Produktový
Certifikačný orgán

Certifikovaný
produkt

Akreditovaná
skúšobňa
norma
Cesta 1: Vlastné skúšanie a vyhlásenie o kvalite/životnosti
Cesta 2: Demonštrovanie vlastností skúšaním v akreditovanej skúšobni
a/alebo overeným skúšobným postupom
Cesta 3: Demonštrovanie vlastností skúšaním a certifikovaním výrobku [6,12]

Metodológia šesť sigma sa aplikuje pomocou štruktúrovaných problémovo
orientovaných procedúr, z ktorých najčastejšie aplikovanou je DMAIC. Ide o akronym piatich
krokov: definícia, meranie, analýza, zlepšovanie a riadenie. DMAIC je rozšírenou
metodológiou pre zlepšovanie už zavedených procesov. Existujú však aj iné metódy, ktoré
umožňujú implementovať šesť sigma. Napríklad navrhovanie pre šesť sigma, ktorého
predmetom je určenie potrieb spotrebiteľov a podniku, a následné prevedenie týchto
potrieb na produktové riešenia. Metodika navrhovanie pre šesť sigma je inovátorským
prístupom zlepšovania vo fáze navrhovania produktu. Tento prístup využijeme aj v tomto
príspevku.
Metodika navrhovania pre šesť sigma zohľadňuje, že každé rozhodnutie o návrhu je
podnikateľské rozhodnutie, a že náklady, vyrobiteľnosť a výkonnosť produktu sú určené v
priebehu návrhu. Akonáhle sa produkt dostane do hromadnej výroby, je jeho zlepšovanie
pre organizáciu spojené s vysokými nákladmi a organizácia hľadá vždy najskôr iné riešenie.
Implementuje sa postupom DMADV vo fáze generovania procesu. Metodológia optimalizuje
proces v zmysle šesť sigma pred samotným vytvorením procesu.
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Obrázok 1 Fotografia získaná mikroskopom z úlomku disku, dole stopa – vryp.[13]

Cieľom spotrebiteľskej komunity (zisteným pomocou analýzy potrieb spotrebiteľov
pomocou metódy „hlas spotrebiteľov“, z angl. voice of consumers) je, aby disky mali
označenie svojej životnosti, i keď len orientačné, a aby spotrebitelia mohli rozlišovať medzi
diskami s krátkou, strednou alebo dlhou životnosťou. Disky s rôznou životnosťou budú
spotrebitelia používať za rôznym účelom, ako napr.: disky s dlhou životnosťou majú
charakter archivačných nosičov a uložia si na ne kópiu fotografii, albumy, publikácie a iné.
Stredne dobé disky môžu využívať na prezentáciu svojich albumov, fotografií, pri vhodnej
príležitosti a krátkodobé disky použijú na prenos údajov pri ceste, konferencií alebo ako
zálohu pri náhlom zlyhaní počítača. Ciest ako sa zodpovedne takýto údaj môže získať pre
obaly diskov je viacero a sú zachytené na vyobrazení „Spotrebiteľská cesta“.
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Normy ISO/ANSI 18 927 špecifikujú postup zisťovania životnosti výrobkov pri zvýšenej
záťaži, teda stresových podmienkach. Takýto prístup sa často používa v priemysle na zistenie
predikcie dĺžky života pri používaní výrobku s predikciou za normálnych podmienok. Návrh
experimentu záťažovej skúšky alebo zrýchleného testu definuje podmienky záťaže, ktorým je
výrobok vystavený za účelom zistenia jeho životnosti. Trvanie záťažového testu je oveľa
kratšie ako je predpokladaná dĺžka životnosti za podmienok používania, resp. izbových
podmienok.[12]
Je možné konštatovať, že cieľom skúšky je zistenie životnosti (ozva) diskov, teda
v štatistickom ponímaní ide o zistenie hodnoty predikcie. Predikcia sa dopĺňa informáciou o
rozptyle predikcie, teda kvalite predikcie.

1 ROZPTYL PREDIKCIE
Existujú dva hlavné ciele pre získanie alebo posúdenie kvality návrhu experimentu.
Jednou z nich je rozptyl predikcie, v prípadoch ak cieľom experimentovania je získanie, teda
vypočítanie a potvrdenie hodnoty predikcie. Druhá najčastejšia hodnota posúdenia návrhu je
založená na kvalite matematickej formuly a teda rozptyle koeficientov.
Rozptyl predikcie pre konkrétne nastavenie faktora je určený na základe rozptylu
chýb (rýdzi rozptyl) a veličiny, ktorá závisí na návrhu a nastavení úrovní pevného faktora.
Skôr ako sa zozbierajú údaje je rozptyl chýb neznámy. Avšak pomer medzi rozptylom
predikcie k rozptylu chýb nie je v žiadnej funkčnej závislosti na rozptyle náhodných chýb.
Pomer označovaný ako relatívny rozptyl predikcie závisí iba na návrhu experimentu,
teda type a úrovniach faktora (rozvrhnutí pokusov) a dá sa vypočítať ešte pred získaním
údajov. Tento fakt mu dodáva na štatistickej významnosti pre posúdenie rozptylu predikcie
návrhov experimentov. Premenná relatívny rozptyl predikcie sa vyobrazuje v grafe profilu
rozptylu predikcie ako funkcia faktorov pri pevných nastaveniach iných (zvolených) faktorov.
Po zozbieraní meraní a vyhodnotení je možné odhadnúť skutočnú hodnotu rozptylu
predikcie pri akomkoľvek nastavení, a to vynásobením relatívneho rozptylu predikcie
odhadom priemerného rozptylu (MSE) získaného metódou najmenších štvorcov.
Vychádzajme zo vzťahu pre rozptyl predikcie. [1,2,4,5,10] Pre daný experiment je
reziduálny rozptyl/reziduálnu smerodajnú odchýlku s nemenná/konštantná hodnota i pre
rôzne návrhy experimentov, zhodné definovanie predikcie a veľkosť výberu/počet opakovaní
n. Táto vlastnosť reziduálneho rozptylu nám umožňuje skúmať kvalitu návrhu podľa jeho
relatívneho rozptylu predikcie, viď nižšie. Toto je jedným z hlavných prínosov výberu návrhu
experimentu, ktorý je možné zovšeobecnene zhrnúť vo výroku: experimentovať s najnižšími
nákladmi pri rovnakom zisku informácií.
Pre zisťovanie, resp. porovnanie návrhov môžeme vychádzať z dvoch profilov
rozptylov predikcie pre dva rôzne návrhy vedľa seba. Uprednostní sa návrh s nižším
priemerným rozptylom predikcie alebo ak je potrebné dosiahnuť nízky rozptyl predikcie
v určitom bode, tak sa porovnávajú hodnoty rozptylu v tomto bode v profiloch rôznych
návrhov experimentu.
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Obrázok 2 Plocha rozptylu predikcie v 3D vyobrazení,
pre podobné I‐ a D‐ optimálne dvojfaktorové návrhy experimentov

U viacfaktorových návrhov je užitočné použiť aj 3D zobrazenie plochy rozptylu
predikcie, kedy sa vykreslia na osiach x a y faktory a na osi z‐ovej hodnoty rozptylu predikcie
(ilustrácia obrázok 2). Je možné modelovať návrh s dvomi pevnými faktormi pre podobné I‐
a D‐ optimálne návrhy experimentov. Z obrázku 2 je zrejmé ako sa líši rozptyl predikcie. [8]

2 NELINEÁRNE ZÁVISLOSTI
Pre známy model vhodný na modelovanie údajov, je v prvom kroku snaha nelineárne
údaje linearizovať. Ak sa získa transformáciou polynomický model, je možné použiť postupy
pre lineárne návrhy experimentov, teda lineárne v parametroch modelu.
βm
β1 β 2
Príkladom nelineárneho modelu je η ( x ) = β 0 x1 x 2 ...x m . Samotný model je
nelineárny vo svojich faktoroch alebo je nelineárny v koeficientoch β 1 , β 2 ,..., β m členov
modelu. Nelineárne modely majú často veľkú výhodu: pozostávajú z menej parametrov ako
porovnateľné polynomické modely. Predikcie pre dobré nelineárne modely sú omnoho
presnejšie v širšej experimentálnej oblasti a to aj pre modely plochy ozvy, kedy je možné
nelineárnym návrhom s modelom zachytiť krivosť alebo asymptotické správanie.

Modelovanie životnosti diskov je založené na exponenciálnej funkcii, teda na
nelineárnom modeli podľa Eyringa:
t1 2 = A ⋅ e

∆H
kT

⋅ e B ⋅ RH

Ak transformáciou linearizujeme nelineárnu funkciu je potrebné posúdiť platnosť
predpokladov modelu pre viacnásobný lineárny regresný model,
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ln(t1 2 ) = ln( A) +

∆H
+ B ⋅ RH + ε
kT

kde t1 2 predstavuje strednú dobu života disku (tiež polčas rozpadu), T je termodynamická
teplota v Kelvinoch, RH je relatívna vlhkosť, ∆H je aktivačná energia jednej molekuly
(odhad), k je Boltzmannová konštanta a A, B sú konštanty (odhady), ktoré charakterizujú
jeden typ diskov. [3,5] A náhodné chyby (reziduály) modelu spĺňajú predpoklad normálneho
rozdelenia
ε ~ N (0, σ 2 ) .
2.1 Návrhy plochy ozvy
Návrhy pre plochy ozvy sú návrhmi experimentu určenými na zistenie funkčného
vzťahu medzi ozvou a súborom predikčných premenných a to aj s inými ako len lineárnymi
členmi. Stredné hodnoty oziev pre rôzne kombinácie úrovní faktorov v pokusoch tvoria
plochu ozvy, matematicky zapísané
E ( y ) = η = f ( x1 , x 2 ,..., x n )
V predchádzajúcej kapitole vystupuje ozva v modeli s polynómami prvého stupňa,
teda v lineárnom modeli. Na druhej strane návrhy plochy ozvy umožňujú využitie
kvadratických modelov, teda modelov s kvadratickými členmi a následne popísať krivosť
vytvorenej plochy ozvy. Funkcie polynómov používané na modelovanie plochy ozvy sú
najčastejšie polynómami prvého a druhého stupňa. V praxi sa nepoužívajú vyššie stupne,

hoci matematický aparát by to umožňoval. Koeficienty pri vyšších členoch β ii predstavujú
kvadratický účinok. Modely pre návrhy experimentu pre plochy ozvy sú,
lineárne
n

y = β 0 + ∑ β i xi + ε
i =1

kvadratické
n

n

i =1

i =1

n

n

y = β 0 + ∑ β i xi + ∑ β ii xi2 + ∑∑ β ij xi x j + ε
i < j j =1

Najväčším prínosom návrhov plochy ozvy je možnosť nastavenia predikčných
premenných (aj spojitých) tak, aby sa získala požadovaná ozva (predikcia). Možnosť
sekvenčného prístupu umožňuje zefektívniť prístup. Dôležitá kvalita návrhov plochy ozvy je
ortogonálnosť.
Koeficienty lineárnych členov modelu vyjadrujú spád nadroviny v smere príslušnej
premennej, napr. koeficient β i v smere predikčnej premennej xi . Návrhy je potom možné
rozširovať smerom najvyššieho spádu v prípade výraznej zmeny ozvy, jej nárastu alebo
poklesu, podľa potrieb situácie. Metodika sa nazýva metódou najstrmšieho prírastku, resp.
úbytku.
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Klasickými návrhmi pre lineárne plochy ozvy sú ortogonálne návrhy prvého stupňa,
získané tak, že sa minimalizuje rozptyl regresných koeficientov, v tomto prípade β̂ i . Sem je
možné zaradiť aj faktoriálne alebo redukované faktoriálne návrhy za predpokladu, že hlavné
vplyvy faktorov nie sú zmiešané. Podskupinou ortogonálnych návrhov prvého stupňa sú
simplexové návrhy alebo simplexy. Pravidelný simplex je symetrický útvar s k + 1 hranami v k
‐ rozmernom priestore. Body sú od seba rovnako vzdialené. Teda pre k = 2 ide
o rovnostranný trojuholník, pre k = 3 je to ihlan. Plochy ozvy pre dva faktory n = 2 sa
znázorňujú v 3D grafoch, často aj s kontúrovými alebo obrysovými priamkami, ktoré sú
definované ako miesta s rovnakou hodnotou ozvy ηˆ = konšt.
Odhady koeficientov plochy ozvy sa získavajú najčastejšie metódou najmenších
štvorcov. Dá sa predpokladať, že toto bolo hlavnou myšlienkou výberu návrhu experimentu
pre skúšanie diskov v technickej norme. Odporúčaný je návrh optimalizujúci koeficienty
matematickej formuly.
Ani v našom prípade štúdie životnosti diskov nie je postačujúca lineárna plocha ozvy,
keďže zjednodušený výraz Eyringovho modelu nie je lineárnou funkciou faktorov. Je
použiteľný aj zložitejší model, tak ako ho v nezjednodušenej podobe uvádza technická
norma. [12] Na modelovanie zložitejších závislostí sa dajú použiť modely s polynómami
druhého stupňa závislosti, medzi ktoré patria hlavne kompozitné, Boxové‐Behnkenové
a Doehlertové návrhy.

Obrázok 3 Plocha rozptylu predikcie kvadratickej plochy ozvy
s dvomi spojitými faktormi, ilustrácia

ZÁVER
Nedá sa na začiatku povedať, ktorý návrh experimentu je dobrý a ktorý zlý. Je však
možné technické požiadavky pretransformovať do podmienok kladených na experimentálny
návrh a s ním spojený (vyselektovaný) model. Často sa jedná o presnosť (meranú
variabilitou) koeficientov modelu alebo presnosť/variabilitu predikcie, ktoré sa posudzuje.
V príspevku je aplikácia v rámci prípadovej štúdie zameraná na skúšania životnosti
diskov, pričom cieľom je vysoká presnosť predikcie umiestnenej mimo experimentálny
priestor. Experimentálny priestor je oblasť, na ktorej predpokladáme platnosť vytvoreného
modelu. Túto oblasť definujú faktory, teda vyčleňujú svojím definičným oborom faktory. V
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prípadovej štúdií hľadáme predikciu mimo experimentálnej oblasti, a to pri izbových
podmienkach. Z tohto dôvodu je najlepším kritériom posúdenia vhodnosti návrhu
experimentu práve rozptyl predikcie, resp. relatívny rozptyl predikcie a od neho odvodené
štatistiky.
I keď sa v prípadovej štúdii zisťovania životnosti diskov hľadal návrh experimentu
podľa vybraného kritéria, nie je celkom jednoznačné, ktorý je najvhodnejší. Ak by sme pridali
úvahu, aby mal návrh experimentu len obmedzený počet pokusov, tak je potrebné model
návrhu zjednodušiť, čo je možné len vynechaním niektorých členov v modeli. V našom
prípade by podľa technickej normy postačovalo zjednodušiť Eyringov model na lineárny. V
modeli ostali členy pre hlavné vplyvy a vzájomnú interakciu dvoch faktorov.
Relevantnosť modelu môže byť nepostačujúcou, čo sa dá preveriť až po realizácií
experimentu, teda po získaní údajov a vyhodnotení rýdzej chyby (MSE) a iných hodnôt.
Potom je možné cielene rozšíriť návrh experimentu na kompozitný návrh alebo centrálny
kompozitný návrh (návrhy plochy ozvy) a preveriť platnosť modelu pre životnosť diskov. Ak
sa nedosiahne takýmto spôsobom požadovaného cieľa, je potrebné urobiť zásadnejšie kroky,
napr. zmeniť model a to pridaním mocninových členov, najprv kvadratických a potom aj
kubických a skúmať reálne zakrivenie plochy ozvy pomocou návrhov experimentov na to
uspôsobených.
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CHARAKTERISTIKA TRHU PRÁCE
VO VÝCHODOSLOVENSKOM REGIÓNE
Daniela HREHOVÁ, Daniela JUHÁSOVÁ
Abstract: In almost all countries, irrespective of developed or developing, or underdeveloped, the world suffers
from unemployment. Unemployment is defined as the absence of fruitful lucrative work for the individual who is
willing to work. Long‐term unemployment is the main problem for Slovakia. The country hopes that the strategy
of "Europe 2020" can help overcome these and other problems. The contribution is focused on issues of gender
equality in the labor market in Slovakia.
Keywords: unemployment, gender, labor market, region, education

ÚVOD
Prirodzeným fenoménom a súčasťou demokratickej spoločnosti založenej na trhovom
hospodárstve je nezamestnanosť. Nezamestnanosť je na jednej strane globálnym
problémom ľudstva, na druhej strane je vnútorným problémom každej ekonomiky.
Slovenská ekonomika podobne ako ďalšie, bývalé centrálne plánované ekonomiky, rieši už
druhé desaťročie problém nezamestnanosti, ktorá má korene v nevyhovujúcej štruktúre
ekonomiky, v jej nízkej konkurenčnej schopnosti, ale aj v rozhodovaní ekonomických
subjektov o pracovnom a voľnom čase, o mzde a podpore v nezamestnanosti, o využití
a zdokonaľovaní svojho ľudského kapitálu alebo o jeho udržiavaní na pôvodne dosiahnutej
úrovni. Nezamestnanosť je dlhodobo najcitlivejším ukazovateľom slovenskej ekonomiky
a rovnako je aj hlavným spoločenským problémom. Hospodárska reforma na Slovensku bola
od začiatku sprevádzaná vysokou mierou nezamestnanosti. Nezamestnanosť verejnosť
vníma ako jeden z najvážnejších problémov. Štrukturálna povaha nezamestnanosti nedáva
veľkému počtu starších osôb šancu nájsť si v budúcnosti zamestnanie. K problematickej
situácii prispieva aj nevhodná koncepcia školstva, ktoré svojou kvalitou a štruktúrou
nereaguje na dopyt hospodárstva. Zanedbanie vzdelávania veľkej skupiny obyvateľstva,
Rómov, takisto prispieva k ich nezamestnanosti. Väčšina Slovenska patrí v Európskej únii
medzi regióny bez práce bojujúce s dlhodobou nezamestnanosťou. Na Slovensku podľa
štatistikov Eurostatu bola nezamestnanosť 13,4 percenta, čo je šieste najvyššie číslo v 27
člennej EÚ (Hnoline, 2011). V roku 2008 sa Slovensko zaradilo medzi krajiny
najpostihnutejšie nezamestnanosťou. V rámci 265 regiónov EÚ, z ktorých boli dostupné
údaje, bola miera nezamestnanosti v 28 regiónoch na úrovni do 3,5 %, čo bola polovica
priemeru za celú EÚ. Zo štyroch slovenských regiónov sa medzi celkovo najpostihnutejšie
v rámci únie zaraďuje aj východné Slovensko s nezamestnanosťou na úrovni 13,5 %22.

22

Údaje o nezamestnanosti v Slovenskej republike pochádzajú z dvoch základných zdrojov ‐ evidencie nezamestnaných
vedenej úradmi práce a výberových zisťovaní pracovných síl (VZPS) uskutočňovaných Štatistickým úradom SR. VZPS sa u nás
vykonáva podľa štandardov Medzinárodnej Organizácie práce (ILO) a jeho výsledky sú priamo porovnateľné s údajmi
pochádzajúcimi z obdobných zisťovaní v Európe a v EÚ (Labour Force Survey, European Labour Force Survey).

.
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1 RODOVÁ ROVNOSŤ NA TRHU PRÁCE
Rodová segregácia na trhu práce je rozsiahla a prenikavá. Na celom svete je jedným
z najzávažnejších a stále pretrvávajúcich aspektov trhu práce, a to aj napriek stále rastúcej
participácii žien na celosvetovom trhu práce. Vyskytuje sa vo všetkých krajinách –
v priemyselne vyspelých, v bývalých komunistických, aj v rozvojových krajinách. Jej úroveň je
vo väčšine krajín stále ešte vysoká. Opakovane je prezentovaná ako jedna z prevládajúcich
charakteristík európskych trhov práce. Do značnej miery je rodová segregácia na trhu práce
dôsledkom existujúcich vzorcov správania na trhu práce, keď ženy sú podreprezentované
v niektorých povolaniach, odvetviach, sektoroch a v oblasti pracovných podmienok (s
vysokou dominanciou mužov) a pod. a v iných zas nadreprezentované (s vysokou prevahou
žien). Rodová segregácia na trhu práce má svoje hlboké príčiny v pretrvávajúcich rodových
stereotypoch, ktoré majú svoj pôvod v tradičnom chápaní roly muža a ženy v rodine
a v spoločnosti. Dôvod prečo sa rodovej segregácii na trhu práce, osobitne rodovej rovnosti
povolaní, venuje vo svete (a tiež aj v Európskej únii) pomerne vysoká pozornosť je, že sa
považuje za jednu zo závažných príčin rodovej nerovnosti na trhu práce, za jeden z dôvodov
jeho rigidity a nevyužívania všetkého ľudského potenciálu a v neposlednom rade aj za jednu
z príčin rodovej diskriminácie na trhu práce (t.j. obmedzuje rovnosť príležitostí a slobodu
výberu mužov a žien na trhu práce, podporuje stereotypný prístup k vzdelávaniu a príprave
na povolanie chlapcov a dievčat, podporuje stereotypy v oblasti rekvalifikácie, pracovného
postupu, odmeňovania a pod.). V odbornej literatúre sa rodová segregácia na trhu práce,
a osobitne rodová segregácia povolaní, považuje za jednu z významných príčin stále
pretrvávajúcich mzdových rozdielov medzi mužmi a ženami. Teórie zaoberajúce sa
existenciou rodovej segregácie povolaní možno klasifikovať do troch skupín:
‐ Teórie neoklasického modelu / modelu ľudského kapitálu.
‐ Inštitucionálne teórie a teórie segmentácie trhu práce.
‐ Mimoekonomické a feministické teórie (Barošová, Perichtová, 2007, s. 27).

2 RODOVÁ SEGREGÁCIA NA TRHU PRÁCE
Rodová segregácia povolaní je dlhodobo pretrvávajúcim fenoménom na trhu práce.
Jedná sa o koncentráciu žien a mužov v určitých typoch povolaní, ktoré sú stereotypne
vnímané ako typicky „ženské“ alebo „mužské“. Negatíva rodovej segregácie sa dotýkajú
predovšetkým postavenia žien na trhu práce, najmä ich zastúpenia v lepšie platených
povolaniach, v rozhodovacích pozíciách a pod. Absencia žien v určitých typoch zamestnaní
potom zdrojom rigidity trhu práce a jeho ekonomickej neefektívnosti z dôvodu nevyužitia
ľudského kapitálu spoločnosti a má negatívny vplyv aj na pretrvávanie rodových stereotypov,
ako aj na status a sebahodnotenie žien. Cieľom príspevku je načrtnúť najnovšie trendy na
slovenskom trhu práce z pohľadu rodových rozdielov, poukázať na rozdiely vo vzdelaní
mužov a žien, opísať ich diferenciáciu a segmentáciu podľa rôznych elementov národného
hospodárstva, pričom dôraz sa kladie na vekovú skupinu starších žien od 45 rokov.
Ženy na trhu práce v Európskej únii a na Slovensku
Skúmanie rozdielov medzi mužmi a ženami v každom odbore činnosti ukazuje, že
diskriminácia žien je stále zjavná. To poukazuje na potrebu programov, špecificky
zameraných na ženy, aby sa dosiahla rovnováha. Aj keď si ženy vyberajú typicky „mužské“
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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, napr. v
zdravotníctve, riaditelia nemocníc a primári sú muži. V Európe sú ženy pri hľadaní
pracovného miesta ešte stále menej úspešné ako muži. V členských krajinách Európskej únie
zostáva bez práce v priemere 9,8 % žien, naproti tomu iba 7,9 % mužov. V Spojených štátoch
rozdiely medzi evidovanými uchádzačkami a uchádzačmi o prácu prakticky neexistujú a v
Japonsku sú iba minimálne. Na počet nezamestnaných v Európe podstatnou mierou vplýva aj
geografická poloha jednotlivých štátov. V Grécku sa o prácu bez úspechu uchádza 15,5 %
žien, avšak iba 6,2 % mužov. Najmenšie rozdiely ukázali štatistiky v krajinách ako Dánsko,
Fínsko, Švédsko a Holandsko. Tieto krajiny vykazujú všeobecne nižšiu mieru nezamestnanosti
a do pracovného procesu je zapojených viac žien. Opačnú situáciu (v roku 2005 bolo bez
práce viac mužov ako žien) potvrdili štatistiky z Británie, Írska, Estónska a Lotyšska. (TASR,
2006 a). K výraznejšej nerovnosti medzi mužmi a ženami dochádza po založení rodiny.
Napríklad v Česku má žena, ktorá nemá deti, plat rovnaký ako muž, keď sa jej narodí prvé
dieťa, dochádza k zmene, žena zostáva na materskej dovolenke a do konca pracovného
života to už nedoženie. Dokazujú to aj štatistiky Eurostatu, podľa ktorých pracuje na
Slovensku len 59 % žien ‐ matiek. Môže to mať niekoľko príčin, vrátane zakrývania
nezamestnanosti, ale aj nízkej miery služieb, napríklad nedostatku jaslí a škôlok. Ženy oveľa
častejšie pracujú v tzv. nestabilných zamestnaniach (dočasná, príležitostná a sezónna práca)
a na čiastočný pracovný úväzok (3,9% žien oproti 1,2% mužov). V prvom prípade však v
poslednej dobre badať posilňovanie podielu žien v stabilnom zamestnaní. Muži sa viac
angažujú v súkromnom sektore (ženy tu majú len 41% podiel), ženy vo verejnom sektore,
najmä v štátnej správe (60% všetkých miest ). V skupine podnikateľov ženy tvoria len 25 %,
zatiaľ čo v rámci skupiny vypomáhajúcich členov domácnosti ich zastúpenie tvorí viac ako
70 %.
Nerovnoprávne sa cítia ženy na celom svete. OSN zaviazala na konferencii v Pekingu
presadzovať rovnoprávnosť pohlaví na svete, ponúka samotná organizácia ženám minimálne
zastúpenie v dôležitých komisiách, expertných skupinách a na vysokých postoch. Názorným
slovenským príkladom z verejnej sféry je kandidátna listina kresťanských demokratov, kde sa
prvá žena dostala až na 15. miesto.
Zatiaľ jedinou výhodou žien oproti mužom ostáva priemerná dĺžka života. Európanky
sa totiž dožívajú vyše 81 rokov, zatiaľ čo muži iba 75 rokov. Ešte výraznejší rozdiel v dĺžke
života je medzi pohlaviami na Slovensku. Ženy sa dožijú 78 rokov a prežijú mužov o osem
rokov (TASR, 2006 b).

3 VZDELANOSTNÁ ÚROVEŇ ŽIEN A MUŽOV
Dôvodom pre nižšie zastúpenie žien na pracovnom trhu nie je nedostatok vzdelania.
Takmer vo všetkých členských krajinách EÚ má viac žien ako mužov ukončené minimálne
stredoškolské vzdelanie, a ženy tvoria väčšinu študentov vysokých škôl. Vysokoškolské
štúdium absolvuje takmer dvakrát viac žien ako mužov, hoci častejšie než technické odbory,
ktoré skôr vedú k priamemu zamestnaniu, študujú humanitné smery a spoločenské vedy.
Ženy v Európskej únii sú v priemere lepšie vzdelané ako muži, napriek tomu sa to neodráža
ani na ich pracovných pozíciách, ani na výške platu. Zatiaľ čo v celej Európskej únii tvoria 55
% študentov práve ženy, ich podiel medzi manažérmi je menší ako tretina ‐ 32 %. Ženy k
tomu zarábajú v priemere o 15 % menej ako ich mužskí kolegovia. Vyplýva to zo štúdie o
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živote mužov a žien v EÚ, ktorú zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat (Monitoring,
2006). Najvyššie podiely žien vo vedúcich firemných pozíciách vykazujú podľa Eurostatu
baltické štáty: V Lotyšsku bolo v 2. štvrťroku 2005 zamestnaných 44 % žien‐manažérok, v
Litve 43 % a v Estónsku 38 %. Rakúsko dopadlo v tomto porovnávaní s 27 %‐ným podielom o
čosi lepšie ako jeho západný sused Nemecko (26,4 %) a čosi horšie ako Fínsko (29,7 %) a
Švédsko (29,8 %). Najnižší podiel žien vo vrcholovom manažmente vykázal Cyprus (13,6 %),
Malta (14,5 %) ako aj Dánsko (23 %) (TASR, 2006c). V minulom roku v EÚ 80 % žien vo veku
20 až 24 rokov minimálne stredné (školské alebo odborné) vzdelanie oproti 75 % mužom.
Podiel žien s vyšším vzdelaním pritom prevažuje vo všetkých členských krajinách EÚ okrem
Českej republiky a Veľkej Británie, kde boli podiely rovnaké. V Rakúsku má maturitu alebo
výučný list 87,6 % žien v porovnaní s 84,1 % mužov. Čo sa týka študentov, ženy prevažujú
takmer vo všetkých členských štátoch únie okrem Nemecka a Cypru, je kde podiel mužov a
žien približne rovnaký. Úplne inak to však vyzerá v študijných smeroch zameraných na
prírodné vedy, kde je podiel zastúpených žien len 37 %. Výnimky tu tvoria Taliansko a
Portugalsko, kde študuje matematiku či informatiku takmer rovnaký počet žien ako mužov.
Podiel zamestnaných žien na pracovnom trhu Slovenska je 50,8 % oproti 64,1% mužov;
nezamestnaných žien je na Slovensku v porovnaní s mužmi viac: 16,6 % ku 15,2 %. Avšak zo
všetkých evidovaných nezamestnaných je podiel 45,7 % žien oproti 54,3 % u mužov. Na
pracovnom trhu sú v segmente žien najviac znevýhodnené rómske ženy a ženy s nižšou
kvalifikáciou. Úroveň vzdelania u žien a mužov je na Slovensku približne vyrovnaná
(Antošová, Czikósová, 2006), i keď ženy sú o nejaké to percento vzdelanejšie. Vlani malo
podľa štatistík vyššie ako stredoškolské vzdelanie 92 % mladých Sloveniek vo veku 20 ‐ 24
rokov. Porovnateľne vzdelaných Slovákov ‐ mužov sú o 2 % menej (Ragáčová, 2006).
Celkovo je aj v Európskej únii viac vzdelaných žien ako mužov. V únii má vyššie ako
stredoškolské vzdelanie viac ako 80 % mladých žien oproti 75 % Európanov. Ženy významne
percentuálne prevažujú najmä v skupinách stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných, muži
skôr v skupine vyučení bez maturity (ŠÚ SR, 2001). Z hľadiska štruktúry je vidieť, že ženy
častejšie študujú v oblasti humanitných a spoločenských vied (54,3 %), zatiaľ čo muži v
oblasti matematiky, prírodných vied a IKT (66 %).
Rozdiely v odmeňovaní
Analýzy z ostatných rokov ukazujú, že v Slovenskej republike existujú medzi mužmi a
ženami viaceré sociálne rozdiely, ktorých súčasťou je okrem iného aj výrazná príjmová
nerovnosť. Podľa údajov Štatistického úradu SR publikovaných 31. mája 2007 sa rozdiely vo
výške platov mužov a žien na Slovensku za posledných desať rokov opäť zväčšili. V roku 1997
zarábali ženy o 21,5 % menej ako muži, vlani tento rozdiel predstavoval už 26,9 %, a to
hlavne preto, že mzdy mužov v tomto období rástli rýchlejšie ako mzdy žien (ŠÚ SR, 2007).
V praxi štatistiky potvrdzujú nerovnaké priemerné zárobky v neprospech žien o 30% (Černá,
2006). Táto rodová priepasť v odmeňovaní je odrazom znevýhodneného postavenia žien v
spoločnosti (EK, 2010) a poukazuje na mieru porušovania ich ekonomických a ľudských práv.
Zároveň má závažné ekonomické a sociálne dôsledky pre život jednotlivých žien i celej
spoločnosti ‐ je jednou z hlavných príčin feminizácie chudoby na Slovensku a sociálneho
vylúčenia žien. Príčinou znevýhodneného ekonomického a sociálneho postavenia žien v našej
spoločnosti je rodová segregácia povolaní, založená na rodovej deľbe práce a stereotypnom
chápaní určitých typov povolaní ako typicky „mužských“ a „ženských“. Tzv. ženská práca má
nižší spoločenský status a aj nižšie finančné ohodnotenie.
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Ani rovnaká vzdelanostná úroveň nezabezpečuje ženám rovnaké platové
ohodnotenie. Ženy majú v každej kategórii nižšiu mzdu (od 65‐78 % mzdy mužov), a tento
rozdiel sa neznižuje ani s rastúcim vzdelaním, ani vekom (tieto disproporcie sa naopak
prehlbujú). Na Slovensku sa tento rozdiel pohybuje okolo 25 %, pričom s minimálnymi
odchýlkami pretrváva už od začiatku 90‐tych rokov 21. storočia (priemer v EÚ je okolo 15 %).
V niektorých oblastiach tento rozdiel narastá až na viac ako 30 % (ženy stredného veku,
zákonodarcovia a vedúci pracovníci, nižší administratívni pracovníci).
Mzdové rozdiely majú u žien súvislosť aj s výberom vzdelania, t.j. záberom na menej
platené sektory. Feminizované odvetvia sú s výnimkou peňažníctva a poisťovníctva zároveň
odvetviami s najnižšou priemernou mzdou. Ženy sú potom v dôsledku nižších dôchodkov
ohrozené chudobou v oveľa väčšom meradle. Ani vyššia kvalifikácia nepomáha ženám nájsť
si lepšie platené miesta vo vysokých pozíciách. V manažérskych funkciách totiž podľa
poslednej správy Európskej únie pracuje iba 32 % Európaniek, podobne sú na tom aj
Slovenky (31,2 %) (HN, 2006). Aj napriek vzdelaniu zaberajú Slovenky len necelých 32 %
manažérskych či iných vyšších postov a zarábajú menej až o 24 % ako muži. Kým vlani zarobili
muži v podnikateľskej sfére v priemere 136 korún za hodinu, mzda žien dosiahla iba 98
korún. Rozdiel v platoch sa tak za posledných šesť rokov zvýšil – vlani zarábali ženy
priemerne menej o 40 korún, kým v roku 2000 to bolo len dvadsať korún. Podobný trend
prevláda v celej únii. Horšie ako Slovenky sú na tom len Cyperčanky, ktoré zarábajú o 25
percent menej ako muži, rovnako ako Slovenky sú na tom Estónky. Najbližšie sú mužským
platom obyvateľky Malty, kde zarábajú o 4 % menej ako muži, v Portugalsku (o 5 % menej) a
v Belgicku (o 6 % menej) (Ragáčová, 2006c). Podľa sociologičky Magdalény Piscovej je „...
nízky počet žien vo vysokých funkciách pozostatkom socializmu. Po roku 1948 sa nasadzovali
ženy do pracovného procesu, čo sa pokladalo za zrovnoprávnenie žien s mužmi, no hlavne to
bola lacná pracovná sila.“ (Ragáčová, 2006d). Jedno z riešení možno vidieť napríklad vo
väčšom využívaní práce na čiastočný úväzok, čo je u nás zatiaľ v praxi pomerne málo
využívané. Aj podľa štatistík Slovensko za ostatnými európskymi krajinami výrazne zaostáva.
Kým napríklad v Holandsku pracuje až 75 % žien na čiastočný úväzok a v Nemecku 44 %, na
Slovensku sú takto zamestnané necelé 4 % žien. Veľké rozdiely v platoch pre mužov a ženy sú
medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ. Zatiaľ čo ženy na Slovensku, Cypre a v Estónsku
zarobia asi o štvrtinu menej ako ich mužskí kolegovia, na Malte, v Portugalsku a Belgicku je
rozdiel len vo výške 4 až 6 %. V Rakúsku je toto číslo na úrovni 18 %, a tým spolu so
Švédskom, Fínskom, Holandskom či Dánskom zreteľne vyššie ako priemer celej únie (TASR,
2006d).
Všeobecné zhrnutie
V roku 2007 bol v rámci novelizácie Zákonníka práce doplnený dôležitý paragraf
§ 119a, ktorý v Slovenskej legislatíve zakotvuje mzdu za rovnakú prácu a za prácu rovnakej
hodnoty pre ženy a mužov. Napriek vyhovujúcej legislatíve je však nutné konštatovať, že na
Slovensku pretrvávajú značné rozdiely v odmeňovaní žien a mužov. V Súhrnnej správe o
stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2009 je uvedené, že aj keď sa v posledných
rokoch rodový mzdový rozdiel pomaly znižuje, v súčasnosti na Slovensku predstavuje
približne 24 %. Inými slovami, priemerný zárobok žien tvorí necelých 76 % z mužskej
priemernej mzdy (GMS, 2011a). Rodovými mzdovými rozdielmi sa však nepotýka iba
Slovensko. Európska komisia zistila, že v celom hospodárstve EÚ zarábajú ženy v priemere o
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17,4 % menej ako muži. S cieľom upozorniť na uvedené rozdiely v odmeňovaní mužov a žien
spustila Európska komisia v roku 2009 rozsiahlu informačnú kampaň (GMS, 2011b).
‐ Ženy, muži a ich podiel na pracovnom trhu
Podiel zamestnaných žien na pracovnom trhu Slovenska je 50,8 % oproti 64,1 %
mužov; nezamestnaných žien je na Slovensku v porovnaní s mužmi viac: 16,6 % ku 15,2 %.
Avšak zo všetkých evidovaných nezamestnaných je podiel 45,7 % žien oproti 54,3 % u mužov.
Na pracovnom trhu sú v segmente žien najviac znevýhodnené rómske ženy a ženy s nižšou
kvalifikáciou. Ženy oveľa častejšie pracujú v tzv. nestabilných zamestnaniach (dočasná,
príležitostná a sezónna práca) a na čiastočný pracovný úväzok (3,9 % žien oproti 1,2 %
mužov). V prvom prípade však v poslednej dobre badať posilňovanie podielu žien v
stabilnom zamestnaní. Muži sa viac angažujú v súkromnom sektore (ženy tu majú len 41 %
podiel), ženy vo verejnom sektore, najmä v štátnej správe (60 % všetkých miest) (Euroactiv,
2006). V skupine podnikateľov ženy tvoria len 25 %, zatiaľ čo v rámci skupiny
vypomáhajúcich členov domácnosti ich zastúpenie tvorí viac ako 70 % (Filadelfiová, 2006).
‐ Vzdelanostná úroveň mužov a žien

Úroveň vzdelania u žien a mužov je na Slovensku približne vyrovnaná, i keď ženy sú o
nejaké to percento vzdelanejšie (Seňová, Repaská, 2006). Ženy významne percentuálne
prevažujú najmä v skupinách stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných, muži skôr v skupine
vyučení bez maturity (Kollár a kol., 2002; ŠÚ SR, 2003; Mesežnikov, 2005, s. 688‐713).
Z hľadiska štruktúry je vidieť, že ženy častejšie študujú v oblasti humanitných a
spoločenských vied (54,3 %), zatiaľ čo muži v oblasti matematiky, prírodných vied a IKT
(66 %) (Euroativ, 2006).
‐ Horizontálna a vertikálna zamestnanecká segregácia (Kollár a kol., 2002, Filadelfiová, 2006)
Na Slovensku existujú oba typy rodovej segregácie. Horizontálna sa vzťahuje na
tendenciu pracovať v iných sektoroch povolaní, vertikálna na nerovnaké obsadzovanie dobre
platených miest s vysokým statusom. Vertikálna segregácia sa zvykne spájať s lievikovitým
efektom – čím vyššia pozícia, tým menej je zastúpené jedno pohlavie, ktorý je aj na
Slovensku dosť silný. Medzi mužmi je najviac pracovníkov sekundárnom sektore (43,9 %),
zatiaľ čo ženy sa koncentrujú prevažne v sektore služieb – 70 % (najmä verejné služby), v
niektorých odvetviach hospodárstva je to až 80 % (školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby,
ľahký priemysel a reštauračné služby). Ide o tzv. feminizované odvetvia a dokonca aj v nich
sa na riadiacich a vedúcich pozíciách vyskytujú prevažne muži. Ženy taktiež dominujú medzi
vedeckými a odbornými pracovníkmi (62,1 %), naopak muži medzi zákonodarcami a
vedúcimi a riadiacimi pracovníkmi (69,2 %). Zo všetkých zamestnancov na ministerstvách a
úradoch tvoria ženy v riadiacich pozíciách len 27 %. Žien manažérok je len približne 32 %.
‐ Rozdiely v odmeňovaní (pay gap)
Rovnaká vzdelanostná úroveň nezabezpečuje ženám rovnaké platové ohodnotenie
(Ferencová, Jurková, 2010). Ženy majú v každej kategórii nižšiu mzdu (od 65 % do 78 % mzdy
mužov) a tento rozdiel sa neznižuje ani s rastúcim vzdelaním, ani vekom (tieto disproporcie
sa naopak prehlbujú). Na Slovensku sa tento rozdiel pohybuje okolo 25 %, pričom s
minimálnymi odchýlkami pretrváva už od začiatku 90 rokov (priemer EÚ je okolo 15 %). V
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niektorých oblastiach tento rozdiel narastá až na viac ako 30 % (ženy stredného veku,
zákonodarcovia a vedúci pracovníci, nižší administratívni pracovníci). Mzdové rozdiely majú
u žien súvislosť aj s výberom vzdelania (záber na menej platené sektory). Feminizované
odvetvia sú s výnimkou peňažníctva a poisťovníctva zároveň odvetviami s najnižšou
priemernou mzdou. Ženy sú potom v dôsledku nižších dôchodkov ohrozené chudobou v
oveľa väčšom meradle.
‐ Verejná mienka
Celkovo 77 % žien a 80 % mužov si myslí, že ženy aj muži majú rovnaké šance na
získanie stredoškolského a vysokoškolského vzdelania. Z výskumu ŠÚ SR (2002‐2003)
vyplýva, že u žien v súvislosti s prácou a s odmeňovaním zaujímajú popredné miesto
problémy s odmeňovaním (27 %), nezamestnanosť (16 %), diskriminácia pri získavaní
zamestnania (15 %). Podľa mužov a žien, v druhovej diskriminácii žien na Slovensku prevláda
diskriminácia v práci a zamestnaní. Ženy sú na pracovnom trhu oveľa viac znevýhodnené ako
muži. Napriek porovnateľnému, ba dokonca u žien vyššiemu vzdelaniu, sa v neprospech žien
trvalo prejavuje 25 % rozdiel v odmeňovaní (tento práve s rastúcim vekom rastie), z čoho
neskôr vyplývajú nižšie dôchodky a hrozba chudoby pre staršie vekové skupiny žien. V
slovenskej praxi teda naďalej pretrváva diskriminácia žien založená na pohlaví a na veku.

4 NÁVRH OPATRENÍ SMERUJÚCICH K RODOVEJ ROVNOSTI NA TRHU PRÁCE
A NÁVRH NA ZVÝŠENIE INFORMOVANOSTI O RODOVEJ ROVNOSTI
Z dostupných zdrojov boli identifikované nasledujúce kľúčové aktuálne problémy v
oblasti problematiky rodovej rovnosti:
• udržiavajú sa nepriaznivé trendy názorov a postojov verejnosti k rodovým otázkam,
o čom svedčí o pretrvávaní rodových stereotypov a otvára to otázku, čo sa skutočne
zmenilo za ostatné roky v zmysle faktov,
• pretrvávajú všeobecné rodové stereotypy, v rámci ktorých sú ženy považované za
primárne poskytovateľky starostlivosti o deti a rodinu,
• rodovo stereotypná výchova pretrváva v škole a často aj v rodine ‐ rodovo
stereotypné vnímanie mužskosti a ženskosti je typické pre celú štruktúru spoločnosti,
• diskriminácia žien na trhu práce, ako aj celkovo téma rodovej rovnosti je dlhodobo
podcenená,
• osobitne závažný problém predstavuje dlhodobá nezamestnanosť žien, najmä v
nadväznosti a ich sociálnu znevýhodnenosť,
• ženy sú nútené konfrontovať sa s „objektívnou“ dilemou voľby medzi na jednej
strane rodinou/deťmi a na druhej strane prácou vo všeobecne prevažujúcom
hodnotovom rámci konzumnej spoločnosti, kým muži nie sú pred túto voľbu
postavení. Jednou z najčastejších príčin diskriminácie žien na trhu práce je fakt, že
celé bremeno starostlivosti o deti a ďalších členov rodiny je rodovo stereotypne
prisúdené ženám. Tento problém viac pociťujú ženy s väčším počtom detí a tiež ženy
s malými deťmi.
Je potrebné otvoriť všeobecnú diskusiu o problematike:
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‐ neodôvodnených rozdielov v odmeňovaní mužov a žien,
‐ dôvodov vertikálnej a horizontálnej segregácie na trhu práce,
‐ zapojiť do realizácie princípu rovnosti príležitostí mužova žien, ako aj zosúlaďovania práce a
rodiny všetkých relevantných aktérov, vrátane sociálnych partnerov (odbory a
zamestnávatelia).
Na základe vyššie uvedenej analýzy možno navrhnúť nasledovné odporúčania pre prax na
úrovni ministerstiev a verejnej správy:
1. Je potrebné iniciovať nové, podporné inštitucionálne mechanizmy, zabezpečujúce
rovnosť príležitostí. Aby bol tento proces účinný, treba zapojiť do aplikácie princípu
rovnosti do praxe celú spoločnosť a nekvalifikovať rovnosť pohlaví len ako tzv. ženský
problém, ale chápať ho ako záležitosť celej spoločnosti. Ide o nový, moderný prístup,
charakterizovaný ako gender mainstreaming. (Pojem gender mainstreaming sa
neprekladá, používa sa jeho anglické znenie.).
2. V agende úradov práce viac diferencovať medzi rôznymi typmi nezamestnaných a
pracovať s nimi v odlišných schémach, tak aby sa zvýšila efektívnosť nástrojov pomoci,
analyzovať nástroje evidencie úradov práce.
3. Zvyšovať profesionalitu a odborné a osobné predpoklady pracovníkov úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny. Zvyšovať ich citlivosť na rodovú problematiku.
4. Posilniť kompetencie a monitoring práce (zo strany štátnej kontroly, Inšpektorát práce...)
a umožniť úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vstupovať do kontrolných činností,
5. Vytvoriť lepšie podmienky pre kvalitnejší vstup absolventov/tiek na trh práce.
6. Zlepšiť podmienky pri návrate do práce po prerušení zamestnania, predovšetkým z
dôvodu materskej a rodičovskej dovolenky.
7. Zároveň vytvárať viac príležitostí pre uchovanie kontaktov zo zamestnaním aj počas
materskej a rodičovskej dovolenky.
V súčasnosti badať v našej spoločnosti málo informácií, resp. málo zanietených ľudí
s prioritným záujmom riešiť uvedenú problematiku. Aj napriek tomu je aktívnych niekoľko
iniciatív a združení, ktoré sa rodovej rovnosti venujú a výstupy svojich projektov zverejňujú.
V tejto časti uvádzame niektoré z nich:
V rámci Európskeho sociálneho fondu bol vytvorený špeciálny program Iniciatívy
Spoločenstva EQUAL, ktorý je programovo zameraný na pomoc aktivitám podporujúcim
Európsku stratégiu zamestnanosti ‐ riešenie všetkých príčin diskriminácie a nerovnosti na
trhu práce a s tým spojenú sociálnu exklúziu (vylúčenie). V rámci IS EQUAL sa na Slovensku
realizuje niekoľko projektov s rozličným zameraním, ktoré spája ich jedno poslanie: vytvoriť
podmienky a poskytnúť priestor pre hľadanie, overenie a uplatňovanie nových prístupov k
riešeniu problémov v boji proti všetkým formám diskriminácie a nerovnosti na pracovnom
trhu. Informácie o projekte, výstupy z výskumov, návrhy opatrení a ďalšie poznatky z
problematiky rodovej rovnosti sú verejnosti prístupné na webovej stránke
www.erpa.sk/rodova‐rovnost, prípadne v tlačenej forme v sídle OZ ERPA.
Príčiny, mieru a dôsledky rodovej segregácie povolaní analyzuje štúdia ex‐ante s
názvom „Znižovanie sociálnych rozdielov medzi mužmi a ženami a podporovanie pracovnej
desegregácie“, ktorá vznikla na objednávku Národného úradu práce v Bratislave (Cviková
a kol., 2003). Štúdia bola vypracovaná pre potreby Iniciatívy Spoločenstva EQUAL v
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Slovenskej republike na programové obdobie 2005 – 2008. Išlo o opatrenie, neskôr
definované ako Opatrenie 4.1. ‐ Rodový výskum, rodový audit a rodová senzibilizácia ako
prostriedky dosiahnutia rovnosti žien a mužov na trhu práce. Štúdia opisuje daný stav a
identifikuje nástroje, ktoré v budúcnosti môžu napomôcť riešenie výraznej horizontálnej
(koncentrácia mužov a žien v rôznych povolaniach) i vertikálnej profesijnej rodovej
segregácie (v koncentrácii mužov a žien na určitých pozíciách v rámci jednej kategórie
povolaní). Ďalším z projektov opatrenia 4.1. je aj „ruzovyamodrysvet.sk“ (Rodová
senzibilizácia vo vzdelávacom procese na základných a stredných školách ako príprava
budúcej desegregácie povolaní). V Bratislave realizuje svoje aktivity Národné centrum pre
rovnosť príležitostí, ktorého činnosti sú zamerané najmä na: zvyšovanie povedomia
spoločnosti v oblasti rovnosti príležitostí; realizáciu projektov zameraných na koncepčné
riešenie problematiky rovnosti príležitostí žien a mužov prostredníctvom stratégie gender
mainstreamingu a spoluprácu s médiami v oblasti zmeny rodových stereotypov a
predsudkov a znižovanie tolerancie násilia v spoločnosti.

5 VŠEOBECNÉ NEDOSTATKY A MOŽNOSTI ICH ODSTRÁNENIA
Všeobecným nedostatkom, ktorý však nie je iba problémom Slovenska, ale mnohých
ďalších krajín Európskej únie, je nedostatočná štatistická databáza, ktorá by poskytovala
systematické údaje o postavení mužov a žien v rôznych oblastiach života. Chýbajú údaje, na
základe ktorých by bolo možné napríklad sledovať vývoj v oblasti segregácie povolaní
(horizontálnej a vertikálnej), nemáme dostatočné údaje o odmeňovaní žien a mužov, najmä z
privátneho sektora, pomerne ťažko dostupné sú údaje o rozdelení vyšších manažérskych
pozícií medzi mužov a ženy, ešte stále sú limitované poznatky o prípadoch a konkrétnych
formách diskriminácie na základe pohlavia. Čo je rovnako dôležité, chýbajú nám
systematické kvalitatívne údaje, ktoré by pomohli vysvetliť príčiny pretrvávajúcich nerovností
medzi mužmi a ženami na trhu práce. Bez kvalitnej dabázy je prakticky nemožné merať
progres v odstraňovaní neopodstatnených rozdielov v postavení mužov a žien na trhu práce
a v zamestnaní, analyzovať príčiny, navrhovať riešenia a prijímať opatrenia na zlepšenie
situácie. Z tohto pohľadu je pozitívne, že sa vláda vo svojom Programovom vyhlásení
zaväzuje monitorovať rodovo podmienené rozdiely medzi mužmi a ženami. Najvhodnejšou z
možností, ako zabezpečiť spoľahlivý a pravidelný zber a vyhodnotenie dát, je rozšírenie zberu
rodových dát Štatistickým úradom SR (mimo dát, ktoré vyžaduje EUROSTAT). Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR má vo svojej pôsobnosti tiež špecializované pracoviská,
ktoré by mohli a mali obstarávať a vyhodnocovať v rámci svojej činnosti kvalitatívne dáta. V
prípade týchto pracovísk však existuje isté riziko, ktoré vyplýva zo skutočnosti, že tieto
inštitúcie podliehajú priamo ministerstvu a nemajú dostatočne garantovanú nezávislosť
výskumu, tak ako je to v prípade Slovenskej akadémie vied, vysokoškolských pracovísk,
prípadne Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Veľmi slabá je na Slovensku
inštitucionálna základňa na zabezpečenie implementácie princípov rovnosti medzi mužmi
a ženami do praxe. Jedinou regulérnou jednotkou na vládnej úrovni je odbor rodinnej a
rodovej politiky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý je formálne
zodpovedný za otázky rodovej rovnosti, najmä na trhu práce. Prakticky však nemá nijaké
zvláštne právomoci v tejto oblasti, ktoré by presahovali agendu a kompetencie ministerstva.
Navyše je tento odbor dlhodobo personálne poddimenzovaný. V rámci twiningových
projektov je na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR snaha inštitucionalizovať
úradníkov (focal points) pre rodovú rovnosť na iných ministerstvách, avšak aj ich budúce
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možné právomoci a váha pri formulovaní politík a opatrení jednotlivých ministerstiev sú
prinajmenšom otázne. Vláda v programovom vyhlásení síce sľubuje vytvorenie
inštitucionálnych štruktúr na zabezpečenie rodovej rovnosti, ale nie je jasné, aká má byť ich
podoba, kompetencie a stupeň nezávislosti (Kvapilová, 2006, s. 26‐27).

ZÁVER
Nezamestnanosť, ako významný fenomén ekonomického a sociálneho života súčasnej
spoločnosti má veľa aspektov a vplýva na ňu množstvo faktorov. Nezamestnanosť je stále
najslabším bodom sociálneho a ekonomického vývoja, citlivým spoločenským problémom na
Slovensku, zvlášť v Košickom regióne, hoci počas prístupového procesu Slovenska do EÚ,
bolo do národnej legislatívy transponovaných mnoho opatrení, ktoré v zákonnej rovine
posilnili rovnosť mužov a žien na trhu práce. A taktiež jeho zapojenie do Rámcovej stratégie
spoločenstva o rodovej rovnosti mu umožňuje v istej miere využívať prostriedky z
Európskeho sociálneho fondu na podporu aktivít a projektov, ktorých cieľom je odstránenie
diskriminácie na základe pohlavia na trhu práce a posilnenie rodovej rovnosti. Je zrejmé, že
nezamestnanosť nie je možné riešiť len politikou trhu práce. Krátkodobé a rýchle riešenia
otázky nezamestnanosti sa prejavujú ako neefektívne. Táto problematika vyžaduje
racionálne využívanie ľudských zdrojov a systém pružne reagujúci a prispôsobujúci sa
meniacim podmienkam. Ženy sú na pracovnom trhu oveľa viac znevýhodnené ako muži.
Napriek porovnateľnému, ba dokonca u žien vyššiemu vzdelaniu, sa v neprospech žien trvalo
aj v súčasnosti prejavuje 25 % rozdiel v odmeňovaní (tento práve s rastúcim vekom rastie), z
čoho neskôr vyplývajú nižšie dôchodky a hrozba chudoby pre staršie vekové skupiny žien. V
slovenskej praxi teda naďalej pretrváva diskriminácia žien založená na pohlaví a na veku.
Ženy v zrelom veku sú znevýhodnené na pracovnom trhu dvojnásobne ‐ vekom aj pohlavím.
Z prezentovaných úvah vyplýva, že riešenie nezamestnanosti vo východoslovenskom
regióne je dnes dôležitou zložkou pre jeho budúci vývoj s cieľom dosiahnuť čo najpriaznivejší
stav. V predchádzajúcich častiach príspevku sme vychádzali z prognóz vývoja miery
nezamestnanosti, ale za najdôležitejší považujeme návrh o zvýšení informovanosti o rodovej
rovnosti pracovných príležitostí na trhu práce. A iba sústavným pôsobením a spoločným
úsilím všetkých kompetentných orgánov na jednotlivé faktory je možné tento jav čiastočne
eliminovať a mierniť jeho dopad na celkovú nezamestnanosť v spoločnosti.
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SOCIAL POLICY OF LOCAL AUTHORITIES AS TO ORPHANS AS A
FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF A REGION
(Chinese experience)
Lyubov S. KALASHNYK
Abstract: the article is devoted to a sharp question of modern pedagogical and social disciplines as well as of
the country building and inner policy of a country – social and state system of orphan’s care. In China this
process is a part of the national social politics and achievements of local authorities in this field can bring
multiple benefits to a region, both social and economical.
Keywords: orphans, local authorities, economical benefit, social development, humanitarian policy of a country.

Orphanhood (actual and social) is a dangerous social phenomenon inherent in any
society. There are societies, which do not recognize the orphans as a special category of the
population, in others is made a strict mechanism of social and public charity as to orphans.
The difference is only in respect of a country to this reality and the amount of money and
social services that a public association (state, local community, religious community) willing
to spend.
In China 100 % of orphans in the country are the children who really don't have both
parents. Mainly they lose them in a result of natural disasters, or parents ‐ mainly come from
economically poor regions ‐ "abandon" children to the state. They leave their children in
public places and to find these parents is almost impossible. However, Chinese police has a
department that searches such parents. The number of "abandoned" children does not
exceed 15% of the total number of orphans in the country. According to the official data of
the PRC leadership, today in the country there are 537 thousand of children‐orphans and
only 66 thousand of them are fully maintained by the state. The others are under
guardianship or adoption of their relatives and do not receive from the state any subsidies or
benefits. The phenomenon of social orphanhood the Chinese authorities do not recognize.
The main body of the state power that is in charge for orphan houses and residential
care facilities for children‐orphans (children's villages, boarding schools for children with
special needs, state orphan houses) is the Ministry of civil affairs of the PRC (the Ministry of
civil administration). In the structure of the Ministry of civil affairs there is a Standing
committee on special categories of the population with the Department of minors. This
department in particular cares about the whole system of the state charity and state care as
to the orphans. Departments on minors is a part of the legal system authorities of all
administrative units of the PRC of any level.
Orphan houses, boarding schools and children’s villages in the PRC are the only of
public form of ownership. In the country there are no private or family orphan houses. All
the institutions for children‐orphans are financed exclusively from the state budget of the
country. The money allocates through the Department of minors attached to the Ministry of
civil affairs, and this department distributes the money to lower levels. Local budgets are not
obliged to provide financial assistance to children's institutions, which are on their
territories. However, in cases of force‐majeure circumstances (natural disasters) are at their
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own expense restore the infrastructure and the building of the orphan house. The money for
the completed work returns to the local authorities from the Ministry of civil affairs’ next
year budget. Also financial and other assistance (construction, purchase of equipment, etc.)
can be carried out from the local budget by agreement of the sides and after a consultation
with the Department on minors of the relevant administrative level and approved by the
local government administrative unit (in this case the money to the local budget will not be
returned. But it helps to attract state investment programs to the province, city, village etc.).
Non‐statutory resources and non‐governmental organizations, private capital,
international and foreign funds can also provide assistance to children's institutions in the
PRC, but the legislation excludes the possibility to help a particular orphan house directly.
Money can be transferred to the special account of the Committee on minors of the PRC
(since 2005. ‐ the level of the province) to prevent the imbalance in material support of
orphan houses in the country. The only exception is the support with equipment for
agricultural communes and professional workshops organized in orphan houses. It could be
done as a part of 2 sides’ contract between the Department and the organization, firm, etc
for the production of certain goods by forces of pupils.
Department on affairs of minors in the person of the Ministry of civil affairs of China
cooperates with other ministries and departments of the PRC, that are included in the
management vertical in the country. But the money for services that are provided by other
ministries and departments for the treatment of the Ministry of civil affairs are to be
reimbursed to them from the budget of the Ministry of civil affairs.
Ministry of foreign affairs ‐ carries out the control and emotionally‐methodological
support of the families of foreigners, who adopted orphans from the PRC; organizes
activities of the "Association of Chinese children’s adopters”; the organizes activities to
promote Chinese culture among the Chinese children who are adopted abroad.
State committee on family planning ‐ propagandes the state program as to the birth
rate reduction; legally registrates voluntary agreements between the government and the
family as the family not to have children
Ministry of health ‐ organizes medical support of children in orphanages and other
residential institutions
Ministry of commerce ‐ organizes and controls over observance of quotas for
children‐graduates of orphan houses employment in the private commercial structures
Ministry of agriculture ‐ organizes state quotas on agricultural products for
agricultural children's communes
Ministry of culture ‐ organizes the system of folk crafts training and public quotas for
production of orphan houses and children's villages; promotes positive image of a child‐
orphans as a full‐fledged member of the Chinese society with the help of media, cinema,
literature, etc.
Ministry of human resources and social security ‐ organizes and controls over the
observance of the employment quota for children‐graduates of orphan houses in state
structures
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National police ‐ controls over the citizens as to prevention of cases of abandoning
child; searches for the families of "abandoned" children; monitors "groups of risk" as to
abandoning children; controls and supports families that have adopted and foster children.
State committee on nationalities ‐ promotes orphan houses and children's villages
on the national principle in the places of minority’s compact residinship; the eliminats
instances of discrimination on the a national basis; organizes targeted financial assistance to
orphan houses for representatives of minorities; propagandes the idea of adoption of
children‐orphans ‐ the representatives of minorities by the representatives of the same
minority; promotes using the minorities’ languages while teaching children in the orphan
houses for the minority orphans, teaching them . folk crafts, traditions, etc.
Ministry of industry and information – information, vocational and educational
support of the professional education system in children's industrial communes
Ministry of education ‐ organizes system of education and upbringing in orphan
houses and other residential institutions; monitors and supports families that have adopted
and foster children; provides the educating and upbringing staff for orphan houses and
children's villages.
Ministry of justice ‐ organizes system of the content and re‐socialization of children‐
orphans, who are in conflict with the law; organizes legal maintenance of orphans (necessary
documentation); controls over the observance of the rights of a man and a citizen to prevent
cases of discrimination because of origin
Organizing the life of children in the boarding houses, number of adopted children in
the province or municipality, organizing of pedagogical, psychological support of children
and their adoptive parents, local additional financial subsidies to the children‐orphans,
public opinion and the public mood as to children‐orphans and inmates of orphan houses,
amount of working places for orphans in a region ‐ all this is an important indicator of the
region’s development in the PRC. Local administration and private entrepreneurs’ work with
children‐orphans is considered as a part of the national social and humanitarian policy. The
regions that carry out certain humanitarian policy on their territory may count on additional
money and investment subsidies from the centre, that have a positive impact on the
economic situation of a region.

Lyubov S. KALASHNYK
PHD (theory and methodology of education),
Advanced professor
Kharkov state pedagogical university
named after G.S.Skovoda
Kharkov, Ukraine
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SELF‐EDUCATION OF OFFICIALS AS A PREREQUSITE
FOR REGION DEVELOPMENT
Nadiia KALASHNYK
Abstract: This article is investigated a problem of definition of self‐education as nowadays social and state
management phenomenon. Also there are define different scientific points of view on self‐education, reveal
factors, which determine the organisation of self‐education processes. The search is revealed the merit of self‐
education as an effective method of human potential realisation in region development.
Keywords: self‐education, official authorities, human potential reveal, scientific conceptions of self‐education

INTRODACTION
The problem of implementation and quality of lifelong education is topical not only
for the educational system, but also for the development of society, because it ensures high
quality of every person’s life. Permanent social transformations, their fast pace, intense
development of technologies, expansion of the informational space requires a man’s
willingness to develop new spheres of life and disclosure of his personal capacity to fulfill
constantly changing conditions. Reality of today's world is that formal education itself is not
any more a guarantee of high quality professional achievements in future. Successful
execution of professional duties is possible only under condition of coincidence to content
professional activities with the internal employee, self‐actualization of a personality in the
activity on a specialty and disclosure of its capacity.
Recent years’ economic and social crises put the world to the displacement of
accents in economy and social development, one of the important directions in which is the
use of human resources. This problem is common to all countries without exception, it is
equally significant both for Ukraine and for Slovakia. In 2009 with the adoption by the EU
Council Strategy for education and training, it was stated that the new knowledge are to be
the key for out of the crisis development. (EU Penal documentsry, №3, March 2010,
Information publication of the European Union delegation in Ukraine 26с. WITH. 18.) The
maximum disclosure of the potential of an employee in the professional activities is not only
a matter of self‐realization of a personality and psychological comfort, it is an issue for
further economic and administrative development of an organization or a working unit, as
well as of a region or a state.
In this connection one should answer the question of how can we achieve the
maximum potential of each employee. One of the most effective ways is to create conditions
for self‐education of a person.

1 THE THEORETICAL POSITIONS
Speaking about the programs of lifelong education, it can be characterized by two
important features. One of them is the duration of the educational process. The other ‐
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transition from the direct postponing of knowledge to the individual process of information
processing (from education to self‐education).
Over the last thirty years we could see a radical transformation in the understanding
of the self‐education concept. In modern conditions of society and economy development
self‐education had already gone far beyond the institutional (formal) education and is
already taken as a special social phenomenon. From the one hand, self‐education is a
necessary part of formal education. From the other ‐ already an independent self‐sufficient
structure, which acts as a basis for the further development of a personality outside the
limits of the educational process. It becomes one of the basic means of human potential
development and realization. This expands opportunities of a person in development of
educational space depending on his\her own educational needs, stimulates self‐
development and self‐perfection of a personality.
From the point of view of an employee’s potential development and realization in the
professional activity, self‐education can be seen as an information‐interim activity, that is
carried out by means of acquisition (digestion), accumulation, ordering, storing and updating
of knowledge in order to fulfill educational needs of an individual for the implementation of
various types of activities within the professional duties. Based on this definition of self
education we can find several groups of factors, such as: the nature and content of
professional activity of a human, administrative, organizational and socio‐economic factors,
creative and intellectual potential of a personality.
The first group of factors involves the direction of self‐education as to content and
range of a person’s educational search, the information area, which is to be mastered. For
example, for the state officials this information area will be divided into two directions. For
all the state officials will be important the information regarding changes in law, state
service as the process, realization of the state policy, etc. The second direction can be called
“narrow profile” ‐ this information relates the professional activity of the enterprise, where
the person works, it is necessary for realizing the human potential directly to their duties on
the post.
The second group of factors ‐ administrative‐institutional and socio‐economic factors
‐ implies external impact on the employee and creates conditions for the realization of its
potential through self‐education. This group includes provision of material and information
resources, planning and monitoring of the self‐education process, motivation and social
support, etc. This group of factors is universal for officials and employees, who do not have
this status. The legislative regulation of some aspects of self‐education for officials can be a
little bit more distinguished, though the regulation of the self‐education process of
employees will depend only from their leadership point of view towards this question.
The third group of factors is difficult to be determined, because it depends on the
internal settings of an individual, his\her individual style of activity, desire to evolve and
capacity. The ability of an individual to self‐education can be considered as a factor of a
worker’s competitiveness.
From the above we can conclude that the driving forces of human potential
development through self‐education are professionally‐official, socio‐economic and spiritual
interests of an individual and born in requirement of a person for self‐realization.
From the diversity of approaches to self‐education of an individual, we can identify
basic ones for its understanding as the means of human potential reveal in the professional
activities:
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•

pracseological. Considering self‐education as a necessary condition of an expert’s
retraining, we can say that some prospects of professional‐vocational and career
development in conditions of social and economic changes have place;

•

pedagogical. Self‐education is considered to be a purposeful independent human
activity as to selection of subjects, time and methods of work according to the purpose
of purchase of new or rehabilitation and expansion of already existing knowledge.
According to this aim he\she justifies optimal methods of self‐education organization
and implementation;

•

sociological. This factor approaches aims to identify social aspects of the self‐education
phenomenon and analysis the prevalence and intensity of self‐education activity in the
various socio‐demographic and socio‐professional society groups;

•

epistemological. Sees self‐education of a person as the individual cognition of the world
process, as well as self‐realization means of a subject in the cognitive activity. This group
of approaches mostly pays attention to the revealing of human potential through self‐
education, explores psychological factors, promoting and impeding the influence of self‐
education on a person’s life;

•

culturological. Allows one to trace the process of self‐education in various specific
variants according to historical types of cultures, spiritual types, the type of installation
personalities as to himself and the world. All this manifests certain strategies and
models of self‐education. This approach explores regional types of cultures, that give
rise to particular regional and local models of the self‐education implementation;

•

axiological. This group of approaches gives a possibility to understand the system of
values adopted in the concrete‐historical type of culture, their influence on self‐
education activity of a person. Such kinds of research is important in the context of self‐
education of the employees’ motivational mechanisms;

•

anthropological. Specifies the subject of self‐education as a result of cultural, historical
and social experience, cognitive, spiritual‐practical activity and its connection with the
object of self‐education as a bearer of information;

•

activitual. Gives a general characteristics of the inner world of man, his active attitude
to the world, the feasibility to changes and transformation through the development of
the existing forms of culture ;

•

bibliographical. Connected with the organization of information independent obtaining,
first of all through reading and analyzing. This approach was found and began to
develop only in 50‐60s of the XX cent. Now it is going through a period of renewal and
filling in the content. Internet and the creation of electronic libraries (such as the
European digital library http: // www.europeana.eu ) gives rise to a problem of using
these sources of information, that become the main ones these days;

•

competencial. Nowadays the competence to self‐education considers to be the key one
for the implementation of lifelong education. It studies new methods and strategies of
self‐education in the context of the acquisition and maintenance of the competence at
the proper level. (European Reference Framework: key competences for lifelong
learning. ‐ Luxembourg : EUR OP, 2007. ‐ 12 p.)
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After analyzing the approaches to self‐education as a means of reveal of the human
potential in the professional activity, we can say that they are all aim the mobilization a
variety of a person’s hidden resources, including the peculiarities of the region, where
he\she lives and works.

2 THE EXPERIEMENTAL PART
Successful development of a region also depends on the success of the regional
policy as to state officials. Therefore, reveal of the state officials’ potential through self‐
education should be given special attention. On the one hand, self‐education of state
officials is formalized and legally enshrined, i.e. there are the administrative and
organizational conditions for its implementation. On the other hand, it is the point that
makes self‐education of state officials formal and bureaucratic.
One of the first countries, which was acutely aware of this problem and has made
steps towards solving it, was France. Reform of state officials’ professional education system
in this country is held in the frames of the concept of lifelong education (FPTLV). This reform
was introduced by the law № 2007‐148, February 15, 2007, and in fact was started in the
beginning of 2009. The main purpose of the reform is the computerization and the
decentralization of the public service. The decentralization of the public service provides
more freedom for state officials in making decisions within their authority, but also improves
their training including means of self‐education. By 2012 it is planned to reduce the number
of civil servants, but to improve the quality of their professional training process.
http://www.vae.gouv.fr/_pdf/fonct_publ/loi2007_148.pdf
In search of an answer to the question that was put in the beginning of the article, 55
state officials of the State Penitentiary Service of Ukraine regional directorate of secondary
and higher level were asked a set of questions. The questions would help them to realize
their full potential, level of engagement to in self‐education process and so on.
Basing the conclusions on the answers we have got. It could be made a conclusion, that the
self‐educational process of public servants is provided under the following conditions: 1)
scientific informed choice of educational material and help in searching for specific
information; 2) ensuring awareness of state officials of the importance of a specific
educational information; 3) self‐nominating goals and their retention in the course of the
educational process (the overwhelming majority of state officials noted that really they
explore the issues that they need to resolve at this point, and not those that are specified in
terms of occupation); 4) self‐organization of the process of self‐education that provides for:
(a) independent planning the process of direct acquisition of new information, when and
where it is convenient an employee; b) choice of forms of self‐education; c) provision of
opportunities and resources for the independent evaluation of intermediate and final results
of its educational action, the creation of programs and methodical materials for self‐
assessment; d) allocation of time for self‐education (the main obstacle is the lack of time and
congestion), e) creation of material resources for self‐education; 5) the support of colleagues
and direct management; 6) the implementation of strategic of planning self‐education and
updating of materials for review.
Among the factors, that impede the full reveal of their potential and reduce self‐
education activity, state officials identified: 1) lack of time; 2) difficulty to navigate in a large
volume of information, lack of such kinds of skills; 3) belief that it is not necessary, the lack
of support from colleagues; 4) lack of control and laziness.
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Practical testing has confirmed the importance of the factors contributing to the
implementation of self‐education, and the effect on them can significantly improve its
quality, which provides an effective mechanism to maximize the potential of each employee.

CONCLUSIONS
In conditions of total informatization of the society self‐education has become an
important part of the world cognition and in future its role will only grow. In the modern
labor market, the opportunities and the value of specialist are sharply reduced, if the one
does not possess the capacity and skills of self‐education.
In modern professional activities’ educational space self‐education is considered as a
process and result of the acquisition of knowledge through the independent work outside
formal educational institutions. Approaches to the understanding of self‐education there are
many, and they are transformed in accordance with the needs of the time. But it is possible
to allocate such essential characteristics of self‐education, which are inherented in most
approaches to the understanding of this concept:

•

this is the kind of free and creative activities, in which the subject and object of
education coincide;

•

this not instruction activity, which has a close connection with education as a system
and a social institution as a component of educational system, type of specially
organized, systematic and purposeful activity;

•

the type of lifelong education;

•

it is a way of self‐creation of a personality;

•

it is a process and scope of the activities on the cognition of the world;

•

the competence is necessary for the implementation of lifelong education.

From the context of each definition, it is clear that the process of self‐education
contains the active cognitive activity, and on the other hand, is a component, which ensures
personality’s constant cognition of the world, and is the means of the human potential
reveal.
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AESTHETICAL EDUCATION OF LOCAL INTELLIGENTSIA AS THE
FACTOR OF A REGION DEVELOPMENT
Nataliia G. KALASHNYK
Abstract: The article is devoted to questions of forming and upbringing of local intelligentsia as the main
socially active class to be in a village, city or a region. The article also emphasizes the idea of aesthetical
education necessity for this category of people and proposes some ideas as to practical solution of the problem.
Keywords: aesthetical education, Gustosology, local intelligentsia, development of a region.

Intelligentsia (from Lat. Intelligens ‐ understanding, clever, thinking, aware) is the
name for the integral phenomenon that reflects a high level of mental development and
moral culture of a personality and can be seen in width and depth of his erudition, level of
his education, competence in a number of sciences, branches of culture, understanding their
current state or historical past. The depth of erudition also means awareness in his
profession or science and fields related with it. A person’s intelligence is formed in the
process of persistent and hard work, studying, scientific research and reflections about the
sense of life. Intelligence is always connected with the presence of well‐developed aesthetic
tastes and the values of the world culture.
The concept of intelligence, its essence, content, forms of manifestation are
determined by the certain epoch, with its political, socio‐economic, spiritual, socio‐cultural
qualities. Science, art and literature are the fundamental cultural basis of intelligent
personality. It is closely related to the formation and development of aesthetic tastes as a
precondition of raising intelligence in a person.
The Theory of Elites defends the sociological concept, according to which in a society
one can find an active minority (and this minority’s quality and quantity in particular defines
the quality, speed and direction of development in a concrete society) and more passive
mass.
Social sciences define following main functions of Elite:

•
•
•
•
•
•

Vertical Guarantor (from generation to generation) transferring accumulated by
mankind and the nation information that provides the identity of the people;
Saving spiritual values, national consciousness and historical memory, traditions;
consolidating the nation’s peculiarities in the political, regional, linguistic and cultural
aspects.
Generating and producing new information (knowledge and social intelligence, scientific
potential, etc.), necessary for obtaining a higher level of development;
Forming reasonable public opposition while adapting social processes and guiding a
nation to gradual development;
Initiating dissemination of national experience and knowledge, integration it into the
world information space;
Representing of the nation in the world community.

The main feature that characterizes Elite’s influence on the society is its integral term
impact on a person, population, community, nation, and humanity, influence on the
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development of science, culture, technology, etc. In fact on the degree of influence elite can
be distinguished as
• Local (village, city. As usual, the representatives of local elite either belong to one of
social professions – a teacher, a priest, a doctor – or belong to “Good Families” once
lived at this territory and saved their social and financial position till now).
• Regional (in the areas of the administrative unit of the country – a state, a region. As
usual – politicians, who defend the interests of the region on the country political and
social level, businessmen who contribute to the region’s economical development,
representatives of art profession who gained the national and abroad popularity and
who were born or live in the particular region).
• National
• Elite of mankind.
As to the origins, the the Theory of Elites also distinguishes the following types of
elite:
Hereditary ‐ people are considered to be elite by their birth right (monarchs,
representatives of noble families, famous business and financial clans);
Political – a group of people, who concentrate the state power and are responsible
for defining the development of the entire system. Considering the political scientists
operate two close, but not identical terms: "the political elite" and "powering elite".
Powering elite consists of the following elements:
Economic elite ‐ a group of people that control the main economic resources of the
country: large owners, managers and senior managers of financial and industrial
corporations, etc. They are the most important group of pressure on the authorities, using
for this direct contacts with politicians, media, money etc. directed on financing of parties
and election campaigns;
Military elite ‐ generals and senior officers' corps. Impact on power is determined by
its concentration in hands a significant number of destruction means and people;
Bureaucratic elite ‐ officials of the state apparatus, their role and influence is
conditioned by participation in preparation and implementation of important political
decisions process;
Ideological elite ‐ outstanding figures of culture, science, representatives of mass
media, forming the ideology of the society and consciousness of the masses;
Political elite ‐ includes heads of state, members of government, deputies of the
legislative body, all those, who take political decisions on the state level. Also may include
outstanding political figures of the mid‐level, who are relevant for regional policy.
Professional ‐ representatives of certain professions, which is a very attractive and
perspective in the particular society at this concrete historical moment. Professional elite is
always supported by the state, which forms the “state order” as to this or that profession
concerning development of economy and technologies. Professional elitism is variable and
may change depending on the content of the labor market specialists (the elitism of
engineering professions in USSR in 60‐70s of last century, the professions of lawyer and
economist in the 1990s of the 20th century). Within this elite it is also possible to allocate
the certain signs of the inner elite ‐ real master of his craft, highly qualified specialists. With
rare exceptions, these people have no national recognition, but are the absolute authority in
their professional circle.
Party ‐ in societies where the government is formed from the representatives of one
party, can be seen a phenomenon of a man’s automatic elitism not for his own
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achievements, but on the principle of belonging to one or another political organization. To
ensure the stability of positive attitude to the part from the citizens and the expansion of its
ranks, the laddering party provides its members many social benefits: special rations and
cash subsidies, social guarantees, etc.
The place and role of aesthetic tastes, their impact on the formation of intellectual`s
personality have always been disputable in its base. It is explained by the fact, that human
intellectual upbringing is dependent on many factors, which, as a rule, contradicted each
other in this or that way ‐ from the economic situation, political power, educational system,
the development of science and industry, to dominant ideology.
As a ground for dividing intellectuals to "mass" and artistic also serves character of
work, but taking into account the «specific weight» of intellectual element. The first, as
known, includes teachers, doctors, engineers and scientists who are occupied exclusively in
the field of intellectual labor; to the other ‐ writers, artists, actors, composers, musicians,
journalists, i.e. people whose work mostly has valuable‐spiritual, artistic nature. Of course,
this division is relative, because among the "mass” intellectuals there are people whose
activities are creative too. The combination of art, innovative approach of solving many
practical issues in human activities, indicates a high spiritual and intellectual potential of
personality.
The analysis of the intelligentsia as a social and cultural phenomena can be made
according to age characteristics. Young intellectuals are characterized by certain avant‐
gardism, striving for all new. Elderly people are characterized mostly by conservatism in their
views and activities, it is typical of them to use stable, "firm" knowledge or methods,
sometimes to have dogmatism in their views or methods, means and forms of their activity.
The views on the essence of intelligentsia did not actually change throughout the
twentieth century. This is partly explained by those common features that can be found in
the works of scientists, men of literature and art, theater, cinema and representatives of
mass professions that are based on intellectual activities ‐ teachers, doctors, engineers,
scientists and others. The attitude to the new in art, critical thinking in comparison with the
already formed tastes and aesthetic ideal is common for them.
Aesthetic taste both in the spheres of national art and culture, and in the cognition
masterpieces of world culture of different epochs and nations is one of the signs of true
intelligence. Many representatives of the intelligent “profile” of work have highly personal
aesthetic preferences, which are sometimes not directly related to the profession, but
completely captive and enrich a person spiritually. In many cases libraries are considered to
be an indicator of intelligence, which indicate the scope spheres of the individual. A person’s
deep knowledge in many sciences is often fundamental for forming an intellectual
personality.
The distinguishing features of an intelligent person, do not give a complete notion of
intelligence, which depends heavily on the social and family origin of its carrier. If a person is
an intellectual `in the first generation`, his intelligent features and tastes will be closer to the
tastes of ordinary people, because he/she developed them in the process of education and
upbringing in the new conditions of his/her life at the age of adolescence. The level of
development also depends on capital or provincial life, on the environment, and on
professional and cultural surroundings. If an intellectual inherits his intelligence, i.e. his
intelligent “family tree” reaches “grandfathers‐great‐grandfathers”, then the chances of
forming his aesthetic tastes are much higher. His emotional evaluation of beauty is much
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richer and more adequate, the feelings of enjoying beauty are stronger, the rejection of
“potboilers” and brutality in works, that some writers often produce, is more categorical.
Of course, this does not depreciate those, who came to the intellectuals from
another social environment, whose parents strived for educating their children at any price,
trying to manage without even necessary things, and their children were trying to master the
examples of their national and world culture. In the same way this does not give any benefits
to city people, especially to those, whose parents‐intellectuals failed to raise their children
properly.
In an intelligent person according to his\her abilities there goes the development of
mental activity, the process of active self‐affirmation, and the formation of self‐esteem.
Depending on how an intelligent and creative person can use these important personal
attributes, he/she feels his/her responsibility for "product quality" , and at the same time,
and for the growing popularity, which is the criterion and testing of person’s abilities in the
professional, moral‐ethical and spiritual growth . This primarily depends on the particular
type of relations and behavior, formation of character, self‐understanding, and self‐
awareness. His\her creative development and achievements will depend on how the person
with high capacity can objectively evaluate himself/herself and determine the boundaries of
his/her mental and business capacities. This fact in particular can be mention as the main
one for the regional development. No matter how much money the region can earn or get
from the country, there is almost no way of its long‐term and stable development if there is
no aesthetically developed elite in it, the elite which forms its and the region ‘s life from the
point of view of high professional and citizen aesthetical taste.

Nataliia G. KALASHNYK
Full professor, Doctor of Science
Kiyiv
Ukraine
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KÚPEĽNÍCTVO NA SLOVENSKU – TRENDY A PERSPEKTÍVY
Marián KULLA

Abstract: Spa Tourism (industry) is nowadays considered one of the most progressive forms of tourism. It is
conditioned by the natural healing source (natural healing water, gas, emanation, peloids and climate) and its
characteristics affect the treatment. Thanks to natural diversity the territory of Slovakia is rich in occurence of
thermal and healing waters. In past it served mainly for treatment, now the recreation, wellness and holiday
aspects are highlighted. If we compare the lenght of stay in spa resorts, in socialism the long‐term (minimal 2
weeks) stays dominated whereas in these days short‐term stays prevail. The spa tourism is becaming important
as it contributes to healthier life style.
Kľúčové slová: kúpeľníctvo, návštevnosť, wellness pobyty, cestovný ruch

ÚVOD
Cestovný ruch vo svete predstavuje jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich
národohospodárskych odvetví. Vo väčšine vyspelých štátov prináša rozvoj cestovného ruchu
značný ekonomický prínos. Cestovný ruch predáva aj tovary, ktoré sa inak neexportujú.
Predáva služby, zhodnocuje prírodné podmienky ako čistý vzduch, slnko, sneh, hory, vodné
plochy a ostatné prírodné krásy, ktoré sa inak ekonomicky nezhodnocujú a neexportujú. Na
rozdiel od iných odvetví nie je náročný na suroviny, energetiku a nevyžaduje si dovozy.
Otrubová (1999) si v úvode svojho príspevku kladie otázku či kúpeľníctvo patrí
k cestovnému ruchu. Následne však jednoznačne konštatuje, že kúpeľníctvo je samostatnou
formou cestovného ruchu s dominantnou liečebnou funkciou na báze prírodných liečebných
zdrojov. Ide o poskytovanie odborných zdravotníckych služieb v špecializovaných
zdravotníckych zariadeniach, ktorých rozhodujúcim poslaním je poskytovanie kúpeľnej
starostlivosti podľa indikačného zamerania. Popri tejto hlavnej liečebnej funkcii, každé
kúpele plnia aj ďalšie úlohy, ktoré súvisia s liečebno‐preventívnou činnosťou: rekreačnú,
športovú, kultúrnu a inú.
Podstatou všetkých foriem cestovného ruchu (teda aj kúpeľného cestovného ruchu)
je vzájomná interakcia medzi pólom lokalizačných a selektívnych predpokladov, spojených
realizačnými predpokladmi. Preto pôsobenie uvedených predpokladov zodpovedá nodálnym
regiónom (Benthien, 1997). Cieľom predloženého príspevku je poukázať na súčasný stav,
perspektívy a trendy v kúpeľníctve Slovenska.
Kúpeľníctvo možno považovať za jednu z najperspektívnejších oblastí cestovného
ruchu. Súvisí to úzko aj so starnutím populácie v ekonomicky vyspelých krajinách. Ľudia
pociťujú potrebu častejších rehabilitácií pri čoraz vyššom pracovnom zaťažení. Slovensko ma
výborný prírodný potenciál pre rozvoj kúpeľníctva. Toto odvetvie má taktiež u nás bohaté
tradície a vcelku odborne vyspelý personál.
Kúpeľné miesto je podľa zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách,
prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách
územie obce alebo časť územia obce, na ktorom sa nachádzajú prírodné liečivé zdroje,
prírodné liečebné kúpele a iné zariadenia potrebné na vykonávanie kúpeľnej starostlivosti.
Kúpeľné miesto uznáva a jeho štatút vydáva vláda Slovenskej republiky nariadením. Ak
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zaniknú podmienky na jeho uznanie vláda toto uznanie a štatút zruší. Štatút kúpeľného
miesta vymedzuje rozsah kúpeľného miesta, na ktorom sú zriadené prírodné liečebné kúpele
a rozsah jeho vnútorného kúpeľného územia. Určuje obmedzenia a zákazy.

STRUČNÝ VÝVOJ KÚPEĽNÍCTVA NA SLOVENSKU
Je ťažké určiť začiatky kúpeľníctva na Slovensku. Niektoré pramene hovoria
o využívaní liečivých účinkov dudinskej vody rímskymi légiami Marca Aurélia. Písomné
zmienky však dokladujú využívanie viacerých minerálnych a termálnych vôd už v 12.‐13.
storočí. Za prvé výskumy v oblasti kúpeľníctva sa považujú poznatky Juraja Wernhera v 16.
storočí, ktorý v práci „O podivuhodných vodách Uhorska“ uvádza existenciu 22 lokalít
s výskytom liečivých minerálnych vôd na Slovensku. Stavebný rozmach v kúpeľoch, jeden
z najväčších, nastal v druhej polovici 19. storočia a súvisel hlavne s prudkým rastom počtu
pacientov. V kúpeľoch sa stavajú nové kúpeľné domy, sanatóriá, reštauračné a zábavné
zariadenia. Je to aj obdobie rozvoja turizmu vo Vysokých Tatrách a s tým súvisiaci rozvoj
klimatických kúpeľov. Tento rozvoj bol zastavený 1. svetovou vojnou a následne aj 2.
svetovou vojnou. Počas vojny nastal aj výrazný pokles lôžkovej kapacity zo 7238 lôžok v roku
1937 na 4632 v roku 1946. Podobne ako aj iné hospodárske subjekty boli kúpele v roku 1949
zoštátnené a v roku 1957 boli zahrnuté do organizácie Československé štátne kúpele
a žriedla so sídlom v Prahe, ktoré zanikli k 31.12. 1990. Na základe uznesenia vlády č.319
z 9.5.1995 O aktualizácii postupu privatizácie v rezorte zdravotníctva boli do procesu
privatizácie zahrnuté Slovenské liečebné kúpele (SLK) š.p. a podniky minerálnych žriediel š.p.,
a to 9 SLK š.p. a 2 štátne žriedelné podniky. V termíne od 1.8.1995 do 1.1.1997 boli
sprivatizované všetky kúpeľné organizácie transformáciou na 19 akciových spoločností.
Poslednými liečebnými kúpeľmi na Slovensku, v ktorých ako majiteľ dominuje štát sú Kúpele
Sliač. V období rozkvetu sa liečilo v týchto kúpeľoch denne aj 900 pacientov, v súčasnosti je
to asi iba tretina. Ako bolo uvedené vyššie, štatút kúpeľného miesta vydáva vláda Slovenskej
republiky. V súčasnosti je na Slovensku 21 kúpeľných miest.

SÚČASNÉ TRENDY KÚPEĽNÍCTVA NA SLOVENSKU
Napriek tomu, že v posledných rokoch možno pozorovať skracovanie dĺžky pobytu
v kúpeľoch, možno toto odvetvie považovať za segment generujúci zaujímavé tržby. V roku
2010 bol podiel kúpeľníctva na počte ubytovaných hostí na Slovensku 7,6 % (v posledných
rokoch rastie), avšak podiel na celkovom počte prenocovaní bol výrazne vyšší – 24 % (u
Slovákov dokonca 29,5 %). Podobne je to aj s tržbami, kde 7,6 % kúpeľných hostí generovalo
22 % podiel na tržbách od všetkých ubytovaných návštevníkov.
Klientela kúpeľov sa za posledných 5 rokov výrazne zmenila. Pribudlo samoplatcov,
ktorí mali vyššie nároky na ubytovanie , požadovali kratšie ako dvoj‐ či trojtýždňové pobyty.
Celkovo sa v spoločnosti čím ďalej viac prejavuje fakt, že si ľudia uvedomujú dôležitosť
investícií do vlastného zdravia, pričom začali klásť vyšší dôraz na pomer kvality a ceny. Veľmi
populárne sú pre klientov balíčky služieb, kde okrem ubytovania a stravy sú zahrnuté aj
procedúry. Kúpele bojujú o návštevníkov aj prostredníctvom väčšej pružnosti cenovej
politiky (donedávna vo väčšine kúpeľov menili ceny 2 krát ročne, v súčasnosti ich trh núti byť
pružnejší). Pri pohľade na podiel samoplatcov a klientov, ktorí sú v kúpeľoch cez poisťovne
(tab. 1), možno slovenské kúpele rozdeliť do nasledovných typov:
I.typ – podiel samoplatcov je vyšší ako 80 % ‐ Rajecké Teplice
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II.typ – podiel samoplatcov je od 50 – 80 % ‐ Bardejovské Kúpele, Bojnice, Nový Smokovec,
Vyšné Ružbachy, Trenčianske Teplice
III.typ – podiel samoplatcov je od 20 – 50 % ‐ Piešťany, Dudince, Turčianske Teplice, Nimnica, Číž
IV.typ – podiel samoplatcov je do 20 % ‐ Sliač, Kováčová, Lúčky
Tabuľka 1 Návštevnosť vo vybraných kúpeľoch Slovenska v rokoch 2008‐2010
Názov kúpeľov

Samoplatci zo SR %

Poisťovne

SLK Piešťany, a.s.
Bardejovské Kúpele, a.s.
Kúpele Sliač, a.s.
SLK, a.s. Rajecké Teplice
Wellness Kováčová, a.s.
Kúpele Nimnica, a.s.
Kúpele Nový Smokovec, a.s.
Kúpele Bojnice, a.s.
Kúpele Dudince, a.s.
SLK Turčianske Teplice, a.s.
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
Kúpele Lúčky, a.s.
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

48
50
15
91
5
33
71
52
49
47
54
13
59

25
45
74
9
89
58
14
48
40
31
18
64
40

Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.

32

48

Zdroj: Trend TOP v cestovaní 2009, 2010, 2011

Ako už bolo spomenuté, kúpele sa odchyľujú od svojej pôvodnej úlohy liečiť
pacientov so špecifickými chorobami. Do popredia sa dostávajú krátkodobejšie pobyty. Vo
viacerých kúpeľoch je možné vybrať si zo širokej ponuky špeciálnych programov: antistresový
rekondičný pobyt, relaxačný pobyt, skrášľovacie pobyty, programy na redukciu hmotnosti,
program proti bolestiam chrbtice a pod. Dôležitý je aj bezprostredný kontakt s prírodou
a relaxačné prechádzky. To sú najnovšie trendy v kúpeľníctve. Ďalšou výraznou zmenou je
fakt, že kým v minulosti sa človek dostal do kúpeľov len na „lekársky predpis“, v súčasnosti sa
kúpele transformujú do dosiahnuteľnejšej formy pre pracujúceho človeka, usilujú sa priblížiť
každému, kto dbá o svoje telesné pohodlie. Preventívny charakter pobytu v kúpeľoch sa
označuje ako wellnes pobyt. Pripravujú časovo menej náročné programy.
V posledných rokoch počet hostí vo väčšine kúpeľov klesá. Mnohí si to vysvetľujú
hospodárskou krízou. Pre zvýšenie návštevnosti je potrebné vykonať viacero opatrení.
Dôležité je dobudovať infraštruktúru, či už kultúrnu, alebo športovú, no a skvalitniť služby.
Pre kúpeľných hostí, hlavne pri dlhodobých pobytoch organizovať fakultatívne výlety (napr. z
Bardejovských Kúpeľov na Spiš, resp. poľské kúpele Krynica, Sczawnicza), realizovať
spoluprácu medzi kúpeľmi, zapájať sa do projektov clustre cestovného ruchu. V našich
kúpeľoch sú aj značné disproporcie medzi letnou a zimnou sezónou. Je potrebné odstrániť
tieto rozdiely vybudovaním športových hál, krytých plavární, prípadne lyžiarskych vlekov
alebo lyžiarskych bežeckých tratí.
Z pohľadu zahraničnej klientely možno prijatie eura na Slovensku hodnotiť z dvoch
aspektov. Pre hostí z krajín eurozóny sú pobyty v slovenských kúpeľoch stále cenovo
výhodnejšie ako doma, nemusia využívať služby zmenární, pre prevádzkovateľov kúpeľov sa
znížila administratívna náročnosť, podnikanie s eurom je jednoduchšie. Naopak, pre hostí
z Česka, Poľska a Maďarska, ktorí tvoria však väčšinu zo zahraničnej klientely, slovenské
kúpele výrazne zdraželi. Tento fakt, spolu s hospodárskou krízou, sú dôvodom poklesu počtu
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zahraničných hostí v slovenských kúpeľoch po roku 2009. Pri sledovaní podielu domácich
a zahraničných pacientov možno skonštatovať, že jedinými kúpeľmi, kde mierne prevažujú
zahraniční hostia sú najväčšie kúpele Piešťany. Za nimi nasledujú kúpele Rajecké Teplice, kde
v roku 2009 bol podiel takmer 45 %. Vo väčšine kúpeľov sa pohybuje podiel zahraničných
návštevníkov v rozmedzí 15‐30 %. Veľmi nízky podiel majú menšie kúpele Kováčová a Číž.
Celkovo tvoria Slováci v našich kúpeľoch asi ¾ podiel z celkového počtu klientov. Zo
zahraničných hostí tvoria asi polovicu Česi, nasledovaní Nemcami, Poliakmi a Rakúšanmi.
Tabuľka 2 Vývoj počtu hostí vo vybraných kúpeľoch Slovenska v rokoch 2008‐2010
2008
Názov kúpeľov

domáci
abs.

2009

zahraniční
%

abs.

spolu

%

domáci
abs.

%

2010

zahraniční
abs.

spolu

%

domáci
abs.

zahraniční

%

abs.

spolu

%

SLK Piešťany

25 077

42,3 34 177 57,7 59 254 23 620 48,8 24 757 51,2 48 377 23 416 48,8 24 542 51,2 47 958

Bardejovské Kúpele

15 470

71,6

6 127

Kúpele Sliač

5 073

93,6

409

6,4

5 420

4 420

93,0

333

7,0

4 753

4 737

86,0

771

14,0

5 508

642

98,6

9

1,4

651

650

96,2

26

3,8

676

552

94,0

35

6,0

587

n

n

Wellness Kováčová
SLK Rajecké Teplice

28,4 21 597 12 074 73,8

4 786

26,2 16 360 14 369 81,9

18,1 17 553

n

n

n

n

n

8 719

55,8

6 896

n

n

n

Kúpele Nimnica

7 638

89,6

888

10,4

8 526

8 717

93,6

593

6,4

9 310

8 943

89,2

1079

Kúpele Nový Smokovec

4 027

73,4

1 462

26,6

5 489

4 076

76,9

1 226

23,1

5 302

n

n

n

Kúpele Bojnice

9 414

61,7

5 851

38,3 15 265 10 595 76,6

3 234

23,4 13 829 16 136 78,0

4 540

Kúpele Dudince

10 580

82,2

672

17,8 12 873

79,6

1 986

20,4

85,0

1 464

15,0

SLK Turčianske Teplice

12 770

70,8

5 275

29,2 18 045 13 366 70,6

5 571

29,4 18 937 14 493 66,1

7 441

33,9 21 934

Kúpele Vyšné Ružbachy

9 850

63,2

5 747

36,8 15 597

9 316

82,0

2 047

18,0 11 363 10 166 86,8

1 544

13,2 11 710

Kúpele Lúčky

5 605

65,5

2 953

34,5

7 098

76,8

2 144

23,2

79,8

2 077

20,2 10 279

Kúpele Trenč. Teplice

13 923

76,1

4 370

23,9 18 293 13 110 79,8

3 315

20,2 16 425 11 009 77,9

3 118

22,1 14 127

n

n

n

Prírodné jódové kúp. Číž

n

8 558
n

7 762

4 793

98,9

52

44,2 15 615

3 184

1,1

9 748

9 242
4 845

8 291

8 202
5 750

99,8

n – neznámy údaj
Zdroj: Trend TOP v cestovaní, 2009, 2010, 2011

Mapa 1 Štruktúra kúpeľných hostí vo vybraných slovenských kúpeľoch v roku 2010
Zdroj: Trend TOP 2011
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Otrubová (2003) predstavuje kategorizáciu kúpeľných miest na Slovensku, pričom ich
rozdeľuje do dvoch kategórií: kúpeľné miesta medzinárodného významu a kúpeľné miesta
celoštátneho významu. Z pohľadu údajov uvedených v tabuľke č. 2 by sme mohli do prvej
kategórie zaradiť nasledovné kúpele (za sledované 3 roky dosiahli aspoň 20 % zahraničných
hostí): Piešťany, Bardejovské Kúpele, Rajecké Teplice, Bojnice, Turčianske Teplice, Nový
Smokovec, Lúčky a Trenčianske Teplice. Okrem uvedených 2 kategórií vytvorila tretiu
skupinu, ktorú tvoria potenciálne strediská pre rozvoj cestovného ruchu na báze termálnych
a minerálnych vôd. Zaradila sem napr. Podhájsku, Veľký Meder, Dolnú Strehovú, Patince
a pod. Sú to perspektívne strediská hlavne letného cestovného ruchu s pomerne dobre
vybudovanou infraštruktúrou. Majú pomerne vysokú návštevnosť (napr. Podhájska okolo
550 000 návštevníkov, Veľký Meder – 500 000, Patince okolo 100 000) avšak v najbližšej
dobe nemajú ambície stať sa kúpeľnými miestami, hlavne z pohľadu rôznych obmedzení pri
vykonávaní napr. stavebnej a podnikateľskej činnosti.

ZÁVER
V posledných rokoch sa slovenské kúpele odkláňajú od svojej pôvodnej funkcie –
liečba dlhodobo chorých pacientov, resp. poúrazové stavy. Za socializmu sa liečili v kúpeľoch
ľudia na základe „lekárskeho predpisu“. V súčasnosti sa do popredia dostávajú krátkodobé
rekondičné, relaxačné pobyty, narastá podiel samoplatcov. Potvrdzuje sa tiež, že klienti sa
veľmi zriedkavo obmedzujú na jeden víkend/jeden krátkodobý pobyt a v priebehu roka
absolvujú takýchto pobytov niekoľko. Dobre zostavený balík služieb môže byť zárukou
návratov turistov do zariadení a získania si ich vernosti. To je cesta, ktorou sa vybrala väčšina
slovenských kúpeľov – wellness pobyty. Zákazníci zistili, že kúpele nie sú len miesto, kde si
majú vrátiť narušené zdravie, ale miesto, kde si ho môžu upevňovať a zvládať tak vysoké
pracovné nasadenie. Manažmenty kúpeľov zase po desaťročia, keď sa držali skalopevne
zásady, že najmä doliečujú chorých ľudí, pochopili, že aj zdraví ľudia môžu prispieť
k dobrému biznisu. Preto mnohé kúpele prišli s balíčkami produktov, ktoré sú určené pre
zdravých ľudí a slúžia vyslovene na relax a regeneráciu organizmu. Problémom našich
kúpeľov sú aj značné disproporcie v ich návštevnosti medzi letnou a zimnou sezónou.
V mnohých prípadoch sú liečebné domy v zime prázdne. Do budúcnosti by bolo potrebné
vybudovať zariadenia pre doplnkové aktivity, resp. aktivity umožňujúce rekreáciu po celý
rok. Sú to hlavne zariadenia na vyžitie v čase nepriaznivého počasia – „zariadenia pod
strechou“ – bazény, športové haly, bowling, kolkárne. Pri rekonštrukcii existujúcich, prípadne
výstavbe nových zariadení vo väčšej miere využívať domáce, resp. zahraničné projekty.
Vzhľadom k zahraničiu zvýšiť propagáciu, vytvorenie kvalitných internetových stránok
jednotlivých kúpeľov a zintenzívniť účasť na výstavách cestovného ruchu.
Tento príspevok bol vypracovaný za podpory Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV
(VEGA) v rámci projektu 1/0175/09.
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VZDELANIE, OBČIANSKA PARTICIPÁCIA A REGIONÁLNY ROZVOJ

Ivan KUSÝ
Vzdelanie, občianska participácia a regionálny rozvoj nepochybne súvisia. A spôsob,
akým súvisia v konkrétnom čase a priestore, znamená vždy existenciu osobitných problémov.
Keďže naším východiskovým pojmom je regionálny rozvoj, mali by sme túto vzťahovú
následnosť uvedených kategórií čítať skôr od konca – ideme sa zamýšľať nad možnosťami
občianskej participácie pri ovplyvňovaní regionálneho rozvoja a nad základnými
podmienkami pre zodpovednú občiansku participáciu, medzi ktoré patrí predovšetkým
vzdelanie. Všeobecne možno povedať, že ľudský potenciál, ktorého význam a účinnosť
skúmame vo vzťahu k regionálnemu rozvoju, má celé spektrum aspektov, či súčastí. 23
Občianska participácia
Ako z témy príspevku vyplýva, ja som z tohto spektra vybral schopnosť obyvateľov
zúčastňovať sa na usmerňovaní regionálneho rozvoja. Ide mi teda o ľudský potenciál
v polohe aktívneho subjektu, subjektu presadzujúceho svoje záujmy. Svojou aktívnou
činnosťou uskutočňuje želateľný rozvoj svojho obytného a životného prostredia – a tým aj
rozvoj regiónu.
Keď som si zadával takúto tému svojho príspevku, vychádzal som zo svojich
skúseností s nedostatočnou a ťažko uplatňovateľnou občianskou participáciou. Ako sociológ
som sa často odborne venoval sociálnym predpokladom a dôsledkom rôznych investičných
zámerov, ktoré si vyžadovali nejakú reakciu od dotknutého obyvateľstva.24 Investičné zámery
23

Za súčasť ľudských zdrojov, alebo ľudského (sociálneho) potenciálu považujem tak demografický potenciál
(počet obyvateľov a ich štruktúru podľa demografických znakov, ich zdravotný stav) ako aj aktivity tohto
obyvateľstva (pohyb v území, pracovné a mimopracovné činnosti) a v neposlednom rade jeho hodnotovú
orientáciu (životné ciele, stratégie a nástroje ich dosahovania).
24

Ako sociológ orientovaný na problematiku sociológie urbanizmu som sa prakticky v každej svojej aktivite
zaoberal problematikou ľudských zdrojov ‐ či už v praxi, v pedagogickom procese, alebo vo výskumnej
činnosti. Z konkrétnych väčších aktivít uvádzam tieto:
1. Vypracovanie plánu sociálneho rozvoja mesta a okresu v súvislosti s výstavbou jadrovej elektrárne Mochovce
‐ tu bolo potrebné predovšetkým naprojektovať životné podmienky pre osobitné sociálne skupiny a tiež spôsob
koexistencie týchto odlišných skupín, s cieľom optimálneho využitia a sebarealizácie týchto ľudských zdrojov.
2. Vypracovanie stratégie rozvoja slovensko‐poľského cezhraničného regiónu, kde vedúcim zámerom bolo
navrhnúť také možnosti rozvoja, ktoré by pomohli znižovať vysokú nezamestnanosť a infraštrukturálnu
zaostalosť regiónu, s cieľom naplno využiť veľmi dobrý demografický potenciál teritoriálneho spoločenstva.
3. Vypracovanie asi dvoch desiatok zámerov a posudkov zámerov v rámci procesnosti EIA (Environmental
Impact Assessment) s osobitným zameriavaním sa na problematiku ovplyvňovania existenčných podmienok
človeka a zisťovania záujmov sociálnych skupín dotknutých príslušným investičným zámerom. Cieľom bolo
podporiť oprávnené záujmy obyvateľov v prospech rozvoja ľudských zdrojov.
4. Školiaca činnosť pre pracovníkov štátnej správy, samosprávy a mimovládnych organizácií v oblasti
regionálneho a priestorového plánovania.
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sa však presadzovali do života bez toho, aby prešli konfrontáciou so záujmami ostatných
obyvateľov. Dialo sa tak spravidla z dvoch dôvodov:
1. verejnosť bola z procesu posudzovania rôznymi spôsobmi vymanévrovaná
(nerealizoval sa sociologický výskum, v ktorom sa mohli objaviť ich potreby a záujmy,
verejné prerokovania zámeru boli utajované, verejnosť bola v procese informovania
zavádzaná a dezinformovaná, pri rokovaniach bola uspokojovaná v konečnom
dôsledku nenaplnenými sľubmi), alebo
2. verejnosť nemala o zámer záujem ‐ a to opäť z rôznych dôvodov:
‐ predchádzajúca negatívna skúsenosť s aktivizovaním sa vo verejnom záujme
(premietnuté do postoja „sám nič nezmôžem“, alebo „aj tak si spravia, čo chcú“)
‐ chýbajúce informácie („ ja o tom nič neviem“)
‐ prísun dezinformácií namiesto objektívneho informovania („viem, že vlastne
o nič nejde, zámer nebude mať negatívne dopady“)
‐ neporozumenie zámeru („to nie je pre mňa“, alebo „nemám na to čas“)
‐ domnelá nesúvislosť s vlastnými záujmami („ veď mňa sa to netýka“)
‐
Verejnosť ustupuje zo svojho participovania na spravovaní vecí verejných aj pod
zbytočne a neodôvodnene hyperbolizovaným tlakom nejakých záväzných dokumentov –
napr. obsahu územného plánu. Musíme si však uvedomiť, že žiadne dokumenty, ktoré majú
dlhodobejšiu platnosť (a niektoré územné plány sú platné aj desaťročia!) a dlhodobo svojimi
limitami, princípmi či navrhovanými smermi rozvoja, i keď sa zdajú byť objektívne správne,
by nemali podväzovať miestnu iniciatívu.25 Tá je vlastne tým najvýznamnejším ľudským
potenciálom, na ktorom možno stavať ďalší rozvoj sídiel a regiónov. Tam, kde iniciatíva nie
je, treba ju kriesiť, naočkovávať. Bez nositeľa nie je totiž možné uskutočňovať žiadnu
stratégiu regionálneho rozvoja. Zjavne začína chýbať najmä vo vidieckom prostredí.
Občiansku iniciatívu, skúsenosť a konkrétne záujmy rôznych subjektov v danom čase nemôže
odôvodnene zastúpiť nejaký architektonický ateliér, ktorý vypracoval územný plán sídla. Je
zlé, že na podchytenie týchto občianskych kvalít sa tak málo využíva inštitút programov
sociálneho a ekonomického rozvoja, ktoré by (na rozdiel od územných plánov) všade mali
plniť východisko pre smerovanie regionálneho rozvoja.
Verejnosť ustupuje ‐ a ustupuje napriek tomu, že vieme, že občianska participácia je
fenomén, ktorý štartuje množstvo drobných aktivít a vyvoláva aktívny spoločenský život v
regiónoch – aj bez toho, aby na to boli potrebné finančné prostriedky. V iniciovaní
zodpovednej občianskej participácie má Slovensko veľké rezervy a je to vidieť aj na stave
spoločnosti.
Využívanie možností pre sociálnu participáciu v rámci zákona o posudzovaní vplyvov
investičných zámerov na životné prostredie (EIA)
Jedným z dôležitých aspektov tohto zákona je tá skutočnosť, že obyvatelia sa majú
možnosť zúčastniť procesu posudzovania. Pre organizátora tohto procesu posudzovania zo
zákona zase vyplýva povinnosť s verejnosťou počítať, identifikovať a oslovovať ju a výskumne

25

Veľmi malá skupina technikov, v zriedkavých prípadoch aj prírodovedcov, ktorá je autorom územného plánu sídla, nie je
takou odbornou autoritou, aby jej úvahy o predpokladoch postačujúcich pre rozvoj sídla nemohli časom zastarať. Ak sa
napriek tomuto vývoju stále alibisticky odvolávame na to, že tak nariaďuje územný plán a tento plán sa považuje za dogmu,
robíme tým medvediu službu nielen jeho autorom, ale predovšetkým prirodzenému a želanému rozvoju sídla či regiónu, pre
ktorý sa územný plán stáva zbytočnou brzdou.
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sledovať jej postoje a názory. Z toho ďalej vyplýva náročná a nielen sociologicky zaujímavá
práca s verejnosťou.
Zhrňujúc možno teda povedať, že v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie
je podľa zákona povinná analýza sociálno ‐ demografickej situácie, zdravotného stavu a rizík,
práca s verejnosťou a sociologický prieskum postojov a záujmov obyvateľov viažúcich sa k
danému zámeru.
Ako sa napĺňajú tieto zákonné požiadavky? V praxi je dotknuté obyvateľstvo v
pasívnej polohe. V správach sa objavuje jeho veľmi stručný popis, založený na tých
najprimitívnejších štatistických údajoch, navyše málokedy dobre spracovaných. Málo alebo
vôbec sa nevyužíva druhá poloha obyvateľa ‐ ako aktívneho činiteľa v území, možného
informátora nielen o sebe ale aj o svojom životnom prostredí, jeho pripomienky, návrhy a
postoje.
Kvalitná práca s verejnosťou a kvalitné posúdenie vplyvov zámeru na človeka, so
zistením reprezentatívnych postojov k danému zámeru, si však vyžaduje, aby bol vykonaný
terénny sociologický prieskum ‐ obdobne, ako sa vykonávajú iné terénne prieskumy, keď sa
sledujú napríklad vplyvy zámeru na flóru a faunu predmetného územia.
Sociologický výskum je však drahý. Preto uchádzači o spracovanie hodnotiacej správy
vo svojich prihláškach do verejnej súťaže vypúšťajú v cenových kalkuláciách náklady na tento
výskum. Vedia totiž, že najnižšia cenová ponuka je prvoradým kritériom pre uspenie v súťaži.
Vypúšťajú teda aj vlastný sociologický výskum a jeho výsledky nahrádzajú zopár štatistickými
číslami, ktoré by sa im pri použití rovnakých nárokov a kritérií, aké sú bežné pri posudzovaní
napríklad už zmienenej flóry a fauny, netolerovali.
Vzdelanie
Som presvedčený, že najmä vzdelanie (popri takých aspektoch ľudského potenciálu,
ako sú ďalšie jeho demografické a sociálne charakteristiky ‐ sociálny status, vek, rodinný
stav...) môže významne pozitívne ovplyvniť občiansku angažovanosť obyvateľa. Iste prispieva
k odbúraniu podstatnej časti dôvodov, ktoré teraz vedú k nezáujmu občana o dianie okolo
neho. Nejde pritom len o úroveň najvyššieho dosiahnutého vzdelania, ale aj o jeho kvalitu –
podmienenú často tým, kde a kedy dotyčný svoje vzdelanie nadobudol.
Zdá sa, že ide o vedome spojené nádoby – investor so svojím záujmom presadiť
investičný zámer totiž s vďakou prijíma ako svojho protihráča nezorientovaného a zrejme aj
nedostatočne vzdelaného občana. Veď čím je jeho vzdelanostná úroveň nižšia, tým skôr je
možné očakávať problémy s porozumením významu a rôznych dopadov zámeru vopred, pri
jeho schvaľovaní a tým ľahšie sa daný zámer presadzuje. Finančné poddimenzovanie
školského vzdelávania tak možno nechcene, ale umožňuje zvýšenú mieru vstupov do
životného prostredia obyvateľa aj takým zámerom, ktorých negatívne súvislosti sa ukážu až
v procese ich výstavby, alebo prevádzky. Ich pozitívom potom ostáva len bezproblémové
premieňanie kapitalizovaných finančných prostriedkov na realizované investičné zámery.
Z hľadiska fungovania ekonomického systému je sledovanie tohto aspektu iste
legálne a odôvodnené – kapitál musí pracovať. Problémom však je, že priorizovaním
ekonomického pohľadu strácame zo zreteľa základný princíp a znak rozvoja – trebárs
regiónov ‐ a tým je všeobecné zlepšovanie podmienok pre život, pri dodržiavaní zásad
udržateľnosti tohto rozvoja. Ak by sme sa presvedčili o tom, že liberalizovaný trh nie je
schopný zaručiť takýto rozvoj, treba čím skôr začať uvažovať o jeho nahradení iným – z tohto
hľadiska adekvátnejším ‐ ekonomickým systémom.
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Investovať, samozrejme, treba. V tejto polemike mám na mysli také investičné
zámery, ktoré nie sú realizované vo verejnom, ale len v osobnom, alebo úzko skupinovom
záujme. Zväčša ide o zámery, ktoré sa vezú na vlne nejakej konjunktúry (výstavba
polyfunkčných domov, výstavba bytov, výškových administratívnych budov, golfových ihrísk,
akékoľvek zastavovanie relatívne voľných plôch v intraviláne sídiel), pričom investori zriedka
vedia odhadnúť, či táto vlna ešte bude stúpať, alebo už klesá. V druhom prípade, po
presadení a realizovaní oneskorených, nedostatočne pripravených a verejne prerokovaných
zámerov, sa nám do životného prostredia dostávajú z hľadiska trvania ľudského života
dlhodobé, až trvalé nemé výkričníky nekompetentnosti a vznikajú otázniky nad ďalším
sídelným a regionálnym rozvojom, ktorý bol zbytočne a často v podstate nevratne
poškodený.
Koncepcia a stratégia regionálneho rozvoja
Ak by som sa mal oprieť o autoritu materiálov EÚ, podľa nich má regionálny rozvoj
znamenať:
a/ zlepšenie životných podmienok obyvateľov,
b/ vytvorenie podmienok pre vyvážený sociálny a ekonomický rozvoj regiónov,
c/ ochranu životného prostredia,
d/ racionálne využívanie územia.
Budem tieto ciele podrobnejšie analyzovať, ale podstatná je odpoveď na otázku – kto
má kompetencie starať sa o plnenie týchto cieľov? Ak niekto taký existuje, darí sa mu? Už
letmý pohľad na našu skutočnosť nás presviedča, že nedarí, ba, dokonca, že nie je.
Keďže „zlepšenie životných podmienok obyvateľov“ je potrebné považovať za
prioritný cieľ, ktorý priamo nadväzuje na kritériá kvality života a ich hierarchie, avizovanú
podrobnejšiu analýzu obmedzím na tento bod. Ostatné úlohy sú vlastne len nástrojmi na
jeho plnenie. Ako by sa malo teda postupovať pri napĺňaní zámeru tejto konferencie, ktorým
je „hľadanie optimálnych riešení“?
Pri analyzovaní úspešnosti regionálneho rozvoja si treba najprv (z hľadiska
spomínaného prioritného cieľa) vyšpecifikovať obsah pojmu "životné podmienky" (tak, aby
napĺňali predstavu o kvalite života). Až potom bude možné hovoriť o ich zlepšovaní, i keď v
prvej fáze len všeobecne. Následne ‐ po absolvovaní tohto kroku – by sa mali porovnávať
tieto ciele zlepšenia so skutočným stavom v jednotlivých položkách životných podmienok v
jednotlivých regiónoch (vopred je potrebné stanoviť, či región bude totožný s
administratívnym vymedzením územia, alebo či sa bude vymedzovať ad hoc) a určovať
spôsoby a nástroje zmeny stavu, ktorý je ohodnotený ako negatívny.
Počas týchto krokov, ako aj pri príprave stratégie regionálneho rozvoja je
nevyhnutnosť hovoriť so zástupcami samosprávy a štátnej správy na príslušných úrovniach,
aby sa ozrejmila aktuálnosť a naliehavosť vždy celkom osobitých regionálnych problémov,
vrátane tých, na ktoré poukázali priamo obyvatelia, aby sme sa uistili o tom, ktoré by sa mali
dostať do stratégie sociálneho a ekonomického rozvoja regiónu ‐ pravdepodobne kraja.
Jednoznačne to znamená, že v regionálnom rozvoji je jeho sociálny rozvoj cieľovou hodnotou
nášho snaženia a konania. Všetko ostatné slúži ako prostriedok pre jeho uskutočnenie.
Žiaľ, treba konštatovať, že pre stratégiu regionálneho rozvoja na Slovensku chýbajú
reálne ciele. Na Slovensku sa regionálny rozvoj naďalej chápe ako problém, ktorý znamená
vyriešenie technických podmienok pre zabezpečenia potrieb občanov v regiónoch. Týmito
technickými podmienkami sú cesty, vodné zdroje, energetické zdroje, dostatok potravín a
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iných komodít, zriadenie priemyselných aglomerátov, alebo priemyselných parkov. Vnútorný
ľudský potenciál v regiónoch sa zo sféry záujmu rozvoja regiónov vynecháva a občania
regiónov ostávajú iba v polohe konzumenta ponúkaných služieb. Efektívne systémy riadenia
spoločenstiev regiónov si však vyžadujú participáciu všetkých zainteresovaných, čím sa
posilňuje vnútorný ľudský potenciál v regiónoch. Udržateľný rozvoj regiónov si vyžaduje
vzdelaných a skúsených ľudí pracujúcich občiansky i profesionálne v rôznych oblastiach
regionálneho rozvoja. Všetci títo ľudia by mali mať úctu ku kultúrnemu, historickému a
prírodnému dedičstvu v regiónoch a mali by rozumieť potrebám obyvateľov regiónov.
Analýza regionálneho rozvoja
Analýza regionálnych osobitostí a diferencií, na ktorých spočíva regionálny rozvoj, by
sa mala týkať týchto oblastí:
‐ sociálnej ‐ ciele sociálneho rozmeru regionálneho rozvoja môžu byť napríklad ‐
dosiahnuť sociálny zmier, zvýšiť vzdelanostnú úroveň, riešiť sociálne problémové skupiny,
zaangažovať ľudí (lokálpatriotizmus) pre kvalitný pracovný a občiansky výkon a pod.
‐ demografickej ‐ tu sú významné diferencie, ktoré znamenajú disharmonizáciu
štruktúry populácie (týka s to napríklad podielov jednotlivých vzdelanostných, alebo
vekových kategórií)
‐ kultúrnej ‐ na jednej strane možno tu (aj s ohľadom na dôsledky a využitie ‐ napríklad v
oblasti hospodárskej) uvažovať so znakmi a prejavmi folklóru a regionálnej hmotnej a
duchovnej subkultúry a na strane druhej si pod tento pojem môžeme zahrnúť mieru
civilizačného rozvoja spoločenstva, teda jeho súčasné, moderné kultúrne prejavy
‐ vybavenostnej ‐ mnohé prvky tohto charakteru sú používané ako miera pre
ohodnotenie kvality života, i keď vybavenosť, prirodzene, znamená len podmienky pre určitú
kvalitu života
‐ environmentálnej – treba zaznamenať a posúdiť odlišnosti v prírodnom prostredí, t.j.
kvalitu ovzdušia, vody, pôdy a hlukových pomerov, ako aj podiely a kvalitu rôznych druhov
zelene, či emisné hodnoty ‐ všetko ako ukazovateľ kvality prírodného prostredia, ktorý
možno vylepšovať
‐ hospodárskej ‐ podiel sektorov, ich regionálna efektivita, posúdenie perspektív.
Ciele regionálnej politiky, regionálneho rozvoja
Toto mierne odbočenie od hlavnej obsahovej línie chcem využiť na upozornenie,
ktoré sa týka často opakovanej formulácie, že zistené rozdiely je potrebné „odstraňovať“.
Nie je pritom zásadne isté, či je diferenciácia, ktorú chceme cieľovo odstraňovať, až takým
jednoznačne negatívnym javom a či napríklad v určitej podobe nemôže byť sama cieľovou
kategóriou. Odsledovaná diferenciácia môže napríklad byť východiskom pre strategickú
podporu a ďalšie rozvíjanie zistených odlišností – ak majú charakter hodnotných špecifík
daného regiónu. Neformuloval by som teda ako cieľ "odstraňovanie rozdielov".
Regionálna politika má mať na nadregionálnej úrovni za cieľ „vyvažovať“ sociálny a
ekonomický rozvoj regiónov. Ak je to tak, stratégia regionálneho rozvoja musí odpovedať na
otázky AKO sa to má diať, V MENE ČOHO a AKÝM SMEROM. Opäť sa tu však naráža na
zbytočné neporozumenie, ktorým je zavedený vzťah koncepcie a stratégie. Stratégia
regionálneho rozvoja v ňom vlastne paradoxne slúži na rozpracovanie vyššie postavenej
koncepcie regionálnej politiky.
Tak na vidieku, ako aj v mestách sa stretávame z nedodržaním rovnováhy medzi
sociálnymi, ekonomickými a environmentálnymi funkciami rozvoja. Rovnako je problémom
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zanedbávanie a nevyužívanie kultúrneho dedičstva, čím strácame významné podmienky pre
upevňovanie vlastnej identity. K možným riešeniam teraz trochu sarkasticky: Ak by sme
pokračovali pri hľadaní spôsobov riešenia nerovnovážneho a z hľadiska budúcnosti až
zmätočného rozvoja regiónov v logike, ktorú dnes počúvame na každom kroku, dospeli by
sme k riešeniu, ktoré spočíva v odovzdaní sídiel a regiónov do súkromných rúk, súkromným
vlastníkom. Tu sa však ukazuje, že každé tzv. „principiálne riešenie“ má svoje medze a že tu
by už jeho zavedenie evidentne škrípalo. Škrípalo by nie preto, že región by sa nemohol stať
súčasťou obchodovania na trhu. Iste by sa našlo dosť teoretikov – ekonómov, ktorí by to
vedeli aj odôvodniť. Škrípalo by to preto, lebo nadmieru diferencované podmienky pre život
v jednotlivých regiónoch súkromné vlastníctvo z princípu nemôže odstrániť, ale len prehĺbiť.
Takéto prehĺbenie diferenciácie regionálnych životných úrovní by malo za dôsledok
neúnosné zvýšenie sociálneho napätia, vedúceho k násilnému konfliktu. A to je niečo, čo
nechceme po historických skúsenostiach v euroamerickom kultúrnom prostredí už dopustiť
za žiadnu cenu.
Berúc tento princíp už za reálne východiskový, neostáva nám potom nič iné, ako
veľmi pozorne sledovať všetky aspekty regionálneho a nadregionálneho rozvoja a veľmi
delikátne (a netrhovo) usmerňovať tento rozvoj tak, aby sme vylúčili vznik spomínaných,
nadmieru diferencovaných znakov vnútri toho‐ktorého regiónu, ale aj medzi jednotlivými
regiónmi navzájom. Zo sociologického hľadiska by bolo potrebné sledovať a usmerňovať
všetky disharmónie v demografickej a sociálnej štruktúre, sledovať a usmerňovať vznik
a vývoj demografických a sociálnych procesov, ako je napríklad miera prirodzeného
prírastku, či rozvodovosti, ale aj miera a štruktúra kriminality, či nezamestnanosti.
Zatiaľ si však nevieme dosť dobre predstaviť ani tento scenár riešenia problémov
regionálneho rozvoja. Preto sa musíme uspokojiť s tým, že reálna prax balansuje medzi
spoliehaním sa na osvietenosť tých najväčších vlastníkov a medzi snahami usmerňovať ich
investorské záujmy z pozície štátu, ktorý je už tým slabším partnerom do dialógu.
Regionálny rozvoj podľa Ústavy SR a medzinárodných dokumentov
Nemáme všeobecne akceptovaný a široko popularizovaný dokument, ktorý by sa
koncepčne a strategicky zaoberal základnými cieľmi a prioritami akéhokoľvek a teda aj
regionálneho rozvoja a bol by orientačný pre každú vládu. Nedá mi preto, aby som
nepoukázal na možnosť využiť ako náhradu za chýbajúce materiály znenie niektorých
článkov Ústavy SR.26 Podľa mňa je pre východiskovú bázu stratégie regionálneho rozvoja
možné uplatniť jednak obsah preambuly ‐ uplatňovanie záruk slobodného života, rozvoja
duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity ‐ čo takmer priamo vyjadrujú už sformulované
ciele stratégie. Súhlasím tiež s využiteľnosťou článku 55 : Hospodárstvo SR sa zakladá na
princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Rozšíril by som záruku
základných ľudských práv a slobôd na články 14‐45 a pridal články 67‐71 o územnej
samospráve ‐ samospráve VÚC.
O rok si budeme pripomínať, že uplynulo už dvadsať rokov od svetového Summitu v
Rio de Janeiro (1992), na ktorom sa svet zaviazal prebojovať sa k lepšiemu a
prosperujúcejšiemu rozvoju všetkých národov žijúcich na planéte Zem pre súčasné ale aj
budúce generácie. Na Zemi sa toho odvtedy stalo veľa, no jediným úspechom v tejto životne

26

Podľa NAP (Národného akčného plánu) sa za globálne ciele rozvoja spoločnosti považuje obsah nasledujúcich
článkov ústavy: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 35, 40, 44, 55, 64, 66.
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dôležitej oblasti je zaradenie pojmu „udržateľnosť“ medzi politicky prijaté ciele takmer
všetkých štátov sveta. Bohužiaľ – stále bez konkrétnej realizácie.
Keď sa nám nedarí urobiť niečo pozitívne na celosvetovej úrovni, obraciame sa
prirodzene do regiónov, ktoré sú nám nepomerne bližšie a máme pocit, že ich rozvoj sa dá
skôr ovládnuť, či pozitívne usmerniť. Do malej miery je to pravda, ale nakoniec vždy zistíme,
že aj na tejto úrovni nachádzame dopady, alebo odrazy tých istých nezvrátiteľných procesov
(aspoň takými sa nám dnes zdajú byť), pretože sú principiálne postavené na tých istých
základoch.
Občianska participácia založená na múdrosti, skúsenosti a angažovanosti je veľmi
dobre skrytým ľudským potenciálom a my nerobíme nič pre to, aby sme ju mohli efektívne
využiť pre optimálny regionálny rozvoj. Môžeme sa ďalej vyhovárať na objektívnu realitu.

Doc. PhDr. Ivan KUSÝ, CSc.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
974 00 Banská Bystrica
e‐mail: ivan.kusy@umb.sk
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REGIONÁLNE PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE SLOVENSKA
Z HĽADISKA ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU

Viera KUZMIŠINOVÁ

Abstrakt: Teoretické zdôvodnenie interakcie regionálnej konkurencieschopnosti, podnikateľského prostredia
a ľudského potenciálu je východiskom analýzy kvality ľudského potenciálu v regiónoch Slovenska vlastným
súhrnným indexom kvality regionálneho podnikateľského prostredia a subindexom ľudské zdroje.
Kľúčové slová: regionálna konkurencieschopnosť, ľudský potenciál, podnikateľské prostredie, súhrnný index
regionálneho podnikateľského prostredia, subindex ľudské zdroje

ÚVOD
Regionálnym rozmerom stimulácie dynamiky ekonomických a spoločenských
procesov sa zaoberá množstvo výskumníkov: (Marshall, 1987),(Lundvall, Tomilson, 2002),
(Blažek ‐ Uhlíř, 2002), (Gardiner‐ Martin – Tyler, 2005), (Belajová – Fáziková, 2005), (Cooke‐
Piccaluga, 2006), (Buček a kol., 2006), (Dolišnij, 2006), (Kožiak, 2008), (Kuzmišin, 2011), lebo
práve na úrovni regiónov, ktoré sú základom národnej konkurencieschopnosti, dochádza
k priamemu stretnutiu tvorcov a užívateľov bohatstva (Beneš, 2006).
Úlohou regionálneho manažmentu je potenciál regiónov čo najefektívnejšie využiť
správnou stratégiou a taktikou. V súčasnosti došlo k presunu od tradičných stratégií orien‐
tovaných na mobilitu výrobných faktorov, ktoré dávajú dôraz na dosiahnutie ekonomickej
rovnováhy, k endogénnym stratégiám regionálneho rozvoja, ktoré priorizujú rast, rozvoj,
konkurencieschopnosť, nakoľko v podmienkach trhovej ekonomiky nie je možné
dosiahnutie stabilnej ekonomickej rovnováhy (Maier –Todling, 1998), lebo trhová ekonomika
je v rovnováhe len vtedy, keď je v pohybe (Drucker, 1994).
Nové teorie sa tak orientujú na mikro základy akumulačného procesu a sú založené
na aktivácii endogénneho disponibilného rozvojového potenciálu (fyzický, ľudský, znalostný,
technologický kapitál). Z pohľadu praktického výkonu regionálnej politiky sa hlavná oblasť
alokácie verejných zdrojov v stále väčšej miere presúva na podporu zvyšovania kvality
podnikateľského prostredia, s dôrazom na faktory vstupov a dopytu a tiež na rozvoj
príbuzných a podporných odvetví (Viturka, 2005).

1 REGIONÁLNA KONKURENCIESCHOPNOSŤ, ĽUDSKÝ POTENCIÁL A
PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE
1.1 Regionálna konkurencieschopnosť
Regionálna politika môže v integrite vonkajších a vnútorných podmienok regiónu
(podnikateľské prostredie) a jej nástrojov efektívne korigovať trhový mechanizmus a naplniť
ciele regiónov pri akceptácii
prebiehajúcich zmien. Zmeny regionálnej politiky

130

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji – 2. ročník

v podmienkach transformácie industriálnej ekonomiky na znalostnú ekonomiku (Bachtler –
Yuill, 2001) konkretizovali: objektom regionálnej politiky sa postupne namiesto nákladov
stala regionálna konkurencieschopnosť, siete, znalosti, inovačné prostredie; popri princípe
rovnosti sa začína presadzovať konkurencieschopnosť, efektívnosť a strategický prístup;
direktívy sa nahrádzajú kolektívnym vyjednávaním, partnerstvom a participáciou pri
iniciovaní ich rozvoja a je založená na schopnosti zlepšiť podnikateľské prostredie (PP) a
riešiť lokálne ciele.
Regionálna konkurencieschopnosť (RK) sa tak stáva východiskom efektívnej
regionálnej politiky a je skúmaná z rôznych hľadísk.27
Jedna skupina výskumníkov charakterizuje RK cez faktory: napr. (Kitson, Martin,
Tyler, 2004) kombinácia produktívneho, ľudského, sociálno ‐ inštitucionálneho, kultúrneho,
infraštruktúrneho a znalostne ‐ kreatívneho kapitálu, ktorých vzájomné pôsobenie
podmieňuje regionálnu produktivitu, zamestnanosť a životnú úroveň28. (Viturka, (2005) RK
chápe ako výsledok spoločného úsilia o čo najproduktívnejšie využívanie vnútorných zdrojov
v interakcii s efektívnym zapájaním vonkajších zdrojov, zamerané na trvale udržateľné
zvyšovanie produkčného potenciálu regiónov (stimulujúcich tvorbu pozitívnych
a redukujúcich tvorbu negatívnych externalít). (Gardiner‐ Martin – Tyler, 2005) konkretizujú
väzby medzi hlavnými faktormi RK (Obrázok 1):

Obrázok 1 Pyramída regionálnej konkurencieschopnosti
Zdroj: upravené podľa Gardiner‐ Martin – Tyler, 2005, s. 7

27

Všeobecne možno povedať, že konkurencieschopnosť je určitá schopnosť úspešne súťažiť na trhoch Problémom je
presnejšie vymedzenie pojmu úspešnosť. Vyriešenie tohto problému môže byť kľúčom k objasneniu pojmu
konkurencieschopnosť (Beneš, 2006).
28
EK definuje RK ako schopnosť podnikov, priemyselných odvetví, regiónov, krajín a nadnárodných regiónov – vystavených
medzinárodnej súťaži – generovať relatívne vysoký dôchodok a úroveň zamestnanosti.
http://www3.ekf.tuke.sk/konfera2008/zbornik/files/prispevky/kuzmisinova.pdf
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V Národnom strategickom referenčnom rámci 2007 – 2013 Slovenska je RK úzko
spojená so štyrmi hlavnými faktormi: 1. štruktúrou ekonomických aktivít; 2. úrovňou ino‐
vácií; 3. stupňom dostupnosti regiónu; 4. úrovňou dosiahnutej vzdelanosti pracovných síl29.
Druhá skupina autorov za hlavný faktor RK považuje konkurenčnú výhodu, ktorá je v
znalostnej ekonomike postavená na výskume a vývoji, vede a technike (Porter, 1992), (Slaný,
2006), (Beneš, 2006), je ťahaná inováciami aplikovanými v podnikateľskej praxi
(Kadeřábková, 2005). Podľa Floridu (2002) RK tvoria podmienky a možnosti pre „kreatívnu
triedu“ (znalostných pracovníkov). Regióny tak konkurujú rozsiahlou sieťou kreatívnych
inštitúcií a firiem, ktoré zavádzajú technologické, ekonomické, sociálne a kultúrne inovácie.
Ideálnym je využiť synergiu regionálnych faktorov a pretransformovať ju do
konkurenčnej výhody, lebo regionálne zoskupenia aktivít sú schopné vytvárať "externé
ekonomiky" tým, že vytvárajú nové príležitosti a výhody priestorového zoskupovania a to
minimalizáciou transakčných nákladov súvisiacich so vzdialenosťami a maximalizáciou
tacitných vedomostných tokov a dynamických efektov tvorby a difúzie znalostí (Reichert,
2006).
Spoločným prienikom uvádzaných názorov na regionálnu konkurencieschopnosť sú,
či už explicitne alebo implicitne, ľudské zdroje ako vstup (kvalifikovaná pracovná sila, jej
znalosti a schopnosti, zručnosti, kreativita, produktivita, počet, kultúra, hodnoty) alebo ako
výstup ich produkčnej činnosti (HDP, HPH, inovácie, technológie, fyzický kapitál, inštitúcie,
podniky, atď.).
1.2 Ľudský potenciál ako faktor konkurencieschopnosti regiónov
Význam ľudského kapitálu ako faktora ekonomického rastu
rozpracovali
predstavitelia teórií endogénneho dlhodobého rastu, ktoré sa vyvíjali v dvoch základných
fázach V prvej fáze (Romer, Lucas, Rebelo) došlo k rozšíreniu vnímania kapitálu o ľudský
z dôvodu, že investície do ľudského kapitálu (vo forme investícií do vzdelania) je možné
chápať ako odloženú spotrebu za účelom zvýšenia spotreby budúcej, čo zodpovedá teórii
akumulácie kapitálu. Na základe pôsobenia ľudského kapitálu je možné cez pozitívne
externality, v podobe prenosu a šírenia znalostí, obhájiť konštantné alebo dokonca rastúce
výnosy z rozsahu. Na základe zvýšenia kvality/kvalifikácie ponuky pracovných síl sa predpo‐
kladá, že táto prinesie zlepšenie ponuky pracovných príležitostí v súlade s prelievacími
efektmi30. V druhej fáze (Romer, Aghion, Howitt) do modelu ekonomického rastu zahrnuli
výskum a vývoj (R&D), ktorého výsledkom je technologický a technický pokrok (znalostný
kapitál), ktorý je tak endogenizovaný31. Podľa Romera je rozvoj techniky a technológií
determinovaný R&D, ktorý sa v značnej miere vyvíja autonómne, ale komerčné využitie
výsledkov vyžaduje súkromé investície. Rozvoj objemu spoločenských znalostí (technológia)
vzniká hlavne prelievacím efektom z privátneho výskumu. Podľa tohto modelu, sú znalosti
produktom investícií a zvyšovanie fyzického kapitálu podmieňuje rast ľudského kapitálu.
V tomto zmysle sú znalosti a ich efektívne „riadenie“ rozhodujúcim faktorom
konkurencieschopnosti a rastu (Barro, Sala, Martin, 1995).
Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 [online]. Dostupné na internete:
http://www.build.gov.sk/mvrrsr/source/news/files/003994a.pdf
30
http://kvf.vse.cz/storage/1218125443_sb_kubkrudolf.pdf
31
Základný rozdiel medzi ľudským a znalostným kapitálom spočíva podľa uvedených autorov v ich vlastnostiach. Zatiaľ čo
znalosti sú nerivalitné a nevylúčiteľné a možno pri nich hovoriť dokonca o rastúcich výnosoch z rozsahu, ľudský kapitál je
rivalitný, vylúčiteľný a sú pri ňom obhájiteľné i klesajúce výnosy z rozsahu. Znalosťami rozumieme akési know‐how, ktoré sa
nestráca, kdežto ľudský kapitál predstavuje znalosti, schopnosti a zručnosti jedincov, ktoré získajú spravidla v priebehu
vzdelávacieho procesu. http://kvf.vse.cz/storage/1218125443_sb_kubkrudolf.pdf
29

132

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji – 2. ročník

Región by mal považovať svoje ľudské zdroje nielen za pracovnú silu, ale aj ako
subjekt riešenia problémov, prijímateľov informácií, potenciálnych zlepšovateľov, inovátorov
(Urbančíková, 2007).
Ľudské zdroje ovplyvňujú regionálny rozvoj tým, že predstavujú ponuku práce
(pričom najmä kvalifikačná štruktúra obyvateľov je faktorom, ktorý zohľadňujú investori pri
svojich lokalizačných rozhodnutiach) a zároveň sú spotrebiteľmi, ktorí podmieňujú rozvoj
výroby i ponuky služieb v regióne. Interakcia medzi štruktúrou regionálnej ekonomiky a
ľudskými zdrojmi sa utvára v regióne. Na jednej strane je štruktúra firiem pôsobiacich v
území dôležitým faktorom ovplyvňujúcim kvalitu i kvantitu regionálnych ľudských zdrojov, na
druhej strane prispieva zlepšenie a rozšírenie ponuky vzdelávacích aktivít k zvýšeniu hodnoty
regionálnych ĽZ a prekonávaniu bariér rozvoja podnikov v regióne (Liptáková, 2007).
V tomto zmysle narastá význam komplexných analýz a schopnosti skvalitňovania
podnikateľského prostredia (PP). Snaha vytvoriť podnikateľské prostredie najvyššej kvality
stojí na pozadí obsahového vymedzenia konkurencieschopnosti ekonomiky a jej subjektov.
1.3

Kvalita podnikateľského prostredia regiónov, ľudský potenciál a regionálna
konkurencieschopnosť

Región disponuje súborom kvantitatívnych a kvalitatívnych podmienok (faktorov
konkurencieschopnosti) ‐ podnikateľským prostredím, v ktorom sa vysokou intenzitou
ekonomických a sociálnych vnútorných väzieb rozvíjajú rastové potreby hlavne z vlastných
zdrojov. Konkurenčná schopnosť regiónov je dôsledkom ich trhovej adaptability, ale je
významne ovplyvnená výkonnosťou a kvalitou podnikov32 a podnikateľskou klímou
(prostredím), v ktorej sa pohybujú.
Kľúčovou prioritou a reálnym motorom konkurencieschopnosti je a v budúcnosti
bude stále ešte viac veda, inovácie, technológie, vzdelanie a podnikavosť, ktorých obsahom
sa čoraz viac stáva ústretová adaptácia na podmienky globalizačných procesov s cieľom čo
najefektívnejšie participovať na efektoch globálneho využívania komparatívnych výhod
(Šikula, 2009). Nositeľmi, tvorcami týchto faktorov konkurencieschopnosti sú ľudské zdroje.
K využitiu ľudského potenciálu regiónov je preto dôležité pochopiť vzájomné väzby
a podmienenosť medzi regionálnym podnikateľským prostredím, regionálnym potenciálom
(podnikateľský, ľudský, atď.) a regionálnou konkurencieschopnosťou.
V regionálnom podnikateľskom prostredí sa kumulujú rámcové národné podmienky
a podmienky podnikania, ktoré vytvárajú podnikateľský potenciál. Poznanie podnikateľského
prostredia manažmentmi podnikov a pochopenie podnikateľskej príležitosti, ktorú ponúka
prostredie je podmienkou na správne využitie podnikového potenciálu, ktoré sa prejaví
v podnikovej konkurencieschopnosti, t. j. trhovej úspešnosti. Konkurencieschopná
podnikateľská sféra vytvára HDP, prináša regiónu zamestnanosť a zabezpečuje cez rast
príjmov obyvateľov rast ich životnej úrovne ako prejav a dôsledok regionálnej
konkurencieschopnosti33 (Obrázok 2).

32

Kvalitné podnikateľské prostredie stimuluje mikroekonomické jednotky, čím sa zvyšuje produktivita podnikov (základnou
podmienkou je sloboda podnikania).
33
EK definuje regionálnu konkurencieschopnosť ako schopnosť regiónov zvyšovať zamestnanosť a príjmy obyveteľstva
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Všeobecné národné
rámcové podmienky:
‐ otvorenosť NH
‐ politika
‐ schopnosť
manažmentu
‐ technológia, VaV
‐ infraštruktúra
‐ finančné trhy
‐ pracovné trhy
‐ inštitúcie
Sociálny
Kultúrny
Politický
kontext

Podnikateľské
príležitosti
‐ existencia
‐ vnímanie

Rámcové podmienky
podnikania:

Podnikateľský
potenciál

‐ financovanie
‐ vládna politika
‐ vládne programy
‐ vzdelávanie
‐ prenos R&D
‐ ponuka služieb pre
firmy
‐ otvorenosť trhu
‐ fyz. infraštruktúra
‐ podnikateľská
kultúra

Podnikateľská
dynamika
Firmy a
pracovné
miesta
‐ zakladanie
‐ rast
‐ pokles
‐ ukončenie

‐ schopnosti
‐ motivácia
Regionálna
konkurencie‐
schopnosť
‐ HDP
‐ pracovné
miesta

Obrázok 2 Faktory a podmienky podnikateľského prostredia, ľudský potenciál
a regionálna konkurencieschopnosť
Zdroj: spracované podľa Reynold et al. 2005. In: Lukeš, Jakl, 2007

Kľúčovým predpokladom pre orientáciu podnikania, podnikavosti a konkurencie‐
schopnosti podnikov i regiónov je znalosť podmienok a prostredia (podnikateľského
prostredia) a spôsobu zhodnocovania zdrojov, aby mohli ekonomické subjekty svoje aktivity
zacieliť správnym smerom a zakomponovať ich v modeloch riadenia34. Znalosť
podnikateľského prostredia je tak dôležitou eventualitou v koncepčných a konkurenčných
stratégiách podnikov i regiónov.

2 MERANIE A HODNOTENIE ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU REGIONÁLNEHO
PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA SLOVENSKA
2.1 Materiál a metódy
Meranie stavu a úrovne podnikateľského prostredia (PP) je východiskom cieleného
formovania a zlepšovania vstupov i výstupov všetkých ekonomických subjektov. Existujú
rôzne metodiky na jeho meranie či už na regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni .
34

CHI, T., KILDUFF, P.P.D., GARGEYA, V.B. 2009. Alignment between business environment characteristics, competitive
priorities, supply chain structures, and firm business performance.
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Cieľom výskumu je hodnotenie kvality PP regiónov SR z hľadiska ľudského potenciálu
ako nositeľa ich ekonomickej aktivity a tvorivosti.
Na meranie a hodnotenie kvality regionálneho podnikateľského prostredia Slovenska
v kontexte jeho ľudského potenciálu použijeme vlastný súhrnný index kvality regionálneho
podnikateľského prostredia (SIKRPP). Základom pre konštrukciu bola použitá metodika
Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS)35, ktorá pre hodnotenie regionálnej kvality PP
skonštruovala 5 skupín faktorov a na tomto základe vytvorila Index regionálneho
podnikateľského prostredia (IRPP)36. Pri konštrukcii vlastného SIKRPP sme využili 4 skupiny
faktorov IRPP PAS. Súhrnný index bol vytvorený metódou kompozitného indikátora
nasledovným postupom:
Vj
1. Výpočet váh: w j = k
(1)
∑V j
j =1

kde Vj je variačný koeficient j‐tej premennej.
2. Normalizácia premenených metódou preškálovania

(2)
3. Odvodenie kompozitného indikátora ako vážený aritmetický priemer.
4. Výsledný súhrnný index (SIKRPP)37 vypočítaný ako aritmetický priemer 4 subindexov
a zvolených ukazovateľov38:
A. Ekonomická výkonnosť: regionálne HDP per capita, HPH, PZI, produktivita práce
na 1 zamestnanca, hrubý fixný kapitál;
B. Infraštruktúra: počet podnikateľských jednotiek, dĺžka ciest, spotreba elektrickej
energie, spotreba plynu, hlavné telefónne prípojky;
C. Inovačná výkonnosť: výdavky na výskum a vývoj, počet výskumníkov s VŠ
a vyšším vzdelaním, výdavky na pasívne a aktívne licencie, počet projektov;
D. Ľudské zdroje: počet zamestnancov, počet absolventov VŠ, priemerná hrubá
nominálna mzda, miera evidovanej nezamestnanosti, ekonomicky aktívne
obyvateľstvo.
Základnou
štatistickou jednotkou štatistického skúmania je región/kraj39
a skúmaným obdobím roky 2002 ‐ 2009.
K hlbšej štatistickej analýze vo vzťahu k cieľu bol z uvedených 4 subindexov
analyzovaný subindex ľudské zdroje a SIKRPP štatistickými metódami: analýza popisnými
35

http://www.alianciapas.sk/menu_pravidelne_indexipp.htm
subindex ekonomickej aktivity (váha 20 %), subindex infraštruktúra (váha 26 %), subindex ľudských zdrojov (váha 26 %),
subindex verejná správa (váha 18 %) všeobecná spokojnosť s podmienkami na podnikanie (váha 10 % ‐ na základe výsledkov
dotazníkového prieskumu).
37
Stankovičová, ‐ I. Vojtková, M. 2007.
38
Výber indikátorov závisel od dostupnosti údajov Štatistického úradu SR – regionálna databáza
39
V zmysle súčasného územného členenia SR podľa štatistických nomenklatúrnych jednotiek dohodnutých Štatistickým
úradom SR a EUROSTATOM na úrovni NUTS III (kraje SR). BSK – Bratislavský samosprávny kraj; TTSK – Trnavský
samosprávny kraj; TNSK – Trenčiansky samosprávny kraj; NSK – Nitriansky samosprávny kraj; ZSK – Žilinský samosprávny
kraj; BBSK – Banskobystrický samosprávny kraj; PSK – Prešovský samosprávny kraj; KSK – Košický samosprávny kraj.
36
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(deskritívnymi, elementárnymi) štatistickými charakteristikami (aritmetický priemer,
smerodajná odchýlka, variačný koeficient) , analýza časových radov, indexová a korelačná
analýza.
Aritmetickým priemerom zhodnotíme
strednú úroveň rozdelenia početností
štatistických znakov. Variabilitu ich rozdelenia použijeme na zistenie intenzity odlišnosti
údajov obmien štatistického znaku, t. j. medziregionálnych rozdielov. Indexom rastu
a analýzou časového radu hodnotíme vývoj skúmaných štatistických znakov v čase.
Korelačnou analýzou zisťujeme tesnosť (silu) závislosti, t. j. mieru vzájomného vzťahu medzi
zvolenými premennými, čo je dôležité pre nájdenie, resp. odlíšenie najdôležitejších faktorov
(príčin) a tiež pre posúdenie kvality zisteného priebehu závislosti (Souček, 2007). Zistené
korelačné koeficienty má zmysel interpretovať, len ak sa testovaním potvrdí existencia
závislosti medzi nimi. Pearsonov koeficient je parametrickou mierou korelácie, na ktorej
použitie musia byť splnené určité predpoklady a vyjadruje ako sa súčasne menia hodnoty
dvoch skúmaných premenných.
2.2 Výsledky a diskusia
Podľa Kadeřábkovej (2005) subindexami makroekonomická výkonnosť a stabilita,
inštitucionálna kvalita, inovačná výkonnosť a kvalita ľudských zdrojov sa získava
najkomplexnejší pohľad na problematiku PP a konkurencieschopnosti regiónov.
Uvedené subindexy sú zakomponované v SIKRPP Slovenska (pozri časť 2.1). Výsledné
hodnoty uvádza Tabuľka 1.
Tabuľka 1 Vývoj SIKRPP v krajoch SR 2002 – 2009
SIKRPP
2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008

2009 priemer

pč rast %

BSK

0,9423 0,9589 0,9559 0,9311 0,9600 0,9584 0,9603 0,9621

0,9536

1

102,1

TTSK

0,1244 0,1322 0,1380 0,2535 0,1862 0,1993 0,1825 0,1665

0,1728

6

133,8

TNSK

0,1710 0,2268 0,1519 0,1654 0,1853 0,2011 0,1971 0,1659

0,1831

5

97,03

NSK

0,1949 0,1843 0,1962 0,2177 0,2217 0,2592 0,2234 0,2055

0,2129

3

105,4

ZSK

0,2035 0,1650 0,1718 0,1837 0,2526 0,2503 0,2338 0,2064

0,2084

4

101,4

BBSK

0,2349 0,1807 0,2587 0,1780 0,1651 0,1839 0,1451 0,1347

0,1851

7

57,35

PSK

0,1238 0,1057 0,0935 0,0888 0,1020 0,1139 0,0927 0,0817

0,1003

8

65,97

KSK

0,2710 0,2274 0,2386 0,2317 0,2232 0,2485 0,2170 0,2178

0,2344

priemer

0,2832 0,2726 0,2756 0,2812 0,2870 0,3018 0,2815 0,2676

0,2813

x

94,47

smer odch 0,2535 0,2623 0,2620 0,2500 0,2579 0,2520 0,2602 0,2658

0,2580

x

104,8

89,51 96,22 95,06 88,90 89,86 83,51 92,45 99,33
91,856
Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov Štatistického úradu SR

x

111,0

varkoef

2

80,37

Najvyššiu kvalitu PP dosahuje BSK (i vo všetkých 20 ukazovateľoch), nasleduje
KSK, NSK a posledná priečka patrí PSK. Podľa indexu rastu (2009/2002) je na 1. pozícii TTSK,
nasleduje NSK,BSK a ZSK. V sledovanom období došlo celkovo ku zníženiu kvality PP
Slovenska v priemere na 94,5 %. Najväčší pokles má BBSK (57,3 %), PSK (64, 9 %),KSK
(80,4 %) a TNSK (74 %) a najvyšší rast TTSK na 133,8 % (obrázok 3).
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Obrázok 3 Vývoj SIRPP v krajoch SR v 2002 ‐ 2009
Zdroj: vlastné spracovanie

SIKRPP SR má kolísavý priebeh, ale od roku 2007 vo všetkých krajoch (okrem BSK)
klesá (Obrázok 3). Kolísavý priebeh súhrnného indexu ovplyvňujú v období 2002 – 2009:
a) tendencia rastu priemernej hrubej nominálnej mzdy (160 %) a rastu počtu
absolventov VŠ (297 %),
b) stagnácia dĺžky ciest (101 %),
c) pokles spotreby elektrickej energie (96 %), plynu (69 %) a ekonomicky
aktívneho obyvateľstva (98 %),
d) významný pokles do 2007 a nasledovný rast miery nezamestnanosti,
e) kolísavý priebeh ostatných ukazovateľov (kolísanie).
Zisteným negatívom je veľká variabilita hodnôt SIKRPP (priemerná hodnota
variačného koeficientu 91,8 %) v regiónoch, čo dokumentuje veľké rozdiely medzi regiónmi,
ale zároveň i zväčšovanie medziregionálnych rozdielov v kvalite PP za 8 rokov (rast
smerodajnej odchýlky na 104,8 % a variačného koeficienta na 111 %) (Obrázok 4).

Obrázok 4 Vývoj priemernej hodnoty SIKRPP a smer. odchýlky v SR v 2002 ‐ 2009
Zdroj: vlastné spracovanie

Tabuľka 2 vyčísľuje a Obrázok 5 znázorňuje stav a vývoj subindexu ĽZ v regiónoch
SR.
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Tabuľka 2 Vývoj subindexu ľudské zdroje v krajoch SR v 2002 – 2009
ĽZ
BSK
TTSK
TNSK
NSK
ZSK
BBSK
PSK
KSK
priemer
smer odch
varkoef

2002
2003 2004
2005 2006
2007 2008
2009
0,9736 0,9682 0,9740 0,9733 0,9815 0,9747 0,9759 0,9808
0,1846 0,2226 0,2389 0,2785 0,2826 0,3989 0,3831 0,3110
0,1640 0,1972 0,2248 0,2440 0,2664 0,3336 0,3004 0,1951
0,2047 0,2785 0,2569 0,3465 0,3676 0,5457 0,4065 0,3261
0,2163 0,2252 0,2338 0,2953 0,3366 0,4812 0,3977 0,2994
0,2032 0,2015 0,4526 0,1846 0,1754 0,2738 0,1233 0,0928
0,1119 0,1669 0,1400 0,1410 0,2100 0,2458 0,1667 0,1294
0,1912 0,2396 0,2168 0,1236 0,1667 0,2779 0,2242 0,2384
0,2812 0,3125 0,3422 0,3234 0,3484 0,4415 0,3722 0,3216
0,2635 0,2497 0,2528 0,2560 0,2486 0,2246 0,2494 0,2616
93,7
79,9
73,9
79,2
71,4
50,9
67,0
81,3
Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov Štatistického úradu SR

priemer
0,97525
0,28753
0,24069
0,34157
0,31069
0,21341
0,16398
0,20981
0,34287
0,24518
71,5

pč
1
4
5
2
3
6
8
7
x
x
x

rast%
100,7
168,5
118,9
159,3
138,4
45,7
115,6
124,7
114,4
99,3
86,8

Kvalita i kvantita ľudského potenciálu v regiónoch SR vzrástla v priemere na 114 %.
Prvú pozíciu v jeho raste má TTSK (168%), nasleduje NSK (138 % ), KSK (124,7 %). Na jeho
raste sa najvýznamnejšie podieľal rast počtu absolventov VŠ40 (297 %), v menšej miere rast
priemernej hrubej nominálnej mzdy (163 %) a rast počtu zamestnancov (111 %). Najväčší
pokles subindexu ĽZ je v BBSK (45,7 %) hlavne z dôvodu rastu miery evidovanej
nezamestnanosti po roku 2008 aj poklesu počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva. V
subindexe ĽZ je BSK oproti ostatným krajom dominantný (Obrázok 5). V skúmanom období
došlo k zmierneniu rozdielov medzi krajmi SR (pokles variačného koeficientu v SR na 86,8 % a
smerodajnej odchýlky na 99,3%), čím identifikujeme konvergentnú tendenciu vývoja
medziregionálnych rozdielov v subindexe ĽZ.

Obrázok 5 Vývoj subindexu ľudské zdroje v krajoch SR v 2002 – 2009
Zdroj: vlastné spracovanie

Korelačnou analýzou zisťujeme silu závislosti vzťahu medzi premennými: subindexu
ľudské zdroje a SIKRPP Pearsonovým koeficientom korelácie (Tabuľka 3, Obrázok 6).

40

Ide o kraje , kde vznikli VŠ a univerzity po roku 2002 a rokoch 2006‐2007 prišli na trh práce prví absolventi. To spôsobilo
i najvyšší rast subindexu ľudské zdroje v rokoch 2006 – 2007 (Obrázok 5)
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Tabuľka 3 Vývoj Pearsonovho koeficienta korelácie medzi subindexom ĽZ a SIKRPP
Pearsonov koef.

2002
2003
2004 2005
2006 2007 2008 2009
0,9891 0,9886 0,9742 0,9633 0,97187 0,9367 0,9511 0,9764
Zdroj: vlastné spracovanie

Obrázok 6 Vývoj Pearsonovho koeficientu 2002 ‐2009
Zdroj: vlastné spracovanie

Pearsonov koeficient v roku 2002 vyjadruje veľmi tesnú silu závislosti medzi
subindexom ĽZ a SIKRPP. Od 2003 do 2007 mierne klesá a silu závislosti možno označiť ako
významnú. Najnižšia hodnota je v roku 2007, kedy sa dá predpokladať zvýšenie vplyvu iných
subindexov, napr. subindex ekonomická výkonnosť (v roku 2007 je napr. najvyšší rast HDP,
HPH) a subindex infrašturktúra na SIKRPP. Od 2008 – 2009 opäť rastie sila ich závislosti
(napr. vplyvom znižovania ekonomickej výkonnosti) a Pearsonov koeficient vyjadruje, že
rastú hodnoty subindexu ĽZ a rastú aj hodnoty SIKRPP.
Na základe uvedenej analýzy konštatujeme, že v 2002 – 2009 sa:
‐ znížila kvalita regionálneho podnikateľského prostredia v SR na 94,5 %,
‐ zvýšila sa kvalita ľudského potenciálu v regiónoch SR (na 114 %) vplyvom: zlepšenia
kvalifikačnej štruktúry rastom počtu absolventov VŠ; rastom počtu zamestnancov a
rastom priemernej hrubej nominálnej mzdy,
‐ Pearsonov koeficient potvrdzuje pozitívnu a veľmi tesnú závislosť medzi subindexom ĽZ
a SIKRPP, t. z., že rastie kvalita ľudského potenciálu a rastie kvalita PP v regiónoch
(SIKRPP).

ZÁVER
Na základe analýzy ľudského potenciálu ako faktora kvality regionálneho
podnikateľského prostredia identifikujeme:
- ľudský potenciál v regiónoch SR a v SR z hľadiska kvantity nie je dostatočne
využívaný. V roku 2009 nenašlo na regionálnom trhu práce 440 136 ekonomicky
aktívnych obyvateľov zamestnanie,
- miera nezamestnanosti v SR v roku 2009 bola 12,53 % a v júni 2011 14,45 % a má
predpoklad ďalšieho rastu,
- rozdiely v miere nezamestnanosti medzi regiónmi sa zväčšili,
- miera zamestnanosti41 v SR je deficitná za štandardom 70 % v EÚ o 13,7 %,
41

skupina 15‐64 ročných obyvateľov v pomere ku počtu zamestnaných
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-

-

-

-

-

zvýšenie kvality ľudského potenciálu (rast na 103 %) nevie každý región SR adekvátne
absorbovať, napr. absolventov VŠ z dôvodu odvetvovej štruktúry a technologickej
vyspelosti priemyselnej výroby alebo z hľadiska nesúladu študijných odborov VŠ
s potrebami trhu práce.
Na riešenie problémov s využívaním ľudského potenciálu odporúčame:
modernizovanie trhov práce, posilnenie postavenia ľudí podporou rozvoja ich
zručností počas celého života s cieľom zvyšovať účasť na trhu práce, zosúladiť ponuku
s dopytom na trhu práce, vrátane pracovnej mobility,42
zainteresovanie nielen zahraničných ale aj domácich zamestnávateľov na vytváraní
nových pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných,
oživenie a podporu produkčnej činnosti
v regiónoch (napr. rozšírenie
poľnohospodárskej výroby na zvýšenie potravinovej bezpečnosť štátu z aktuálnych
48 % na optimálnu hranicu 90 %, čím by sa zvýšila efektívnosť využívania nielen
ľudského potenciálu, ale aj pôdy;
zabezpečenie podnikateľského „ťahúňa“ pre zaostávajúce regióny43 BBSK, PSK, NSK;
zabezpečenie veľkých verejných investičných akcií (výstavba diaľnic, rekonštrukcia
železníc, budovanie širokorozchodnej železnice a pod. ),
zosúlaďovanie kvalifikačnej štruktúry ľudských zdrojov regiónov s potrebami trhu
práce;
vytvorenie aktivizujúceho a zásluhového sociálneho systému (nepodporovať
a netolerovať nezáujem pracovať, ale podporovať a motivovať k práci; presadiť
výkon bezplatných verejných služieb za poberanie dávok v nezamestnanosti),
vytvorenie podnikových systémov ďalšieho vzdelávania ĽZ (externý alebo interný),
podporovanie rozvoja vedy a výskumu, vysokých škôl v regiónoch a vytvorenie
systému tvorivej spolupráce podnikateľskej a vzdelávacej sféry (systém triády).

Príspevok je bol spracovaný v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0630/10 „Regionálny trh
práce v podmienkach hospodárskej recesie.“
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V BSK, TTSK, ZSK ide o automobilové závody, v KSK je US STELL
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GLOBALIZACE A ROLE INFORMACÍ
Václav LIŠKA

Abstract: The article discusses the relationship of the phenomenon of globalization, financial crises and zieľaním
information. Intention of the article is to highlight the fact that access to information and more growth,
resulting in Increasing threat of imperfect asymmetric information.
Keywords: globalization, crisis, knowledge, information, asymmetric information, securities, mortgage

ÚVOD
Globalizace je proces sbližování a propojování ekonomik. Je to proces, který se
v posledních několika desetiletích výrazně urychlil díky zavádění nových informačních
technologií. To znamenalo obrovský posun a rozvoj především na kapitálovém a finančním
trhu.
V počátcích byla nejdříve globalizace chápána jako jev spíše ekonomický, často
spojovaný především s přílivem a odlivem investičního kapitálu, dnes lze naprosto jasně
konstatovat, že globalizace se projevuje takřka ve všech oblastech života. Můžeme se
zabývat kteroukoli oblastí ovlivněnou globalizací a nalezneme minimálně jedno společné:
informace.
Prudký rozvoj informačních technologií vedl ke značně rychlejšímu přenosu dat na ohromné
vzdálenosti. Informace dnes již mohou cestovat nezávisle na lidech a předmětech. Největším
přínosem v posledních desetiletích byl samozřejmě vznik internetové sítě, díky které má
kdokoli možnost sdílet informace z celého světa takřka zadarmo.
Z globalizace spousta lidí, firem i celých ekonomických center může těžit. Firmám se
otevírají nové možnosti expandování výroby, získání rychlých a levných informací apod. Ano,
globalizace opravdu umožňuje často efektivněji využívat výrobní faktory.

1 ROZHODOVÁNÍ JEDNOTLIVCE – RACIONÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ
I když globalizace je jev spíše makroekonomický a znamená vliv na celé ekonomiky,
státy a světové hospodářství, nejdůležitějším prvkem analýzy zůstává firma. Neboť co
především tvoří ekonomiku, než firmy? Firma jako ucelený soubor vztahů, který (jak definuje
neoklasická ekonomie) přetváří vstupy na výstupy. Firma se musí neustále potýkat
s překážkami, které v tržním hospodářství fungují. V porovnání s vykonstruovaným modelem
dokonalé konkurence musí firma v reálném světě čelit nákladům na hledání vhodného
partnera, potýkat se důsledky svých špatných rozhodnutí (neboť neexistuje dokonalá
racionalita a každý dělá někdy chybná rozhodnutí). V tomto smyslu je pro firmy globalizace a
s ní spojený informační boom velice přínosný jev, neboť možnost získání rychlých informací
firmě šetří čas a náklady a uchrání ji to mnohdy před špatným rozhodnutím.
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Když však tvrdíme, jak obrovskou roli v dnešní době hrají informace, tak si také
musíme uvědomit, že nežijeme v dokonalém světě dokonalých informací a že předpoklady
neoklasické teorie nejsou ve skutečném světě reálné. Firmy sice mají dnes větší přístup
k informacím, mohou však narazit na dvě překážky: neracionální chování, což znamená, že
dokonale racionální člověk (tak jak ho popisuje neoklasická ekonomie) neexistuje, v praxi se
potvrzuje, že člověk většinou jedná s omezenou racionalitou, neboť i ve světě informačních
technologií není vždy možné získat 100% dokonalé informace. Člověk se buď spokojí
s omezeným množstvím informací, nebo je jednoduše získání dokonalých informací příliš
nákladné a tak nereálné.
Dalším fenoménem doby je oportunistické chování (sledování vlastního zájmu i za
cenu lsti, klamu, úskoku a podvodu), neboť v reálném světě člověk činí rozhodnutí, která jsou
prospěšná pro něho samého bez ohledu na dopad na ostatní. Z pohledu ekonomiky tak
člověk jedná neefektivně, z pohledu jednotlivce však maximalizuje svůj vlastní užitek. To však
může znamenat na úkor druhého.
Na jednu stranu je dnes mnohem větší možnost přístupu k informacím, na druhou
stranu s rostoucím množstvím informací se také zvětšuje hrozba výskytu nedokonalých,
asymetrických informací, v extrémním případě i morálního hazardu. Pro názorný případ, kam
až můžou vyústit dopady asymetrických informací ve spojení s globalizovanými trhy,
nemusíme chodit nijak daleko.

2 ASYMETRICKÉ INFORMACE A FINANĆNÍ KRIZE
V posledních letech hýbe světem a tématem číslo jedna je finanční krize. Stačí si
uvědomit, co zapříčinilo tuto finanční krizi a jak velkou roli a na kolika místech tam hráli
informace (především pak asymetrické informace a oportunismus).
Ačkoli já osobně bych tuto krizi nazvala krizí ducha, krizí morálnosti a krizí etiky a
zodpovědnosti člověka, který je zaměřen pouze na konzumní způsob života. Tento způsob
života, tak pohodlný a příjemný všechny tak okouzlil, že když omezené hmotné prostředky již
nestačily, přišel nový fenomén poslední doby: žití na dluh, úvěry, půjčky, kreditní karty apod.
Přesto bývá za příčinu, která odstartovala finanční krizi, označován především systém
poskytování hypotečních úvěrů na americkém trhu a jejich následná sekuritizace. A již
v tomto momentu narážíme na vliv informací a oportunismu. V honbě za ziskem banky
v Americe schvalovaly i méně bonitní klienty a poskytovali tzv. sub‐prime hypotéky. S těmito
hypotékami se pak následně obchodovalo na finančních a kapitálových trzích, kde do nich
investovali jak domácí subjekty, tak (díky globalizaci finančních trhů) i subjekty zahraniční.
Když potom tyto méně bonitní domácnosti nebyly schopny splácet, krachovaly nejen domácí
banky, ale díky propojenému investičnímu trhu i subjekty zahraniční.
Globalizované trhy umožnily a urychlily rozšíření krize za hranice USA. Informace,
asymetrické informace a oportunismus zase zajistili, že vůbec takovéto hypotéky byly
poskytovány. Tyto situace jsou zde zastoupeny na několika místech. Tak například vztah
kupec (dlužník) a realitní agent. V tomto případě má informační převahu realitní agent, který
zná dobře situaci na trhu a stav dané nemovitosti. A vzhledem k tomu, že lze u něj
předpokládat oportunistické chování, výsledek jednání (smlouva) může být ovlivněn
zkreslenými informacemi.

144

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji – 2. ročník

Vztah dlužník a banka, která poskytne úvěr. Zde má informační převahu dlužník,
neboť svou platební schopnost zná lépe, než může banka vyčíst z několika údajů. Vztah
banka poskytující úvěr a subjekt (jiná banka, investiční banka, apod.), která investuje do
cenných papírů zajištěných těmito hypotékami. V tomto případě má informační převahu
banka, která úvěr poskytla, neboť bude znát podrobněji portfolio smluv.
Několik jednoduchých příkladů nám tak dokázalo, jakou roli hrají v rozhodování všech
subjektů informace. Informace jsou tím silným hnacím motorem, který utváří a ovlivňuje celý
svět. Nebýt však tohoto způsobu života, života na dluh, tak i přes riziko oportunismu by
finanční krize nedospěla do takové fáze jako dospěla, ba vůbec by nemusela vzniknout.

3 KRIZE A PŘÍLEŽITOST
Všechna dosavadní hledání „léku“ na krizi byla zaměřena pouze na hmotné
mechanismy, které však mohou pouze zmírnit, případně oddálit další dopady krize. Je však
potřeba si uvědomit, že ekonomika neexistuje někde kolem nás, jako nějaká fiktivní realita,
ale ekonomiku výrazně ovlivňuje dušení stav lidí. Tuto krizi proto můžeme, jak jsem již uvedla
výše, nazvat krizí ducha, krizí morálnosti, krizí etiky a zodpovědnosti člověka. Současná krize
se formulovala v průběhu celého minulého století, kdy jediným cílem obyvatelstva bylo
„užívání si“ všeho, co moderní život umožňuje. Tento způsob života, tak pohodlný a příjemný
všechny tak okouzlil, že když omezené hmotné prostředky již nestačily, přišel nový fenomén:
žití na dluh, úvěry, půjčky, kreditní karty apod. Všechny prozatímní návrhy na odstranění
krize byly činěny pouze pro to, aby bylo dosaženo klidu a aby nedošlo k vykolejení ze
stávajících zvyků užívající si společnosti. Co z toho však může vzejít? Jen nová, silnější krize,
která se může projevit hned brzy poté, kdy se zdánlivě zažehná ta současná.
Vedle toho jediným cílem firem v dnešní době je honba za co největším ziskem,
manažeři usilující o co největší benefity, často příliš rizikově investují. Hledisko rizikovosti
investice je dnes odsunuto na vedlejší kolej a výnos je hlavní určující kritérium. Tito manažeři
navíc neváhají pro tuto rizikovou investici firmu zadlužit – pak stačí sebemenší impuls
z finančního trhu a krize je na světě.
Jak se tedy máme dívat na tuto finanční krizi? Zkusme se na ní dívat jako na
příležitost. Příležitost změnit svůj vlastní nezodpovědný přístup zaměřený na spotřebu, žití
na dluh a honbu za ziskem na uvážlivější přístup zaměřený na spoření a uvážlivé investice.
I přesto, že z médií slyšíme pouze o negativních stránkách krize, současná finanční
krize sebou přinesla i některé pozitivní stránky, které mohou být tím správným nástrojem,
jak si z krize zároveň pomoci. Tak například se pročistí trh práce. V době krize sice přijde
spousta lidí o zaměstnání, to však následně vede ke zvýšení nabídky práce a větší možnosti
výběru ze strany firem. Na pozici, kterou dříve zastával člověk méně schopný, či zkušený, se
nyní dostane člověk, který je pro toto zaměstnání vhodnější a v globálu tak firmy mohou
s tímto člověkem vyprodukovat více, rozšiřovat výrobu a zaměstnávat další zaměstnance.
Toto zvýšení nabídky práce je však podmíněno předpokladem, který je bohužel pro mnohé
lidi dosud velmi problematický, a to snahou lidí si novou práci hledat i za cenu případného
dojíždění do práce. Ze zvýšené nabídky na trhu práce vyplývá i druhé pozitivum krize.
Společnosti přestanou přeplácet nové zaměstnance, protože bude větší konkurence na jedno
pracovní místo a nemůže se tak stát, že si mnozí zájemci o práci diktují mnohdy až nereálné
požadavky. Na druhou stranu, firma, která získá opravdu schopného zaměstnance, se kterým
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bude spokojena, se o něj bude ráda starat, aby o něj nepřišla a aby se jí tak investice do něj
vyplatila dlouhodobě. To vše vede ke zlepšování péče společností o stávající zaměstnance.
V případě, že je firma nucena v důsledku krize snižovat počet zaměstnanců, nebo
snižovat pouze pracovní úvazek, mohou se dostat do popředí zájmů jak zaměstnanců, tak
zaměstnavatelů práce na částečný úvazek, nebo práce z domova. Zvýšení nabídky práce na
částečný úvazek tak umožní firmám pokračovat ve výrobě i přes to, že si nemohou dovolit
zaměstnávat lidi na plný úvazek. Na druhou stranu ochota firem zaměstnávat více lidi na
částečný úvazek umožní lidem si najít více zaměstnání, nebo alespoň nepřijít o práci úplně.
Zároveň lze předpokládat, že dojde k vyrovnávání mezd mezi mzdou na stejné pozici
pro muže a pro ženu. V období krize a po krizi budou firmy hledat kvalitní zaměstnance, a
pokud se jim podaří takového zaměstnance najít a rozhodnou se do něj investovat, tak
budou očekávat, že se jim peníze a benefity vložené do tohoto zaměstnance vrátí ve formě
perfektně odvedené práce – bez ohledu na to, zda se jedná o muže či ženu. V tomto směru
jsme totiž stále ještě výrazně za západní Evropou.
Období krize se stane „testovacím“ obdobím pro spoustu velkých šéfů, ředitelů a
manažerů firem, protože teprve v těžkých časech se prokáží ty pravé vlastnosti a schopnosti
šéfů a projeví se, který z nich je opravdu schopný vést firmu i v těžké době a zaslouží si tak
svůj mnohdy stotisícový plat. V této době je manažer testován nejen, zda rozumí ekonomice
a hospodaření firmy, ale také jak dokáže vést lidi. Právě v této době, kdy se lidi bojí o práci,
někteří dokonce trpí depresemi, musí být šéf schopen 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, správě je motivovat a jednat s nimi.
Svá pozitiva ale krize nabízí i v jiných oblastech, nejen v personalistice. Když se
spousta lidí dostane do finančních potíží v důsledku toho, že ztratí zaměstnání a nejsou
nadále schopni splácet své závazky, budou pro příště rozhodně opatrnější v dalším
zadlužování se. Časem tak začne růst míra úspor. Doufejme, že se tak zastaví trend poslední
doby, kdy se domácnosti neustále více a více zadlužují. Například průměrný Američan dnes
vlastní 4,4 kreditní karty. Evropané sice zatím žijí na dluh méně než v USA, trend však
prozatím směřoval k rostoucímu využívání kreditních karet i v Evropě. Opět porovnáno
s Amerikou, zadlužení domácností v eurozóně nepřekračuje 43% HDP, oproti USA, kde je to
135% HDP.
Krize a boj o přežití také motivuje firmy k větší snaze vymyslet nové, levnější postupy
výroby. Období krize tak přeje novým technologiím a různým inovacím.
A v neposlední řadě a neméně důležitým a významným pozitivem krize je, že
splaskávají cenové bubliny (jako např. cenové bubliny vzniklé na realitním trhu) a ceny se
vracejí ze závratných výšin zpět na normální úroveň a stávají se dostupnější širší veřejnosti.

ZAVĚR
Kolem sebe vidíme spoustu příkladů, jak za špatným rozhodnutím lze najít
nedokonalé informace. Každým den se potýkáme s přívalem dat, které se na nás valí
z internetu. Někdy jsou to informace „dokonalé“ (bohužel však málokdy), jindy musíme
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počítat s asymetrickými informacemi a oportunismem. Příklady můžeme nalézt všude kolem
sebe. Stejné je to i s každou krizí, vždy jsou s ní spojeny asymetrické informace. Proto
nezbývá, než se na krizi dívat jako na příležitost, příležitost zamyslet se nad součastným
stavem a trendem ekonomiky možnost poučit se z chyb minulých.
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LEGAL REGULATION OF PUBLIC PARTICIPATION IN MAKING
ENVIRONMENTAL DECISIONS – THE POLISH PERSPECTIVE

Piotr LEWANDOWSKI

Abstract: Polish legal regulation of the public participation in decision‐making processes concerning the
environment comprises the norms from the acts of international, European Union and internal law. All those
norms constitute a part of Polish legal order applied in relation to facts arising in the territory of the Polish
state. The Aarhus Convention grants the public specific rights and imposes certain obligations on the
administration bodies. Both the rights and obligations are designated for direct application in national legal
relations including before the courts. In turn, the Regulation (EC) No 1367/2006 of the European Parliament and
of the Council aims at the introduction of regulations concerning the application of the requirements of the
Convention to the bodies and institutions of the Union. The Regulation introduces the control of administrative
acts through the review procedure including the review proceedings before the Court of Justice of the European
Union. The Act of 3 October 2008 on making information on the environment and its protection available, on
public participation in environmental protection and on environmental impact assessments contains regulations
concerning the so‐called general principles of environmental protection law. The Act considered that the
universality of access to information on the condition and protection of the environment is one of the cardinal
principles of Polish environmental protection law. Legal regulation of public participation in environmental
protection seems to be excessively abundant. A conclusion may reasonably be reached that legal regulation is,
to a large extent, superficial. The large scale of that legal regulation is to carry the conviction that the public,
and even one natural person, has real influence on the creation of environmental protection law. The norms
following from such numerous provisions seem to fulfil a symbolic function thus pretending the pursuance of a
specific policy in a given area, such a function being one of the typical sources of praxeological contradiction.
Keywords: the Aarhus Convention, Public Participation, Access to Information, Regulation (EC) No 1367/2000,

1 THE AARHUS CONVENTION
On 25 June 1998 in Aarhus, Denmark, during the 4th Pan‐European Conference of
Environment Ministers, the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision‐
making and Access to Justice in Environmental Matters ‐further the Aarhus Convention (Jendrośka,
2002, p.4)44 was signed. The Convention is a normative expression of political declarations included
in the Guidelines on Access to Environmental Information and Public Participation in Environmental
Decision‐Making adopted at the 3rd Pan‐European Conference in Sofia in 1995. By way of the act of
21 June 200145 the Polish Parliament consented to the ratification of the Aarhus Convention. The
ratification document was signed by the President of the Republic of Poland on 31 December 2001
44

The Convention, which came into being within the United Nations Economic Commission for Europe, was signed in
Aarhus by 35 countries (including Poland) and by the European Community. Four other countries which did not do so in
Aarhus (namely Hungary, Belorussia, Malta and Germany) signed the Convention in New York before the deadline for
signing, which was 21 December 1998. It should be noted that states such as the USA, Canada, Germany, Russia and Turkey
were not, for various reasons, among those to have signed the Convention in Aarhus. Satisfied by the well‐known level of
advancement of their legislation and practice in the area covered by the Convention, the first two states mentioned above
had reported at the very beginning the lack of interest in the Convention and considered it to be an internal affair of the
Europeans. As for Germany, Russia and Turkey, the fact that they did not sign the Convention in Aarhus was generally
incomprehensible if their relatively active participation in the negotiations is taken into consideration, such an attitude
causing the need for seeking compromise solutions, see J. Jendrośka: Konwencja z Aarhus – geneza, status i kierunki
rozwoju, Wrocław, February 2002, p. 4.
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and filed with the Convention Depositary (UN Secretary‐General in New York) on 15 February 2002.
The convention was published in May 200346. The publication in the Dziennik Ustaw means that, in
conformity with Article 91 of the Constitution of the Republic of Poland, the Convention constitutes a
part of the national legal order and is applied directly. Indeed, in conformity with Article 91
paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Poland a ratified international agreement,
following its publication in the Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej [the Journal of Laws of the
Republic of Poland], shall constitute a part of the national legal order and apply directly unless the
application of such an international agreement depends on the issuance of an act. In turn, in
compliance with the provision of Article 91 paragraph 2, an international agreement ratified upon
previous consent expressed in an act has priority before the act if such an act and the agreement
cannot be reconciled. The Convention departs from the traditional formula of international
agreements, which specify the obligations of one state to the other states. When drafting the
convention, its authors used the method typical of the conventions governing human rights. Those
authors formulated legal provisions containing general and abstract obligations of the states before
their own inhabitants or, more precisely, before the public which is not restricted in the Aarhus
Convention to the citizens of a state. In practice, that means granting specific rights to the public and
imposing certain obligations on administration bodies. Both the rights and obligations are designated
for direct application in national legal relations including those before the courts. The norms of the
Convention must also be taken into consideration in the processes of interpretation of the provisions
included in national legal acts. Therefore, if a provision of national law provides, for example, for
giving grounds for refusal to provide information,47 in conformity with Article 4 paragraph 4 of the
Aarhus Convention such a provision shall be interpreted in a restrictive way. The requirements
concerning, for example, giving information to the public,48 will also comprise those stated in the
provision of Article 6 paragraph 2 of the Convention, which requires the provision of information "in
an adequate, timely and effective manner." In the event that the provisions of national legal acts
depart from the requirements of the Aarhus Convention, a national provision will not be applied but
will be substituted by a provision of the Convention. The priority of national provisions will be
retained in the case of those facts which are not subject to subsumption under the norm of the
Convention.
In the evaluation of the doctrine, the Aarhus Convention is not an "ordinary" convention on
environmental protection. The convention is less concerned with environmental protection itself and
more with the human right to the clean environment.49. Access to information, public participation in
decision‐making and access to justice in environmental matters may be perceived as the "next
generation" of human rights. In Article 4 paragraph 1, the Aarhus Convention imposes on the states
the obligation to ensure that "subject to the following paragraphs of this article, public authorities, in
response to a request for environmental information, make such information available to the public,
within the framework of national legislation..." It should be stressed that the activity of public
authorities takes place only at the request of a person concerned, therefore there is no obligation to
act "ex officio." Public authorities may also refuse a request for information where the public
authority does not hold the information requested (Article 4 paragraph 3 (a)) or where the request
concerns material in the course of completion (Article 4 paragraph 3 (c)). The Convention sets out
several other exceptions from the obligation to make data available, such exceptions included in the
provision of Article 4 paragraph 4. Request for environmental information may be refused if the
disclosure would adversely affect:

46

Dz. U. [Journal of Laws] No 78 of 2003, item 706.
As set forth in Article 20 of the Environmental Protection Law Act (Dz.U. [Journal of Laws] No 25 of 2008, item 150 – the
consolidated text as amended).
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Those requirements are set forth by the provision of Article 3 item 20) in conjunction with Article 32 of the Environmental
Protection Law Act.
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J. Jendrośka: Konwencja z Aarhus – geneza, status i kierunki rozwoju, Wrocław, February 2002, p. 4.
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(a) The confidentiality of the proceedings of public authorities, where such confidentiality is provided
for under national law; (b) International relations, national defence or public security; (c) The course
of justice, the ability of a person to receive a fair trial or the ability of a public authority to conduct an
enquiry of a criminal or disciplinary nature; (d) The confidentiality of commercial and industrial
information, where such confidentiality is protected by law in order to protect a legitimate economic
interest, within this framework, information on emissions which is relevant for the protection of the
environment shall be disclosed; (e) Intellectual property rights; (f) The confidentiality of personal
data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure
of the information to the public, where such confidentiality is provided for in national law; (g) The
interests of a third party which has supplied the information requested without that party being
under or capable of being put under a legal obligation to do so, and where that party does not
consent to the release of the material; or (h) The environment to which the information relates, such
as the breeding sites of rare species. The aforementioned grounds for refusal shall be interpreted in a
restrictive way, taking into account the public interest served by disclosure and taking into account
whether the information requested relates to emissions into the environment.
In the general provisions, the Convention orders a state, inter alia, to ensure the necessary
consistency between the various regulations issued for the implementation of the Convention (such
consistency pertaining, for example, to the need for the compatibility of time limits within which
information may be obtained and those for submission of comments on or reservations regarding a
matter). When making the definition of "the public" precise, the Convention also forbids any
discrimination as to nationality, citizenship, or domicile. The ban is expressed by the use of the term
"the public" instead of a "citizen" to specify the subjective scope of the Convention. It should be
noted that the rights conferred on the public are vested within the same scope in natural persons,
even single ones. In accordance with Article 2 item 4) of the Convention, "the public means one or
more natural or legal persons, and, in accordance with national legislation or practice, their
associations, organizations or groups." The issues relating to the openness to the public are resolved
by the Convention in two relevant provisions. The provision of Article 4 formulates the so‐called
passive dissemination of information, such dissemination consisting in access to information and in
the obligations of the state bodies when access to information is requested. The provision of Article 5
imposes on the states the obligation to make information accessible free of charge in the form of
electronic data bases and publicly accessible registers, including the creation of pollution registers
based on standardized reporting from polluting plants. The Aarhus Convention requires the states to
adopt legislation permitting the public to participate in the preparation of plans and programmes
relating to the environment. Such legislation must contain reasonable time‐frames for the provision
of information on an environmental decision‐making process to the public. To be effective, public
participation must take place at an early stage, when all options are open. When introducing
legislation concerning public participation, institutions and bodies of the Community should specify
the subjective scope of the possible participation of the public. The Aarhus Convention also requires
the states to endeavour to provide opportunities for public participation in the preparation of
policies relating to the environment. The provision of Article 9 paragraph 3 of the Aarhus Convention
ensures access to judicial or other review procedures allowing the public to challenge acts and
omissions by private persons and public authorities which contravene the provisions of
environmental protection law. The provision in question constitutes grounds for requiring protection
in the case of contravention by the authorities of the rights of the public in relation to access to
information and to participation in decision‐making. The above provision also permits the submission
of claims to the court in the public interest against, for example, enterprises failing to comply with
national environmental protection law. In Poland, the problem may lie in the participation of natural
persons not having the status of a party in administrative proceedings concerning environmental
decisions. The provision of Article 31 of the Polish Code of Administrative Procedure governs the
participation of social organisations without making a reference to a natural person or to natural
persons not organised in formal structures. It may, however, be considered that the Aarhus
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Convention as an independent legal basis should be taken into consideration when allowing the
entities not organised formally to participate in administrative proceedings.
By ratifying the Aarhus Convention, Poland transferred a part of control powers to an
external forum.50 The first meeting of the Parties to the Convention on Access to Information, Public
Participation in Decision‐making and Access to Justice in Environmental Matters held in Lucca (Italy)
on 21‐23 October 2002 established the Compliance Committee for the review of compliance by the
Parties with their obligations under the Convention.51 To assist the performance of its functions, the
Committee may: (a) request further information on matters under its consideration; (b) undertake,
with the consent of any Party concerned, information gathering in the territory of that Party; (c)
consider any relevant information submitted to it; and (d) seek the services of experts and advisers
as appropriate. According to section 15 of Decision 1‐7 a submission may be brought before the
Committee by one or more Parties that have reservations about another Party's compliance with its
obligations under the Convention. Such a submission shall be addressed in writing to the secretariat
and supported by corroborating information. The secretariat shall, within two weeks of receiving a
submission, send a copy of it to the Party whose compliance is at issue. Any reply and supporting
information shall be submitted to the secretariat and to the Parties involved within three months or
such longer period as the circumstances of a particular case may require but in no case later than six
months. The secretariat shall transmit the submission and the reply, as well as all corroborating and
supporting information, to the Committee, which shall consider the matter as soon as practicable. On
the other hand, as per section 16 of the decision 1‐7, submission may be brought before the
Committee by a Party that concludes that, despite its best endeavours, it is or will be unable to
comply fully with its obligations under the Convention. Such a submission shall be addressed in
writing to the secretariat and explain, in particular, the specific circumstances that the Party
considers to be the cause of its noncompliance. The secretariat shall transmit the submission to the
Committee, which shall consider the matter as soon as practicable. Section 17 of the Decision 1‐7
makes the secretariat to act on its own by making referrals. Where the secretariat, in particular upon
considering the reports submitted in accordance with the Convention’s reporting requirements,
becomes aware of possible noncompliance by a Party with its obligations under the Convention, it
may request the Party concerned to furnish necessary information about the matter. If there is no
response or the matter is not resolved within three months, or such longer period as the
circumstances of the matter may require but in no case later than six months, the secretariat shall
bring the matter to the attention of the Committee, which shall consider the matter as soon as
practicable. The decision has also established, as per section 18, a new mechanism of
communications from the public, which is separate and different from the Parties’ rights under the
Aarhus Convention and the Decision 1‐7. Communications may be brought before the Committee by
one or more members of the public concerning that Party’s compliance with the Convention, unless
that Party has notified the Depositary in writing by the end of the applicable period that it is unable
to accept, for a period of not more than four years, the consideration of such communications by the
Committee. The Depositary shall without delay notify all Parties of any such notification received.
During the four‐year period mentioned above, the Party may revoke its notification thereby
accepting that, from that date, communications may be brought before the Committee by one or
more members.
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According to Article 10, paragraph 2, of the Aarhus Convention, the Parties are required to keep under continuous review
the implementation of the Convention on the basis of regular reporting by the Parties. A compliance mechanism has been
prepared on the basis of Article 15 of the Aarhus Convention.
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The decision 1‐7 Review of compliance adopted at the first meeting of the Parties held in Lucca, Italy, on 21‐23 October
2002, UN Social and Economic Council ECE/MP.PP/2/Add.8 2 April 2004.
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2 THE PROTOCOL ON PRTRS
The Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers (the Protocol on PRTRs) was
adopted at an extraordinary meeting of the Parties to the Aarhus Convention on 21 May
2003. The meeting took place in the framework of the fifth Ministerial Conference
'Environment for Europe', Kiev, 21‐23 May 2003. Forty member States and the European
Community signed the Protocol in Kiev.52 The European Community's approval followed
adoption of a PRTR Regulation by the Members States of the European Union which will
bring the provisions of the Protocol to bear directly on those States.53 The Protocol became
international law binding its Parties on 8 October 2009.54 All States can participate in the
Protocol, including those which not ratified the Aarhus Convention and those which are not
members of the Economic Commission for Europe. It is by design an open global protocol.
The main objective of the Protocol is to enhance public access to information through the
establishment of coherent, nationwide pollutant release and transfer registers (PRTRs). This
is to achieve by designing the first legally binding international instrument on pollutant
release and transfer registers. Although regulating information on pollution, rather than
pollution directly, the Protocol is expected to exert a significant downward pressure on
levels of pollution, as no company will want to be identified as among the biggest polluters.

52
As of 31 December 2003, the following had signed the Protocol: Armenia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina,
Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary,
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Romania,
Serbia and Montenegro, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Tajikistan, the Former Yugoslav Republic of Macedonia,
Ukraine and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. In addition, the European Community had signed
the Protocol. Following the declaration of independence of the Montenegro and its succession to the treaties to which the
State Union of Serbia and Montenegro was a signatory, the number of Signatories to the Protocol rose to 38. Slovakia
acceded to the Protocol in 2008 and Albania acceded to the Protocol in 2009. Although the period for signature of the
Protocol closed on 31 December 2003, the Protocol is open for accession (from 1 January 2004) by States and regional
economic integration organizations constituted by sovereign States members of the United Nations to which their member
States have transferred competence over matters governed by this Protocol (Articles 24 and 26).
52
Declaration by the European Community in accordance with Article 26(4): "The European Community declares that, in
accordance with the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 175 (1) thereof, it is competent
for entering into international agreements, and for implementing the obligations resulting therefrom, which contribute to
the pursuit of the following objectives: preserving, protecting and improving the quality of the environment, protecting
human health, prudent and rational utilization of natural resources, promoting measures at international level to deal with
regional or worldwide environmental problems. Pollutant release and transfer registers are appropriate tools for
encouraging improvements in environmental performance, for providing public access to information on pollutants
released, and for use by competent authorities in tracking trends, demonstrating progress, thereby contributing to the
achievement of the abovementioned objectives. Moreover, the European Community declares that it has already adopted
legislation, binding on its Member States, covering matters governed by this Protocol and will submit and update, as
appropriate, a list of that legislation in accordance with Article 26 (4) of the Protocol. The European Community is
responsible for the performance of those obligations resulting from the Protocol which are covered by Community law in
force. The exercise of Community competence is, by its nature, subject to continuous development.”
53 In February 2006, Luxembourg became the first State to ratify the Protocol and the European Community approved it, a
step having the force of ratification. The European Community's approval followed adoption of a PRTR Regulation by the
Members States of the European Union which will bring the provisions of the Protocol to bear directly on those States. As
of 8 October 2009 the Protocol had been ratified by Switzerland, Netherlands, Estonia, Germany, Slovakia, Latvia, Norway,
Croatia, Denmark, Sweden, Lithuania, Belgium, Albania, France, Spain, Portugal.
54European Parliament resolution on the EU strategy for the Almaty Conference on the Aarhus Convention of 12 May 2005.
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3 NATIONAL LAW AND JUDICIAL DECISIONS
In its resolution of 12 May 2005,55 the European Parliament declared that the Aarhus
Convention was the competent forum for deliberating on horizontal principles of public
access to information, participation and access to justice in environmental matters. The
normative implication of that declaration of political will of the European community was
the adoption of the Regulation (EC) No 1367/2006 of the European Parliament and of the
Council of 6 September 2006 on the application of the provisions of the Aarhus Convention
on Access to Information, Public Participation in Decision‐making and Access to Justice in
Environmental Matters to Community institutions and bodies.56 The provisions of the
Regulation aim at the introduction of provisions pertaining to the application of the
requirements of the Convention to the Community institutions and bodies. The preamble of
the Regulation mentions the three pillars of the Convention, namely access to information,
public participation in decision‐making and access to justice in environmental matters as the
axiological basis for the Regulation. The rights guaranteed by the three pillars of the
Convention are without discrimination as to citizenship, nationality or domicile. The
Regulation introduces the control of administrative acts through the review procedure
including the review proceedings before the Court of Justice of the European Union.
Omissions will be controlled in the same way where an administrative act must be issued
under the environmental protection law. The Regulation allows the so‐called self‐
amendment by giving the institution or body which issued the act subject to review or
which, in the case of an alleged administrative omission, omitted to act, the opportunity to
reconsider its former decision, or, in the case of an omission, to act. Non‐governmental
organisations active in the field of environmental protection are entitled to request internal
review at Community level including the right to file an application to the Court of Justice of
the European Union. A detailed control procedure was provided by the Commission Decision
No 2008/50/EC of 13 December 2007 laying down detailed rules for the application of
Regulation (EC) No 1367/2006 of 6 September 2006 on the Aarhus Convention as regards
requests for the internal review of administrative acts.57
A more specialised scope of access to information on environmental matters was
dealt with in Directive 2003/35/EC of 26 May 2003 providing for public participation in
respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the environment,58 in
Directive 2001/42/EC on the assessment of the effect of certain plans and programmes on
the environment59 and in Directive 2003/4/EC on public access to environmental
information.60
Pursuant to EU law, access to information on environmental matters is comprised by
the broader scope of the right to access to the documents of the European Union bodies.
The latter issue is governed by Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament
and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council
and Commission documents,61 which Regulation was adopted on the basis of Article 255 of
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the Treaty Establishing the European Community and specified the rules and conditions of
and restrictions on access to the documents of those institutions. The principle laid down in
Article 2 of the Regulation was that any citizen of the Union, and any natural or legal person
residing or having its registered office in a Member State, has a right of access to documents
of the institutions, subject to the principles, conditions and limits defined in this Regulation.
The Regulation applies to all documents held by an institution, that is to say,
documents drawn up or received by it and remaining in its possession, in all areas of activity
of the European Union. The right of access to documents is not absolute as Article 4
paragraph 1 (a) of the Regulation provides for the circumstances in which a body is entitled
to refuse access to a document. A body or institution shall refuse access to a document
where disclosure would undermine the protection of the public interest as regards, inter
alia, international relations, the fiscal, monetary or economic policy of the Union or a
Member State. Refusal of access to a document is also allowed if such access contravenes
the privacy and integrity of the individual, in particular in accordance with Community
legislation regarding the protection of personal data (Article 4 paragraph 1 (b). The bodies or
institutions will refuse access to a document where disclosure would undermine the
protection of commercial interests of a natural or legal person, including intellectual
property, unless there is an overriding public interest in disclosure. Pursuant to Article 4
paragraph 3 of the Regulation, access to a document, drawn up by an institution for internal
use or received by an institution, which relates to a matter where the decision has not been
taken by the institution, or access to a document containing opinions for internal use as part
of deliberations and preliminary consultations shall be refused if disclosure of the document
would seriously undermine the institution's decision‐making process, unless there is an
overriding public interest in disclosure. In compliance with Article 7 of the Regulation, any
applications for access to a document shall be handled promptly. An acknowledgement of
receipt shall be sent to the applicant. Within 15 working days from registration of the
application, the institution shall either grant access to the document requested and provide
access in accordance with Article 10 of the Regulation within that period or, in a written
reply, state the reasons for the total or partial refusal and inform the applicant of his or her
right to make a confirmatory application. In the event of a total or partial refusal, the
applicant may, within 15 working days of receiving the institution's reply, make a
confirmatory application asking the institution to reconsider its position. Against the
background of those provisions, the judicial decisions of the Court of First Instance and of
the Court of Justice have assumed judicial interpretation specifying the scope of application
of the right of access to documents. The rule is that the public is to have access to the
documents of the institutions and refusal of access is an exception to that rule.62
Consequently, the grounds for a refusal must be construed and applied strictly so as not to
defeat the application of the rule. Moreover, an institution is obliged to consider in respect
of each document to which access is sought whether, in the light of the information
available to that institution, disclosure of the document is in fact likely to undermine one of
the public interests protected by the exceptions which permit refusal of access. In order for
62

Judgement of the Court of First Instance of 25 April 2007 in case T‐264/04 WWF European Policy Programme versus
Council of the European Union.
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Judgement of the Court of 7 February 2002 in case T‐211/00 Kuijer versus Council and judicial decisions referred to
therein).
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those exceptions to be applicable, the risk of the public interest being undermined must
therefore be reasonably foreseeable and not purely hypothetical.63
It also follows from judicial decisions that institutions have wide discretion when
analysing the possible contravention of the public interest by allowing access to a document.
The above has fundamental implications for the scope of court control of decisions refusing
access. The review by the Court of the lawfulness of decisions made by institutions refusing
access to documents in view of absolutely binding exceptions relating to the public interest
must be limited to verifying whether the procedural rules have been complied with, the
contested decision is properly reasoned, and the facts have been accurately stated, and
whether there has been a manifest error of assessment of the facts or a misuse of powers.64
Exceptions provided for by Article 4 paragraph 1 (a) of the Regulation No 1049/2001
relating to the right of access to documents covering the public interest or the interest of the
individual are of absolutely mandatory nature (ius cogens); consequently, institutions are
obliged to refuse access to documents falling under those exceptions once the relevant
circumstances are shown to exist.65 The above exceptions are therefore different from those
provided for by Article 4 paragraph 3 of the Regulation concerning the interest of institutions
in protecting the confidentiality of their proceedings; by applying such exceptions,
institutions have full discretion allowing them to strike balance between the interest in
protecting the confidentiality of their deliberations and the citizen's interest in gaining
access to documents.66 Judicial decisions note the subjective scope of the right to access to
documents by assuming that the concepts of a document and information should be
differentiated. The public's right of access to a document of an institution only concerns the
documents and not information understood in a more general way; such a right does not
imply the institution's duty to reply to any request for information from an individual.67
Reference by the institutions to the non‐existence of documents to avoid the application of
Regulation No 1049/2001 would be contrary to the requirement for transparency following
from that Regulation. Effective exercising of the right to access to documents means that
institutions must, in the widest possible scope and in a foreseeable way free from
arbitrariness, draw up and keep documents concerning their activity. If a body or institution
does not have the duty to draw up documents and it does not draw up a document, the right
of access to documents cannot be exercised and there are no grounds for stating that the
right holder was deprived of that right in an arbitrary and unlawful way. Access to data may
be granted only when such data is included in the documents, which implies that those
documents exist.68 A body or institution has no duty to give information to the right holder if
such information is not included in a document made on a mandatory basis.
Judicial decisions recognise the importance of the Aarhus Convention as the basis of
the right of public participation in environmental matters, a fundamental difference in
understanding of that right cannot, however, be overlooked. On the one hand, the Aarhus
Convention formulates the right to “environmental information,” that means any
information in written, visual, aural, electronic or any other material form on (b) the state of
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public access to Council documents (OJ L 340, p. 43), which had been in force before Regulation No 1049/2001 became
effective, applied not only to documents as such held by institutions but also to data included in those documents.
65

155

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji – 2. ročník

elements of the environment, such as air and atmosphere, water, soil, land, landscape and
natural sites, biological diversity and its components, including genetically modified
organisms, and the interaction among these elements; (b) factors, such as substances,
energy, noise and radiation, and activities or measures, including administrative measures,
environmental agreements, policies, legislation, plans and programmes, affecting or likely to
affect the elements of the environment within the scope of subparagraph (a) above, and
cost‐benefit and other economic analyses and assumptions used in environmental decision‐
making; (c) the state of human health and safety, conditions of human life, cultural sites and
built structures, inasmuch as they are or may be affected by the state of the elements of the
environment or, through these elements, by the factors, activities or measures referred to in
subparagraph (b) above. On the other hand, it follows clearly from the judgement in case
WWF European Policy Programme versus Council of the European Union that access pertains
to documents and not to information concerning a specific matter. It may therefore be
reasonably presumed that access to environmental information in the meaning of the
Aarhus Convention is wider than access to other substantive non‐environmental information
which must have the form of a document under the provisions of Regulation No 1049/2001.
International and EU legal regulation of public participation in environmental
protection seems to be excessively abundant. On top of that there are regulations included
in Polish internal law. The Polish legislator needed a considerable amount of time to realise
the mere principle of such participation, as can be seen from the fact that the Aarhus
Convention was ratified as late as in 2003. Certain hopes of a change of the attitude towards
public participation in environmental protection lay in the introduction of the Act of 3
October 2008 on making information on the environment and its protection available, on
public participation in environmental protection and on environmental impact
assessments.69 The Act contains the provisions regarding the so‐called general principles of
environmental protection law. Whilst they were explicitly expressed in the Environmental
Protection Law Act of 27 April 2001, the legislator deemed it necessary to repeat some of
them in the act mentioned above. An example of such a repetition is Article 4 of the Act on
making information on the environment and its protection available, on public participation
in environmental protection and on environmental impact assessments, which Act reiterated
that the universality of access to information on the condition and protection of the
environment is one of the cardinal principles of Polish environmental protection law. The
legislator had expressed that idea before in Article 9 of the Environmental Protection Law
Act. In this specific case there is no problem with superfluum or praxeological contradiction
(Lewandowski, 2010, p.69‐70)70 because the legislator took advantage of a legislation
technique instrument, which is unusual in that situation, namely by way of the provision of
Article 144 item 4 of the above Act the legislator cancelled the provision of Article 9 of the
Environmental Protection Law. An opinion is expressed in the doctrine that, from the point
of view of the system, the repetition referred to above is irrational (Gruszecki, 2009, Art.
4).71 It may, however, lead to the omission of the rules existing outside the Act; whilst that is
not a formal defect of the legal system, it may affect its effectiveness. As far as access to
information is concerned, the legislator was indecisive. Suffice it to say that the Act on
making information on the environment and its protection available, on public participation
69
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in environmental protection and on environmental impact assessments is already the third
act of internal law in which the principle under consideration was stated. At first, the
provisions governing public participation in the matters regarding environmental protection
were included in the Act of 9 November 2000 on the access to environmental information,
on environmental protection and on environmental impact assessments.72 Those provisions
were then taken over nearly in their entirety and without amendments by the
Environmental Protection Law Act. At present, they are in an autonomous act despite the
fact that the highest position in the legal system from the substantive point of view is
occupied by the Environmental Protection Law Act.
Despite such abundant national and international legal regulation, the result seems
to be contrary to ratio legis and the purpose of law‐making. With regard to the preparation
by public authorities of binding legal provisions that may have an effect on the environment,
Article 8 of the Convention encourages the parties to “promote effective public participation
at an appropriate stage during the preparation of such provisions.” The norm included in
that provision is regarded as the so‐called soft law. Pursuant to Polish law,73 the situation of
a land owner in the context of the Natura 2000 programme74 is an argument supporting the
thesis on legal regulation being ineffective. An owner of land in Poland will not be advised of
his or her land being located on the draft list of habitat protection areas. One cannot,
however, overlook the conflict between the public interest and that of an individual owner
of land which, based on the opinion of specialists, may be arbitrarily incorporated into the
territorial scope of the Natura 2000 project. The boundaries of a Natura 2000 area are
established without taking into consideration the opinions of the owners of that real estate
which may fall within the Natura 2000 area. No consent is sought, either, at least in Polish
practice, to the entry onto real estate by persons conducting nature research. That situation
causes concern about Natura 2000 areas being established with prejudice to the rights of
and, as it were, at the cost of real property owners, who are completely disregarded in the
process of designing those areas. With regard to the preparation by public authorities of
binding legal provisions that may have an effect on the environment, the provision of Article
8 of the Convention "encourages the parties to promote effective public participation at an
appropriate stage during the preparation of such provisions." The norm included in that
provision is regarded as the so‐called soft law. A natural person who is the owner of real
estate covered by the provisions of the Nature Protection Act has no influence on a decision
on the incorporation of his or her real estate into a special bird or habitat conservation area
because the Act gives a discretionary power in that regard to a minister competent for the
72

Dz.U. [Journal of Laws] No 109 of 2000, item 1157 as amended.
Objections as to the procedure for the creation of areas protected under the environmental directive were formulated
also in the petition "Holmes et Montagnes Catalanes." Petition 0887/2005 submitted by Veronique Mathieu on behalf of
the inhabitants of the Catalan Mountains (in) Notice to Members of the Committee of Petitions of 10 October 2006. The
same claims are included in the petition from the owners of real estate situated at the proposed habitat protection area
called the Piaśnickie Łąki [Piaśnica Meadows] in the municipality of Krokowa (Poland), represented by Janusz Lewandowski,
a member of the European Parliament. The petition concerns the failure to consult the plan to establish the above habitat
protection area with the owners of real estate located in that area and, consequently, those owners being prevented from
expressing consent to the incorporation of their real estate into the proposed habitat protection area or voice reservations
about that matter (the text is held by the author and published at WWW.superfluum.eu, tag: petycja). By way of the
decision of the Committee of Petitions of 24 August 2008, the petition was acknowledged for consideration. The
proceedings have not been finalised yet.
74
Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora and Directive 79/403/EEC on the
conservation of wild birds. In Poland, the Regulation of the Minister of the Environment of 21 July 2004 on Natura 2000
special bird conservation areas remains in effect (Dz.U. [Journal of Laws] No 229 of 2004, item 2313). Works on a regulation
specifying the habitat protection area are under way.
73
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environment. The procedure for issuing opinions on a draft protection plan does not provide
for the participation of the owner of private real estate; in that regard the minister is obliged
to obtain an opinion from the municipal council and act in consultation with the other
ministers listed in the Nature Protection Act. 75
A conclusion may reasonably be reached that legal regulation is, to a large extent,
superficial. The large scale of that legal regulation is to carry the conviction that the public,
and even one natural person, has real influence on the creation of environmental protection
law. The norms following from such numerous provisions seem to fulfil a symbolic function
thus pretending the pursuance of a specific policy in a given area, such a function being one
of the typical sources of praxeological contradiction (Lewandowski, 2010, p.71).76
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ASPEKTY ROZVOJA ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU AKO JEDNÉHO
Z ČINITEĽOV REGIONÁLNEHO ROZVOJA V REGIÓNE KOMÁRNO

Renáta MACHOVÁ

Abstract: The present contribution deals with aspects of the development of human potential in the region
Komárno, especially in the context of the application of instruments of active labour market measures in the
field of human resource development in the region by national project implementing and financing from
European Social Fund.
Keywords: human potential, human resources, employment, education

ÚVOD
EÚ je v celosvetovej súťaži makroregiónov USA a Japonska od polovice
deväťdesiatych rokov konfrontovaná z hľadiska ekonomickej výkonnosti, adaptability na
globálnu ekonomiku a schopnosti transformovať sa na spoločnosť založenú na poznatkoch.
Vnútorné regionálne (vnútroštátne) bariéry, ako aj rozdielna ekonomická výkonnosť
regiónov EÚ, spomaľujú hospodársky a sociálny rast EÚ ako celku. Na túto skutočnosť
reagovala v roku 2000 Európska rada prijatím politického a strategického dokumentu v
Lisabone. V ňom stanovila základný cieľ pre nasledujúce desaťročie, a to vybudovať
konkurencieschopnú a dynamickú ekonomiku, ktorá využíva vedomosti, je schopná udržať
ekonomický rast, ponúknuť viac pracovných príležitostí a väčšiu sociálnu súdržnosť.
Praktickým výsledkom realizácie Lisabonskej stratégie by malo byť zvýšenie blahobytu
a kvality života občanov Európskej únie. Detailná stratégie pokrýva oblasti ako veda, výskum,
vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, prístup na internet (informačná spoločnosť) a on‐line
obchodovanie, zahŕňa aj reformu európskeho systému sociálnej ochrany. Aby sa Európska
únia stala vedúcou ekonomikou založenou na vedomostiach, je nevyhnutný väčší príspevok
vzdelávania a odbornej prípravy, ako faktorov ekonomického rastu, inovácie, udržateľnej
zamestnateľnosti a sociálnej súdržnosti. Vzdelávanie a odborná príprava sú kľúčové prioritné
oblasti v celej lisabonskej stratégii (EU Regional Policy, 2008).
Medzi regiónmi Slovenskej republiky sú z hľadiska ekonomických ukazovateľov
výrazné rozdiely, ktoré sa prejavujú (napr. HDP na obyvateľa, mierou nezamestnanosti,
mierou zamestnanosti, produktivitou práce , atď.) a úzko súvisia s úrovňou vzdelanosti
obyvateľstva. Dlhodobým strategickým cieľom pre rozvoj regiónov Slovenskej republiky je
postupné znižovanie rozdielov v životnej úrovni regiónov. Problematiku rozvoja ľudského
potenciálu a jeho významu v rozvoji regiónu možno stále chápať ako vysoko aktuálnu
v súvislosti s prenosom práv a kompetencií na obce a mestá. V podmienkach regiónov sa
stupňuje tendencia k silnému individualizmu spojeného so schopnosťou niesť následky
svojho rozhodnutia, čo však na druhej strane vytvára väčšiu záťaž na kvalitu , tlak na ich
informovanosť, flexibilitu a nároky na jednotlivcov pôsobiť v prospech rozvoja územia.
Ľudský potenciál ako ťažiskový faktor rozvoja sídelného a územného spoločenstva rozhoduje
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o využívaní ostatných potenciálov, pričom nesie so sebou pozitívne vplyvy, ktoré sa nedajú
kvantifikovať vo finančnom vyjadrení, ale jednoznačne prispieva k prosperite regiónu.

1 TEORETICKÝ ROZBOR
Globalizácia a diskusie o ekonomike založenej na znalostiach vo veľkej miere zvyšujú
záujem o vymedzenie úlohy znalostí v ekonomickom rozvoji. Vychádzajúc z uvedeného sa
ľudský potenciál v kontexte ľudských zdrojov stáva jedným z kľúčových tém na národnej aj
regionálnej úrovni. K posilneniu pozície a rozvoju regiónu v globalizovanom svete prispieva aj
kvalita ľudského kapitálu, čo zároveň je považovaná aj za komparatívnu výhodu regiónu.
Nevyhnutnosť systematického rozvoja ľudských zdrojov sa odzrkadľuje aj v rastúcom dôraze,
ktorý je v súčasnosti kladený na celoživotné vzdelávanie, rovnosť šancí, sociálnu inklúziu,
zamestnanosť ako aj na znalostnú ekonomiku. V ekonomike založenej na znalostiach si
regióny nemôžu dovoliť plytvať potenciálnou pracovnou silou v dôsledku jej nedostatočného
vzdelania a sociálnej exklúzie (Urbančíková, 2007). Znalosti sa stávajú čoraz dôležitejšie
v procese prechodu nahrádzania materiálnych zdrojov ako dominantného zdroja prosperity.
Rozvinuté regióny musia zvýšiť vlastnú konkurencieschopnosť a nakoľko znalosti majú
nehmotný charakter je nutné ich podporovať (Hudec a kol., 2009, s. 248).
1.1 Ľudský potenciál
Termínu ľudský potenciál venuje pozornosť mnoho autorov, pričom začiatky jeho
používania nachádzame v 70. rokoch 20 storočia. L.A.LeVine a I.Scheffler rozpracovali v 80.
rokoch teóriu ľudského potenciálu, ktorej základom bolo vzdelávanie invalidných detí.
Ľudský potenciál je hodnota, ktorá určuje určitý životný štýl a ambície človeka, skupín alebo
spoločnosti ako celku. Potenciál možno chápať ako súbor vlastností určitého objektu, ktoré
pre nejaký spoločenský subjekt predstavujú možný prostriedok na vytyčovanie alebo
dosiahnutie určitého cieľa (Gál, 1990).
Pojem potenciál znamená celkovú schopnosť,
možnosť, spôsobilosť konať (Šalin a kol., 1970). Pojem ľudský potenciál má dve základné
dimenzie: osobnostný a sociálny potenciál. Pojem osobnostný potenciál vyjadruje
charakteristiky jednotlivca, ktoré mu v podstate umožňujú sebarealizáciu v budúcich
možných spoločenských pozíciách a rolách. Pojem sociálny potenciál vyjadruje súbor tých
charakteristík spoločnosti, jej skupín a inštitúcií, ktoré vyjadrujú perspektívy sociálneho,
ekonomického a kultúrneho rozvoja (Tokarová, 2002). Z. Mikoláš v najvšeobecnejšom slova
zmysle definuje potenciál ako „rozdiel medzi tým, čo je a tým, čo musí alebo môže byť, resp.
ako rozdiel medzi normálom a možnosťou alebo potrebou“ (Mikoláš, 2002, s. 17). Y.
Strecková 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, no a pod ľudským potenciálom rozumie predpoklady človeka
k činnostiam, ktoré realizuje vo všetkých svojich základných sociálno‐ekonomických
funkciách (Strecková, 1991, s.27). Rozvoj ľudského potenciálu a možnosti jeho uplatnenia sú
závislé na stupni rozvoja spoločnosti, pričom ľudský potenciál je aj výsledkom životných
činností a vzťahov ľudí, pretože až v činnom uplatnení a vo vzťahoch sa môžu tieto dispozície
rozvíjať. Závisí od jednotlivca, či ich rozvíja a vo svojej činnosti aj efektívne využíva (Potuček
a kol.,1990). Nakoľko ľudský potenciál je určitou dispozíciou a spôsobilosťou na činnosť,
človek ho môže, ale aj nemusí počas svojho života uplatňovať v plnom rozsahu. Závisí od
mnohých vnútorných a vonkajších faktorov. Ľudský potenciál chápeme teda ako potenciál,
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ktorý sa viaže na jednotlivca, teda na ľudský faktor, pričom uvedený termín v kontexte
regiónu stotožňujeme s pojmom ľudské zdroje.
1.2 Aspekty regionálneho rozvoja
Konceptu lokálneho ekonomického rozvoja
venujú v súčasnosti
intenzívnu
pozornosť akademici aj tvorcovia politík hospodársky vyspelých, transformujúcich sa aj
rozvojových krajín. Vychádza z endogénneho rozvoja, ktorý aktivizuje miestnych aktérov
s cieľom napĺňať spoločnú rozvojovú stratégiu. V súvislosti s reformou verejnej správy
a presunom zodpovednosti za lokálny rozvoj územia na miestne samosprávy a štruktúry sa
diskusia zintenzívňuje aj na Slovensku (Hudec a kol, 2009). Je zrejmé, že faktory ovplyvňujúce
lokálny rozvoj vychádzajú z vnútorných daností sledovanej lokality a v odlišných
priestorových podmienkach nadobúdajú rozdielnu účinnosť. Tvorivé schopnosti sú
základným determinantom ekonomickej prosperity v globalizujúcej sa, na poznatkoch
založenej ekonomike. Globalizácia a rozvíjanie znalostnej ekonomiky vytvára širokú škálu
výziev a príležitostí pre regióny, mestá a rôzne lokálne regionálne zoskupenia. Úspešnosť
regiónov v konkurenčnom boji okrem iného závisí aj od kvality ľudských zdrojov. Regionálny
rozvoj možno charakterizovať ako proces, ktorý smeruje k vytvoreniu životaschopného
a produktívneho regiónu. Jedným z jeho cieľov je naštartovať dlhodobý proces budovania
konkurencie schopnosti 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.
Regióny sa detailne zaoberajú rozvojom ľudských zdrojov, ktoré považujú v stále
väčšej miere za určujúce pre ich úspech. V nadväznosti na cieľ príspevku sa v ďalšom texte
budeme zaoberať rozvojom ľudských zdrojov v okrese Komárno s dôrazom na využívanie
nástrojov aktívnych opatrení trhu práce a zároveň zvyšovaním kvality ľudských zdrojov
vo verejnej správe práve aktivitami celoživotného vzdelávania.

EXPERIMENTÁLNE OVERENIE
Okres Komárno rozlohou 1 100,1 km2 patrí medzi veľké okresy Slovenska. Je
najjužnejším okresom republiky, rozprestiera sa na Podunajskej nížine a patrí k najteplejším
územiam Slovenska. Okres má hustú riečnu sieť – Dunaj, Váh, Nitra, Žitava, rozvetvenú
sústavu živých a mŕtvych ramien riek a veľmi úrodnú pôdu. Dlhá južná hranica okresu, ktorá
vedie stredom rieky Dunaj je zároveň štátnou hranicou s Maďarskou republikou. V okresnom
meste Komárno je najfrekventovanejší cestný priechod medzi Slovenskou republikou
a Maďarskom a na Dunaji významný riečny prístav, ktorý je napojený na európsku riečnu
magistrálu Rýn – Mohan – Dunaj. Na území okresu sa nachádza 41 obcí, z toho 3 obce majú
štatút mesta (Komárno, Kolárovo, Hurbanovo). Ľudské zdroje sú najdôležitejším prvkom
rozvoja regiónu, pričom jeho rozvoj ovplyvňujú dvojakým spôsobom. Predstavujú ponuku
práce, pričom veková (Tabuľku 1) , ale najmä kvalifikačná štruktúra obyvateľov (Tabuľka 2)
je dôležitým faktorom, ktorý zohľadňujú investori pri svojich lokalizačných rozhodnutia. Na
druhej strane podmieňujú rozvoj výroby a ponuky služieb v regióne ako spotrebitelia
(Liptáková, 2007). V okrese Komárno žilo k 31.12.2009 celkovo 106 636 osôb, z toho bolo
51 718 mužov (t.j. 48,50 %) a 54 918 žien (t.j. 51,50%). Hustotu osídlenia tvorilo 97 osôb na
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m2. Obyvateľstvo v predproduktívnom veku tvorilo skupinu 14 323 osôb, vo veku 15‐64
rokov 77 541 osôb a vo veku nad 65 rokov skupinu 14 747 osôb.77
Tabuľka 1 Veková štruktúra obyvateľov v okrese Komárno
Pohlavie
Vek
0

muži

ženy

spolu

509

473

982

1‐4

1 938

1 783

3 721

5‐9

2 254

2 102

4 356

10 ‐ 14

2 769

2 495

5 264

15 ‐ 19

3 348

3 206

6 554

20 ‐ 24

4 006

3 654

7 660

25 ‐ 29

4 355

4 143

8 498

30 ‐ 34

4 754

4 549

9 303

35 ‐ 39

4 118

3 970

8 088

40 ‐ 44

3 927

3 782

7 709

45 ‐ 49

3 974

3 884

7 858

50 ‐ 54

3 974

4 217

8 191

55 ‐ 59

3 773

4 173

7 946

60 ‐ 64

2 582

3 152

5 734

65 ‐ 69

2 045

2 918

4 963

70 ‐ 74

1 417

2 331

3 748

75 ‐ 79

1 040

1 928

2 968

80 ‐ 84

587

1 277

1 864

85 ‐ 89

276

672

948

90 ‐ 94

37

128

165

95 ‐ 99

26

47

73

5

13

18

51 714
54 897
Zdroj: ŠÚ SR, SODB 2001

106 611

100

+

Spolu

Školské vzdelanie je výrazom kultúrnej vyspelosti každej spoločnosti, teda sa
odzrkadľuje aj v kontexte regionálneho rozvoja. Je jedným z činiteľov ovplyvňujúcich životnú
úroveň a podmieňujúcich úspešný rozvoj národného hospodárstva vo všetkých jeho
oblastiach.
Kvalita ľudského potenciálu je charakterizovaná ukazovateľmi podielu
obyvateľstva s vysokoškolským a úplným stredným vzdelaním na celkovom počte
obyvateľstva. Z hľadiska vzdelanosti obyvateľstva vykazuje okres Komárno nižšiu
vzdelanostnú úroveň ako celoslovenský priemer, čo je dôsledkom viacerých faktorov :
rurálny charakter, nepriaznivá veková štruktúra obyvateľstva v regióne – vysoký podiel osôb
v poproduktívnom veku, ktorí majú väčšinou len základné vzdelanie. Vzhľadom k tomu, že
77

RRA Komárno : Program sociálneho a regionálneho rozvoja mesta Komárno , aktualizácia 2011, Komárno . Dostupné na
internete: http://www.rrakn.sk/images/downloads/130‐SK komarno_aktualizacia_14.%20febuar.2011_verzia%20001.pdf
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údaje sú z roku 2001 , samozrejme sú v regióne zmeny spôsobené aj zriadením univerzity
s vyučovacím jazykom menšiny, čo má vplyv na kvalifikačnú štruktúru aj skúmaného regiónu,
ale oficiálne údaje budú k dispozícii až koncom roka 2011.
Tabuľka 2 Štruktúra obyvateľstva podľa najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania
(absolútne hodnoty, %) v okrese Komárno
Najvyšší skončený stupeň
školského vzdelania

Okres Komárno Okres Komárno
počet osôb
v%

Slovensko
v%

Základné

31 330

28,86

21,06

Učňovské (bez maturity)

25 877

23,84

19,72

Stredné odborné (bez maturity)

1 243

1,15

3,78

Uplné stredné učňovské (s maturitou)

3 445

3,17

4,68

13 808

12,72

15,73

Úplné stredné všeobecné

6 197

5,71

4,71

Vysokoškolské bakalárske

361

0,33

0,33

4 980

4,59

7,10

251

0,23

0,43

0,30

0,29

Úlné stredné odborné (s maturitou)

Vysokoškolské magisterské, inžinierske
Vysokoškolské doktorandské
Ostatní bez školského vzdelania

324
Zdroj: ŠÚ SR, SODB 2001

Vzájomný vzťah medzi štruktúrou regionálneho hospodárstva a ľudskými zdrojmi sa
vytvára v regióne. Okres Komárno patrí do kategórie priemyselno‐poľnohospodárskych
regiónov SR. Súčasná výkonnosť ekonomiky okresu Komárno je nižšia ako priemer SR, avšak
potenciál pre rozvoj jeho hospodárstva je tu veľmi veľký. Z pohľadu makroekonomickej
štruktúry má v súčasnosti rozhodujúce postavenie poľnohospodárstvo – toto odvetvie
nenáročné na kvalifikačnú úroveň pracovnej sily je vo väčšine obcí jedinou základňou
pracovných príležitostí, popritom má ale okres Komárno veľmi dobré predpoklady aj pre
rozvoj cestovného ruchu, predovšetkým pre rozvoj pobytov pri vode, cykloturistiky, vidieckej
turistiky a agroturistiky.
Z pohľadu hospodárskej štruktúry má v okrese Komárno
rozhodujúce postavenie poľnohospodárstvo, strojársky priemysel, polygrafický priemysel
a výroba obuvi. Komárno je centrom lodiarstva na Slovensku.78Vyššie uvedené odvetvia sú
zastúpené podnikmi Slovenské lodenice a.s. v Komárne, Euro Montage, s.r.o. v Komárne,
Kromberg & Schubert, s.r.o. v Kolárove a Euroobuv v Komárne a Heineken Slovensko, a.s. v
Hurbanove. V okrese Komárno bolo k 31.12.2010, podľa predbežných údajov ŠÚ SR79,
zamestnaných v odvetviach ekonomických činností (SKNACE) celkovo 15 886 zamestnancov.
Najviac osôb bolo zamestnaných v priemysle – 5 278 (33,22%), v oblasti vzdelávania 2 461
(15,49%), v zdravotníctve a v sociálnej pomoci 1 512 (9,52%),
vo veľkoobchode
a maloobchode 1 057 (6,65%), v pôdohospodárstve 2 528 (15,91%), vo verejnej správe,
obrane a v povinnom sociálnom zabezpečení 914 (5,75%), v administratívnych a podporných
službách 177 (1,11%), v doprave a skladovaní 453 (2,85%), v odbornej, vedeckej a technickej
činnosti 115 (0,72%), v oblasti umenia, zábavy a rekreácie 198 (1,24%), v činnosti v oblasti
78
79

Regionálna rozvojová agentúra Komárno – Informačná databáza o území na rok 2010
Štatistický úrad Slovenskej republiky – pracovisko ŠÚ SR v Nitre k 31.12.2010
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nehnuteľností 133 (0,83%), vo finančnej a poisťovacej činnosti 19 (0,12%) a v ostatných
činnostiach 348 (2,18%).80
Technologické inovácie sú hlavným motorom ekonomického rozvoja, z regionálneho i
z národného hľadiska. Avšak úspech v podnikaní a ekonomický rozvoj si vyžadujú inovácie a v
oblastiach presahujúcich hranice technológií. To znamená vytvárať strategické zmeny
nasmerované k dosahovaniu vyššej pridanej hodnoty a k vyššej produktivite, či už v oblasti
podnikania, vzdelávania alebo riadenia, pričom so zvyšujúcim technickým pokrokom rastú
požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov. Vzdelaná pracovná sila je kľúčovým konkurenčným
faktorom a jednou formou jej progresívnej podpory je aj využívanie nástrojov aktívnych
opatrení na trhu práce 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 a využívanie implementácie národných
projektov za účelom rozvoja ľudských zdrojov v rámci Programovacieho obdobia 2007‐2013
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
V zmysle horeuvedeného zákona sa rozvoj ľudského potenciálu v kontexte aktívnej
politiky trhu práce realizuje v okrese Komárno:
¾ vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, záujemcov
o zamestnanie a zamestnancov, a to v akreditovaných vzdelávacích programoch
ďalšieho vzdelávania, akreditovaných programoch na získanie konkrétnej odbornej
zručnosti, programoch na získanie praktických skúseností a iných,
¾ vzdelávaním a prípravou pre trh práce zamestnanca realizovaným zamestnávateľom
v záujme ďalšieho pracovného uplatnenia svojich zamestnancov formou
všeobecného vzdelávania a prípravy pre trh práce a špecifického vzdelávania.
Tabuľka 3 Štruktúra vzdelávacích aktivít pre UoZ a Zoz v okrese Komárno za roky 2009‐2010

Názov kurzu
Opatrovateľka starých a chorých
Užívateľ výpočtovej techniky
Pracovník SBS
Obsluha motorových a VZV
Jednoduché a podvojné účtovníctvo
Chcem pracovať
Manikúra a nechtový dizajn
Obsluha osobných počítačov
Nemecký jazyk pre opatrovateľky
Kuchár
Spolu

2009
60
0
5
24
0
80
4
20
0
0
193

2010
40
40
31
0
30
0
0
0
15
10
166

Zdroj: Regionálna analýza trhu práce okresu Komárno 2009, Výročná správa o činnosti ÚPSVR
Komárno za rok 2010

80

Výročná správa o činnosti ÚPSVR Komárno za rok 2010. Dostupné na internete :
http://www.knupsvr.sk/documents/Výročná%20správa%20o%20činnosti%20ÚPSVaR%20Komárno%202010.pdf
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V roku 2009 sa vzdelávania a prípravy pre trh práce zúčastnilo 193 uchádzačov
o zamestnanie, z toho 115 žien, čo predstavuje 59,60 %. Vzdelávanie sa realizovalo na
základe regionálneho plánu vzdelávania a prípravy pre trh práce, pri tvorbe ktorého sa
vychádzalo z požiadaviek zamestnávateľov v okrese, úspešnosti kurzov realizovaných
v predchádzajúcom období a tiež zo záujmu UoZ. Vzdelávania a prípravy pre trh práce sa
zúčastnilo 79 znevýhodnených UoZ, z toho najviac: občania nad 50 rokov – 45,60 %, skupina
dlhodobo nezamestnaných UoZ – 24 %, občania, ktorí sa stali nezamestnanými z dôvodu
skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov – 22,80 %, rodičia, ktorým súd
zveril dieťa do starostlivosti – 12,70 %, skupina absolventov škôl – 10,10 %.V roku 2010
ÚPSVR Komárno obdržal 1028 žiadostí na vzdelávanie a prípravu pre trh práce UoZ a ZoZ,
pričom vychádzajúc z tabuľky, v roku 2009 bolo 193 zaradených do kurzov a v roku 2010 len
166 UoZ , a to z dôvodu nedostatočnej výške pridelenia finančných prostriedkov na realizáciu
daného nástroja aktívnej politiky trhu práce.
Tabuľka 4 Štruktúra vzdelávacích aktivít v rámci § 47 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v okrese Komárno za rok 2009

Názov kurzu
Infor. a komunikačné technológie
Jazykové kurzy
Práca s interaktívnou tabuľou
Manažérstvo kvality
Interný auditor kvality a systému
Zváračský kurz
Spolu

2009
188
35
55
10
16
45
349

Zdroj: Regionálna analýza trhu práce okresu Komárno 2009

V roku 2009 bolo u 12 zamestnávateľov vzdelávaných 349 zamestnancov, z toho 117
žien, z kategórie znevýhodnených bolo celkom 135 zamestnancov. Príspevok na vzdelávanie
zamestnancov bol vyplatený vo výške 290 888,58 €.
Tabuľka 5 Štruktúra vzdelávacích aktivít v rámci § 47 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v okrese Komárno za rok 2010
Názov kurzu
2010
Práca na PC
98
Rozvoj osobných zručností
53
Rozvoj profesijný h kompetencií
38
personálu predajní
Technológia spracovania kovov
26
Manažérske zručnosti
9
Spolu
224
Zdroj: Výročná správa o činnosti ÚPSVR Komárno za rok 2010.
Dostupné na internete :
http://www.knupsvr.sk/documents/Výročná%20správa%20o%20činnosti%20ÚPSVaR%20Komárno%202010.pdf

ÚPSVR v roku 2010 obdržal 19 žiadostí pre 270 UoZ/ZoZ na vzdelávanie a prípravu pre
trh práce zamestnanca v celkovej výške 407 007,20 Eur.
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V roku 2010 ÚPSVR Komárno uzatvoril 12 dohôd s 11 zamestnávateľmi na
vzdelávanie
a prípravu pre trh práce pre 224 zamestnancov. Z celkového počtu
vzdelávaných zamestnancov bolo 67 žien. Celkový počet znevýhodnených zamestnancov bol
61. Vzdelávanie bolo zamerané na získanie všeobecných vedomostí, zručností a schopností,
ktoré dokážu zúčastnení zamestnanci využiť pri práci u súčasného ale aj u budúcich
zamestnávateľov. Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca bolo v celkovej výške
314 433,20 Eur financované zo ŠR.

ZÁVER
Výchova a vzdelávanie má pre napĺňanie plnohodnotného života občanov obrovský
význam. Vzdelávanie a odborná príprava sú rozhodujúcimi faktormi , ktoré prispievajú
k rozvoju osobnosti, sociálnemu začleneniu jednotlivca a sebarealizácii. Preto je nevyhnutné
mať na zreteli aj v rámci regiónu význam formálneho aj celoživotného vzdelávania a tým
rozvíjať u jedinca jeho vrodené aj získané schopnosti. Rozvoj ľudských zdrojov v okrese
Komárno, a teda zvyšovanie ľudského potenciálu sa realizuje formálnymi aj neformálnymi
metódami celoživotného vzdelávania, ktorého zásadnou podstatou je rozvoj regiónu, čím je
zabezpečená kontinuita zvyšovania kvality života človeka. Východiskom je efektívnejšie
využívanie možností a zdrojov v rámci implementácie projektov zameraných na vzdelávanie
ľudských zdrojov, zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých či už so zreteľom na pohlavie,
alebo dosiahnuté vzdelanie.
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THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN REGIONAL DEVELOPMENT
‐ EUROPEAN QUALIFICATION FRAME IN TERTIARY EDUCATION IN
CASE OF POLAND
Ewa MATUSKA, Joanna GRUBICKA, Mariusz BRUNKA

Abstract: The paper aims to stress current challenges connected with links between human capital potential
and regional development in context of the role of tertiary education. Two main effects of the issue:
quantitative and qualitative are shortly discussed. The frame of Global Competitiveness Index of 27 – UE
member countries ( 2010) is used to prove the correlation between competitiveness of regions and its indexes in
area of higher education and training. In last part the main rules of European Qualification Framework in
polish national current legislative process are shortly described as an example of implementing recommended
by UE procedure to provide good quality of tertiary education.
Keywords: human capital, competitiveness in regional development, law and quality of tertiary education

INTRODUCTION
There are surely many determinants driving regional development and
competitiveness of regions. Understanding the factors behind this process has occupied the
minds of scientists and politicians for hundreds of years. In area of economy the interest
switched from Adam Smith’s focus on specialization and the division of labour, thru
neoclassical economists’ emphasis on investment in physical capital and infrastructure, to
recent interest in ‘soft mechanisms’ and developing factors ‐ such as permanent education
and training, innovations, intelligent organizations, macroeconomic stability, good
governance, market efficiency, etc. As it is frequently assumed: the pace of socioeconomic
development of regions is less dependent on natural and corporeal resources, but much
more ‐ on incorporeal forms of capital and above all people – well educated and high skilled,
able and motivated to be cooperative, creative and innovative (Matuska, Figurska, 2009).
The objective of the paper is to explore by using statistic methods the issue of the
role of quality of human capital, applied to the tertiary education graduates by viewing it as
the structural factor shaping competitiveness of regions and regional growth. Higher
education institutions potential, perceived as a main source of high skilled workforces is
used as a background for indicating the main goals of current polish reform of tertiary
education implemented as legislation according to recommended by UE procedure of
European Qualification Framework (European Coucil, 2008). The final part of paper covers
some conclusions addressed to the new UE developmental strategy ‘Europe 2020’ ( Barroso,
2010).

1 HUMAN CAPITAL POTENTIAL AND REGIONAL DEVELOPMENT
GENERAL LINKS AND EFFECTS

‐

Although the possible links between quality of human capital and the speed of
economic development in common understanding are very well accepted although mostly
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represent only intuitive inter correlation (Bils, Klenow, 2000). Obviously, a set of surveys
confirm significant relation between citizens’ education and their income level and globally ‐
with the speed of economic growth (Badinger,Tondl,2002). 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 ( ILO, 2008). In literature we can find at least two
parallel ways of explanation of over mentioned relationships (Herbst, 2007 ):

-

-

first ‐ primary formulated by Lucas and later proved by many empirical studies
conducted on labour market ‐ based on direct link between personal
competencies (knowledge + skills + attitudes) of workforces and economic results
of the region they are engaged with. Administrative unit: commune, city, region,
etc. – rich with high human potential is more productive and creative ‐ and
because of it ‐ achieves higher income per capita;
second – shows at indirect impact of human capital quality on economic income
of the region. Thanks to technological progress and innovativeness of
organizations acting on concrete area and training high skilled workforces – step
by step the ‘common productivity of factors’ of the region is growing up.

High skilled human resources, able to create or to copy innovations, makes faster
regional development not only on the area of their acting but also ‐ by import of technology
and organizational solving ‐ they influence the growth of more weak regions and developing
them. Following some authors (Herbst, 2007, p.36), consequently, the two effects of
human capital can be distinguished:

-

-

an effect of high level of human capital ‐ as a qualitative result based on
innovative drivers and direct effect observed as high competitiveness of regions
with concentration of high skilled workforces;
an effect of increase of human capital ‐ as only quantitative (demographic)
indirect effect, able at most ‐ to bring increased productivity and where its
beneficiaries are the less developed regions , with low levels of human capital.

The two of over mentioned effects of human capital – qualitative as well
quantitative, are valuable for regional socioeconomic growth and interrelate. But what
counts, above all, quality rather than quantity of workforce in the regional economy.
Because of it, authors of the paper dedicated an attention the first one factor of human
capital – the quality of it, represented as a higher level of professional education and as
results of lifelong learning.

2 CORRELATION BETWEEN FACTOR OF HIGHER EDUCATION& TRAINING
AND COMPETITIVENESS OF THE REGION
The well accepted measure for benchmarking overall competitiveness of countries
and regions represents Global Competitiveness Index (GCI) which weighted average of many
different components, each measuring a different aspect of competitiveness (Schwab, 2010).
The Global Competitiveness Index (GCI) identifies how a country’s performance improves or
deteriorates under certain assumptions. The final GCI scores are computed as a weighted
average of three sub indexes, which describe basic requirements, efficiency enhancers, and
innovation and sophistication factors. Components of GCI are grouped into 12 pillars of
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economic competitiveness, between them Higher education and training is indicated as
pillar nr 5th (Schwab, 2010, p. 9).
All pillars of competitiveness are presented on Fig 1.
Basic requirements
• Institutions
• Infrastructure
• Macroeconomic
environment
• Health and primary
education

Key for
factor-driven
economies

Efficiency enhancers
• Higher education and
training
• Goods market efficiency
• Labor market efficiency
• Financial market
development
• Technological readiness
• Market size

Key for
efficiency‐driven
economies

Innovation and
sophistication factors
• Business sophistication
• Innovation

Key for
innovation‐driven
economies

Fig 1. Pillars of global competitiveness and their allocation into factors
Source: own elaboration on the basis: Schwab (ed.), The Global Competitiveness Report 2010‐2011,
World Economic Forum, 2010, p. 9.

It is however worth to remark, that described pillars are not independent: they tend
to reinforce each other, and a weakness in one area often has a negative impact on other
areas. The innovation (pillar 12) will be rather impossible without a well‐educated and
trained workforce (pillars 4 and 5) that are adapting at absorbing new technologies (pillar 9),
and without sufficient financing (pillar 8) for R&D or an efficient goods market that makes it
possible to take new innovations to market (pillar 6). Pillars are aggregated into a single
index, which allows to compare particular countries in respect to the efficiency in area of
the each pillar.
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As an example we present quantitative differences in pillar of ‘higher education &
training’ scores in group of UE member countries with division for UE ‐12 new members
countries (which have joined UE since 2004) and the old UE ‐15 countries (see Fig 2.)

Score of HE&T UE- 12

Score of HE&T UE- 15

x = 4,837

y = 5,285

Fig 2. Scores of factor of ‘higher education & training’ ( HE&T) in Global Competitiveness Index
2010‐2011, selected for UE member countries – with division for UE ‐12 new
and UE ‐15 old members countries
Source: own elaboration on the basis : Schwab ( ed.) ,
The Global Competitiveness Report 2010‐2011, World Economic Forum,2010, p. 20‐21.

The interesting issue for authors of the paper was: if really exists significant
correlation between both indexes: Global Competitiveness Index (GCI) and index of ‘higher
education & training’ (HE&T) for group of UE‐ 27 countries. The statistical calculation by
using measure of Spearman’s index of correlation was conducted.
Respective data are collected in Tab.1.
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Tab.1 Data for calculating correlation between global competitiveness and pillar of ‘higher education
and training’ in 27‐EU countries

Source: own elaboration on the basis: Schwab ( ed.), The Global Competitiveness Report 2010‐2011,
World Economic Forum,2010, p. 20‐21.

Using above data (Tab.1) we were checking possible correlation effect between
‘global competitiveness’ index and the index of ‘higher education and training’ by using
statistic measure of Spearman correlation. The respective calculation was as follow:
n

rxy =

∑ (x
i =1

n

∑ (x
i =1

i

i

− x )( y i − y )

− x)

2

n

∑(y
i =1

i

− y)

= 0,843

(1)

2

The obtained result allocated between numbers: 0,7‐ 0,9 means ‘very strong
correlation’. Therefore it can be concluded: the
correlation between ‘global
competitiveness’ index and the index of ‘higher education and training’ in trial of 27‐UE
countries is statistically proved as significant. The visualization of this interference presents
Fig 3.
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Fig. 3 Correlation between index of Global Competitiveness Index (GCI) and index of ‘higher
education & training’ ( HE&T) in UE‐ 27 countries
Source: own elaboration on the basis: Schwab ( ed.),
The Global Competitiveness Report 2010‐2011, World Economic Forum,2010, p.20‐21.

Over mentioned result repeatedly confirms relations between global competitiveness
of region and the factor of higher education and training represented by its workforce and
completely agree with all predictions and forecasts formulated for skill’s demands for
current and future jobs on labour market (Commission of UE Communities, 2009; Grubicka,
Nowak, 2011). Majority of them are likely to require higher levels and a different mix of
skills, competences and qualifications. It is the effect of speed of changes in society
together with globalization, demographic changes and rapid technological developments,
including digitalization of productive processes. Everything of these present new challenges
and opportunities for third level institutions. Because of it ‐ according to directives of
updated Lisbon strategy ‐ the new developmental Europe 2020 strategy (Barroso,2010) –
the current indexes of young studying people in whole UE are quite satisfying (see Fig.4).
173

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji – 2. ročník

Fig. 4 Students in tertiary education ‐ as percentage of 20‐24 years old, 2008
Source: Turchetti, Géré , Education in Europe‐key statistics, Eurostat, Data in focus, 37/ 2010, p.3

However, as it is perfectly known ‐ quantity not always (and very often not) means
quality. The solely existence of institutions of higher education and significant amount of
their graduates in a region doesn’t represent most adequate measure of the value of
human capital and aren’t sufficient conditions for predicting progressive regional
development. The key issue is quality of these institution and the quality of process of
training their offer to their customers – students and all stakeholders in surroundings. And
this is a part of consequent European educational policy. This policy is represented by many
initiatives between them most important are: Bologna Process, European Qualification
Framework and general formula of Lifelong Learning policy.
To illustrate UE basic educational law standards defined on national level authors of
the paper decided to indicate the main issues of the polish reform of tertiary education
system which is currently implemented in Poland.

3

THE QUALITY OF HUMAN CAPITAL ‐ IMPLEMENTING OF EUROPEAN
QUALIFICATION FRAME IN AREA OF TERTIARY EDUCATION IN CASE OF
POLAND

As we proved above, the academic institutions have a pivotal role to play in the
success of society and economy and their capacity to adapt to these changes and seize new
opportunities is crucial. And it is obvious that to ensure high quality academic education
necessary is interference by the legislature. On the other hand it is important to leave adequate
autonomy of universities and the relative freedom of student education program.
This issue still has an enduring interest among theorists in various disciplines of science

(Russell,1993; Menand, 1998).
Provisions of the act of July 27, 2005. ‐ Law on Higher Education in the art. 4 established the
principles of the organization of the directory of graduate education in Poland. It includes the

autonomy of universities in all areas covered by law, decreed the principle of freedom of
teaching, research and academic work, entering college in the national system of education
and science, while allowing their institutional missions, including exploration and
communication of truth through research and education of students, targeting schools in
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collaboration with socio‐economic environment, while limiting government interference in
university affairs solely to cases sanctioned rules of statutory rank.
81

These principles received further development in the amended regulations in 2011 of the
Act. In this light, among other things, defines terms such as: faculty (Article 2. 1 point 14), the area
of education (Article 2. 1 point 14a), a program of education (Article 2. 1 point 14b), the standards
education (Article 2. 1 pt 18) , and their levels of qualifications (Article 2. 1 point 18b, 18e‐i), the
effects of education (Article 2. 1 pt 18c), credits (Art. two paragraphs. 1 point 18d) and the profile of
education (Article 2. 1 point 18e).
This procedure is also applied to determine the legal definition of the term of 'National
Qualifications Framework for Higher Education ‘, by which the legislature meant: “to determine
the effects of training, qualifications gained in the Polish system of higher education”. And art. 9
paragraph 1 item 2 of the Act established mandatory legislative delegation to regulate the details in
the form of appropriate legislation.
The process of implementation to the Polish law is an expression of the qualifications
framework to adapt to the recommendations of the European Union, representing not only the
implementation of the Bologna Process, but moreover ‐ the next stage of creating an integrated
labour market. The latter faces barriers in the form of lack of corresponding rules for the assessment
obtained during qualification studies. And paradoxically, the degree of technical standardization
gives a wider field of use of such products in the common market than the ability to use knowledge,
skills and experience, which had acquired different types of college graduates. Hence, the EU

council and the parliament decided to issue a recommendation of 23/04/2008 on the
establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning ( EQF)82.
Universities have begun to describe their modules and study programs not only in terms of
inputs, such as teaching hours or text books, but also in terms of outputs, i.e. learning
outcomes: what students know, understand and can do after a process of learning. This is
the key change in approach to educational process – the stress on skills and competences of
graduate and his adaptability on labour market after studying.
Acting as EU secondary legislation, they are non‐binding, being just a suggestion from the
83
EU authorities in relation to the Member States in order that no specific action . There are not only
formulated six specific recommendations directory for EU member states, but next to give reasons
of regulation, also approved the relevant intentions of the European Commission in this regard. The
relevant Annexes to the Act, contains the necessary definitions (including the concept of ‘National
Qualifications Framework’), the descriptors that define the levels of the European Qualifications
Framework (EQF) and the common principles of quality assurance in higher education and
vocational education and training in the context of the EQF.

When determining the legal qualifications framework at EU and national level began
with the most important element to develop common standards for procedures in this area,
based on the introduction of these regulations at each university. Thus, both EU bodies and
national authorities respect the principle of autonomy of higher education in the sphere of
81

Act of 18 March 2011 amending the Act ‐ Law on Higher Education, the Law on Academic Degrees and the
Academic Title and Degrees and Title in the field of art and certain other acts (OJ 2011 No. 84 pos. 455)
82
Official Journal of the European Union 2008 / C 111/01.
83
In Poland, work on implementing the EQF initiated ordinance No. 13 of 17.02.2010, the Prime Minister on
the Inter ministerial Team for learning throughout life, including the National Qualifications Framework
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development carried out in their curricula. Their only intention is to coordinate efforts aimed at
enabling graduates to competition in the labour market, which is one of the important indicators to
assess the level of education at the university. In the case of universities themselves can also be seen
in the solutions decided preference for the principle of the leading centers, characterized by the
highest level of education.
EU and national solutions in this respect, earn their natural complement in acts of domestic
universities, which take the form of acts there, their bodies (eg. dean orders, resolutions of the
Senate) are set in specific forms and publications, and subject to internal use at certain times. As a
result, they form a set of regulations in the public relations company with its users, making each
party entitled to the legal relationship or bound in a range of issues. On this principle, the

university has an obligation to provide educational services in accordance with its scope (for
example in the form of a concrete implementation of the curriculum) and student will be
able to find this reflected in official documents confirming the fact that not only achieve its
specified level of education (for example: diploma, certificate , certificate), but also provide
specific learning outcomes at that level.
The latter in turn should correspond to the effects obtained in other universities of
the kind. This procedure greatly facilitates the very nature of the legal framework of
qualifications. They have the status of specific sources of administrative law with elements
of technical standards. While such studies is an act of terms containing only the provisions of
law, whereas in the case of qualifications frameworks partly determines its technical nature.
It consists of the assumption that it is possible in the case of a graduate qualification in
standardization based on objective indicators (like for example ECTS). Although in the case
of technical standards so far dominated the assumption that they only define the technical
sciences, to the needs of cooperative relations (for example the fact that studying at various
universities) or improve the usefulness (quality) of articles (in our terms of graduates), we
are often faced with the need to give the binding nature of the standards bodies.
Universities will therefore be legally obliged not only to implement the educational
plan, but determined to some extent assumed the obligation to obtain the qualification
results in the form of specific learning outcomes. And everything – because of the standard
of good quality of studying process with vision of future satisfaction of graduates and all
stakeholders – including widely defined region where graduates will find their job after
studies.

CONCLUSION
The paper covers main theoretical effects already realized for links between human
capital potential and regional development with stressing the impact of standardized tertiary
education and lifelong learning of workforces to the issue. Statistically was proved
significant correlation between last overall competitiveness index (GCI, 2010) of the region
and factor of higher education and training on the trial of 27‐ UE member countries. The
main rules of legislative process of quality standards to tertiary education on national level
on the example of polish current reform of higher education is showed as an
implementation of the recommended by UE procedure of European Qualifications Framework.
The procedure is summarized as an adequate tool for building stronger potential of human capital in
a region.
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ANALÝZA ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU
TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Tibor MIKUŠ

Abstrakt: Článok sa zaoberá analýzou ľudského potenciálu Trnavského samosprávneho kraja a predstavuje
rozvojový dokument. Obsahuje súbor opatrení a aktivít, realizáciou ktorých sa zabezpečí naplnenie poslania a
vízie Trnavského samosprávneho kraja, trvalo udržateľný sociálno‐ekonomický rozvoj, zlepšenie kvality života a
zvýšenie atraktívnosti kraja.
Kľúčové slová: Analýza. Akčné plány. Aktivita. Ľudský potenciál. Projekt, Samospráva. Stratégie. Sociálny
rozmer. TOP – región. Trnavský samosprávny kraj. Vlastenectvo.

ÚVOD
Ľudský potenciál ako ťažiskový faktor rozvoja sídelného a územného spoločenstva
rozhoduje o využívaní ostatných potenciálov. Istá kapacita (početnosť) ľudských zdrojov
vytvára v značnej miere rozvojový rámec sídelného organizmu, podmienky na život, prácu,
voľný čas, vzdelávanie, zdravotnícke a sociálne služby. Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť
existujúci ľudský potenciál Trnavského samosprávneho kraja, možnosti jeho uplatnenia,
navrhnúť zlepšenie prípadného nepriaznivého stavu. Charakterizoval som polohu a
postavenie kraja v rámci celej republiky, koncentráciu vzdelávacích, kultúrnych inštitúcií,
služieb, priemyselných podnikov a firiem. Zámerom bolo zvýrazniť vklad Trnavského
samosprávneho kraja k zvyšovaniu ľudského potenciálu obyvateľov kraja.

1 TEORETICKÝ ROZBOR
1.2 Trnavský samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj84 sa nachádza v juhozápadnej časti SR. Tvoria ho tri
svojrázne regióny – Trnavský región v centrálnej časti kraja, Záhorie na severozápade a Žitný
ostrov na juhu. Na severe hraničí s Českou republikou, na severozápade s Rakúskom na juhu
s Maďarskom. V rámci územno‐správneho usporiadania SR v zmysle zákona č. 221/1996 Z. z.
o územnom a správnom usporiadaní SR v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon č.
221/1996 Z. z.“) má spoločné hranice s Bratislavským, Nitrianskym a Trenčianskym
samosprávnym krajom.
Má silnú dopravnú infraštruktúru. Na jeho území leží Letisko Piešťany, spravuje 1684
kilometrov ciest II. a III. triedy, prechádzajú ním dôležité diaľnice a cesty I. triedy, plánovaný
je koridor CETC, ktorý spojí sever s juhom Európy ako súčasť Pan‐Európskeho koridoru
(TEN‐T).
84

Samosprávnym krajom sa na účely tohto dokumentu rozumie vyšší územný celok podľa § 2 zákona č. 221/1996 Z. z. o
územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
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1.3 Všeobecná charakteristika Trnavského samosprávneho kraja
Špecifickým znakom TTSK je jeho funkčná a územná väzba na hlavné mesto SR
Bratislavu. Cez kraj prechádzajú tri sídelné rozvojové osi celoslovenského významu –
západná, ktorá spája Viedenskú a Sliezsku aglomeráciu pozdĺž Považia; južná, ktorá spája
hlavné mesto s druhým najväčším mestom krajiny Košicami; a západná prechádzajúca
Záhorím do Českej republiky.
1.4 Územno‐správne riešenie
Podľa územno‐správneho usporiadania v zmysle zákon č. 221/1996 Z. z. sa TTSK člení
na 7 okresov: Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava,v
ktorých sa celkovo nachádza 251 obcí. Koncentrácia sídelnej štruktúry je 6 obcí na 100km2,
teda mierne nad priemerom SR. Koncentrácia obyvateľstva je výrazná najmä v 16 obciach,
ktoré majú štatút mesta. V dedinách, ktoré tvoria takmer 94 % z počtu obcí kraja, žije 50,93
% obyvateľov. Najviac v okrese Dunajská Streda (60,9 %) a najmenej v okrese Skalica
(33,07 %).
1.5 Postavenie Trnavského samosprávneho kraja v rámci SR
TTSK patrí k najmenším krajom na Slovensku tak z hľadiska rozlohy, ako aj počtu
obyvateľov. Zaberá územie 4 147 km2 (podľa zdrojov TTSK 4 148 km2, t. j. 8,5 % z celkovej
rozlohy Slovenska), čím sa zaraďuje na predposledné miesto z celkovo ôsmich
samosprávnych krajov v SR. Z hľadiska počtu obyvateľov je TTSK najmenší z krajov na
Slovensku. K 31.12.2006 mal kraj podľa údajov Štatistického úradu SR (ďalej len „ŠÚ SR“) 555
075 obyvateľov, čo predstavuje 10,3 % z celkového počtu obyvateľov žijúcich na Slovensku.
Hustotou obyvateľstva menej ako 134 obyvateľov na km2 sa kraj zaraďuje na druhé miesto
medzi krajmi SR (nasleduje za Bratislavským krajom) a na základe tohto ukazovateľa ho
možno podľa charakteristík OECD85 považovať za vidiecky región.

2 ANALÝZA POTENCIÁLU TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
2.1 Analýza prírodného potenciálu ‐ klimatické faktory
Rozloha TTSK s ohľadom na klimatické podmienky SR umožňuje tomuto regiónu
naplno využívať všetky priaznivé faktory (napríklad teplota vzduchu alebo nadmorská výška)
na efektívnu poľnohospodársku činnosť. Podľa údajov Výskumného ústavu pôdoznalectva a
ochrany pôdy (ďalej len „VÚPOP“) spadá 54,6 % rozlohy TTSK do veľmi teplého, veľmi
suchého, nížinného regiónu. 30,9 % rozlohy TTSK sa zaraďuje medzi teplý, veľmi suchý
región. Ďalších 12 % predstavuje región dostatočne teplý, suchý, pahorkatinový. Zvyšných
2,5 % spadá do regiónu mierne teplého až mierne chladného s miernou vlhkosťou. Vzhľadom
na to, že prevažná časť TTSK sa vyznačuje veľmi suchými oblasťami, v oblasti
poľnohospodárstva je nevyhnutné zabezpečenie dostatočného množstva závlahových vôd.

85

OECD definuje vidiecke regióny na základe hustoty obyvateľstva žijúceho v regióne na úrovni NUTS III, pričom za vidiecke
regióny považuje regióny NUTS III s menej ako 150 obyvateľmi na km2.
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2.2 Analýza prírodného potenciálu ‐ vodohospodárske faktory
K 1.1.20010 zaberali vodné plochy v TTSK 14 609 ha, čo predstavuje 3,4 % celkovej
rozlohy kraja. Medzi tečúcimi povrchovými tokmi dominujú rieky Dunaj, Váh, Morava, Malý
Dunaj a Dudváh. Na nich a ich prítokoch sú vybudované viaceré vodné nádrže. Koncepcia
rozvoja vodnej dopravy v SR definuje v TTSK vodné cesty na riekach Dunaj, Váh a Morava.
Medzi najdôležitejšie vodné plochy v TTSK patrí Vodné dielo Drahovce – Madunice s
celkovým objemom 12 500 mil. m3, ktoré zároveň slúži na výrobu energie (inštalovaný výkon
43,2 MW), ako aj na ochranu obcí a poľnohospodársky využívaných pozemkov proti
povodniam. K ďalším významným vodným plochám patrí vodná nádrž Kráľová s celkovým
objemom 65,47 mil. m3, ktorá je rovnako využívaná aj na energetické využitie, vodný zdroj
pre veľkoplošné závlahy v poľnohospodárstve, ako aj na zmierňovanie účinkov povodní.
Najväčšie a najznámejšie z vodných diel je Vodné dielo Gabčíkovo. Toto plní viacero
dôležitých úloh: ochranu pred povodňami, ktoré v minulosti spôsobovali na priľahlom území
Dunaja rozsiahle záplavy; zabezpečenie plynulej celoročnej lodnej dopravy; výrobu
elektrickej energie v objeme cca 8 % ročnej spotreby Slovenskej republiky; stabilizáciu koryta
Dunaja a vytváranie podmienok pre ochranu vnútrozemskej delty Dunaja ako i možností pre
rozvoj cestovného ruchu v celom priľahlom území. Najdôležitejším zdrojom podzemnej vody
v TTSK je Žitný ostrov, ktorý vláda vďaka jeho prirodzenej schopnosti akumulácie vôd
vyhlásila za chránenú vodohospodársku oblasť (CHVO). Celý Žitný ostrov je obrovskou
zásobárňou pitnej vody, pod jeho povrchom sa nachádza asi 10 miliárd m³ kvalitnej pitnej
vody. Celkové využiteľné množstvo podzemnej vody tejto CHVO prestavuje 18 m3/1s. V
chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť len vtedy, ak sa
zabezpečí všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich
tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásobovania. 86
TTSK je bohatý na výskyt minerálnych a geotermálnych prameňov. V jednotlivých
okresoch sa nachádza viacero vrtov, studní a prameňov. Najviac ich je v okresoch Senica,
Piešťany a Dunajská Streda. Tieto pramene majú široké využitie v kúpeľnej liečbe, v
cestovnom ruchu (termálne kúpaliská a wellness centrá), ale aj ako alternatívne zdroje
energie.
2.3 Analýza prírodného potenciálu ‐ pôdne faktory
Z celkovej rozlohy TTSK zaberá poľnohospodárska pôda viac ako 70 %, čo tento kraj
podľa ukazovateľa podielu poľnohospodárskej pôdy na celkovej výmere kraja radí v rámci SR
na druhé miesto za Nitrianskym samosprávnym krajom. TTSK patrí medzi najproduktívnejšie
poľnohospodárske kraje SR.
Výmera poľnohospodárskej pôdy v TTSK naberá negatívny trend. Dochádza k jej
postupnému znižovaniu. Z uvedeného vyplýva, že na úkor poľnohospodárskej pôdy rastie
pôda nepoľnohospodárska. Produkčná schopnosť poľnohospodárskych pôd na území kraja je
veľmi vysoká. TTSK má najväčšie zastúpenie černozemí, hnedozemí a čiernic. Zodpovedá
tomu i štruktúra osevných plôch, z ktorých najväčšie zastúpenie majú obilniny, olejniny,
cukrová repa a viacročné krmoviny, kde sa dosahujú aj najvyššie hektárové úrody v rámci
krajov SR.
86

Činnosti, ktorých vykonávanie je v CHVO zakázané, definuje § 27, ods. 4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
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TTSK je rovnako charakteristický aj svojou vinohradníckou tradíciou. Celková výmera
vinohradov v TTSK predstavuje 4 302 ha, t. j. 1,04 % z celkovej rozlohy. Aj napriek
nevýraznému podielu viníc na celkovej výmere poľnohospodárskej pôdy TTSK zohráva
v rámci SR významnú úlohu v produkcii viniča. Lesy v TTSK zaberajú plochu 65 315 ha, čo
predstavuje 15,75 % plochy kraja. TTSK tak spolu s Nitrianskym samosprávnym krajom
predstavujú regióny s najnižším percentom lesnatosti v rámci SR. Z geografického hľadiska je
najväčšia časť lesov TTSK sústredená v pohorí Malé Karpaty. Lesy TTSK poskytujú bohatosť
zveri hlavne srnčej a diviačej, v podhorských oblastiach aj danielej a muflónej zveri.
2.4 Analýza prírodného potenciálu ‐ environmentálne faktory
Na kvalitu života súčasnej i budúcej populácie sústredenej v TTSK výrazne vplýva aj
ochrana životného prostredia. Hospodársky rozvoj TTSK na jednej strane zhoršuje kvalitu
životného prostredia, na strane druhej sprísnené environmentálne normy a stimuly ponúkajú
priestor pre inovácie a podnikateľské príležitosti, vedúce k zníženiu environmentálnych rizík
a zachovaniu trvalo udržateľného rozvoja. Podľa environmentálnej regionalizácie SR
vyjadrujúcej stav životného prostredia (ďalej len „ŽP“), mieru pôsobenia rizikových faktorov
ŽP a prierezové hodnotenie ŽP zasahujú do TTSK dve ekologicky zaťažené oblasti, a to
Bratislavská a Dolnopovažská. Samotnými Stratégia rozvoja vidieka na území Trnavského
samosprávneho kraja 30 znečisťovateľmi sú subjekty v TTSK i mimo neho. Vysokým stupňom
znečistenia sa v rámci TTSK vyznačujú predovšetkým rieky Trnávka a Dolný Dudváh. Stav
životného prostredia v TTSK charakterizujú viaceré ukazovatele kvality ŽP v kraji. Jedným z
týchto ukazovateľov je aj výmera zelene. Zeleň patrí k rozhodujúcim faktorom kvality života v
mestách a na vidieku. TTSK sa v celkovej výmere zelene radí na šieste miesto, za ním
nasledujú už len TSK a ŽSK.
Medzi významné CHÚ patrí Dolina Hlboče s výmerou 123 ha, ktorá bola vyhlásená za
národnú prírodnú rezerváciu v r. 1981. Dolina má dĺžku asi 1 km a v jej hornej časti je jediný
vodopád v Malých Karpatoch o výške asi 9 m. Ďalšou významnou národnou prírodnou
rezerváciou je Klátovské rameno. Na ploche 306,4 ha ochraňuje biotopy lužných vŕbovo‐
topoľových a jelšových lesov, prirodzených eutrofných a mezotrofných stojatých vôd s
vegetáciou plávajúcich a ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo
Hydrocharition, nížinné a podhorské kosné lúky, lužné dubovo‐brestovo‐jaseňové lesy a
karpatské a panónske dubovo‐hrabové lesy. Národná prírodná rezervácia Zelienka
zabezpečuje ochranu zvyškov pôvodných močiarnych a rašeliniskových biocenóz Záhorskej
nížiny s výskytom zriedkavých druhov rastlín na vedeckovýskumné a náučné ciele. Na území
TTSK sa nachádza viacero významných lokalít navrhnutých do sústavy chránených území
NATURA 2000. Jej cieľom je zabezpečiť ochranu najvzácnejších a ľudskou činnosťou
najohrozenejších druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných
biotopov s osobitným zreteľom na biotopy a druhy významné z hľadiska zachovania
prírodného bohatstva a rozmanitosti biologickej diverzity z pohľadu EÚ ako celku, teda
nielen biotopy a druhy posudzované ako významné z hľadiska jednotlivých členských štátov.
V rámci sústavy NATURA 2000 sa rozlišujú 2 typy chránených území:
∙ osobitne chránené územia (Special Protection Areas)87
∙ osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation)88
87

Je vyhlasované na základe ustanovení smernice Rady Európskych spoločenstiev č.. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich
vtákov, v národnej legislatíve označované ako chránené vtáčie územia
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3 ANALÝZA ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU
3.1 Základné ukazovatele
Na území TTSK žilo ku koncu decembra 2010 celkom 563 081 obyvateľov. V apríli roku
2011 bolo v našom kraji 294 996 ekonomicky aktívnych obyvateľov (zdroj ÚPSVaR)
a evidovaná miera nezamestnanosti 8,26%, oproti roku 2010 vzrástla o 0,09%. Priemerná
nominálna mesačná mzda v kraji v roku 2010 vzrástla na 782 €. Najvyššie boli v sektore
distribúcií elektrickej energie, plynu a vody, finančného sprostredkovania a ťažbe nerastných
surovín. Najnižšie nominálne mzdy boli v sektore služieb.
Migrácia obyvateľstva v TTSK v posledných rokoch vzrástla. Saldo sťahovania na 1000
obyvateľov v kraji je 3,6‐násobne vyššie ako je priemer v SR, avšak od roku 2004 dochádza k
spomaleniu v migračnom pohybe a dynamika pohybu obyvateľov TTSK v rámci krajiny klesá.
Pohyb obyvateľov vo vnútri kraja je v porovnaní s BSK i NSK nižší. Najvyšším saldom
sťahovania na 1000 obyvateľov sa vyznačujú južné okresy TTSK Dunajská Streda (v roku 2006
až 5,81 obyvateľa) a Galanta (v roku 2006 2,28). Do TTSK sa ročne z ostatných krajov v SR
prisťahuje priemerne 3 360 obyvateľov a vysťahuje sa do nich asi 2 350 obyvateľov. V rámci
TTSK rastie počet obyvateľov najrýchlejšie v okrese Dunajská Streda.
Priemerná hustota obyvateľstva v kraji je 133,8 obyvateľa na km2, pričom v
poslednom desaťročí sa výrazne nemení. Hustota osídlenia v kraji nie je rovnomerná,
odlišuje sa v jednotlivých okresoch. Najviac obyvateľov v priemere na 1 km2 žije v okrese
Trnava (172 obyvateľov). Najnižšia hustota obyvateľstva je v okrese Senica, kde žije
priemerne 89 obyvateľov na km2.
Podiel vidieckeho obyvateľstva v TTSK v posledných rokoch stagnuje. Problém
vyľudňovania vidieckych oblastí, ktorému čelia viaceré európske krajiny, nepatrí k
problematickým oblastiam kraja. Podiel obyvateľstva vo vidieckych regiónoch kraja klesol
medzi rokmi 2003 a 2006 o 0,13 %. Keďže TTSK nemá charakter výrazne vidieckeho kraja,
vzdialenosť miest a ostatných obcí nie je vzhľadom na rozlohu kraja veľká a vybavenosť miest
pre vidiecke obyvateľstvo je pomerne dobre dostupná, nemožno očakávať výraznejšiu
zmenu v podiele vidieckeho obyvateľstva v kraji ani v ďalších rokoch. Naopak, v súvislosti s
rastom cien bytov v mestách a meniacimi sa preferenciami obyvateľov ohľadne bývania, keď
stále viac obyvateľov je ochotných cestovať do zamestnania v meste z pokojnejšieho a z
hľadiska nákladov na bývanie lacnejšieho vidieka, je možné predpokladať mierny nárast
vidieckeho obyvateľstva, čo sa ale bude týkať najmä väčších obcí, ktoré nespadajú do
kategórie vidieckych sídiel zadefinovaných vyššie.
Podiel žien vo vidieckych sídlach (50,8 %) je takmer o percento nižší ako v ostatných
sídlach kraja (51,7 %).
Priemerný vek obyvateľov TTSK (cca 38 rokov) je mierne nad priemerom SR. Okresmi
s najstaršími obyvateľmi sú Piešťany a Trnava. V prevažne vidieckych okresoch v dôsledku
poklesu pôrodnosti sa mení aj veková štruktúra obyvateľstva v súlade s demografickými
trendmi v severnej a západnej Európe. Medzi rokmi 2001 a 2006 klesol v kraji podiel
populácie v predproduktívnom veku (1‐14 rokov) o 2,66 %.
Starnutie populácie dokazuje vývoj viacerých demografických ukazovateľov,
napríklad priemerný vek obyvateľov TTSK medzi rokmi 2001 a 2005 sa zvýšil o 1,34 roka a

88

Je vyhlasované na základe ustanovení smernice Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, v národnej legislatíve označované ako územia európskeho významu.
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index starnutia89 vzrástol v danom období zo 104,98 na 128,69. Najrýchlejším tempom starla
populácia v už spomenutých okresoch Piešťany a Trnava.
3.2 Ekonomická aktivita obyvateľstva
Podľa údajov ŠÚ SR k 31.12.2009 bolo v TTSK v kategórii ekonomicky aktívne
obyvateľstvo (EAO) evidovaných spolu 289,9 tis. obyvateľov, t.j. 52,2 % celkového počtu
obyvateľov TTSK, čo výrazne prevyšovalo celoslovenský priemer (47,44 %). Podiel EAO v
jednotlivých okresoch TTSK bol v roku 2006 pomerne vyrovnaný, pohyboval sa od 48,8 % v
okrese Galanta po 52,5 % v okrese Skalica. Zaujímavý je vývoj tohto ukazovateľa medzi rokmi
2001 a 2006, ktorý má opačný trend v porovnaní s priemerom SR. Podiel EAO vzrástol
najvýraznejšie v okresoch Galanta, Trnava a Piešťany, poklesol iba v okrese Dunajská Streda.
Na raste podielu EAO v analyzovaných okresoch sa podieľa prílev EAO z iných krajov SR, ktorí
prichádzajú za prácou. Najviac EAO je sústredených v okrese Trnava (23,41 %).
3.3 Nosné hospodárske odvetvia priemyslu TTSK
Trnavský samosprávny kraj vďaka svojmu umiestneniu (hraničí s tromi štátmi),
dopravnému spojeniu a vybavenosti sa stal priestorom, ktorý láka investorov a kde sa usídlili
a sídlia také významné firmy ako PSA, Samsung, Zentiva, Grafobal, INA, Wertheim, ŽOS,
Hydraulika, EUROPACK, TAURIS, IDC holding, SEMELROCK, Chemolak, Dr. Oetker, Hubert,
Semicron, Jasplastik‐sk, Bekaert, Delphi Slovensko, Johns Manville Slovakia, ZFSACHS
Slovakia, Slovenské liečebné kúpele, EBO, JAVYS, VUJE, VD – Gabčíkovo, Paroplynová
elektráreň a ďalšie. Značný význam a dôležitú úlohu v rozvoji zohrávajú aj priemyselné parky
na území Trnavského samosprávneho kraja, v ktorých sídlia významné zahraničné firmy, a to
– Priemyselný park Senica (180 ha), Priemyselný park Sládkovičovo – West (40 ha), Trnava
Logistický park (50 ha), Priemyselný park Sereď (41 ha) a Priemyselná zóna Hlohovec (25 ha).
3.4 Podpora podnikateľského priestoru zo strany TTSK
•
•
•
•
•
•

založenie združenia Automobilový klaster – západné – Slovensko, 23.11.2007 (TTSK, mesto
Trnava)
založenie Regionálneho inovačného centra Trnava
založenie združenia Elektrotechnický klaster – západné Slovensko, 1.6.2008 (TTSK, mesto
Galanta)
založenie združenia Energetický klaster – západné Slovensko, 2.12.2009 (TTSK, mesto
Trnava, regionálne ZMOS‐y)
založenia združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko, 1.12.2008 (TTSK, mesto
Galanta)
príprava založenia Akademického klastra – západné Slovensko v Piešťanoch (vzdelávanie pre
potreby cestovného ruchu a kúpeľníctva)

3.5 Hospodárska rada kraja je poradným orgánom predsedu TTSK. Jej zámerom je hľadať
vecne dobré riešenia hospodárskych a sociálnych problémov. Účastníci sú si vedomí, že
neexistuje recept na okamžité východisko z krízy, ale chápu nezanedbateľný význam
spoločných rokovaní, spoločných väzieb a nápadov.

89

Index starnutia vyjadruje počet osôb v poproduktívnom veku pripadajúci na 100 osôb v predproduktívnom veku
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3.6 Vzdelanostná štruktúra EAO v TTSK je v porovnaní s priemerom SR nižšia, podie
vysokoškolsky vzdelaných (10,6 %) je nižší o 3,1 %, zatiaľ čo podiel EAO s učňovským
vzdelaním bez maturity a nižším je v kraji vyšší o 5,7 % oproti priemeru SR.
3.7 Analýza spoločenského potenciálu
Spoločenský potenciál predstavuje spoločenské zdroje, z ktorých ľudia ťažia pri
dosahovaní cieľov. Vo vzťahu k rozvoju územia zohráva tento potenciál obzvlášť dôležitú
úlohu, je jedným zo základných atribútov, bez ktorého nie je možný rozvoj žiadneho územia.
Nemôže ho zastúpiť ani dostatočne vysoký ľudský potenciál (myslíme tým vysoký tak z
hľadiska kvantitatívneho, ako aj kvalitatívneho). Substitučný vzťah je možný skôr naopak,
Stratégia rozvoja vidieka na území Trnavského samosprávneho kraja t.j. vysoký spoločenský
potenciál môže v regióne čiastočne zastúpiť a substituovať nižší potenciál ľudský.
Spoločenský potenciál sa rozvíja prostredníctvom vzájomných väzieb obyvateľov, ich
zapájaním sa do spoločenského diania, vzájomnou spoluprácou, vytváraním spoločných
formálnych i neformálnych spolkov, verejno‐súkromných partnerstiev, sieťovaním
(vytváraním väzieb medzi jednotlivými aktérmi v regióne) a tvorbou klastrov (zoskupení
subjektov so spoločnými záujmami, potrebami a charakteristikami do spoločných skupín).
3.8 Spoločenské aktivity
Obyvatelia žijúci na území TTSK organizujú a zúčastňujú sa početných spoločenských
aktivít v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, vedy a výskumu i iných oblastí spoločenského
života. K tradičným zvykom, ktoré si väčšina obcí stále udržiava patria napríklad fašiangy,
pochovávanie basy, vítanie jari, veľkonočné slávnosti, stavanie a snímanie mája, dožinky,
vinobranie, hodové slávnosti a veselice, mikulášske nádielky, vianočné koledovanie a iné.
Niektoré obce tiež organizujú rôzne plesy (napríklad poľovníkov, rybárov), krojované zábavy,
prehliadky dychovej hudby, hudobné dni a folkové slávnosti alebo karnevaly.
V zozname oficiálnych kultúrnych podujatí TTSK na rok 2011 nájdeme 150 podujatí
organizovaných tak orgánmi samosprávy (samotnými obcami, samosprávnym krajom), ako
aj neziskovými a dobrovoľníckymi organizáciami (záujmovými združeniami, klubmi,
náboženskými organizáciami), či komerčnými subjektmi. Až polovicu týchto podujatí tvoria
umelecké a športové podujatia. K početným tiež patria jarmoky, podujatia zamerané na
prezentáciu a predaj remeselných výrobkov, ukážky zvykov a tradícií, či turistické podujatia.
Medzi najznámejšie kultúrne podujatia zamerané na ľudové tradície a folklór patria v TTSK:
pochovávanie basy v Senici, folklórne festivaly v Gbeloch či Krakovanoch, cibuľové hody v
Maduniciach, Skalické dni, Trnavský jarmok, Tajomstvo dobrohošťských pecí na Žitnom
ostrove, festivaly Dobrofest v Trnave, Hodokvas a Country Lodenica v Piešťanoch,
Medzinárodný družstevný deň v Červeníku a mnohé iné.
Početné spoločenské aktivity a ich ďalší rozvoj umožňujú spoločenské vyžitie nielen
pre obyvateľov TTSK, ale vytvárajú aj predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu a turistiky,
lákajú návštevníkov iných krajov i krajín. Približne každé šieste podujatie má medzinárodnú
účasť.
3.2 Interinštitucionálna spolupráca
Zmluvy a dohody:
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Trnavská regionálna komora SOPK
SARIO – slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Regionálna komora SPPK v Trnave
Krajská zložka Slovenskej živnostenskej komory v Trnave
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Materiálovo‐technologická fakulta STU v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Slovenská akadémia vied
UNI
Slovenský červený kríž
Dobrovoľných hasičský zbor
Jednota dôchodcov Slovenska

Združenia občanov 2 770
Občianske združenia 2 567
Odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov 181
Združenia s potvrdenou účasťou 9
Živnostenské spoločenstvá 13
Záujmové združenia právnických osôb 68
Združenia obcí 26
Neziskové organizácie 105
Typ organizácie Počet organizácií
Neinvestičné fondy 39
Politické strany 7
Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov 916
Organizácie s medzinárodným prvkom 5
Nadácie 41
Spolu 3 97790
3.10 Spolupráca územných samospráv
Spolupráca územných samospráv v rámci TTSK sa rozvíja v štyroch základných
úrovniach:
1. medzi obcami (lokálna úroveň),
2. medzi obcami, okresmi TTSK a Trnavským samosprávnym krajom (regionálna
úroveň),
3. medzi TTSK a ostatnými samosprávnymi krajmi SR, prípadne zahraničí
(nadregionálna úroveň),
4. miestne akčné skupiny.
Memorandum o partnerstve a spolupráci TTTSK s regionálnymi združeniami ZMOS zo
6.11.2007 medzi TTSK a
 ZMO Žitného ostrova,
90

Dostupné na internete: http://www.civil.gov.sk/p12/p12.shtm
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 ZMO Záhorskej oblasti,
 ZMO región JE Jaslovské Bohunice,
 ZMO Galantsko – Šalianskeho regiónu

3.11 Lokálna úroveň spolupráce má svoju neoficiálnu (organizovanie spoločných kultúrnych
podujatí, neformálne vzťahy) i oficiálnu podobu (spoločné riešenie projektov, vytváranie
spoločných združení a iných organizácií). Do tejto kategórie je možné zaradiť družby medzi
obcami, ktoré sú v rámci TTSK pomerne časté. Družobnými obcami sú tak obce zo Slovenska,
ako aj zahraničia (najmä Maďarska a Česka, ale nájdu sa i družby s obcami z Rakúska,
Švajčiarska alebo Srbska).
Obce TTSK sú združené v 26 združeniach obcí. Tieto vznikli najmä za účelom riešenia
spoločných problémov, napríklad budovania infraštruktúry – odvádzania a čistenia
odpadových vôd (Združenie obcí horného Žitného ostrova, Združenie obcí odpadového
hospodárstva Gabčíkovského regiónu), budovania spoločných vodovodov a kanalizácií
(združenia obcí na Záhorí) a podobne. Okrem toho sú obce v kraji združené aj v záujmových
združeniach právnických osôb (napríklad ZOPOS ‐ Dunaj Záujmové združenie obcí a
pozemkových spoločenstiev ležiacich po oboch stranách Vodného diela Gabčíkovo so sídlom
v Rohovciach, Mikroregión Termál), či neziskových organizáciách (Samosprávy pre životné
prostredie so sídlom v Gabčíkove). Tieto organizácie majú často charakter verejno‐
súkromných partnerstiev so subjektmi z komerčného a tretieho sektora (Mikroregión Horný
Žitný ostrov). Nie všetky registrované združenia a organizácie obcí sú činné a aktívne
navzájom spolupracujú. Niektoré subjekty boli vytvorené iba za účelom získania podpôr
z fondov podporujúcich regionálny a vidiecky rozvoj a grantových schém. Po získaní
prostriedkov už vo viacerých prípadoch vzájomná spolupráca obcí nepokračovala.
Osobitnou formou spolupráce obcí je vytváranie mikroregionálnych združení91 (tzv.
mikroregiónov). Ide o geograficky ohraničené územia, ktoré majú nejaké spoločné
charakteristiky (prírodné, demografické, historické, kultúrne a podobne). Pod
mikroregiónom rozumieme dobrovoľné združenie obcí a miest za účelom riešenia
spoločných problémov a hľadania spoločných ciest rozvoja daného územia. V zmysle zákona
je predmetom činnosti mikroregiónov najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné
prostredie (napríklad zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu,
odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť kolstva, kultúry a miestny
cestovný ruch. Svojou činnosťou mikroregión napomáha plniť tak úlohy obcí, ako aj vyššieho
územného celku. Dôležitou činnosťou vidieckych mikroregiónov je spolupráca pri príprave
rozvojových programov a zvyšovania kvality života na vidieku.
V TTSK je sformovaných niekoľko mikroregiónov, ktoré by sa mohli stať základom pre
miestne akčné skupiny v rámci iniciatívy Leader, ktorá je súčasťou Programu rozvoja vidieka
SR 2007 – 2013. Iniciatívu do istej mieri podnietila šanca získať nenávratnú finančnú pomoc
na spracovanie rozvojových stratégií mikroregiónov a prípravu miestnych a odborných
91

Mikroregionálne združenia obcí sú právnické osoby, ktoré sú registrované na Ministerstve vnútra SR (ako občianske
združenia) alebo na Krajských úradoch (odboroch Všeobecnej vnútornej správy ako združenia obcí alebo záujmové
združenia právnických osôb) v Registri záujmových združení právnických osôb.
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kapacít – prístup LEADER v rámci výzvy TTSK „Príprava nových mikroregiónov Trnavského
samosprávneho kraja na integrovaný rozvoj vidieka“.
Trnavský samosprávny kraj spolupracuje pri rozvoji svojho územia so širokou škálou
partnerov z verejného i súkromného sektora, vrátane tretieho sektora. TTSK patrí tiež k
zakladateľom regionálnych rozvojových agentúr (RRA) v Dunajskej Strede, Galante, Hlohovci,
Piešťanoch, Senici a Trnave. Okrem TTSK je zakladateľom týchto RRA aj mesto, v ktorom má
RRA sídlo. Prioritnou úlohou RRA, ktoré v čase prípravy tohto materiálu oslavovali svoje prvé
výročie fungovania, je poskytovať informácie o rozvojových programoch subjektom v kraji
(verejným i súkromným subjektom) a pripravovať rozvojové projekty financované zo zdrojov
EÚ. Subjektom z verejného sektora je vypracovanie projektu poskytované bezplatne,
poradenstvo je poskytované bezplatne všetkým záujemcom. TTSK má od roku 2004 v kraji
svoje zastúpenie prostredníctvom expozitúr VÚC. Tieto by mali okrem iného zabezpečovať aj
zber informácií z regiónu. Spolupráca medzi RRA a expozitúrami zväčša závisí od osobných
kontaktov zamestnancov týchto subjektov a v jednotlivých okresoch sa jej intenzita a úroveň
odlišujú. Okrem RRA založených TTSK existujú v kraji aj ďalšie RRA so sídlami v Dunajskej
Strede, Galante, Hlohovci, Veľkej Pake, Šamoríne, Senici a Skalici. Vytvárajú integrovanú sieť
RRA. Vďaka svojej dlhšej existencii majú spravidla väčšie skúsenosti s regionálnym rozvojom,
viac zrealizovaných úspešných projektov, silnejší imidž a väčšiu klientelu.

4 SPOLUPRÁCA ÚZEMNÝCH SAMOSPRÁV
Strategická poloha Trnavského samosprávneho kraja je predpokladom pre rozvoj
spolupráce nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni, keďže TTSK hraničí s tromi
krajmi SR (BSK, NSK, TSK) a rovnako aj s tromi susednými krajinami (Českou republikou,
Rakúskom a Maďarskom). Cezhraničná spolupráca sa rozvíja podobne ako lokálna
spolupráca obcí najmä vytváraním spoločných združení s ostatnými regiónmi a ich
organizáciami alebo realizáciou spoločných projektov. Príkladom vytvárania združení je
Euroregión Pomoravie, ktorý rozvíja aktivity medzi regiónmi Záhorie, Weinviertel a Južná
Morava, alebo Aliancia mikroregiónov Dunaj ‐ Váh – Morava, ktorá sa zasadzuje o
vyrovnanie regionálnych disparít a spoločný rozvoj územia svojich členov (Malokarpatské
partnerstvo o.z., Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z., Podmalokarpatské partnerstvo o.z., Za
Moravu Krásnejší, Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta) a na princípoch
partnerstva buduje spoluprácu medzi regiónmi a komunitami západného Slovenska, Dolného
Rakúska, Moravy a severozápadného Maďarska. Je členom združenia právnických osôb
Slovenský dom Centrope (SDC). Zapájame sa do projektu Dunajská stratégia, cieľom ktorej
je dosiahnuť ucelený prístup a spoločný postup partnerských krajín a regiónov. Chceme sa
stať členom Európskeho zoskupenia pre územnú samosprávu (EZÚS).
Programy a projekty cezhraničnej spolupráce TTSK rozvíja so všetkými susediacimi krajinami:
4.1 Spolupráca s Rakúskom
a. Program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 – 2013 je zameraný na rozvoj
a posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi susediacimi slovenskými a rakúskymi regiónmi a
zavedenie spoločných stratégií pre udržateľný rozvoj prihraničného regiónu. Program je
spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Okrem TTSK je do neho
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zapojený na slovenskej strane aj BSK a ďalších 10 regiónov v Rakúsku (Wienviertel, Wiener
Umland‐Nordteil, Wiener Umland‐Südteil, Nordburgenland, Viedeň, Waldviertel,
Mostviertel‐ Eisenwurzen, Sankt Pölten, Niederösterreich‐Süd, Mittelburgenland). Príprava
programu začala už v októbri 2005 a nadviazala na spoluprácu v rámci Iniciatívy Spoločenstva
INTERREG z roku 1995.
b. TTSK bol zapojený ako partner do ôsmich projektov cezhraničnej spolupráce podaných v
rámci programu INTERREG IIIA Slovenská republika – Rakúsko.
Viacročný rámec pre technickú pomoc (SK – AT )
Podpora efektívnej implementácie programu na území TTSK, poskytovanie poradenstva
žiadateľom o finančný príspevok z ERDF, rozširovanie aktuálnych informácií a iniciácia
inovatívnych a platformových projektov.
RECOM SK – AT (SK ‐ AT)
Podpora regionálnych a lokálnych účastníkov v ich aktivitách a budovanie podporných
štruktúr s posilnením sietí v cezhraničnom slovensko ‐ rakúskom regióne.
ITE
Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s rakúskym partnerom s TOB ‐ Technologieoffensive
Burgenland GmbH v Eisenstadte začal v októbri uplynulého roku realizovať spoločný projekt
s názvom „Inteligentná energia" ‐ ITE.
4.2 Spolupráca s Českou republikou
Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
nadväzuje na Iniciatívy spoločenstva INTERREG III v predchádzajúcom programovom období.
Oprávnenými regiónmi v SR sú TTSK, TSK a ŽSK a v ČR Juhomoravský, Moravskosliezsky a
Zlínsky kraj. Program je zameraný na sociálny, kultúrny a hospodársky rozvoj územia
zapojených krajov, dostupnosť územia, jeho životné prostredie a financuje aj technickú
pomoc. Zapojiť sa do neho môžu odborné komory, vzdelávacie inštitúcie, verejná správa a
subjekty neziskového charakteru.
Projekty v rámci cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007‐2013
• „Lávka cez rieku Moravu v archeologickom parku Mikulčice a Kopčany vrátane
prístupových komunikácií pre nemotorovú dopravu a pešiu turistiku“
• „Rozvoj spolupráce Juhomoravského kraja a Trnavského samosprávneho kraja
v oblasti cyklistiky“
• Centrope Capacity ‐ spolupráca prihraničných regiónov v oblasti ekonomickej,
dopravy, životného prostredia, vzdelávania, kultúry, turizmu a športu
• Duo**Stars ‐ Stredoeurópska iniciatíva platformy pre odvetvia špičkových
technológií. Podpora regionálneho hospodárstva založeného na vedomostiach,
výskume a inováciách, integrácia verejných inštitúcií a podnikov do globálnych sietí
tvorby hodnôt a know‐how špičkovej technológie
• Inteligentná energia ‐ podporovanie sektora energetiky v oblasti budovania
obnoviteľných zdrojov energie
• RESPOS (SR ‐ ČR)
• Dobudovanie a posilnenie vzájomnej spolupráce medzi TTSK a Juhomoravským
krajom v zmysle vytvorenia stabilnej kooperačnej siete, harmonizácia rozvoja
obidvoch krajov a dosiahnutie vyváženého rastu cezhraničného regiónu.
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4.3 Spolupráca s Maďarskom
a. Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko 2007 – 2013 je zameraný
na maďarsko‐slovenský cezhraničný región, ktorý zahŕňa rozsiahle aglomerácie (Budapešť,
Bratislava), mestá národného a regionálneho významu Stratégia rozvoja vidieka na území
Trnavského samosprávneho kraja (ako sú Győr, Miskolc, Košice a iné), ale aj rozsiahlu
vidiecku krajinu. Do programu je zapojených 13 jednotiek na úrovni NUTS III (v SR sú nimi
vyššie územné celky) ‐ osem z Maďarska (Győr‐Moson‐Sopron, Komárom‐Esztergom, Pest,
Nógrád, Heves, Borsod‐Abaúj‐Zemplén, Szabolcs‐Szatmár‐Bereg, Budapest) a päť zo
Slovenska (TTSK, BSK, NSK, BBSK a KSK) a jeho cieľom je posilnenie integrácie v hraničnom
regióne, najmä v oblasti hospodárstva, ľudskej spolupráce, životného prostredia, ochrany
prírody a dostupnosti územia.
b. Spolupráca v rámci desiatich Euroregiónov, ktoré pôsobia v maďarskoslovenskom
hraničnom území a čiastočne sa územne prekrývajú: Euroregión Kras, Euroregión Váh‐Dunaj‐
Ipeľ, Euroregión Podunajského trojspolku, Euroregión Ipeľ‐Ipoly, Euroregión Neo‐gradiensis
(Novohrad), Euroregión Ister‐Granum, Euroregión Slaná‐Rimava, Euroregión Zemplín,
Karpatský Euroregión, Ung‐ Tisza‐Túr‐Euroregión.
V rámci rozvoja medzinárodnej regionálnej spolupráce a propagácie celého kraja sa TTSK
zúčastňuje viacerých medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu a výstav regionálneho
rozvoja.
TTSK sa zapojil do projektu „Dunajský priestor – Donauram“ v rámci Výboru regiónov
a prejavil záujem podporiť túto novovznikajúcu platformu. Pripojil sa k Výzve pre Európsku
komisiu na vytvorenie „Stratégie EÚ pre odstránenie dôsledkov železnej opony. Pracuje na
projekte DONAUREGIONEN+ ‐ cieľom je spolupráca pri tvorbe územných a rozvojových
stratégií, posilnenie funkčnosti regiónov, ako nositeľov rastu a konkurencieschopnosti
v rámci dunajského priestoru.
Podpísané sú medzinárodné dohody:
•
Juhomoravský kraj (Česká republika)
•
Provincia Pordenone (Talianska republika)
•
Autonómna Pokrajina Vojvodina (Srbská republika) a TTSK
•
Župná samospráva Györ‐Moson‐Sopron (Maďarsko)
•
Akimát Východo‐kazachstanskej oblasti (Republika Kazachstan)
•
Zadarská županija (Chorvátsko)
•
Župná samospráva Pešť (Maďarsko)
•
Vojvodstvo Kujawsko‐Pomorskie (Poľsko)
•
Región Friuli‐Venezia‐Giulia (Talianska republika)
•
Varaždínska županija (Chorvátsko)
•
Región Armavir (Arménska republika)
•
Spolková krajina Dolné Rakúsko
•
Provincia Hainan (Čínska ľudová republika)
Podpísaný je dokument Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába‐Dunaj‐Váh
(RDV EGTC) ako formy cezhraničnej spolupráce (Cross‐Border Cooperation) zameranej na
realizáciu spolupráce v rozvojových oblastiach infraštruktúry, energetiky, informačných
technológií, automobilového priemyslu, turizmu, vzdelania, kultúry, športu, programového
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manažmentu spoločných projektov, rozvoja Dunaja a jeho prítokov, logistiky, malého
a stredného podnikania a ochrany životného prostredia a poľnohospodárstva.

5 SMEROVANIE AKTIVÍT TTSK
5.1 Všeobecné
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Všestranne rozvinutý región
Zdravé životné prostredie
Kvalitná infraštruktúra kraja
Sociálny rozmer kraja a zdravotníctvo
Vzdelávací systém a celoživotné vzdelávanie
Regionálna kultúra, identita a vlastenectvo
Podpora mládežníckych a športových aktivít
Optimalizácia využitia verejných prostriedkov

5.2 Stratégie TTSK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úcta k tradíciám, zodpovednosť za budúcnosť
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TTSK
Územný plán Veľkého územného celku Trnavský kraj
Stratégia rozvoja školstva a vzdelávania na území TTSK
Stratégia rozvoja vidieka na území TTSK
Stratégia rozvoja infraštruktúry kultúry, kultúrnych inštitúcií a kultúrnych aktivít na
území TTSK
Stratégia rozvoja priemyslu na území TTSK
Stratégia rozvoja sociálnych služieb vo väzbe na územie TTSK
Stratégia rozvoja cestovného ruchu
Energetická politika TTSK
Koncepcia a program telesnej kultúry a práce s mládežou na území TTSK
Politický ekumkenizmus
Zachovanie kultúrneho dedičstva občanov s väzbou na tradície Cyrila a Metoda
Obnova cirkevných pamiatok – bazilika v Šaštíne, Kláštor jezuitov v Skalici, bývalý
kostol Klarisiek v Trnave a Kláštora františkánov Hlohovci
Obnova zariadení DSS

5.3 Akčné plány TTSK

•
•
•
•
•
•
•

Akčný plán rozvoja školstva a vzdelávania na území TTS
Akčný plán – stratégia rozvoja vidieka na území TTSK
Akčný plán rozvoja infraštruktúry kultúry, kultúrnych inštitúcií a kultúrnych aktivít na
území TTSK
Akčný plán rozvoja priemyslu na území TTSK
Akčný plán rozvoja sociálnych služieb vo väzbe na územie TTSK
Akčný plán rozvoja cestovného ruchu vo väzbe na územie TTSK
Akčný plán telesnej kultúry a práce s mládežou na území TTSK

5.4 CFK
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Centrálny krízový fond (TTSK, mesto Trnava, reg. ZMO v kraji) ‐ činnosť krízového
štábu TTSK.
5.5 Podpora vlastenectva a národnej hrdosti
•

•

Župné oslavy 100. výr. narodenia G. Dusíka v Križovanoch nad Váhom 2007
Župné oslavy 190. výr. narodenia J. M. Hurbana v Hlbokom 2007
Župné oslavy 210. výr. narodenia Š. Moysesa vo Veselom 2007
Ukončenie Roka J. M. Hurbana v Hlbokom 2008
Spomienka pri príležitosti 50. výročia úmrtia M. S. Trnavského v Trnave 2008

•

Spomienkové oslavy opojských rodákov v Opoji 2008

•

Spomienkové oslavy pri príležitosti 160. výročia revolúcie 1848/49 v Senici

•

Spomienkové podujatie k 160. výročiu úmrtia J. Hollého v Maduniciach a na

•

Dobrej Vode 2009

•

Spomienkové podujatie k 225. výročiu narodenia J. Hollého v Borskom

•

Mikuláši 2010

•

Spomienkové podujatie k 140. výročiu úmrtia J. Palárika v Majcichove 2010

•

Župný festival kultúry v Krakovanoch

•

Medzinárodný folklórny deň v Jaslovských Bohuniciach

•

Galaprogram k Dňom Slovákov žijúcim v zahraničí

•

Slávnosti spevu, hudby a tanca – Deň úcty k poľnohospodárom Červeník

•

Podpora múzejnej prezentácie v Poľnohospodárskom múzeu v Červeníku

•

Výstavy Ľudový odev na území TTSK vo všetkých regionálnych múzeách TTSK 2009 –
2010

•

Prezentácie ľudovo‐umeleckej výroby v múzeách TTSK (Veľká noc, Deň múzeí,
Vianoce)

•

Národné letecké dni – Dni národnej hrdosti v Piešťanoch

•

Kladenie vencov pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom

•

Krajské oslavy SNP na Prašníku

•

Pietna spomienka pri príležitosti Dňa holokaustu a rasového násilia v Seredi

•

Slávnostné pomenovanie Hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika
v Hlohovci 2009

•

Deň obetí holokaustu a rasového násilia, Sereď

•
•
•

5.6 Aktivity v oblasti ŽP

•

členstvo a práca v sieti ENELC (medzinárodná sieť miestnych a lokálnych autorít na
podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine),
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•

cezhraničná spolupráca s Českou a Rakúskou republikou v oblasti priestorového
plánovania a životného prostredia.

•

Realizácia Trnavskej ekologickej iniciatívy „Mladé stromy pre Slovensko“ výsadbou
21 517 drevín

•

Príprava projektu „Revitalizácia zelene areálov organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti TTSK a JMK“ s finančnou podporou fondov EÚ prostredníctvom OP
cezhraničnej spolupráce SR‐ČR 2007‐2013 s celkovým nákladom 800 000 €.

5.7 Sociálny rozmer

•

vytvárame prostredie, v akom by sme aj my, až raz budeme odkázaní na pomoc
druhých, chceli prežiť svoj život

•

dostupnosť sociálnej služby pre každého odkázaného občana

•

finančná podpora 50 neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby
v regióne

•

zvyšovanie kapacity nedostatkových pobytových služieb

•

spolupráca na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni v oblasti integrácie
občanov so zdravotným postihnutím

•

zriadenie referátu na riešenie rómskej otázky

•

zriadenie detského oddelenia pre deti od 0 – 3 rokov v DSS Šoporňa‐Štrkovec

5.8 Klient sociálneho zariadenia . aktívny užívateľ sociálnej služby

•

využívanie fondov a grantov na získavanie mimorozpočtových finančných zdrojov

•

koordinácia sociálnej prevencie, poradenstva, sociálnoprávnej ochrany a sociálnych
služieb

•

podpora aktivít pre seniorov smerujúcich ku skvalitneniu ich života

•

poskytovanie poradenstva, finančnej a materiálnej pomoci občanom v zlej životnej
situácii

•

zriadenie Krízového strediska v Trnave

•

zriadenie detašovaného pracoviska Trnavskej univerzity v DSS Zavar

•

organizovanie výchovno‐rekreačných táborov pre deti s ťažkým zdravotným
postihnutím

•

dva ročníky Župnej paraolympiády TTSK

•

„Prevencia a eliminácia sociálno‐patologických javov u detí a žiakov v okrese Trnava“
– dlhodobý preventívny program

•

medzinárodné výmeny mentálne a telesne postihnutej mládeže so zapojením 5
európskych krajín
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5.9 Vzdelávací systém

•

52 stredných škôl, 1 jazyková škola a 5 školských zariadení

•

16 gymnázií

•

36 stredných odborných škôl

•

1 jazyková škola

•

2 školy v prírode

•

3 školské hospodárstva

5.10 Ciele

•

Zvyšovať kvalitu a efektívnosť stredoškolského vzdelávania

•

Podporovať prístup všetkých občanov regiónu ku vzdelávaniu

•

Otvoriť vzdelávací systém širokej verejnosti

5.11 Partnerstvá

•

Rada pre šport a mládež – poradný orgán predsedu TTSK

•

Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu – budovanie štvorpartity

•

Združenie pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji

•

Kultúrna rada kraja

5.12 Regionálny kultúry, identita a vlastenectvo
Trnavský samosprávny kraj – kraj so širokospektrálnou kultúrnou ponukou
• tradície

•

vlastenectvo

•

kultúrny duch regiónu

•

kultúrna ponuka

•

informovaný a vzdelaný občan

5.13 Komunikácia s verejnosťou

•

Župný spravodajca

•

internetová stránka

•

kalendár kultúrnych udalostí, kultúrno‐historická mapa TTSK

•

ročenky TTSK a reprezentatívna publikácia „Rodný môj kraj“

5.14 Zdravotníctvo

•

zvyšovať úroveň zdravia s prihliadnutím na úroveň zdravotnej starostlivosti
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•

zdravý občan – potenciál pre rozvoj samosprávneho kraja

•

Memorandum o spolupráci v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti medzi MZ
SR, FN Trnava a TTSK

•

založenie troch NsP a.s. za účasti miestnej samosprávy ‐ dvojitý stupeň spoločenskej
kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocniciach TTSK

•

vytváranie sociálneho zázemia pre zdravotníckych pracovníkov

•

zvyšovanie odbornej spôsobilosti zdravotníckych pracovníkov vzdelávacími projektmi
využívaním štrukturálnych fondov

•

čerpanie NFP zo štrukturálnych fondov na rekonštrukciu NsP a.s.

5.15 Grantový systém finančnej pomoci mládež

•

Výzva „ Podpora športových aktivít pre všetkých“ 2006 – 2011 (okrem roka 2010)

•

Výzva „Podpora mládežníckych aktivít“ 2006 – 2011 (okrem roka 2010)

•

Rozvoj športovej infraštruktúry

•

Podpora športovo – talentovaných žiakov – župné štipendiá

•

Vytváranie športových tried

•

Župná olympiáda stredoškolskej mládeže /2007‐2011/

•

Župná paraolympiáda /2008, 2009/

•

Župná olympiáda seniorov /2009/

•

Celoštátna olympiáda stredoškolskej mládeže „Gaudeamus Igitur“ /2007, 2009/

•

Župný festival hudby, spevu a tanca stredoškolskej mládeže TTSK,

•

Životné prostredie očami mladých – výtvarné práce, fotografia, počítačová grafika

•

Vedomostná súťaž „Kraj, ktorý je mojím domovom“

•

Športovec roka /2008‐2010/

6

OPTIMALIZÁCIA VYUŽITIA VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV
•

Projekt optimalizácie využitia majetku zefektívnenie prenájmov nehnuteľného
majetku, kontrola 1 975 nájomných zmlúv, zvýšenie výnosov o 110 tis. € (3,3 mil. Sk)
ročne vyčlenenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v hodnote 25,2 mil. €
(760 mil. Sk), jeho predaj (zatiaľ) v hodnote 6,4 mil. € (194 mil. Sk)

•

Projekt optimalizácie siete škôl zrušenie 4 nízko využívaných stredných škôl, úspora
prevádzkových nákladov 865 tis. € (26 mil. Sk) ročne

•

Výhodná konverzia finančných zdrojov konverzia zdrojov € ↔ Sk v peňažnom
ústave s jednorazovým min. výnosom vyše 3 mil. € (90,4 mil. Sk)

•

Obchodovanie s disponibilnými vlastnými zdrojmi mimoriadny výnos v roku 2007
v hodnote 315 tis. € (9,5 mil. Sk) mimoriadny výnos v roku 2008 v hodnote 916 tis. €
(27,6 mil. Sk)
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•

Nákup administratívnej budovy Úradu TTSK úspora prevádzkových nákladov takmer
650 tis. € (19,5 mil. Sk) za rok

•

Zabezpečenie elektronickej komunikácie nákup notebookov a modemov pre
poslancov TTSK, úspora 46 tis. € (1,4 mil. Sk) za rok

•

Efektívne centrálne dodávky tepla, TÚV a elektrickej energie výber jedného
dodávateľa tepla a TÚV verejnou súťažou (DALKIA), dosiahnutie úspory 242 tis. € (7,3
mil. Sk) za rok (5%), zmena dodávateľa elektrickej energie, dosiahnutie úspory 87 tis.
€ (2,6 mil. Sk) za rok (6%)

•

Komplexné jednotné poistenie majetku TTSK úspora prevádzkových nákladov 37 tis.
€ (1,1 mil. Sk) za rok

•

Program úsporných opatrení realizovaný v roku 2009 kompenzácia výpadku priamych
daňových a ostaných príjmov za rok 2009 (asi 33 mil. € , t. j. 995 mil. Sk)

•

7 TTSK – TOP REGIÓN V EURÓPE
•

Trnavský kraj patrí medzi najatraktívnejšie európske regióny na podnikanie

•

Trnavský samosprávny kraj – 10. miesto v Európe

•

1034 hodnotených európskych regiónov

•

kritériá hodnotenia ‐ rast a výška HDP, nezamestnanosť, produktivita práce, podiel
vysokoškolského obyvateľstva, počet študentov vysokých škôl, podiel mladých ľudí do
20 rokov, celkový ekonomický potenciál regiónu

Podnikateľský región roka

•

Ocenenie za jasnú víziu do budúcnosti v oblasti podpory podnikateľského prostredia
pre rok 2012 zo strany Výboru regiónov EÚ

•

Región sa ako jediný zo Slovenska zapojil do súťaže

•

Cena bola udelená 3 regiónom bez stanovenia poradia (Trnavský samosprávny kraj,
Katalánsko a Helsinky).

ZÁVER
Predložená analýza
ľudského potenciálu
Trnavského samosprávneho kraja
predstavuje rozvojový dokument. Vychádza z rozsiahlej situačnej analýzy Trnavského
samosprávneho kraja, relevantných rozvojových dokumentov vyššieho územného celku
a ďalších dokumentov určujúcich rámce a smerovanie rozvoja ľudského potenciálu v
Slovenskej republike. V podmienkach Slovenska sa ukazuje, že ľudský potenciál regiónu je
nielen rozhodujúcim faktorom jeho rozvojových možností, ale tiež sumárom dlhodobého
vývoja.
Analýza obsahuje súbor opatrení a aktivít, realizáciou ktorých sa zabezpečuje
naplnenie poslania a vízie Trnavského samosprávneho kraja, trvalo udržateľný sociálno‐
ekonomický rozvoj, zlepšenie kvality života a zvýšenie atraktívnosti kraja. Úspešnosť
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dosiahnutia stanovených zámerov a cieľov analýza závisí nielen od aktívneho prístupu
predstaviteľov samosprávy, ale tiež od snahy všetkých subjektov žijúcich a pôsobiacich v
Trnavskom samosprávnom kraji zapájať sa do diania regiónu, na území ktorého žijú a
pôsobia.
Vrcholom snahy TTSK o podchytenie a využitie ľudského potenciálu je projekt
Otvorená samospráva, ktorá vyvrcholí 6.10.2011 konferenciou s rovnomenným názvom.
O záveroch budú predstavitelia kraja informovať aj v rámci trnavskej sekcie Konferencie VŠ
Sládkovičovo 19.10.2011. V rámci projektu sa v kraji uskutočnili stretnutia predstaviteľov
TTSK a samospráv v celom kraji. Cieľom stretnutí bolo identifikovanie potrieb občanov miest
a obcí a možnosti prehĺbenia vzájomnej spolupráce jednotlivých miestnych a obecných
samospráv s vyšším územným celkom.
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TRH PRÁCE A LIDSKÉ ZDROJE V NUTS II JIHOVÝCHOD

Libuše MĚRTLOVÁ

Abstrakt: V příspěvku jsou charakterizovány oba kraje NUTS II Jihovýchod z pohledu vyhodnocení základních
makroekonomických indikátorů regionálního rozvoje, analýzy lidských zdrojů, trhu práce a indikátorů rozvoje
vědy a výzkumu v regionu NUTS II Jihovýchod jako předpokladu pro zvýšení výkonnosti kraje.
Keywords: human resources, market labour

ÚVOD
„Trh práce je součástí trhu, ale vedle obecných atributů, jako je hospodářská soutěž,
fungování nabídky a poptávky, peněžní vyjadřování ceny práce, soukromé vlastnictví či volný
vnitrostátní pohyb pracovních sil, má svá specifika.“92
Práce je výrobním faktorem zvláštního druhu. Schopnost pracovat je neoddělitelná
od člověka, představuje souhrn fyzických a duševních schopností, které mu umožňují
pracovat,ale neztotožňuje se s ním. Člověk má svůj pracovní rozměr a současně rozměr
osobnostní a biologický. Ve svobodné společnosti svobodně disponuje svou pracovní silou.
Trh práce je místem, kde se setkává nabídka práce s poptávkou po práci. Nabídku představují
domácnosti se svou pracovní silou a poptávku firmy, které potřebují získat pracovníky.
Strana nabídky práce je ovlivněna reálnými mzdami, majetkovými poměry
domácností, mimopracovními příjmy včetně státních transferů, demografickým vývojem tj.
počtem a strukturou obyvatelstva podle věku a pohlaví, mírou ekonomické aktivity
obyvatelstva a pracovními zvyky, kulturou a tradicemi.
Strana poptávky je ovlivněna cenou práce, výší reálné mzdy, poptávkou po
produktech a službách a jejich cenou, produktivitou práce, cenou ostatních vstupů,
očekávanými budoucími tržbami a volnou disponibilní silou na trhu práce.
Trh práce bývá ovlivňován státními zásahy, kdy stát se snaží regulovat svými aktivními
zásahy nezaměstnanost a cenu práce. Dalším faktorem je nepružnost poptávky po práci, kdy
zaměstnavatelé jsou omezováni platnými zákony a kolektivními smlouvami s odborovými
organizacemi. Na trhu práce dochází k interakci mezi zaměstnanci, zaměstnavateli a státem.
Zásadní problémy na trhu práce jsou řešeny jednáním na tripartitním základě, na centrální i
místní úrovni.

1

TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE

Trh práce prošel za posledních 20 let rychlými změnami spojenými s restrukturalizací
a privatizací ekonomiky. V devadesátých letech změnila svou profesi více než polovina všech
zaměstnaných v České republice. V některých regionech došlo k nárůstu nezaměstnanosti
v souvislosti s rušením celých odvětví, například zbrojařského, textilního, elektrotechnického
průmyslu, stejně jako i rušením zemědělských výrob, které po liberalizaci cen a otevření
92

Dvořáková, Z. a kol.: Management lidských zdrojů. C.H.Beck. Praha 2007. ISBN 978‐80‐7179‐893‐4
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domácího trhu cizím dodavatelům nebyly schopné konkurovat dováženému
potravinářskému zboží dotovanému a subvencovanému vládami vyvážejících států Evropské
unie. Náklady státu na vyplácení dávek v nezaměstnanosti a sociálních dávek prudce stouply
v souvislosti se zhoršením vývoje nezaměstnanosti ve všech sektorech celého národního
hospodářství.
Vývoj trhu práce v České republice
Míra ekonomické aktivity obyvatelstva se udává jako poměr mezi počtem
ekonomicky aktivních obyvatel (součet zaměstnaných i nezaměstnaných) k počtu všech osob
starších 15 let, vyjádřený v %. Z dlouhodobého hlediska má tento ukazatel klesající tendenci.
V roce 1994 představoval hodnotu 61,6 %, v roce 2010 potom hodnotu ….
V ČR vlivem restrukturalizace ekonomiky docházelo k přesunům pracovní síly mezi
jednotlivými sektory hospodářství. V primárním sektoru – zemědělství a těžký průmysl došlo
ke snížení počtu pracovníků ze 14,9 % v roce 1990 na 4,5 % v roce 2003, v sektoru
sekundárním, tj. ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví došlo k poklesu ze 42,5 % na
39,4 % a v terciárním sektoru, tj. ve službách došlo ke zvýšení z 42,6 % na 56,1 % pracovníků.
tyto trendy nás pozvolna přibližují k situaci v EU, i když průměrná zaměstnanost v sektoru
služeb je v UE 66 %.
Došlo i k nárůstu počtu osob, které jsou označovány za samozaměstnané. Rozhodující
je však pořád počet zaměstnanců na celkové zaměstnanosti v ČR.
Stát se snaží realizací aktivní politiky zaměstnanosti v rámci politiky sociální a
důchodové zvyšovat zaměstnanost, vytvářet nové pracovní příležitosti a aktivně pomáhat
nezaměstnaným v rámci rekvalifikací a podporou nových pracovních příležitostí eliminovat
negativní dopady restrukturalizace i hospodářského cyklu.
Lidské zdroje
Lidský potenciál představuje úhrnnou veličinu, která je schopná vlastního
dynamického rozvoje a zároveň je nejdůležitější veličinou k dosahování záměrů a cílů
organizace. Ve firmě představují lidské zdroje předpoklad konkurenčních výhod avšak
zároveň se mohou stát i kritickým faktorem úspěšnosti firem, podobně jako nevhodný
produkt, nerealistická firemní strategie, neschopnost reagovat na změněné podmínky
prostředí formou inovací a nových technologií a neschopností vytvářet u zaměstnanců
potřebnou loajalitu a motivaci k vysokému pracovnímu nasazení.
Tím, že lidské zdroje ovlivňují veškerou činnost organizace a veškeré ekonomické
procesy, stávají se zároveň faktorem, který přímo ovlivňuje využívání ostatních materiálních,
finančních i informačních zdrojů.
Lidské zdroje, tedy počet aktivních práceschopných obyvatel, jejich věková, profesní a
kvalifikační struktura, vzdělání jsou podstatné pro rozvoj regionu, pro jeho výkonnost a
schopnost rychle reagovat na měnící se příležitosti pro ekonomiku v daném regionu.
Porovnání stavu a vývoje nabídky trhu práce v obou krajích je provedeno na podkladě
tabulky 1 Vybrané ukazatele zaměstnanosti, kde jsou uvedeny údaje za oba kraje za roky
2005 až 2008.
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Tabulka 1 ‐ Vybrané údaje zaměstnanosti za kraj Vysočina
Vybrané údaje za kraj Vysočina
Počet obyv.15 a více let
v tom ekonomicky aktivní
z toho zam. v NH celkem
z toho v zem., les.a ryb.
v prům. a staveb.
v trž. a netrž.služ.
ekonomicky neaktivní
z toho star. a inv. důchodci

2005

2006

v%

2007

v%

2008

v%

100
58,3
93,2
10,4
45
44,7
41,7
62,6

433,2
253,5
240
21
112,9
106,1
179,8
112,8

100
58,5
94,7
8,8
47
44,2
41,5
62,7

436,5
260,4
248,3
20,6
120,2
107,5
176
111,9

100
59,7
95,4
8,3
48,4
43,3
40,3
63,6

439,6
256,2
247,8
23,4
109,9
114,5
183,4
112,5

100
58,3
96,7
9,4
44,3
46,2
41,7
61,3

49

27

43,9

24,4

43,4

24,7

41,8

22,8

žáci a studenti
Prům.evid. počet zam.

v%

435,2
253,9
236,7
24,5
106,5
105,7
181,3
113,5
183,4

186,9

186,6

x

Zdroj: Český statistický úřad, ČSÚ
Dostupné na internetu: http//www czso.cz

Kraj Vysočina má v roce 2008 439 600 obyvatel ve věku 15 a více let. Tento údaj je
nejvyšší ve sledovaném období 4 let. Z toho je 58,3 % ekonomicky aktivních obyvatel, tzn.
256200 lidí je zaměstnáno v národním hospodářství. Kraj Vysočina je charakteristický
vysokým procentem zaměstnaných obyvatel v zemědělství (9,4 %), procento zaměstnaných
v průmyslu a stavebnictví je 44,3 a v tržních a netržních službách pracuje 46,2 % obyvatel.
Ekonomicky neaktivních obyvatel je 183 400, z toho důchodci představují 61,3 % a žáci a
studenti 22,8 %. Když se budeme blíže věnovat vývoji počtu zaměstnaných v NH
v předchozích 4 letech, zjistíme, že počet ekonomicky aktivních obyvatel od roku 2006
stoupal s mírným poklesem v roce 2008. V zemědělství dochází k postupnému snižování
počtu zaměstnaných z 10,4 % z ekonomicky aktivního obyvatelstva až na 8,3 % v roce 2007,
se zvýšením o 1 procento v roce 2008. Stejně je počet zaměstnaných v zemědělství vysoký
v porovnání s jinými kraji v ČR. V průmyslu je zaměstnáno více než 45 % ekonomicky
aktivních obyvatel s tím, že jejich počet postupně narůstá až do roku 2007 (na 48,4 %),
v roce 2008 se začínají projevovat důsledky ekonomické krize a počet zaměstnaných se
snižuje na 44,3 %. V tržních a netržních službách je zaměstnáno 44,7 % ekonomicky aktivních
obyvatel, v průběhu sledovaných let dochází k mírnému poklesu až do roku 2007, v roce
2008 se počet zaměstnaných zvýšil o 2,9 %. Z ekonomicky neaktivních obyvatel je zřejmý
přibližně stejný počet důchodců (112 000), což představuje v průměru 62,55 % ekonomicky
neaktivních obyvatel, avšak zřetelný je úbytek žáků a studentů o 4,2 % za poslední 4 roky,
což souvisí se zhoršujícím se demografickým vývojem.
Tabulka 2 Vybrané údaje zaměstnanosti za Jihomoravský kraj
Vybrané údaje za Jihomoravský kraj
Počet obyv.15 a více let (tis.osob)
v tom ekonomicky aktivní
z toho zam. v NH celkem
z toho v zem., les.a ryb.
v prům. a staveb.
v trž. a netrž.služ.
ekonomicky neaktivní
z toho star. a inv. důchodci
žáci a studenti
Prům.evid. počet zaměstnan. (tis.fyz.osob)

2005

v%

2006

v%

2007

v%

2008

v%

961,8
559,1
513,9
20,8
198,4
294,7
402,6
257

100
58,1
91,9
4
38,6
57,3
41,9
63,8

969,4
560,3
515,7
19,4
202,7
293,5
409,1
249,8

100
57,8
92
3,8
39,3
56,9
42,2
61,1

975,9
562,6
532,1
21,2
215,1
295,7
413,3
248,1

100
57,6
94,6
4
40,4
55,6
42,4
60

985,3
561,7
537
17,3
221,1
298,6
423,6
240,6

100
57
95,6
3,2
41,2
55,6
43
56,8

98,7

24,5

101,3

24,8

104,6

25,3

101,7

24

445,3

472,8

465,4

x

Zdroj: Český statistický úřad, ČSÚ Dostupné na internetu: http//www czso.cz
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Jihomoravský kraj má v roce 2008 985 300 obyvatel ve věku 15 a více let. Ve
sledovaném období došlo k nárůstu o 23 500 obyvatel. Z těchto lidí je přibližně 57,5 %
ekonomicky aktivních. Zajímavé je, že v průběhu let počet ekonomicky aktivních obyvatel
v absolutním vyjádření roste, v relativním jejich počet na celkovém počtu obyvatel klesá.
V roce 2008 je ekonomicky aktivních 561 700 obyvatel. Ekonomicky neaktivních obyvatel je
423 600 obyvatel, z toho důchodci představují 56,8 % a žáci a studenti 24 %. Počet
ekonomicky aktivních obyvatel v předchozích 4 letech postupně stoupal, s větším nárůstem
v roce 2007. I v roce 2008 dochází k nárůstu, zejména v kategorii zaměstnanců v průmyslu a
stavebnictví a u tržních a netržních služeb. V zemědělství dochází od roku 2005
k postupnému poklesu počtu pracovníků s výjimkou roku 2007 jak v absolutních, tak
relativních hodnotách. V průmyslu a stavebnictví je zaměstnáno přibližně 40 % ekonomicky
aktivního obyvatelstva, trend má dlouhodobě rostoucí charakter. V tržních a netržních
službách pracuje v Jihomoravském kraji přibližně o 12 % zaměstnanců více než v kraji
Vysočina. Počet ekonomicky neaktivních obyvatel v Jihomoravském kraji představuje
v průměru 42,37 %, v porovnání s krajem Vysočina je toto % vyšší o 1,07 %. V absolutním
vyjádření se počet těchto obyvatel pohybuje nad 400 tisíci, zajímavá je však dynamika
nárůstu počtu osob v této kategorii v Jihomoravském kraji za poslední 4 roky, kdy
představuje nárůst 21 000 osob, což je více než 5 %. V kraji Vysočina to je nárůst pouze o
2100 osob, což představuje nárůst o 1,15 %.
Trh práce v regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod
Trh práce je systém, v němž se setkává nabídka práce, t.j. nabídka ze strany
pracovních sil s poptávkou po práci, t. j. se zájmem ze strany zaměstnavatelů, podniků po
pracovních silách. Výsledkem tohoto setkávání je cena práce, kterou vyjadřuje mzda.Trh
práce ovlivňuje řada faktorů a je možné ho hodnotit i pomocí různých parametrů. Jako
zkoumané ukazatele jsou zvoleny ekonomicky aktivní obyvatelstvo, nezaměstnanost, počet
volných pracovních míst, počet uchazečů na 1 pracovní místo a neumístění uchazeči.
V tabulce 4 je zřejmý vývoj pracovní síly v krajích NUTS II a v ČR za roky 2005 až 2009.
Počet obyvatel obou krajů dosahuje 1 666 7000 obyvatel, což představuje 15,88 %
z obyvatelstva ČR. Kraj Vysočina má 45 % obyvatel kraje Jihomoravského. Nezaměstnanost
v kraji Vysočina je dlouhodobě nižší než v kraji Jihomoravském, i když v průběhu let dochází
k postupnému sbližování hodnot. Nezaměstnanost se v průběhu let snižovala až do roku
2007, kdy ekonomika vykazovala ještě rostoucí tendenci, od podzimu 2008 se začíná
projevovat vliv nastupující krize, která se projevila v už roce 2008 a zejména v roce 2009
navýšením procenta registrované nezaměstnanosti v obou krajích. Rok 2009 překonal
magickou hranici nezaměstnanosti a nezaměstnanost přesáhla 10% hranici jak v kraji
Vysočina, tak i v kraji Jihomoravském. Došlo k masivnímu propouštění pracovníků ve velkých
firmách, docházelo k zavírání malých firem a začaly se objevovat regiony s velmi vysokou
nezaměstnaností.
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Tabulka 3 Ukazatele trhu práce
Kraj Vysočina
Ukazatel
Počet obyvatel
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Nezaměstnanost v %
Volná pracovní místa k 31.12.
Počet uchazečů na volné pracovní místo
Neumístění uchazeči k 31.12.

2005
510767
253900

2006
511645
253500

2007
513677
260400

2008
515411
256200

2009
514992
255500

8,23
1913
11,92

7,1
4071
4,93

5,63
5764
2,81

6,27
2414
7,4

10,25
762
37,49

22 814

20 060

16 202

17 874

28 566

2005
1130358
559100

2006
1132563
560300

2007
1140534
562600

2008
1147146
561700

2008
1151708
568600

10,21
5834
10,91

8,82
7990
6,91

6,92
13725
3,22

6,83
8253
5,22

11
3040
21,69

63 692

55 230

44 239

43 063

65 944

2005
10234091
5174200
7,93
52164
9,78

2006
10266646
5199400
7,14
93425
4,8

2007
10322689
5198300
5,32
141066
2,52

2008
10429692
5232300
4,39
91189
3,86

2008
10491492
5286500
6
48554
11,1

510416

448545

354878

352250

539136

Kraj Jihomoravský
Ukazatel
Počet obyvatel
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Nezaměstnanost v %
Volná pracovní místa k 31.12.
Počet uchazečů na volné pracovní místo
Neumístění uchazeči k 31.12.
ČR celkem
Ukazatel
Počet obyvatel
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Nezaměstnanost v %
Volná pracovní místa k 31.12.
Počet uchazečů na volné pracovní místo
Neumístění uchazeči k 31.12.

Zdroj: Český statistický úřad, ČSÚ
Dostupné na internetu: http//www czso.cz

Obdobný trend je i u ukazatele volných pracovních míst k 31.12. – až do roku 2007 se
poměr mezi volnými pracovními místy a ekonomicky aktivním obyvatelstvem snižoval –
ekonomika vytvářela stále nové pracovní příležitosti, obrat je zřejmý v roce 2008 a následně
hluboký propad je vidět v roce 2009. Situace v kraji Vysočina je v porovnání s Jihomoravským
krajem horší, v průběhu 5 let je relativně větší nabídka volných pracovních míst
v Jihomoravském kraji s výjimkou roku 2006. V porovnání s průměrem České republiky je
situace v obou krajích pod těmito hodnotami, v kraji Vysočina i pod hodnotami kraje
Jihomoravského.
Vzdělání a výzkum
Jedním z ukazatelů matice znalostního hodnocení – Knowledge Assesment Matrix je
úroveň lidských zdrojů. Lidské zdroje jsou rozhodujícím faktorem pro zvládnutí důležitých
úkolů v současné informační společnosti. Jejich vzdělanost a znalosti dávají předpoklad pro
rozvoj náročných technologií, bez kterých už si dnes nelze představit ani výrobu, ani služby,
ani státní správu. Jsou základem pro rozvoj inovačního potenciálu země i regionu.
Kadeřábková, (2007) uvádí výsledky inovačních aktivit jako jeden ze základních faktorů
konkurenceschopnosti charakterizovaný intenzitou výzkumu a vývoje, výsledky inovačních
aktivit, podílem zahraničních investic na domácím výzkumu a vývoji, výší přidané hodnoty,
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výší vývozu a dalšími ukazateli. Následující tabulka 4 charakterizuje vývoj inovačního
potenciálu v obou regionech za posledních pět let.
Tabulka 4 Ukazatele vědy a výzkumu podle krajů regionu NUTS II Jihovýchod
Kraj Vysočina
Ukazatel
Počet pracovišť ve V a V
Výzkumní pracovníci ‐ přepočtené osoby
Výdaje na V a V

2004
62
243
529,3

2005
69
369
706,8

2006
76
258
517,2

2007
66
305
537,6

2008
79
387
697,8

2004
292
2244
3964

2005
292
3596
4653,7

2006
315
3705
5057

2007
321
3749
5725,6

2008
342
4723
6 047

2004
x
x

2005
1855
65379

2006
1966
69162

2007
2022
43081

2008
2047
74 508

x

42198

49900

54284

54108

Kraj Jihomoravský
Ukazatel
Počet pracovišť ve V a V
Výzkumní pracovníci ‐ přepočtené osoby
Výdaje na V a V
ČR celkem
Ukazatel
Počet pracovišť ve V a V
Výzkumní pracovníci ‐ přepočtené osoby
Výdaje na V a V

Zdroj: Český statistický úřad, ČSÚ
Dostupné na internetu: http//www czso.cz

Na Vysočině se podle výsledků výzkumu za roky 2001 – 2008 dynamicky zvyšují
především výdaje na výzkum a vývoj, které jsou z 98 % tvořeny podnikatelským sektorem a
rovněž zahraniční přímé investice (což souvisí s koncernem Bosch v Jihlavě). Počet
výzkumných pracovišť v Jihomoravském kraji je zhruba 10 x vyšší než v regionu Vysočiny,
počet výzkumných pracovníků v Jihomoravském kraji dynamicky roste a je také řádově vyšší.

ZÁVĚR
V současné době vyvstává problém měření regionální výkonnosti a regionální
konkurenceschopnosti a stanovení jednotné metodiky na posouzení dynamiky rozvojových
procesů a stanovení ekonomické úrovně regionu. Tento příspěvek se zabývá posouzením
faktorů výkonnosti, zejména vývoje trhu práce a ukazatelů lidských zdrojů jako rozhodujícího
faktoru pro zajištění výkonnosti, konkurenceschopnosti a rozvoje v rámci regionu. Bylo
provedeno posouzení dvou krajů spojených v regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod.
Z provedeného šetření vyplývá, že se jedná o spojení 2 regionů s odlišnými předpoklady
ekonomického růstu, danými historickým vývojem regionů, přírodními a geografickými
podmínkami i úrovní a počtem pracovní síly. Je proto potřeba si uvědomit kladné a silné
stránky a příležitosti obou regionů a odlišným způsobem uvažovat o dalším směřování a
rozvoji obou krajů v rámci jednoho víceméně administrativně spojeného celku.
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KAPITAŁ LUDZKI I KAPITAŁ SPOŁECZNY W ROZWOJU
REGIONALNYM. PODEJŚCIE SEKURITOLOGICZNE
Juliusz PIWOWARSKI
W treści niniejszego artykułu autor koncentruje się na wybranych elementach
koncepcji kapitału ludzkiego. Z sekuritologicznego93 punktu widzenia niepokojącym
zjawiskiem jest fakt stosunkowo znacznego niedoszacowania znaczenia kapitału ludzkiego
oraz kapitału społecznego dla rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczości określonych
regionów Unii Europejskiej i zamieszkujących ich społeczności. Problem znaczenia wzrostu
kapitału ludzkiego dotyczy zresztą wszystkich rejonów świata, a wzrost ten nie jest
bezpośrednią funkcją wzrostu demograficznego i towarzyszącej mu w danym regionie liczbie
aktywnej zawodowo ludności.
Jak powiedział kiedyś Bill Gaets: ”Zabierz moich dwudziestu najlepszych ludzi a
Microsoft stanie się firmą o marginalnym znaczeniu”94.
Można jednoznacznie stwierdzić, że, z sekuritologicznego punkt widzenia,
efektywność kapitału ludzkiego ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza dla skutecznego
funkcjonowania różnych organizacji i rozwoju regionalnego.
Przypomnijmy, że kapitał ludzki95 jest obecnie pojęciem przede wszystkim
ekonomicznym, oznaczającym potencjał poszczególnych osób, na który składają się
umiejętności, doświadczenia, wiedza i energia życiowa. Kapitał ten, budowany jest przez
każdą jednostkę w procesach, będących składowymi holistycznego rozwoju człowieka.
Teoria kapitału ludzkiego, to rozwinięta w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku
komplementarna dziedzina wiedzy naukowej. Twórcą tej koncepcji, doceniającej istotną
wartość zasobów ludzkich, jest Gary Becker, noblista w dziedzinie ekonomii z 1992 r..
Wprowadził on pojęcie inwestowania w człowieka, pokazując tym samym, iż rozwój i,
równocześnie, samodoskonalenie się jednostki, stanowią nie tylko kategorię, rozumianej w
sposób wysublimowany samorealizacji, ale także są opłacalnymi elementami z
indywidualnego i społecznego punktu widzenia, dla określonych regionów, w których
egzystują konkretne, ludzkie społeczności.
Becker opierał się na pracach innego amerykańskiego laureata Nagrody Nobla w tej
samej dziedzinie – ekonomii, z 1979 r. T.W. Schultza.(1902‐1998r.), który w swoich pracach
naukowych, dotyczących rozwoju gospodarczego, akcentował znaczenie każdego człowieka,
jako nośnika kapitału ludzkiego.
Kapitał ludzki określano w różny sposób. Pojęcie kapitału ludzkiego można
zdefiniować, cytując S, R. Domańskiego, jako: ”Zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii
witalnej zawartej w danym społeczeństwie ( narodzie ). Kapitał ludzki jest zasobem, który
jest źródłem przyszłej satysfakcji, czy też, ogólnie mówiąc ‐ usług o jakiejś wartości” 96.
93

Securitologia to nowa gałąź nauki. Jest to nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych (m. in. o
bezpieczeństwie wewnętrznym, bezpieczeństwie narodowym, bezpieczeństwie obywatelskim, zarządzaniu
bezpieczeństwem, zarządzaniu w sytuacji kryzysowej, inżynierii bezpieczeństwa, filozofii bezpieczeństwa czy
administrowaniu systemami bezpieczeństwa) Por.; Korzeniowski L. ,Sekuritologia,
94
Por.: Bochniarz P. ,Gugała K., Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltekst, Warszawa 2005 ISBN
95
Urbanik P. Mikroekonomia cz.1,,[w] Podstawy ekonomii, Poznań 1996, s.8,
96
Domański S.R., Kapitał ludzki. Stan i perspektywy [w] Raport Rady Strategii Społeczno ‐ Gospodarczej, przy Radzie
Ministrów, Warszawa 1998, ISSN 1233‐5711 ; nr 27,s.67
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Kapitał ludzki wg J. Penca jest ucieleśniony w człowieku, a każda jednostka może
mieć różnej wielkości potencjał, co powoduje że ”kapitał ludzki nie zmienia się dokładnie [w
określonym regionie lub kraju ‐ przyp. własny] tak jak liczba ludności: kraj liczebnie słaby
może posiadać potężny zasób @? (…) zasób kapitału ludzkiego jest w dużej mierze
zdeterminowany genetycznymi cechami populacji”97. Staje się zatem jasne, że omawiany
zasób nagromadzony w każdej jednostce (osobie) można też powiększać poprzez inwestycje
w jej potencjał biologiczny i intelektualny. Osoba nosi w sobie jakościowe komponenty takie
jak kreatywność, talent ,bystrość oraz umiejętności, wiedzę i doświadczenia.
Kapitał ludzki jest zatem immanentną częścią ludzkiej osoby, jej możliwościami i
zdolnością, której nie można nabyć w rozumieniu dokonania zakupu i ‐ co ważne ‐ nie można
jej człowiekowi odebrać ani też ukraść. Można, co zauważają sekuritolodzy, jednak ten
kapitał w sobie wytworzyć i powiększać go, pamiętając także o niebezpieczeństwie, jakim
jest zaniedbywanie go, co może doprowadzić do jego zdewaluowania, swoistego –
roztrwonienia,
W przypadku określonego regionu czy danej organizacji, kapitał ludzki wpływa na
wielkość potencjału całego zamieszkującego tam środowiska.
Zwięzłą definicję pojęcia kapitału ludzkiego sformułował B. Kożuch, ujmując w taki
sposób istotę problemu, iż jest to: ”zasób wiedzy umiejętności zdobytych w procesie
kształcenia i praktyki zawodowej, a także zdrowia i energii witalnej”98
Wydaje się, że w powyższej definicji, nie uwzględniono tych elementów socjalizacji,
które odnoszą się do oddziaływań społecznych, począwszy od poziomu grupy pierwotnej
(rodzina) aż po różnorodne grupy wtórne, charakterystyczne dla filozofii tożsamości99
dominującej w społeczności „przyporządkowanej” do określonego regionu.
Kapitał ludzki to swoisty parametr zawarty w każdym członku danego społeczeństwa,
w rozumieniu ogólnonarodowym (patriotycznym) czy w mniejszej, regionalnej społeczności,
traktowanej jako całość. Inaczej mówiąc kapitał ludzki można opisywać w aspektach:
indywidualnym i kolektywnym, zbiorowym. Można także założyć, że naukowe spojrzenie na
problem kapitału ludzkiego czy inaczej mówiąc zasobów ludzkich, jako olbrzymiego
potencjału danego regionu ma głównie wymiar ekonomiczny i prakseologiczny. Ten drugi
wymiar może przyjmować kształt „czystej” nauki o skutecznym działaniu100, bądź postać
komplementarną, którą reprezentuje dorobek polskiego prakseologa T. Kotarbińskiego.101
W tym momencie dochodzimy do sekuritologicznego aspektu traktowania idei
kapitału ludzkiego. Potencjał kapitału ludzkiego nie zawsze bowiem będzie elementem
przyczyniającym się do pomnażania dobra wspólnego i rozwoju określonej społeczności oraz
regionu, w którym społeczność ta funkcjonuje.
Rozwijając powyższą wątpliwość i dla ułatwienia, mówiąc o indywidualnym aspekcie
kapitału ludzkiego, można zauważyć, że istnieją przypadki, w których wzrost owych zasobów
potencjału ludzkiego nie tylko nie służy wspólnemu interesowi, lecz (o dziwo?) ‐ może
stanowić dla dobra wspólnego coraz to większe zagrożenie!

97

Penc J., Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1997, ISBN 83‐85428‐20‐8, s.186
Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy ,red. Kożuch B., Wyd. Uniwersytetu w Białym stoku, Białystok 2000 ISBN 83‐8788‐
45‐6,
99
Por.: Wojciszke B, Człowiek wśród ludzi : zarys psychologii społecznej Warszawa : Scholar, cop. 2002. ISBN 83‐88495‐81‐
X,s.140
100
Por.:Mises, L., Ludzkie działanie : traktat o ekonomi, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007, ISBN 978‐83‐926160‐
0‐9
101
Por.: Kotarbiński T. Traktat o dobrej robocie ,Ossolineum, Wrocław 1982 ISBN. 83‐04‐01204‐9
98
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Kreatywne i dynamiczne osoby o znakomitej kondycji psychofizycznej, o sporych
zasobach wiedzy i nieposkromionej ambicji, posiadające przy tym umiejętności i wspierające
je doświadczenia, , lecz jednocześnie pozbawione kultury etycznej, stanowią niezwykle
realne i całkiem spore zagrożenie dla swego otoczenia i pielęgnowanego w nim wspólnego
dobra. Wypada tutaj zacytować trafną metaforę J. Rudniańskiego, który słusznie zauważył,
że „paliwo w pojeździe nie określa kierunku [jego] jazdy”102.Aby kierunek ten był właściwy,
to znaczy korzystny ze społecznego punktu widzenia, potrzebny jest specjalny kompas.
Mowa tu o „kompasie moralnym”, do którego niezbędną „instrukcję” stanowi kultura
etyczna (powiązana organicznie z kulturą organizacyjną) 103 o możliwie jak najwyższym
poziomie dla określonej społeczności . Mapę dla tego „moralnego kompasu” stanowi system
wartości, który, w ramach społecznego konsensusu104, obowiązuje w określonym regionie.
Należy w tym miejscu zauważyć, iż pojęcie kapitału ludzkiego w wymiarze
społecznym, a nie oglądane ze stricte ekonomicznego punktu widzenia, ale także z
socjologicznego, przyjmuje postać bliżej związaną z koncepcją kapitału społecznego. Obydwa
pojęcia mają istotne znaczenie dla komplementarnego i zarazem interdyscyplinarnego punku
widzenia, jaki reprezentuje sekuritologia, nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji
ludzkich105.
Polska jest przykładem dużego terytorium należącego do Wspólnoty Europejskiej, a
jeszcze wcześniej do Grupy Wyszehradzkiej.
Jak wygląda rozwój regionów na obszarze państwa ‐ Rzeczypospolitej Polskiej w
kontekście dbania o zasoby społeczne , jakim jest kapitał ludzki polskiego narodu ?
Profesor Czapiński określa sytuację Polski w następujący sposób: „jeśli nadal
będziemy stawiać na kapitał ludzki, a nie [na kapitał] społeczny, rozwój gospodarczy skończy
się w Polsce za 8‐10 lat”106. Kapitał społeczny107 w dzisiejszych nadmiernie zatomizowanych,
mocno konsumpcyjnych, (a więc i w znacznym stopniu zdemoralizowanych) nastawionych,
co najwyżej na podnoszenie indywidualnego wymiaru kapitału ludzkiego społeczeństwach
Zachodu jest sekuritologicznem „języczkiem uwagi” dla bezpiecznego i progresywnego
rozwoju regionalnego i społecznego.
Przypomnijmy tutaj pewną analizę porównawczą i diagnozę, której autorem jest
profesor Kishore Mahbubani. Napisał on, iż ”w I wieku naszej ery, Azja wytworzyła 76,3
procent światowego PKB, a Europa zachodnia zaledwie 10,8 procent. Tysiąc lat później osiągi
te były podobne i wynosiły odpowiednio 70,3 i 8,7 procent .
Układ sił zaczął się zmieniać na skutek rewolucji przemysłowej. Do 1820 roku udział
Europy Zachodniej wzrósł do 23,6, Azji zaś zmalał do 59,2 procent. Z grubsza w tym samym
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Rudniański J., Homo cogitans. O myśleniu twórczymi kryteriach wartości., Wiedza Powszechna, Warszawa 1974, s.147
Kultura ‐ ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych Najczęściej
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okresie powstały zaliczane do cywilizacji zachodniej gospodarki Stanów Zjednoczonych,
Kanady, Australii i Nowej Zelandii. W 1820 roku przypadało na nie tylko 1,9 procent
globalnego PKB, ale w 1998 roku już 20,6 procent wobec 37,2 procent dla Azji.
Innymi słowy awans Zachodu nastąpił bardzo szybko, w ciągu ostatnich dwóch
stuleci. Przez większą część udokumentowanych dziejów ludzkości Azja, najludniejszy
kontynent świata, miała zarazem największą gospodarkę.
W świetle tych faktów nie powinna nas zaskakiwać następująca prognoza banku
Goldman Sachs: w 2050 roku w pierwszej czwórce największych gospodarek świata znajdą
się ‐ obok Stanów Zjednoczonych ‐ trzy państwa azjatyckie, a mianowicie Chiny, Indie i
Japonia. Paradoksalnie […] świat powraca pod tym względem do historycznej normy…”108
Zdaniem autora artykułu, to kultura organizacyjna109 dalekiego Wschodu oparta na
dwubiegunowo rozumianym (yin‐yang: tu jednostka‐społeczność) kapitale społecznym, jest
motorem rozwoju regionalnego. Związany z tą kulturą „dwubiegunowo” ujmowany kapitał
społeczny najlepiej sprecyzował Mencjusz, wyznawca nauk Konfucjusza, mówiąc: „Ludzie
mówią razem: cesarstwo ‐ księstwo ‐ rodzina. Korzenie cesarstwa są w księstwie. Korzenie
księstwa są w rodzinie. Korzenienie rodziny są w osobie.”110 Wymiar indywidualny i wymiar
kolektywny potencjalności ludzkiej są w tej koncepcji wzajemnie powiązane i równorzędne
traktowanie ich ważności powoduje, że stają się wzajemnie dla siebie zabezpieczeniami i
niejako „katalizatorami” komplementarnego rozwoju. Można zatem próbować uznać
Konfucjusza i takich jego następców jak Mencjusz i Zi‐Si, uznać za jednych z prekursorów
sekuritologii i idei zrównoważonego rozwoju.
Wymiary indywidualny i kolektywny kapitału społecznego, są tutaj osadzone w
obszarze kultury bezpieczeństwa (element kapitału kulturowego), której fundamentem jest z
kolei kultura etyczna i wysokość jej poziomu dla określonego regionu czy środowiska. Ten
rodzaj filozofii bezpieczeństwa określany jest jako filozofia organicystyczna i ma swoje
korzenie nie tylko w ideach dalekiego Wschodu, lecz także w myśli europejskiej, począwszy
od czasów Arystotelesa(384‐322 p. n. e.) czy Zenona(335‐263 p. n. e.) i Chryzypa(279‐
207/204?), twórców stoicyzmu.
Według Colemana składnikami interesującego nas kapitału społecznego są:
1.
2.
3.
4.

Wzajemne zobowiązania, mające swoje pokrycie w pełnionych rolach społecznych
Dostęp do informacji.
System wartości i związane z nim normy i obyczaje społeczne
Charakter relacji związanych z władzą.111

Kapitał społeczny zaczyna być dostrzegany jako czynnik niezwykle istotny dla rozwoju
społeczno‐ekonomicznego państw i regionów oraz jako element kultury bezpieczeństwa ‐
108
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oczekiwań i norm. Por.: Kałużny S., Skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem : techniki osiągania sukcesu , Kwantum,
Warszawa , 1996.,ISBN 83‐905122‐3‐8
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Mencjusz, Księga Mencjusza (Mengzi), 4A : 5, Por.: Piwowarski J., Samodoskonalenie i bezpieczeństwo w samurajskim
kodeksie Bushidō COLLEGIUM COLUMBINUM, Kraków 2011ISBN: ISBN 978‐83‐7624‐057‐2
111
Coleman J.S, .Foundations of Social Theory, Belknap : Harvard University Press, Cambridge ; London : 1990,ISBN 0‐674‐
31225‐2; D.Halpern Social capital, Polity Press, Cambridge, United Kingdom 2005ISBN 0‐7456‐2547‐9; Lin Nan Social capital
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niezbędnej dla niezakłóconego przebiegu tego rozwoju, opartej na zdrowych relacjach
publicznych i ‐ patrząc szerzej ‐ międzyludzkich.
Pod pojęciem „zdrowych relacji” rozumiemy tutaj związki oparte o autentycznie etyczne
podstawy i płynące stąd zaufanie. Rolę zaufania dostrzega nawet liberał (nieco
kontrowersyjny w opinii autora artykułu w swych futurologicznych prognozach112), Francis
Fukuyama. Kapitał społeczny w opinii Fukuyamy widziany jest jako zdolność ludzi do
podejmowania współdziałania w grupach i organizacjach oraz tworzenia w ten sposób
potencjału, służącego skutecznemu osiąganiu wspólnie założonych celów.
Jednym z fundamentalnych składników tak rozumianego kapitału, jest jak już
wspomniano zaufanie113 – nieodzowny element kultury bezpieczeństwa, tworzącej
sprzyjający klimat do wzrastania kapitału społecznego, a także i kapitału ludzkiego. Sama
kwestia istnienia zaufania ma to do siebie, że buduje się ono w analogiczny sposób jak każdy
kapitał114 i w paralelny sposób, jak kapitał społeczny, może być owo zaufanie utrzymywane,
rozbudowywane, bądź odwrotnie ‐ deprecjonowane, lub nawet „zdefraudowane” czyli
mówiąc wprost – utracone. Utrata zaufania to nawet więcej aniżeli utrata majątku. W
moralnie zdrowej i bezpiecznej etycznie społeczności powoduje ona straty ekonomiczne i coś
jeszcze gorszego ‐ „utratę twarzy”.
Filozoficznym rewersem kapitału ludzkiego jest rozwijane na Zachodzie, już od
czasów Arystotelesa, pojęcie habitus, współcześnie doskonalone, także na polu socjologii, na
przykład przez P. Bourdieu(1930‐2002).
Ten francuski socjolog zdefiniował kapitał społeczny jako „zbiór rzeczywistych i
potencjalnych zasobów, jakie związane są z posiadaniem trwałej sieci mniej lub bardziej
zinstytucjonalizowanych związków, wspartych na wzajemnej znajomości i uznaniu ‐ lub
inaczej mówiąc ‐ z członkowstwem w grupie, która dostarcza każdemu ze swych członków
wsparcia w postaci [potencjału] posiadanego przez kolektyw.”115
Kapitał społeczny, tak zdefiniowany, pozornie bardziej się odnosi do wymiaru
indywidualnego, jednak jest on rozumiany jako wynik oddziaływania kapitału kulturowego
całego środowiska, w którym występuje socjalizacja jednostki.
Tym samym koncepcja Putnama, mówiąca o tym, iż kapitał społeczny określa poziom
takich: ”parametrów społeczeństwa jak zaufanie, normy i relacje pozwalające na wzrost
sprawności społeczeństwa w budowaniu dobra wspólnego poprzez skuteczną realizację
określonych celów”116 wydaje się być trafnym, komplementarnym w swojej wymowie
uzupełnieniem myśli Bourdieu. Być może jest to także pewien sygnał – cenny również dla
naukowego środowiska sekuritologów – że Zachód obecnie już niebezpiecznie i zbyt daleko
posunął się w swym indywidualizmie sięgającym momentami poziomu autodestrukcji.
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Przykładem współczesnego „zdrowego” podejścia do stymulowania wzrostu kapitału
społecznego jest w opinii autora stanowisko, jakie zajmuje Fundacja Kapitału Społecznego
(The Social Capital Foundation ‐ TSCF), mająca swoją siedzibę w Brukseli.
TSCF propaguje kapitał społeczny jako koncepcję urzeczywistniania ducha
funkcjonowania społeczeństwa jako autentycznej wspólnoty117.W ramach tych działań,
między innymi, promowane jest zachowanie tożsamości kulturowej w celu wewnętrznej
integracji różnych regionalnych wspólnot, czy zmiany obyczajów idącej na powrót do
tradycyjnych zachowań opartych o zasady grzeczności w stosunkach rodzinnych,
koleżeńskich i dobrosąsiedzkich, jednocześnie wypierających tendencje do preferowania i
narzucania przez określone środowiska opresyjnej kontroli i biurokratyzmu. Zaangażowanie i
więzy społeczne, ich autentyczny charakter miałyby pozwolić na zredukowanie roli rządów i
wszelkiej biurokracji w ”majstrowaniu” przy sprawach rodzinnych i wspólnotowych, co z
socjologicznego i sekuritologiczngo punktu widzenia stanowi o zaistnieniu zagrożenia
upowszechniania się erozji niezastąpionych, autentycznych powiązań międzyludzkich.
Inaczej mówiąc, chodzi o to, aby zatrzymać taką ewolucję biurokracji, która z roli
publicznego sługi, tu i ówdzie, ale jednak ewidentnie coraz częściej i coraz widoczniej,
przeobraża się (jednocześnie bezustannie się rozrastając i pożerając PKB) w zniewalającą
jednostki i społeczności, panującą już tylko, a nie służebną‐ czwartą władzę (gdyż zdaniem
autora nie są nią media ‐ lecz biurokraci).
Aby zapobiec zagrożeniom płynącym z tego typu myślenia, planowanie i działanie w
kategoriach modelu kapitału ludzkiego przypisywanego tylko ekonomii, to zdecydowanie za
mało. Widać jak brakuje, w definiowaniu tego zjawiska, zabezpieczającego etycznego
ogniwa.
Jeżeli ogniwo to odnajdziemy nie tylko w teorii ale również w codziennej
rzeczywistości, to model wspólnoty oparty na solidnym kapitale społecznym określonego
regionu może w praktyce tak rozumianej aplikacji sekuritologii, wywiedzionej z kultury i
socjologii bezpieczeństwa, okazać się z prakseologicznego punktu widzenia, znacznie
efektywniejszy niż miało to miejsce dotychczas.

Júliusz PIWOWARSKI
Rektor
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Publicznego i Indywidualnego
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INOVÁCIA ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU V RÁMCI
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Mária PETRUFOVÁ
Abstract: Contribution itself takes focus on the human potential, because not only organizations, but also
regions are going through various changes and the meaning hereof potential increases regularly in the
given region. Feeds at most needs in the present to innovate mental potential, i.e. renew vitality and creativity
of the people, its inspiration and enthusiasm surviving in the given region primarily in connection with the
process of transmission laws and competence on territory. Responsibility for development of the cities and
villages is more on the single regions themselves now. Therefore is needed to have a sufficient, in time and
trusted information about events in the lands and to know properly and effectively use them. All this have
connection with quality of the human potential in the given region. Aim contribution is to analyze and describe
humane potential as distinguished factor for social ‐ economical development of the Liptov region.
Keywords: humane potential, regional development, factors of regional development, universities and
development of the human potential education, learner the region and innovation development european the
region

ÚVOD
Bohatstvo regiónov záleží na ľuďoch, tvrdia experti...
Táto myšlienka ma veľmi oslovila, preto na úvod v tomto príspevku mi dovoľte malé
zamyslenie na vysvetlenie, prečo medzi európskymi regiónmi panujú také veľké rozdiely v
bohatstve, stačí len pár indikátorov spojených s ľudským kapitálom, vyplýva zo štúdie, ktorú
zverejnili v rámci EÚ. Podľa tímu sociálnych vedcov faktory spojené s konceptom ľudského
kapitálu môžu za 70 % rozdielov v bohatstve medzi regiónmi. Tieto odlišnosti možno pritom
zmerať využitím pár indikátorov, ktoré považujú za osobitne relevantné pre tri dimenzie
ľudského kapitálu. Prvú dimenziu možno merať podľa percentuálneho vyjadrenia
pracovných pozícií v regióne – či už ide o manažérov, podnikateľov, doktorov, inžinierov,
právnikov a iné vysokokvalifikované profesie. Druhá dimenzia sa zameriava na mieru, akou
je ľudský kapitál v každom regióne využívaný. Za najužitočnejší indikátor identifikovali
nezamestnanosť mladých vo veku 15 až 24 rokov a percento ľudí, ktorí hľadajú prácu dlhšie
ako 12 mesiacov, inými slovami sú dlhodobo nezamestnaní. Vo výskumoch sa potvrdil fakt,
že pre meranie tvorby hospodárskeho bohatstva v regióne sú dôležité práve tieto dva
ukazovatele, ktoré vyjadrujú, či teda bohatstvo je tvorené alebo nie..
Tretia dimenzia sa týka produktivity a inovácií. Meria sa podľa dvoch vecí – objemu
verejných a súkromných investícií do výskumu a technologického rozvoja a podľa počtu
patentových prihlášok v každom regióne. Nejde pritom ani tak o objem peňazí vkladaných do
výskumu a vývoja a počet patentov, ktoré z toho vzídu, ale skôr o vieru, ktorú do regiónu
vkladajú jednotliví ľudia a podniky, „Ak veria vo svoj región, potom investujú do inovácií
a investujú do výskumu a vývoja vo svojom regióne,“ Okrem spomínaných faktorov , ktoré sú
bezprostredne spojené s ľudským kapitálom sú tu aj iné faktory, ktoré by mohli mať vplyv na
bohatstvo regiónu, ale nie sú spojené s ľudským kapitálom. „Ide o typické finančné, sociálne
a tiež historické záležitosti. Z uvedených poznatkov vo výskumoch vyplýva, že sú obrovské
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rozdiely medzi regiónmi Európsku úniu tvorí 271 regiónov, ktoré sa medzi sebou výrazne
líšia bohatstvom, ktoré sa meria priemerným HDP na obyvateľa. Podľa posledných
oficiálnych štatistík, ktoré minulý týždeň zverejnil Eurostat. Eurostat má hlavne za úlohu
poskytovať Európskej únii vysoko kvalitný štatistický informačný servis. Používa jednotné
pravidlá na zhromažďovanie všetkých štatistických údajov z národných štatistických
inštitútov každého z 27 členských štátov Únie. viac na http://www.EuropskaUnia.sk » 18
regiónov má HDP o polovicu vyšší ako európsky priemer. Ide o regióny okolo hlavných
centier hospodárskej aktivity – akým je Londýn, Brusel, Hamburg, Praha, Paríž, Štokholm,
Bratislava a Viedeň. Na druhej strane 24 regiónov má HDP na osobu pod polovicou
európskeho priemeru. Možno ich nájsť v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku a v Rumunsku. Všetky
regióny, kde HDP na osobu je pod 75 % európskeho priemeru, majú nárok na dodatočnú
finančnú podporu od EÚ v rámci konvergenčného cieľa kohéznej politiky. EÚ verí, že väčšiu
pozornosť treba venovať rozvojovým politikám a aktivitám na regionálnej úrovni, zacielením
na rôzne dimenzie ľudského kapitálu v snahe o vytvorenie najlepších možných podmienok
pre udržateľný ekonomický rast. Špecificky by sa postupne pre každý región mala vytvoriť
pozíciu manažéra ľudského kapitálu, ktorého úlohou by bolo vypracovať stratégiu pre rozvoj
ľudského kapitálu s prihliadnutím na sociálne a hospodárske podmienky. schopnosť tvoriť
bohatstvo závislá aj od hustoty zaľudnenia regiónu. Z pohľadu odborníkov majú teda husto
zaľudnené regióny základné výhody a sú prirodzeným magnetom pre kvalifikovanú pracovnú
silu. Komisie v oblasti ľudského kapitálu v rámci EÚ poukázali najmä na päť cieľov stratégie
Európa 2020 a jej sedem vlajkových iniciatív. „Je jasné, že jednou z kľúčových podmienok na
naplnenie cieľov EÚ je, že ľudia budú mať správne zručnosti,“ „Pracovné miesta
v budúcnosti budú náročné na znalosti a budú si vyžadovať vyššiu úroveň zručností. Komisia
očakáva, že zamestnania vyžadujúce si vysokokvalifikovaných ľudí sa do roku 2020 zvýšia
o 12 miliónov,“ v uplynulej dekáde výrazne stúpol počet ľudí s ukončeným vysokoškolským
vzdelaním a tento trend bude podľa neho pokračovať aj naďalej. Pripustil však, že politici
musia ešte vyriešiť veľa problémov. „Stále treba ešte veľa urobiť vo viacerých regiónoch,
najmä v strednej, južnej a východnej Európe,“ „Okrem zvyšovania počtu ľudí
s vysokoškolským vzdelaním si musíme uvedomiť, že máme aj veľmi veľa ľudí so slabým
vzdelaním a nízkou kvalifikáciou, dokonca aj na miestach, kde sú tie najlepšie univerzity,“
upozornil.„Miera nezamestnanosti je najvyššia medzi ľuďmi so slabou kvalifikáciou, stúpol aj
počet ľudí, ktorí nechodia ani do školy, ani nepracujú, ani sa nevzdelávajú. Ak sa nič neudeje,
nožnice medzi tými, ktorí benefitujú a tými, čo nie, sa ešte viac otvoria,“ pri riešení týchto
problémov musia hrať kľúčovú rolu národné, regionálne a lokálne autority. Oprieť by sa
pritom mohli o vlajkovú iniciatívu komisie – Agenda pre nové zručnosti a pracovné miesta(1)
Toto sú všetko výzvy EÚ , ktoré nás v najbližšom času budú prenasledovať, je len na nás
v daných regiónoch ako sa s tým popasujeme, táto konferencia je miestom pre výmenu
skúseností a inšpiráciu ako ďalej.

1 DEFINÁCIA POJMU ĽUDSKÝ POTENCIÁL
Termín ľudský potenciál sa začal prvýkrát používať v 70 rokoch 20. storočia. Teóriu
ľudského potenciálu rozpracovali v 80. rokoch L. A .LeVine a I. Scheffler. Základom pre jej
spracovanie bolo vzdelávanie invalidných detí. “Pojem potenciál znamená celkovú
schopnosť, možnosť, spôsobilosť konať“ (Šaling, 1970, s. 877)
Z tohto slova bol následne odvodený termín potencionalita chápaný dnes ako
možnosť uskutočnenia. Pod slovom potenciál rozumieme súhrn predpokladov na konanie.
Potencionalita sa definuje ako cieľová funkcia činností človeka, skupín a spoločností.
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Prívlastok potenciálny vyjadruje“ daný v možnostiach, vo vlohách, ktoré sa môžu rozvinúť
v schopnosť“ (Ivanová‐ Šalingová, Malíková, 1979, s.702) v tomto prípade ide o priestorovo‐
ekonomickú interpretáciu. Potenciál (lat. potentialis) je „schopnosť výkonu alebo súhrn
možností, schopností a spôsobilostí niečo vykonať „ (Liptákova, 2007, s. 17).
Všeobecne sa pod pojmom potenciál rozumie celková schopnosť, spôsobilosť
k výkonu, možnosť. Pojem potenciál (z lat. potentia, sila) je vedecká kategória funkčná
najmä v prírodovedných a technických odboroch. Holistická a synergetická paradigma novej
prírodovedy inšpirovala a inšpiruje aj k skúmaniu sociálnych súvislosti, potenciality
a potenciálu. tento potenciál sa stále viac používa aj v prognostike, urbanizme, ekonomike
a ďalších vedách ako nástroj modelovania a empirických analýz fungovania systémov
a procesov. Tento pojem funguje v sociológii ako systémová kategória na označenie
optimálnej (teoretickej alebo reálnej hodnoty, ktorú je možné dosiahnuť vzhľadom na
relevantnú skutočnosť alebo cieľ.( A.Tokárová, 1997, s.32).
V manažmente ľudských zdrojov je ľudský potenciál chápaný ako dynamická
veličina. Predstavuje vedomú i nevedomú stránku jednotlivca. 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 profesie‐ funkcie. Vysoký potenciál
ma ten , kto je schopný zvýšiť úroveň svojho ľudského potenciálu a následne jeho uplatnenie
v zamestnaní ako aj v súkromnom živote
Ľudský kapitál má nehmotný charakter a tvoria ho : získané vedomosti, zručností,
návyky, motivácia a energia ľudí.
Intelektuálny kapitál predstavuje organizované vedomostí, ktoré je možné využiť pre
vytváranie bohatstva. Všetky náklady spojené so zvyšovaním schopností ľudí sa chápu ako
ľudské investície. Ich najdôležitejšie zložky sú výchova a vzdelávanie, zdravotná starostlivosť,
pracovná migrácia. Zväčšovanie ľudského kapitálu môže byť špecifické alebo všeobecné.
Ľudský kapitál je statická veličina, predstavuje to, čo človek už vie, dokáže spraviť. Sú to už
nakumulované vedomosti, schopnosti a zručností, ktoré vie a môže v živote uplatniť.
Okrem ľudského potenciálu sa v poslednom čase skúma aj sociálny kapitál, ktorý
existuje zároveň v úzkom vzťahu s ľudským kapitálom. Termín sociálny kapitál sa stal veľmi
dôležitý pre pochopenie procesov globalizácie a regionálneho rozvoja na strane druhej.
Efekty sociálneho kapitálu môžu byť pozitívne ako aj negatívne. (N. Urbančíková, 2006,
120s.). Pojmy sociálny potenciál a ľudský potenciál sú v blízkom vzťahu k pojmu vitalita
a potencialita. Sociálny potenciál ako sociologický pojem má svoj exogénny (makro
sociologický a makrosociálny) a endogénny ( mikrosociologický a mikrosociálny) kontext.
V makrosociálnom širšom význame sa vzťahuje na vyjadrenie skrytých síl takých
sociálnych systémov ako je štát, národ, inštitúcia, rodina, organizácia, apod. Sociálny
potenciál má niekoľko vrstiev resp. zložiek ‐ potenciál zdravia, kvalifikačný, participačný,
hodnotovo‐orientačný, motivačný, tvorivý, integratívno‐regulačný a pod. Ďalšími
odvodenými a aj úzko súvisiacimi pojmami s niektorými makrosociálnymi aspektmi sú napr.
pojmy konomického a reprodukčného procesu ‐ ľudské zdroje, ľudský faktor, ľudský činiteľ,
ľudský kapitál, pracovná sila, subjekt práva, fyzická a právnická osoba apod.(Tokárova, 1997,
s.38) Strategické ciele rozvoja ľudského potenciálu v území by mali vychádzať z podmienok
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, z demografickej skladby a kvality demografickej
štruktúry obyvateľstva regiónu a jeho zázemia) Liptákova, 2007, s. 19). Podľa Skokana (2004,
s.39‐40) by sa nemali opatrenia zamerané na ľudské zdroje orientovať na zlepšovanie
životných podmienok obyvateľov regiónu, na zlepšovanie kvalifikačnej štruktúry pracovných
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síl rôznymi typmi vzdelávacích aktivít a zlepšovaniu kvalitatívnej ponuky pracovných síl
priamou podporou pracovných miest, ktoré podporujú inovácie a tiež podporou tých
organizácii, ktoré sú z hľadiska využitia zdrojov intenzívne. Z uvedenej analýzy vyplýva, že
v regióne by sme mali chápať ľudský potenciál ako potenciál, ktorý sa viaže na ľudský faktor‐
na jednotlivca a súhrn ľudského potenciálu v regióne stotožniť a chápaním regionálne ľudské
zdroje.

2

FAKTORY REGIONÁLNEHO ROZVOJA

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. Samozrejme , že ide aj o rozvoj rôznych regionálnych čiastkových
aktivít, ktoré spolu tvoria ekonomický základ regiónu. Pod pojmom faktory regionálneho
rozvoja rozumieme predpoklady a zdroje, ktoré vyvolávajú rozvoj alebo mu zabraňujú
a stávajú sa bariérou ďalšieho rozvoja, zdroje sa menia na faktory, ak sú účinné, a reálne
ovplyvnili rozvoj.
Z pohľadu vysokoškolskej učiteľky ide najmä o zavádzanie nových technológií, ktoré
v rámci AOS poznáme a radi sa podelíme so skúsenosťami, zlepšovanie kvalifikácie pracovnej
sily v rámci regiónu ‐ ponúknuť kurzy celoživotného vzdelávania pre potreby regiónu,
využívať nové zdroje energie a nové suroviny‐ zadávať také vedecké úlohy, témy ŠVOČ
a témy bakalárskych, diplomových , či dizertačných prác, ktoré budú prínosom pre náš región
a budú mať vplyv na efektívne pôsobenie regionálnej politiky. Dnes už všetci vieme, že
základným zdrojom bohatstva národa a ekonomického rastu je ľudský rozum, slobodné
využívanie ľudského intelektu, tvorivosť a podnikanie. Existuje viacero delení faktorov, ktoré
ovplyvňujú a vyvolávajú rozvoj, spoločné je to, že jedným z rozhodujúcich faktorov je vždy
ľudskí práca a jej produktivita. Najvýstižnejšie členenie faktorov je na extenzívne( výrobné
faktory‐ práca, prírodné zdroje a kapitál v podobe budov, strojov a zariadení, technológii, ale
aj ľudský kapitál) intenzívne faktory predstavujú kvalitatívne zlepšovanie využívania
jednotlivých výrobných faktorov ‐ prejavuje sa to zvyšovaním produktivity práce, rastom
účinnosti kapitálu a znižovaním materiálovej a energetickej náročnosti výroby. Jednoducho
povedané cieľom by malo byť efektívnejšie využívať ľudské zdroje, ktorými ekonomika,
región disponuje. Podľa S. Čapkovej (2004), K. Skokana (2004), J. W. Harringtona, D.
Fergusona (2001) základné faktory regionálneho rozvoja sú prírodné zdroje a životné
prostredie, ľudské zdroje, ekonomické činností a podmienky regiónu, produkčné činností,
sociálna a technická vybavenosť, ale najdôležitejším prvkom rozvoju regiónu sú ľudské
zdroje, pretože vzdelaná pracovná sila je kľúčovým konkurenčným faktorom.. Podľa K.
Liptákovej 2007 s.612) ľudské zdroje ovplyvňujú regionálny rozvoj dvojakým spôsobom
.Jednak predstavujú ponuku práce, pričom veková ale najmä kvalifikačná štruktúra
obyvateľstva je dôležitým faktorom, ktorý zohľadňujú investori pri svojich lokalizačných
rozhodnutiach, na druhej strane ako spotrebitelia podmieňujú obyvatelia rozvoj výroby
a ponuky služieb v regióne. Vzájomný vzťah medzi štruktúrou regionálneho hospodárstva
a ľudskými zdrojmi sa utvára v regióne. So zvyšujúcim sa technickým pokrokom rastú
úmerné aj požiadavky na kvalifikáciu pracovníkov v regióne a tu vidím rezervy v spolupráci
s našou vysokou školou. Všetky opatrenia zamerané na ľudské zdroje v regióne by sa mali
orientovať na zlepšovanie životných podmienok obyvateľov regiónu a najmä na neustále
zlepšovanie kvalifikačnej štruktúry zamestnancova a obyvateľov rôznymi typmi vzdelávacích
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aktivít‐ rast vzdelanostnej úrovne je nevyhnutný. V rámci podpory vedy a výskumu vidím
možnosti spolupráce cez projekty v rámci celoživotného vzdelávania, manažmentu kvality,
projektového riadenia, komunikácie a tímovej práce a mnohých ďalších oblasti
z elektrotechnického, strojárskeho, či programátorského prostredia využiť sa tu dajú projekty
na zabezpečenie kvality, spoločensky orientovaného vzdelávania, výskumu a vývoja:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dostupné na internete: http://science.nung.edu.ua/node/125
inovačný rozvoj európskych regiónov prostredníctvom vedomostného rozvoja (IDEA)
http://www.idea. strategy.eu/, ďalej
využívanie strategickej inteligencie pre zlepšenie inovačnej politiky ‐ STRIPE
http:/www.stripe.sk/regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky (REDIPE),
zvýšenie efektívnosti a koherencie výskumných politík na európskej a regionálnej úrovni,
COGNAC), Dostupné na internete: http://www.cognacproject.eu/
regionálny prístup k meraniu sociálneho kapitálu a chudoby
analýza súčasných problémov manažmentu riadenia ľudských a materiálových zdrojov
kreatívna ekonomika‐ regionálne podmienky a stimuly ‐ KRENAR
Agílna elektronická verejná správa založení na znalostiach umožnená semantickými
technológiami (SAKE), Dostupné na internete: http://www.sake‐project.org/
Služby elektronickej verejnej správy využitím sémantických technológií Dostupné na
internete: http://www.accesseov.org./
Výskum princípov a koncepciií e‐manžérstva organizácii budúcnosti.

Strategické ciele rozvoja ľudského potenciálu v území by mali vychádzať z podmienok
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, z demografickej skladby a kvality demografickej
štruktúry obyvateľstva regiónu a jeho zázemia. Tieto aspekty by mali zohľadniť správcovia
regiónov pri tvorbe rozvojových projektov.

ZÁVER
Zvýšenie kvality ľudského potenciálu spôsobí nárast malých a stredných firiem
a fyzických osôb ako aj živnostníkov, pôsobiacich priamo na území Liptova. Kvalitný ľudský
potenciál regiónu ( dobre vzdelaní) podnecuje pozitívne socio‐kultúrne javy, vo väčšej miere
participuje na riešení problémov obcí a miest, ako aj podporuje spoločenský život
a prehlbuje identitu občanov a inštitúcií v danom regióne.
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PONUKA ŠPORTOVO – REKREAČNÝCH ZARIADENÍ A ICH DOPAD NA
REGIONÁLNY ROZVOJ

Milena PULMANNOVÁ ŠVEDOVÁ
Abstrakt: Na základe doterajších poznatkov v oblasti športovo – rekreačných zariadení na našom území majú
aktuálne ponuky tendenciu zvyšujúcej sa kvality poskytovaných služieb. V tomto príspevku podávame
charakteristiku športovo‐rekreačných zariadení, ich členenie podľa sezónnosti a následné využívanie
ponúkaných aktivít a služieb i spôsobov ich využitia pre účastníkov v turizme. A v neposlednom rade ich
situovanie na území jednotlivých regionálnych celkov Slovenska. V závere príspevku sa snažíme podať návrhy
efektívneho využívania športovo‐rekreačných zariadení na našom území nie len pre domácich ale aj
zahraničných klientov.
Kľúčové slová: športovo‐rekreačné zariadenia, región, klient, služby.

ÚVOD
Služby sú ekonomické statky ktoré majú nehmotný charakter, môžeme ich rozdeliť na
tri fázy, ktoré tvoria ich podstatu. Menovite pripravenosť na poskytovanie služby,
pripravenosť podniku, potreby a výrobné výstupy. Následne proces poskytovania služieb,
kde musí byť začlenený spotrebiteľ, a v neposlednom rade výsledok poskytovania služby,
ktorú zahŕňa spokojnosť, nespokojnosť, zážitok zákazníka, zisk spotrebiteľ.
Na rozdiel od výroby tovaru má produkcia služieb isté všeobecné a špeciálne znaky.
K všeobecným znakom môžeme zaradiť nemateriálnosť, ktorá vyjadruje skutočnosť, že
služby nie je možné vnímať zmyslami pred ich spotrebou a po nej. Pominuteľnosť znamená
nemožnosť produkcie služieb do zásoby a tým aj nemožnosť ich skladovania.
Začlenenie vonkajšieho faktoru do procesu poskytovania služby ďalej znamená že producent
služby môže s jej poskytovaním začať vtedy, keď sa vyskytne dopyt to jest keď sa ho
zúčastňuje zákazník ako jej spotrebiteľ. Zosúladenie poskytovania služby z jej spotrebou,
súvisí s tým, že napr. využitie hotelovej izby, raňajky, návšteva cieľového miesta a pod. sú
možné len vtedy ak je zákazník prítomný v mieste spotreby a spotrebúva služby.
K špeciálnym znakom začleňujeme Časovú a miestnu viazanosť služby na primárnu ponuku
t. j. podstatné prvky ponuky v CR ako napr. (cieľové miesto, letisko, hotel a pod.) sú miestne
viazané (lokalizované, nepohyblivé) a predpokladajú, že za ich službami príde zákazník aby
ich mohol spotrebovať. (Michalová, V. – Šuterová, V. – Novacká, Ľ. – Konečná, A. – Sniščák,
V. 1999).
Komplexnosť a komplementarita služieb CR, pre CR je charakteristická tým, že
zákazník spotrebúva nielen jednotlivé služby ale aj ich rozličné kombinácie. Kombináciu
predstavuje balík služieb ktorý je zároveň komplexný. V balíku sú služby vzájomne sa
podmieňujúce a vystupujú ako komplementárne, čo vyplýva z nevyhnutnosti komplexného
uspokojovania dopytu. Ako aj mnohoodborový charakter služieb a nevyhnutnosť ich
sprostredkovania: mnohoodborový charakter služieb vyplýva z toho, že v CR sa poskytuje
množstvo služieb (napr.: informačné, ubytovacie, stravovacie, dopravné, sprievodcovské
atď.) a preto je nevyhnutné ich sprostredkúvať zákazníkovi. Sprostredkovatelia v CR
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jednotlivé služby kombinujú, tvoria balíky služieb a ponúkajú ich ako vlastné produkty v
závislosti od dopytu zákazníkov.
V neposlednom rade dynamika a sezónnosť dopytu po službách v CR. Mimoriadne silný vplyv
na dynamickosť dopytu má sezónnosť, často sa meniace trendy, módnosť cieľových miest a
jednotlivých druhov CR.

1

CHARAKTERISTIKA ŠPORTOVO – REKREAČNÝCH SLUŽIEB

Tieto služby poskytujú športovo ‐ rekreačné zariadenia, ktoré sú súčasťou
ubytovacích zariadení a vybavenosti cieľových miest, čím umožňujú efektívne využívanie
ubytovacích, pohostinských a ďalších zariadení CR. Služby športovo ‐ rekreačných zariadení
majú dvojaký charakter Univerzálny tzv. interiérový v tomto prípade možno služby
poskytovať nezávisle od prírodných podmienok napr.: fitnescentrum, krytý bazén, kolkáreň a
pod. ako aj Sezónny tzv. exteriérový, ktorý je rozčlenený na letné a zimné aktivity, pri
ktorom existencia vykonávania týchto služieb je podmienená prírodnými predpokladmi napr.
kúpanie na prírodných vodných plochách, zjazdové lyžovanie atď. Táto skupina služieb je
cieľom účasti na CR a má v súbore športovo ‐ rekreačných služieb rozhodujúce postavenie.
Špecifickú skupinu tvoria športovo‐rekreačné služby spojené s poľovačkou a rybolovom, pre
ktoré má Slovensko veľmi dobré podmienky a animačné služby. Animácia znamená oživenie,
rozveselenie, zaoberanie sa resp. aktívne využívanie voľného času alebo organizovanie a
aktívne vykonávanie rozličných činností. Animácia, ako štandardná doplnková služba je
zároveň aktivizujúca metóda dosiahnutia pozitívneho zážitku. (Tomová, 2010).
Tu je nevyhnutné rozlišovať medzi animačnými aktivitami z hľadiska obsahu
i zamerania na jednotlivé segmenty z populácii ako sú deti a mládež, dospelí a seniori.
pre deti a mládež a pre dospelých.
Animačné činnosti v CR:
1. Športové a pohybové činnosti ‐ tvoria ich športové činnosti v interiéri a exteriéry.
2. Spoločenské a zábavné činnosti ‐ diskotéka, karneval, súťažný a zábavný program,
návšteva jarmoku, folklórneho festivalu skanzenu, tanečný večer a pod.
3. Vzdelávacie a poznávacie činnosti ‐ prednáška, divadelné predstavenia, výchovný
koncert, diskusný večer, zoo ‐ botanická záhrada exkurzie v podniku a pod.
4. Tvorivé činnosti ‐ maľovanie, kreslenie, ručné práce, modelovanie, fotografovanie a
pod.
5. Dobrodružné činnosti ‐ prenocovanie pod stromom, nočný pochod, hľadanie pokladu,
piknik, táborový oheň, extrémne športy…
6. Meditatívne činnosti ‐ cvičenie jogy, masáž, rozhovory a recitácie…
Tomová (2009) tvrdí že: „Obsahové vymedzenie pohybovo‐rekreačných aktivít je
možné zakomponovať do tzv. animačného programu v rámci turizmu a rekreácie. Vo vedomí
niektorých jednotlivcov na Slovensku stále asociuje predstava o animovaných kreslených
filmoch. Samotný pojem animácia pochádza z lat. anima ‐ duša, animovať – rozveseľovať,
zabávať, oživiť, spestriť. Je novodobým systémom doplnkových služieb v rámci turizmu,
rekreácie či dovolenkových pobytov“.
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2

PONUKA ŠPORTOVO – REKREAČNÝCH ZARIADENÍ V REGIÓNOCH
SLOVENSKA

Postavenie Slovenska v rámci Európy má z geografického hľadiska výbornú polohu,
nachádza sa v strednej časti európskeho priestoru a susedí s piatimi štátmi. Územie štátu
patrí k úmoriam Čierneho i Baltského mora, napriek tomu, že nemá vlastný prístup k moru
ten umožňuje jedna z najväčších riek v Európe Dunaj. Na našom území sa nachádza
množstvo vodných plôch či už prírodných alebo umelo vytvorených, kde sa realizuje
množstvo rekreačných aktivít. V posledných rokoch vznikli na území republiky viaceré
aquaparky s termálnou vodou, na ktorú je Slovenská republika bohatá, a má tradíciu aj
v kúpeľníctve. Krásne slovenské pohoria, ktoré prechádzajú naším územím ponúkajú
množstvo atraktivít v oblasti rekreačného vyžitia. Niektoré z nich sa nachádzajú aj v
Národných parkoch, kde musia byť dodržiavané špeciálne pravidlá. Sú najlepšími miestami
pre vyznávačov turistiky, cykloturistiky, paraglaidingu a iných športovo‐rekreačných aktivít
v letnom období, či lyžovania, snowbordingu , korčuľovania a pod. v zimnom období. Tieto
strediská ponúkajú širokú škálu služieb, ktoré uspokoja tých najnáročnejších klientov. Naplniť
očakávania jednotlivca sa podarí za predpokladu zabezpečenia kvalitných produktov
a programov, ktoré sa realizujú v rekreácii a turizme, v priamom styku s hosťom,
rešpektovaním princípov slobodného rozhodovania a dobrovoľnosti.
2.1 Západné Slovensko a jeho ponuka
Táto oblasť Slovenska disponuje vysokým prírodným potenciálom nachádzajú sa tu
nížiny, pohoria, rieky, jazerá i vodné nádrže, kúpeľné mestá, zároveň je v tejto časti územia
Slovenska najviac rozvinutá infraštruktúra.

Mapa 1 Koncentrácia vybraných športovo – rekreačných zariadení na území západného Slovenska
Zdroj: Maruchničová, 2011

Z vyššie prezentovanej mapy 1 vyplýva, že najviac zimných športovo‐rekreačných
zariadení sa nachádza v oblasti pohoria Malá Fatra. Letné využitie športovo – rekreačných
zariadení je v oblasti vodných plôch v areáli Bratislava ‐ Čunovo a na štrkopieskoch.
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Celoročné športovo – rekreačné zariadenia sú situované v oblastiach bohatých na termálne
pramene, kde vznikli kúpeľné miesta alebo aquaparky.
a) zimné športovo – rekreačné zariadenia
Lyžiarske stredisko Bezovec ponúka možnosť lyžovania od decembra do marca. Zjazdovky
majú dĺžku 3,4 km s náročnosťou od najľahších, cez stredne ťažké, až pre najskúsenejších
lyžiarov. Stredisko disponuje 4 vlekmi, ktorých celková vyťaženosť je 3000 osôb za hodinu. V
blízkosti je možnosť ubytovania v kúpeľnom dome Thermia palace, ktorého kapacita je 220
osôb, s možnosťou využívať wellness služby hotela.
Lyžiarske stredisko Pezinská Baba ‐ sezóna trvá od decembra do apríla. Dĺžka zjazdoviek je
2,9 km, z toho 2,4 km má možnosť umelého zasnežovania. Trate majú dve úrovne
náročnosti, a to ľahkú a strednú. Lyžiari si môžu svoje schopnosti vyskúšať na 7 vlekoch
s kapacitou 4090 lyžiarov za hodinu. Pre deti je tu detský vlek a lyžiarska škôlka pre
začiatočníkov. Náročnejší lyžiari môžu využiť aj nočné lyžovanie. Nachádza sa tu aj 8 km
bežecká trať.
Lyžiarske stredisko Zochova chata – Piesok má najlepšie podmienky pre lyžovanie od
decembra až do marca. Lyžiarske trate majú dĺžku 0,9 km a všetky majú možnosť umelého
zasnežovania. Trate sú odstupňované podľa náročnosti na ľahké a stredné. K dispozícií je tu 5
vlekov s kapacitou 3010 ľudí za hodinu s možnosťou aj nočného lyžovania, kde osvetlené
trate majú dĺžku 200 metrov. Stredisko je vhodné aj pre milovníkov bežeckého lyžovania,
keďže stredisko disponuje 10 km dlhou traťou.
Rekreačné stredisko Lomy svojím umiestením je vhodné na horské túry hlavne v zimných
mesiacoch, kde sa turistom naskytne krásny pohľad na zasnežené hory a prírodu. Je tu
možnosť ubytovania pre 150 osôb.
Rekreačné zariadenie Priedhorie leží v Strážovských vrhoch, ponúka pre klientov v zimných
mesiacoch lyžiarsky servis a celoročne je tu možnosť turistiky. V areáli zariadenia sa
nachádza množstvo športovísk.
Rekreačné stredisko Brezová sa nachádza v Malých Karpatoch a poskytuje ubytovacie,
a stravovacie služby, športové – rekreačné služby vo forme lyžiarskeho strediska, fitness
a wellness zariadenie. V okolí je množstvo turistických chodníkov.
b) letné športovo – rekreačné zariadenia
Lanoland na Kolibe v Bratislave je miesto rekreácie, športového vyžitia a adrenalínových
zážitkov. Je to prekážková dráha vytvorená z lán a drevených kolov, ktoré sú vložené v
stromoch 5 – 12 metrov nad zemou. Ubytovať sa je možné v penzióne Bratislava, ktorého
kapacita je 30 osôb.
Tarzania lanový park je športovo – rekreačné zariadenie, ktoré ponúka 24 prekážok,
vytvorených len z lana. Sú umiestnené 14 metrov na zemou, čo vytvára adrenalínový zážitok.
Športovo – rekreačný areál Bratislava – Čunovo je umelo vytvorený vodný kanál, ktorý spĺňa
kritéria aj na usporadúvanie súťaží nielen na Európskej, ale aj svetovej úrovni. Kanál má dĺžku
255 m. Zariadenia ponúka aj ďalšie adrenalínové vyžitie v podobe hydrospped, vodných
skútrov a paintballu. V areáli sa nachádza i dráha v, ktorej si môžu návštevníci vyskúšať jazdu
na štvorkolkách.
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Cykloturistika cez Žitný ostrov prináša možnosť bicyklovania po vopred pripravených
cyklistických trasách, ktorých dĺžka je vyše 70 km.
Okrasné rybníky Remata sú výborným miestom na skĺbenie športovo‐rekreačných aktivít
a pobytu v prekrásnej prírode. Vyhovujúca oblasť zabezpečuje nielen možnosť strávenia
dovolenky aktívnou turistikou v horských oblastiach, ktoré sú prístupné len v lete, ale sú
vhodným miestom aj pre vyznávačov rybolovu. Výhodou je, že tu nie je potrebné vlastniť
rybársky preukaz, takže vyskúšať rybačku si môžu aj začiatočníci. Možnosť ubytovania je
v kempovom mestečku priamo v areáli.
Golfový klub v Piešťanoch má svoju tradíciu už od roku 1914. V prostredí zelenej trávy je
umiestené 9 jamkové ihrisko, ktoré spĺňa všetky kritéria na strávenie aktívnej dovolenky.
Piešťany sú aj známe kúpeľné mesto a lákajú nie len domácich ale aj zahraničných
návštevníkov.
c) športovo – rekreačné zariadenia s celoročným využitím
Aquapark Aquathermal Senec je športovo – rekreačné zariadenie, ktoré poskytuje celoročné
využitie. V lete sa táto oblasť využiva na turistiku a cykloturistiku, v zimnom období
v blízkosti nachádzajú lyžiarske strediská.
Thermal Corvinus Veľký Meder leží v prostredí lesoparku a je v prevádzke celoročne. Vo
vnútri sa nachádza 9 bazénov a 5 toboganov. V celoročnej prevádzke je aj volejbalové a
futbalové ihrisko, keďže sú zastrešené. V okolí sa nachádza hotel Bonbón, ktorý ponúka
ďalšie wellness služby.
Vodný svet pri Prievidzi je možné navštíviť 365 dní v roku. Najväčším lákadlom turistov je
možnosť rybolovu v zime aj v lete. Miniatúrny golf dáva možnosť vyskúšať si tento kráľovský
šport na 7 jamkách.
Termálne kúpalisko Santovka Wellness sa pýši geotermálnymi prameňmi, ktoré majú
priaznivé účinky na reumatické ochorenia. Raritou sú masážne vodopády a sprchy z
prírodného kameňa. Možnosť ubytovanie je v blízkom liečebnom Dome Rubín.
Kúpele Piešťany sú známe výskytom liečivej geotermálnej vody a sírneho bahna, ktoré má
blahodarný vplyv najmä na pohybový aparát. Patria k najznámejším a k najväčším kúpeľným
centrám na Slovensku. V areáli sa nachádzajú termálne kúpaliská, hotely, zdravotno –
liečebné zariadenia a rôzne športoviská, napr. golfové ihrisko, tenisové kurty, volejbalové
ihriská a pod. Zároveň je tento komplex vybavený bežeckými a cyklistickými trasami.
Vodný raj Vyhne leží v Štiavnických vrchoch, ktoré sú známe liečivými termálnymi prameňmi.
Poskytuje celoročné využitie na rekreačno športové aktivity so službami wellness. V okolí sú
zaujímavé turistické a cykloturistické trasy pre náročných, ale aj menej skúsených turistov.
2.2 Stredné Slovensko a jeho ponuka
Oblasť stredného Slovenska je charakteristická pohoriami a krasovými útvarmi,
termálnymi prameňmi a na základe prírodného (primárneho) potenciálu bolo reálne budovať
množstvo športovo‐rekreačných zariadení, ktoré v súčasnosti poskytujú kvalitné služby tak
pre domácich ako aj zahraničných klientov. Ich koncentráciu zachytáva mapa č. 2., kde sú
členené na športovo – rekreačné zariadenia letné, zimné a s celoročným využitím. Zimné
športovo – rekreačné zariadenia sa nachádzajú prevažne v oblasti Nízky Tatier. Letné
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využívajú oblasti vodných plôch v okolí Žiliny, Martina, Banskej Bystrice a pri Veľkom Krtíši.
Celoročné využitie majú kúpele, ktorých je v tejto oblasti veľké množstvo.

Mapa 2 Koncentrácia vybraných športovo – rekreačných zariadení na území stredného Slovenska
Zdroj: Maruchničová, 2011
a) zimné športovo – rekreačné zariadenia

Lyžiarske stredisko Jasná je najväčším lyžiarskym strediskom na Slovensku. Sezóna v tomto
stredisku začína v decembri a konči v marci. Dĺžka tratí je 25 km, ktoré sú rozdelené podľa
náročností na ľahké, stredné a ťažké. Je tu 10 vlekov, 5 sedačkových lanoviek, 1 kabínková
lanovka a šiesta sedačková lanovka, ktorá bola postavená na sezónu 2010/2011. Kapacita
strediska je 19 240 lyžiarov za hodinu. Po lyžovačke sa lyžiari môžu ubytovať v hoteli Grand
Jasná, ktorého kapacita 281 ľudí.
Park Snow Donovaly patrí k najnavštevovanejším zimným strediskám na danom území., kde
sezóna začína v decembri a sezóna končí v apríli. Dĺžka tratí je 11 km a z nich je až 7,4 km
umelo zasnežovaných a sú rozčlenené od najľahších až po najťažšie. Stredisko disponuje 14
vlekmi, ktoré majú celkovú kapacitu 14100 lyžiarov, s možnosťou aj nočného lyžovania,
ktorého osvetlená trať má dĺžku vyše 1,8 km.V jednotlivých hoteloch je možnosť využitia
športovo – rekreačných služieb ako aj wellness služie.
Lyžiarske stredisko Vrátna Free Time Zone sa nachádza v Národnom parku Malej Fatry. Trate
majú dĺžku 14 km, z ktorých až 8,5 km je možné umelo zasnežovať. Novinkou sú aj
skialpinistické trate, ktoré lákajú vyznávačov adrenalínového lyžovania. Zároveň sa tu
nachádzajú aj bežecké trate z celkovou dĺžkou 22 km. Stredisko je druhým TOP strediskom
na Slovensku, ocenené piatimi hviezdičkami. Ubytovanie je možné v hoteli pod Sokolím,
ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti.
Lyžiarske stredisko Ski Park Kubínska hoľa má zjazdovky, ktorých dĺžka je 14 km a svojimi
podmienkami spĺňa všetky kritéria pre začiatočníkov i pre náročných lyžiarov. Je tu 8 vlekov a
2 lanovky s kapacitou 900 lyžiarov za hodinu. Stredisko má detský vlek alyžiarsku škôlku.
Nachádza sa tu trať aj pre extrémnych športovcov.
Orava Snow – Ski Oravská Lesná vyhovuje svojimi podmienkami najmä milovníkom
snowboardingu. Trate majú dĺžku viac ako 8 km a skoro polovica z nich má možnosť umelého
zasnežovania. Sú tu vhodné podmienky aj pre bežkárov.
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Rekreačné zariadenie Trusalová ležiace v Malej Fatre, ponúka ubytovacie zariadenie
s kapacitou viac ako 200 miest pre turistov. V okolí je výber z množstva lyžiarskych stredísk,
ktoré majú možnosť umelého zasnežovania a nočného lyžovania.
b) letné športovo – rekreačné zariadenia
Tarzania Jasná bola na Slovensku prvým lanovým parkom. Je postavená na stromoch vo
výške 4 – 8 metrov nad zemou.
Splavovanie Hrona, ktorý patrí k naším najdlhším riekam ponúka splavovanie počas letných
mesiacoch v prekrásnej prírode.
Bajkom k Tajchom je názov pre cykloturistiku na 100 km cyklotrás v horskej prírode
v Štiavnických vrchoch, ktoré ponúkajú nádhernú scenériu tohto kraja.
Golfové ihrisko Great Bear Tále leží v údolí Nízkych Tatier. Toto golfové ihrisko má osemnásť
jamkovú dráhu. Lákadlom tohto športového strediska sú i golfové simulátory.
c) športovo – rekreačné zariadenia s celoročným využitím
Grand Hotel Permon je wellness hotel sa nachádza v horskom prostredí na vďaka širokej
ponukewellness služieb a iných športovo – rekreačných aktivít je jeho využitie celoročné. V
blízkosti hotela sa nachádza množstvo lyžiarskych stredísk a okolie zároveň ponúka možnosť
vysokohorskej turistiky. V letných mesiacoch je terén vhodný aj pre cykloturistiku.
Športovo – rekreačný areál Predná Hora leží v národnom parku Muránska planina. Stredisko
disponuje vodným aj vitálnym svetom. Ubytovanie je možné priamo v areáli, ktorého
kapacita je 70 lôžok.
Thermal park Bešeňová sa nachádza v Chočských vrchoch s krásny výhľadom na Tatry a Nízke
Tatry. Ako jeden z prvých aquaparkoch na našom území disponuje kvalitou ponúkaných
služieb, ktorú realizuje v komplexe, kde sa okrem bazénov nachádza aj fitnes centrum,
ihriska, tobogány a wellness, ale aj ubytovanie priamo vo vodnom parku. V okolí sa nachádza
množstvo turistických a cykloturistických trás a najstrmší chodník na Liptove.
Horský hotel Hájnice je považovaný za športovo – rekreačné zariadenie, keďže priamo v
hoteli je možnosť využiť wellness služby. Pre milovníkov túr je vhodný v každom ročnom
období – turistika, výlety v okolí horských riek a vodopádov.0
Meander park Oravice je termálne kúpalisko s celoročnou prevádzkou v malebnej oblasti
Orava, ktoré je v prevádzke celý rok. Termálna voda, ktorá sa nachádza v bazénoch má dobré
účinky na stres. Areál ponúka priamu možnosť ubytovania.
Šport Wellness Hotel Diplomat sa nachádza v malebnej prírode Rajeckých teplíc a ponúka
krásny pohľad na pohorie Malej Fatry. Tento hotel je vhodný ako na rekreáciu, tak aj na
športové vyžitie. Rajecké Teplice sú vyhľadávanou rekreačnou oblasťou najmä pre kúpeľné
služby. Pre vyznávačov športovo‐rekreačných aktivít ponúka táto oblasť možnosť rozmanitej
turistiky, cyklotrás, jazdy na koni a hier.
Aquapark Tatralandia v Liptovskom Mikuláši je najväčším športovo‐rekreačným strediskom
na Slovensku, ktoré ponúka služby v oblasti wellness, športových aktivít (Liptov aréna),
animačných služieb, rôznych aktivít pre deti, ubytovania a stravovania. Zároveň je tu
možnosť realizácie kongresového CR. Súčasťou komplexu je aj Westernové mestečko, ktoré
ponúka množstvo zábavy a kultúrny program.
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2.3 Východné Slovensko a jeho ponuka
Táto oblasť Slovenska je charakteristická hornatým severom a nížinatým juhom.
S tým súvisí aj rozdelenie jednotlivých športovo‐rekreačných stredísk. Z mapy č. 3 je zrejmé,
že športovo – rekreačné zariadenia so zimným využitím sa nachádzajú v oblasti Vysokých
a Belianskych Tatier, Nízkych Beskýd a Slovenského Rudohoria. Letné športovo ‐ rekreačné
zariadenia využívajú termálne pramene v oblasti Kežmarku, Popradu a Bardejova. Zariadení
z celoročným využitím športovo‐rekreačných služieb je v tomto kraji najmenej.

Mapa 3 Koncentrácia vybraných športovo – rekreačných zariadení na území východného Slovenska
Zdroj: Maruchničová, 2011

a) zimné športovo – rekreačné zariadenia
Lyžiarske stredisko Štrbské pleso sa nachádza vo Vysokých Tatrách. Lyžiarska sezóna začína v
decembri a končí sa v marci. Dĺžka tratí je vyše 7 km a všetky majú možnosť umelého
zasnežovania. Trate sú rozdelené na modré a červené, sú tu výhodné podmienky i pre
snowboardistov, bežecké trate majú 18 km. Možnosť ubytovania je v množstve hotelov,
ktoré sa nachádzajú priamo v areáli, väčšina z nich je vybavená wellness službami s vysokým
štandardom služieb nie jen pre domácu, ale aj zahraničnú klientelu. Nachádza sa tu aj lanová
dráha pre deti i dospelých. K novým atrakciám patrí aj člnkovanie na jazere.
Tatranská Lomnica je lyžiarskym strediskom, ktoré spĺňa podmienky aj tých najnáročnejších
lyžiarov. Trate sú od ľahších až po ťažké, majú dĺžku vyše 7 km a vyše 6,6 km je umelo
zasnežovaných. Ubytovanie je možné vo viacerých hoteloch, ktoré sa nachádzajú v tesnej
blízkosti strediska.
Rekreačné stredisko Poráčska dolina poskytuje ubytovanie pre viac ako 120 turistov. V areáli
strediska sa nachádzajú 3 vleky a v blízkom okolí sú ďalšie lyžiarske strediská. Nachádzajú sa
tu viaceré turistické chodníky.
Horské rekreačné zariadenia Drienica‐ Lysá sa nachádza v pohorí Čergov. Nachádza sa tu
množstvo ubytovacích zariadení, 25 metrový bazén a wellness službami. Sútu vytvorené
podmienka na turistiku.
Športovo – rekreačné zariadenia Jahodná začína svoju sezónu v decembri a končí ju v marci.
Dĺžka tratí je 1,4 km a celý úsek je možné umelo zasnežovať. K dispozícií je 6 vlekov s
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kapacitou 6940 osôb. Je tu možnosť výučby lyžovania v lyžiarskej škôlke. Pre bežkárov sú
pripravené trate. Ubytovať sa je možné priamo v areáli športovo – rekreačného zariadenia.
Relax center Plejsy sa nachádza v Slovenskom raji, kde sa sezóna sa začína v decembri a konči
v apríli. Trate sú dlhé 10 km a viac ako polovicu je možné umelo zasnežovať. Sú rozdelené
podľa náročnosti na ľahké, stredné a ťažké. Toto športovo – rekreačné zariadenie poskytuje
ubytovanie vo viacerých hotelových komplexoch, kde je ponuka rozšírená o wellness služby.
b) letné športovo – rekreačné zariadenia
Golfový areál Black Stork Veľká Lomnica sa nachádza v spodnej časti Vysokých Tatier. Tento
27 jamkový areál vyhovuje aj najnáročnejším milovníkom tohto športu. Je vhodný aj pre
začiatočníkov, keďže je tu možnosť požičania športových potrieb a poskytovanie výučbových
hodín. Nachádza sa tu hotel, ktorý poskytuje nielen ubytovanie, ale aj wellness služby.
Zemplínska Šírava je sieť športovo – rekreačných zariadení, ktoré poskytujú rôznorodé služby
spojené so športom aj relaxom. V okolí je možnosť ubytovania, či už je to v stanoch, v
hoteloch alebo v penziónoch. V okolí sa nachádzajú Vihorlatské vrchy, ktoré sú vhodné na
letnú turistiku.
Areál vodných športov Trebišov je otvorený od júna do augusta a okrem kúpania v piatich
bazénoch poskytuje návštevníkom aj možnosť športovo – rekreačných aktivít na rôznych
športových ihriskách. Možnosť ubytovania je v hoteloch alebo penziónoch v blízkosti
vodného areálu.
Splav Dunajca v Národnom parku Poloniny je turistickou atrakciou nielen pre slovenských
návštevníkov. Sezóna sa začína v máji a končí v septembri. Splavovanie Dunajca na plťkách je
adrenalínovým zážitkom, pri ktorom sa turisti môžu tešiť z pohľadu na krásnu slovenskú
prírodu. Zároveň je možnosť absolvovať rôzne túry, ktoré ponúka okolie.
Rybolov na Gemeri sa nachádza v malebnom prostredí Slovenského krasu, ktoré ponúka
oddych spojený s rybárstvom, nielen pre skúsených rybárov, keďže v areáli sa dajú zapožičať
i udice a nie je potrebný preukaz, takže je to vhodné zariadenie pre všetkých priaznivcov
rybolovu.
c) športovo – rekreačné zariadenia s celoročným využitím
Aquapark Aquacity sa nachádza v meste Poprad, kde je nádherný výhľad na zasnežené Tatry.
Aquacity je otvorený 365 dní v roku a návštevníci sa môžu zrekreovať vo viacerých bazénoch
s termálnou vodou. V zariadení sa nachádzajú tobogany a športové ihriská pre pestrosť
ponuky športovo‐rekreačných aktivít sa tu realizujú rôzne programy a show. Ubytovať sa je
možné priamo v hoteli, z celoročnou prevádzkou, v zime je možné v okolí Popradu realizovať
zimné športovo – rekreačné činnosti a v lete je blízke okolie vhodné na vysokohorskú
turistiku. Okrem toho mestá Poprad a Svit spája cyklistický chodník, kde si na svoje prídu aj
korčuliari a cyklisti.
Termálne kúpalisko Izabela Vyšné Ružbachy sa pýši piatimi bazénmi, ktoré sú k dispozícií v
lete. Celoročne majú otvorený vnútorný bazén, wellness a množstvo aktivít spojených
s rekreačným vyžitím, ktoré sa dajú v priestoroch absolvovať.
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Šariš Park je moderné novovybudované zariadenie, ktoré sa nachádza neďaleko Prešova.
Svojim návštevníkom poskytuje okrem ubytovania v chatkách alebo v hoteli aj služby
wellness centra, ktoré poskytnú relax aj pre tých náročnejších klientov. Zároveň sa tu
nachádzajú tenisové kurty a fitnes zariadenie.
Bardejovské kúpele ležia v Nízkych Beskydách, kde poskytujú kúpeľné služby aj wellness. Je
tu možnosť turistiky v lete aj v zime, keďže príroda tu vytvorila turistické chodníčky, ktoré
poskytujú nádherný pohľad na letnú aj zimnú prírodu. Vyviera tu desať liečivých prameňov,
ktoré majú priaznivé účinky na celý organizmus človeka. Okolie poskytuje ubytovanie vo
viacerých hotelových komplexoch.
Wellnes hotel Borovica má celoročné využitie, keďže sa nachádza v pôvabnom prostredí
Vysokých Tatier. Poskytuje vhodné podmienky pre turistov, cykloturistov aj vyznávačov
vysokohorskej turistiky. V hoteli sa nachádza wellness centrum.

ZÁVER
Posledná časť príspevku je zameraná na spracovanie námetov na zlepšenie úrovne
poskytovaných služieb v športovo – rekreačných zariadeniach. Dnešný hektický svet
potvrdzuje, že každý klient pri výbere športovo – rekreačného zariadenia a relaxu v ňom
uprednostňuje kvalitné služby, určitý stupeň komfortu, pocit pohodlia a bezpečia.
Predstavovou klientov je spojenie pobytu s možnosťou absolvovania športovo – rekreačných
aktivít v blízkom okolí, spoznávania kultúrnych pamiatok a možnosťou relaxu priamo v
športovo – rekreačnom zariadení.
Vplyvom ekonomickej situácie vo svete aj na Slovensku je trendom individuálne si
organizovať dovolenku, kde cestujúci si sám volí dĺžku pobytu, miesto, ktoré chce navštíviť,
kultúru, umenie a históriu ktorú chce spoznať. Najväčším negatívom Slovenska pri rozvoji
cestovného ruchu je veľmi zlá situácia v rýchlostných komunikáciách, v budovaní diaľničnej
siete a v modernizácií letísk. Kvalitná a funkčná dopravná infraštruktúra je hlavným
predpokladom rýchleho rozvoja jednotlivých regiónov Slovenska.
K našim návrhom na zlepšenie patrí dobudovanie infraštruktúry v rámci celého
Slovenska. Každý klient chce stráviť svoj pobyt v športovo – rekreačnom zariadení bez
negatívnych skúseností. K tomu je potrebné zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb, aby
stredobodom pozornosti bol hosť a jemu boli podriadené všetky aktivity, ktoré sa ho týkajú.
Splnenie týchto požiadaviek je zárukou k jeho návratu. V prípade nespokojnosti čo i len s
jednou z poskytovaných služieb si klient v budúcnosti vyberá inú destináciu. K našim ďalším
návrhom môžeme zaradiť, vyššiu vyťaženosť športovo – rekreačných zariadení, ktorá prináša
rovnaký efekt ako málo klientov a vysoká cena, zlepšenie značení turistických chodníkov a
trás, pravidelná údržba turistických chodníkov zo strany zamestnancov národných parkov a
lesných správ, v prípade poškodenia turistických trás poveternostnými podmienkami, včas
upozorňovať turistov na nebezpečenstvo turistickej trasy, resp. vyznačenie zákazu vstupu do
danej oblasti. Domáci cestovný ruch by mal rozvíjať ponuku domáceho produktu. Víziou
bude prilákať domácich cestujúcich tak, aby trávili svoju dovolenku na Slovensku, nie v
zahraničí. V súčasnosti dáva prednosť dovolenke pri mori až 70 % dovolenkárov. K našim
návrhom v tejto oblasti patrí to aby cestovné kancelárie a športovo – rekreačné zariadenia
zvýšili propagáciu domáceho cestovného ruchu kvalitnými web stránkami, reklamami
v časopisoch a v masovo komunikačných zariadeniach. Tiež zástupcovia športovo‐
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rekreačných zariadení by sa mali zúčastňovať cestovných trhov, propagácií, workshopov,
ktorých úlohou by bola propagácia a popularizácia danej lokality.
V závere sa prikláňame k názoru, že len systematickou, cieľavedomou a koordinovanou
prácou všetkých zúčastnených sa môžeme presadiť v čoraz kompetitívnejšom biznis
prostredí.
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REINTRODUCTION OF RABBITS IN HUNTING AREAS
OF SERBIA
Zoran RISTIC, Vukan LAVADINOVIC, Aleksandra PRODANOVIC, J. PRSIC

Abstract: Before the introduction of rabbits in to hunting area, firstly we should determine the exact number
of the rabbits in the “experimental ground”. It is best to perform a complete account of wildlife by counting the
whole experimental ground (if the conditions of the terrain ‐ hunting area permit).
Reduction of the number of predators (feathered and furry) to the sustainable level must be performed, before
the release of rabbits into the hunting area.
In hunting ground that are planned for introduction of live rabbits we should strive to achieve density of micro
population of 12 ‐ 15 individuals per 100 ha (this includes the density of existing natural populations, so for
example if it is determined by counting density of 6 rabbits to 100 ha, should be released from 6‐9 rabbits).
Section of hunting ground needs to be chosen to release the rabbits. That section should be in the center
hunting area, and its size should cover a diameter of 2‐3 km, that is according to previous studies a
living rabbit ground (Prof. Bogdan Jaksic, 1953) and surface ground from about 1,000 ha. Hunting areas on
which live rabbits are going to be released should be marked and mapped with established size.
The hunting ground in which rabbits were released all hunting should be banned for the next 3‐5 years.
After releasing of rabbits manager in cooperation with the warden should maintain a book of observations that
occur in this part of the hunting ground.
Counting of rabbits on section were they were released should be performed each year in the spring, and the
obtained data compared with data of the pilot grounds where rabbits were not released.
Keywords: rabbit, counting, reintroduction

INTRODUCTION
Today in terms of number of rabbits in Serbia it is a very interesting situation.
Namely, on one hand there are a small number of hunters' associations (30%) that
possess excellent fund of rabbits, with incredible indicators, so before the hunting season in
ha,
and
average
population density
of over 60 individuals per 100
even more. This conclusion is particularly notable several years ago. On the other hand we
have more hunting organizations that record the stagnation or even decline in rabbit
funds. To exploit the current situation in the hunting areas where is significant number of
rabbit fund (above all the norms and capacity) some hunting organizations have reasonably
decided to catch rabbits and sale them to organizations (reintroduction) where the number
of rabbits for any reason is compromised.
Reintroduction is a measure or an attempt to preserve a certain type (in this case a
rabbit) trough the artificial introduction in grounds from which the population disappeared
(Vasic and
Stevanovic, 1995). Reintroduction of large mammals is more and
more used recently in the hunting areas (Bigalke, 1984), and it is a long, complex and very
expensive process. In addition, concerning biology and ecology of individual species, in most
cases it is sufficient not to succeed to meet only one of the segments so that the
settlement fails. The introduction of live rabbits caught from our ground and the hunting
areas and released in Europe dates from late fifties and early sixties. Today, the access re‐
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introduced in the capture and a rabbit living in Serbia and in the country ‐hunting in the
region. Despite the
great experience,
there
are
plenty of
organizations that
this work very irresponsible and disorganized approach. For this reason, the desired
results are absent (in most cases).
In the last 30 years in Europe, the analysis is carried out in 130 projects of
reintroduction of wild animals (Kerger, 1991). In most cases it was found that the
projects have not been fully implemented, and therefore failed. In carrying out the re‐
introduction, people were hoping to have more happiness so “that the project would come
to life”. To avoid that it is necessary to develop a feasibility study, that could foresee and
provide all the details, as the implementation of the project would not relies on luck but
on knowledge. Similar analyses were made in Italy in 45 deer introduction projects (Gacic et
al. 2005) for the period 1950‐1998. (S. Mattioli, et al.2area), which found that the mistakes
from past are still repeated.

ANALYSIS OF THE CURRENT HUNTING AREA
In order to create a picture of the hunting areas and rabbit funds in Serbia we
have analyzed the data on number of rabbits in conditions over Serbia, central Serbia and
Vojvodina. For example, in Serbian hunting areas number of rabbits ranges from year to
year, an average of 600,000 to 650,000. The average population density for all rabbit hunting
areas in Serbia is from 8.50 to 9.30 individuals per 100 ha. In central Serbia the
average population density for rabbit hunting areas is a bit lower and ranged from6.00 to
7.00 individuals per 100 ha. Average population density in Vojvodina hunting areas range
from 12,80 to 15,40 rabbits per 100 ha. In addition to this high average in Vojvodina, 30%
of hunting organizations in this ground have average rabbit density of 5 to 8 individuals per
100 ha. At risk in particular are grounds in the South Banat and most part of Srem.
Biological before there was minimum 5 rabbits per 100 ha, and today it has been
moved to 8 rabbits per 100 ha. After the winter and before the preparation of planning
documents it is necessary to determine accurately the number of rabbits (by
counting rabbits in hunting grounds and mathematically converted for the entire hunting
area), to acquire number of funds in hunting organizations. The are no reasons to
avoid counting of rabbits in the fall, after removing the harvest and before the hunt, and
even counting the rabbit can be performed during the hunt. For this job it is needed to use
hunters and pursuers to count every rabbit that comes out from the circle. In
addition, stated number of rabbits in hunting organizations can compare with
the few data given in the introduction of this work.
As for the capture of rabbits today in Vojvodina there are about 20% of hunting
organizations in which the fund of rabbit are in great values. In particular, the number was
increasing in last few years, as indicated above, (except for the 2010th year which due
to heavy rainfall, especially between May and July, caused a reduction in number of
rabbits in the majority also in Serbia and Vojvodina). This means that the number of rabbits
is above the anticipated capacity for hunting areas. To avoid appearance of damage to
agricultural crops and forest in this hunting areas and due to lack of opportunities
for increased shooting (reasons: small number of hunters who can hunt during hunting
season and to go through the whole hunting field, lack of interest for local hunters to
harvest only a rabbit, a lack of foreign hunting tourism, etc..) hunting organizations
chooses to sell supply of rabbits to domestic and foreign markets. There interest
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in buying this caught a rabbit should be used, especially because of good price on the
market. Perhaps a larger number of rabbits in some hunting areas is related to the
appearance of cyclicity, which is expressed in all types of small game, including rabbit. This is
certainly interesting phenomenon, and the issue that we have to explore more in the future.

CAPTURING OF RABBITS ‐ RESPONSIBLE AND 'DIFFICULT' JOB
In previous years, rabbits were caught sporadically the hunting areas of
Vojvodina (from early fifties to early sixties), but more intense capture is recorded in the
last 8‐10 years, and to our knowledge 3000‐5000 individuals are captured per year. Number
of caught rabbits during one morning is evidence of significant population. Usage of modern
horizontal nets (,, lying " nets) allows daily catch of 60 to 200 rabbits. Older type of nets,
called “Vertical" or “Standing”, were not able to achieve such results
The sale of caught rabbits allows hunting organizations, which have outstanding
rabbit funds, to get important resources necessary for their further improvement. The funds
should
be
used
to purchase land, raising one or
multi remiza for
the game,
improving habitat conditions, construction of shelters for small pheasant, digging wells in
places where the game does not have enough water in the dry summer period, purchasing
of live game birds and settling it , securing sufficient quantities of salt for big game.
Organizations that have less rabbit funds by reintroduction quickly return optimal number of
rabbits in shorter period.

PREPARING THE HUNTING AREAS FOR THE INTRODUCTION OF RABBITS
In order to properly prepare for the introduction of rabbits hunting ground should be
chosen firstly. Section of hunting ground needs to be chosen to release the rabbits. That
section should be in the center hunting area, and its size should cover a diameter of 2‐3 km,
that is according to previous studies a living rabbit ground (Prof. Bogdan Jaksic,
1953), and surface ground from about 1,000 ha. Hunting areas on which rabbits are going to
be released should be marked and mapped with established size of released rabbits.
Before the introduction of rabbits in to hunting area, firstly we should determine
the exact number of the rabbits in the “experimental ground” and the density of rabbit
population. It is best to perform a complete account of wildlife by counting the
whole experimental ground (if the conditions of the terrain ‐ hunting area permit).
Reduction of the number of predators (feathered and furry) to the sustainable level must be
performed, before the release of rabbits into the hunting area. In hunting ground that are
planned for introduction of live rabbits we should strive to achieve density of micro
population of
12‐ 15
individuals per
100 ha (this includes
the
density
of existing natural populations, so for example if it is determined by counting density
of 6 rabbits to 100 ha, should be released from 6‐9 rabbits).
Although rabbits should come with the veterinary certificate, before reintroduction
rabbits should be examined by veterinary. If hunting organizations are able to mark rabbits
different stamps should be put separately for males and especially for females. Stamps are
placed in the ear. In this way, it is possible to follow during the first year movement of
marked rabbits and after a period of 4‐5 years also adaptation, reproduction and the
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percentage of survivors. For grounds that are 'at risk' is necessary to release from 70 to
100 rabbits in the pre‐prepared parts of the areas, which depends on the current
density which is determined by counting prior to discharge.
The hunting ground in which rabbits were released all hunting should be banned
for the next 3‐5 years. After releasing of rabbits manager in cooperation with the warden
should maintain a book of observations that occur in this part of the hunting ground.
Counting of rabbits on section were they were released should be performed each year in
the spring, and the obtained data compared with data of the grounds where rabbits were
not released.
Time to achieve the desired result is double quicker than waiting for nature to it for
us, and this situation depends exclusively on the hunter‐farmer. The positive experiences
regarding the introduction of rabbits in hunting grounds are presented in written materials
in our country as well in the world, and negative experiences could only
be heard sporadically.

EXPERIMENTED TIME FRAME
Time frame of experiment is planed for four to five years. It is being considered that
period of 4‐5 years is optimal for each spices, also for this population settlement For shorter
time frame it wouldn’t be possible to collect all data about changing number of units in
micro population and about different influence on that moving. Period longer then 5 years
would not be biological valid according on results of follows research thus far, size of that
population or micro population that is not in use getting lower biological value, also lower
population.
Researching temporally rabbit population in hunting area before introduction.
During spring counting in 1994 it is been found that in hunting area Hunting
administration in Trstenik there are 1.260 rabbit with average population density of four
rabbits in 100 ha and that number is less and less, with possibility of total disappearing this
population from hunting area, although percent of using in last few years was less than 10%.
Because the number of rabbits has been reduced to a biological minimum, on
proposal of the Assembly, Hunting Association Trstenik decides to start entering the game in
order to increase the number and 'refresh' blood. "Based on this decision, its been sign the
contract with the Novi Sad "Lovoturs" for the introduction of the 433 hunting rabbits from
hunting areas in Vojvodina.
The guarantee for the success of this project was the fact that 25 years ago from the
hunting area Trstenik were caching and soling rabbits.
The main negative trend in the declining number of rabbit populations in the
hunting association in Trstenik before entering the project was:
Uncontrolled use of pesticides in agricultural production,
Increased poaching,
Increased number of predators.
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TRANSPORT CRATE
Internal dimensions of a compartment of the transport crate must be at least (width)
25 cm x 50 cm (length) x 35 cm (height), that is, since it has two compartments and the
width is 50 cm. It is especially important to set the standard for the amount of boxes,
because the lower boxes rabbits can not wet, so can die because splash of the bladder.
Transportation of caught rabbits is done by tractor, while to the larger distances is
done
by.
If transport lasts more
than
a
few
hours, the rabbits should
be food, corn and carrot or beet. Hay is not recommended. During transport delays should
be made from time to time to allow rabbit time to eat and urinate. During movement of
vehicles (trucks) rabbits usually lie huddled in a box (Ristic, 2008, 28).

EXPERIENCE WITH INTRODUCTION OF LIVE RABBITS TO OTHER HUNTING
GROUNDS
Failure in improvisation of this very important job cause that organization are not
getting the desired results, while investing significant financial resources. Hunting
organization "Vrnjacka Banja" faced similar situation in which the introduction of rabbits was
carried out in 1999‐2003 with 182 rabbits. However, due to terrain, releasing rabbits in
poor habitat conditions and lack of needed peace in those areas, the results achieved are
not even close to those achieved in the hunting hunting organization “Trstenik”. Although
harvest of rabbits increased for 40% compared to the period before the introduction, the
main drawbacks could be found in the fact that the hunters of the organization were
impatient and the in following year rabbit hunt was allowed in introduction areas.
It
should
also
be
pointed
out
experience
of
hunting
organization Kraljevo, which released 131 rabbit in 2002 and 121 in 2003. A mistake was
made because the rabbits are released throughout the whole hunting area and
thus the same were scattered
which
caused
poor
reproduction
results.
In
this organization harvest of rabbit increased by 30%, but also due the mistake in rashness of
rabbit hunt in coming year.
In this delicate job hunters need to be patient and work to reduce the number
of predators, and then they can expect much better results, as they were in
hunting organization "Trstenik" (Ristic, 2009, 12).

INTRODUCTION RESULTS
The best example of resettlement or reintroduction of wildlife in these areas is
reintroduction of hunting rabbits in the hunting area "Dubička river," by hunting
organization LU "RadoslavBoza Brkic" in Trstenik.
Hunting organization manages the surface of 44,702 ha with productive area for
rabbits of 32,000 ha (Krstic, 2004,18).
For a period of during 15 years introduction results were not lacking, and the reason
for success lies in the fact that, although density was doubled it continued in all areas in
which number of rabbits was compromised. The average density at the beginning of the
project 1995/96 was 7.44 rabbits per 100 ha and in year 2001/02.density stood at 17.13, an
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increase of 2.30 times. If we observe the movement of population size trough
average density per hunting year (1996/97.) it increased by 21.34%. Year 1997/98 ‐ 19,11% ,
year 1998/99 ‐ 21.80%. After that comes decline in year 1999/00 ‐ 8.35%; year 2000/01 ‐
3.08%, 2001/02. this percentage increased to 17.09%, followed by 2002/03. ‐ 3.65%, and in
the 2003/04 hunting was the
first
time recorded a
negative trend
of ‐
1.18% in 2004/05 even more pronounced from ‐ 12.54%, and in the 2005/06. ‐ 2.75%,
2006/07 ‐ 2.31% in 2007/08 ‐ 0.97% in 2008/09. ‐3.67% and in 2009/10 only 1.20%.
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Graph 1. Intensity of the introduction of rabbits in hunting area "Dubička River". Source: J.
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Chart No. 2 The number and intensity of hunting in the hunting area "Dubička River" Source:
J. Prsic
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INFLUENCE OF HARVEST ON NUMBER OF RABBITS IN HUNTING AREA
Average shooting rabbits per year, in hunting areas in Serbia, has been: in 1983 =
33,96%; 1985 = 26,20%; 1990 = 22,92%; 1995 = 24,16%; 2000 = 18,25% i 2005 = 17,68%. For
example in Hungary, for period from 1969 till 2003 in 35 years average shooting was 27,39%.
The increased harvest and the percentage of using rabbits in this hunting area is a
reflection of increased growth and not hunting in parts of the release of a live rabbit for at
least 3 ‐ 4 years, resulting in expansion of the number of rabbits on the hunting grounds in –
exemplary surfaces.

CONCLUSION
In order to properly prepare for the introduction of rabbits hunting ground should be
chosen firstly. Section of hunting ground needs to be chosen to release the rabbits. That
section should be in the center hunting area, and its size should cover a diameter of 2‐3 km,
that is according to previous studies a living rabbit ground (Prof. Bogdan Jaksic,
1953), and surface ground from about 1,000 ha. Hunting areas on which rabbits are going to
be released should be marked and mapped with established size of released rabbits.
Before the introduction of rabbits in to hunting area, firstly we should determine
the exact number of the rabbits in the “experimental ground” and the density of rabbit
population. It is best to perform a complete account of wildlife by counting the
whole experimental ground (if the conditions of the terrain ‐ hunting area permit).
Reduction of the number of predators (feathered and furry) to the sustainable level must be
performed, before the release of rabbits into the hunting area. In hunting ground that are
planned for introduction of live rabbits we should strive to achieve density of micro
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population of
12
‐
15
individuals per
100 ha (this includes
the
density
of existing natural populations, so for example if it is determined by counting density
of 6 rabbits to 100 ha, should be released from 6‐9 rabbits).
The hunting ground in which rabbits were released all hunting should be banned
for the next 3‐5 years. After releasing of rabbits manager in cooperation with the warden
should maintain a book of observations that occur in this part of the hunting ground.
Counting of rabbits on section were they were released should be performed each year in
the spring, and the obtained data compared with data of the grounds where rabbits were
not released.
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REINTRODUCTION OF THE RED DEER INTO THE ,,FRUŠKA GORA“
NATIONAL PARK AND IMPORTANCE FOR THE HUNTING TOURISM

Zoran RISTIC, Aleksandra PRODANOVIC, Vukan LAVADINOVIC

Abstract: Red Deer from Fruška gora was a ”domestic” game. Red Deer was widely populated in these parts
until the seventies last century. After that, thanks to the negligence from humans, red deer vanished from this
area.
At the beginning of 21st century there was a need to get the red deer back to Fruška Gora. For this purpose a
plan was made for getting the red deer back to Fruška Gora, and the feasibility study to justify the need for its
return to the original living area.
Fruška Gora’s hunting ground received, at the start of the year 2009, a minimal number of 36 red deer, of
which 6 were male and 30 female (most of which were pregnant).
Because a quarantine was needed after the red deer was brought from Hungary, one was made in ,,Ravna”,
which had 108,80 ha and was also a ground mint for keeping them long term. That quarantine also had 10,31
ha of meadows and pastures which makes 9,48% of the total size.
Based on the few decades of the presence of red deer in Fruška Gora, and also written documents and
experience, possible directions of migrations of deer were defined after the release of a certain number (10 to
15 in the first year) into the open part of the hunting ground, which is the main goal of the plan and study.
Reintroduction is, in fact, a plan to return the red deer to it’s previous state, which means: peace in the area
that they are populating, food, conditions that make procreation possible and other conditions for normal life
over the course of the year.
All these activities have a goal to increase the hunting tourism offer. This is not just limited to red deer, the
same goes for the rest of the big game: wild boars, roe deer. They will be the focus in the following period.
Fruška Gora can also offer other segments of tourism, such as: rural tourism, leisure, religious, vine tours, photo
safari, mountain climbing and other.
Keywords: reintroduction, red deer, Fruška Gora

INTRODUCTION
Before we started preparations for reintroduction of the red deer game into the
hunting grounds of the “Fruška Gora” National Park project, it had been necessary to
develop a feasibility study, and only on the basis of it to start (or not) with the development
of the project for the red deer reintroduction, with all other supporting documentation.
Reintroduction represents a breeding measure for preservation of species through
the artificial introduction of preserved parts of the population in certain areas from which it
disappeared before. Reintroduction of the large mammals has become an important
breeding measure in hunting grounds, and it is always a long, complex and very expensive
process (Bigalke, 1984).
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Sustainable development basically involves establishment of the biological balance as
a precondition for usage of its resources to meet the needs and aspirations of present and
future generations. The establishment of biological balance primarily means understanding
of relations that exist in nature and define strength of species, as well as their population
size. The National parks of Serbia has been established since 1960 (Fruška Gora) until 1985
(Shar Mountain). National parks cover 1,588 km2 of the total area of Serbia (88,361 km2), or
1.76% of its territory (Stankovic, 1999). The eco‐cenological features of Fruška Gora are
characterized by an abundance of flora and fauna and red deer is a part of it (Cervus elaphus
L.).
The feasibility study is the basic document that manages the project “Reintroduction
of the Red deer into the Fruška Gora National Park”. This project defines the direction to
reach the desired goal that will make this investment effective. The project starts with
considerations of the current situation and potentials for current investments. Also, the
project defines the objectives and strategies for achieving them, and reflects the financial
and social aspects for the given time period.
The project includes three phases of the red deer reintroduction:
a) construction of shelters
b) acquisition and socialization of individual animals
c) monitoring of population (duration of this phase is 7 ‐ 8 years).

HISTORICAL DATA ON THE RED DEER PRESENCE IN THE HUNTING GROUNDS
OF FRUŠKA GORA
According to the written data red deer have inhabited the areas of Fruška Gora, and
they were bred by Odeskalki, Kotek and Palavičini earls. After the World War II and until the
70's of XX century, red deer were bred on Fruška Gora in the hunting grounds above the
village Ležimir, in the areas of Janok, Testers and Paragovo (Ristic, 2009). According to the
scientific and professional studies Fruška Gora is a suitable habitat for the red deer, and
according to available data, its population ranged from 50 to 170 individuals, with specimens
that had a noticeable trophy value. Because the red deer disappeared from the Fruška Gora
National Park area, and their environmental, economic, social and scientific importance is
well known, there is a need for their resettlement in these areas, i.e. for reintroduction as a
breeding measure for the preservation of species.
The main goal of the red deer reintroduction is the formation of viable population of
the reintroduced species, its maintenance within the capacity of the environment, and then
the valorization of such resources. In addition, valorization of the deer as a natural resource
in terms of socio‐economic aspects is particularly important in improving the tourist and
tourist‐educational offers (photo safari organizations and various educational programs for
visitors). After some period, the importance of the game deer and its economic‐hunting and
tourist‐hunting valorization of valuable trophies, of which the deer from Fruška Gora were
widely known in the previous period, will become very significant for the owner of the
hunting grounds.
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Natural conditions that allow the survival of the red deer on Fruška Gora, could at the
same time make this site an important center for reproduction because its isolation prevents
spreading of large American liver fluke, which is present in almost all other populations in
lowland hunting grounds in Vojvodina.

TAXONOMIC ASPECTS OF REINTRODUCTION
After completion of construction works and equipment of shelters for reintroduction
of the red deer in the Fruška Gora National Park, the red deer have been purchased from the
Hungarian breeding farms (Kapošvar and others) that breed quality animals which are used
primarily for further reproduction. These farms breed European or red deer ‐ Central
European red deer (Cervus elaphus Erxleben hippelaphus 1777), i.e. the same subspecies
that once inhabited this region, which guarantees that a genetic “pollution” of the
population will not occur.
The procurement of 36 young cattle in 1:5 relation i.e. 6 male deer (calved in 2006)
and 30 hinds (calved in 2005) was planned and carried out. After arrival of all specimens in
the shelter they were marked with stamps, for easy monitoring upon their release into the
open parts of the hunting grounds, in the whole area of the Fruška Gora National Park and
beyond.

TRANSPORTATION AND HEALTH CHECK OF THE GAME
The goal of the primary project is to raise the barriers in the shelters, which will
provide quarantine for the red deer arrived from Hungary, and give them a safe place for
temporary adjustment to the conditions of their new habitat.
Upon arrival, the red deer will be placed in a small enclosure that has a dual role of
an adaptation place and quarantine (exercise health checks by the veterinary inspection).
This shelter is at the center of the hunting grounds, and the deer will be released from there
into the hunting grounds in the form of concentric circles, and this will be provided with the
construction of feeding sites that will be constructed and located in that manner.
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Photo 1. Relesing dear into adaptation place Photo by: Jaroslav Pap

Quarantine is built of wooden posts and steel wire, and connected with a cement
road, so the game can be easily transported there. In addition, the existing roads allow easy
access to skilled personnel, and effective health control of the animals. The total area of this
shelter is 108.80 ha, and that includes 10.31 ha of the meadows and the remaining area is
under forests (Ristic, 2009). The total productive area for the red deer in this hunting ground
is 3400 ha. Economic capacity for the red deer population in the hunting grounds of “Fruška
Gora National Park” is determined at 174 animals, and biological capacity is set at 142.

DEFINING THE MINIMUM NUMBER OF ANIMALS REQUIRED FOR SETTLEMENT
The strength of the population of 36 animals of the parent fund, of which 30 hinds
arrived pregnant from Hungary, so the calves will be delivered in 2009 in the shelter, and 6
male deer capable of sexual reproduction, provide the necessary genetic diversity. The
increment of 0.60 calves per hind over the age of 2 provides a sufficient number of animals
necessary for a successful reintroduction.
Natural regeneration of stands will not be jeopardized, because the game will have
enough food. If the adverse effects caused by the anticipated density of deer population
appear, a timely discharge of game into the open parts of the hunting grounds will reduce
the number of deer in the shelter.
The practice in similar enclosures, with intensive feeding throughout the year, has
showed that the population density of 30 to 35 animals at 100 ha, with provision of 10 acres
of open space for grazing per head can be successfully maintained and reproduced. The
fenced area of the “Ravne” hunting ground has more than 10 ha of meadows and pastures.
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Based on the research of Brne, Novaković and Nikolandić, the minimum number of
deer in the settlement is 90 to 100 individuals, everything else is just an improvisation, and
an attempt to reach a stable population with a great effort. For these reasons, given the fact
that the game was brought from one of the best reproduction centers in Europe, we will
need to put fourth a great effort in the future to reach a desired goal and implement the
Project and the Study. In order to achieve the stated goal we must provide the minimum
number of the game as soon as possible, so the hunting will be at minimum during that
period. If we do not consider this and make plans, the reintroduction of the red deer
wouldn’t be possible at all, due to the high costs of all stages of this process.

POPULATION MAINTENANCE AND GROWTH FORECAST
According to the proposed population dynamics developed for the game brought
into the hunting grounds, for the safety and success of reintroduction project, it is proposed
that for the first three years the parent herd keep at the shelter and that each year the
increment release in the open parts of the hunting grounds. In this case that means 18
animals per year, with one or two of the oldest hinds that would lead the offspring. There is
a possibility that during the mating period some male specimens will be released too. This is
sufficient to assess and evaluate whether it is possible to preserve released animals in the
open parts of the hunting grounds. If the presumptions mentioned above are achieved then
it is proposed to release the complete parent herd into the open parts of the hunting
grounds, but we must take care that strength of the deer population does not exceed its
economic capacity.
If there are side effects and the emergence of poaching and illegal hunting, it is
proposed that one solution can be the transfer of the parent herd, which arrived from
Hungary, into the enclosed part of the hunting ground “Vorovo” and then breeding of the
deer in the fenced area of around 650 ha.
According to the first proposed version, we have two dynamics, one for shelter, and
the other one for the open parts. According to the first dynamics, it is planned to increase
the population strength in the fourth year. For the second dynamic, i.e. for the open parts it
is predicted that we will have 18 animals in the second year, 36 in the third, 54 in the fourth,
and 60 animals in the open parts in the fifth year. With the increment of 12 calves per year,
the plan is to have 114 animals (57 male and 57 female animals) in the spring of the tenth
year. At the end of the planned period it is expected to have 134 deer in the open parts of
the hunting grounds, and because the optimal number of animals is 100, it is planned to
exclude 34 animals.
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LOCATIONS OF THE SHELTERS
When choosing a location for the shelter (a place where the deer will adapt and keep
for a short period after the arrival), in addition to the ones mentioned above, many factors
related to food, peace, shelter during the winter, were taken into the account. Taking
everything into consideration, the site “Ravne” of the hunting ground “Ravne” has been
chosen. This site is located in the municipality of Beočin, near the villages of Grabovo (the
cadastral parcels. No. 918, a part of 919, a part of 921, 922, a part of 930, 931, 932, 933, 934)
and Manđelos (on a part of the parcel 1/1, and includes the following departments:
department 10 of section “e”, 12 an opening 1, department 15, department 16 (sections “e”,
“f” and the opening 3), department 18 (sections “a”, “b”, “c”, “d”), and department 20. The
total area is 108.80 ha, 10.31 ha of that are meadows and the remaining area is under
forests (Ristic, 2009).
The stands mostly consist of Turkey oak and linden forests, linden and hornbeam
forests, linden and Sessile oak forests, and in a smaller part of the high forests of beech and
linden, beech and Sessile oak, and Turkey oak and Sessile oak forests. These stands and
meadows are located on the brown acidic leached soils and eutric brown soils. The lowest
elevation is 260 m, and the highest is 400 m.
The selected location is in the center of Fruška Gora and it has some existing facilities
that can serve as shelters, but which are in poor condition. Access roads are in good
condition and they have ramps that prevent free access to the site. The surface planned for
the shelter is, according to the instructions for quality evaluation of the hunting grounds,
ranked partly in the first and partly in the second soundness grade of the European deer
habitats, which means that all the conditions for its proper growth and development are
met. Natural requirements of food in the hunting ground which will be used as quarantine
for the breeding of the red deer are very favorable, due to the high diversity of vegetation.
This advantage comes from the habitat conditions that include abundant vegetation, which
is mostly formed by forests with a lot of herbaceous plants under the trees. There is a source
of natural water in the hunting ground, both in quarantine and in the open parts of the
hunting ground. The peace is also provided in the whole area of the hunting ground.
The advantage of conditions, in terms of diet, is first of all determined by good
grazing in the meadows and pastures (10.31 ha), that occupy 9.48% of total area of enclosed
part of 108.80 ha (Ristic, 2009). Meadows and pastures are covered with plants that match
the diet of the red deer. Bushy vegetation is sufficiently represented and that provides
sufficient food base for the deer game. The fenced area of the hunting grounds has enough
drinking water and water for bogging of the game.
Climate conditions allow successful breeding of wild animals. The only side effects
occur during the winter because the snow cover is sometimes more than 30 cm thick, but
with an intensive feeding, the animals can successfully overcome this period.
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The site “Ravne”, which has been selected for resettlement‐reintroduction of the red
deer on Fruška Gora, was the summer habitat of the red deer in the past. The western parts
of Fruška Gora, where “Ravne” is located, represent the most optimal environment for
breeding of the deer in the Fruška Gora National Park. This is the reason for choosing this
site as a place for the shelter, and later, the game will be released in the open parts of the
hunting grounds in immediate vicinity of this site, but in the form of circles. Taking that into
account, one can understand that the habitat conditions are favorable for breeding of the
red deer, due to the fact that all of the basic factors: food, water, shelter and peace are
provided in the fenced area of the hunting ground.

DEFINING THE POSSIBLE MIGRATION DIRECTIONS
After releasing in the open parts of the hunting grounds the deer will be fed at
feeding stations which will be deployed in the form of circles, with the maximum distance of
6 to 7 km in range between them, i.e. in area of 3,500 to 4,000 ha that matches a productive
area of the hunting grounds, and it is shown by GIS.
1.

The site “Janok” is the lowest point of the hunting ground, 97 meters above the sea
level, and it has 100 ha of meadows and arable land, with a stream flowing through it,
and given the fact that this site is isolated, a peace is also secured for the game.

2.

The site “Jabuka” is located in the nearest vicinity of the shelter, with its large meadow
surrounded by beech forests and several elevations with the mountain streams bellow
them which do not dry out during the year round. This moment has a great impact on
keeping deer populations in the vicinity of the stream. Also, this location is very
favorable for the rest of the deer due to the fact that the entire area (several
departments), with pure beech forests, is graded with the first level of protection,
which will provide almost absolute peace for the deer game.

3.

The site “Lišvar” is a very interesting location for the deer habitat due to the large
number of abandoned orchards in which there are plenty of grazing areaa, and several
streams that do not dry out during the year, and at this site peace is also provided just
like at the previous locations.

4.

The site “Mandalina ćuprija” is the site which is very convenient for the deer habitat,
especially good for male deer because of the abundance of water and large areas
covered with acacia forests (tree species which is favorite food for male deer), so the
food is provided during the whole year. This location is away from settlements and
roads, so the peace is guaranteed here.

5.

The site “Popov čot” in the units 3.806 and 3.807 is an area with few streams that do
not dry up, and there are 4‐5 meadows with plenty of oak stands, which often (every 2
‐ 3 years) give plenty of acorns, in the vicinity.

6.

The sites of “Andrevlje” and “Testera” are very suitable locations for the deer habitat,
because the peace is secured there, and in the immediate vicinity there are a few good
quality lawns and plenty of water throughout the year.
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Photo 2 Use of GIS in project reintroduction Source: National park “Fruska Gora“ (feasibility
studies)

VULNERABILITY FACTORS OF PARK BIODIVERSITY
The problem of hunting prohibitions and hunting and breeding areas must be
addressed as part of solving the problem of hunting in the National park as a whole. The
segments of natural and anthropogenic impacts on biodiversity of the National Park are
reflected through:
1. Harassment is in the first place, because it is a very destructive factor. Experiences
from the past are very negative, because the harassment has significantly increased, even in
protected areas. There were a large number of stray dogs and jackals, which should be taken
into account during the reintroduction of the red deer. The National Park guards mostly
react on the presence of the people in protected areas, and recently, they are especially
effective against poachers and illegal hunters, and those phenomena are minimized.
2. Pollution is an increasingly progressive factor. In the last few years, a lot of
educational workshops about pollution are held within local communities and in schools,
with primary goal to prevent throwing of all kinds of waste in the National Park, in order to
minimize its pollution. In particular, the actions were carried out during The Labor Day
holidays and other celebrations, when the Park is crowded with tens of thousands of visitors,
but also a large number of employees who are responsible to pick up trash after picnics and
take it away from the Park as soon as possible.
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3. Hunting is still present, but with much greater control than it was only a few years
ago. The National park guards protect the wildlife of the Park throughout the year, and not
just, as it was the case before, only during the hunting season. This approach showed good
effects, so the number of big game in the Park has increased (does and wild boars), and
today the size of big game population is 50% of the planned capacity. The issue of hunting
native species of large game is now solving in cooperation with the local Hunting
Associations. With this approach, poaching is reducing and just a few years ago that was
unimaginable. It is interesting that the accurate records about the deer hunting in the
hunting grounds of Fruška Gora were kept for more then 200 years, and the deer had an
important place in biodiversity of the Park. For these reasons, it is certainly justified to
reintroduce the deer into “their” habitat, taking into account all the necessary measures
taken to preserve habitat and protected plant species, and to breed as many deer as
soundness or capacity of this habitat can submit; and all of these measures are already
noted in the Project and the Hunting plan.

ASSESSING THE POTENTIAL OF COOPERATION WITH GOVERNMENTAL AND
NON‐GOVERNMENTAL SECTOR AND LOCAL COMMUNITIES
The potential of cooperation with the local community as well as governmental and
nongovernmental organizations is very wide if it is taken into account the economic and
biological capacity of the deer hunting ground. Reintroduction of the red deer into the
National Park opens the possibility for education of children of preschool and school age, as
well as cooperation with higher education institutions of appropriate profiles, and with
associations of students and citizens involved in nature preservation.
When it comes to non‐governmental sector, its role may be multiple, starting with
the research process, through various forms of partnerships. Today's Serbia, as a relatively
young democracy, has not yet reached an appropriate level regarding the overall quantity
and quality of non‐governmental sector, compared to EU countries.
The level of awareness about the importance of natural resources preservation has a
significant role in environmental issues. In the case of economic crises, protection and care
about nature loose its importance among the citizens, which often contributes to further
disruption of natural resources. This is especially the case with the population which is
settled in the vicinity of a natural resource. Ii is precisely in such cases that NGOs can have
great influence on the population, by providing affordable alternatives to prevent harmful
effects on nature.
One of possibilities for improving the protection of natural resources, in this case we
talk about deer and their habitat is work based on the principle of voluntarism. In the
process of cooperation between the National Park and NGOs or volunteer organizations, we
should tend to achieve such relationship that will lead to concrete positive results for both
sides. The National Park support could be expressed through various forms of assistance and
concessions to the volunteers, for example free movement permits within the National Park,
food provisions, accommodations, work equipment, as well as active participation in giving
proposals for necessary works (hunting of predators, quarantine tours, public information,
game feeding).
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Volunteers support can be shown through the implementation of plans designed by
volunteer work, respect for the tourists visiting the National Park as well as respect for the
natural characteristics of the Park. In this way we can achieve financial savings,
environmental improvements of habitat, and support for personnel. The benefits for
volunteers will be: learning about the natural values of the National Park, education, gaining
of practical experience, etc. One aspect of volunteer work is realized in practice, by engaging
the volunteers in implement activities such as interviewing local residents, photographing,
recording of certain phenomena, taking care of mountain trails, reforesting, waste disposal,
setting road signs, taking care about quarantine fences... Educational programs about new
trends in prevention are also possible, Park promotion programs, education of local people
about the nature preservation, and the like. Another aspect of volunteering takes place after
the implementation of practical activities, and is reflected in the form of processing and
analyzing the data collected through the field work, and presenting them to the public in the
form of multimedia presentations, exhibitions or by creating promotional materials.

RESIME
Settling of the red deer in the hunting grounds of the Fruška Gora National Park was
not fully committed to the IUCN guidelines for reproduction. The reason for this is the fact
that the reintroduction study was made first and then the feasibility study and it should be
made vice versa. We also made mistakes in procurement of an insufficient number of the
red deer (we need 90 to 100 animals, but we purchased only 36 animals), choosing the
unfavorable structure of the initial herd with 1:6 ratio in favor of hinds, as well as
unfavorable age structure of male and female specimens (3 and 4 years old). Some pregnant
hinds lost their calves probably because of stress during transportation, but that were results
of bringing very late pregnant hinds (in February and March) into the hunting grounds. Most
important of all is that the existing deer population forms a stable and strong population,
which will be “tied up” for the planned area at the site “Ravne” by breeding measures
(nutrition, water and salt), to keep the damage to agricultural and forest plantations at
minimum.
In the future, it is necessary to maximally employ the experts in this company, in
order to avoid this kind of errors and to reach the desired goal, i.e. return of the red deer in
the open parts of the hunting grounds and formation of a stable population which will stay
within the economic and biological capacity of the hunting ground.
Reintroduction of the red deer into this hunting ground will provide the ecological
balance because the red deer, as a native species, have had and still have its role in
ecosystem of this hunting ground. Strength of the red deer population in the hunting ground
is regulated by soundness and capacity for this species, as well as the productive area of the
Fruška Gora hunting grounds.
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ASSETS GAINED FROM HUNTING TOURISM IN VOJVODINA
IN THE PREVIOUS PERIOD
Zoran RISTIĆ, Aleksandra PRODANOVIĆ, Vukan LAVADINOVIĆ, Srđan EGIĆ
Abstract: Hunting grounds in Vojvodina represent economic, turistic and hunting potential of that province.
Exceptional quality of hunting grounds is shown by numerous big game trophyes, several state champions, and
a few world champions (deer and #muflon). Beside these, state champions are also the trophyes of bucks,
muflon and deer.
Concerning the small game and migratory birds, based on the bagged number, we can say that Vojvodina
belongs amongs the first places in Europe. From the period of 1979. to 2000 hunting organisations made a
profit od 18 million euro from selling both trophyes and meat. Also there is a profit from charging foreign
hunters for logging and other services (7,5 million euro). Majority of the profit is made from pheasants, turtle
doves, bucks, hares, quails and other game.
Keywords: hunting tourism, Vojvodina, game

INTRODUCTION
On the hunting grounds in Vojvodina, the big game (deer, elk, wild boar, mouflon,
deer, etc.) and small game (rabbit, pheasant, partridge, and the aquatic and wetland areas
wild ducks and geese) is bred. In the summertime (August ‐ September) there are a lot of
migratory birds (doves, quail, wood pigeons etc.). As far as big game on the open hunting
grounds, high quality deer is bred. From the grounds of Vojvodina, for example, in recent
years, trophy bucks, worth between 170 and 180 CIC points, were sold through hunting
tourism.
These are top trophies which hunting organizations collected from foreign hunters,
amounting to 5 and 6 thousand euros.
Vojvodina is known for growing big game in fenced hunting grounds. Most often this
is the way deer, fallow deer, mouflon and wild boar with top quality trophies are bred. In
these hunting grounds each year a total of between 2,000 to 2,500 different animals are
shoot, with the percentage of big game trophies of deer from 9.63 to 17.05% (for the
hunting ground "Belje" it amounted to 6.56% for the period from 1952 ‐ 1987) with some of
the medals (Ristic et.all. 2008).
The hunting grounds of Vojvodina represent commercial, tourist and hunting
potential of the province. The quality of hunting in the province is proved by numerous top
trophies of big game, including several titles of national and world champions. Trophy buck
that was shot in the hunting grounds "Taras" near Zrenjanin was voted in 1981 the state
champion. The international jury rated this trophy on exhibition in Zagreb with 184.80 CIC
points. After a short period, in 1986 in the hunting area of "Kruščić" near Kula, even bigger
trophy buck was shot, with the value of 207.25 CIC points for the antlers. On the Exhibition
of Hunting, Fishing, Sport and Tourism in Novi Sad 1986, that trophy was proclaimed the
state champion. .This trophy is still a national champion today. In 2010 in the hunting area
"Srndac" near Novi Kneževac even greater trophy was shot and it is unofficially the world
champion with over 250 points (the present value of the world champion, trophy buck which
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was shot in Sweden, is 246.90 points). Trophy deer shot on the hunting grounds " Kozara" in
Backi Monostor, was a world champion for 17 years.
It was declared as world and state champion in 1954 at Hunters exhibition in
Dusseldorf, and the valuation was made by an international jury.
Deer antlers were marked with 248.55 CIC points. This trophy is no longer the world
champion, but still is the state champion. The mouflon trophy that was shot in 1979, was
declared a world champion by the international jury in Zagreb in 1981, and marked with
242.15 CIC points. It is not the world champion any more, but it remained a state champion.
This mouflon was shot on the hunting grounds "Karađorđevo" in Backa Palanka. Trophy of
wild boar tusks, shot in 1960 on the hunting area "Fruska Gora" is among the first few
trophies in the country with a score of 137.15 CIC points (rated at Hunters exhibition in
Florence in the 1964). The fallow deer trophies from hunting areas of Vojvodina are among
the best in the country.
Regarding small game and migratory birds, hunting grounds in Vojvodina are among
the best in Europe. What proves this statement is the result achieved in hunting tourism in
the period since 1960 (at the beginning) through to 1990 (when it was the most intensive),
when few thousand foreign hunters arrived annually and shot significant quantities of small
game (Ristic, 2004).
In the hunting tourism in 1979 to 1990 on hunting grounds in Vojvodina, 26,949
pheasants (1980) to 37,811 pheasants (1988) were shot.
In this period of hunting tourism there were 758 (1987) to 3.290 partridges (1990),
turtledoves (and doves) min. 76,839 (1984) to max. 208,061 doves (1979) shot.
For the period since 1979 to 2000 min. of 1758 (1993) to a maximum of 59 999
(1989) quails were shot. For the period 1979 to 1990 from 1428 (1979) to 8041 (1989) wild
ducks were shot. As far as wild geese are concerned, the shooting of which in hunting
tourism is negligible, most of them were shot in 1989, a total of 1271 geese.
Special records on turtledoves were kept from 1991 to 2000.
The smallest cull was recorded in 1999, only 732 birds and the largest (6309 birds)
in1998.
In addition to game birds, for the same period, rabbits were hunted, a total of 88,103
rabbits, with the largest annual cull recorded in 1990 (9836 hares).
Until 1991 the rabbit cull in hunting tourism had a balanced flow, and since than it is
less than 1,000 individuals annually.
Regarding the deer cull, trophy bucks are recorded separately and for this period
7,977 animals were shot, while 10,034 deer and fawns were shot in the same period.
The lowest recorded cull of trophy deer was in 1979, the observation year and after
that it grew. The maximum is recorded the 1990 with the 736 trophy buck shot not including
the 1999, when the war was raging in the region. The maximum of 766 roes was recorded in
1989 (Ristic, 2008).
For the period from 1979 to 2000 in hunting tourism there was the largest number of
doves shot (1,482,616) the second largest number of quail (455,244) and the third largest
number 416,733 of pheasants. Much less other species were shot, compared to these three.
For the period from 2001 to 2008 in the hunting tourism, this is the hunting statistics:
5598 deer, 2355, roe and deer fawns; 17,761 rabbits, 85,772 turtles; 220,228 quails, 52,935
pheasants and 1298 field partridges.
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The largest number of hunters‐tourists on hunting grounds in Vojvodina, come from
Italy, and less from Germany, Austria, France, Spain and other countries. Today we have a
similar situation, with the fact that the number of tourists is significantly smaller.

PROBLEM, SUBJECT, OBJECTIVE OF RESEARCH
Under hunting tourism we generally imply providing services to interested (domestic
and foreign) hunters‐tourists, organization of visits to our hunting grounds for hunting game
(big and small game), or just observing or recording (photo‐safari) with the payment of
certain allowances in accordance to pricelists of each hunting ground.
The hunting tourism in our country, in the strictest sense, means enabling foreign
and domestic tourists, hunters to hunt with certain payments that they have to make
according to the pricelist of each hunting ground management.
The pricelists are issued each year by the hunting ground user, at the end of the
calendar year for the next year, and it presents that pricelist on specialized hunting trade
fairs in the country, in order to promote hunting and hunting grounds, both for big game (for
trophy sale) and small game (for sales of meat).
Based on this pricelist hunter‐tourist pays his expenses every day on the hunting
ground: tax for the organization of hunting, a guide ‐ interpreter, the cost of accommodation
at the hotel or hunting lodge, for using their own hunting dog or a dog provided by the
organizer, hunting tax for different kind of game, per individual animals and trophy big
game, depending on the value of the trophy. In case of injuring the big game, hunters pay for
the miss stated in the pricelist for the estimated value of the trophy. In addition to that, if
hunters wish to take the meat, he pays for it and for the transportation and everything he
wants in the organization of hunting (Ristic, 2004).
Based on data collected on cull in hunting tourism (turtledoves, quail, partridges, wild
geese, wild ducks and pheasants), as well as other wildlife in hunting tourism for the
previous analyzed period from 1979‐2000 and 2001‐2008, hunting has had more ups and
downs. The rise took place in the period from 1961 to 1970. After that, there was an
expansion of hunting tourism in the period 1970 to 1990. Since 1991until nowadays hunting
tourism in Vojvodina is sporadic with good results.
Hunting tourism in our country, regardless of the achieved results, so far did not
receive much attention.
With the enacting of the new Law on Game and Hunting (Official Gazette. RS no.
18/2010, dated 26 March 2010), the issue of payments, modernization and more efficient
management is resolved, which will definitely show results in the future period.
The issue of hunting tourism has not been studied specifically in middle and high
schools, but under the subject Hunting and therefore in practice we had this work done by
forestry and agricultural engineers, biologists, economists, tourist expert and others that in
regular education didn't have anything in common with this area and this specific problem.
In the last decade there are some efforts made to create conditions in high schools,
so for the first time in Vojvodina on the Faculty of science in Novi Sad, the special
department for this profile is established.
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Participants, due to the multidisciplinary approach to studying this issue, have
acquired the necessary knowledge and so in the coming period we approached these
operations with much more expertise.
The aim of these studies is that, based on the collected available data on total of
hunting tourism in Vojvodina, summarize all the data in one place, carry out their analysis,
establish facts, and based on this, create recommendations for performing activities in the
future. It is important to know the state of hunting tourism in the previous period, because it
is a good stepping stone and guideline for not repeating the same mistakes in the next
period.
Those hunting organizations dealing with hunting tourism in Vojvodina in so called
Golden Age, proved to have had the most game (because they had greater opportunities to
purchase a new game and start their own hunting grounds and thanks to the funds gained
from the sale of the "excess" of wild animals through hunting tourism), on hunting grounds
and thus met the demands of their own hunters, as well as foreign hunters‐tourists that
arrived to their hunting grounds.
Resistance against hunting in hunting societies in Vojvodina, by a small number of
members of society, has always been present, but it is evident, based on the data on
increasing number of animals in these societies, in this period, it was unjustifiable.
The aim of the research is that, based on the recorded state of hunting tourism in the
last period, all the weaknesses are eliminated and in the best solutions for the next period
are proposed. In addition to hunting, which would be the most important segment of
tourism in Vojvodina, there are other activities that foreign hunters‐tourists can perform.
Some of these activities include: fishing tourism in their spare time, photo safari in wetland
areas, visits to monasteries on Mount Fruska Gora, horseback riding etc. The goal of this
program is that the number of days hunters‐tourists stay in Vojvodina is increased from 2 or
2.5 days to more than 3 days.

RESEARCH METHODOLOGY
In the approach to the problems dealing with hunting in general and thus the hunting
tourism in Vojvodina, it is necessary to know the historical facts from the previous period.
This paper used the available sources, such as memoirs on hunting, hunting articles from
specialized hunting magazines and various offprint on hunting.
Material for this article was collected from the Statistical Office of Serbia, Hunting
Association of Serbia and Vojvodina (hunting records), Long‐term development plan for
hunting in Serbia (2001‐2010) and Vojvodina from 2000 to 2010, Long‐term development
plan of Hunting in Vojvodina enacted in 1984, Proceedings on Hunting issued by the Hunting
Federation of Yugoslavia (1994, 1995 and 1996), and Proceedings on "Rabbit and partridge
in modern agro‐ecosystems " issued by the Hunting Association of Vojvodina in 1997 and
statistical data of Lovoturs agency.
The collected statistical data are on the total of cull in Vojvodina for the seven
species of game birds that are hunted in the hunting grounds in Vojvodina for the period
from 1979 to 2000, as well as cull of mammal game (rabbits and deer). Beside that, there
are data used on number of hunted big game in fenced hunting grounds in Vojvodina from
Long‐term development program for hunting in Serbia from 2001 to 2010. For certain
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periods there is statistical data on total number of tourists who come each year to hunting
grounds in Vojvodina. From the statistical indicators of cull for all types of observed birds
and mammal game and their evaluation through hunting tourism in the past, the rankings
on the basis of the total cull was made. It gave insight into what would be the most
important feathered game species for hunting tourism in Vojvodina.
It is obvious that the important cull was registered with pheasants, and that it
brought the largest inflow of foreign currency. During this period the main goal was to force
this kind of game that is artificially produced, in this case the pheasant, which was done and
in this way the native species (primarily grouse and hare) are being protected.

RESEARCH RESULTS
(ECONOMIC AND FINANCIAL MANAGEMENT OF HUNTING GROUNDS)
In order to exercise our goals when it comes to increasing the funds of bred game
species and migratory birds that the foreign hunters‐tourists are interested in, it is necessary
in this hard period to gain material funds.
At present there are two main sources of funding the hunting grounds management,
and these are namely: personal funds of hunters and their memberships and revenue from
selling the game through hunting tourism.
Personal contribution of hunters is limited by their payment ability, which is not
enough for the hunting organizations to function. That is the reason these funds are small
and there is no possibility of larger investment in game and hunting grounds.
Also, revenue from hunting tourism from 1990 onwards is minor compared to the
period before 1990. This is a result of the geopolitical position of our country, social and
economic situation in the surrounding countries, as well as the potential target markets.
Based on the recorded data on cull of wild game birds in Vojvodina for the period
1979 ‐ 2000 and the summary indicators for the period, in order to come to the total realized
foreign exchange effect, prices are taken from the price list of the Hunting Association of
Serbia, which was in effect in 2000. For the period 1979 ‐ 2000 and 2001‐2008 this paper will
give total of foreign currency gained through cull in Vojvodina, for all kinds of feathered
game mentioned in this paper.
The accounting is given based on the pricelist of Hunting Association of Serbia
according to which the hunting organizations were invoicing and received payments for the
cull of game and their services. Prices of the game were the following: rabbit 65 to 33 euros,
doe and fawn ‐ 100 euros, trophy buck on average 400 euros, pheasant ‐ 11 euros, Polish
Partridge ‐ 12.50 euros, turtledove ‐ 2.50 euros, quail ‐ 2.50 euros, a large wild duck ‐ 11
euros, wild goose ‐ 12.50 euros, dove ‐ 2.50 euros per bird (Z. Ristic 2004).
Roebucks (trophy) ‐ the total shot in Vojvodina for the period 1979‐2000 was 8646 x
400 euros / head = 3,458,400 euros, while for the period 2001‐2008 5598 x 400 euros / head
= 2.239200 euros. Total shot for this period (30 years) was 14,244 deer trophy, which is the
average annual 475. Total achieved through hunting tourism 5,697,600 euros, or
approximately 189,920 euros per year.
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Roe deer and fawns (meat) ‐ the total shot in Vojvodina for the period 1979‐2000
was 10,034 x 100 euros / head = 1,003,400 euros, while for the period 2001‐2008 the 2355 x
100 euros / head = 235,500 euros. Total for this period (30 years) 14,244 deer trophy, which
is the average annual 475 total achieved through hunting tourism 1,238,900 euros or 41,297
euros per year on average.
Rabbit ‐ the total shot in Vojvodina for the period 1979‐2000 was 88,103 x 33 euros /
rabbit = 2,907,399 euros, while for the period 2001‐2008 it was 17,761 x 33 euros / rabbit =
586,113 euros. Total for this period (30 years) rabbits 105,864, which is an average per year
3529. Total achieved through hunting tourism 3,493,512 euros, or approximately 116,450
euros per year.
Doves ‐ the total shot in Vojvodina for the period 1979‐2000 was 1,482,616 x 2.50
euros / dove = 3,706,540 euros, while for the period 2001‐2008 85,772 x 2.5 euros / dove =
214,430 euros. Total for this period (30 years) dove 1,568,388, which is an average of 52,280
per year. Total achieved through hunting tourism 3,920,970 euros, or approximately 130,699
euros per year.
Quail ‐ the total shot in Vojvodina for the period 1979‐2000 was 455,244 x 2.50 euros
/ per piece. = 1,138,110 euros, while for the period 2001‐2008 was 220,228 x 2.50 euros /
per piece. = 550,570 euros. Total for this period (30 years) quail 675,472, which is an average
of 22,516 per year. Total is achieved through hunting tourism 1,688,680 euros or 56,289
euros per year on average.
Pheasants ‐ total shot in Vojvodina for the period 1979‐2000 was 416,733 x 11 euros
/ pheasant = 4,584,063 euros, while for the period 2001‐2008 52,935 x 11 euros / pheasant =
582,285 euros. Total for this period (30 years) pheasant 469,668 which is an average of
15,656 per year. Total achieved through hunting tourism 5,166,348 euros, or approximately
172,212 euros per year.
Wild ducks ‐ the total shot in Vojvodina 55,750 x 11 euros / wild duck = 613,250
euros. The average annual exchange effect on the level of Vojvodina is 27,875 euros.
Polish partridge ‐ the total shot in Vojvodina for the period 1979‐2000 was 29,303 x
15 Euro / Polish partridge = 439,545 euros, while for the period 2001‐2008. the shot was
1298 x 15 euro / Polish partridge = 19,470 euros total for this period (30 years) 30,601 Polish
partridge which is an average year 1020. Total through hunting tourism generated 459,015
euros, or approximately 15,301 Euro per year.
Wild Geese ‐ the total shot in Vojvodina 2538 x 15 euro / Wild Goose = 38,070 euros.
The average annual exchange effect on the level of Vojvodina is 1730.46 euros.
Turtledove ‐ total shot in Vojvodina 25,041 x 2.50 euros / dove = 62602.50 euros. The
average annual exchange effect on the level of Vojvodina (in 10 years) was 6260.25 euros.
From this data we can account the total revenue from hunting taxes and fees for all
types of game birds, rabbits and deer, which are the subject of this paper.
For the period 1979 ‐ 2008 from the fees of hunting (dove, turtledove, quails,
pheasants, ducks, Polish partridges, wild geese, rabbits and deer) the revenue from hunting
tourism in Vojvodina amounted to 22,378,947.50 euros.
Average annual revenue from hunting taxes was 745,964.92 euros.
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The largest amount of money in foreign exchange revenues is generated by a trophy
buck (5,697,600 euros), second largest amount are pheasants (5,166,348 euros), which is the
kind of game artificially bred and brought to hunting grounds in Vojvodina. Even more
important are data on foreign exchange income in the analysis of hunting pheasant in
hunting tourism for the period 1979 ‐ 1990, when it achieved 4.367 million euros. At that
time the there was a rule to give advantage to artificially bred game which was a practice
until 1990.
The third largest amount in the foreign exchange revenues is generated from the
income received by the dove hunting tourism (3,920,970 euros), fourth ‐ rabbit (3,493,512
euros), the fifth ‐ quail (1,688,680 euros), the sixth ‐ deer and last year (1,238,900 euros), the
seventh ‐ Mallard (613,250 euros), the eighth ‐ Poland partridge (459,015 euros), the ninth ‐
turtledove (62,602.50 euros) and tenth wild goose (38,070 euros).
In addition to funds collected from the hunting fees, each hunter was charged 12.50
euros per day. For the reference period (1979 ‐ 2008), there was over 85,000 tourists‐
hunters in this period, 212,500 were hunting days, which means that the organization of
hunting gained, just through Lovoturs Agency, over 2,656,250 euros.
For board services, hunting lodges and hotels (average cost of accommodation is 25
euros for half board) 5,312,500 euros was collected.

Revenues
Organizing hunting in Vojvodin

Euros
2.656.250,00

Board and lodging services
Hunting taxes

5.312.500,00
22.378.947,50

For the period 1979‐2008 in Vojvodina, there was a total of 30.347.697,50 euro
revenue (from the payments for hunting organization, board and hunting taxes) which
makes an annual average of 1.011.589,92 Euros .
For example, in 14 hunting grounds of Vojvodinašume on 109.048 ha, 25.758 ha
fenced or 23,62%, and it is mainly for big game for four hunting seasons, the foreign
exchange effect from selling the trophies ranged from 200 to 500.000 euros, and from 60 to
100.000 euros from services. The annual average from 2001 to 2005 for cull was 282.359,25
euros, and for services from 312 (averige) hunters 83.034 euros (Ristić, 2008).

CONCLUSION
Hunting areas of Vojvodina still remain attractive destinations for hunting feathered
and furry animals for hunters from several European Union countries (Italy, Spain, Germany,
Austria, etc.)
To get more tourists the number of game birds (pheasant and partridge) should be
increased, so that the hunters, after the hunting season, can leave satisfied.
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When these two types of game are concerned, that can be quickly achieved through
their production and the introduction of artificial production.
With deer, in addition to the required increase in the strength of most of our hunting
grounds, it takes more work to increase the value of trophy heads in male (buck), because
their hunting tourist valorization generate significant funds for hunting.
In the previous period (1979‐2008) increased cull was recorded in the eighties, which is not
the case today. In the meantime the doves changed their flying directions, and then the
structure of sowing was changed so there is less sowing of sunflower then 20 years ago.
The hunting of quail is limited by its long term management plans and management plans,
and adopted hunting quotas to 50,000 individuals per year.
Certainly the most important trophy in this period was pheasants (469 688), which
gave a very significant financial effect of over 4.5 million. This is the kind of game that is
successfully bred artificially, which is well adapted to our conditions of hunting and to whose
number we can easily influence by entering for a short period. Due to this fact until 1990 the
best results were achieved in hunting tourism of this very beautiful and attractive game.
In addition to pheasants, the artificial production of hunting can bring even the Polish
partridges, wild ducks and quail, which in our opinion is the future of development of
hunting tourism in this region.
Regarding deer, we need more work on their greater protection (prevention of
poaching and illegal hunting), but also on better breeding to ensure quality trophy with a
value in hunting tourism and 50 times higher breed than the sale of roe deer meet , for
example. With all species of big game, including roe deer game, the main breeding goal is as
big trophy as possible. Hunting tourism in Vojvodina, according to the presented facts, has
had, and hopefully will have an important position in the economy in future.
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KREATÍVNA EKONOMIKA A REGIONÁLNY ROZVOJ – NOVÉ VÝZVY
PRE VÝSKUMNÚ ČINNOSŤ UNIVERZÍT

Mária ROSTÁŠOVÁ, Alena CHRENKOVÁ

Abstrakt: Príspevok je zameraný na kreativitu, ktorá sa stáva zdrojom a riadiacou silou ekonomického rastu
a kreatívnu ekonomiku zvyšujúcu konkurencieschopnosť regiónov a ich rozvoj. V úvode charakterizuje základné
východiská kreatívnej ekonomiky z pohľadu významných autorov. Následne definuje kreativitu a jej vzťah
k ekonomickému rastu, ako aj jej prínos k rozvoju regiónov. Cieľom spomínaného projektu KRENAR je realizovať
komplexnú analýzu významu kreativity ako zdroja ekonomického rastu a na základe získaných informácií
stanoviť odporúčania pre stimulovanie kreatívnych činností politikou.
Kľúčové slová: kreativita, kreatívna ekonomika, rozvoj regiónu, Creativity Index, Euro‐Creativity Index

ÚVOD
Po riešení národného projektu s názvom Regionálne dimenzie poznatkovej
ekonomiky (REDIPE), ktorý bol riešený Žilinskou univerzitou v spolupráci s EU Bratislava, TU
Košice a SPU Nitra sa na pôde týchto univerzít, na základe iniciatívy EU Bratislava pristupuje
k riešeniu nového projektu s názvom „Kreatívna ekonomika ‐ národohospodárske a
regionálne podmienky a stimuly (vybrané sektory a regióny SR)“ (KRENAR). Tejto iniciatíve
predchádzalo uvedomenie si súčasnosti a trendov v budúcnosti, kedy prínos kreativity
zohráva a bude zohrávať stále významnejšiu úlohu vo všetkých odvetviach ľudskej činnosti.
Je zrejmé, že v posledných desaťročiach vzrastá význam tvorby, spracovania a šírenia
znalostí v súvislosti so skúmaním procesov regionálneho rozvoja. Prepojenie projektu REDIPE
a KRENAR vyplynulo z poznania, že práve znalosti a schopnosť ich transformácie na inovácie
totiž vytvárajú priestor pre zvýšenie konkurencieschopnosti regiónov a teda pre ich rozvoj.

1 ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ RIEŠENEJ PROBLEMATIKY
Koncept kreatívnej ekonómie úzko nadväzuje na teoretické koncepty, ktoré sa
zaoberajú úlohou inovácií v ekonomickom raste. Východiská pre skúmanie inovácií zakladajú
práce Schumpetera (1927), ktorý popisoval inovácie ako kreatívnu deštrukciu. Nepretržitý
proces výroby podlieha mechanizmu inovácií, ktorý vedie permanentne k náhrade jedného
produktu iným. Tieto permanentné reštrukturalizačné procesy vedú nielen k zmene
makroekonomickej výkonnosti ‐ sú zdrojom dlhodobého hospodárskeho rastu, ale aj
fluktuácií vo výrobe, realokácii zdrojov a ovplyvňujú fungovanie trhu výrobných faktorov.
Zdroje rastu sú preto v kreatívnej deštrukcii, ktorá spočíva v súťaží a tvorbe nových ideí
podnikateľov, ktorí sú schopní zvíťaziť nad svojimi rivalmi. Toto je centrálna myšlienka
moderných teórií dlhodobého endogénneho rastu počnúc napr. Segerstrom (1990),
Grossmanom a Helpmanom (1991), Aghionom a Howittom (1992). Rovnako dlho existuje už
konsenzus, že tvorba inovácií determinovaná priestorovou blízkosťou agentov (Marshall,
1920; Jacobs, 1961; Saxenian, 1994; Porter, 1998). Aglomerácie firiem vytvárajú externé
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úspory, ktoré vyplývajú zo zdieľania nových technológií a manažérskych skúseností. Tieto
súvislosti popisujú teritoriálne inovačné modely ako sú najmä priemyselné okrsky (Piore,
Sabel, 1984), regionálne inovačné systémy (Braczyk, 1997) alebo učiace sa regióny (Florida,
1995). Ďalší rozvoj inovačných konceptov v čoraz vyššej miere zdôrazňuje úlohu kreativity
a mäkkých foriem inovácií ako zdroja ekonomického rastu. Zdôraznenie úlohy kreativity
v inovačnom procese a v konečnom dôsledku v ekonomickom raste sa stáva základom úplne
nového smeru s potenciálom tvorby novej ekonomickej paradigmy, tzv. kreatívnej
ekonomiky. (Florida, Tignali, 2004)
Kreatívnu ekonomiku možno charakterizovať ako ekonomiku založenú na kreativite,
resp. kreatívnych ideách. Kreativita sa stáva riadiacou silou ekonomického rastu. Zahraniční
autori predpokladajú, že odvetvia v dvadsiatom prvom storočí budú závisieť predovšetkým
na generovaní poznatkov prostredníctvom kreativity a inovácií (Landry, Bianchini, 1995).
(Projekt KRENAR, 2011)
V súčasnosti sa výskum kreativity zaoberá nielen technologickou kreativitou
(inovácie), ale aj ekonomickou kreativitou (podnikanie resp. obchod) a umeleckou
kreativitou (Florida, 2002a). Všetky uvedené dimenzie resp. typy kreativity sú vzájomne
závislé, významne sa ovplyvňujú a vytvárajú tak synergické efekty stimulujúce nielen
inovácie, ale i podnikanie, kultúru a umenie. Existujú dva odlišné prístupy k výskumu
kreatívnej ekonomiky. Jedna vetva sa zameriava na úlohu prostredia (mesta) a druhá skúma
odvetvia. Výskumníci, plánovači ale aj politici sa zaoberajú konceptom tzv. kreatívnych miest
(Bianchini, Fisher, Montgomery, Worpole, 1988; Landry, 2003; Landry, Bianchini, Ebert,
Gnad, Kunzman, 1996) za účelom nájsť nové možnosti rozvoja najmä bývalých industriálnych
miest. Jedným z významných faktorov je diverzita prostredia (Florida, 2002b). Kreativita
prekvitá v prostredí, ktoré umožňuje ľuďom rôznych životných štýlov, kultúr a etník medzi
sebou sa spoznávať a komunikovať (Jacobs, 1961). Práce definujú faktory ovplyvňujúce
kreatívnych jedincov pri ich rozhodovaní sa o lokalizácii. Prostredie kreatívneho mesta
obsahuje požadovanú tvrdú a mäkkú infraštruktúru a je schopné generovať tok myšlienok
a invencii. Florida vysvetľuje regionálny ekonomický rast ako rast založený na tzv. „3T“ ‐
talent, technológia a tolerancia. (Florida, 2002a). 3T sa merajú vo forme indexu kreativity (CI)
na základe súboru ukazovateľov ‐ subindexov, odrážajúcich koncentráciu kreatívnych
jedincov v regióne, koncentráciu a veľkosť odvetví high‐tech priemyslu, inovačnú silu regiónu
ako aj otvorenosť spoločnosti a rozmanitosť prostredia. Okrem indexu kreativity existuje
rozšírený model merania kreatívnej ekonomiky – Euro‐Creativity Index (ECI). (Florida, Tignali,
2004). ECI okrem rozšírenej bázy subindexov v oblastiach talentu a technológie reaguje na
problém zisťovania dát v Európe predovšetkým v oblasti tolerancie a nahradzuje pôvodné
subindexy novými, ktoré sú založené i na širšom prieskume názorov a postojov obyvateľov
regiónu. Tieto práce v USA reprezentujú hlavne práce Richarda Floridu, ktorý sa zameriava
na analýzu tzv. kreatívnej triedy (Florida, 2002a). Kreatívnu triedu reprezentujú tie profesie,
ktoré vyžadujú určitú intelektuálnu schopnosť. Zahŕňajú sa sem napr. vedci, inžinieri,
univerzitní profesori, umelci a ďalšie profesie, ktorých cieľom je vytvoriť nové formy alebo
návrhy, ktoré sú ľahko prenosné a široko uplatniteľné. Na druhej strane kreatívni
profesionáli predstavujú zamestnancov pracujúcich v priemysle vyžadujúcom intenzívne
znalosti, napr. high‐tech sektor, finančné služby, zdravotníctvo alebo manažment. Títo ľudia
uplatňujú svoje znalosti pre kreatívne riešenia problémov. (Projekt KRENAR, 2011)
Druhá skupina výskumných prác realizovaných hlavne vo Veľkej Británii skúma
kreatívne odvetvia, teda odvetvia, ktorých pôvod je založený na kreativite, zručnosti a
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talente, a ktoré majú potenciál pre tvorbu bohatstva a vytvárania pracovných miest
prostredníctvom využívania duševného vlastníctva (Throsby, 2001; Wiesand a Sondermann
2005; Markusen, Wassall, De Natalle, Cohen, 2008, De Propris, Chapain, Cooke, Macneill,
Mateos‐Garcia, 2009). Podľa Howkinsa (2001) kreatívnu ekonomiku reprezentuje pätnásť
samostatných kreatívnych odvetví zahŕňajúcich okrem iného reklamu, architektúru, dizajn,
film, hudba, vydavateľstvo, výskum a vývoj, televízia a video hry. Veľká časť z nich patrí
medzi odvetvia, ktoré intenzívne využívajú tzv. symbolické znalosti. Práce skúmajú
regionálne dimenzie vývoja týchto odvetví. Tento koncept reprezentuje posun z tradičného
skúmania rozvoja kultúrnych odvetví (Markusen, Schrock, 2006) smerom k širšiemu
skúmaniu nových intelektuálnych odvetví. Aj v praxi je možné pozorovať zvyšujúcu sa mieru
podpory regionálneho rozvoja prostredníctvom kultúrnych aktivít ako sú napr. Európske
hlavné mesto kultúry, ktoré organizuje EÚ. Takéto aktivity pomáhajú socioekonomickému
rozvoju miest a ich transformácii (Palmer, 2009). (Projekt KRENAR, 2011)
Projekt KRENAR kladie popredia nutnosť posunúť hranice poznania v skúmanej
problematike. Ekonomický rast na národnej ako aj na regionálnej úrovni je v poslednej dobe
považovaný hlavne za výsledok inovačného procesu v ekonomikách. Koncept kreatívnej
ekonomiky je novo rozvíjajúca sa oblasť výskumu vo svete, ktorá upriamuje pozornosť na
mäkké faktory produktivity (Kitson, Martin, Tyler, 2004) medzi ktoré patrí kreativita. Náš
výskum bude posúvať hranice poznania národných ako aj regionálnych aspektov vplyvu
kreativity na ekonomický rast. Overením hypotézy vzájomnej väzby medzi kreativitou
a ekonomickým rastom na úrovni regiónu možno vytvoriť priestor pre vedeckú diskusiu
ohľadom možného vplyvu kreativity a kreatívnych odvetví na ekonomiku slovenských
regiónov. Rovnako budú na základe empirických výskumov získané nové poznatky o rozvoji
firiem v kreatívnych odvetviach. To umožní porovnať proces rozvoja kreatívnej ekonomiky na
mikroúrovni s podobnými procesmi v zahraničí. Zameriame sa na identifikáciu faktorov,
ktoré mali vplyv na rozvoj kreatívnej ekonomiky v regiónoch SR.

2 ZÁMERY A HLAVNÉ CIELE PROJEKTU
Zámerom projektu a hlavným cieľom je preskúmať národohospodárske a regionálne
aspekty kreatívnej ekonomiky so zameraním sa na úlohu kreativity v ekonomickom raste SR.
Realizáciou projektu sa získa:

•
•
•

poznanie v oblasti socioekonomického vplyvu kreatívnej ekonomiky na región;
posun v poznaní v problematike väzieb kreativity a ekonomického rastu
v špecifických podmienkach ekonomiky vybraných regiónov;
šírenie získaných poznatkov v pedagogickom procese.

Tento zámer projektu bude dosiahnutý prostredníctvom zamerania sa na špecifické
ciele projektu, ktorými sú:

•
•
•

spracovanie teoretických východísk problematiky kreatívnej ekonomiky a jej
národohospodárske a regionálnej dimenzie;
komplexná analýza významu kreativity ako zdroja ekonomického rastu;
vymedzenie odporúčaní pre stimulovanie kreatívnych činností politikou.

Naše poznanie a riešenie projektu je v súčasnosti v prvej fáze svojho riešenia, pričom
riešitelia projektu hľadajú a spracovávajú teoretické východiská problematiky kreatívnej
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ekonomiky a jej národohospodárske a regionálne dimenzie. Pre účely tohto článku je
priblížená problematika definičného vyjadrenia pojmov a základných vzťahov, ktoré budú pri
riešení projektu overované a vyhodnocované. (Projekt KRENAR, 2011)

3 KREATIVITA A JEJ VZŤAH K EKONOMICKÉMU RASTU
Kreatívna ekonomika vznikla na prelome 20. a 21. storočia. Je to globalizačný trend
v modernej spoločnosti. Sprievodným symbolom tohto trendu je zmena ľudského faktora
v ekonomike, kde jeho výkon napreduje v oblasti inovácii a nápadov, do tvorivých,
jedinečných, netypických spôsobov myslenia, ktoré produkuje nové idey, vytvárajúce
najvyššiu prospešnosť v znalostnej ekonomike. Podľa De Natala a G. H. Wassalla, je kreatívna
ekonomika vzájomne prepojená množina troch základných a vzájomne sa ovplyvňujúcich
oblastí. Neoddeliteľnými prvkami sú oblasti tvorby kreatívnych klastrov, kreatívnej pracovnej
sily a kreatívneho spoločenstva.“ (Kloudová, 2010a)
Kreatívny klaster zastupuje v prvom rade firmy a organizácie. Spája verejné
a súkromné aktivity. Kreatívnu pracovnú silu predstavujú jednotlivci. Kreatívne spoločenstvo
je možné chápať ako miesto vytvárajúce predpoklad pre kreatívnu ekonomiku. (Kloudová,
2010a)
Kreativitu je možné vo všeobecnosti rozdeliť na malú a veľkú. Malá kreativita
zásadným spôsobom nemení súčasnosť – uľahčenie práce, zdokonalenie produktu, úprava
postupov. Veľká kreativita spôsobuje prevratné zmeny – vynálezy určujúce nový smer, nové
chápanie, nové trendy a pod. Je to dlhodobé, niekedy až celoživotné úsilie s vysokou
koncentráciou. (Nöllke, 2006)
Rozdiel medzi kreativitou a inováciou spočíva podľa Howkinsa v tom, že kreativitu
chápe ako „vnútornú, osobnú a subjektívnu, na rozdiel od inovácie“, ktorú vysvetľuje ako
„vonkajší a objektívny prejav, kde kreativita má schopnosť riadiť inovácie, pričom opačne to
nefunguje.“ (Kloudová, 2010b)
Kreatívny produkt je výstup ľudskej činnosti, ktorý v sebe zahŕňa vysoký podiel
kreativity. Môže mať hmotnú aj nehmotnú podobu, pričom jeho hodnota je daná
predovšetkým užívateľom a ich záujmom, nielen množstvom kreativity obsiahnutej
v produkte.“ (Kloudová, 2010a) Za takýto produkt môžeme považovať napríklad reklamu,
sochu, patent, hudbu či film.
Pre rozvoj kreatívnej ekonomiky, je dôležitá existencia kreatívneho miesta. Podľa
mnohých vedcov, ktorí sa zaoberajú danou problematikou, takéto miesto pre človeka
predstavuje zázemie, kde prevláda kultúra, tolerantnosť, otvorenosť, športové vyžitie,
k čomu by mala prispievať aj verejná správa štátu, regiónov a obcí.
Ľudská kreativita je prejav ľudskej inteligencie s kombináciou vedomostí
a kreatívneho myslenia, nové idey a schopnosť ich tvorby. Skladá sa z troch druhov ‐
vedeckej, ekonomickej a umeleckej.
Vedecká kreativita zahŕňa techniku, technológiu a humanitnú vedu. Technológie
hrajú veľkú rolu pri tvorbe dizajnu výrobku a v mediálnom či filmovom priemysle. Podporuje
ekonomický rast a životnú úroveň.
Ekonomická kreativita je spojená s podnikaním, s novými prístupmi pri rozvoji firiem,
s rozvojom nových podnikateľských nápadov a ich uplatnením.“ (Kloudová, 2010a)
Umelecká kreativita má ekonomickú hodnotu a zároveň predstavuje inšpiráciu pre
vedeckú činnosť. Vo vyspelých ekonomikách sa umenie a kultúra stávajú neoddeliteľnou

262

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji – 2. ročník

súčasťou každodenného života. Zákazník je zvyknutý na kvalitný dizajn a vysokú úroveň
marketingovej komunikácie.“ (Kloudová, 2010a)
Podľa Florida (2002) kreatívnu triedu reprezentujú vedci, inžinieri, návrhári,
architekti, pracovníci v oblasti vzdelávania, umenia a zábavy. Ich hlavná ekonomická funkcia
je vytváranie nových myšlienok, technológií alebo nových kreatívnych diel. (Kloudová, 2010a)
Motivácia ich práce, na rozdiel od ostatných zamestnancov, nezávisí len od výšky platu, od
preferovania spôsobu využívania voľného času alebo životnej úrovne, ale v prvom rade to je
sebarealizácia, dobrý pocit z vytvorenej práce, pri ktorej existuje sloboda prejavu.
Podmnožinou kreatívnej ekonomiky je kultúrny priemysel, ktorý sa často spája
s kreatívnym priemyslom. Táto oblasť v sebe zahŕňa kultúru, kultúrne dedičstvo a umenie –
divadlá, múzeá, výstavy a rôzne festivaly.
Pojem kreatívny priemysel sa po prvý krát objavil v Austrálií. Neskôr vzniklo niekoľko
modelov, ktoré sa snažili vymedziť tento pojem. Podľa správy UNESCO z roku 2008 sa
nakoniec uvádzajú štyri. (Kloudová, 2010b) V odbornej literatúre zatiaľ neexistuje súlad,
ktoré činnosti skutočne sú sektormi (odvetviami) kreatívnej ekonomiky. Známe sú napr. štyri
modely, ktoré majú rozličný pohľad, čo všetko zahrňuje kreatívny priemysel:

•
•
•
•

model UK DCMS model (Model ministerstva kultúry, médií a športu Veľkej Británie),
symbolický textový model,
model sústredených kružníc,
Model WIPO (Svetová organizácia duševného vlastníctva). (Kloudová, 2010b)

UK DCMS vznikol vo Veľkej Británii v 90. rokoch. Vychádza z vtedajšej situácie, kde
bola snaha zvýšiť konkurenciu prostredníctvom inovácií a kreativity. Uprednostňuje skôr
kultúrny priemysel oproti kreatívnemu priemyslu. Model uznáva a definuje nasledovných 13
sektorov: reklama, architektúra, trh umenia a starožitnosti, remeslá, dizajn, móda, filmy
a videá, interaktívny softvér pre voľný čas, hudba, aplikované a výtvarné umenie,
publikovanie, softvér a počítačové služby, televízia a rádio, resp. uvažuje sa so zaradením
hračiek a hier a samozrejme aj oblasti výskumu a vývoja, ale zatiaľ sa stále odborníci na
priradení ďalších sektorov nezhodli. Tento zoznam bol veľmi dôležitý pri definovaní
kreatívneho odvetvia a mnoho národov po celom svete ho formálne akceptovalo. Objavila sa
však aj kritika, na základe bližšie špecifikovaných argumentov, napr. že rozdelenie do
sektorov zakrýva priepasť medzi životným štýlom, podnikaním, neziskovými a väčšími
organizáciami a medzi tými sektormi, ktoré dostávajú dotácie od štátu (napr. filmy) a tými,
ktorí nedostávajú tieto dotácie (napr. počítačové hry). Zároveň zahrnutie trhu so
starožitnosťami je často považované za chybné, pretože všeobecne tento trh nezahŕňa
produkciu (okrem výnimky reprodukcie a produkcie falzifikátov). Tiež býva spochybňované aj
začlenenie všetkých počítačových služieb. (Šamajová, 2011)
Niektoré mestá, ako Hong Kong, radšej prispôsobujú svoju politiku na základe
väčšieho zamerania na vlastníctvo autorských práv v hodnotovom reťazci. Radšej prijímajú
klasifikácie Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), ktoré rozdeľujú kreatívne
odvetvie podľa toho, kto vlastní autorské práva v rôznych fázach výroby a distribúcie
kreatívneho obsahu. Padli aj návrhy vytvorenia rozdielov medzi odvetvia, ktoré sú charakteru
masovej výroby a distribúcie (film, videohry, televízne a rádiové vysielanie, publikovanie
a pod) a tie, ktoré sú skôr remeselného charakteru a sú určené na spotrebu v danom mieste
a čase (dramatické umenie, vizuálne umenie, kultúrne dedičstvo a pod). (Creative Industries
Economic Estimates, 2010)
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Model symbolických textov je typický pre Európu a osobitne pre Veľkú Britániu.
Kultúra predstavuje „vysoké“ a „seriózne“ umenie, ktoré vychádza zo spoločenského
a politického motívu. Práve preto sa tento model sústreďuje viac na populárnu kultúru. Do
kreatívneho priemyslu zaraďuje: kľúčové kultúrne rezorty (reklama, film, internet, hudba,
vydávanie kníh, novín a časopisov, video a počítačové hry), periférne kultúrne rezorty
(kreatívne umenie) a hraničné kultúrne rezorty (spotrebná elektronika, móda, softvér, šport).
(Kloudová, 2010b)
Model sústredných kružníc je základom klasifikácie tvorivého priemyslu pre Európsku
komisiu. Tvrdí, že umenie a kultúra prepožičiavajú jednotlivým odvetviam neobvyklé
vlastnosti. Tento model vo svojej práci predstavil Thorsby: kľúčové kreatívne umenie
(literatúra, hudba, interpretačné umenie, výtvarné umenie), iné kľúčové kultúrne sektory
(film, múzeá a knižnice), širšie kultúrne sektory (služby kultúrneho dedičstva, vydávanie kníh,
novín a časopisov, výroba zvukových záznamov, televízia a rozhlas, video a počítačové hry),
príbuzné sektory (reklama, architektúra, dizajn, móda). (Kloudová, 2010b)
Konferencia Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD) vytvorila vlastnú
definíciu kreatívneho priemyslu. Rozdelila ho do štyroch skupín: kultúrne dedičstvo, umenie,
média a funkčné výtvory (obr. 1).

Obrázok 1 Klasifikácia kreatívneho priemyslu podľa UNCTAD
Zdroj: Creative Economy Report 2008. Spracované in: Šamajová, M.: Kreatívna ekonomika ako
globálny trend v modernej spoločnosti [bakalárska práca]. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2011.

Kultúrne dedičstvo v sebe zahŕňa tvorivý priemysel a všetky formy umenia. Táto
skupina je rozdelená do dvoch skupín – tradičné kultúrne prejavy (umenie, remeslá, festivaly
a oslavy) a kultúrne pamiatky (archeologické náleziská, múzeá, knižnice, výstavy a pod.).
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Umenie pozostáva taktiež z dvoch skupín – výtvarné umenie (maliarstvo, sochárstvo,
fotografie a starožitnosti) a divadelné umenie (živá hudba, divadlo, tanec, opera, cirkus,
bábkarstvo).
Tretiu skupinu tvoria média a patria sem podskupiny ‐ vydavateľstvo a tlačené média
(knihy, tlače a iné publikácie) a audiovizuálne média (film, televízia, rádio a ďalšie vysielanie).
Posledná skupina funkčné výtvory sa skladá z dizajnu (interiér, grafika, móda, šperky,
hračky), nových médií (softvér, videohry) a tvorivých služieb (architektúra, reklama, tvorivý
výskum a vývoj). (Creative Economy Report, 2008)

4 KREATIVITA A ROZVOJ REGIÓNOV
Ako už bolo uvedené kreativita vytvára priestor pre zlepšenie konkurencieschopnosti
regiónov. Kitson, Martin a Tyler sa domnievajú, že pre dosiahnutie rastu produktivity je
potrebné zvážiť nielen tzv. tvrdé faktory produktivity, ale i mäkké faktory – mestsko‐
sociálno‐ekonomické rozmery (obr.2). (Kitson, Martin, Tyler, 2004).
Ľudský kapitál ako súhrn schopností, zručností a znalostí vo významnej miere
ovplyvňuje produktivitu podnikateľských subjektov v regióne. Vďaka rastu produktivity
vytvára konkurenčnú výhodu, ktorá sa premieta vo zvyšovaní hospodárskeho výsledku
podnikateľského subjektu a môže sa podieľať na jeho rozvoji a prípadnom prijímaní nových
zamestnancov. Pre región to znamená vytváranie nových pracovných príležitostí, zvyšovanie
príjmov domácností a ich spotreby a v konečnom dôsledku regionálny rozvoj. Pre rozvoj
ľudských zdrojov je dôležité ich správne riadenie, zabezpečenie ich celoživotného
vzdelávania, ale i napr. lojalita zamestnancov alebo ich motivácia. Ďalším faktorom je
sociálno‐inštitucionálny kapitál, pri ktorom zohráva úlohu i jeho rozsah, hĺbka a orientácia
sociálnych sietí a inštitucionálnych foriem. Kultúrny kapitál je v rámci konkurencieschopnosti
chápaný ako vybavenosť a kvalita kultúrnych zariadení, či možností. Infraštruktúrny kapitál,
čiže verejná infraštruktúra a jej rozsah a kvalita podobne patrí medzi kamene konkurenčnej
výhody. Výrobný (produktívny) kapitál predstavuje základnú výrobnú bázu regionálnej
ekonomiky. Posledným faktorom (nie však najmenej dôležitým) je prítomnosť kreatívneho
kapitálu, ktorý možno definovať ako „sieť porozumenia, hodnôt, činností a vzťahov, ktoré
môžu jednotlivci, organizácie a komunity rozvíjať keď rešpektujú myšlienky predchádzajúcich
generácií, ale stavajú na vlastných myšlienkach či predstavách. (Palmer, Wolf, Holochwast,
2009). (Chovanec, 2011)
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Obrázok 2 Základné kamene konkurenčnej výhody
Zdroj: Kitson, M., Martin, R., Tyler, P.: Regional Competitiveness: An Elusive yet Key Concept? Vol.
38.9, Carfax Publishing, 2004 in Chovanec, M.: Kreativita a jej meranie v regionálnom rozvoji
[písomná práca k dizertačnej skúške]. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011.

V súvislosti s konkurencieschopnosťou sa spája i pojem teritoriálny kapitál. Vo
svojej podstate vypovedá o tom, ako sa dá využiť regionálna diverzita a endogénny
potenciál. Vo všeobecnosti ho možno charakterizovať ako inherentné silné stránky
teritoriálneho subjektu (obec, mesto, región) viažuce sa na jeho geografickú polohu,
ekonomickú produkciu, konektivitu s ostatnými subjektmi, kvalitu života, sociálnu kohéziu a
kultúrny background. V širšom zmysle slova však teritoriálny kapitál znamená aj schopnosť
alebo zručnosť teritoriálneho subjektu (obec, mesto, región) rozpoznať a efektívne využívať
svoje endogénne potenciály (Camagni in Jaššo, 2010). Teritoriálny kapitál tak integruje
znalosti na individuálnej, lokálnej aj regionálnej úrovni. Svojím spôsobom teda zahŕňa v sebe
všetky druhy kapitálu, teda i kreatívneho.
V projekte bude skúmaný aj vzťah inovácií a kreativity, kreativita a jej vzťah
k ekonomickému rastu, podrobná špecifikácia kreatívnych odvetví, kultúrnych a umeleckých
činností a vplyv diverzity prostredia na kreativitu. Tieto aktivity smerujú k spracovaniu
súčasného stavu poznania kreatívnej ekonomiky, prostredníctvom multidisciplinárneho
pohľadu. Osobitným smerom záujmu bude meranie kreatívnej ekonomiky. Existujú rozdielne
národné a medzinárodné prístupy k meraniu kreatívnej ekonomiky, ktoré vychádzajú
z daného ekonomiko‐kultúrneho prostredia. Snahu o vyjasnenie pojmov nachádzame
v mnohých odborných prácach Harley (2004); Florida (2002); Howkins (2001); Thorsby
(2001); Hesmondhalgh (2007); Potts, Cunningham, Hartley, Ormerod (2008). Predpokladom
pre rast podielu kreatívneho sektora na ekonomiku je vyspelosť a bohatosť zákazníkov,
schopnosť a vzdelanosť pracovnej sily a prostredie, ktoré je na vysokej ekonomickej
a technologickej úrovni a je otvorené novým riešeniam spolu s dobrým inštitucionálnym
zázemím. Meranie podmienok pre rozvoj kreatívnej ekonomiky nájdeme v štúdiách The
Work Foundation (2007), Hui, Chung‐Hung, Mok (2004); Florida, Tinagli (2004) a v prácach
Florida (2002b), Stolarick (2003). (Projekt KRENAR)
Ako príklad merania kreativity a kreatívnych schopností jednotlivých regiónov je
možné uviesť opäť postup amerického profesora Richarda Floridu, ktorý sa spolu so svojimi
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spolupracovníkmi venoval tejto problematike. Argumentuje tým, že kreatívni ľudia
uprednostňujú miesta, ktoré sú tolerantné a otvorené novým myšlienkam, pričom dochádza
ku koncentrácii kreatívneho kapitálu v regióne. Florida využíva tzv. Creativity Index (CI) a
vysvetľuje regionálny ekonomický rast na modeli 3T , t. j. na talente, technológii a tolerancii,
čo je uvedené v tabuľke 1. (Florida, 2002b)
Tabuľka 1 Kreatívny index 3T
CI
Talent Index
Talent Index

percento vysokoškolsky vzdelaných osôb

Creative Class

podiel kreatívnej triedy na celkovom počte zamestnaných

Techlogy Index
Innovation Index

počet patentovaných inovácií na osobu

High‐tech index

podiel výstupu odvetvia high‐tech na celkovom výstupe

Tolerance Index

Bohemian Index

počet homosexuálne orientovaných osôb v regióne na celkový počet
obyvateľov regiónu
populácia s umeleckým zameraním v regióne

Melting Pot Index

percento imigrantov v regióne

Gay Index

Zdroj: Florida, R.: The Rise of the Creative Class, 2002. Spracované in: Kloudová, J., Ambrožová, V.,
Doubková, M.: Role reativity a kreativní ekonomiky v regionálním rozvoji. Zlín: Univerzita T. Bati ve
Zlíne, 2008.

Iným prístupom k meraniu kreativity sa vyznačuje tzv. Euro‐Creativity Index , ktorý je
koncipovaný ako rozšírený model 3T. Euro‐Creativity Index je zložený z čiastkových indexov,
Euro‐Creative Class Index, Euro‐Talent Index, Euro‐Technology Index a Euro‐Tolerance Index,
uvedených v tabuľke 2. (Florida, Tinagli, 2004).
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Tabuľka 2 Euro‐Creativity Index
ECI
Euro‐Talent Index
Kreatívna trieda

miera kreatívnych zamestnaní

Index ľudského kapitálu

percentuálny podiel obyvateľov vo veku 25 ‐ 64 rokov
s vysokoškolským vzdelaním

Index vedeckého talentu

počet výskumníkov a inžinierov na tisíc zamestnancov

Euro‐Technology Index
Index inovácií

počet patentov na milión obyvateľov

High‐tech innovation index

počet patentov v oblasti high‐tech na milión obyvateľov

R&D index

percentuálny podiel nákladov na výskum a vývoj na HDP

Euro‐Tolerance Index
Index postojov (attitudes)

percento ľudí tolerantných voči menšinám

Index hodnôt (values)

odraz tradícií v hodnotách obyvateľov

Index sebavyjadrenia (self‐
expresion)

postoj k individuálnym právam a sebavyjadreniu

Zdroj: Florida,R., Tinagli, I.: Europe in the Creative Age, 2004. Spracované in: Kloudová, J., Ambrožová,
V., Doubková, M.: Role reativity a kreativní ekonomiky v regionálním rozvoji. Zlín: Univerzita T. Bati ve
Zlíne, 2008.

V predmetnom projekte budú analyzované aj ďalšie existujúce prístupy a modely
meraní kreativity.

5 ZÁVER
Prezentovaním cieľov a zámerov riešenia projektu „Kreatívna ekonomika ‐
národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly (vybrané sektory a regióny SR)
(KRENAR) a priblížením niektorých úvodných definičných a vzťahových vyjadrení v rámci
tohto príspevku chceli autori poukázať na nové trendy vo výskumnej činnosti viacerých
univerzít v Slovenskej republike a poukázať na opodstatnenosť jeho riešenia. Rozvoj
kreatívnej ekonomiky má totiž veľký vplyv na budúci ekonomický rast v jednotlivých štátoch
a regiónech. Je zrejmé, že dôležitým hnacím motorom inovácií je vysoký podiel kreatívnej
pracovnej sily, na ktorej je založená kreatívna ekonomika. Aj keď podmienky pre rozvoj
kreatívnej ekonomiky nie sú v krajinách rovnaké, pomocou rozvoja kreatívneho myslenia,
nápadov a tvorivosti môže byť dosiahnutý želaný stupeň ekonomického rastu.
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ADAPTABILITA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ NA TRHU PRÁCE
V ČESKÉ REPUBLICE
Kamila SLUKOVÁ
Abstract: This paper evaluates the situation on the labour market of the university graduates in Czech republic.
In the last years have much increased the number of university graduates. With this situation also arises the
question of their adaptability on the labour market. The biggest problem of adaptability on labour market arises
on the market with economic‐school graduates. In the following text there is described university market
including the numbers of students according the individual fields and the numebers of unemployed
undergraduates.

ÚVOD
Česká republika usiluje o přiblížení se západoevropskému standardu, který si
každoročně dává za cíl, aby 40% produktivní populace mělo vysokoškolský titul. Samotná
úvaha nad tímto číslem nutně vede k myšlence, že nevyhnutelně dochází k devalvaci
vzdělávání a tím i kvality lidí. Zvýšení dostupnosti studia je nepochybně záslužné, avšak
hodnota vysokoškolského titulu s rostoucím počtem absolventů dramaticky klesá. Celková
gramotnost obyvatelstva se posouvá výše, což znamená, že vysokoškoláci budou méně
zajištěni proti nezaměstnanosti.
Vysokoškolský titul byl vždy spojován s vyšším sociálním statusem, to však v současné době
přestává platit. Většina mladých lidí si to však odmítá připustit a odmítají přijmout práci,
která je „pod jejich úroveň“ a to i krátce po absolvování školy a zcela bez praxe. V souvislosti
s rostoucí nezaměstnaností vysokoškoláků vyvstává potřeba uvažovat nad samotnou
strukturou vysokého školství. Vysoké školy dnes vyrábí obory,v jenž nemají příliš velké
uplatnění, nebo vyrábí tak velký počet absolventů, kteří tak nemohou najít uplatnění (jako je
tomu například u ekonomů). Dosažený vysokoškolský titul již dnes nemůže být brát jako
záruka ochrany před hospodářským cyklem.

VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ V ČR
Poptávka po studiu na vysoké škole rok od roku roste. V reakci na to roste kromě
počtu studentů vysokých škol také počet škol samotných. Tabulka č. 1 znázorňuje vývoj
počtu vysokých škol118. Největší nárůst je patrný u soukromých vysokých škol. Počet
soukromých VŠ se za uplynulých deset let zvýšil o více jak pětinásobek z 8 škol v roce 2000 na
44 škol v roce 2010. Naproti tomu počet veřejných VŠ vzrostl absolutně o 3 školy, relativně o
13 %. Celkový počet vysokých škol se zvýšil o více jak dvojnásobek.

118

Členění (podle zřizovatele) umožňuje vysoké školy rozlišit na veřejné, soukromé a státní. Státní vysoká škola
může být policejní nebo vojenská. Veřejné vysoké školy jsou zřizovány zákonem, soukromé státním souhlasem,
který vydává MŠMT.
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Tabulka 1 Počet vysokých škol – dle druhu – 2000 ‐ 2010
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
VŠ veřejné

23

24

24

24

24

25

25

26

26

26

26

VŠ soukromé

8

13

21

28

36

39

38

42

45

45

44

VŠ státní

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

Celkem

35

41

49

56

62

66

65

70

73

73

72

Zdroj: www.mpsv.cz

Rozmach soukromých vysokých škol je od počátku spojen především se studiem
ekonomických oborů. Podíl studentů v těchto oborech tvořil v roce 2000 celkem 67 % všech
studentů soukromých vysokých škol. I přes postupný pokles tohoto podílu v ekonomických
oborech stále studuje nadpoloviční většina studentů soukromých vysokých škol (53 % v roce
2010). Významněji jsou dále zastoupeny obory humanitní a společenské, pedagogika a
učitelství.
Veřejné vysoké školy nabízejí mnohem výraznější skladbu oborů. Nejvíce zastoupené
(z pohledu celkového počtu studentů) jsou technické obory (25 % studentů) a stejně jako u
soukromých vysokých škol ekonomické vědy a nauky (20 % studentů). Nad desetiprocentní
hranicí se v rámci veřejných vysokých škol pohybují ještě ostatní humanitní a společenské
obory (16 % studentů) a pedagogiky, učitelství a sociální péče (12 % studentů). Za zmínku
stojí i oborová skupina přírodních věd (9 % studentů) a zdravotnické, lékařské a
farmaceutické vědy a nauky (8 % studentů).

Graf 1 Veřejné vysoké školy podle oborového zaměření
Zdroj: Vlastní zpracování

Přehled počtu studentů vysokých škol (v členění veřejné a soukromé) v uplynulých jedenácti
letech nabízí následující tabulka, která uvádí počty fyzických osob studujících na vysokých školách v
ČR. Dlouhodobým trendem je bezpochyby růst počtu studentů jak na veřejných, tak soukromých VŠ.
V roce 2000 tvořil počet studentů soukromých VŠ pouhé 1 % všech studentů na vysokých školách.
Podíl počtu studentů soukromých VŠ se zvyšoval až do roku 2009. V tomto roce činil jejich podíl 15%.
V roce 2010 došlo ke snížení o jeden procentní bod a tak v současnosti tvoří počet studentů
soukromých VŠ 14% celkového počtu studentů na vysokých školách.

272

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji – 2. ročník

Tabulka 2 Počet studentů na VŠ dle zřizovatele
2000
Veřejné VŠ

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

188 192 198 778 211 876 230 981 246 992 265 377 285 172 303 168 319 174 333 130 339 582

Soukromé VŠ
Celkem

2001

2 056

4 835

8 494

13 024

18 116

24 440

31 472

41 378

49 557

56 546

57 424

190 199 203 506 220 249 243 797 264 878 289 551 316 300 344 065 368 107 388 992 396 307

Zdroj: http://www.mpsv.cz

Tento nárůst zájmu o vysokoškolské vzdělávání je dán nejen vyšším počtem vysokých
škol, ale v současnosti také stále více oblíbenějším bakalářským 3letým studiem na většině
škol, které studenti často navštěvují v distančním a kombinovaném studiu. Za posledních
deset let se více než zdvojnásobil počet studentů v distančním studiu (v roce 2001 studovalo
v distančním studiu 38 tis. studentů, v roce 2010 už to bylo více než 77tisíc studentů.
Rostoucí počet vysokých škol a počtu studentů se bohužel projevuje snižující kvalitou
vysokoškolského vzdělávání. Česká republika usiluje o zpřístupnění studia každému a
dosažení průměru Evropské unie, že 40% populace bude mít vysokoškolské vzdělání. Vysoké
školy dnes doslova soupeří o každého studenta a vzhledem k tomu, že počet uchazečů roste,
roste i počet uchazečů, kteří by dříve u přijímacích zkoušek na vysoké školy neuspěli.
Náročnost přijímacích zkoušek na vysoké školy tak rok od roku klesá. Tento fakt
potvrzuje i následující tabulka č. 3 „Úspěšnost uchazečů o studium na VŠ“. Počet úspěšných
uchazečů na veřejné vysoké školy za posledních 10 let vzrostl z 56% na 72%. U vysokých škol
soukromých se procento úspěšnosti dlouhodobě pohybuje nad 90%. V roce 2008 se tento
indikátor blíží dokonce 100 % hranici.
Tabulka 3 Úspěšnost uchazečů o studium na VŠ – dle zřizovatele 2001/02 – 2010/11
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Veřejný

56%

60%

63%

60%

64%

66%

68%

72%

74%

72%

Soukromý

93%

95%

97%

97%

96%

94%

94%

98%

92%

94%

Celkem

58%

62%

65%

63%

67%

70%

72%

76%

77%

76%

Zdroj: http://www.mpsv.cz

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
S rostoucím počtem bakalářských oborů, které vysoké školy zavádějí, aby zvýšily
možnost studia potenciálním studentům, roste i počet absolventů, kteří vzhledem k počtu
volných pracovních míst obtížně hledají uplatnění. Následující tabulka znázorňuje vývoj
počtu nezaměstnaných absolventů s ukončeným bakalářským vzděláním. Od roku 2001, kdy
bylo registrováno 781 nezaměstnaných absolventů, se jejich počet zvýšil až na 1898 v roce
2010. Přirozeně byl tento vývoj v posledních letech ovlivněn celosvětovou finanční krizí,
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přesto i nebýt této krize je dlouhodobý trend zcela jasný… Vzhledem k vysokému počtu
studentů již vysokoškolský diplom není nutně zárukou získání zaměstnání.

Graf 2 Počet nezaměstnaných absolventů bakalářských oborů
Zdroj: vlastní zpracování

Na základě porovnání vývoje počtu nezaměstnaných absolventů s vývojem počtu
volných míst určených pro bakalářské vzdělání lze v posledních letech vypozorovat negativní
trend, kdy se silně rozevírají nůžky v neprospěch nezaměstnaných absolventů. V roce 2007
bylo evidováno 935 nezaměstnaných absolventů a 647 volných pracovních míst pro
absolventy s bakalářským vzděláním. V roce 2010 už se hodnoty zvýšily na 1898
nezaměstnaných absolventů a pouze 421 volných pracovních míst. To je celkem rozdíl 1477
nezaměstnaných absolventů.

Graf 3 Trh práce absolventů bakalářských oborů
Zdroj: vlastní zpracování

Z této částky absolutně převažují absolventi ekonomický oborů. Jejich počet
mnohonásobně převažuje nezaměstnané absolventy ostatních oborů. V roce 2010 se počet
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nezaměstnaných absolventů bakalářského studia vyšplhal až na 775. Přitom v roce 2006 jich
bylo „pouze“ 292. Na druhém místě se umístili absolventi pedagogických oborů, přesto však
oproti ekonomickým oborům je celkový počet nezaměstnaných absolventů pedagogického
zaměření pouze 157 v roce 2010.
Tabulka 4 Počet nezaměstnaných absolventů bakalářského studia
Počet nezaměstnaných absolventů
bakalářského studia (dle oborů)

2006

2007

2008

2009

2010

Matematické obory

12

3

9

6

3

Informatické obory
Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévár
enství

22

15

15

24

20

26

16

16

25

26

Strojírenství a strojírenská výroba
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní t
echnika

25

28

19

32

39

26

30

34

51

60

Textilní výroba a oděvnictví

19

17

24

30

13

Zemědělství a lesnictví

34

26

26

45

38

Filozofie, teologie

45

41

42

52

36

Ekonomie

292

246

288

462

775

Právo, právní a veřejnosprávní činnost

43

44

44

42

68

Obory z oblasti historie

14

13

19

13

33

Pedagogika, učitelství a sociální péče

48

52

59

82

157

Zdroj: vlastní zpracování

INŽENÝRSKÉ STUDIUM
U pětiletých, inženýrských oborů také absolutně převládá nejvyšší nezaměstnanost u
oborů ekonomického zaměření. Od roku 2001, kdy úřady práce evidovaly 1063
nezaměstnaných absolventů pětiletých ekonomických oborů, se nezaměstnanost
dlouhodobě pohybuje blízko hranice 1000 nezaměstnaných. Stejně jako u bakalářských
oborů se nezaměstnanost u absolventů pedagogických oborů pohybuje vysoko. V roce 2001
bylo nezaměstnáno 563 absolventů, poté se nezaměstnanost snižovala, až na 308 v roce
2007, avšak v posledních letech opět roste. Mezi obory, ve kterých se nezaměstnanost
dlouhodobě snižuje, jsou stavebnictví, hornictví a strojírenství.
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Tabulka 5 Počet nezaměstnaných absolventů inženýrského studia
Počet nezaměstnaných vysokoškoláků
(dle oborů)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ekologie a ochrana životního prostředí

37

34

46

45

31

21

13

16

20

30

Informatické obory

36

35

34

37

26

17

16

17

19

25

Hornictví a hornická geologie, hutnictví a
slévárenství

116

138

104

99

71

46

64

47

55

49

Strojírenství a strojírenská výroba

349

394

326

215

140

132

91

83

153

126

Elektrotechnika, telekomunikační a výpo
četní technika

301

429

352

262

141

151

144

152

186

239

Potravinářství a potravinářská chemie

47

58

49

58

45

57

42

61

80

94

Stavebnictví, geodézie a kartografie

223

278

215

162

83

79

83

73

69

86

Zemědělství a lesnictví

404

406

322

301

207

196

156

208

218

257

Lékařství

97

75

131

139

115

92

59

44

71

111

Filozofie, teologie

92

81

93

87

66

55

49

35

38

49

Ekonomie

1063 1254 1188 1134

795

764

632

677

878

991

Právo, právní a veřejnosprávní činnost

184

218

222

200

166

139

74

67

82

145

Obory z oblasti historie

42

43

50

36

28

39

28

38

37

50

Pedagogika, učitelství a sociální péče

563

581

531

557

390

334

308

363

380

420

Zdroj: http://www.mpsv.cz

ZHODNOCENÍ
I přes výše uváděná čísla nezaměstnanosti je pořád v ČR podíl lidí v produktivním
věku s terciárním vzděláním nižší, než uvádí průměr Evropské unie. Pokud však trend bude
pokračovat, a počet absolventů vysokých škol neustále poroste (a to rychlým tempem, jako
doposud), lze očekávat, že nezaměstnanost absolventů vysokých škol také nadále poroste.
Řešení se nabízí dvojí. Restrukturalizace vysokého školství, aby se opět zvýšila kvalita
absolventů a tím i schopnost jejich adaptability na trhu práce, nebo se absolventi vysokých
škol (především bakalářských oborů) budou muset smířit s tím, že budou muset přijímat
práce dříve určené pro středoškolské obory.
Dnes, ani do budoucna tak nebude nic neobvyklého, že například sekretářky budou
muset mít vysokoškolské tituly. Dosud se však tomu mnozí absolventi brání a odmítají
přijímat práci, která je „pod jejich úroveň“. Přitom zrovna v administrativních profesích se
více a více uplatňuje trend výběru uchazeče s vysokoškolským vzděláním. Dalším typickým
rysem pro trh práce v České republice je i to, že Češi neradi cestují do zaměstnání. To se
přirozeně promítá i do trhu práce s absolventy vysokých škol. Stávající trend však
nevyhnutelně vede k tomu, že budou‐li chtít absolventi získat práci, budou muset přijmout
práci, která ne zcela odpovídá jejich vzdělání a stejně tak bude třeba si osvojit představu
dojíždění za prací.
Jak již bylo řečeno, podíl nezaměstnaného obyvatelstva s vysokoškolským vzděláním
na celkovém počtu nezaměstnaných se dlouhodobě zvyšuje. Nejčastěji evidovaní
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vysokoškoláci na úřadu práce jsou ekonomové, učitelé ZŠ, obchodní cestující, administrativní
pracovníci a pracovníci v účetnictví a fakturace. Podle studijního oboru jsou pak na úřadech
práce nejvíce evidování absolventi oboru Ekonomika a management, Hospodářská politika a
správa, Filologie, Učitelství pro ZŠ a SŠ.
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ROZVOJ MIKROREGIÓNU HONTIANKA VO VZŤAHU K PÓLOM RASTU
Peter SPIŠIAK, Peter KAMENEC

Abstract: The thesis is focused on the influence of regional growth poles for the development of MR Hontianka.
From the urban point of view in relation to polycentric urban development are poles of growth considered in
ten hierarchical levels corresponded with all cities in Slovakia. Growth poles have in the region in which they are
localized direct, indirect and induced effects. The sum of these three represents regional multiplier effects. In
case of number commuters to work has the greatest impact on employment MR Hontianka Dudince. Other
cities that affect employment of MR Hontianka are Krupina, Zvolen, Šahy, Banská Bystrica, Levice and rural
village Tupá. The influence of these cities is not pleasant in all villages in the MR Hontianka. At the villages
Drážovce, Lišov, Sudince and Súdovce have no effect. Villages are in terms of attendance in job marginalized in
relation to regional growth poles. Dudince is in term of attendance in job identified as the centre of MR
Hontianka. Dudince does not affect all villages of MR Hontianka. Villages Drážovce, Ladzany, Lišov, Sudince and
Súdovce are in case of attendance in job marginal towards Dudince.
Keywords: micro‐region Hontianka, growth pole, nodal region, marginality, rural area

ÚVOD
Po r. 1989 v rámci procesu spoločenskej transformácie vznikajú na vidieku špeciálne
priestorové jednotky – mikroregióny (ďalej MR), ktorých základom bolo riešiť komplexne vo
vlastnom území celý rad problémov, ktoré by si samostatné obce nemohli dovoliť riešiť.
Príčiny vzniku takýchto MR sú aj v určitej periférnosti, resp. marginalizácii voči pólom rastu.
Jedným z takých MR je aj MR Hontianka, ktorý je lokalizovaný v regióne Krupina
v Banskobystrickom kraji. V príspevku sa budeme zaoberať jeho možným rozvojom
predovšetkým vo vzťah k pólom rastu rôznej hierarchickej úrovne.

1 TEORETICKÝ ROZBOR
Región je jedným zo základných konceptom v geografii. Koncept regiónu má svoje
začiatky už v antike. Z latinského slova „regere“, teda ovládať, sa vyvinulo slovo „regio“, čo
vo všeobecnosti znamená kráľovstvo, prenesene potom krajina alebo politické územie
(Bašovský, Lauko 1990). Z hľadiska odvetvovej klasifikácie možno rozlíšiť tri typy regiónov:
fyzickogeografický (prírodný), sociálnogeografický (humánnogeografický) a komplexný.
Z metodického hľadiska možno sledovať tri prístup k regiónu: región ako nástroj
geografického výskumu, región ako objekt geografického výskumu a región ako nástroj
manažmentu územia. Všetky klasifikácie regiónov podľa formy zahrňujú dva základné typy
regiónov, ktorým rôzni autori pridávajú ďalšie typy. V stredoeurópskom priestore sa používa
jednoduchú členenie regiónov založených na ich forme:

•
•
•

homogénne regióny (tiež formálne, skalárne , uniformné regióny),
nodálne regióny (tiež uzlové, vektorové, funkčné, spádové regióny),
plánovacie regióny (tiež organizačné alebo rozvojové regióny).
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Základ vyčlenenia uzlového regiónu tvorí funkčné vzťahy v území, ktoré sa
uskutočňujú v horizontálnom smere. Uzlové regióny koncepčne vychádzajú z polarizácie
priestoru, kde je heterogenita geografickej sféry vyjadrená rôznymi typmi tokov (najčastejšie
migráciou obyvateľstva, informácii, energie) a príťažlivých síl. Najdôležitejším prvkom je
jadro – uzol, okolo ktorého je uzlový región organizovaný. Uzlové regióny sa častejšie
vyskytujú v humánnej geografii, napr. regióny dochádzky za prácou, službami. Vo fyzickej
geografii sa stretávame so spádovitosťou pri povodí riek. Koncept nodálneho regiónu sa
v geografii objavil neskoršie než homogénny. K jeho zakladateľom patrí J.von Thünen (1826) ,
A.Weber (1909), W.Christaler (1933), A, Lösch (1940), W. Isard (1956). V našom príspevku
budeme aplikovať niektoré formy nodálneho regiónu, predovšetkým jeho uzlová forma,
ktorá má často črty pólu rastu s endogénnou resp. exogénnou podobou.

2 EXPERIMENTÁLNE OVERENIE
2.1 Geografická poloha mikroregiónu Hontianka
Objektom výskumu je územie mikroregiónu Hontianka (ďalej MRH). MRH je to
občianske združenie, ktoré vykonáva svoju činnosť na území mesta Dudince a na území
ôsmich vidieckych obcí Drážovce, Hontianske Moravce, Hontianske Tesáre, Lišov, Ladzany,
Sudince, Súdovce, Terany. Vzniklo 4. septembra 2003 registráciou združenia na Ministerstve
vnútra Slovenskej republiky. Cieľom činnosti regionálneho združenia je riešenie problematiky
regionálneho rozvoja.
Základným výskumným cieľom je identifikácia vplyvu regionálnych pólov rastu na
rozvoj MRH. Pre potreby výskumu bolo potrebné identifikovať póly rastu, za ktoré sú
považované centrá osídlenia podľa Koncepcie územného rozvoja Slovenska ‐ 2001,
aktualizované v Nariadení vlády č. 528/2002 Z.z. Podľa tohto dokumentu sú za centrá
osídlenia na Slovensku stanovené všetky mestá a tri vidiecke obce v desiatich hierarchických
úrovniach.
MRH leží vo východnej časti Podunajskej nížiny. Severnú a severozápadnú časť MRH
zaberajú Štiavnické vrchy. Juhovýchodnú časť MRH zaberá Krupinská Planina. Prevažná časť
MRH leží v teplej klimatickej oblasti. Júhovýchodnou časťou MRH preteká rieka Štiavnica.
Celé územie MRH patrí do povodia rieky Ipeľ. Z hľadiská územného a správneho usporiadania
z roku 1996 leží MRH v juhozápadnom cípe okresu Krupina. V súčasnosti patrí pod správu
Zvolenského obvodu. Z hľadiska územnej samosprávy patrí do Bánskobystrického
samosprávneho kraja. Významná je aj juhozápadná poloha v rámci regiónu NUTS II Stredné
Slovensko. Severná časť MRH hraničí s obcami Klastava a Beluj, ktoré patria do okresu
Banská Štiavnica. V okrese Krupina hraničí na severovýchode so Sebechlebmi, na východe
s Domaníkmi, na juhovýchode s Medovarcami a Rykynčicami. Smerom od juhovýchodu až na
západ hraničí s obcami Levického okresu Plášťovcami, Slatinou, Hokovcami, Demandicami,
Hontianskymi Trsťanmi, Žemberovcami, Bátovcami a Jabloňovcami.
Podľa Koncepcie územného rozvoja Slovenska je sídelným centrom územia mesto
Dudince, v ktorom sa koncentruje cca. 30 % populácie, 50 % ekonomických subjektov a 65 %
pracovných príležitostí MRH. Mestom Dudince prechádza štátna cesta I. triedy
medzinárodná, európskeho významu E 77, ktorá ho v severovýchodnom smere spája
s mestami Krupina (30 km), Zvolen (57 km), Banská Bystrica (80 km) a v južnom smere
s mestom Šahy (17 km). Mesto Dudince je západným smerom prepojené cestnou
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komunikáciou s mestami Levice (27 km), Nitra (70 km) a vo východnom smere s mestami
Veľký Krtíš (48 km), Modrý Kameň (51 km), Lučenec (84 km). Významné je aj cestné spojenie
s mestom Banská Štiavnica (43 km) severným smerom. Najbližšie letisko smerom na sever je
letisko Sliač s celoštátnym významom, smerom na juh je medzinárodné letisko v Budapešti
(Maďarská republika). Mestá Krupina, Dudince a Šahy plnia pre MRH funkciu sídiel s vyššou
občianskou vybavenosťou a čiastočne aj funkciu centier dopravy a zamestnanosti.
2.1 Vybrané ukazovatele pólov rastu
2.1.1 Demograficko‐sídelné ukazovatele
Pre rozvoj územia je nevyhnutné poznať demografický potenciál, predovšetkým jeho
ekonomické, biologické, a kultúrne znaky. Počet obyvateľov v MRH sa pohybuje cca. 5 tis.
Tabuľka 1 Vývoj početu obyvateľov v obciach MR Hontianka (r.2001‐2007)
Obec

Drážovce
Dudince
Hontianske Moravce
Hontianske Tesáre
Ladzany
Lišov
Sudince
Súdovce
Terany
MR Hontianka

Počet
obyvateľov
k 1.1.2001

133
1499
822
838
319
274
73
209
744
4 911

Počet
obyvateľov
k 26.5.2001

132
1500
813
847
320
273
73
211
747
4 916

Počet
obyvateľov
k 31.12. 2007

119
1 520
886
918
306
259
60
206
710
4 984

Priemerný
počet
obyvateľov
2001 ‐ 2007

Index
dynamiky
rastu
2007 / 2001

124
1 511
866
882
307
267
66
204
727

0,89
1,01
1,08
1,10
0,96
0,95
0,82
0,99
0,95

4 953

1,01

Zdroj: PPOOK 2001; SODB 2001; BPO 2007; vlastné výpočty

Obce MRH je možné rozdeliť podľa počtu obyvateľov v rokoch 2000 až 2007 do troch
skupín. V prvej skupine sú samostatné Dudince. V druhej skupine sú Hontianske Tesáre,
Hontianske Moravce a Terany. Do tretej skupiny sú zaradené najmenšie obce, ktoré majú
počet obyvateľov pod 400 ‐ Ladzany, Lišov, Súdovce, Drážovce a Sudince. Index dynamiky
rastu v MR Hontianka nadobudol hodnotu 1,01, čo znamená 1,49 % rast počtu obyvateľov.
Index dynamiky rastu má najväčšie hodnoty u troch najľudnatejších obciach, ktoré
zaznamenali rast počtu obyvateľov H. Tesáre 1,10 (9,55 %), H. Moravce 1,08 (7,79 %)
a Dudince 1,01 (1,40 %). Pokles počtu obyvateľov zaznamenali Súdovce 0,99 (‐1,44 %),
Ladzany 0,96 (‐4,08), Terany 0,95 (‐4,57 %), Lišov 0,95 (‐5,47), Drážovce 0,89 (‐10,53)
a Sudince 0,82 (‐17,81 %).
MRH bola k 1.1. 2001 hustota zaľudnenia 36,3 ob./1 km2, ktorá sa znižuje u malých
obcí a mierna rasti u väčších obcí. Najväčšiu hustotu zaľudnenia mali Dudince 219, Terany
69, H. Moravce 49, H. Tesáre 25 a Súdovce 22 obyv/1 km2. Hustotu zaľudnenia pod 20
obyv/km2 mali Sudince 18, Drážovce 17, Lišov 14 a Ladzany 12. Index rastu hustoty
nadobúdal rovnaké hodnoty ako index dynamiky rastu počtu obyvateľov. Rast hustoty
zaznamenali H. Tesáre 1,10 (9,55 %), H. Moravce 1,08 (7,79 %) a Dudince 1,01 (1,40 %).
Pokles hustoty zaznamenali Súdovce 0,99 (‐1,44), Ladzany 0,96 (‐4,08), Terany 0,95 (‐4,57),
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Lišov 0,95 (‐5,47), Drážovce 0,89 (‐10,53) a Sudince 0,82 (‐17,81). V období od 1.1. 2001 do
31.12. 2007 nadobudla hrubá miera migračného salda kladné hodnoty v obciach Terany
222,68 ‰, H. Moravce 124,71 ‰, H. Tesáre 80,18 ‰, Dudince 33,92 ‰ a Lišov 22,39 ‰.
Záporné hodnoty nadobudla v Súdovciach ‐9,66 ‰, Ladzanoch ‐19,80 ‰, Drážovciach 84,03
‰ a Sudinciach ‐229,51 ‰.
Čo sa týka odchádzky za prácou najviac obyvateľov odchádza do zamestnania z obcí
Dudince, H. Moraviec, Teran, H. Tesár. Odchádzku menej ako 100 odchádzajúcich
ekonomicky aktívnych majú Ladzany, Lišov, Súdovce, Drážovce a Sudince. Najviac
ekonomicky aktívnych obyvateľov odchádza pracovať do Dudiniec. V rámci okresu najviac
ovplyvňuje dochádzku mesto Krupina, mimo okres v rámci Bánskobystrického kraja
odchádza pracovať do Zvolena, do Banskej Bystrice. Z ostatných miest mimo
Bánskobystrického kraja a Krupinského okresu vplývajú na zamestnanosť mestá Šahy, Levice
a vidiecka obec Tupá. Podľa odvetví hospodárstva odchádza z jednotlivých obcí najviac
obyvateľov pracovať do odvetvia verejnej správy, školstva a zdravotníctva. Ďalej nasleduje
priemysel, pôdohospodárstvo, doprava a spoje a obchod, hotely a reštaurácie. Najmenej
OEA odchádza pracovať do odvetvia stavebníctvo. Podľa odvetví hospodárstva dochádza do
zamestnania najviac ekonomicky aktívnych do odvetvia verejná správa, školstvo,
zdravotníctvo do Dudiniec. Nasleduje odvetvie doprava a spoje a pôdohospodárstvo
s centrom najviac dochádzajúcich v H. Moravciach. V MRH najviac ľudí denne dochádza do
zamestnania do mesta Dudince. Druhý najväčší pracovný trh je v Hontianskych Moravciach.
Najmenej ľudí dochádza denne do zamestnania v obciach Lišov a Súdovce. V rámci okresu z
MRH najviac obyvateľov denne odchádza do zamestnania do okresného mesta Krupina.
Z obcí najviac obyvateľov odchádza z Terian, z Dudiniec a Hontianskych Moraviec. V rámci
MRH odchádzajú obyvatelia pracovať do Dudiniec a Hontianskych Moraviec. V rámci MRH
najviac obyvateľov dochádza denne do zamestnania do Dudiniec. Obyvatelia dochádzajú
z Terian, z Hontianskych Moraviec, z Hontianskych Tesár. Do Hontianskych Moraviec
dochádzajú obyvatelia zo Súdoviec, Lišova, Sudiniec, z Terian a najviac dochádza z Dudiniec.
V rámci MRH obyvatelia nedochádzajú denne do zamestnania v obciach Súdovce, Lišov,
Sudince, Ladzany, Drážovce a Hontianske Tesáre.
Z kultúrnych znakov obyvateľstva je najvýznamnejšie výška vzdelania. V MRH 37 %
obyvateľov dosiahnuté základné vzdelanie. Vzdelanie stredné bez maturity má dosiahnuté
30 % obyvateľov, stredné s maturitou má 25 % obyvateľov, vysokoškolské vzdelanie má
dosiahnuté 6 % obyvateľstva MRH. Bez udania vzdelania a bez vzdelania je v MRH 1%.
Najviac obyvateľov s dosiahnutím základným vzdelaním majú obce obce Lišov 65 %, Súdovce
55 %, Hontianske Tesáre 51 %. Najviac stredoškolsky vzdelaných bez maturity majú obce
Sudice 39 %, Drážovce 36 %, Súdovce 35 %. Najviac obyvateľov s maturitou majú obce
Dudince 39 %, Ladzany 27 %, Hontianske Moravce 23 %. Je zrejem, že čím je väčší počet
obyvateľov obce (mesto Dudince nevynímajúc), tým je vzdelanostná úroveň obyvateľov
vyššia.
Z demografickou štruktúrou úzko súvisí aj sídelná štruktúra. Najviac základných
sídelných jednotiek ma vidiecka obec Hontianske Tesáre (Báčovce, Dvorníky, Patkoš, Rómska
osada, H. Tesáre, Pírovské, Hontianske Tesáre pri Stanici, Šipice a KU Dolné Šipice). Mesto
Dudince má štyri základné sídelné jednotky Dudince kúpele, Dudince, Dudince sídlisko
a Merovce. H. Moravce majú dve základné sídelné jednotky Kostolné Moravce a Opátové
Moravce. Obec Terany má dve základné sídelné jednotky Dolné Terany a Horné Terany.
Obce Drážovce, Ladzany, Lišov, Sudince a Súdovce sú tvorené jednou sídelnou jednotkou.
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Centrom osídlenia v okrese je mesto Krupina, okrem okresného mesta aj mesto Dudince. K
mestu Dudince ako centru osídlenia na základe medzisídelných väzieb bezprostredne
spadajú vidiecke obce H. Moravce, Terany a H. Tesáre. Vzhľadom k mestu Dudince sa
vidiecke obce stávajú jeho aglomerovaným územím. Na periférii vzhľadom k mestu Dudince
sú obce Ladzany, Drážovce, Súdovce, Lišov a Sudince. Posledné tri spomenuté obce, resp. ich
obyvatelia využívajú pracovný trh v Hontianskych Moravciach. Obec Drážovce má vytvorené
medzisídelné väzby s obcou Sebechleby v mikroregióne Konkordia.
Podľa všeobecnej sídelnej klasifikácie má mesto Dudince liečebno‐rekreačnú
a obytnú funkciu. Obce Terany, Hontianske Tesáre a Súdovce majú poľnohospodársku
a obytnú funkciu. Obytnú funkciu s doplňujúcou poľnohospodárskou funkciou majú obce
Lišov, Sudince a Drážovce. Hontianske Moravce majú poľnohospodársku funkciu
s doplňujúcou obytnou funkciou. Drážovce majú lesnícku a poľnohospodársku funkciu.
Z hľadiska urbanistickej štruktúry sú sídla MRH charakterizované nasledovne:
•

Drážovce – potočná radová zástavba. Bohato rozrastené okolie vodného toku
neumožnilo rozvíjanie obce pôvodne formou potočnej zástavby. Postupne sa výstavba
presunula popri cestnej komunikácii.

•

Dudince – skupinová zástavba, kúpeľný areál. Kúpeľná obec, ktorá vznikla spojením
Starých Dudiniec a Meroviec. Stará obec Dudince ležala po pravej strane rieky Štiavnice
a na ľavej strane ležalo len niekoľko domov, ktoré sa pri výstavbe kúpeľov zbúrali. Bývalá
cestná radová dedina Merovce leží po pravej strane rieky Štiavnice. Dominantu tvorí
kúpeľný areál s bohato rozrasteným parkom. Rozrastanie, nová výstavba rodinných
domov sú znaky súčasného vývoja.

•

Hontianske Moravce – hromadná, skupinová zástavba. Obec vznikla zlúčením Kostolných
a Opátových Moraviec v roku 1960. Park s kaštieľom vytvára centrálnu plošnú
dominantu. Objekty rodinných domov sa nachádzajú v oboch častiach obce.

•

Hontianske Tesáre – skupinová cestná zástavba, vznikla z pôvodnej cestnej zástavby.
Skupinová cestná dedina. Vyvinula sa z dediny pri hradskej. Môžeme spomenúť aj
Dvorníky, pôvodne Hontianske Dvorníky, ako cestnú dedinu, ktorá sa vyvinula z potočnej
radovej zástavby. Šipice – dedina pri hradskej – hromadná dedina. Patria sem aj
Báčovce, cestná radová zástavba, z ktorej sa postupne vyvinula skupinová zástavba.
Súčasnosť je zameraná na tvorbu rodinných domov a rekonštrukciu chátrajúcich
objektov.

•

Ladzany – potočná radová zástavba. Potočná radová zástavba. Vyvinula sa popri vodnom
toku. Centrálny priestor je šošovkovitého tvaru. Tvoria ho parkové priestory a
nachádzajú sa tu objekty občianskej vybavenosti. Obec vrcholí v stavbe pôvodne
románskeho evanjelického kostola, drevenej zvoničky a okolia na južnej strane.

•

Lišov – potočná radová zástavba. Centru obce dominuje evanjelický pôvodne gotický
kostol a parkový priestor tiahnuci sa popri vodnom toku. Výstavba je zameraná na
rodinné domy v tradičnom ľudovom štýle architektúry.

•

Sudince – cestná radová zástavba. Prirodzene zachovaný súbor rodinných objektov,
príjemne usporiadaných popri cestnej komunikácii, Vstup do obce utvára dominanta
okolia – evanjelický neskoro‐klasicistický kostol s drevenou zvoničkou.
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•

Súdovce – potočná zástavba, neskôr cestná skupinová. Obci dominuje stavba
evanjelického kostola z roku 1932. Uličnú – cestnú radovú zástavbu dopĺňa a zvýrazňuje
objekt katolíckej modlitebne vytvorená z ľavého krídla neexistujúceho kaštieľa. Pozvoľné
prestavovanie a dotváranie pôvodnej zástavby sú znakom súčasného vývoja.

•

Terany – cestná radová zástavba. Obec vznikla zlúčením Dolných a Horných Terian
v roku 1944. Klasicistický evanjelický kostol s okolitou ochrannou vegetáciou sa stal
pvýraznou dominantou obce. Neďaleko sa nachádza súbor vinohradníckych objektov.
Rozvíjajú sa rekonštrukcie rodinných domov.

2.1.1 Ekonomické subjekty ako nástroj formovania sa pólov rastu
V MRH sa eviduje cca. 300 ekonomických subjektov, ktoré formujú rastový faktor.
Najviac ekonomických subjektov bolo v odvetví veľkoobchod a maloobchod, oprava mot.
vozidiel. Ďalej nasledovali ostatné spoločenské, sociálne a osobné služby, stavebníctvo,
priemyselná výroba a pôdohospodárstvo. Najmenej ekonomických subjektov bolo
v odvetviach výroba a rozvod elektriny, plynu a vody, školstvo, finančné sprostredkovanie,
verejná správa a obrana. V odvetviach rybolov a chov rýb a ťažba nerastných surovín nebol
žiadny ekonomický subjekt.
Tabuľka 2 Index rastu počtu ekonomických subjektov 2007/2001
Názov kategórie OKEČ

2001

A. Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesné hospodárstvo

2007

IR 2007/2000

21

49

2,33

B. Rybolov, chov rýb

0

0

‐

C. Ťažba nerastných surovín

0

0

‐

25

49

1,96

1

1

1,00

F. Stavebníctvo

28

67

2,39

G. Veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. vozidiel,...

74

102

1,38

H. Hotely a reštaurácie

21

34

1,62

I. Doprava, skladovanie, pošta a telekomunikácie

19

22

1,16

4

8

2,00

16

48

3,00

L. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

9

9

1,00

M. Školstvo

2

4

2,00

N. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

18

21

1,17

O. Ostatné spoločenské, sociálne a osobné služby

32

42

1,31

270

456

1,69

D. Priemyselná výroba
E. Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody

J. Finančné sprostredkovanie
K. Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti

Spolu

Zdroj: ŠU SR 2009
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Index rastu počtu ekonomických subjektov mal najväčšie hodnoty v odvetviach
nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti 3,00, Stavebníctvo 2,39, poľnohospodárstvo,
poľovníctvo a lesné hospodárstvo 21, školstvo 2,00 a finančné sprostredkovanie 2,00.
Najnižšie hodnoty nadobúdal v odvetviach doprava, skladovanie a spoje 1,16, zdravotníctvo
a sociálna starostlivosť 1,17, veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel 1,38,
hotely a reštaurácie 1,62 a priemyselná výroba 1,96.
Tabuľka 3 Vývoj ekonomických subjektov v obciach MR Hontianka v r. 2000 ‐ 2007
Obec
Drážovce

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

IR2007/2000

6

6

6

8

9

9

9

11

1,83

138

142

145

169

178

188

200

209

1,51

H. Moravce

36

39

45

52

55

60

62

65

1,81

H. Tesáre

37

37

44

47

53

56

65

69

1,86

Ladzany

16

16

18

39

50

47

45

43

2,69

Lišov

4

3

3

4

7

13

11

12

3,00

Sudince

2

2

4

4

3

4

4

4

2,00

Súdovce

4

4

3

5

6

6

7

8

2,00

27

25

26

22

24

36

34

35

1,30

270

274

294

350

385

419

437

456

1,69

Dudince

Terany
MR Hontianka

Zdroj: ŠU SR 2009

Index rastu počtu ekonomických subjektov 2007/2000 nadobúda najväčšie hodnoty
v obci Lišov 3,00, Ladzany 2,69. Nasledovali obce Sudince 2,00, Súdovce 2,00, H. Tesáre 1,86,
Drážovce 1,83, H. Moravce 1,81, Dudince 1,51 a Terany 1,31. Najväčšiu početnosť
ekonomických subjektov 209 v roku 2007 si zachovalo mesto Dudince. Ekonomický potenciál
MRH má osobitné špecifiká, v ktorom je úplná absencia priemyselných odvetví
a nenachádzajú sa tu surovinové základne. Jediným výrazným potenciálom sú vodné zdroje –
prírodná liečivá voda v Dudinciach, nevyužívaný zdroj termálnej vody obdobného zloženia
v Hontianskych Moravciach a zdroje pitnej vody v Hontianskych Tesároch, Domaníkoch
a v Lišove. Z hľadiska priemyselnej regionalizácie sa územie MRH nachádza v Pohronskom
regióne (Atlas krajiny SR 2002). Zásoby drevnej hmoty pre ťažbu sú najmä v Ladzanoch a na
Lišove. Jej spracovanie je obmedzené a drevná hmota sa na spracovanie prevažne využíva
mimo územia MRH. Nevyužívaný je zdroj lomového kameňa v Súdovciach, ktorý je vhodný
pre stavebné účely. Stavebníctvo v okrese Krupina je založené na činnosti malých
živnostenských firiem, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na údržbu, opravy, obnovu a
rekonštrukciu existujúceho stavebného fondu a na menšie obytné a neobytné objekty. K
vytvoreniu väčšej stavebnej firmy by mohlo dôjsť v okresnom sídle, kde sa dá v budúcnosti
očakávať zintenzívnenie investičnej aktivity.
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Pre fungovanie ekonomických ale aj neekonomických tokov je dôležitá doprava.
Urbanizačnou osou Krupinského okresu je Krupinská komunikačno‐sídelná os Zvolen –
Krupina – Šahy – hranica Maďarskej republiky, na rozhraní Štiavnických vrchov a Krupinskej
planiny. Základ jej dopravného skeletu predstavuje súčasná medzinárodná trasa E 77.
Územím okresu Krupina v smere sever – juh prechádza celoštátny a medzinárodne významný
dopravný ťah E 77 (Krakov) Trstená – Ružomberok – Banská Bystrica – Zvolen – Šahy
(Budapešť), v území MRH je to cesta I/66. V blízkosti južnej časti okresu (Dudince) prebieha
štátna cesta I/75 Lučenec – Veľký Krtíš – Nové Zámky. Cez územie MRH v smere západ –
východ prechádza nadregionálna cesta I/51 Trnava – Nitra – Levice končiaca na ceste I/66
v Hontianskych Nemciach. Tieto dopravné tepny zabezpečujú napojenie MRH na celoštátnu
cestnú sieť v smere západ – východ a sever – juh. Vnútornú komunikačnú sieť v MRH tvoria
cesty III. triedy Dudince – Žemberovce, Hontianske Moravce – Sudince – Hontianske Tesáre,
cesta do Súdoviec a Lišova a spojovacia cesta Ladzany – Drážovce – Báčovce – cesta I/61.
Východnou časťou územia prechádza železničná trať číslo 153 Zvolen – Šahy, ktorá má
celoštátny význam. Trať nadväzuje na hlavnú železničnú trať I. kategórie (tzv. ,,južný ťah“)
Nové Zámky / Palárikovo – Šurany – Levice – Kozárovce – Zvolen – Lučenec – Rožňava –
Košice. Trať č. 153 zabezpečuje nákladnú prepravu. V roku 2005 bola čiastočne obnovená
osobná preprava (Dudince – Štúrovo – Bratislava, vlak premáva dva ‐ krát týždenne.
Podstatný nárast intenzity vlakovej dopravy v časových horizontoch r. 2005 a 2015‐2030 sa
nepredpokladá. V zmysle ÚPN VÚC Banskobystrického kraja bude výhľadovo uvedený cestný
ťah E 77 vybudovaný ako rýchlostná komunikácia, čo význame zvyšuje rozvojový potenciál
aj pre obce MRH. Sídla ležiace priamo na cestách I. a II. triedy majú najlepšie podmienky
dopravnej obsluhy. Nevyhovujúce podmienky v tomto smere majú najmä sídla Drážovce,
Lišov, Súdovce, Sudince, Báčovce a Šipice. Verejnú hromadnú autobusovú dopravu pre obce
MRH zabezpečuje SAD autobusovými spojmi s priamym spojením obcí so sídelnými útvarmi
Krupina, Zvolen, Banská Bystrica, Dudince, Šahy a Bratislava. Počet spojov pondelok – piatok
je vo väčšine prípadov postačujúci. Z časového hľadiska pre menšie obce absentujú spoje po
17:30 hodine, v dňoch pracovného voľna sú spoje nevyhovujúce najmä pre sídla Ladzany,
Lišov, Drážovce, Sudince. Zrušenie osobnej vlakovej dopravy má negatívny vplyv na
dopravnú dostupnosť obcí. Aj výhľadovo bude autobusová doprava výlučnou hromadnou
dopravou zabezpečujúcou spojenie MRH s mestami s vyššou vybavenosťou. V podmienkach
z hľadiska statickej dopravy obcí MRH sú vybudované parkovacie plochy najmä pri objektoch
občianskej vybavenosti (Obecné Úrady, školy, obchody, kultúrne domy, cintoríny. Vo väčšine
majú nekvalitný povrch a nezapadajú harmonicky do týchto priestorov. Na krátkodobé
parkovanie sa používajú obslužné komunikácie. V obciach MRH nie sú v súčasnosti
vybudované vyhovujúce podmienky pre pešiu dopravu.
Jedným z významným zároveň aj dlhotrvajúcim impulzom rozvoja pólom rastu v MRH
je cestovný ruch. Na návrh Ministerstva hospodárstva SR bola v rokoch 2003 – 2004
vypracovaná nová Regionalizácia cestovného ruchu v SR. Na základe nej bolo územie
Slovenskej Republiky rozdelené do 21 regiónov. Na základe tejto regionalizácie územie MRH
patrí do Ipeľského regiónu cestovného ruchu. Ipeľský región má regionálny význam,
priaznivé klimatické podmienky (teplá až mierne teplá klimatická oblasť), hlavné aktivity
turizmu sa týkajú kúpeľníctva, rekreácie pri termálnej vode, pobyt v lesnom prostredí
a vidiecky turizmus, sezónnosť je celoročná s výraznou letnou sezónou.
Na území MRH je základná charakteristika cestovného ruchu nasledovná:

•

Rekreačný krajinný celok: Štiavnické vrchy – juh, Krupinská vrchovina
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•

Prírodné atraktivity: PP Dudinské travertíny, PP Tesárska dolina (H. Tesáre), Ginko
dvojlaločné (Súdovce)

•

Hlavné aktivity turizmu: pobyt/rekreácia v kúpeľoch Dudince, pobyt
v lesnom/horskom prostredí, vidiecky turizmus, poznávanie kultúrneho dedičstva
(rímske kúpele v Dudinciach, zachovalé objekty ľudovej architektúry v Ladzanoch,
Hontianskych Moravciach, Lišove, Sudinciach, Diery – vyhĺbené jaskynné dutiny v H.
Tesároch a v Lišove, sakrálne stavby – drevená zvonica v Ladzanoch a Drážovciach,
kostoly, šikmá zvonica v Dudinciach, Zrúcanina kaštieľa v Súdovciach

•

Sezónnosť: okrem kúpeľníctva, výrazná letná sezónnosť

•

Charakter pobytov: krátkodobý, v kúpeľoch dlhodobý.

Územie MRH svojou geografickou polohou, klimatickými podmienkami a najmä
zdrojom prírodnej liečivej vody má dobré možnosti a predpoklady pre rozvoj kúpeľníctva a
cestovného ruchu, vidieckej turistiky, agroturistiky a cykloturistiky. Tieto predpoklady je
možné využiť na vytvorenie nových pracovných príležitostí pri využití súčasných ubytovacích,
liečebných a rehabilitačných kapacít a vybudovaní nových kapacít so zameraním na vidiecku
turistiku a agroturistiku najmä v obciach Ladzany, Hontianske Moravce, Hontianske Tesáre,
Lišov a Súdovce. Najväčší počet zariadení pre cestovný ruch je sústredený v Dudinciach.
Dudince sú vyhlásené za kúpeľné miesto na báze prírodných liečivých vôd. O tom, že Dudince
majú predpoklady pre cestovný ruch a sú ideálnym miestom pre rehabilitáciu a relaxáciu
svedčí aj ich viac ako 700 ročná história a z obdobia Rimanov zachovaných 32 kamenných
rímskych bazénov vytesaných do travertínu. Rekreačné a zdravotno‐rehabilitačné pobyty
dnes ponúka viacero kúpeľných domov a hotelov. Ubytovanie pre turistov dnes predstavuje
v Dudinciach 1722 lôžok (z toho 750 pripadá na liečebné domy). Ubytovacie kapacity hotelov
a kúpeľných domov nie sú vždy plne využité a mnohé rekreačné objekty sú využívané najmä
v letnom období. Voľné kapacity sú aj v rekreačných chatách a záhradných a viničných
domčekoch patriacich fyzickým osobám. Najväčším problémom využitia týchto voľných
ubytovacích kapacít je sezónnosť ich využitia.

ZÁVER
Príspevok bol zameraný na vplyv regionálnych pólov rastu na rozvoj MR Hontianka.
Zo sídelného hľadiska vo vzťahu k polycentrickému sídelnému rozvoju sú za póly rastu
v desiatich hierarchických úrovniach považované všetky mestá Slovenska. Póly rastu majú na
región v ktorom sú lokalizované priame, nepriame a indukované vplyvy. Súčet týchto troch
vplyvov predstavuje regionálny multiplikátor. Podľa významného prvku pre štúdium pólov
rastu – odchádzky, najväčší vplyv na zamestnanosť MRH mesto Dudince. Z ostatných miest
vplývajú na zamestnanosť MRH mestá Krupina, Zvolen, Šahy, Banská Bystrica, Levice
a vidiecka obec Tupá. Vplyv týchto miest nie je vo všetkých obciach MRH rovnaký. Na obce
Drážovce, Lišov, Sudince a Súdovce nemajú žiadny vplyv. Obce sú z hľadiska dochádzky do
zamestnania marginalizované vo vzťahu k regionálnym pólom rastu. Z hľadiska dochádzky do
zamestnania môžeme mesto Dudince označiť za jadrové územie MRH. Mesto Dudince však
neovplyvňuje všetky obce MRH. Obce Drážovce, Ladzany, Lišov, Sudince a Súdovce sú voči
mestu Dudince z hľadiska dochádzky do zamestnania marginálne. Najviac obyvateľov
dochádza do zamestnania v meste Dudince do odvetvia verejná správa, školstvo
a zdravotníctvo. Práve ekonomické subjekty v odvetí zdravotníctva poskytujú v meste
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Dudince najviac pracovných príležitostí. Najväčšími zamestnávateľmi v tomto odvetví sú
Kúpele Dudince, a.s., SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. a AGROZDRAV, a.s.
Uvedené ekonomické subjekty sú lokalizované v základnej sídelnej jednotke Dudince kúpele.
Sídelnú jednotku Dudince kúpele dotvárajú ďalšie ekonomické subjekty podnikajúce
v odvetví hotelierstva a zdravotníctva. Na nižšej hierarchickej sídelnej úrovni môžeme za pól
rastu označiť základnú sídelnú jednotku Dudince kúpele, ktorá v značnej miere ovplyvňuje
odvetvovú a zamestnaneckú štruktúru Dudiniec a dochádzkových obcí MRH.
Marginalizované obce sú charakteristické nízkym počtom obyvateľov, celkovým úbytkom
obyvateľov, nízkym počtom ekonomických subjektov, minimálnym až žiadnym trhom práce
a naďalej rozhodujúce odvetvie je tu poľnohospodárstvo. Vzhľadom na to, že obce MRH sú
od regionálnych centier marginalizované, je z hľadiska regionálnej politiky možné uvažovať o
samostatnom endogénnom rozvoji.
Príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu MŠ SR a SAV komisia pre vedy o Zemi a
vesmíre VEGA č.1/0175/09 „Rozvoj mikroregionálnych rurálnych štruktúr Slovenska
s podporou lokálnej a regionálnej samosprávy“.
Geografická poloha mikroregiónu Hontianka
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CAREER PLANNING SYSTEM IN THE COMPANY:
CASE OF "KRAFT FOODS LIETUVA"

Egle SUJETAITE, Valentinas NAVICKAS
Abstract: The authors of the article examine the features of career planning system in a company. They expose
the effect of career planning on company‘s competitiveness, analyze career planning system and perform career
planning SWOT analysis.
Keywords: career, career planning, company’s competitiveness.

INTRODUCTION
The relevance of the study. Seeking to maintain their competitiveness in a market,
international companies pay increasing attention to human resources. They compete with
each other not only by technologies but also by professionals. They implement more
efficient performance evaluation and promotion systems as well as invest more in training.
Thus, employees play an increasingly important role in a company seeking to take leading
positions in a market. As a result, career has to be given special attention: increasing
dependency of company’s performance on human resources, more harsh competition
amongst companies and higher employees’ and employers’ requirements lead to only one
thing – development. If a company does not create the opportunity to advance in one’s
professional area, it can lose qualified employees who may look for a job elsewhere.
The novelty of the study. The studies carried out by the authors show that career
planning system in a global economy is regarded as a factor enhancing company’s
competitiveness.
The object of the study is: career planning.
The aim of the study is: to examine career planning systems
The objectives of the study are:
1. to expose the effect of career planning on company’s competitiveness;
2. to examine career planning system in “Kraft Foods Lietuva“ company;
3. to perform career planning SWOT analysis.
The methods of research are: systematic, logic and comparative analysis of scientific
literature.

1 CAREER PLANNING AND ITS EFFECT ON COMPANY’S COMPETITIVENESS
The terms “career”, “career management”, “career planning” etc. are quite common,
yet most of us understand them very differently. Some associate career with a profession,
others – with the achievements at work. It is even argued that career is a consistent
progression of one’s life‐long experience, and various companies regard job offers on their
websites as “career”. Traditionally, career is based on rather asymmetric relations between a
company and an employee. An employer hires a person, provides him with a specific job,
moves him to another position and pays him remuneration that, based on his judgment,
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meets his contribution. In spite of these relations, career planning enables a person to
pursue a career by himself, without greater intervention from the employer. As a life‐long
process, career planning becomes especially relevant in a global economy, since labor
market’s needs change rapidly worldwide. Individual’s professional call, i.e. abilities in some
area remain constant and unchanged. Rapid changes in labor market needs and the need for
new abilities in a competition‐based market economy creates new requirements for its
subjects’ ability to gain such knowledge that would allow them not only to survive but to win
the competitive struggle.
Career planning is an important part of employee training system, since employee
training plan is the foundation of every company’s development plan. When planning a
career, emphasis is put on an employee’s individual needs, which are coordinated according
to the economical goals of a company. Resulting conflicts are resolved by seeking a
compromise, reconciling different interests of groups and individuals. Employees are directly
involved in the processes of planning and organizing in order to better find out their
individual needs. Employee training and professional development plan is made based on
personal career plans, yet it is the employee himself who is primarily responsible for the
means of career realization. Career planning itself has to be implemented consistently, stage
by stage. It is appropriate to outline the following career planning stages:
‐self‐knowledge and evaluation;
‐personal potential analysis;
‐decision making;
‐career plan preparation.
The result of career planning is the appointment of an employee to a position. The
sequence of the stages envisioned in a career plan has a significant impact on the efficiency
of company’s effectiveness; therefore, it is important that they are fulfilled on time. On the
other hand, it has to be reconciled with employees’ interests. It is difficult to fully reconcile
companies and employee’s interests, yet systematic career planning helps to minimize this
discrepancy. The position envisioned in every career plan is achieved when an individual
acquires necessary experience and is prepared for it.

2 CAREER PLANNING IN THE COMPANY “KRAFT FOODS LIETUVA“
At the moment “Kraft Foods Lietuva“produces a wide variety of sweets, chocolate
and chips. The most popular product of the company is a natural antioxidant source “Royal”
chocolate. Brands “Karūna” and “Estrella” are well‐known both in Lithuania and beyond its
borders because this company sells its production not only in Lithuania but also successfully
exports it to foreign countries – Latvia, Russia, Byelorussia, Estonia, etc.
The company also sells other products of “Kraft Foods“. After all, it is the largest
producer of quality food products in Europe producing cheese, coffee, confectionery, sauces,
mayonnaise, snacks, meat and pasta products, jams, various desserts in its subsidiaries.
The mission of “Kraft Foods Lietuva” PLC is the same as the one of “Kraft Foods” ‐ to
become the most successful food products company with strong brands in the region of
operation. “Kraft Foods Lietuva“values are the following: goal, novelties, the desire to win,
speed, team work, reliance.
In “Kraft Foods Lietuva“ a unified evaluation, management and career planning
system is used, according to which managers and employees work together by setting goals,
exchanging information, evaluating results and promoting the growth of professionalism. It
is a process during which an employee is evaluated and informed whether he qualitatively
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does his job. A development plan is made as well. Therein, employee‘s career possibilities
and the need for training are sought to be defined. “Kraft Foods Lietuva“employee
evaluation is performed twice a year during which the discussion between a manager and
his subordinate is carried out, work objectives are generally set, the fulfillment of last
period‘s tasks is evaluated and employee training areas and career expectancies are defined.
As a result, “Kraft Foods Lietuva“performs a more effective development of current
human resources. Employees are inclined to learn when they perceive education as an
integral part of their career. This way, they see the aim of career and development more
clearly. Employee liability and motivation increase, meanwhile, the fluidity of labor
diminishes.
Career planning SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis
One of the most important parts of career planning is Strengths – Weaknesses –
Opportunities – Threats (SWOT) analysis. It encompasses the development of a company’s
structure, employees’ leadership and management as well as professional skills and
competence, training of the main employee and replacement. SWOT analysis is oriented
towards staff, its present and future potential. In each part of SWOT analysis the following
should outlined:
• Strong sides – what makes the company strong, what ensures the effective fulfillment of
its functions and what it can rely on when seeking to achieve its goals.
* Many career path alternatives, constantly emerging new positions. Despite this, when
certain threats occur, a company that is interested in maintaining its best employees
and seeking this through career planning, really needs flexibility and changes in career
plans. In small or non‐developing companies where not many positions are available,
career possibilities are also minimal.
• Weak sides – what hinders company’s performance and the fulfillment of its function;
what is missing in order to increase work productivity both at present and in the future.
* Career paths are not envisioned or are done so limited, i.e. not taking into account
alternatives. It is mostly thought that there are only two possibilities: to conform and
rise vertically or to improve one’s work.
* Career planning is not given enough attention. This work is seen as a supplementary
task rather than a necessary daily activity.
• Opportunities – occasions, situations and factors the fulfillment of which could have a
positive impact on companies performance and results.
* Constant growth and development of a company, new jobs not only provide great
opportunities to the workers but also give the opportunity to the company to develop
its career planning activity.
* Employee training in career planning. After training employees to responsibly regard
their own professional future, it is possible to alleviate career planning process for the
company – it becomes easier to reconcile mutual interests.
• Threats – occurrences, situations and factors that pose threat or may have negative
impact on company’s performance and results.
* Negative approach of managers towards career planning. If managers are only
formally forced to care about employee career planning, it may cause their negative
reaction towards the employees.
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CONCLUSIONS
1. Career is given great attention today. Increasing dependency of company’s performance
on human resources, more harsh competition amongst companies, higher employees’
and employers’ requirements lead to only one thing – development. Career planning is
one of the main staff management activities in a company which ensures its
competitiveness.
2. Company’s task is to fully support its employees, who are pursuing a career, provide them
with the necessary information and training. Global practice shows that effective
companies are interested in the professional development of each employee, take care of
their careers and offer various career planning programs. The success of career realization
and development depends on managers’ interest in career results and on the employee
himself.
3. Career planning in “Kraft Foods Lietuva“reconciles employees’ and company’s needs.
SWOT analysis encompasses the development of the company’s structure, employees’
leadership and management as well as professional skills and competence, training of the
main employee and replacement.
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REGIONÁLNÍ ROZVOJ A HENDIKEPOVANÉ OSOBY

Petr ŠIKA
Abstrakt: Osoby s hendikepem tvoří součást lidského potenciálu každého regionu.Regionální rozvoj z pohledu
hendikepovaných osob prodělal v České republice a na Slovensku za poslední dvě desítky let významný posun.
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mají v regionálním rozvoji pasivní i aktivní roli.
Klíčová slova: hendikepované osoby, architektonické bariéry, lidský potenciál, regionální rozvoj

ÚVOD
Udržitelnému rozvoji Evropy se v posledních letech věnuje řada iniciativ. Jejich
společným cílem je vyrovnávání regionálních disproporcí a zároveň uchovávání jedinečných
místních specifik. Ne nadarmo se proto o Evropě často hovoří jako o kontinentu regionů.
Každý úspěšný proces regionálního rozvoje v sobě zahrnuje i parametry aktivní participace
okrajových skupin populace. Jednou z nich jsou i hendikepované osoby. A právě jejich roli
v regionálním rozvoji se věnuje následující stať.

1 OSOBY S HENDIKEPEM
Hendikepované osoby tvoří nedílnou součást lidského potenciálu každého regionu.
Laická veřejnost velmi často zužuje okruh hendikepovaných lidí jen na osoby se zjevným
zdravotním postižením, zvláště pak pohybovým ( vozíčkáře ). Za hendikepovanou osobu je
však třeba považovat každého jedince s omezenou schopností pohybu a orientace.
Z odborného hlediska se uvádí, že mezi lidi s hendikepem patří osoby postižené:
a) pohybově
b) zrakově
c) sluchově
d) mentálně
e) osoby pokročilého věku
f) těhotné ženy
g) osoby doprovázející dítě v kočárku
h) děti do tří let věku
Z tohoto definičního výčtu, jak je taxativně uveden ve Vyhlášce Ministerstva pro místní
rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. plyne skutečný rozsah kategorie hendikepovaných osob. [1]
V absolutních číslech tak hovoříme v celé Evropské unii o více než 50‐ti milionech obyvatel.
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany v ČR odhaduje podíl osob s omezenou
schopností pohybu a orientace na 10 % celkové populace.
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Obrázek 1 Bezbariérový přechod spojený s dopravním retardérem
Zdroj: archiv autora

Regionální rozvoj je úzce spjat se stavebně – technickými aktivitami ve veřejném
prostoru. V této souvislosti jsou často diskutovaným pojmeme architektonické bariéry.
Výklady tohoto pojmu se někdy rozcházejí, ale za obecně platnou definici se dnes považuje
označování architektonických bariér za umělé překážky vytvořené člověkem v procesu
urbanizace životního prostředí. Z výzkumu názorů veřejnosti na bezbariérové prostředí
vyplynulo, že nejčastější představa o architektonických bariérách se vztahuje ke schodům (
v souvislosti s vozíčkáři a jejich nájezdovými rampami ).
Odborná teorie pracuje celkem se šesti základními kategoriemi architektonických
bariér:
a) vertikální
b) horizontální
c) prostorové
d) senzorické
e) ergonomické
f) antropometrické
Každá z těchto kategorií svým způsobem determinuje tvorbu přístupného životního
prostředí regionu.
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Regionální rozvoj z pohledu hendikepovaných osob prodělal v České republice a na
Slovensku za poslední dvě desítky let významný posun. Došlo k tomu v souvislosti s přijetím
nové zásadní strategické orientace rozvoje občanské společnosti. Před rokem 1989 byl ve
vztahu k osobám s hendikepem prosazován princip separace. Jeho zjevnými důsledky byla
absence bezbariérových úprav a neúčast osob s omezenou schopností pohybu a orientace na
veřejném životě. Péče o tyto osoby se koncentrovala do spádových zařízení většinou mimo
velké aglomerace. Po roce 1989 došlo vlivem inspirace z fungování veřejného života
v rozvinutých zemích k rozhodnutí začít vytvářet postupné možnosti integrace zdravotně
postižených do běžného života. Vedle morálních aspektů tohoto kroku je třeba zdůraznit i
nesmírnou finanční náročnost realizace tohoto rozhodnutí.

Obrázek 2 Schodišťová plošina
Zdroj: archiv autora

Na závěr teoretické části je možno uvést jednoduchou SWOT analýzu významu
hendikepovaných osob na regionálním rozvoji :
 silné stránky
Vytvořením vhodných podmínek pro integraci lze získat nový, často velmi kvalitně
vzdělaný lidský potenciál z místních zdrojů
 slabé stránky
Ekonomická, organizační a časová náročnost tvorby bezbariérového prostředí je velmi
vysoká příležitosti
Aktivním zapojením hendikepovaných osob lze zvýšit ekonomickou aktivitu regionu
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hrozby
Nepochopení a nezájem občanů může vést k frustraci a rezignaci na budoucí aktivity
cílené tímto směrem.

2 ROLE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V REGIONÁLNÍM ROZVOJI
Z hlediska efektivního fungování regionu je možno roli zdravotně postižených
posuzovat ze dvou úhlů pohledu. Jejich sjednocením získáme objektivní názor na skutečný
stav a možnosti rozvoje dané oblasti.

Obrázek 3 Bezbariérová toaleta
Zdroj: archiv autora
2.1 Pasivní role zdravotně postižených v regionálním rozvoji
V zásadě se jedná o vytváření vnějších podmínek pro realizaci druhé – aktivní role zdravotně
postižených v regionálním rozvoji. Pasivní role je charakteristická konzumací specializovaných
produktů a služeb, mezi které patří:
a) bezbariérová doprava
b) bezbariérové ubytování a bydlení
c) bezbariérové služby občanské vybavenosti
d) bezbariérové vzdělání
e) bezbariérová zdravotní péče
f ) bezbariérová pracovní místa.
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Záměrně jsem uvedl tvorbu bezbariérových pracovních míst až na posledním místě, ačkoliv by si
z hlediska participace zdravotně postižených na regionálním rozvoji zasloužila místo první. Je to
z toho důvodu, že skutečnému efektivnímu zapojení hendikepovaných osob do práce musí
předcházet vyřešení veřejné dopravy ( mobility ), bydlení, vzdělávání, zpřístupnění všech forem
občanského života ( nákupy, úřady, kultura, sport apod. ). Teprve úspěšnou integrací zdravotně
postižených v pasivní roli můžeme očekávat jejich reálný přínos v roli aktivní.
2.2 Aktivní role zdravotně postižených v regionálním rozvoji
Zpřístupnění regionu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace otevírá řadu
nových příležitostí. V první řadě je to aktivace nových pracovních sil z místních zdrojů. Za situace,
která panuje dnes panuje na trhu práce je velkým úspěchem každá transformace dřívějšího příjemce
dávek na regulérního plátce. Ve druhé řadě lze reálně uvažovat o ekonomickém přínosu návštěvníků
bezbariérového regionu. Znovu připomínám, že v EU žije 50 milionů hendikepovaných osob.
V souvislosti s aktivní rolí zdravotně postižených se nelze soustředit pouze na tvorbu bezbariérového
prostředí. Významným aspektem je i poskytování kvalitního vzdělávání specializované zdravotní péče.
[2] Jedná se o fyzioterapeutické a ergoterapeutické služby, bez kterých se dnešní společnost
neobejde. S ohledem na trvalé stárnutí populace se do budoucna předpokládá zvýšená poptávka po
těchto službách i po bezbariérovém prostředí obecně. Podle prognózy demografického vývoje na
Slovensku se počet obyvatel ve věku nad 65 let v porovnání s rokem 2004 v příštích třiceti letech
zdvojnásobí. [3]

Obrázek 4 Vertikální exteriérová plošina
Zdroj: archiv autora

298

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji – 2. ročník

ZÁVĚR
Lidský potenciál osob s omezenou schopností pohybu a orientace dosud není
dostatečně využit. Úroveň integrace, míra začleňování hendikepovaných v pasivní i aktivní
roli jsou významné parametry kvality regionálního rozvoje. Do budoucna se dá očekávat
zvýšený důraz na budování bezbariérového životního prostředí, které nabídne optimální
možnosti integrace hendikepovaných osob do života většinové společnosti.
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PUBLIC SECURITY IN POLAND – AN IMPORTANT TASK
OF THE REGION
Cezary TATARCZUK

Abstract: The idea of self‐organization of the society and participation of citizens in functioning of the state has
been implemented evolutionally in Poland since the introduction of political changes at the end of 80‐ies and
the beginning of 90‐ies. The first stage was the creation of self‐governed gminas (communes or municipalities)
in 1990, which contributed to an increase of local awareness and responsibility. The next stage was the
administrative division of the country made in 1998, which extended this locality into powiats (counties) and
introduced regionalization in the form of new, much bigger than so far, and first of all, autonomous voivodships
(provinces).
This process concerns also the protection of security and public order. Citizens, together with the expansion of
civil liberties and freedom, obtained possibilities of individual and group activeness in this area. When the
organs of the local self‐government acquired the appropriate competences and authorizations they became
obliged to undertake some activities to shape the state of security and public order both on their own and in
cooperation with central government bodies.
The author presents the role and tasks of the organs of public administration on the regional level in Poland
within public security. He particularly emphasizes the role of the local self‐government as the basic
administrator of the region as well as the initiator and executor of various undertakings that influence the state
of citizens’ security.
Keywords: public security, region, voivoda, voivodship self‐government.

INTRODUCTION
In the times of the Polish People’s Republic, the structure of public administration
was the result of the centralized political system of the country. The party and political
authorities, from the central government office to the gmina, decided about all public
matters. Obviously, administrative divisions at that time took into account the multi‐level
structure of the local organs of the state authority, but people holding posts in these organs
did not have any real influence on decisions concerning the communities living in the area
under their control.
On the other hand, in a democratic, legislative country the territorial division
constitutes one of the fundamental functions in creating the administrative construction for
the needs of decentralization and formation of local organizational structures. This means “a
relatively permanent division of the state area made for local units (organs) of the state or
non‐state entities performing the functions of public administration” (Leoński, 2001, p.95;
quoted after: Stobiecki, 2010, p.123).
The territorial division is legally established, so it constitutes an element of the
political system of the state. Nowadays in Poland, the sources of law that are binding while
dividing the country into local organizational units are: the Constitution of the Republic of
Poland, European Charter of Local Self‐Government (ECLSG) and the act on the
implementation of a three‐level territorial division of Poland (Stobiecki, 2010, p.123).
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It must be emphasized that the Polish legislator, while creating the territorial division
of the country in 1998, took into account the dispositions contained in the Constitution of
the Republic of Poland (art.15) 119, but not all the recommendations of ECLSG.120 The
voivodships formed at that time are not the regions comparable to the regions of the
Western countries, which had been formed historically and have distinct identity each. Yet,
these differences did not influence their self‐governmental character, which was the very
spiritus movens of the whole administrative reform of Poland.
Thus, on the 1st January, 1999 a new territorial division was introduced in Poland. The
two‐level territorial division obligatory from 1975 was substituted by a three‐level division,
which includes: voivodships (provinces), powiats (counties), and gminas (communes or
municipalities). Since its implementation the system has undergone only slight
modifications.
Nowadays (the state on 1st January, 2011) Poland is divided into: 16 voivodships, 379
powiats and 2479 gminas. Taking into account the definition of the local self‐government,
defined in the above mentioned ECLSG, a Polish voivodship constitutes, to a great extent,
the equivalent of a region.
Voivodships have their names derived mostly from the names of the geographical‐
historical regions (13 voivodships) or from the names of the main towns or cities (3).
The administrative authority in a voivodship is exerted by self‐governmental and
governmental organs. In turn, the self‐governmental authority in a voivodship is exerted by a
regional council chosen in the general and direct elections for four years and, as an executive
organ, the voivodship assembly headed by the marshal elected by the voivodship council.
The central authority is represented by a voivoda appointed by the President of the
Council of Ministers (Prime Minister). The voivoda is the superior of the government
administration joined‐up in the voivodship and is responsible for carrying out the policy of
the government. On the territory of the voivodship, organs of the not joined‐up government
administration operate, too.
The government administration, as well as the local administration in the regions,
fulfils numerous duties laid out by the appropriate, general and detailed regulations. Among
these tasks and duties there are also issues connected with public security (Chełchowski,
2007, p.11). Most frequently they mean all the social conditions and facilities, which protect
citizens against phenomena that constitute a threat to human life and health and which can
lead to serious economic losses as a result of criminal activity, various natural disasters,
catastrophes, etc. (Lisiecki, 2011,p.36; com.: Urban, 2009, p.12).
The constitutional responsibility of the Council of Ministers for internal security of the
country, including public order (Konstytucja RP, art.146, ust.4, pkt 7) is undeniable. It means
that the Council manages public security – thus, it manages all human, material,
organizational and legal resources, which are indispensable to achieve the desirable state in
this matter. This responsibility consists, among others, in accepting the fact that only the
organs of the government administration have the appropriate authority to detect crime and
offences as well as to persecute perpetrators. However, all public institutions and local
organs – namely: the whole society – are entitled to undertake any activity to prevent such
phenomena and to create the best possible arrangements for this prevention. The Polish
119
so: social, economic or cultural ties and the dispositions that enabled performance of public tasks by the territorial
bodies.
120
passed in July 1997 by the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe in Strasburg. It established
the principles of operation of local self‐governments, including demarcation of boundaries of the territorial division;
Europejska Karta Samorządu Regionalnego; http://www.karpacki.pl/pliki/eksr200804124345.doc; sit.at: 08.09.2011.
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voivodship constitutes this level of the territorial division, where all these entities cooperate
for the sake of public security in the region.

3 THE VOIVODSHIP SELF‐GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT
ADMINISTRATION
Poland is a homogeneous state (unitary) and its territorial system ensures the
decentralization of public authority (Konstytucja RP, art.3 & 15). The system of Polish public
administration consists of two basic segments: government administration and local
administration. The government administration includes: central government administration
and territorial government administration. The self‐government operates on the basis of the
territorial division of the country on three levels: gmina, powiat and voivodship.
Public administration in the voivodship is executed by two elements of authority
(Jaźwiński, 2010, p.24.):
• government administration is responsible for realizing the policy of the
government; it consists mainly of a voivoda exerting the authority of general
administration and the organs of not joined‐up administration;
• local administration is responsible for economic and civilization development of
the region and consists of the voivodship council and the voivodship assembly
headed by the marshal of the voivodship.
The relationships between the self‐government of the voivodship and the
government administration in the voivodship are significant. The voivoda supervises
activities of the local units of the self‐government, keeps control over the tasks performed
by them within the government administration and commands in emergency situations.

4

TASKS OF THE GOVERNMENT ADMINISTRATION IN THE VOIVODSHIP
WITHIN PUBLIC SECURITY

The voivodship constitutes a specific element of the political system of the Polish
state. On its territory there are: a voivoda and mangers of joined‐up services, inspection and
fire brigades, who operate under the supervision of the voivoda; organs of the not joined‐up
government administration; organs of the local self‐government, managers of powiat
services, inspection and fire brigades operating under the supervision of the starosta.
The joined‐up government administration in the voivodship consists of: a voivoda and
organs of the joined‐up government administration, formed on the basis of distinct
regulations. They are called: services, inspections and guards. Among them there are: chiefs
of Police Force and National Fire Service, chief education officer, pharmaceutical inspector,
plant protection and seed inspector, inspectors of supervision of: construction, geodesy and
cartography, environment protection inspector, trade inspector, inspector of the commercial
quality of agricultural and food products, sanitary inspector, etc. These organs realize their
tasks and competences with the help of the voivodship office or with the help of their own
organizational units.
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The voivoda is responsible for implementing the policy of the Council of Ministers in
the voivodship. In particular, he/she:121
1. adapts the objectives of the policy of the Council of Ministers to the local conditions
and, within and on the principles laid out in distinct acts, coordinates and controls
performance of the tasks resulting from them;
2. ensures the cooperation of all the organs of the government and local administration
operating in the voivodship and manages their operation concerning: prevention of
threats to life, health or property, as well as threats to the environment and security
of the state; the maintenance of public order and civil rights protection; and
prevention of natural disasters and other extraordinary threats as well as fight and
removal of their effects in accordance with the principles laid out in distinct acts;
3. estimates the condition of flood protection of the voivodship, elaborates the
operational plan of flood protection, announces and cancels flood alerts and alarms;
4. fulfils and coordinates the tasks concerning the country’s defences and security as
well as crisis management, which result from distinct acts;
5. presents to the Council of Ministers, through the appropriate Minister for public
administration affairs, the projects of governmental documents in cases concerning
the voivodship;
6. performs other tasks laid out in distinct acts and defined by the Council of Ministers
and the President of the Council of Ministers.
The not joined‐up government administration is under direct control of the
appropriate ministers or other central organs of the government administration. It includes:
chiefs of military administration, directors of customs offices, tax offices, tax inspection
offices, district and specialized mining offices, testing and standards offices, regional water
management boards, marine boards, statistical offices, inland navigation offices, border and
powiat veterinaries, chiefs of units, posts and divisions of Border Guard, districts sea fishery
inspectors, national sanitary border inspectors, regional directors of environmental
protection.122
The detailed tasks of the voivoda result also from many other legal regulations,
among others the Act on Crisis Management, the Act on a State of Natural Disaster and the
Act on the National Medical Rescue (Itrich‐Drabarek, 2009, p.168).
In cases of crisis management the voivoda, first of all, has to supervise the activities
connected with monitoring, planning, responding to and removing the effects of threats on
the territory of the voivodship. Similar duties must be adopted in case of a natural disaster
on the territory larger than one powiat. The voivoda supervises then all the activities
undertaken to prevent its effects. Within the system of medical rescue on the regional level
the voivoda plans, organizes, coordinates and supervises this system (Nowak, 2007, p.65n.)
The voivoda is the superior of the joined‐up government administration in the
voivodship: he/she manages it and coordinates its activities, controls it, ensures the
conditions for its effective operation and is responsible for the results of its operation. The
tasks connected with the protection of public security and public order on the territory of
the voivodship are performed mainly by two uniform formations – Police Force and National
121

Art.22 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; Dz.U. 2009, nr 31, poz.
206 z późn.zm.
122
Ibidem, art.56.
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Fire Service. These tasks are very clearly defined in distinct laws and acts. The chiefs of these
services on the regional levels are appointed by the Minister of the Interior and
Administration on the basis of the proposal put forward by the Chief Police Force and after
consultation with the voivoda.
It must be emphasized that the voivoda can issue orders (as a representative of the
Council of Ministers), which are binding for all the organs of the government administration.
In emergency situations, including the cases of public security of citizens of the region,
he/she can give official orders to the organs of the local self‐government.
The organ managing security in the voivodship realizes its functions in all the
situations and circumstances of the state functioning for the sake of all the missions
concerning security, including crisis management.
The voivoda is a one‐person decision‐maker in cases attributed to him/her as the
representative of the Council of Ministers and the coordinator of the activities of general
voivodship character (i.e. regional), which exceed the competences and possibilities of
leaders of the joined‐up and not joined‐up administration.

5 TASKS OF THE VOIVODSHIP SELF‐GOVERNMENT WITHIN PUBLIC SECURITY
The voivodship self‐government must be understood as the regional self‐government
community and the appropriate territory. The inhabitants of one voivodship form, in
accordance with the law, a regional self‐government community (Jaźwiński, 2010, p.22). The
voivodship self‐government realizes tasks of the voivodship character, not restricted by laws
or acts for the organs of the government administration. The range of activities generally
concerns the implementation of the policy of regional development and provision of services
for the regional community, including also the services concerning public security.123
As far as this issue is concerned, the marshal of the voivodship cooperates with the
voivoda through subordinate organizational structures, especially in emergency situations
and while forming working groups to fight natural disasters, in specific cases of a threat to
the state or public security and in defence matters.
The marshal of the voivodship can make decisions instead of the voivodship assembly
in emergency cases and cases of utmost urgency, if they are connected with a direct threat
to public interest, health, life, and in some other cases that might cause considerable
material losses.
In practice the marshal and the voivoda sign agreements concerning their
cooperation within the exchange of information, databases, cartographic elaborations and
other materials, which constitute the system of spatial information (Itrich‐Drabarek, 2009,
p.181; com.: Pieprzny, 2007, p.63).
Moreover, the voivodship assembly often supports in a material way the organs of
public order on the voivodship level124, especially in the times of an increased threat to
public security, for instance: during high tourist season. Then, it allocates financial resources
for extra patrols, fuel to cars, food or maintenance of extra forces of law and order that
temporarily stay at its territory. A similar situation is when various prevention programs,
which carry out their activities in the area of the region, are realized or in connection with
the possibility of keeping the extra forces of law and order (most often police force) for the
whole year on the territory of the voivodship.
123
124

Art.14 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa; Dz.U.2001, nr 142, poz.1590 z późn.zm.
usually the voivodship headquarters of Police Force, National Fire Service and divisions of Border Guard.
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This cooperation is even closer on the territory of powiats and gminas, which belong
to the particular voivodship (Leszczyński, 2007, 115n.). Representatives of the central
government administration do not get there ‐ the organs of the joined‐up public
administration work here and under the supervision of powiats’ starostas cooperate with
the self‐governments on a daily basis (Traczyk, 2008, p.306). On these levels of the territorial
division it would be difficult to imagine without such cooperation the appropriate level of
public security.

CONCLUSIONS
The administrative and self‐governmental reform that was implemented into life on
1 January, 1999, created new conditions for regional development in Poland. 16 big
voivodships of dual character: governmental and self‐governmental were crated. The
voivodship became an entity of the local self‐government – a regional self‐government
community.
The voivodship self‐government has a unique place in the country. It is the creator of
economic and spatial development on the regional scale. It constitutes the basic element of
the absorption of the European Union aid resources. The social‐economic growth of the
country, also its security, depends on a degree to which the voivodship self‐government
becomes the incubator of entrepreneurship and innovativeness (Jaźwiński, 2010, p.22).
The formation of local governments in 1990 in gminas, and nine years later in powiats
and voivodships, as the territory structures of public administration, was a proof that a
decentralized, democratic country was being created. All its organs, which rationally manage
the resources obtained among others from the budget, play a major role in realizing the
needs of inhabitants, including the need for public security and public order. The issue of
security and order started to be understood as a result of various legal, economic,
constructions, financial, etc. activities undertaken in the region by its inhabitants
(Gierszewski, 2010, p.158n.).
Delegating the responsibility for public security to the citizens in the region, powiat or
gmina has brought out positive effects. The situation is constantly improving and the
awareness of the contribution of every inhabitant of “Little Homeland” is systematically
rising.
st
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FENOMÉNY MOTIVÁCIE VO FORME FINANČNÝCH
A NEFINANČNÝCH ODMIEN
Monika TÓTHOVÁ

Abstrakt: Tento článok je zameraný na vplyv motivácie, ktorá významným spôsobom ovplyvňuje správanie
pracovníkov. Zvažovanie finančných a nefinančných odmien je úlohou manažérov podniku, ktorí si čoraz viac
uvedomujú, že správna motivácia vedie k zvyšovaniu výkonnosti. Pre manažérov je dôležité, aby odmenili to, čo
naozaj pokladajú za výnimočné. Musia sa snažiť o to, aby dobrú prácu odmenili primeranými odmenami, ale na
druhej strane, aby normy neboli také vysoké, že by ich nebolo možné dosiahnuť.
Kľúčové slová: motivácia, finančné odmeny, nefinančné odmeny, potreby, manažéri, stanovenie cieľov.

ÚVOD
Ťažko je určiť motiváciu človeka dovtedy, pokiaľ sa určitým spôsobom nespráva. Ak
pozorujeme u človeka jeho konanie, čo hovorí, na základe toho môžeme vydedukovať
odôvodnené závery o tom, čo ho motivuje. Keď hovoríme o motivácii, zaujímame sa
o správanie ľudí, napríklad o to, prečo pracujú rýchlejšie, prečo prichádzajú do práce načas,
prečo odovzdávajú vysoko kvalitnú prácu alebo prečo sa rozhodnú opustiť organizáciu.
Cieľom príspevku je poukázať na vplyv rôznych foriem odmien t. j. finančných
a nefinančných, ktoré ovplyvňujú správanie sa pracovníkov v podniku.

1 MOTIVÁCIA AKO DETERMINANT ÚSPECHU
Motivácia sa odvodzuje z anglického slová „move“ t. j. pohybovať sa. Existujú
niekoľko definícii motivácie, ktoré sa odlišujú spôsobom vyjadrenia či formuláciou, ale ktoré
sa zvyčajne podobajú obsahom, či podstatou. Pre rozličné definície motivácie je spoločné, že
ide o psychologický proces t.j. o interaktívny proces ovplyvňujúci vnútorné pohnútky, ktoré
usmerňujú správanie človeka, čiže aktivizujú alebo ženu ho k činnosti s úmyslom dosiahnuť
cieľ. (Nakonečný, 1997) hovorí, že pojem motivácia vysvetľuje psychologické dôvody
správania, jeho subjektívny význam a súčasne vysvetľuje pozorovanú variabilitu správania,
prečo sa rôzni ľudia orientujú na rôzne ciele.
Motivácia je vôľa konať. Kedysi sa tvrdilo, že motivácia musí prísť zvonka, ale dnes už
vieme, že každého motivuje iné. Organizácie, ktoré chcú využiť celý potenciál svojich
zamestnancov, sa dnes ochotne vzdávajú motivácie spôsobom „rozkazuj a kontroluj“
a nahrádzajú ju metódou „raď a schvaľuj“. Táto zmena v postoji sa začala prejavovať vtedy,
keď si zamestnávatelia uvedomili, že odmena za dobrú prácu je efektívnejšia než hrozba
represívnych opatrení za zlú prácu ( Heller, 2001).
Motivácia ako jeden zo základných predpokladov úspešnosti a efektívnej výkonnosti
ľudí v pracovnom procese tvorí podstatnú časť teórie a praxe manažmentu
a psychologických vied. Skúma sa v dvoch rovinách, z ktorých každá má v manažmente
nezastupiteľný význam:
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•

v rovine subjektívnej, to znamená ako určitý „vnútorný motor“ pohybu každého
človeka, a to tak v pracovnom, ako aj mimopracovnom prostredí,
• v rovine objektívnej, to znamená ako schopnosť motivovať druhých ľudí k určitej
činnosti.
U manažéra podľa súčasných výsledkov výskumov motivácie a motivačného správania
v pracovnom procese by mali byť zastúpené obe roviny. Aj v praxi sa jednoznačne potvrdilo,
že len manažér, ktorý je sám primerane motivovaný, dokáže primerane motivovať
a motivačne viesť svojich podriadených a naopak, demotivovaný manažér stráca zároveň
schopnosť motivovať a motivačne viesť ľudí v pracovnom procese. Pritom schopnosť
motivovať a motivačne viesť zamestnancov sa považuje v súčasnom manažmente za jednu
zo základných zručností manažéra, od kvalitatívneho uplatňovania bezprostredne závisí
profit firmy (Majtán, 2003). (Dobrovič, 2009)
konštatuje, že motivácia patrí
k psychologickým disciplínam a snaží sa vysvetliť podstatu správania ľudí. Skúma, prečo
ľudia konajú tak, ako konajú, vychádzajúc z vnútorných potrieb, ktoré determinujú správanie
jedinca oveľa intenzívnejšie ako atribúty vplyvu externých stimulov.
Proces motivácie podľa M. Armstronga môže byť schematicky vyjadrený tak, ako je to
znázornené na obrázku 1 . Je to model, ktorý sa vzťahuje k potrebám a naznačuje, že
motivácia sa iniciuje zistením neuspokojených potrieb.
stanovenie cieľa

potreba

podniknutie krokov

dosiahnutie cieľa
Obrázok 1 Proces motivácie
Zdroj: M. Armstrong, 1999

Tieto potreby vytvárajú prianie dosiahnuť niečo alebo niečo získať, jednotlivec si
stanovuje ciele, v ktoré verí, že budú schopné uspokojiť tieto potreby a priania, a volí cesty,
od ktorých sa očakáva že budú viesť k dosiahnutiu stanovených cieľov. Ak je cieľ dosiahnutý,
potreba je uspokojená. „Uvedený model v podstate iba zjednodušene popisuje, ako
dochádza k motivácií jednotlivca. Je založený na motivačných teóriách týkajúcich sa potrieb,
cieľov a očakávaní. Z pohľadu podniku možno tento model použiť k ilustrácií procesu
motivácie obsahujúceho stanovanie cieľov, ktoré môžu uspokojiť individuálne potreby a
priania a povzbudiť správanie potrebné k dosiahnutiu týchto cieľov“ (Armstrong, 1999).
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2 FINANČNÉ A NEFINANČNÉ ODMENY
Pracovníci sú platení za vykonanú prácu, ale mnohí zamestnávatelia majú stimulačné
programy na dosiahnutie. Ak človek dosahuje úspech v práci je to odmena sama o sebe,
samozrejme nepostačujúca. Úspešní ľudia vyžadujú aj uznanie, možnosti
spolurozhodovania, podiel na vypracovaní stratégie firmy. Patrí to medzi programy rozvoja
firmy, ktoré sú dôležité na udržanie spokojnosti v zamestnaní, zvyšovaní zodpovednosti, a aj
pre kariéru a osobný rast. Nefinančné odmeny, ako napríklad dovolenky, darčeky sú
lacnejšie ako finančné odmeny a z hľadiska motivácie majú nižšiu hodnotu než ocenenia
výkonov. Každý typ odmeny má iba krátkodobú motivačnú hodnotu. Môže tiež viesť
k prejavom nevraživosti medzi ostatnými pracovníkmi a znížiť spoluprácu v rámci tímu.
Podľa ( Fuchsova, Kravčáková, 2004 ) finančná odmena je dominantným stimulom
pre pracovníkov, je náhradou za vynaloženú námahu z minulého hľadiska a je prediktorom
budúcnosti, na základe ktorého pracovník zvyčajne koná a správa sa. Mzda by mala byť
priamo závislá od produktivity práce a efektívnosti. Ak je produktivita práce resp. pridaná
hodnota nízka, potom ani priemerné mzdy nemôžu vykazovať vysoké hodnoty. V tejto
súvislosti je potrebné zisťovať príčiny nízkej produktivity v podnikovom manažmente. Mzda
plní funkciu smerovaciu, tzn. že hybnou silou k odchodu, alebo k zotrvaniu pracovníka
v organizáciu je reálna mzda. Usiluje sa konkurencia o získanie kvalitnej pracovnej sily tým,
že ponúka vyššiu mzdu? Existujú reálne možnosti mobility a migrácie pre pracovné zdroje?
Zdá sa, že negatívne odpovede znamenajú výhodu pre organizáciu v rozhodovaní o výške
mzdových nákladov. Pripúšťame krátkodobé využitie situácie, no tá sa môže rýchlo zmeniť
a organizácia sa vlastnou vinou dostane do vážnych problémov.
Mzda z pohľadu pracovníka plní funkciu motivačnú, teda pobáda ku konaniu
a správaniu a jej význam nemá byť organizáciou podcenený. Výška finančnej náhrady
pokrýva dostatočné reálne životné potreby je dostatočnou zábezpekou budúcnosti? Je mzda
úmerná reláciám porovnateľným funkcií? Vyjadruje hodnotu pracovnej pozície? Existujú
dostatočné široké dimenzie na jej ovplyvňovanie pracovníkom? Záporné odpovede na tieto
a podobné otázky sú príčinou kvality, pracovnej intenzity, zaujatosti, zodpovednosti,
morálky, nevyužívania fondu pracovnej doby, kvalifikačného a osobnostného potenciálu,
čím je v podstate zdôvodnené tvrdenie, že organizácia nemá podceňovať motivačnú funkciu
finančnej odmeny. Každá firma musí zvážiť aký typ odmien by bol najvhodnejší pre
zamestnancov.
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ODMENA

ČINITELE, KTORÉ TREBA ZVÁŽIŤ
•

UZNANIE
Rukou písaný list, gravírovaný pohár.
DARY A VÝSADY
Dovolenky, športové zariadenia, tovar.

Často prehliadaná forma osobných odmien, ktorá je
účinná dlhodobo aj krátkodobo.
Okamžité a krátkodobo stimulujúce.
Nemusí zodpovedať dlhodobým motivačným
potrebám.
Zahrňuje pracovníkov zo všetkých úrovní.
Môže stimulovať, uvoľniť, zaviazať a motivovať.

•
•
•
•

ZVLÁŠTNE UDALOSTI
Víkendové výlety, večierky, divadelné
predstavenia.
PROFESIONÁLNY VÝCVIK
Kurzy na pracovisku alebo mimo neho.

•
•

SEBAVZDELÁVANIE
Osobný, nepovinný výcvik.

•
•

VYBAVENIE
Služobné auto, prenosný počítač.

•
•

Efektívny, cielený výcvik prináša veľké odmeny.
Spoločnosť získa kvalifikovaného pracovníka, ktorý
cíti, že si ho vážia.
Veľmi vysoká motivačná hodnota.
Zlepšovanie imidžu zvyšuje úroveň pracovných
výkonov.
Drahé vybavenie je vysoko motivujúce.
Potreba overiť si, že vybavenie sa plne využíva.

Schéma 1 Zvažovanie nefinančných odmien
Zdroj: Heller, 2001, upravené

ODMENA

ČINNITELE, KTORÉ TREBA ZVÁŽIŤ
•

ZVYŚOVANIE PLATOV
Zvyšovanie základných platov.

•

Peniaze sú silným krátkodobým motivátorom: čím vyššie
zvýšenie platu, tým vyššia je motivácia.
Účinok pomerne rýchlo vyprchá.

PLAT ZÁVISLÝ OD VÝKONU
Bežný plat zvýši v závislosti od výkonu
zameraného na cieľ.

•
•

Je motivujúci a môže byť stimulom ovplyvňujúcim dane.
Medzi získaním a doručením tejto formy odmeny môže
nastať zdržanie, čo môže oslabiť jej účinok.

AKCIOVÉ PODIELY
Akcia ako darčeky alebo možnosť
nákupu akcií za zlomok ich skutočnej
ceny.

•
•

Podporujte dlhodobú vernosť a zainteresovanosť.
Vysoko účinný motivátor, ako odplata môže byť
podstatný.
Odmena nie je okamžitá a začiatočný úžitok môže byť
nízky.

DÁVKY NA RODINNÚ ZDRAVOTNÚ
STAROSTLIVOSŤ
Platené alebo dotované programy
rodinnej zdravotnej starostlivosti.

•

•
•

Je v záujme organizácie mať zdravých pracovníkov.
Má nízku motivačnú hodnotu, keďže čoraz viac organizácií
zabezpečuje bežnú zdravotnícku starostlivosť svojim
pracovníkom.

Schéma 2 Zvažovanie finančných odmien
Zdroj: Heller, 2001, upravené

ZÁVER
Motivácia človeka je téma, ktorá bude stále živá a bude sa meniť v závislosti od našich
potrieb a súčasne od potrieb ekonomiky. Cieľom motivácie každého zamestnanca je, aby
dosiahnuté pracovné výsledky boli spojené s možnosťou uspokojiť vlastné vnútorné potreby.
Každý zamestnanec má svoje individuálne predstavy o motivácii v zamestnaní. Pracovníci
sú platení za vykonanú prácu, ale snahou zamestnávateľov je mať také stimulačné programy,
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ktoré by viedli zamestnancov k dosiahnutiu výnimočných výkonov. Dôležitú úlohu zohráva
zvažovanie správnych finančných a nefinančných odmien.
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POSTGRADUATE STUDIES IN PROTECTION OF CRITICAL
INFRASTRUCTURE – PROJECT AIMED AT DEVELOPING KNOWLEDGE
IN PROTECTING CRITICAL INFRASTRUCTURE

Agata TYBURSKA
Abstract: Life and functioning of the modern person became unimaginable without the goods and services
created by an effectively operating complex infrastructure defined as critical infrastructure. Organization of
appropriate protection of critical infrastructure requires a well‐prepared group of senior managers who will
carry out protective tasks at all levels of public administration, in companies that provide critical goods and
services, as well as in state rescue services. The program of postgraduate studies in Protection of Critical
Infrastructure at the Department of Internal Security in the Higher Police School in Szczytno was created to
serve that idea. One of the aims of the presented educational offer is to develop among students a deep
awareness of essence and importance of proper key element protection both for efficient functioning of the
state and for security of its people. Thus, it is essential to gain appropriate knowledge, develop necessary skills
and feeling of joint responsibility for efficient and continuous functioning of key elements, and in case of failure
– to restore functions fast.
The material partially presents the results of experiments performed within post‐doctorate research
project nr ON 115 02 5536, Participation of the Police in protecting critical infrastructure in Poland at the
beginning of XXI century (protection of critical infrastructure to guarantee public order and security). The article
presents a project of the program for postgraduate studies in Protection of Critical Infrastructure at the
Department of Internal Security created to meet educational expectations.
Keywords: critical infrastructure, postgraduate studies, educational expectations

INTRODUCTION
Continuous technical and scientific progress keeps influencing both development of
culture and systematic raise of the level and quality of life. Universal and permanently
developing urbanization accompanying progress became the main foundation for dense
network of social and economic network. Such an infrastructure (including facilities and
institutions rendering services are vital for smooth functioning of the national economy)
gradually became a key element that provides living standards for the people (Tyburska, in:
Lisiecki, Sitek, 2011, p. 25). It appears that the very life and functioning of a person in the
modern world, fulfillment of his basic needs and expectations depends on efficient
functioning of key elements of the national infrastructure called critical infrastructure
(Tyburska, 2009). The system used to distinguish the elements of critical infrastructure does
not always follow the same methodology. In most cases it is based on the national key
systems securing its efficient functioning, providing guarantees of protection and public
order for its citizens (Critical Infrastructure Protection, 2008, p. 13–16, Radvanovsky,
McDougall, 2010, p. 1–26). Polish regulations define critical infrastructure as systems and
mutually bound functional objects contained therein, including constructions, facilities,
installations and services of key importance for the security of the state and its citizens, as
well as serving to ensure efficient functioning of public administration authorities,
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institutions and enterprises. These systems include (Art. 1, p.1 Law of 26 April 2007 on
Critical Management):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

energy, fuel and energy supply systems;
communication system;
tele‐information network systems;
financial systems;
food supply systems;
water supply systems;
health protection systems;
transportation systems;
rescue systems;
systems ensuring the continuity of public administration activities;
systems of production, storing, and use of chemical and radioactive substances
including pipelines for dangerous substances.

Functioning of critical infrastructure may be disrupted as a result of climate
phenomena triggering hard to control natural forces or as a consequence of human activities
(Tyburska, in: Sienkiewicz, Marszałek, Świeboda, 2011, p. 240).
Considering the importance, character and scale of threats guarantee of efficient
protection for critical infrastructure appears vital to secure the state and its citizens
(Tyburska, 2010). In order to ensure efficient functioning of critical infrastructure it is
essential both to provide the personnel (operators, public administration, and rescue
services) with appropriate education enabling them to carry out protective tasks, and to
develop the feeling of joint responsibility for security and continuous functioning of key
elements.
Postgraduate studies in Protection of Critical Infrastructure at the Department of
Internal Security were initiated due to the need to improve the professional level of public
administration personnel and rescue service workers as well as owners and managers of
critical infrastructure who carry out tasks connected with protection of the national key
infrastructure in their everyday work. Another aim of the postgraduate studies program in
Protection of Critical Infrastructure at the Department of Internal Security is to increase
commitment of the subjects managing key infrastructure by developing awareness that
proper critical infrastructure protection will ensure efficient functioning of the state and
secure lives of its citizens (Tyburska, 2010, p. 328).
Thus, within the Program (…) of studies the taken initiative (filling educational niche)
will allow increasing awareness of potential threats for the national key elements, realizing
the essence and importance of proper preparation of critical infrastructure protection, and
increasing coefficient of efficiency among operators, self‐government, public administration
personnel and rescue service workers carrying out tasks on key infrastructure protection.

1 EXPECTATIONS IN THEMATIC AREAS OF STUDIES PROGRAM
Striving for learner’s opinions about needs and expectations in order to increase the
professional level of personnel in protecting national key infrastructure we created a
questionnaire form directing it to representatives of public administration (main
departments of key ministries and central authorities, departments of Crisis management in
provincial authorities), companies (supplying basic goods and services), policemen (Police
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Headquarters, Provincial and local police departments), and representatives of other
subjects carrying out protective tasks for the national key elements (Tyburska, Zeszyty
Naukowe Gdynia, 2011, p. 155‐156). In order to prepare experimental tool the main study
was preceded by a pilot study (June 209) performed in a group of policemen participating in
training in the Higher School of Police in Szczytno.
Choice of the group for a pilot study was not accidental. It consisted of policemen
from local police departments employed in HQ cells who carry out protective tasks on
special protection of objects in their everyday work.
Pilot study showed the need to introduce several important corrections in the
prepared study tool. One of them was introduction of an open catalogue into the
questionnaire form where respondents could write their own propositions. As it was
mentioned before it was an open type catalogue which enabled addition of new positions
which had been missing there.
The study was conducted in the period between July and December 2009. It should
be mentioned that none of the respondents carried out any protective tasks for the national
critical infrastructure during that period. The main reason for that – as it was mentioned by
the respondents – was lack of executive regulations amended to the Crisis Management Law
(Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – Law of 26 April 2007 on Crisis
Management), which resulted in lack of criteria allowing to identify certain elements of the
national infrastructure as critical and to develop an appropriate list. Not all the addressees
whom the questionnaires were aimed for decided to take part in the study. Some
respondents denied participation explaining it by lack of executive regulations for
conducting the study in critical infrastructure, by the need to keep a business secret or by
the lack of time (Tyburska, Zeszyty Naukowe Gdynia, 2011, p. 156).
In the end 278 filled questionnaire forms were collected, and among them 84 from
companies/businessmen, 141 from Police units of different type, 15 from Provincial Offices,
10 from ministries and central offices, 28 from other subjects (Tyburska, Zeszyty Naukowe
Gdynia, 2011, p. 157).
Analysing results of the conducted study we should underline that all the
respondents pointed out the need of improving professional level in protection of critical
infrastructure although difference in preferences often depended on the respondents (each
of them could propose several topics or issues which according to him should be included
into the educational program. That’s why the number of given responses does not constitute
100 %).
Analysis of the results showed that the majority of the respondents are interested in
having the following topics in the educational program:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

methodology of elaborating plans for key element protection,
modern threats to national security,
legal regulations obliging the subjects to conduct protective tasks,
identification of critical elements,
participation of the Police in critical infrastructure protection,
terrorism,
crisis management,
elaboration of crisis management plans,
risk analysis,
cyberthreats.

314

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji – 2. ročník

The conducted study appears to show that the proposed preferences differed
depending on the subject of study. Having analysed the received results we could develop
the topics/issues proposed by the respondents into thematic groups that formed the basis
for creating separate subjects constituting postgraduate studies program. The content of the
program – both of separate subjects and program as a whole – was consulted with
representatives of scientific circles, experts in certain branches and future addressees of the
program. The assumptions of the program were presented at scientific conferences and
critical comments were taken into consideration when applying further improvements to the
Program.

2 PROJECT OF A POSTGRADUATE STUDIES PROGRAM IN CRITICAL
INFRASNTRUCTURE PROTECTION AT THE DEPARTMENT OF INTERNAL
SECURITY
According to the accepted assumption the postgraduate studies in Protection of
Critical Infrastructure at the Department of Internal Security are intended for:

• employees of public administration and institutions who are responsible for
organizing protective activities for critical (key) infrastructure among their job tasks;
• operators (independent and dependent owners), managers of objects, installations,
facilities or services of critical (key) infrastructure, their employees responsible for
performing protective tasks;
• officers of the Police, Border Guard, State Fire Services, Internal Security Agency who
carry out or supervise tasks connected with protection of critical (key) infrastructure.
.1.1.1.1
The main purpose of education in the postgraduate studies is to
prepare students for effective protection of the national critical infrastructure as
well as for cooperation with other subjects in the framework of activities
conducted both in the country and at the international level.
.1.1.1.2
It is assumed that having finished the postgraduate studies a
student should have knowledge and skills (Autonomia programowa uczelni …,
2010, p. 102 – 108) defined in the Program (…), i.e. knowledge in:

• national critical infrastructure threats, in particular terrorism and cyber threats;
• essence and importance of critical infrastructure protection for the security of the
state and its citizens;
• role of public administration authorities, institutions and rescue services in critical
infrastructure protection;
• policy and national security strategy, European Union and NATO in the sphere of
critical infrastructure protection;
• National Critical Infrastructure Protection Program (NPOIK);
• Crisis management system in the context of critical infrastructure protection;
• Protection of classified information and liability for breach of the regulations on the
classified information protection;
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• obligatory and special protection;
• use of mechanical and electronic protection of key elements;
• securing sea ports;
• mass accidents and catastrophes;
• psychology of threats.
Skills in:

• identifying threats to key infrastructure;
• risk analysis and assessment;
• identifying and prioritizing key elements;
• using legal regulations concerning critical infrastructure protection, obligatory and
special protection of the objects essential for country’s security and defense issues;
• compiling and marking of classified materials;
• compiling of documents concerning critical infrastructure protection;
• solving problems concerning the protection of classified information;
• managing models of securing, gaining and interpreting traces and digital proofs of
tele‐information network security breaches;
• forecasting, analyzing and estimating the consequences of natural disasters for the
national critical infrastructure;
• managing liquidation of consequences of terrorist attacks aimed at critical
infrastructure;
• creating and arranging plans of critical infrastructure protection and using experience
and good practice in creating plans of obligatory protection of objects, areas and
facilities and special protection of the objects essential for country’s security and
defense issues;
• creating plans of crisis management within critical infrastructure protection;
• creating and conduct training in crisis reaction to failure, destruction or disruption of
a key element;
• cooperating with public administration, owners and managers of key infrastructure
(exchange of information, use of good practice, activities within critical infrastructure
protection) in order to improve critical infrastructure protection;
• distinguishing basic errors committed in the prepared protection plan;
• preparing and presenting information for the society in case of threat and
cooperating with mass media;
• communicating in critical situations.
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The content of the program is planned for 218 teaching units presented during 2
terms. Lectures will be delivered during meetings in the Higher Police School in Szczytno
based on the studies’ plan and meeting timetable. A group shouldn’t exceed 30 people.
The content of the Program should be taught using two groups of teaching methods,
presenting and activating. A lecturer should have opportunity to choose the one that is
optimal for the subject, keeping in mind recommendations for particular topics, considering
educational goals that should be achieved according to the Program, educational content
and the amount of time the subjects are taught.
To achieve goals it is vitally important that teaching staff at the postgraduate studies
consist of both teachers and lecturers from the Higher Police School in Szczytno and experts
from Government Centre for Security, Ministry of Internal Affairs and Administration,
Academy of National Defense, as well as practitioners from the Police, Armed Forces, State
Fire Services, Border Guard, Internal Security Agency presenting high professional
qualifications in the sphere of national key infrastructure protection. We believe that
scientists and lecturers from other universities, academic centers and other institutions
having special knowledge and skills should be involved in conducting lectures in order to
realize the content of the Program (…).
The following requirements are established to complete postgraduate studies:
participation in the classes according to educational program, passing all the exams and
gaining all the credits for the subjects contained in the Program (…), and creation of a
protection concept for a chosen system (object, area, service, key installation) and
multimedia presentation of it (max. 15 min.) during the final exam.
Having met all the requirements a student will receive a postgraduate certificate in
Critical Infrastructure Protection.
The Program contains nine basic subjects and four additional subjects (a group of
supplementary subjects) that can be chosen by a student.
The basic subjects are:

• National security in light of modern threats;
• Natural disasters;
• Terrorism and the problem of critical infrastructure;
• Cyberthreats and critical infrastructure;
• Protection of personal data and classified information;
• Obligatory protection of objects, areas and installations;
• Special protection of objects vital for national security and defense issues;
• Critical infrastructure;
• Crisis management and critical infrastructure.
Supplementary subjects – among which a student may choose – include (subjects marked
with * in the text):

• Technical means of security in critical infrastructure protection;
• Contacts with community in crisis situations;
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• Medical rescuing service and psychological support during mass accidents and
catastrophes;
• Protection and security management of sea ports.
Each postgraduate student should choose at least one supplementary subject among
the proposed. A supplementary subject will be taught in groups of minimum 10
postgraduate students. Each subject in the Program (...) was determined by assumed
educational results defined by skills and competence which every postgraduate student
should gain. They are presented in the following table.
Table 1 Assumed educational effects for particular subjects of the Program
l.p.

Subject

1.

Basic subjects
National security in light of
modern threats

2.

Natural disasters

3.

Terrorism and the problem of
critical infrastructure

4.

Cyber threats and critical
infrastructure

5.

Protection of personal data and
classified information

Educational results – skills and competence

Definition of basic notions concerning state security and
policy and strategy of national security; interpretation
and systemization of modern threats; estimation of the
role of subjects constituting national security system as
well as of security policy in the EU and NATO.
Learning and understanding threats and consequences of
natural calamities for critical infrastructure, analyzing
predictable threats and estimation of plausible
consequences in order to increase effectiveness of
national key element protection.
Learning and understanding the essence of terrorist
threat in the context of smooth functioning of critical
infrastructure; systemization of knowledge about legal
regulations concerning fighting terrorism in the European
Union; forming skills of appropriate behaviour during a
terrorist attack, and managing liquidation of
consequences of terrorist attacks aimed at critical
infrastructure.
Learning and understanding the essence of cyber crime
threat in the context of smooth functioning of critical
infrastructure as well as organizations, national and
international enterprises cooperating in fighting cyber
threats; systemization of knowledge about tele‐
information network security, security models and means
of managing them; forming skills of gaining and
interpreting traces and digital proofs of tele‐information
security breaches.
Understanding the essence and importance of protection
of classified information in the context of smooth
functioning of critical infrastructure; liability for breach of
the regulations on the protection of classified
information; forming skills of creating and marking
classified materials; practical use of the gained knowledge
in solving problems concerning protection of personal
data and classified information.
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6.

7.

8

9.

10.

11.

12.

13.

Obligatory protection of objects,
areas and installations

Understanding the essence and importance of obligatory
protection of objects, areas and installations; forming
basic skills vital for creating a protection plan and
estimation of preparation of obligatory protection.
Special protection of objects vital Understanding the essence and importance of special
for national security and defense protection of objects vital for national security and
issues
defense issues; forming of basic skills necessary for
creating a plan of special protection; gaining skills for
using legal regulations concerning provisions for defense
in the aspect of critical infrastructure protection,
allocation due to organization of mobilization and
demand of release from military service
Critical infrastructure
Understanding the essence and importance of critical
infrastructure protection for national and EU security;
forming basic skills necessary for distinguishing key
elements, creating protective plans for key elements and
cooperating with public administration and operators in
improving critical infrastructure protection.
Crisis management and critical
Understanding the essence of crisis management system
infrastructure
in the context of efficient functioning of critical
infrastructure; forming skills for creating plans of crisis
management and preparing exercises for critical
infrastructure protection.
Supplementary subjects
Technical means of security in Understanding the importance of using technical means
protecting critical infrastructure of property protection in securing key infrastructure
elements; learning possibilities and rules of using
elements
technical means of protection and the binding
regulations. Forming skills for distinguishing basic errors
committed in prepared protection.
Communication with
Understanding the importance of information in
communities in crisis situations
communicating with communities in dangerous
situations; ability to create and present information and
cooperation with media in threatening situations
Understanding the essence of medical rescuing activities
Medical rescuing service and
during mass accidents and catastrophes considering
psychological support during
mass accidents and catastrophes psychological aspects connected with extraordinary life‐
and health‐threatening situations and the role of
psychological support in critical situations; ability to
communicate in extreme situations
Protection and security
Understanding economic specifics of seaports in the
management of sea ports
context of predictable threats and required level of port
security; identification of key elements, assessment of risk
probability and its minimization; elaboration of protection
plan elements describing and standardizing the rules of
organization and conduct of tasks concerning seaports
security.
Source: own work
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Each subject listed in the Program is determined with the amount of hours intended
for lectures and practical classes assigned for particular topic, and a form of assessment at
the end of course: exam or credit.
The main topics and their key points of particular subjects are presented beneath.
Subject 1: National security in the light of modern threats
1. National security threats – essence and basic problems
• National security – basic notions
• Globalization and national security issues
• Modern threats to national security (peacetime threats and wartime threats) –
characteristics and manifestations
• Modern threats to national security and national key element protection issues
2. National security system
• National security policy
• National security strategy
• Public administration in the national security system
• Subjects conducting tasks in the sphere of security and public order
• Report on national security threats
3. Security policy of the European Union and NATO as an element of national security
policy.
• European policy of security and defense
• Transatlantic partnership
• National security policy in the context of activities improving security of the region
Subject 2: Natural disasters
1. Natural phenomena
• Key notions of geophysics – sources of natural calamities
• Basic processes forming climate conditions on Earth
• Weather conditions
• Importance of knowing genesis of natural catastrophes for critical infrastructure
protection
2. Natural disasters and critical infrastructure
• Calamities connected with cyclones (gales, storms, convection, showers, hailstorms,
floods, landslides, mudflows, erosions, etc.)
• Influence of natural calamities on power engineering and building
• Influence of natural calamities on road, railway, air and sea transport
• Hoar frost, fogs, blizzards and snowstorms – manifestation and their influence on
power engineering and transport
• Cloudburst and floods – manifestation and their influence on national key elements
• Tsunami – areas of manifestation, consequences and security and forecast systems
3. Satellite detection and forecasting appearance of natural calamities
• Satellite detection in forecasting natural calamities
• Making forecasts for a country, continent and world
Subject 3: Terrorism and critical infrastructure threats
1. Terrorism – characteristics of the phenomenon
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•
•
•
2.
•
•
•
•
3.
•
•
•

Terrorism‐related threats in Poland
Characteristics of a modern terrorist
Terrorist strategies
Spheres of counter‐terrorism activities
Legal aspects of fighting terrorism
Counter‐terrorism system in Poland
Role and tasks of subjects responsible for fighting terrorism in Poland
Terrorism prevention and rules of behaviour during terrorist attack
Critical infrastructure protection in the context of terrorist threat
Terrorist attack as a crisis situation
Terrorist threats in the sphere of critical infrastructure
Crisis management in terrorist attack

Subject 4: Cyber threats and critical infrastructure
1. Basic issues of cyber crime
• Notion of cyber crime and critical infrastructure
• Cyber terrorist threats
• International regulations
• National regulations
2. Tele‐information security
• Security engineering
• Models of information protection
• Managing tele‐information security
• Methodology of tele‐information network security
3. Determining criminals and gathering digital evidence
• Procedures of revealing and securing traces of security breaching in the sphere of
critical infrastructure
• Analysis of secured operating data and contents of storage devices
• Cooperation with an expert
4. International cooperation in fighting cyber threats
• Cooperation within framework of Public Private Partnership
• Cooperation of law enforcement agency and judiciary
Subject 5: Protection of personal and classified information
1. Basic legal notions and security clauses of classified information
• Subject and object sphere of Act for the protection of classified information
• Basic notions
• Security clauses of classified information and their application
• Organization for protection of classified information
2. Access to classified information
• Eligibility for access to classified information
• Verification procedures
• Granting access to classified information
• Exchange and protection of information transmitted between participants of critical
infrastructure protection
3. Compilation and marking of classified documents
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• Information classification, security clauses and period of protection
• Marking materials with security clauses
• Compilation of classified documents
• Transportation and transfer of materials
4. Protection and rules of personal data protection
• Subject and object sphere of Act for the protection of personal data
• Basic notions
• Organization for protection of personal data and its competence
• Rules of processing personal data
• Securing database with personal data
• Registration of database
• Transfer of personal data abroad
5. Liability for breaching the regulation on personal data and classified information
protection
• Criminal liability
• Official responsibility
Subject 6: Obligatory protection of objects, areas and installations
1. Organizing obligatory protection of objects, areas and installations
• Legal regulations of obligatory protection
• Basic notions connected with obligatory protection
• Forms of protection. Organization, structures and conduct of protection
• Rules of organization of inner security services
• Actions of security services when objects, areas and installations under obligatory
protection are being attacked
2. Preparation and conduct of protection. Aim of protection.
• Analysis of ensuing and potential threats
• Tasks and duties of a security worker
• Estimation of means and forces
• Equipment and arms of a security worker
• Supervision and control of workers and subjects conducting protective tasks
3. Elaboration of obligatory protection plans
• Methodology of elaboration of protection plans
• Features of protection plans
• Co‐ordination of protection plans
Subject 7: Special protection of objects vitally important for national security and defense
1. Special protection of objects
• Legal regulations of special protection
• Participation of public administration in protecting objects vitally important for
national security and defense
• Participation of rescuing services in protecting objects vitally important for national
security and defense
• Special protection of objects by the Armed Forces
• NATO Infrastructure
2. Elaboration of obligatory protection plans
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• Methodology of elaboration of protection plans
• Features of protection plans
• Negotiation of protection plans, subjects participating in negotiations of protection
plans
3. Facilities for security issues in critical infrastructure protection
• Types of facilities for security issues
• Rules of using facilities for security issues in critical infrastructure protection
• Financing facilities
4. Militarization in critical infrastructure protection
• Aim and range of militarization
• Rules of functioning of a militarized unit
• Organizational rules of a militarized unit
• Position of a militarized unit
5. Allocation to militarized units and demand of release from the military service
• Allocation due to organization of mobilization
• Rules of allocating due to organization of mobilization
• Demanding release from military service
• Rules of demanding release from military service
Subjects 8: Critical Infrastructure
1. Critical infrastructure – basic problems
• Basic notions
• National security in the context of critical infrastructure threats
• Protection of population from damages of critical infrastructure
• Identification of critical infrastructure – other countries’ experience
• Building a system of critical infrastructure protection – good practice
2. Analysis and risk management in critical infrastructure
• Risk analysis
• Rules of risk management
• Strategies of risk protection
• Risk assessment and definition of critical infrastructure protection standards
• Risk assessment and definition of priorities in critical infrastructure protection
3. Critical infrastructure protection system in Poland
• Basic notions
• Legal regulations of critical infrastructure protection in Poland
• Identification and prioritization of national critical infrastructure
• Critical Infrastructure Protection as a process
• National Critical Infrastructure Protection Program (NPOIK)
• Tasks of government and local administration in critical infrastructure protection.
Role of Government Centre for Security (RCB) and ministers (central office directors)
responsible for critical infrastructure systems
• Role and tasks of owners (independent and dependant) of objects, installations,
facilities of critical infrastructure
• Role and tasks of rescue services in critical infrastructure protection
• Financing of undertakings to develop critical infrastructure protection
• Exercises in critical infrastructure protection (aim, form and participants)
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4.
•
•
•
•
5.
•
•
•
•

Cooperation in critical infrastructure protection
Goal of cooperation
Strategic level of cooperation
Operational level of cooperation
Cooperation of public and private sector in critical infrastructure protection
Concept of forming a safe space in critical infrastructure protection
Problem identyfication and analysis
Improving key element protection in the context of Defensible Space Theory
Assumptions of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)
Use of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) in key element
protection
6. Elaboration of plans of critical infrastructure protection
• Aim of objects, areas, facilities and systems of critical infrastructure protection
• Types of critical infrastructure protection:
‐ physical protection;
‐ technical protection;
‐ personal protection;
‐ tele‐information network protection;
‐ legal protection;
‐ plans for restoring functions of critical infrastructure element
• Methodology of elaborating protection plans
• Features of protection plans
• Protection plan negotiation
7. European Union – activities for critical infrastructure protection
• Security policy in the European Union
• Critical infrastructure protection – regulation of the European Union
• Identification and prioritization of European critical infrastructure
• European critical infrastructure protection program
• Cooperation of UE Member States in critical infrastructure protection – good practice
8. International cooperation in critical infrastructure protection
• Legal regulation of international cooperation in critical infrastructure protection
• Subjects entitled for cooperation
• Range and area of cooperation
• Cooperation with subjects, divisions, organizational units of the North Atlantic treaty
• Cooperation with subjects, divisions, organizational units of the European Union
Subject 9: Crisis management and critical infrastructure protection
1. Crisis management in the context of national critical infrastructure protection
• Legal regulations of crisis management
• Basic notions
• Threat analysis
• Phases of crisis management
• Crisis management system
• Workflow in crisis management teams
2. Preparations for crisis management
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• Characteristics of a district/ area / wojewodship (county) for crisis management
paying particular attention to key elements
• Crisis management plans
• Preparation of functional annexes for crisis management plans
• Elaboration of security network
• Cooperation in crisis management
3. Training as a form of preparation for crisis management and critical infrastructure
protection
• Methodology of conducting staff training
• Crisis management training for cases of key element failure, destruction or damage
4. Crisis management response
• Initiation of crisis management procedures
• Competence of subjects conducting tasks in crisis management
Subject 10: Technical means of protection in securing elements of critical infrastructure*
1. Introduction into security systems
• Introduction and unification of notions and definitions important for security system
planning
• Ammunition in bulletproof norms for doors, barriers, blinds, windows and
windowpanes
2. Mechanical security
• Role of mechanical protection in security systems
• Doors, blinds, windows, locks, fillers, padlocks and windowpanes – labels, antiburglar
and bulletproof classes
• Safes, treasury, night depositories
3. Electronic security
• Alarm systems – norms, practice, system components
• Sensors in fire detectors and burglar alarms
• Systemy ochrony zewnętrznej
• CCTV monitoring systems, PN EN 50132‐7 norm
• ACC access control system, access blocking PN EN 50133
• Integration of security systems, errors in security systems
Subject 11: Communication with communities in crisis situations *
1. Informing the community about crisis situations
• Cooperation with mass media as a form of creating the image
• Informing the community about threats
• Role of mass media in presenting the information in crisis situations
2. Information management in life‐threatening situations
• Case analysis
• Preparation of strategies for mass media cooperation
• Rules of providing information in large‐scale life‐threatening situations
3. Contacts with mass media in threatening situations
• Preparation of press releases and communiqué
• Public appearance – giving interviews, press conferences
• Giving speeches in front of a television camera
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Subject 12: Medical rescuing service and psychological support during mass accidents and
catastrophes *
1. Mass accidents – catastrophes
• National system of medical rescuing service
• National system of rescuing and firefighting service
• Cooperation of rescue services at the site
• Mass accidents, threats (biological, chemical, radioactive), catastrophes and natural
disasters (System S.T.A.R.T.)
• Evacuation from the site
2. Conflict and catastrophe medicine
• Basic notions
• Risk of a health catastrophe
• Management in conflict and catastrophe medicine
3. Psychology of threats
• Difficult psychological situations in the face of extreme threats
• Human reactions in life‐threatening situations
• Psychology of communication in life‐threatening situations
• Psychological support for people in crisis situations
• Crowd psychology in exterme situations
Subject 13: Protection and security management of seaports *
1. Seaport infrastructure
• Legal regulations in forming policy of port protection – national, international and EU
aspect
• Characteristics of port terminals
• Activities inside the port area
• Port, its surroundings and provision of security level – critical factors
2. Seaport security
• Port security assessment
• Services and institutions responsible for protection – port security management
• Role of public administration, the port and its users in shaping port security
• ISPS Code and port security
3. Threats and concepts of seaport security strategy
• Risk analysis
• Methodology of developing a port facility security plan
• Model structure of seaport security plan – integrated security system
The main body of the Program (…) consists of the following subjects: Critical
infrastructure, Crisis management and critical infrastructure protection, and Cyber threats. It
is mainly based on the need of connecting effective critical infrastructure protection with the
efficiency of crisis management system (Skomra, 2010). It should also be mentioned that
most elements of critical infrastructure are based on electronic interconnected systems
(Piekarczyk, Zimniewicz, 2010, ss. 56 – 64) and their failure may cause both large‐scale
material losses (Palmer, Shenoi, 2009) and social discontent en mass affecting public order
and security of citizens (Wolanin, 2005, ss. 13 – 22). Creating the Program (…) we intended
to develop in students the need of using long‐term experience which appeared as a result of
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introducing such forms of security as obligatory protection of objects, areas and facilities and
special protection of objects crucial for national security and defense.
Thus, the Program contains subjects concerning activities in these areas. In the era of
globalization and global threats it is vitally important to develop active international
cooperation and use good practice and solutions employed by other countries.

CONCLUSIONS
Educational programs at postgraduate studies should be adapted to the needs and
expectations of their addressees, and also should be arisen by the job market needs.
Considering that while developing the program of studies we conducted an insight checking
among recipients whose needs and expectations became our lodestar in choosing particular
information/topics. On the other hand we tried to remember about universal rules of
elaborating educational programs, we followed the thesis saying that a properly created
program should enable students to gain and widen knowledge, learn skills, obtain
qualifications as well as to form strong foundation. Specifying educational goals we assumed
that “… aims of adult education are usually presented as propositions directed straight to
the subjects, propositions among which they should choose the suitable ones, accept them
and apply to themselves. So, these are certain offers concerning the level one can achieve in
the process of his personal autonomous development…”125.
An important element of the initiative taken is engagement of both lecturers and
experts in critical infrastructure protection employed in government bodies or businessmen
into educational process. Prepared specialized studies inspire hope that awareness of
national key object threats126, importance of proper protection for that type of
infrastructure and improvement of activities of subjects engaged in their protection. We
believe that the program of postgraduate studies in Critical infrastructure protection at the
Department of Internal Security is a proposition aiming at supporting those who are
responsible for conducting protective tasks for national key infrastructure as a part of their
work duties. That support should become one of links in a chain of integrated activities
conducted for critical infrastructure protection in Poland.
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POLITICAL PARTY DISCIPLINE AS A PART OF THE REGION
DEVELOPMENT

Olga M. TYTARENKO
Abstract: The article is devoted to general questions of country‐building. All the processes are under
consideration from the point of view of political organizations’ (parties) involved and the parties go after the
line of party disciplines not only during the electoral time, but also all the time being in the government. The
article emphasizes the importance of party discipline for the development of a region.
Keywords: political party discipline, country, party, country building, political stability, political process.

Awareness of the need for an independent public‐political existence ‐ this is what
distinguishes the nation from the people as ethnographic mass, implements a nation's right
to its own state, to enter into the world community as a subject, not the object of the
historical process. The Idea of countrybuilding, ways and means of struggle for its
implementation, the search for optimal forms of state power organization, the analysis of
causes that lead to loss of political, economical, cultural independence, were and remain the
main problems of the world scientific political thought at all historical periods of its
development.
A political party from one side is a voluntary union of citizens, connected with the
ideological community, striving to acquire power, or to participate in the implementation of
the authority of the state. From the other ‐ part of the population, class, social strata or
layers.
Institute of political and social parties is the result of socio‐economic and socio‐
cultural evolution of the society. The place and role of parties in the political system,
relations between them are influenced by ethno‐cultural and demographic processes,
historical traditions, religion, etc of the country and is formed of the same process of the
country’s parts ‐ regions. In the training, monographic series, reference literature there are
more than 200 definitions and is called more than 30 different varieties of the party. This is
due to the increased interest of scientific thought to the question of functioning of this
socio‐political phenomenon, as well as the complexity of identifying its main essential
characteristics.
Crystallization of the party functions, process of party formation and development of
its most typical ways of activity in the political system were already carried out in the
centuries‐old process of formation and functioning of this political institution.
Already in the times of Aristotle spontaneously formed political groups were called
parties. Parties were temporary associations to support of a particular person. Circling
around a political figure, his supporters and followers concentrated and coordinated action,
that allowed them to achieve the set goals.
The end of XVII ‐ beginning of XVIII century was marked by birthof political systems
of Western Europe and America. Heralding a particular stage in the complication of the
industrial type political system, a party emerged as the instrument of the absolute monarchy
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limitation, the inclusion in the political life of the "third estate ", the statement in a society of
universal suffrage.
In the 19th century the party mainly strengthened its position in the political system
and have become an important mechanism for the company interests’ representation. The
process of mass formation (mainly in socialist parties), which started from the first quarter of
the XX century, outlined a number of qualitatively new trends, that in result changed leading
types of parties and their role in the political process of the various countries.
Modern stage of party development testifies that parties are not only public
organizations, but also one of the main elements of the political order and functioning of
public authorities. With the development of parliamentary, constitutional foundations of the
industrian and informational society, a party strengthened its political and legal status all
over the world. After the Second world war in constitutions of different countries appeared
relevant articles as to parties to take part in the country building and leading process. The
20TH century had the rather detailed legislation, which regulates their activities.
Encouraging pluralism of political life, the party of stabilized the system of power based on
the sustainable representation of interests of citizens. Thus, now the party is the
government, without which there can be elections as the main mechanism of formation of
the statehood, the legal conquest of the different layers of the population of the leading
political positions.
Party discipline is an essential condition of the organization and competitiveness of
the parties, the crucial condition for the implementation of the party organizations of the
requirements of the Program, the Statute, the decisions of party bodies and the party of
morality. Of particular importance is party discipline in the period of the struggle for power,
for the upholding and strengthening. The party can successfully fulfill its role only in the case
if it reigns tight conscious party discipline and when its steering center is a powerful
authoritative body with wide powers, using the general confidence of the party members
and non‐party masses. The nature of party discipline ‐ conscious discipline. Only conscious
discipline can be really iron, ideological and principled.
Elections to the legislative and local bodies of the country is an indicator of the
dynamics of the development of parties, of the effectiveness of some regional offices or
their ineffectiveness. Under other equal in the work of the two parties, organizations, staffs,
the key role plays the quality of their work. Usually wins the party, where intra‐party
discipline: the higher maintained a unified style election campaign products, are being
regularly work with local and primary branches, in a timely manner is distributed agitation,
reporting and informing the public about the party's activities.
Whether a party is a vertical formation, which can successfully operate only in
conditions of strict discipline and the sequence of actions (which are regulated by the
internal discipline of development, which is inherent in human nature). Party discipline is
based on a system of strict and transparent disciplinary measures. The system of disciplinary
measures ‐ this is a mandatory element of the party culture. Without party conscious
discipline whether the party is doomed. Party discipline is equally compulsory for all
members of the party rank and file and managers.
If you look at the state as a separate entity, you can also talk about the vertical. As
the state of the live according to the laws, which are reflected in the Constitution, Criminal
and other codes of ukraine, normative documents, and the party has the Statute, which
governs the behavior not only of party members in any situation, but also the reaction of the
party and its actions in certain circumstances.
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Indicator of quality, the aim of the work of each party is coming to power, but
qualitative indication of the party in power is the welfare of the citizens, the stability of the
political course of the country and its economy. As says the English proverb says, a good
power similar to the stomach: only notice then, when everything is going wrong. But the
power of the state is not only the leadership of the state in the capital. This is, first of all,
managers on the ground. And "sitting on the place of the same party members" ‐ quite
politically justified and expedient process. Then the local and national leadership, imbued
with the ideas alone, functioning in the framework of one party discipline (and, hence,
having a common political values and "foot "), will conduct the state of a single exchange
rate (places of power on the ground can, of course, not quite understand, for example, the
essence of the reforms, but, guided by the norms of party discipline, will clearly follow all
передписання), which will lead to the positive dynamics at the national level. Otherwise,
the situation will only deteriorate rapidly due to the imbalance of the system of state
management and explicit or disguised conflict between levels of government, the branches
of power.
If you touch a purely theoretical questions of party discipline in the process of the
establishment of the state, it is worth noting the following provisions. Political parties in
their modern understanding noticeably changed the world of politics, creating new
opportunities for public influence on power. The fact is, that earlier the rights of voters
"ended" with the completion of the elections. Elected candidate was not obliged to obey the
will of their voters. He is simply a representative of the company. With the formation of a
party the deputy does not show their own initiative, and sends the will of the party, based
on its support. Through his organization of the party turned out to be much more effective
than the individual parliamentarian in mobilizing public opinion, representation and
implementation of the political interests of social groups.
Violation of party discipline members of the party are a major step backwards from
the point of view of the development of democratic processes in the state. In fact, they
return the electoral process at the primary stage, when in the structure of the parliament, or
any other state structure of such a levelwho will win is the one, whose party of the majority
(by choice of the company, which gave her the advantage during the elections), and the one,
who can louder defend own point of view.
Historically, the party formed as representative structures which express certain
interest groups; as institutions, the opposition to the state and other political association; as
alliances of like‐minded people. But the phenomenon of the party is that, having realized its
goal is receiving power ‐ the party itself becomes a nation, that is beginning to form and
evolutionary or revolutionary, change the state to its schema. Lack of discipline in the ranks
of the party, on the one hand, threatens to split the party of education, and, consequently,
loss of power, and on the other ‐ the projected all over the country, leading her to a split,
impoverishment, and anarchy.
Thus, party discipline is an integral part of the development and prosperity of the
state.

Olga M. TYTARENKO
PHD, advanced professor
Kharkov, Ukraine
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TRANSNATIONAL COOPERATION TO FIND JOINT SOLUTIONS TO
COMMON PROBLEMS
Ivan UHER
Abstract: Promotes regional development through transnational cooperation, means, work together to find
joint solutions to common problems. The objective of the cooperation is to make our country or countries
respectively attractive place to invest, work and live in. In our paper we look into following strategic objectives
fostering innovations, internal and external accessibility and making attractive and competitive cities and
regions. Above mention strategies should help as succeed in highly competitive yet to great extend global
markets.
Keywords: innovation, internal and external accessibility, attractive and competitive cities

INTRODUCTION
The main aim of the strategy is to coordinate existing efforts in order to improve the
environmental conditions of the countries involved, as well as to stimulate growth and
balance development of the overall regions involve (Beck,2004).
The results of cooperation may, will generate results that will help make the countries
involve an innovative, clean, well‐connected and attractive place for its citizens. Public
authorities are responsible for setting the legal and institutional framework for
development, and to allocate public resources to the measures agreed. Public authorities
must be fit to act at transnational level. Thus they are the main target group and the main
beneficiaries of transnational cooperation. The private sector has become an important
partner when planning future investment. Keeping in mind the diversity of economic and
social development, of traditions and culture in the region involved. This renewable spirit of
joining forces is encouraging and achievable by any means. Hove ever to accomplish that, we
need joint effort to overcome challenges that well naturally occur down the road. The above
mention strategy will hopefully prove that there is no other way to succeed in ever more
global markets.

FOSTERING INNOVATIONS
Innovation commonly described as successful production, assimilation and
exploitation of novelty in the economic and social spheres. Today, this is largely associated
with measures by which regions and their economic actors adjust to the global economy.
The priority should focus on facilitation of transnational transfer of technology & knowledge,
in particular targeted at small and medium size enterprises (SMEs). Another objective is to
strengthen the capacity of people for absorbing new knowledge. To achieve that we need to
establish transnational structures for supporting generation of innovations towards the
regions leading technologies and for SMEs stimulation of transnational interactions between
enterprises, institutions and public authorities towards commercializing the inventions and
territorial expansion of clusters. More over creation and application of good practice in the
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public support to the innovation sources as well marketing regional capacities and success
stories in international activities of the innovation sources.
Similarly facilitate the technology transfer and diffusion of knowledge across the region.
There is a need for development of financial organizational, legal and administrative support
frameworks at the transnational level for technology transfer institutions.
Creation of transnational structures should in particular serve for better access to
rural‐ peripheral areas of the regions, to knowledge based economy and to better access of
SMEs to knowledge and competence available in the region. We should set up joint pilot
implementation of transnationally relevant innovations in the region relevant innovations in
the region companies, notably in SMEs. Harmonize national and regional level support
schemes for technology transfer and diffusion of knowledge between the countries. No less
strengthening the social capacity in generation and absorption of new knowledge, plus
strengthening the co‐operation of education facilities and structures in higher and further
education or life‐long learning for more efficient diffusion of knowledge across the countries
There is a need facilitate of networking and exchange of good practices across the
countries on education and other public policies, which shape the innovation environment.
At the same time implement a strategies improving communication of various support
organizations for the benefit of diffusion of knowledge across countries. Further, creating a
joint pilot solution on attracting people of different age, gender and profession to innovation
issues and on promotion of entrepreneurship and spirit of innovation in the countries
involve. Above mention will ultimately increase absorption of knowledge among various age
groups.

INTERNAL AND EXTERNAL ACCESSIBILITY
The objective of internal and external accessibility is to increase the areas of external
and internal accessibility through development of transnational solutions diminishing the
functional barriers to diffusion of innovation and to traffic flows. The priority addresses
transport imbalances that will minimize the impact of barriers for smooth transport of goods
and passengers.
We should support development and deployment of solutions to improve
interoperability with regard to connections and links between transnational‐regional
networks addressing worst cases, highlighting good examples and creating new ones
(Safranski,2011). At the same time planning and implementing schemes for the extensions
and connecting sections of transport corridors. Creating an action plans for optimizing air
transport connections in the countries in the context of sustainable development, economic
growth and accessibility.
Preparing for investments and raising quality of public transportation catering for
better connectivity of disadvantaged areas (e.g. remove areas, areas with low and scattered
population pattern etc.). Promoting elaboration and testing models of sustainable
transportation alternatives that will include the use of bio‐fuels and improvement of public
transportation systems in urban areas. Establish testing and territorial impact assessment of
solutions in transport adjusted to low population density. Increased demand for transport
infrastructure and services. Harmonize transport policies across countries and with
translation to comprehensive regional development policies, supplemented with education
actions. Lastly create institutional arrangements for integrated policy and decision‐making
on transport, environment and health. Stimulate further integration within existing
transnational development zones and creation of new ones (aimed to better exploit socio‐
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economic potential of the adjacent territories). Preparation of multimodal transport
solutions aimed at combating bottlenecks and missing links along transnational transport
corridors and allowing transforming them to transnational development zones at the same
time testing and dissemination of models and tools for efficient management of
transnational development zones.

ATTRACTIVE & COMPETITIVE CITIES AND REGIONS
The objective is to ensure co‐operation of metropolitan regions, cities and rural areas
to share and make use of common potentials that will enhance the identity and
attractiveness for citizens and investors. The priority concentrates on making the cities and
regions more competitive at the European scale both by hard (e.g. investments) and soft
measures (e.g. marketing, enhancement of environmental quality, synergy, between
activities of public and private actors). It also gives room for preparation of strategies, action
programmes, policies and subsequent investments in order to enhance competitiveness and
territorial cohesion. Here we should focus on strengthening metropolitan regions, cities and
urban areas as engines of economic development. Constitute joint actions of cities and
regions to improve and implement relevant action programmes and policies at the
international, regional levels, which deal with economic development. More so prepare for
investments and joint practical solutions to improve the supply of high quality socio‐
economic services at the regional level (in e.g. sectors of health, public transportation,
education, employment etc.)
Implementation of action plans guiding the economic transformation with smaller
and less dense settlements particularly partnership composed of regional and national
authorities as well as private and social actors (Safranski,2011). There is a kneed for
preparation of practical solutions at the regions to improve economic relations among and
between metropolises and small and medium‐sized cities also creation of urban‐rural
partnership tackling common development problems (e.g. suburbanization, increased
commuting, joint energy savings, alternative and renewable energy management, solutions
to link urban and rural tourism etc.). No less important is development and implementation
of common adaptation strategies for rural areas in need of conversion to maintain and
increase employment opportunities.
Its also essential to create cross‐sectoral and territorial development strategies at
international level to guide socio‐economic transformation of the region as well preparation
and implementation of transnational adaptation strategies actions and models addressing
demographic changes and migratory processes, including strategies for social, economic and
environmental rehabilitation of industrially degraded areas (Pullmannova, 2010), never the
less development of international tourist products based on the area’s cultural heritage and
natural assets. And lastly, strengthening social conditions and impact of regional and city
development. And that involves a joint action in the field of public health to counteract
major communicable diseases and to address social and environmental factors of health
problem. As well increase security and promote rescue assistance in case of natural
disasters. Set up good governance practice in the public domain and better involvement of
public actors in transnational territorial development and implementation of cross‐sectoral
strategies. Never the less counteracting social exclusion of immigrants, disable persons and
other groups vulnerable to segregation or social problems.
Above mention approaches is aim at improvement of territorial potential of the
region, minimise the differences in the level of socio‐economic development, resolve issues
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of common concern for all the countries involve. This approach incorporates aspect of socio‐
economic competitiveness and sustainable management of the natural resources. We
expect that above mention approach will follow the principles of trans‐national respect,
integrate territorial approaches, preparing investments of transnational relevance and
develop transferable results that are better visible. The over all approach is oriented at
internal and external accessibility that is improvement by the means of transport solutions,
information and communication technology. Creation of transnational solutions which
overcome functional barriers to diffusion of innovation and traffic flows at the same time
integration of existing strategies and creation of new transnational links.

CONCLUSIONS
In above mention concept fostering innovation means focus on facilitating generation
and dissemination of innovations across nations. Fostering innovations in natural and other
sciences ( technical science etc.), but also in non‐technical innovations, namely business
services, design and other market‐related skills, that ultimately lead to making social group
of citizens fitter for generating and absorbing knowledge. At the very end propagation of co‐
operation of metropolitan regions, cities and rural areas for better attractiveness for citizens
and investors is by any means less important. We should create action programmes and
policies to make cities and regions more competitive engines for economic development.
Strengthens urban‐ rural partnerships and support a viable economic transformation of
areas with less dense settlements. At the same time we should not forget joint action
dedicated to social sphere of regional and city development.
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OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A JEHO VPLYV NA
REGIONÁLNY ROZVOJ NA SLOVENSKU

Martin VAVREK, Barbora NÉMETHYOVÁ

Abstrakt: Táto práca sa zaoberá analýzou významu Operačného programu Životné prostredie a jeho vplyvu na
regionálny rozvoj na Slovensku. Prílišný centralizmus, ktorý sa však v posledných rokoch zakonzervoval v
systéme využívania štrukturálnych a regionálnych fondov spôsobil to, že Slovenská republika výrazne zaostáva v
možnostiach využitia disponibilných zdrojov. V národnom systéme eurofondov sa stal hlavným negatívnym
determinantom problém nejasných priorít a prístup určitých mocenských elít, ktorý zasiahol aj Operačný
program Životné prostredie. Práca sa preto venuje aj tejto oblasti.
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ÚVOD
Po vstupe Slovenska do EÚ dostal pojem regionálneho rozvoja nový rozmer,
vzhľadom na možnosti čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov. V dvoch
programových obdobiach získala krajina na realizáciu projektov v oblasti regionálneho
rozvoja možnosť vyčerpať finančné prostriedky v celkovej sume 12,2 miliárd eur, pričom
čerpanie podstatnej časti týchto prostriedkov (cca 11 miliárd eur) bolo naplánované na
súčasné programové obdobie rokov 2007‐2013.
Operačný program životné prostredie sa stal jedným z pilierov programovacieho
obdobia na roky 2007 – 2013. Mal výrazný potenciál stať sa motorom regionálneho rozvoja
na Slovensku, zvyšovať zamestnanosť, ochranu životného prostredia, znižovať regionálne
disparity, či zlepšiť infraštruktúru. Bohužiaľ sa v poslednom období stal hlavným negatívnym
determinantom problém nejasných priorít a prístup určitých mocenských elít, ktorý
výrazným spôsobom zasiahol aj Operačný program životné prostredie, čím sa proces
naplnenia strategického cieľa rapídne spomalil.

1 OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A JEHO VÝZNAM
Operačným programom Životné prostredie sa označuje programový dokument
Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie pre sektor životného
prostredia na roky 2007 – 2013. Štruktúra materiálu a obsahová náplň jednotlivých kapitol
vychádzali z nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11.07.2006, ktorým sa ustanovili všeobecné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde
a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušilo nariadenie (ES) č. 1260/1999 .
Financovanie Operačného programu Životné prostredie je zabezpečené z Európskeho
fondu regionálneho rozvoj a Kohézneho fondu, pričom podľa článku 37 ods. 2 všeobecného
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nariadenia obsahuje samostatné prioritné osi pre každý z uvedených fondov a samostatný
záväzok za každý z fondov. V súlade š článkom 35 ods. 1 všeobecného nariadenia je OP ŽP
vypracovaný na národnej úrovni.
Význam OP ŽP vyplýva už z jeho samotnej podstaty. Oblasti environmentalistiky,
infraštruktúry životného prostredia, ochrany prírody a ďalších oblastí životného prostredia sú
dnes natoľko aktuálne témy, že bolo nevyhnutné vytvoriť samostatný operačný program ako
jeden z nástrojov regionálneho rozvoja, ktorý by sa zaoberal práve touto problematikou.
Jeho veľkou výhodou je to, že vychádza z výsledkov analýzy súčasnej environmentálnej
situácie v Slovenskej republike a platných právnych predpisov EÚ a medzinárodných
dohovorov v oblasti životného prostredia. Jeho význam ako nástroja regionálnej politiky je
nespochybniteľný, keďže pomáha žiadateľom a investorom v oblasti životného prostredia
vytvárať dostatočné zdroje na trvalo udržateľný rozvoj. Okrem toho výrazným spôsobom
prispieva ku konvergencii SR k priemeru EÚ‐15 v oblasti environmentálnej infraštruktúry
a ochrany životného prostredia.
Globálnym cieľom OP ŽP je zvýšenie úrovne a zlepšenie stavu životného prostredia
a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia
environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a posilnenie
environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja. Z takto definovaného globálneho cieľa
je jasné, že Operačný program životné prostredie je kľúčovým nástrojom v procese tvorby
regionálnej politiky a regionálneho rozvoja na Slovensku. Okrem iného prispieva k naplneniu
strategického cieľa a síce výrazným spôsobom zvýšiť konkurencieschopnosť a výkonnosť
regiónov a slovenskej ekonomiky, znížiť regionálne disparity a zvyšovať zamestnanosť.

2 CHARAKTERISTIKA PROBLÉMOVÝCH ASPEKTOV V OBLASTI ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA SR
Analýza súčasnej situácie v oblasti životného prostredia na Slovenku si vyžaduje
samostatnú štúdiu a nie je ju možné charakterizovať len v krátkosti. Avšak je vhodné dať do
pozornosti niekoľko najviac problémových aspektov v oblasti životného prostredia. OP ŽP sa
prioritne snaží orientovať práve na riešenie týchto problémových oblastí, čím si Slovensko
plní zároveň záväzky, požiadavky a implementáciu opatrení, ktoré mu vyplývajú z právnych
predpisov EÚ v oblasti ochrany životného prostredia.
Prvou oblasťou, v ktorej má Slovensko značné rezervy a výraznejším spôsobom
zaostáva za vyspelými krajinami EÚ je pripojenosť obyvateľstva na sieť verejnej kanalizácie.
Rozdiel medzi Slovenskom a vyspelejšími krajinami činí až 28,5%.
Druhým a veľmi špecifickým problémom Slovenska je ohrozenie územia povodňami.
Povodne majú v spoločnosti často krát významný ekonomicko‐sociálny dopad. Výsledky
neriešenia tohto problému môžeme každoročne pozorovať a to už prakticky na území celej
SR. Nezabezpečenie prevencie a nevytvorenie adekvátnych opatrení na ochranu pre
povodňami bude mať za následok nárast nákladov na eliminovanie škôd spôsobených
povodňami a to nie len na majetku obyvateľstva, ale často krát aj na ľudských životoch.
Všeobecné ohrozenie rozvoja spoločnosti, socio‐ekonomickej klímy a zároveň zdravia
a životov obyvateľstva zaraďuje túto problematiku medzi prioritné oblasti rozvoja ochrany
životného prostredia.
Povodne, ktoré v posledných rokoch postihli územie Slovenska jasne ukázali na
alarmujúci stav. Okrem iného je značne nedostatočná aj úroveň hydrometeorologického
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informačného systému zabezpečenia. Operačný program sa snaží orientovať na budovanie
protipovodňových opatrení a systému predpovedného varovného systému.
Jedným z najvážnejších problémov, ktoré je potrebné riešiť v spojitosti s ohrozovaním
ľudského zdravia a skracovaním dĺžky života je aj ochrana ovzdušia. Bez uskutočnenia
ráznejších opatrení v tejto oblasti bude Slovenská republika v najbližších rokoch čeliť
zvýšeným finančným nákladom, ktoré sa pohybujú na úrovni 0,11% HDP ročne. Vysoký
podiel emisií znečisťujúcich látok z mobilných zdrojov, nevyhovujúca skladba palivovej
základne a nevyhovujúci stav odlučovacej techniky to sú najvážnejšie problémy, ktoré musí
Slovensko riešiť. Operačný program životné prostredie venuje ochrane ovzdušia značnú
pozornosť, čoho dôkazom je aj to, že jednou z prioritných osí je práve ochrana ovzdušia.
Veľmi dôležitou oblasťou, ktorej venuje Operačný program životné prostredie svoju
pozornosť je aj oblasť odpadového hospodárstva. Samotné ciele boli definované
v koncepčných dokumentoch EÚ a ratifikovaných SR, ktorých plnenie je pre SR záväzné.
Minimalizácia vzniku odpadov, ich zhodnocovania a oblasť separovaného zberu sú
momentálne najviac podporovanými oblasťami odpadového hospodárstva. V dlhodobom
období sa predpokladá celkový nárast množstva komunálneho odpadu, čo si vyžiada
nevyhnutnosť riešenia problematiky hlavne v oblasti separovaného zberu.
Špecifickým problémom Slovenska je vytváranie tzv. čiernych skládok. Takáto
environmentálna záťaž na životné prostredie nie je porovnateľná v žiadnej vyspelej krajine
EÚ. Nutnosť riešenia tohto problému ešte viac núti hlavne menšie regionálne municipality
zapájať sa do týchto aktivít. Jednou z možností ako dospieť k pozitívnym výsledkom
s minimálnymi nákladmi, predstavuje hlavne pre oblasť územných samospráv práve možnosť
čerpania NFP na intenzifikáciu separovaného zberu, tvorbu zberných dvorov, či možnosti
zhodnocovania odpadov.
Slovensko patrí medzi krajiny s veľmi rozmanitou paletou druhov, ekosystémov,
veľkou rozlohou chránených území. Na strane druhej však už dlhšiu dobu čelí problému
nedostatku finančných prostriedkov na ochranu prírodných hodnôt. Operačný program
Životné prostredie sa za posledné roky stal jedinou perspektívnou možnosťou ako efektívne
docieliť plnenie záväzkov vyplývajúcich z predpisov a normatív EÚ a medzinárodných
dohovorov, pričom paralelne dokáže riešiť aj úlohy zadefinované na národnej úrovni. Medzi
priority definované na národnej a lokálnej úrovni patrí hlavne ukončenie procesu budovania
súvislej európskej sústavy chránených území (NATURA 2000), ktoré vytvárajú členské štáty
nezávislé od svojich národných sústav chránených území.

3 PROBLÉMOVÉ ČERPANIE FINANČNÝCH ZDROJOV
3.1 Byrokratická záťaž projektov
Pri tvorbe žiadostí o nenávratný finančný príspevok svoj význam v posledných rokoch
získal aj externý projektový manažment. Hlavne v prípade eurofondov sa jeho význam
prejavil v značnej miere. V poslednom období sa množstvo žiadateľov obracia k externému
projektovému manažmentu a to z viacerých dôvodov. Jedným z týchto dôvodov sa hlavne
v poslednom období stala byrokratická záťaž projektov.
Administratívna záťaž spôsobuje hlavne subjektom verejnej správy, konkrétne malým
obciam problém zvládnutia zabezpečenia projektu hlavne z personálnej oblasti, keďže
väčšine projektov si implementácia vyžaduje mnohonásobne vyššie personálne kapacity než
aké majú k dispozícií. Procesy v rámci implementácií sú navyše náročné aj z hľadiska
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odborného, čo vedie k nutnosti využívania externých poradenských služieb od projektových
agentúr. Tieto aktivity automaticky znamenajú ďalšiu dodatočnú záťaž.
S problematikou nadmernej byrokracie sa v procese schvaľovania projektov
nestretávame len v príde implementácie, ale už aj vo fáze prípravy a podania žiadosti
o nenávratný finančný príspevok. Obce sú totiž mnohokrát pri príprave projektov
konfrontované s podmienkou nutnosti vypracovania podrobných finančných analýz,
odborných štúdií, či spracovania podrobnej projektovej dokumentácie vrátane podrobného
položkovitého rozpočtu. Tieto odborné analýzy tvoria povinné prílohy projektov, pričom bez
týchto príloh by žiadosti o nenávratný finančný príspevok neboli kompletné a nesplnili by tak
formálne kritéria. Obce sú tak nútené do prípravy projektov zapojiť odborné poradenské
spoločnosti.
3.2 Honba za prílohami
Byrokratická záťaž v posledných rokoch akcelerovala aj v Operačnom programe
Životné prostredie. OP ŽP sa stal synonymum pre pojem byrokracia v oblasti prípravy žiadostí
o NFP. Formálna štruktúra projektu takmer vždy presahuje 20 strán v rámci každej výzvy OP
ŽP, čo spôsobuje čím ďalej tým väčší tlak na žiadateľov v tom, aby vyhľadávali externé
odborné poradenské služby, pretože vo väčšine prípadov nie je žiadateľ na toľko odborne
spôsobilý, aby zvládol nástrahy formálnej a odbornej kontroly zo strany riadiacich orgánov.
Okrem týchto formálnych príloh, projekt skoro vždy obsahuje aj rozsiahlu finančnú analýzu
a v niektorých prípadoch aj prílohy, ktoré vydávajú až neuveriteľné dve desiatky úradov.
Okrem toho je potrebné brať do úvahy aj to, že projekt sa odovzdáva v niektorých prípadoch
aj v štyroch a viacerých kópiách, čo predstavuje spolu so všetkými ostatnými prílohami aj
vyše sto strán. To všetko vytvára ďalšie dodatočné náklady žiadateľov.
V mnohých prípadoch žiadatelia nie sú ochotní znášať tieto dodatočné náklady
a radšej využijú služby externých poradenských služieb. Z ekonomického hľadiska to je
pochopiteľné, pretože tento outsourcing je pre žiadateľov rentabilnejší než by tomu bolo
v prípade, žeby si žiadateľ tieto služby zabezpečoval z interných zdrojov.
Okrem priamych ekonomických nákladov musí žiadateľ počítať aj s časovou
náročnosťou prípravy projektu. Vo väčšine prípadov trvá len formálna časť prípravy projektu
desať až pätnásť pracovných dní. Vznikajú tak dodatočné obetované náklady, bez ktorých by
nebolo možné žiadosť o NFP pripraviť. Odborníci odhadujú, že tieto obetované náklady sa
vo finančnom ohodnotení pohybujú niekde v intervale od 5‐10 percent zo samotnej sumy
žiadaných prostriedkov, v závislosti od typu projektu a konkrétnej výzvy. Prerozdelením
celkového balíka eurofondov vo výške 11 miliárd eur, ktoré má Slovensko k dispozícií, sa
vyššie spomínané skryté náklady súvisiace s byrokraciou prerozdeľovacieho procesu na viac
než miliardu eur. Ak k tomu prirátame korupčné náklady, ktoré sú určitosťou prítomné,
náklady sa v extrémnych prípadoch vedia vyšplhať o dodatočných 30%. Je pochopiteľné, ak
časť nákladov smeruje na byrokraciu, pretože v tejto oblasti sa tomu jednoducho vyhnúť
nedá. Musíme brať do úvahy, že európska komisia vyžaduje projekty v písomnej podobe, je
nutné počítať aj finančnými analýzami o zmysluplnosti projektu, navyše ak žiadateľ dokladuje
svoju oprávnenosť nevyhne sa určitým nákladom, ktoré súvisia s touto činnosťou.
Paradoxom však ostáva prístup určitých riadiacich orgánov a národných úradníkov. Namiesto
toho, aby napomáhali systém zjednodušovať, vytvárajú naopak také prostredie, ktoré ešte
viac komplikuje už aj tak príliš prebyrokratizovaný systém. A tu sa opäť dostáva na scénu
externý manažment a poradenstvo. Externé poradenské spoločnosti dokážu takto nastavený
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systém absorbovať s oveľa nižšími nákladmi, preto sú ich služby vyhľadávané v posledných
rokoch v značnej miere.
3.3

Verejné obstarávanie – nevyhnutný externý manažment

Každý prijímateľ pomoci z eurofondov, ktorý na daný projekt dostane viac ako 50%
finančných prostriedkov, je totiž povinný uzatvoriť zmluvy, na základe ktorých bude
prebiehať plnenie predmetu projektu, prostredníctvom verejného obstarávania. A práve
verejné obstarávanie a jeho centralizovaný systém sa stali veľkou bariérou v procese
schvaľovania projektov. Keďže ide zo zákona o pomerne dlhý a nestabilný proces, nedá sa
vopred určiť, ako dlho bude trvať. Obstaranie, ale hlavne jeho kontrola môže totiž trvať od
troch mesiacov až niekoľko rokov. Avšak v prípade, že proces verejného obstarávania trvá
dlhú dobu, nemožno už hovoriť o efektívnosti a hospodárnosti využitia eurofondov.
Proces verejného obstarávania so sebou prináša nutnosť zabezpečenia tejto služby
u osoby, ktorá má oprávnenie vykonávať verejne obstarávanie. Žiadatelia o finančný
príspevok musia počas prípravy projektu vykonať verejné obstarávanie, keďže im túto
povinnosť ukladá samotná výzva. Na scénu tak vstupuje verejný obstarávateľ, ktorý klientovi
túto službu poskytuje formou externého manažmentu a riadenia obstarávania. Už samotná
podstata tohto procesu určuje jeho význam. V prípade, ak by bolo verejné obstarávanie
neúspešné alebo by napríklad bolo pre formálne nedostatky zrušené riadiacim orgánom,
v takýchto prípadoch musí žiadateľ počítať aj s reálnou hrozbou celkového zamietnutia už
schváleného projektu a to aj v prípade, ak by žiadosť splnila všetky odborné a formálne
kritéria stanovené výzvou. Hlavne v posledných rokoch sa tak význam verejného
obstarávania naplno prejavil, pričom najvýznamnejšiu rolu v tomto procese určite zohráva
kvalitatívna stránka externého poradenstva zo strany verejného obstarávateľa. Verejní
obstarávatelia a určité skupiny si začali uvedomovať význam verejného obstarávania
natoľko, že sa systém verejného obstarávania začal zneužívať určitými revíznymi postupmi.
Prostredníctvom takýchto praktík sa na trhu tvorí deformované konkurenčné prostredie,
dokonca sa na trhu verejného obstarávania pohybujú poradcovia, ktorí dokážu blokovať
procesy vyhlásených verejných obstarávaní, čím spôsobujú to, že aj pomerne jednoduché
obstarávanie môže trvať neúmerne dlho a napríklad pre malú obec stráca takýto proces
základný význam, pričom jej spôsobuje nemalé dodatočné transakčné náklady.
V porovnaní s tvorbou výziev alebo s procesom schvaľovania žiadostí, v prípade
verejného obstarávania výrazne absentuje snaha o celkové zefektívnenie. Pritom by stačilo,
aby sa dôslednejšie využívali možnosti aktuálneho platného zákona. Príkladom
transparentnejšieho postupu v rámci platného zákona by mohlo byť obstarávanie viacerých
tovarov a služieb v rámci jedného obstarávania. Jednak by takýto postup bol lacnejší a aj
následná kontrola celého procesu by bola jednoduchšia a menej nákladná. Ďalšou
alternatívou môže byť vytváranie centrálnych kontrakčných autorít. V tomto prípade sa
jedná o princíp toho, že ak niektorý zo žiadateľov dokáže nakúpiť tovar alebo službu
lacnejšie, mohol by sa ad hoc stať kontraktorom aj pre ostatných žiadateľov. Toto všetko
aktuálne platný zákon umožňuje. Bohužiaľ sa tieto možnosti zákona využívanú v minimálnej
miere. Koordinačné riadiace orgány sa práve naopak mnoho krát stretávajú s nie príliš
transparentným verejným obstarávaním, čo je ďalší z dôvodov toho, prečo celý proces
verejného obstarávania a jeho následná kontrola sú tak časovo náročný a zdĺhavý proces. Tu
však vystupuje do popredia iný závažný problém v rámci čerpania eurofondov a síce problém
klientelizmu a korupcie.
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4 KLIENTELIZMUS A OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Okrem nadmernej byrokracie, ktorú vytvárajú národní úradníci pri schvaľovaní
a implementácií projektov, sa veľkým problémom eurofondov stala korupcia. Problém
klientelizmu pri schvaľovacom procese nie je novinkou, EÚ sa s ním stretla už v minulosti
a stretáva sa s ním dodnes. Totiž prostredie, v ktorom sa rozhoduje o prerozdelení
európskych peňazí je mnoho krát nastavené tak, aby vyhovovalo určitým záujmovým
skupinám. To sa potvrdilo v posledných rokoch aj na Slovensku. S nadsázkou možno
konštatovať, že z eurofondov si určité politicko‐podnikateľské prostredie skupiny spravili svoj
privátny biznis, pričom sa absolútne zabúda na prvotnú prapodstatu týchto finančných
prostriedkov, ktorými sú znižovanie nezamestnanosti, vyrovnávanie regionálnych disparít
a zvyšovanie výkonnosti ekonomiky.
Neefektívnosť a netransparentnosť nakladania s verenými zdrojmi sa pri určitých
konkrétnych výzvach OP ŽP vyšplhali do tak obrovských čísel, že musela zasiahnuť do
prerozdeľovacieho procesu samotná Európska komisia. Slovensko pravdepodobne kvôli
výrazným formálnym nedostatkom, predraženým rozpočtom projektov a celkovou
netransparentnosťou súťaží príde o časť sľúbených finančných prostriedkov, ktoré mu boli
vyčlenené v rámci programovacieho obdobia 2007‐2013. V žiadnom prípade sa nejedná
o zanedbateľné sumy, ale práve naopak sa tieto straty pohybujú rádovo v miliónoch eur. Za
programovacie obdobie 2006‐2008 takto Slovensko prišlo o čiastku 99,2 milióna eur (v rámci
všetkých operačných programov). V období 2009‐2010 sa síce chybovosť výrazne znížila (cca
55 tis. eur), no aj napriek tomu táto celková strata predstavuje značné zaťaženie na štátny
rozpočet. Európska únia totiž časť už zrealizovaných projektov nepreplatí, to znamená, že sa
na ne zložia všetci daňoví poplatníci.
Korupcia a klientelizmus sú jedným z najdôležitejších faktorov, ktorý negatívne
ovplyvňuje nielen čerpanie fondov, ale predovšetkým efektívne využívanie disponibilných
zdrojov. Pri využívaní fondov EÚ by nemalo ísť iba o čo najvyššie čerpanie, na čo sa často krát
zabúda. Ak sa fondy EÚ vyčerpajú na nezmyselné projekty a predražené služby, tak sa
v žiadnom prípade nedá hovoriť o spokojnosti s čerpaním týchto fondov. Avšak vo
všeobecnosti je možné konštatovať, že časť problémov Slovenska s čerpaním zdrojov zo
štrukturálnych fondov súvisí viac s nesystematickým a nekoncepčným prístupom politických
elít k eurofondom než s tým, že Slovensko trpí akútnym nedostatkom skúseností v tejto
oblasti.
Nie vždy sú však na vine len žiadatelia a ich formálne chyby. Systémové chyby sú
omnoho pálčivejší problém, ktorý výrazným spôsobom prispieva k tomu, že Slovensko
v čerpaní eurofondov výrazne zaostáva za okolitými štátmi. Množstvo chýb, ktoré NKÚ
minulý rok zistil, totiž vrhá zlé svetlo aj na riadiace orgány, ktoré sú v prvom rade
zodpovedné za účelnosť využitia poskytnutých zdrojov. Každoročne nás na to upozorňuje aj
Brusel vo svojej hodnotiacej správe, bohužiaľ chyby sa stále opakujú. Jedným z hlavných
dôvodov tohto stavu je fluktuácia pracovníkov na každej úrovni. Politické nominácie sú len
jedným príkladov toho, ako neefektívne sú tieto riadiace orgány vedené. So zmenou vlád sa
menia aj vedúci odborov, tí silnejší sú zaťažovaní nadbytočnou prácou. Kontroly a audity (z
rôznych príčin) neprebiehajú dostatočne alebo sú zámerne ignorované, pri čom hlavnú rolu
v tomto prípade hrá stranícka orientácia.
Mimovládne organizácie a odborníci v oblasti čerpania pomoci z EÚ varujú pred
týmto problémom. Poukazujú na fakt, že jedinou cestou ako zabrániť ďalším problémom
v čerpaní zdrojov, sú systémové zmeny v riadení využívania fondov. Vyzývajú vládu
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a koordinačné orgány, aby svoju pozornosť upriamili na zmysluplné projekty, ktoré
prispievajú k zvýšeniu kvality života vo všetkých regiónoch SR. Okrem toho poukazujú na
zníženie zbytočnej a škodlivej byrokracie, ale hlavne na zabezpečenie vyššej transparentnosti
vo všetkých fázach rozhodovania a schvaľovania projektov, ako aj na proporcionálne
zastúpenie socioekonomických partnerov projektov. Takéto systémové zmeny by totiž
s určitosťou priniesli zvýšenú úroveň čerpania, no netreba zabúdať ani na účelnosť,
zmysluplnosť a efektívnosť projektov. Preto je potrebné uskutočniť aj zmeny v oblasti
verejného obstarávania, aby sa zabezpečil korektný proces, v ktorom by sa skoncovalo
s neefektívnym vynakladaním na predražené a zbytočné tovary a služby.
4.1 Finančné ohodnotenie externého projektového manažmentu – determinant špirály
problémov
Externý projektový manažment hrá v príprave žiadostí o NFP a pri implementácií
projektov významnú rolu. Jeho význam v poslednom období rastie, pričom vo väčšine
prípadov je využitie služieb externých poradenských spoločností omnoho rentabilnejšie
a odborne a kvalitatívne spôsobilejšie. Na trhu externého projektového manažmentu sa čím
ďalej, tým viac objavujú nové spoločnosti a firmy, ktoré vytvárajú nové konkurenčné
prostredie a tlak na znižovanie cien. Tento fakt sa výrazným spôsobom potvrdil v poslednom
období. Tak napríklad na porovnanie sa ceny za vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok v Operačnom programe Životné prostredie pohybovali na začiatku
programovacieho obdobia v rozpätí od 2 500,00 – 4 000,00 EUR v závislosti od zložitosti
a druhu projektu. V roku 2011 sa už ceny pohybujú v rozpätí od 700,00 – 2 500,00 EUR.
Takže je tu patrný pokles cien, pričom hlavným determinantom poklesu bola práve zvýšená
konkurencia na trhu s externým projektovým manažmentom. Avšak táto pozitívna
externalita ovplyvnila ďalšie oblasti súvisiace s prípravou projektov. Tým, že klesli ceny za
vypracovanie žiadostí o NFP, stala sa táto služba dostupnejšou aj pre menšie jednotky či už
z privátneho alebo verejného sektora. Tento fakt mal za následok to, že v poslednom období
pozorujeme rapídny nárast podaných žiadostí. Na prvý pohľad sa môže zdať, že sa jedná
o pozitívum, avšak treba si uvedomiť, že na druhej strane každá výzva je finančne
obmedzená, pričom treba brať do úvahy fakt, že peniaze nebudú delené tzv. „na hlavu“, ale
individuálne. Ak rastie počet žiadateľov o finančný príspevok, úmerne s tým rastie vo finále
aj počet neúspešných uchádzačov, keďže disponibilné zdroje sú limitované. De facto to
znamená zníženie percentuálnej pravdepodobnosti úspešného schválenia projektov. Takto
nastavený systém tak zákonite so sebou prináša vo finále nelichotivú štatistiku nízkej
percentuálnej úrovne čerpania prostriedkov a zároveň poukazuje na fakt neefektívneho
prerozdelenia alokácií v rámci jednotlivých operačných programov a ich prioritných osí.
Navyše tento systém vyvoláva v neúspešných uchádzačoch pocit frustrácie a zbytočne
vynaložených nákladov. Vzniká tu určitý „začarovaný kruh“, čo vytvára dodatočnú špirálu
problémov. Tieto deformácie automaticky vytvárajú priestor na klientelizmus a korupciu
a ešte väčšie zakonzervovanie celého systému.
V poslednom období je neprehliadnuteľný najmä jeden fakt. Tým, že sa systém
eurofondov na Slovensku stal príliš centralistický a zakonzervovaný, začali pôsobiť v tejto
oblasti určité záujmové skupiny, ktoré deklarujú vysokú pravdepodobnosť schválenia
projektov. Samozrejme, že takáto skrytá lobby so sebou prináša dodatočné transakčné
náklady. Tieto náklady sa potom automaticky premietajú do vyšších rozpočtových nákladov,
ktoré často krát prevyšujú reálne trhové ceny. Celý proces sa tak výrazným spôsobom
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predražuje a roztáča ďalšiu špirálu problémov. Ako príklad možno uviesť to, že čím sú tovary
a služby v rámci projektov predražené, úmerne na to klesá počet úspešných uchádzačov
o finančný príspevok, keďže disponibilné zdroje v rámci jednej výzvy sú limitované.
Riešenie rýchlejšieho čerpania eurofondov by bolo potrebné zabezpečiť zmenou procesu
prerozdeľovania zavedením princípu „nárokovateľnosti“. Každý záujemca, ktorý splní
základné podmienky stanovené vo výzve, by tak mal mať nárok na pridelenie eurofondov po
prejavení záujmu predložením jednoduchej stručnej žiadosti. Poradie záujemcov by sa malo
určovať na základe koeficientu potrebnosti (miera nezamestnanosti, nízka úroveň
infraštruktúry, atď.). Navyše je jednoznačne potrebné zmeniť prístup byrokratického
aparátu. Namiesto princípu hľadania chýb ex‐post, by sa mal stať prioritou prístup aktívneho
odstraňovania problémov a neefektívnych výdavkov (práve tu je priestor na zapojenie
sprostredkovateľských orgánov na úrovni samosprávnych krajov).

ZÁVER
Prílišný centralizmus, ktorý sa v posledných rokoch zakonzervoval v systéme
využívania štrukturálnych a regionálnych fondov spôsobil to, že Slovenská republika výrazne
zaostáva v možnostiach využitia disponibilných zdrojov. V národnom systéme eurofondov sa
stal hlavným negatívnym determinantom problém nejasných priorít a prístup určitých
mocenských elít, ktorý zasiahol aj Operačný program životné prostredie. Tento aspekt
navyše umocňuje ešte ej fakt, že Operačných program Životné prostredie má príliš široký
záber pôsobnosti. Hoci sa momentálne najviac kritickým aspektom zdá to, že krajina čerpá
disponibilné zdroje z OP ŽP príliš pomaly, nemusí nakoniec tento problém hrať v konečnom
zúčtovaní až tak významnú rolu ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Tento fakt sa potvrdil
aj v minulom programovacom období, kedy sa vyčerpalo skoro 100% dostupných zdrojov,
avšak efektivita čerpania ďaleko zaostala za očakávaniami občanov. Napriek minutým
peniazom totiž stále pretrváva oprávnená nespokojnosť občanov s úrovňou infraštruktúry,
stavom a kvalitou informatizácie vo verejnej správe, nehovoriac o neudržateľnosti
a dočasnosti pracovných miest vytváraných projektmi realizovaných za pomoci
štrukturálnych fondov. Ak sa k tomu pripočíta „daň“ v podobe neuveriteľného plytvania
zdrojov, klientelizmus a korupcia, celková efektivita vynaložených zdrojov sa rapídne znižuje.
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VÝSLEDKY VOJENSKÉHO ŠKOLSTVA PRE ĎALŠÍ ROZVOJ
SPOLOČNOSTI A PRE ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY REGIÓNU
V OBLASTI KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU

Jana VITOVSKÁ, Miroslav KELEMEN, Pavel NEČAS

Abstrakt: Strednodobým zámerom nášho štátu je posilňovanie pripravenosti ozbrojených síl a občianskeho
charakteru bezpečnostnej politiky a obrany štátu aj prostredníctvom spoločného vzdelávania a špecializovaného
výcviku bezpečnostnej komunity. Cieľom úsilia je prispievať k rozvoju vojensko‐policajných a civilných
spôsobilostí Slovenska pre plnenie medzinárodných bezpečnostných záväzkov štátu, pre prevenciu a reakciu na
situácie ohrozujúce bezpečnosť občanov. Projekt Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov
v oblasti krízového manažmentu s využitím simulačných technológií má ambíciu prispievať k praktickej realizácii
uvedenej spoločenskej objednávky štátu a prispievať aj k zvyšovaniu pripravenosti regionálnych orgánov štátnej
správy na riešenie krízových situácií.
Kľúčové slová: spôsobilosti, bezpečnostná politika, krízový manažment, bezpečnosť občanov.

ÚVOD
Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 konštatuje, že
vytvoriť podmienky pre rozvoj vedy a techniky a rýchlejšie zavádzanie výsledkov výskumu
a vývoja do praxe si vyžaduje uskutočniť viaceré opatrenia v celom systéme vedy a techniky
na Slovensku, ktoré zohľadnia na jednej strane špecifiká jeho domáceho prostredia a na
strane druhej ciel a zámery Lisabonskej stratégie v oblasti vedy a techniky. Globálne faktory
ovplyvňujú bezpečnostné politiky krajín Európskej únie (Tyrala, 2009), ako aj edukačné
a výskumné politiky. Preto jednotlivé ciele a zámery budú zosúladené a previazané tak, aby
veda a techniky pružne reagovali na vnútorné (národné) a vonkajšie (medzinárodné)
požiadavky. Cieľom nášho úsilia je prispievať k rozvoju vojensko‐policajných a civilných
spôsobilostí Slovenska pre plnenie medzinárodných bezpečnostných záväzkov štátu, pre
prevenciu a reakciu na situácie ohrozujúce bezpečnosť občanov.

1 OPIS PROBLEMATIKY A ŠPECIFIKÁCIA CIEĽOV PROJEKTU
Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky v rámci Operačného programu
Výskum a vývoj, financovaného z Európskych štrukturálnych fondov, vyhlásila výzvu na
predkladanie projektov na modernizáciu a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja
na vysokých školách, aby prispievali okrem iného k zvyšovaniu rozvoja spoločnosti.
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
(AOS) predložila projekt „Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti
krízového manažmentu s využitím simulačných technológií“, ktorý reaguje na spoločenskú
požiadavku profesionálnej prípravy príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených zborov,
vybraných civilných odborníkov verejnej správy a samosprávy, v oblasti riešenia krízových
situácii ohrozujúcich bezpečnosť občanov.
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Strategickým cieľom navrhnutého projektu je podpora výskumu štátnej vojenskej
vysokej školy – Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom
Mikulášu v Slovenskej republike, orientovaného na reálne využitie jeho výsledkov v oblasti
prípravy kľúčového personálu pre riešenie krízových situácií doma, resp. v rámci operácií
medzinárodného krízového manažmentu, v súlade s podporou prenosu novozískaných
poznatkov do praxe. Novou dimenziou je využitie aj vo vzdelávaní pracovníkov v privátnom
bezpečnostnom sektore (Mesároš, 2010).
Predložený projekt bol schválený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
a v súčasnosti sa začínajú realizovať jednotlivé aktivity k špecifickým cieľom projektu, ktoré
súčasne umožnia zvýšiť mieru spolupráce vedecko‐výskumných inštitúcií so spoločenskou
a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií.
Špecifické ciele projektu sú nasledovné:
1. Vytvoriť didaktický postup v oblasti krízového riadenia,
2. Vybudovať pracovisko pre simulovanie a modelovanie krízových situácií a stavov,
3. Aplikovať výsledky výskumu v oblasti krízového riadenia,
4. Zefektívniť výskum a vývoj prostredníctvom integrácie najnovších prvkov
informačných a komunikačných technológií.

2 POSTUP RIEŠENIA PROJEKTU, PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY A ICH VERIFIKÁCIA
DO 08/2011
Projekt „Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti krízového
manažmentu s využitím simulačných technológií“ bude riešený vytvorením didaktického
postupu, ako súboru spoločenskovedných poznatkov použiteľných pri riešení otázok
krízového riadenia a realizácie diagnostických procesov v národnej, prípadne
v medzinárodnej dimenzii.
Na základe spracovania štúdie realizovateľnosti a vytvorenia laboratória prípravy
personálu pre krízové situácie – v rámci Simulačného centra AOS, dôjde k vybudovaniu
komplexného pracoviska pre simuláciu krízových situácií, ktoré umožní modelovanie určitých
krízový stav a situáciu (podľa typových scenárov krízových situácií) nevojenského charakteru.
Na základe didaktických postupov krízový štáb (orgán krízového riadenia) vyberie
najvhodnejší postup riešenia krízovej situácie, čím by malo dôjsť k vytvoreniu základných
predpokladov na elimináciu krízových stavov. Zámerom riešiteľského kolektívu je
perspektívne umožniť modelovanie a konštruktívnu simuláciu:

- povodní,
- kontaminácie vybraného územia,
- teroristické útoky na vybrané objekty kritickej infraštruktúry,
- narušenie ochrany objektov alebo bezpečnosti chránených osôb,
- priemyselná havária,
- havária pri preprave toxického odpadu, nebezpečného nákladu,
- zemetrasenie, zosuv pôdy,
- epidémia a pod.
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Na základe postupne spracovaných typových scenárov krízových situácií, bude možné
overiť skúsenosti z reálneho života, z nasadenia síl a prostriedkov Integrovaného
záchranného systému Slovenskej republiky, skúsenosti Ústredného krízového štábu, ďalších
orgánov krízového riadenia, skúsenosti z oblasti civilnej ochrany, zdravotníckej služby,
Policajného zboru Slovenskej republiky a Hasičskej a záchrannej služby.
V súčasnej dobe neexistuje nástroj, ktorý by umožňoval modelovanie, simuláciu
a výcvik kľúčového personálu pre riešenie krízových situácií a ktorý by umožnil komplexný
pohľad na variantné riešenia problému, s využitím poznatkov a ponaučenia z prípadných
chýb z minulosti, bez rizika zničenia, či poškodenia techniky, budov, ale najmä strát alebo
ohrozenia ľudských životov.
Aplikáciou výsledkov výskumu do praxe je možné vytvoriť pracovisko pre prípravu
personálu v oblasti riešenia krízových situácií, na ktoré reaguje krízový štáb hodnotením
situácie, spracovaním informácií, analýzou variantných riešení situácie a prijatím opatrení,
v kontexte koordinácie dostupných zdrojov na riešenie krízovej situácie. Takéto pracovisko
umožní na základe vytvorených didaktických postupov a typových scenárov krízových
situácií:
- overiť činnosť riadiacich orgánov krízového manažmentu (v rámci štátnej správy
a samosprávy, rezortov a pod.) pri reakcii na krízovú situáciu, pri organizovaní,
riadení, vykonávaní a kontrole záchranných prác, resp. použitia vyčlenených síl
a prostriedkov na riešenie krízovej situácie,

-

overiť reálnosť spracovania plánov ochrany obyvateľstva pri riešení mimoriadnej
udalosti,

-

overiť funkčnosť spracovanej dokumentácie relevantných subjektov,

-

overiť funkčnosť informačného systému v rámci krízového manažmentu,
integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany (komplexne aj parciálne),

-

overiť pripravenosť a efektívnosť nasadenia síl a prostriedkov ozbrojených síl pre
riešenie krízovej situácie, na ochranu životov a zdravia občanov, ich majetku, ako
aj spoločnosti.

Výhodou riešenia je už existencia simulačného prostredia systému OneSAF OTB, ktoré
je plne parametrizované pre vojenské ohrozenia a vojenské jednotky, čo umožní využitie
z veľkej časti existujúce technológie. Pre svoju špecializáciu aj na krízový manažment
a hrozby nevojenského charakteru potrebuje doplnkové moduly a simulátor jednotiek pre
civilné využitie, rozšírenie využitia databázy digitalizovaného terénu, resp. relevantného
geografického informačného systému a pod. Simulačné centrum AOS bude potom po
vytvorení didaktických postupov pre riešenie krízových situácií využiteľné aj pre prípravu
cvičení krízových štábov verejnej správy. Pripravením metodík a nastavením parametrov
simulátora pre konštruktívne entity sa pripravia základné predpoklady pre vykonanie cvičení
s využitím optimálnych typových scenárov krízových situácií, aj v rámci vysokoškolskej
prípravy a ďalšieho vzdelávania študentov vysokej školy. Projekt využíva aj získané poznatky
z oblasti bezpečnosti informačných technológií (Sedlák a kol., 2009).
Predpokladáme, že rozširovaním výsledkov výskumu do praxe, v rámci spolupráce
partnerských vzdelávacích a výskumných inštitúcií, štátnych a privátnych subjektov dôjde k:

-

zefektívneniu profesionálnej prípravy odborníkov pre oblasť riešenia krízových
situácií, s využitím potenciálu civilných, vojenských a policajných ľudských zdrojov
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a technických kapacít, v rámci špecializovaného pracoviska na štátnej vysokej škole
(AOS),

-

zefektívneniu činnosti riadiacich orgánov (kľúčového personálu) pri plánovaní,
organizovaní, riadení, vykonávaní, kontrole a prijímaní opatrení na ochranu
životov, zdravia a majetku občanov (ľudských životov) a majetku, po vzniku
krízovej situácie,

-

reálneho hodnoteniu situácie, kalkulácie síl a prostriedkov potrebných na
zabezpečenie ochrany obyvateľstva v priestoroch ohrozených alebo zasiahnutých
následkami krízových situácií.

Do 08/2011 boli dosiahnuté dva nasledovné kľúčové výsledky v prospech splnenia
projektu:

-

-

bola spracovaná „Štúdia realizovateľnosti budovania a rozvoja Simulačného centra
AOS – pracoviska operácií národného a medzinárodného krízového manažmentu“
(Kelemen a kol., 2011),
v súlade s našim zámerom rozvoja bolo vybudované nové pracovisko Virtuálnych
simulátorov, konfigurácia, SW úprava simulačného nástroja pre vybrané
prostriedky jednotiek/zložiek zasahujúcich v rámci Integrovaného záchranného
systému Slovenskej republiky, preškolenie obsluhy/operátorov, praktické overenie
simulovaných procesov (jednotiek pozemného aj vzdušného komponentu
zasahujúcich jednotiek), skúšobná prevádzka pracoviska a kompatibilita aktivít
s počítačom podporovanými cvičeniami riadiacich pracovníkov/veliacich
jednotiek/krízových štábov, pracovisko bolo dňom 6.júla 2011 oficiálne uvedené
do prevádzky v rámci výchovno‐vzdelávacieho procesu.

Cieľom štúdie, riešenej ako inštitucionálny projekt v AOS, bolo pripraviť návrh ďalšieho
budovania a rozvoja Simulačného centra AOS v oblasti profesionálneho zamerania
špecializovaného
pracoviska
a materiálno‐technickej
podpory
neakreditovaných
a akreditovaných vzdelávacích aktivít, alebo výcviku personálu na tomto pracovisku, pre
plnenie úloh v rámci použitia síl a prostriedkov na území Slovenskej republiky a v zahraničí,
v rámci operácií národného a medzinárodného krízového manažmentu. Inštitucionálny
projekt AOS‐4‐4‐3/2010‐PVe 4.2.2.1 bol schválený v rámci „Plánu projektov vedy a výskumu
AOS“ na rokovaní Vedeckej rady AOS dňa 22. októbra 2010, ako spoločný projekt AOS GMRŠ,
APZ v Bratislave a vybraných partnerských inštitúcií: VŠBM v Košiciach, Lynx, s.r.o, Univerzita
Tomáše Bati v Zlíne ČR. Obsah štúdie je zameraný na návrh ďalšieho rozvoja v troch
oblastiach:

-

Modul: Ochrana a obrana kritickej infraštruktúry a ochrana vojsk v operáciách,

-

Modul: Ochrana obyvateľstva,

-

Modul: Virtuálne simulátory.

V Simulačnom centre AOS Liptovský Mikuláš boli nainštalované rekonfigurovateľné
virtuálne simulátory. RVS je určený pre taktický výcvik jednotlivcov, osádok a obslúh
zameraný na rozvoj taktických a komunikačných schopností v oblasti velenia a riadenia.
Simulátor môže byť konfigurovaný na rôzne typy pozemnej i leteckej bojovej alebo nebojovej
techniky. Simulátor slúži pre výcvik osádok v bojovej alebo nebojovej činnosti a k výcviku
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vzájomnej súčinnosti v rámci osádky i jednotky. Môže byť využitý pre výcvik, ale aj ako
prostriedok rozohry riadiaceho cvičenia v rámci realizovaného CAX. Má rozhranie pre
vzájomné prepojenia pomocou protokolu DIS verzia 2.0.5, čím je kompatibilný pre použitie
so simulačným nástrojom OTB.
Ako základné programové vybavenie je použitý operačný systém Microsoft Windows
7 64‐bit Professional. Software Alligátor tvorí hlavný modul rekonfigurovateľného
virtuálneho simulátora, ktorý je rozšíriteľný pomocou prídavných modulov, reprezentujúcich
jednotlivé konfigurácie a ďalšie podporné prostriedky simulácie. Všetky moduly sú
implementované s využitím najmodernejších technológií a sú spúšťané v dynamickom
prostredí Microsoft.NET Framework. Pre konfiguráciu hlavného modulu a prídavných
modulov sú použité konfiguračné súbory vo formáte XML, ktoré sú ľahko čitateľné a
rozšíriteľné. K zobrazovaniu výslednej simulovanej scény je použitý v súčasnej dobe jeden z
najpokročilejších, najmodernejších a najvýkonnejších obrazových generátorov ‐Virtual
Reality Scene Generator v.5 firmy MetaVR. Obrazový generátor je schopný vykresliť scénu s
množstvom detailov a pohyblivých modelov, simulovať počasie, hmlu, výbuchy a množstvo
ďalších javov. Obrazový generátor VRSG (Virtual Reality Scene Generator) umožňuje
paralelné synchrónne zobrazenie niekoľko nezávislých výhľadov na jednom a viacerých
monitoroch na jednom zobrazovacom kanále a paralelné a synchrónne zobrazenie pomocou
definovaného množstva zobrazovacích kanálov. Každý zo zobrazovacích kanálov je schopný
zobraziť prekrytia so zámernými krížmi a ďalšími informačnými, funkčnými či ovládacími
prvkami. Obrazové generátory VRSG komunikujú s SimHostom pomocou protokolu DIS
a ChannelSurfer, ktorý umožňuje oproti protokolu DIS nastavovať pokročilé parametre
zobrazovacieho kanálu.
Terénna databáza a 3D modely, využívané v simulátoroch RVS sú vo formáte MDX,
respektíve HPS, ktorý je spoločný ako pre simulačný, tak pre vizualizačný subsystém. Efekty
použité v zobrazovacom subsystéme sú vo vlastnom formáte generátora obrazu.

ZÁVER
Profesionálna príprava personálu pre kvalitné plnenie úloh v rámci krízového
manažmentu, integrovaného záchranného systému štátu a civilnej ochrany si vyžadujú
inovatívne aktivity vo všetkých oblastiach spoločnosti. Projekt Akadémie ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši „Vývoj metód, foriem a postupov
v oblasti krízového manažmentu s využitím simulačných technológií„ má ambíciu prispievať
k rozvoju civilných, vojenských a policajných spôsobilostí štátu pre krízové situácie doma
a bezpečnostné operácie v zahraničí. Významným praktickým výstupom z projektu bude
ponuka vzdelávacích aktivít pre prípravu vybraného špecializovaného personálu v uvedenej
oblasti v rámci celoživotného vzdelávania, v spolupráci s partnerskými inštitúciami a
s akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Silnou stránkou pri riešení projektu sú skúsenosti pracovníkov Akadémie ozbrojených
síl, partnerských vzdelávacích inštitúcií, štátnych organizácií a orgánov na národnej úrovni,
skúsenosti vojenského personálu z operácií medzinárodného krízového manažmentu
v zahraničí, skúsenosti pracovníkov nášho Simulačného centra AOS so simulačnými
programami a modelovaním cvičení prevažne vojenského charakteru, ale aj s krízovými
štábmi na rôznom stupni riadenia, skúsenosti z nasadenia Ozbrojených síl Slovenskej
republiky pri riešení krízových situácií, dostupnosť odborníkov, ktorí budú využívať simulačné
programy pre výskum a vzdelávanie pracovníkov vo verejnom a mimovládnom sektore,
spolupráca na regionálnej a lokálnej úrovni v prípade mimoriadnych udalostí,
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a v neposlednom rade spoločenský záujem o zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva v krízových
situáciách.
Prepojenie Simulačného centra AOS s pracoviskom vo Vojenskom výcvikom priestore
Lešť, nám vytvára novú dimenziu využitia dvojúrovňového simulovaného cvičenia
(rozdielnych orgánov krízového riadenia a pod.), s reálnym výcvikom nasadených jednotiek
v tomto priestore, aj s využitím živej simulácie (senzorov umiestnených na tele zasahujúcich
príslušníkov a pod.) pre podporu činnosti orgánov krízového riadenia (velenie jednotiek).
Perspektívne je možné prepojenie s podobnými pracoviska využívajúce platformu
simulačných technológií aj mimo rezort obrany, so vzdelávacími alebo výskumnými
organizáciami doma aj v zahraničí a pod.
Článok bol spracovaný v rámci riešenia projektu „Vývoj metód, foriem a postupov
v oblasti krízového manažmentu s využitím simulačných technológií“, operačného programu
2620002 OP Výskum a vývoj; Prioritná os 2 – podpora výskumu a vývoja, Opatrenie 2.2
Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe; Kód výzvy
Agentúry Ministerstva školstva SR: OPVaV‐2009/2.2/04‐SORO.
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ĽUDSKÝ KAPITÁL ZÁKLAD PRE ZNALOSTNÚ EKONOMIKU

Viera VLČKOVÁ, Alžbeta IVANIČKOVÁ

Abstrakt: V príspevku sme sa zamerali na oblasť ľudských zdrojov v súvislosti so zabezpečovaním ich sústavného
vzdelávania. Využívanie
znalostí sa stáva fundamentalným determinantom globálneho, národného
a regionálneho dlhodobého rozvoja a konkurencieschopnosti. Znalosti, stelesnené v ľudskom kapitále
a vyjadrené sústavným vzdelávaním patria k jedným zo základov ekonomických zdrojov. Znalostná ekonomika
tvorí predpoklad vytvorenia konkurenčného prostredia v krajine, ale aj v regióne a sila konkurenčnej schopnosti
sa synergicky prejaví v celej ekonomike a spoločnosti. Krajiny V4, ktoré si v príspevku všímame , majú pre
znalostnú ekonomiku vytvorené základné predpoklady.
Kľúčové slová: ľudský kapitál, vzdelanie, konkurenčný región, znalostná ekonomika.

ÚVOD
Ľudský kapitál, jeho kvalifikácia a kompetencie stelesnené v pracovnej sile sú jedným
z dôležitých pilierov sociálno‐ekonomického rozvoja regiónu/krajiny a rastu ekonomiky.
Pre ekonomiku má veľký význam dobrý vzťah medzi ľudským kapitálom a produktivitou
práce. S narastúcim významom znalosti pre ekonomiku a spoločnosť, vzrástol aj záujem o
ľudský kapitál.
Posun smerom k poznatkovej ekonomike má za následok rastúci záujem o tzv.
knowledge ‐ intensive pracovnú silu. Podnetom bol aj rozvoj IKT a iných nových technológií,
ktoré vyžadovali určitú úroveň vzdelávania pracovnej sily. Na dosiahnutie takejto pracovnej
sily, je potrebné investovať do kvality primárnych, sekundárnych a terciárnych národných
vzdelávacích systémov. Investície do vzdelávacích systémov pomôžu zvýšiť účasť na trhu
práce .Avšak zameranie sa na vzdelávanie pre budúce generácie nepostačuje v období
rýchlych technologických zmien, je dôležité sa zamerať aj na zvyšovanie účasti dospelých v
ďalšom vzdelávaní. Z tohto hľadiska vznikajú otázky, ktoré je potrebné riešiť nielen na
národnej úrovni, ale aj na existujúcich globalizačných procesoch, ktoré ovplyvňujú ľudské
zdroje:
- Ako majú jednotlivé krajiny pristupovať k vytváraniu národného systému
vzdelávania a aké nástroje vytvoriť, aby ľudské zdroje reagovali na výzvy
znalostnej ekonomiky?
- Aké stratégie sú úspešné pre zvyšovanie kvality ľudského kapitálu z hľadiska
prístupu k vzdelávaniu?
- Na aké priority upriamiť pozornosť, resp. investovať do zabezpečenia
vysokokvalitného primárneho, sekundárneho a terciárneho vzdelávania a do
zlepšenia systému kvality vzdelávania?
- Ktoré prístupy z verejného a súkromného sektora posilňovať, aby sa vytvárali
účinné väzby medzi vzdelávaním, trhom práce a podnikaním?
- Aká by mala byť úloha IKT a rôznych školení pri zabezpečovaní
rozvoja ľudských zdrojov?
- Aké prístupy prijímať pri zabezpečovaní celoživotného vzdelávania?
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-

Ako podporovať väzby medzi vzdelávaním, prácou a učením, v zmysle rastúceho
ekonomického významu vedomostí?

Najvýznamnejším intelektuálnym aktívom rôznych subjektov z hľadiska
hodnototvorného procesu je jednoznačne ľudský kapitál. V znalostnej ekonomike každý
proces štartuje s ľuďmi, ktorí so sebou prinášajú nové myšlienky a poznatky o tom, ako
možno vyrábať to, čo chce zákazník, preto je ľudský kapitál najdôležitejším zdrojom pre
tvorbu inovácií.

1 TEORETICKÝ VSTUP DO PROBLEMATIKY ĽUDSKÉHO KAPITÁLU
K tomu, aby veda prinášala nové poznatky, aby adekvátnu časť z nich aplikovaný
výskum a vývoj čo najrýchlejšie „vstrebával“ a spredmetnil ich do inovovaných produktov
a služieb je ako nositeľ tvorivého procesu potrebný človek vyzbrojený znalosťami, ktoré si
v spojitosti s dynamikou inovačných zmien a spoločenských potrieb kontinuálne dopĺňa
a rozvíja. Znalostná ekonomika predpokladá trvalo vzdelávajúcu sa spoločnosť, v ktorej
každý jednotlivec bude po celý život svoju kvalifikáciu zvyšovať a s meniacimi sa potrebami
rozvoja spoločnosti ju spoluvytvárať. Povolania typické pre industriálnu éru v podstate
odumierajú. V súčasnosti v EÚ v priebehu 10 rokov zastaráva približne 80% technológií,
v dôsledku čoho ročne zaniká zhruba 7% pracovných miest a vzniká približne rovnaké
percento nových.
Potenciál, umožňujúci vytvoriť z požadovaných informácií a znalostí požadovanú
finálnu hodnotu sa odvíja od ich polarizácie, rozmiestnenia a inteligentného využitia – v tom
je práve kvalita každého jednotlivca, ktorý s nimi dokáže narábať tak, aby vlastný inovatívny
potenciál transformoval cez proces učenia sa do optimálne vytvorenej hodnoty v procese.
Vo svete existuje množstvo odbornej literatúry, ktorá je venovaná znovuobjaveniu
hospodárskeho významu vzdelávania a o ktorom tvrdí Papadopoulos (1994), že vzdelávanie
je základom pochopenia novej globálnej znalostnej ekonomiky. Organizácia OECD a Svetová
banka vo svojich publikáciách zdôrazňujú význam vzdelávania a odbornej prípravy ľudských
zdrojov ako kľúča k účasti na rozvoji v novej globálnej znalostnej ekonomike. Avšak
upozorňujú aj na ďalší aspekt, že narastajúce znalostí majú významné politické dôsledky na
organizáciu výroby, zamestnanosť a kvalifikačné požiadavky.
Druker P. (1993) a Porter (1990) zdôrazňujú, že znalosti sú základom pre národnú
ekonomiku v rámci medzinárodného trhu práce. Thurow (1996) naznačuje, že „dnes
vedomostí a zručností sú jediným zdrojom komparatívnych výhod a stali sa na konci
dvadsiateho storočia základom hospodárskej činnosti“127.
Biela kniha, v ktorej je uvedená polemika o význame ľudského kapitálu (skúmanie
vzťahu medzi vzdelávaním, znalosťami a ekonomikou), najmä z hľadiska ekonomických teórií,
a to medzi neoklasickou ekonómiou a tzv. novou teóriou rastu, kde nie je vyjasnená úloha
vzdelávania lebo na jednej strane je tvrdenie, že vzdelávanie nemá priamy vplyv na kvalitu
ľudského kapitálu, a nová teória rastu zdôrazňuje úlohu vzdelávania pri formovaní ľudského
kapitálu a tvorbe nových poznatkov. Dôkazy síce nie sú jednoznačné, ale v ekonomickej
teórii existuje konsenzus, že
127
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- vzdelanie je dôležité a vedie k výskumným činnostiam, čo prispieva k rastu
produktivity,
- vzdelanie formuje kvalitu ľudského kapitálu, čo priamo ovplyvňuje akumuláciu
znalosti a rast produktivity,
V závere Bielej knihy sa uvádza, že „niet návratu k rozvojovým stratégiám z minulosti
a bolo by naivné spoliehať sa na úlohu trhu pri formovaní znalostnej ekonomiky“128
Ekonomické teórie zaoberajúce sa kapitálom vyjadrujú, že „ kapitálom sú statky ,
ktoré slúžia k výrobe ďalších statkov“ 129 Kapitál môže byť v podobe hmotnej, finančnej
a ľudskej. Každá z týchto podôb má svoje osobitosti. Teórii ľudského kapitálu, ktorá bola
rozpracovaná v 60‐tych rokoch 20.str. (Becker, G.S. 1964) predchádzali teórie rôznych
kapitálov vychádzajúcich z teórie tzv. klasického kapitálu. K teóriám o kapitáli, ktorý v sebe
zahŕňa nielen statky , ale aj človeka , okrem teórii o ľudskom kapitáli, zaraďujeme napr.
teóriu o sociálnom kapitáli, ktorá rieši sociálne vzťahy v spoločenstvách , alebo teóriu
o kultúrnom kapitáli, charakterizovaný kultúrnym poznaním.
G. Becker (1964) o ľudskom kapitále uviedol, že „ekonomický rast teraz závisí od
poznatkov, informácii, myšlienok, zručností a zdravia pracovnej sily. Investície do vzdelávania
zlepšujú ľudský kapitál, ktorý môže prispieť k ekonomickému rastu.“
V práci „Globalization of Education“130 autori Spring, J., Spring J. H uvádzajú
Anderson‐Levittovej model, ktorý vychádza z dvoch základných predpokladov:
- cieľom vzdelávania je vzdelaná pracovná sila schopná konkurencie v rámci
globálnej ekonomiky,
- hodnota vzdelávania je meraná podľa ekonomického rastu a rozvoja.
Vzdelaná konkurencieschopná pracovná sila by mala spĺňať podľa Svetovej banky,
resp. podľa OECD tieto predpoklady:
- Svetová banka za takúto pracovnú silu považuje, ak je schopná pracovať
s informáciou, vedecky a matematicky spracovávať informácie pre potreby
globálnej ekonomiky a je schopná celoživotne sa vzdelávať;
- OECD (Programme for International Student Assessment (PISA) zdôrazňuje, že
získaná gramotnosť musí zodpovedať požiadavkám modernej globálnej spoločnosti
a podriaďovať sa celoživotnému vzdelávaniu.
Existujú zásadne dva spôsoby, v ktorých najmä také subjekty ako firma, región alebo
štát môžu generovať (vytvoriť) alebo zlepšovať ľudský kapitál, ktorý je schopný tvoriť
poznatky, a to vplyvom z endogénneho alebo a exogénneho prostredia. S rastúcim záujmom
o úlohe poznatkov v ekonomike, je pozornosť sústredená na endogénne zdroje a na význame
získavajú také formy ako stimulácia výskumu a vedy a investovanie do vzdelávania, zručnosti
a školenia. Tento proces má svoje vyjadrenie v tzv. učení sa, učiacich sa regiónoch alebo
miest. V tomto kontexte rozlišujeme medzi kodifikovanými poznatkami (codified
knowledge), ktoré je možné štandardizovať a naučiť sa pomocou inštrukcií, návodov
a poznatkami nevysloviteľnými, nekodifikovateľnými (tacit knowledge), ktoré je možné získať
len vlastnou skúsenosťou a spoluúčasťou na danej činnosti (pomocou zaškolenia a praxou).
128
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Keďže podľa Makella a Malmberga (1999) v konkurenčnom prostredí stále viac a viac na
význame získava transfer tzv. tacit poznatkov, ich spätná väzba podmieňuje dôležitosť
vzdelávania ľudského kapitálu.

2 PRECHOD OD INDUSTRIÁLNEJ EKONOMIKY K ZNALOSTNEJ EKONOMIKE
Post‐industriálna spoločnosť je nová etapa spoločnosti, ktorá nasleduje po etape
priemyselnej éry. Post‐industriálna spoločnosť sa vyznačuje rozhodujúcim podielom sektora
služieb, vedy a vzdelania a zásadnými technologickými premenami. Dôraz sa kladie na rast
terciárnej sféry, technický pokrok, procesy urbanizácie a suburbanizácie, vznikajú rozsiahle
aglomerácie a metropoly. Ruka v ruke s nástupom post‐industriálnej ekonomiky prichádza
proces globalizácie.
Globalizácia sa chápe ako proces rozvoja ekonomických vzťahov v celosvetovom,
globálnom meradle. Je to fenomén svetovej ekonomiky, ktorý sa prejavuje rýchlym rastom
svetového obchodu, zvýšením tokov priamych zahraničných investícií, rastom objemu
medzinárodnej produkcie, rastom počtu nadnárodných spoločností, rastúcou integráciou
trhov. Treba ju chápať ako komplexný proces, ktorý má tri základné dimenzie: ekonomickú,
politickú a sociálnu. K týmto trom možno pridať aj kultúrnu či ekologickú.
K tradičným výrobným faktorom – práci, pôde a kapitálu – sa začínajú priraďovať
znalosti a inovácie ako nové výrobné faktory. Prechod k novej ekonomike sa obvykle spája
s rastúcim využitím informačných a komunikačných technológií vo všetkých sférach
ekonomických činností.
Pojmom nová ekonomika sa označuje aj spoločnosť založená na vedomostiach,
informačná spoločnosť, znalostná ekonomika131.
Rýchly vedecko‐technický pokrok na konci 20. str. zmenil povahu práce prinášajúcu
bohatstvo a to z fyzickej na duševnú. Ak stará ekonomika bola založená na práci a kapitále,
nová ekonomika je založená vedomostiach a nových technológiách. Pojem vedomostná
ekonomika sa začína používať na začiatku 90‐tých rokov 20. str. Drucker, P.F (1994/A)
konštatuje , že vedomostná ekonomika je charakteristická svojou globálnosťou, výnimočným
využívaním ľudského myslenia a poznania. Vyžaduje si vysokokvalifikovanú pracovnú silu,
ktorá vie vytvoriť novú hodnotu z vedomostí.
Priemyselná spoločnosť je dominantne založená na výrobných procesoch, ktoré
možno označiť za získavanie energie z prírody. Podstatou priemyselnej spoločnosti je výroba
vo veľkých priemyselných celkoch, ktorá je založená na pásovej alebo takmer pásovej
výrobe. Zisk sa tvorí vďaka ekonómii rozsahu (economies of scale). Ako sa však spoločnosť
rozvíja, dostupnosť kapitálových statkov sa zvyšuje, vo výrobe začína byť dôležitá
variabilnosť tovaru (rýchly technický vývoj a marketingové odlíšenie) a schopnosť neustále
preskupovať výrobu. Namiesto economies of scale nastupujú economies of scope
a economies of networks ako hybná sila zisku. Spotrebný tovar a služby vytvárajú stále vyšší
podiel v domácom produkte krajiny.
Post‐industrializmom sa rozumie spoločnosť, kde na priemyselnom základe vyrástol
nový druh ekonomiky, ktorý prebral úlohu ťahúňa hospodárskeho rastru. (Používame tu
názov post‐industriálna spoločnosť, zavedený Danielom Bellom, hoci od jeho prác v 60‐tych
a 70‐tych rokoch sa, prihliadnutím na jednotlivé aspekty tohto procesu, začalo hovoriť aj
131
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o informačnej spoločnosti, znalostnej ekonomike, či post‐fordistickom usporiadaní sveta,
ktoré analyzuje francúzska regulačná škola). Nová ekonomika je charakterizovaná vysokým
podielom služieb; vlastníctvo kapitálových statkov už nie je pre firmu dlhodobo
stabilizovanou výhodou, keďže finančný aj fixný kapitál sa pomerne rýchlo preskupuje;
economies of scale nehrajú takú podstatnú úlohu, ako v priemyselnej časti ekonomiky,
podstatná je flexibilná organizácia; vzdelávanie a učenie sa.
Koncepcia post industriálnej spoločnosti vychádza z tézy, že ťažisko ekonomiky
spoločnosti prechádza z priemyselnej produkcie statkov na sféru služieb. Pre industriálnu
spoločnosť bola charakteristická vysoká miera fyzickej práce a ťažba nerastných surovín,
masívnym zavádzaním strojov a post industriálna sa vyznačuje „prevahou sféry služieb nad
výrobnou sférou vďaka významu poznatkov“.
Tento prechod má za následok aj zmenu v štruktúre povolaní: ubúda miest
v priemysle a pribúda vo sfére služieb. Rastie význam poznatkov a zároveň sa aj zvyšuje
význam univerzít, ktoré produkujú odborníkov. Poznatky tvoria os, o ktorú sa opierajú nové
technológie, ekonomický rozvoj a vrstvy spoločnosti
Významnou tendenciou je postupná zmena výrobnej sféry zapríčinená znižujúcou sa
potrebou nekvalifikovanej či slabo kvalifikovanej pracovnej sily a zvyšujúcim sa počtom
pracovných miest vyžadujúcich viac duševnej než manuálnej práce. Príčinou je rozvoj
technológií, ktoré umožňujú zvládnuť prácu jednému človeku, ale s potrebnou kvalifikáciu,
na ktorú bolo kedysi potrebných desiatky zamestnancov. K tomuto trendu prispieva aj
vzájomne sa podporujúci rast životnej úrovne a miezd v priemyselne vyspelých krajinách. Pre
firmu je výhodnejšie vyrábať tovary náročné na manuálnu prácu v krajinách, kde je úroveň
miezd nižšia, teda snažia sa presúvať takúto výrobu do krajín „tretieho sveta“. V súvislosti
s týmto vývojom sa začína o prechode k post ‐industriálnej, prípadne informačnej
spoločnosti.
Pojem industriálna spoločnosť, zahŕňa rôzne formy spoločenskej organizácie, ktoré sú
bežné v krajinách s vyvinutou priemyselnou výrobou. Tento pojem sa používa preto, aby sa
práve podľa znaku „vyvinutá priemyselná výroba“ odlíšil tento typ spoločnosti od iných
typov. Je to veľmi dôležité kritérium, pretože ekonomický život a s ním spojená úroveň
priemyselnej výroby má v spoločnosti kľúčový význam. Hlavným momentom, ktorý odlišuje
priemyselnú spoločnosť od historicky predchádzajúcich typov, je racionálna deľba práce. Jej
pôsobením sa mení aj charakter spoločenských vzťahov (typ väzby) z neformálnej,
organickej, na formálnu, mechanickú. V priemyselnej spoločnosti narastá význam takej
sociálnej úlohy akou je pracovná, rovnako stratifikačná hierarchizácia sociálnych statusov sa
rozširuje o stratifikáciu statusov v povolaní. Pracovná rola sa stáva prostriedkom
spoločenského vzostupu, t.j. sociálnej mobility. Tieto procesy sa premietajú aj do
inštitucionálnej oblasti, napr. narastanie významu vzdelania v spoločenskom vzostupe vplýva
na mechanizmus školstva a profesionálnej prípravy. V industriálnej spoločnosti je človek
vystavený zvláštnemu druhu skúsenosti, preto aj táto spoločnosť musí mať svoj výklad sveta .
Vo výkladoch, ktoré vznikajú, má kľúčový význam predstava, že prírodný a spoločenský svet
môže človek zmeniť cieľavedomou racionálnou činnosťou, resp. aktom. Z toho plynie
motivácia pre presvedčenie jednotlivcov, že môžu zmeniť svoje spoločenské postavenie na
základe individuálnej iniciatívy. Z toho vyplýva aj požiadavka zodpovednosti jednotlivca za
jeho vlastné rozhodnutia. V tomto type spoločnosti sa teda predpokladajú aj postupy
racionálnej kontroly činnosti ľudí.
Vytváranie teórií informačnej resp. post industriálnej spoločnosti je spojené
s obdobím poslednej tretiny dvadsiateho storočia, kedy sa stalo zjavným, že industriálna
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spoločnosť dosiahla svoj vrchol a vyčerpala svoje rozvojové potenciály. Nástup post
industriálnej spoločnosti je spojený s nástupom modernej informačnej technológie, ktorá
postupne začala formovať novú podobu spoločnosti. Podľa Masudu základnou silou
transformácie jedného typu spoločnosti na iný je systém spoločenskej technológie, ktorý je
možné popísať nasledovnými štyrmi základnými charakteristikami:
-

Viacero rozdielnych druhov inovačnej technológie sa spája dohromady aby
vytvorilo jeden komplexný technologický systém.
Tento integrovaný systém technológie sa postupne rozširuje na celú spoločnosť.
Výsledkom je prudká expanzia nového typu produktivity.
Rozvoj tohto nového typu produktivity má spoločenský vplyv dostatočný na to,
aby priniesol transformáciu tradičných foriem spoločnosti na nové formy.

Nová ekonomika je ekonomikou, ktorá na rozdiel od „starej ekonomiky“ neobvyklým
spôsobom organizuje a využíva výsledky myslenia a vedenia ľudí, (Od pojmu „vedieť), a to
najmä ucelenú sústavu osobitných vedomostí, ktoré sú obsiahnuté vo víziách, stratégiách,
plánoch a zhmotnené v technike, technológiách, najmä v informačnej a komunikačnej
technike a technológiách. Nová ekonomika je charakterizovaná neustálymi zmenami, ktoré
niekedy prinášajú až nečakané možnosti ekonomického rastu, ale i neistotu a nestabilitu
podnikateľského prostredia.

3 UČENIE SA AKO NÁSTROJ ROZVOJA ZNALOSTNEJ EKONOMIKY
Poznatky sú stále viac považované ekonómami a politikmi za rozhodujúce pri
zabezpečovaní konkurencieschopnej ekonomickej činnosti a ekonomického rastu.
V krajinách OECD sa ekonomické diskusie v poslednom období zameriavajú na
efektívnosť vzdelávacieho systému, vzdelávacie inštitúcie a na výskumné inštitúcie. V
regiónoch, sú tieto inštitúcie považované za externality alebo kritické faktory, vplývajúce na
zvýšenie produktivity a na zabezpečenie komparatívnej výhody na svetových trhoch.
Vzdelávanie a ekonomický rast sú dva dôležité pojmy, ktorá determinujú dve štádia
vzdelávania, a to individuálne štúdium a organizačné učenie.
Individuálne vzdelávanie sa vzťahuje na osobné získavanie vedomostí, zručností
a informácie (t.j. ísť do školy).
Organizačné učenie sa vzťahuje na vzdelávanie pre rôzne organizácie, firmy, t.j.
s cieľom získať nové poznatky, ktoré zvyšujú kvalitu pracovnej sily, v podobe workplace
learning, učenia sa na pracovisku, neformálneho učenia sa a pod.
Vzdelávanie a „path‐dependence“
Koncept path dependance (závislosť na zvolenej ceste) možno označiť ako
spolupôsobenie konkrétnych spoločenských a historických udalosti, ktoré sa premietli do
rozhodovania a správania sa jednotlivcov. Zdôrazňuje potrebu študovať kauzalitu
historických procesov pre správne pochopenie ďalšieho vývoja nejakých udalosti, napríklad
vzdelávania. Inými slovami, dochádza k ustáleniu určitého spôsobu jednania alebo
k využívaniu technológie, ktoré nie sú racionálne alebo najefektívnejšie, ale vplyvom
historických udalosti a pozitívnej spätnej väzby sa stávajú dominantnými. Kde sa

358

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji – 2. ročník

najvýraznejšie prejavuje path‐dependence? Je to región a čo bráni regiónu adaptovať sa na
trvalo udržateľný hospodársky rast? Je to „path depencdence“ priemyselných
a inštitucionálnych štruktúr. To ovplyvňuje potenciál pre učenie sa (Durable, R. 2002).
Čím možno prekonať path‐dependence? Je to regionálna politika. Regionálna politika
významne stimuluje individuálne a organizačné vzdelávanie. Meniaca sa štruktúra priemyslu
a inštitucionálne „unlearning“ menia postupy a poznatkové základy jednotlivcov a organizácii
regiónu, z toho vyplývajúce problémy, ktoré môže vyriešiť regionálna politika. Medzi hlavné
oblasti na zlepšenie vzdelávacích kapacít, na ktoré sa môže regionálna politika aktívne
zamerať sú :
-

-

individuálne vzdelávanie – regionálne verejné a súkromné investície môžu byť
súčasťou vzdelávania „šitého na mieru“ pre potreby priemyslu lokalizovaného
v regióne. Verejné subjekty na regionálnej úrovni zamerané na potreby
vzdelávania, poskytujú nielen vzdelávanie, ale aj nabádajú obyvateľov k účasti na
vzdelávaní;
organizačné vzdelávanie – zabezpečovanie vzdelávania zamestnancov pre rôzne
subjekty v regióne, rôznymi vzdelávacími inštitúciami. Univerzity sa ukazujú ako
kľúčové oblasti pre politiku pri formovaní organizačného vzdelávania, najmä pri
naplňovaní tohto vzdelávania z oblasti výskumu a vývoja.

Prínos učiacich sa regiónov do oblasti vzdelávania sa prejavuje ‐ vstupoch do
vzdelávania, ktoré závisia od
-

-

kvality a zdrojov pre individuálne vzdelávanie,
koordinácie ponúkaných vzdelávacích foriem pre jednotlivcov a dopytu po
tomto vzdelávaní v rámci regionálnej ekonomiky,
vhodne stanovených rámcových podmienok pre organizačné vzdelávanie, a to
pre všetky subjekty lokalizované v regióne;
v samotnom mechanizme učiaceho sa procesu, a to v
spolufinancovaní – všetkých politík, ktoré sa zúčastňujú na zabezpečovaní
procesu učenia sa (politiky zabezpečujúce priemyselný rozvoj, výskum a vývoj,
vzdelávacie a ďalšie),
koordinácií sociálneho kapitálu a ľudského kapitálu ako kľúčového mechanizmu
pre podporu organizačného učenia sa,
priebežnom hodnotení vzťahu medzi individuálnym vzdelávaním a potrebami
trhu práce,
kontrole regionálnej stratégie pre vzdelávanie a inovácie, či zodpovedá danej
transformácii regiónu.
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4 ŠPECIFIKÁ KRAJÍN STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY V PRÍSTUPOCH KU
VZDELÁVANIU
Krajiny, ktoré pristúpili do EÚ v máji 2004 (E10) prijali civilizačnú výzvu a pripravujú sa
na informačnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku. Silný tlak v tomto smere vyvíja na krajiny
Európska únia. Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko (krajiny V4) sa snažia tiež zvyšovať
pripravenosť svojich obyvateľov na vyššie vzdelania, ako medzinárodnej konkurenčnej
výhody, t.j. mať pripravenú kvalifikovanú pracovnú silu pripravenú pre uplatnenie sa
v procese globálnej ekonomiky.
Prechod ku znalostnej ekonomike predpokladá špirálovitý posun nahor. Tento posun
sa týka všetkých oblastí, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Za najdôležitejší prvok možno označiť
podnikateľskú jednotku. Tá v znalostne založenej ekonomike potrebuje nové, moderné
technológie. Tieto nakupuje, alebo sama pomocou svojich zamestnancov produkuje. Na ich
výrobu, ale aj obsluhu potrebuje kvalifikovaných a flexibilných zamestnancov. Tí za svoju
prácu získavajú vyššie príjmy, čo spätne ovplyvňuje výrobu, lebo spotrebiteľ si žiada
produkty, ktoré sú náročné na kvalitu. Tak sa s postupujúcim vývojom mení kvalifikačná
štruktúra obyvateľstva, veľkosť a objem spotreby, náročnosť na technológie. Z toho vyplýva,
že znalostná ekonomika sa odráža nielen v jednom odvetví, ale ide naprieč celou
ekonomikou.
Impulzom pre prechod krajín V4 na znalostnú ekonomiku bol okrem svetového
vývoja aj dokument spracovaný Európskou úniou známy ako Lisabonská stratégia. V oblasti
zamestnanosti predpokladá, že v roku 2010 bude v EÚ zamestnaných minimálne 70 %
obyvateľstva. Vysoká miera zamestnanosti poukazuje na dostatok pracovných príležitostí, ale
aj na zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva. Zamestnanci produkujú pridanú hodnotu vo
vyrobených statkoch a zvyšujú hrubý domáci produkt krajiny. Zamestnanosť sa pozitívne
odráža na všetkých ekonomických ukazovateľoch krajiny.
Tabuľka 1 Podiel zamestnaných vo veku 15 – 64 rokov na celkovej populácii v krajinách
V4 v rokoch 1998 – 2007

Krajina

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Česká
republika

67,3

65,6

65,0

65,0

65,4

64,7

64,2

64,8

65,3

66,1

Maďarsko 53,7

55,6

56,3

56,2

56,2

57,0

56,8

56,9

57,3

57,3

Poľsko

59,0

57,6

55,0

53,4

51,5

51,2

51,7

52,8

54,5

57,0

Slovensko 60,6

58,1

56,8

56,8

56,8

57,7

57,0

57,5

59,4

60,7

Zdroj: www.epp.eurostat.ec.europa.eu

Vo všetkých štyroch krajinách môžeme pozorovať zaujímavý jav. Po počiatočnej
vysokej miere zamestnanosti v roku 1998 sa zamestnanosť takmer vo všetkých krajinách
znížila a v poslednom získanom roku 2007 dosiahla takmer rovnakú hodnotu ako vo
východiskovom roku. Trh práce je ovplyvňovaný mnohými faktormi. Nízka miera
zamestnanosti je často ovplyvňovaná vysokou rigidiou trhu práce, mnohými zásahmi do trhu
práce, malou flexibilitou pracovnej sily a jej neochotou sťahovať sa za prácou. Rovnako môže
byť pokles zamestnanosti spôsobený reštrukturalizáciou priemyslu, nízkou mierou
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celoživotného vzdelávania sa, vysokou mierou dlhodobej nezamestnanosti a mnohými inými
faktormi. Na Slovensku je napríklad stále málo rozvinutý systém čiastočných pracovných
úväzkov a práce na zavolanie, na doma. V najväčšej miere je trh práce ovplyvňovaný
Zákonníkom práce, ktorý určuje podmienky prijímania a prepúšťania zamestnancov, ako aj
pracovné podmienky.
Konkurenčnou výhodou pracovnej sily je jej vzdelanie. Školský systém je v každej
krajine rozdielny. Problém nastáva pri porovnávaní stupňov vzdelania na medzinárodnej
úrovni. Eurostat rozdeľuje vzdelanostnú úroveň obyvateľstva do viacerých vzdelanostných
skupín. Tieto tvoria dva základné stupne vzdelania. Prvý tvoria osoby s nízkou vzdelanostnou
úrovňou. Sem sa zaraďujú všetci obyvatelia, ktorí dosiahli najvyššie nižšie stredné školské
vzdelanie. Druhú skupinu tvoria osoby s vyššou vzdelanostnou úrovňou. Sem patria tí
obyvatelia, ktorí majú ukončené minimálne stredné vyššie vzdelanie. Dobrá vzdelanostná
štruktúra populácie v krajine predpokladá, že najmenší podiel práceschopného obyvateľstva
dosiahlo základné vzdelanie, prípadne nižšie stredoškolské vzdelanie. Vyššie stredoškolské
vzdelanie je sledované v dvoch vekových skupinách – vo veku 20 – 24 rokov a vo veku 25 –
64 rokov.
Tabuľka 2 Dosiahnuté stredoškolské vzdelanie v skupine obyvateľstva 20 – 24 rokov ako
% z celkovej populácie vo veku 20 – 24 rokov v krajinách V4 v rokoch 1998 – 2007

Krajina

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Česká
republika

92,2

91,8

91,2

90,6

92,2

92,1

91,4

91,2

91,8

91,8

Maďarsko 81,5

85,2

83,5

84,7

85,9

84,7

83,5

83,4

82,9

84,0

Poľsko

84,5

81,6

88,8

89,7

89,2

90,3

90,9

91,1

91,7

91,6

Slovensko

93,4

93,3

94,8

94,4

94,5

94,1

91,7

91,8

91,5

91,3

Zdroj: www.epp.eurostat.ec.europa.eu

Dosiahnuté minimálne stredoškolské vzdelanie je základom pre získanie
univerzitného vzdelania, ale aj základ pre nástup do pracovného pomeru. Na jeho základe
sa dá predpokladať, že obyvateľstvo ktoré nebude pokračovať univerzitným vzdelaním, bude
mať sklony ku celoživotnému vzdelávaniu. Pre znalostnú ekonomiku je potrebné, aby bola
vzdelanostne podchytená práve táto skupina obyvateľstva. Lisabonská stratégia
predpokladá, že v roku 2010 bude mať stredoškolské vzdelanie najmenej 85 %
dvadsaťdvaročného obyvateľstva. Vzdelanostný cieľ Lisabonskej stratégie všetky krajiny V4
splnili už v roku 2007.
Podiel celkovej populácie vo veku 25 – 64 rokov s dosiahnutým minimálne úplným
stredoškolským vzdelaním na celkovej populácii v rovnakej vekovej skupine poskytuje graf 1.
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Graf 1 Podiel obyvateľstva vo veku 25 – 64 rokov so stredoškolským vzdelaním na celkovej
populácii vo veku 25 – 64 rokov v krajinách V4 v rokoch 1998 – 2007
Zdroj: www.epp.eurostat.ec.europa.eu,

Ako vyplýva z grafu, vzdelanostná úroveň obyvateľstva v krajinách V4 sa postupne
zlepšuje. V posledných rokoch Slovensko dobieha vedúce postavenie Českej republiky
v dosahovaní stredoškolského vzdelania (Graf 1, roky 2000 – 2007) .
Znalostná ekonomika je predpokladom vytvorenia konkurenčného regiónu a sila
konkurenčnej schopnosti sa synergicky prejaví v celej ekonomike, spoločnosti. Krajiny V4
majú pre znalostnú ekonomiku vytvorené základné predpoklady. Sú uskutočnené mnohé
analýzy, ktoré poukazujú na príležitosti a nedostatky v jednotlivých krajinách V4. V oblasti
ľudských zdrojov je nevyhnutné zabezpečovať ďalšie vzdelávanie obyvateľov. Práve preto je
potrebné vytvoriť taký podnikateľský rámec, ktorý by motivoval zamestnávateľov ku
produkcii využívajúcej vyspelé technológie. To by podnikateľské subjekty motivovalo ku
prijímaniu kvalifikačne vyspelých zamestnancov. Tým by sa vytvoril tlak na školy, aby ich
absolventi boli flexibilní a zároveň kvalitní a kvalifikovaní. Rovnako by systém zamestnávania
mal brať ohľad aj na osoby, ktoré nemajú predpoklady na dosiahnutie vyššieho stupňa
vzdelania a mal by dať príležitosť zamestnať sa aj takým osobám. Predpokladom je teda
vytvoriť taký ekonomický rámec, ktorý dá príležitosť tým najlepším, ale rovnako poskytne
zamestnanecké šance aj osobám, ktoré z rôznych príčin nemajú šancu stať sa špičkovými a
vyhľadávanými odborníkmi v danej profesii. Výsledkom zamestnania kvalifikačne pestrej
skupiny obyvateľstva je možné ekonomiku v krajine rozvíjať. Ekonomika postavená na
znalostiach a vedomostiach svojich občanov dokáže využiť celý vedomostný potenciál
obyvateľstva. Práve tým sa krajina stáva konkurenčnou, takou, ktorá obstojí na
medzinárodnom trhu.
Zatiaľ hospodárska politika v krajinách V4 je zameraná na makroekonomické otázky,
štrukturálne reformy v niektorých krajinách prebiehajú pomalšie. Čo je výrazné v týchto
krajinách sú regionálne rozdielnosti. Skúsenosti z vyspelých krajín dokumentujú, že dobrá
regionálna politika môže podporiť komparatívne výhody regiónu. V tejto súvislosti je dôležité
zvýšiť úroveň učenia sa, hlavne stimulovať organizačné učenie. Pre krajiny strednej
a východnej Európy je ešte v súčasnosti dôležité podporovať určité typy „unlearning“
(zvyklosti) v súvislosti s existenciou tradičných odvetví (Durable, P. 2002).
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Svetová banka pomocou metodológie „Knowledge Assessment Methodology“
(KAM)
vytvorila tzv. index znalostnej ekonomiky – Knowledge Economy Index (KEI) je
agregátny index a index znalosti – Knowledge Index (KI). KEI je konštruovaný ako
jednoduchý priemer 4 sub‐indexov, ktoré reprezentujú 4 piliere znalostnej ekonomiky (KE):
132

-

Ekonomický a inštitucionálny režim (EIR)
Vzdelávanie
Inovácie a technologické osvojenie
Infraštruktúra informačnej a komunikačnej technológie (ICT).

Index znalostnej ekonomiky (KEI) vyjadruje, či dané prostredie pomáha efektívnemu
využívaniu znalostí k rozvoju ekonomiky a index znalosti (KI) vyjadruje všeobecnú schopnosť
krajiny vytvárať, prijímať a rozširovať znalosti, tzn. jej potenciál v rozvoji znalostí.

Graf 2 Grafické znázornenie agregátneho indexu KEI a indexu KI
Zdroj: www.worldbank.org/kam
Tabuľka 3 Štyri piliere znalostnej ekonomiky (KEI) a ich ukazovatele, ktoré využíva na hodnotenie
Svetová banka v systéme KAM
Pilier (sub‐indexy)
Ekonomický a inštitucionálny režim

Vzdelanie a zručnosť populácie

-

ukazovateľ
Tarifné a netarifné bariéry
Regulátory kvality
Zákony
Miera vzdelania dospelých
Miera študujúcich na stredných školách
Miera študujúcich na vysokých školách

Informačná a komunikačná infraštruktúra

Telefóny na 1000 obyvateľov
PC na 1000 obyvateľov
Používatelia Internetu na 1000 obyvateľov

Inovačný systém

-

Autorský honorár v US$ na osobu
Príspevky v technických časopisoch na 1000000 osôb
Udelené patenty podľa U.S. Patent a Trademark Office
na 1000000 osôb

Zdroj: www.worldbank.org/kam
132

www.worldbank.org/kam
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Ohodnotenie pripravenosti jednotlivých krajín na znalostnú ekonomiku podľa indexu
KEI znázorňuje tabuľka 4. Určuje poradie krajín s najlepšie pripraveným prostredím pre
rozvoj znalostnej ekonomiky.
Tabuľka 4 Poradie krajín podľa indexu znalostnej ekonomiky (KEI)

Zdroj : KAM 2008 (www.worldbank.org/kam)
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Index znalostnej ekonomiky (KEI) pre krajiny V4 je nasledovný:
Tabuľka 5 Index znalostnej ekonomiky a získané poradie krajín V4 v pri porovnaní rokov 2008 a 1995
Krajina

2008

KEI

Poradie

1995

Vzostup

Poradie

Maďarsko

28

7,88

33

Česká republika

29

7,85

31

Poľsko

36

7,38

37

Slovensko

37

7,33

34
Pokles

Tabuľka 6 Indexy a štyri piliere znalostnej ekonomiky krajín V4
Krajina
Rok
1.

Index znalostnej ekonomiky

Slovensko

Česká rep.

Poľsko

Maďarsko

1995

2008

1995

2008

1995

2008

1995

2008

6,94

7,33

7,55

7,83

6,71

7,38

7,29

7,85

7,13

7,12

7,41

7,70

7,00

7,37

7,49

7,67

(zložený z 2 a piliera EIR)
2.

Index znalosti
(zložený z piliera 4,5,6)

3.

EIR

6,38

7,99

7,95

8,23

5,84

7,39

6,66

8,39

4.

Vzdelávanie

7,15

6,98

7,51

8,11

8,14

7,94

7,56

7,62

5.

IKT

7,18

7,51

7,63

7,39

6,71

7,25

7,27

7,25

6.

Inovačný systém

7,06

6,86

7,10

7,60

6,17

6,92

7,66

8,14

Zdroj: www.worldbank.org/kam
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Graf 3 Ukazovatele za štyri piliere znalostnej ekonomiky, za vybrané krajiny strednej Európy
Zdroj : KAM 2008 (www.worldbank.org/kam)

Na grafe 3 sú znázornené jednotlivé ukazovatele , pomocou ktorých boli zostavené
jednotlivé sub‐indexy a agregátny index KEI. Slovensko z pomedzi dvoch krajín Poľska
a Českej republiky má najdynamickejší ročný rast HDP (v rokoch 2002 – 2006). Dosahuje
najlepšiu vybavenosť obyvateľov počítačmi a tak isto má vysoký počet užívateľov internetu
na 1 000 obyvateľov. Zaujímavý je ukazovateľ počet výskumných pracovníkov na milión
obyvateľov, ktorý je podstatne vyšší ako v Poľsku a Českej republike. Ekonomický
a inštitucionálny režim (sub‐index) vyjadrujúci KEI, zastúpený ukazovateľom regulácia kvality
dosahuje vyššie hodnoty ako v Poľsku a v Českej republike a druhý ukazovateľ tohto indexu
tarifné a netarifné bariéry je rovnaký pri všetkých troch krajinách. Ich podobnosť vyplýva
z dedičstva predchádzajúceho obdobia. Tretí ukazovateľ právny štát (rule of law) dominuje
v Českej republike , zatiaľ čo Slovensko a Poľsko zrejmé majú v tejto oblasti mnoho
spoločných negatívnych problémov.

ZHRNUTIE
Význam znalostí sa vo svete rýchlo zvýrazňuje. V roku 1900 bol podiel HDP
vytvoreného znalosťami na celkovom HDP v Európe asi 10%. Dnes je to vyše 50% a do roku
2020 sa tento pomer odhaduje na 70%. Ak chce byť Slovensko vo svete konkurencieschopné,
musí tento trend samo vytvárať. Koncept znalostnej spoločnosti a znalostnej ekonomiky
výrazne pomohol k napredovaniu a zvýšeniu životnej úrovne v krajinách ako Dánsko, Fínsko,
Švédsko alebo Japonsko. V týchto krajinách sú znalosti a inovácie hlavnými motormi rastu,
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tvorby bohatstva a zamestnanosti vo všetkých odvetviach ich hospodárstva. Tieto krajiny
nám môžu slúžiť ako vzor v implementácii konceptu znalostnej spoločnosti a znalostnej
ekonomiky do praxe. Budovanie znalostného typu spoločnosti spočíva najmä na vzdelanej a
zručnej populácii, efektívnom systéme generovania, šírenia a implementácie zmien a
inovácií, ekonomickom a inštitucionálnom rámci vytvárajúcom podmienky na efektívne
využívanie vedomostí ale aj na dynamickej informačnej infraštruktúre v krajine. Hodnotová
reorientácia smerom k chápaniu informácií a znalostí ako hlavného zdroja rozvoja ekonomiky
i spoločnosti, ako novej a hlavnej formy kapitálu i ako nového výrobného faktora je jedným z
kľúčov k ekonomickej prosperite a konkurencieschopnosti a následne k modernému
smerovaniu spoločnosti a jej správnemu fungovaniu.
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Vážení účastníci konferencie, milí priatelia Dudiniec!
Sme úprimne radi, že ste navštívili naše malé kúpeľné mesto. Veríme, že vo vás
zanechalo len dobré dojmy a príjemné spomienky. A možno ste si nás obľúbili natoľko, že
k nám opäť radi zavítate. Radi by sme vás k tomu inšpirovali uvedením niektorých
zaujímavostí o nás.
Medzi kúpeľnými destináciami Slovenska nám patrí hneď viacero prvenstiev. Sme
najjužnejšie situovaní, čomu vďačíme za najvyšší počet slnečných dní v roku. Ekologicky čisté
a tiché prostredie Dudiniec je tým najlepším miestom na rýchle načerpanie energie.
Zároveň sa pýšime dvojitým superlatívom, aký sa len tak ľahko nevidí – sme
najmladšími, a zároveň najstaršími kúpeľmi na Slovensku. Ako je to možné? Najmladšími
sme z pohľadu začatia budovania kúpeľných hotelov až v novodobej povojnovej histórii,
a najstaršími preto, lebo náš minerálny prameň pomáhal ľuďom už pred dvomi tisícročiami.
Tento zaujímavý kontrast, v ktorom sa snúbi tradícia s moderným ponímaním liečby, z nás
v posledných rokoch spravil obľúbenú destináciu, ktorej popularita a význam prekročili
hranice Slovenska.
Začali to starí Rimania
Naším najväčším pokladom a magnetom pre všetkých, ktorí potrebujú liečbu, alebo si
chcú len oddýchnuť a načerpať nové sily, je dudinská minerálna liečivá voda. Známa miestna
legenda pripisuje jej blahodárne účinky magickej sile víly Dudinky, rozprávkovej bytosti, ktorá
touto vodou vrátila život synovi rímskeho vojvodcu a ponechala jej liečivú moc aj pre
nasledujúce generácie. Samotní Rimania si počas pobytu na našom území nenechali ujsť
príležitosť liečiť si ňou svoje choroby a zranenia z bojov v travertínových prírodných bazénoch,
ktoré tu dodnes môžu návštevníci obdivovať ako pamiatku príznačne nazvanú Rímskymi
kúpeľmi.
Špecialisti z Viedne a najvzácnejší hosť
V stredoveku sa naša voda využívala na liečbu reumatizmu, zápalov očí, kožných
ochorení a chorôb tráviacich orgánov – ako sa uvádza v dielach Mateja Bela a profesora von
Crantza z 18. storočia. Okolo roku 1890 zavítali do Dudiniec špecialisti z Viedne. Ich úlohou
bolo uskutočniť prieskum prameňov, ktoré sú na základe jeho výsledkov od roku 1894
oficiálne uznané ako liečivé, čo predstavovalo výrazný prelom v šírení povedomia o ich
účinkoch. Presvedčil sa o nich aj najvzácnejší hosť– obľúbená cisárovná Alžbeta, známejšia
ako Sisi.
Kráľovná minerálnych stolových vôd
Podzemný poklad Dudiniec sa spočiatku využíval prevažne na pitné kúry – vo fľašiach
sa začiatkom 20. storočia dokonca exportoval do Ameriky a Egypta. V rovnakom čase vznikol
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reklamný slogan „Dudinská liečivá voda, kráľovná minerálnych stolových vôd“ a do prevádzky
boli uvedené aj prvé minerálne bazény – jeden dal postaviť vlastník prameňov Hugo
Oberndorff pre svoju rodinu, druhý Filip Gutmann, po ktorom vzal bazén a pramene do
prenájmu Kálmán Brázzay z Budapešti.
Komfort a zdravie pod jednou strechou
V súčasnosti má naša spoločnosť Kúpele Dudince, a.s. povolenie prevádzkovať
prírodné liečebné kúpele na základe rozhodnutia Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva
zdravotníctva SR. Kúpeľné hotely Rubín a Smaragd poskytujú pohodlie a komfort vďaka
širokej ponuke služieb pod jednou strechou, čo je veľkou devízou najmä v zimných mesiacoch.
Kúpele všetkých ľudí
Kúpeľné domy Rubín a Smaragd poskytujú svoje služby samoplatiacim klientom, ako
aj klientom zdravotných poisťovní, ktorým bola schválená komplexná (skupina A) alebo
príspevková liečba (skupina B). Našimi zmluvnými partnermi sú všetky slovenské, ako aj časť
českých poisťovní. Zdravotnícka starostlivosť je pre nás prioritou, ale nezabúdame ani na
tých, ktorí si chcú len oddýchnuť a prísť na pobyt v rámci prevencie alebo relaxácie. Súčasťou
našej ponuky sú aj firemné rekondičné pobyty. Vítané sú aj deti a mládež, ktorým je dostupná
časť našej relaxačnej ponuky, avšak procedúry poskytujeme výlučne dospelým osobám od 18
rokov veku.
Cestujú tisícky kilometrov
Jedinečnosť a účinky dudinskej vody každoročne prilákajú mnohých hostí zo
zahraničia, a to nielen zo zemepisne bližších krajín ako sú Česká republika, Nemecko, Rakúsko
či Maďarsko. Mnohí klienti neváhajú precestovať aj väčšiu vzdialenosť z Ruska, Švédska,
Dánska či dokonca z Kanady. Čo ich k tomu motivuje? Za všetkých to krásne vystihla klientka
spoza Atlantiku: „Zdravie je to najcennejšie, čo mám. Nevadí mi cestovať lietadlom tak
ďaleko, lebo viem, že ma čakajú tri týždne v krásnom prostredí s milým personálom, po
ktorých sa vrátim k svojej rodine vitálnejšia, pohyblivejšia a plná síl. Hoci mám už po
šesťdesiatke, chcem si zachovať pozitívny prístup a užiť si jeseň života so svojimi najbližšími –
a to je veľká motivácia udržať sa v dobrej kondícii“.
Ponuka, ktorá Vás presvedčí
Poslaním našich kúpeľov je využívať prírodný liečivý zdroj a profesionálny potenciál
nášho personálu v prospech zdravia našich klientov. Popri viere v zdravie ako v najvyššiu
hodnotu, ktorú Vám môžeme dať, si však uvedomujeme aj to, aké je dôležité poskytnúť Vám
dobré služby a predložiť Vám pestrú ponuku, a to nielen v zdravotníckej oblasti.
Zdravie, ktoré Vám vieme vrátiť
Pod týmto heslom majú v našej ponuke nezastupiteľné miesto liečebné a preventívne
pobyty pre samoplatcov, nazvané Medical. Tešia sa veľkej obľube klientov, ktorí oceňujú
priaznivé účinky minerálnej vody a ostatných druhov procedúr. Každoročne ich ponúkame vo
viacerých verziách – môžete si vybrať balík, ktorý Vám najviac vyhovuje z hľadiska
ubytovania, stravovania či počtu procedúr. Dlhodobo dosahujeme vynikajúce výsledky v
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liečbe ochorení pohybového aparátu, srdcovo‐cievneho a nervového systému. Pobyt Medical
si však môžete dopriať kedykoľvek – aj ak patríte medzi šťastných ľudí s dobrou kondíciou,
ktorým pár dní v kúpeľoch slúži ako príjemná forma prevencie.
Už od zavedenia tejto produktovej rady v roku 2005 je každoročne najobľúbenejším
pobytom samoplatiacich klientov Medical Gold (s plnou penziou, lekárskou konzultáciou, 3
liečebnými procedúrami denne od pondelku do soboty, vstupom na vírivý bazén celoročne
a a vonkajší bazén Rubín v čase jeho sezónnej prevádzky).
Významnašich kúpeľov (nielen) pre región
Dlhodobo patríme k najvýznamnejším zamestnávateľom v regióne Hont. Vďaka
širokej škále činností spoločnosti u nás nachádza uplatnenie vyše 200 kmeňových
zamestnancov ‐ od chyžných, recepčných, kuchárov a servírok, až po zdravotnícky personál
a lekárov. V Kúpeľoch pracuje mnoho obyvateľov Dudiniec, ostatní denne dochádzajú
z ďalších miest a obcí okresov Krupina a Levice.
Ponúkame služby nielen pre kúpeľných hostí, ale aj pre obyvateľov a návštevníkov
mesta, ktorí si môžu dosýta oddýchnuť na letnom Kúpalisku Dudinka, navštíviť náš wellness,
zahrať si bowling alebo si pochutiť na výtvoroch kuchárov reštaurácie Rubín. Rozsiahle
investície, realizované čiastočne z vlastných zdrojov a čiastočne zo štrukturálnych fondov EU
prostredníctvom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch pomohli oživiť turistický ruch v meste
a regióne. Založenie združenia Balnea Cluster Dudince, ktorého členom sú aj Kúpele Dudince,
a.s. sa pričinilo o vznik Turistickej informačnej kancelárie a o obnovenie tradície kultúrnych
podujatí v meste pod názvom Hontianske kultúrne leto. Ročne nás navštívia tisícky
spokojných domácich a zahraničných hostí, a v tomto trende chceme pokračovať aj naďalej.

JUDr. Slavomír BRZA
Ekonomicko‐obchodný riaditeľ
Člen predstavenstva
Tel: +421 45 550 4815
Mobil: +421 907 832 884
Fax: +421 45 550 4840
E‐mail: brza@kupeledudince.sk
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„Vytryskla z hlbín zeme ako Boží dar, aby zmiernila tvoje bolesti“
Tomáš Kaiser

DUDINSKÁ MINERÁLNA VODA
VÝZNAM A ÚČINKY
MUDr. Alojz KOCINGER
DUDINSKÁ MINERÁLNA VODA

Meno Dudince má svoj pôvod podľa bývalého majiteľa menom
Gyugy alebo neskôr Gyugh (Dud/1284)..Najstaršia zmienka
o dudinských prameňoch je týchto hlavných dielach:

História
Na základe archeologických nálezov pri budovaní
Dudinského areálu v r. 1950-1960. (kosti slona,mamuta ,
zubra, ale i ľudských kostí) možno predpokladať, že tento
región bol obývaný už v paleolite - v staršej dobe
kamennej /3mil.-10000r.pK /. Archeologické nálezy
v neďalekej Santovke a Maďarovciach dokumentujú
kontinuálne obývanie v tejto oblasti minerálnych
a termálnych prameňov - známa ako Levická
žriedelná lézia od doby bronzovej, cez, železnú, cez
prechodný pobyt rímskych légií na Hrone, kde v r.173
po Kr .písal svoje filozofické úvahy rímsky cisár Marcus
Aurelius a rímski legionári sa podľa legendy kúpavali vo
vydlabaných jamách v minerálnej dudinskej
vode./Rímske kúpele./,cez stredovek až do dnešnej
doby.

J. WEHNER: De admirandis hungariae aquis - O podivuhodných
vodách Uhorska /1549./
Matej BEL/1684-1749/. Rodák z Očovej-jeden z najvýznamnejších
európskych vedcov 18.st. titulovaný aj ako Veľká ozdoba Uhorska
Magna decus Hungariae. V diele: Notitia Hungariae novae
historico-geographica:Historicko- zemepisné poznatky nového
Uhorska. Konkrétne o Dudinciach zaznamenal, že liečivé pramene
obyvatelia síce využívajú, ale sú zanedbané.
Ján ČAPLOVIČ, právnik /1780-1840/ vynikajúci slovenský etnograf
a bojovník za práva slovenského ľudu.
V r.1821. definitívne etabloval názov obce DUDINCE.

V r.1900. gróf Oberndorf, vtedajší majiteľ pozemkov, postavil pre svoju rodinu
a priateľov malý termálny bazén, ktorý prekryl drevenou stavbou s kabínkami pre
vane a pred 1.sv.vojnou dal k dispozícii aj pre obyvateľstvo.

Po 2.svet. vojne nastáva v ČSR búrlivý
rozvoj kúpeľníctva. Liečebné kúpele
a žriedla sa dostali do kompetencie
Ministerstva zdravotníctva, kde sa
vytvorila skupina odborníkov na čele s
prof.MUDr.Juraj Henselom. Vo svojej
známej monografii Balneografia
Slovenska , /SAV-1951 / analyzoval
zloženie a účinky minerálnych vôd v
jednotlivých slovenských kúpeľoch
a navrhoval ich využitie na liečenie doliečenie špecifických somatických
i psychických ochorení. Počas 2.sv. vojny
pracoval na Sliači a mal vlastné, overené
skúsenosti s uhličitou minerálnou vodou.
Výrazne sa venoval zloženiu dudinských
minerálnych prameňov, ktorých zloženie,
z hľadiska obsahu CO2, bolo podobné
sliačskej min. vode, ale naviac obsahovali
voľný sirovodík- H2S. A práve toto zloženie
bolo unikátne v Európe. /Podobné
zloženie má voda vo Vichy a údajne aj
v Japonsku/.

1.sv.vojna - zariadenie bolo spolu s minerálnym zdrojom zdevastované a po
nej sa nájomcom stal obchodník Untenberger, ktorý drevenú stavbu
renovoval a postavil väčší termálny bazén 10x12 m . To bolo prvé kúpeľné
zariadenie. V Dudinciach, ktoré neposkytovalo podmienky pre liečbu,
využívalo sa viac ako rekreačné zariadenie.Tento podnikateľ sa pokúšal
vyvážať minerálnu vodu dokonca do Egypta, ba až do USA. Počas
transportu po mori sklenené nádoby explodovali ...
Levický obchodník Jeszenszky dodával minerálnu vodu pravidelne do
Budapešti ako: „Králvoda k vínu“, výborná, a isto liečiaca proti
nestráviteľnosti, žalúdočnej kyslote, slabosti a lenivosti čriev, cukrovej
nemoci, rheume, katarru ledvin a mechúra, zlatej žile,tučnote a žltačke.
Etiketa na fľaši bola v slovenčine a maďarčine...
Po 2.svet. vojne sa tu postavil 1-poschodový „Kúpeľný dom“ o kapacite 35
lôžok na 1.poschodí, s balneoterapiou na prízemí. Sem chodieval 2.krát do
týždňa vyšetrovať pacientov MUDr. T. Kaiser, ktorý bol obvodným lekárom
v blízkych Demandiciach.
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•

•

Prvým primárom a zároveň riaditeľom v prvých
dvoch kúpeľných domoch a neskoršie
v Diamante bol MUDr.Tomáš Kaiser, vynikajúci
lekár-odborník, manažér-priateľ a dobrý človek
/1925-1998/.

A to bol dôvod, že po rôznych
ťažkostiach sa v ústrednej vláde v Prahe
presadila koncepcia výstavby
Dudinských kúpeľov.Veľkú zásluhu na
konečnom pozitívnom vyriešení má
Ing.Peter Krahulec, ktorý pracoval na
Min. zdravotníctva v Prahe. /Bol „pravou
rukou“ministra Plojhara./ Po dôkladnom
hydrologickom prieskume, pod vedením
špičkového hydrogeológa
Prof.Ing.Dr.Ota Hynie DrSc z Prahy,sa
začala v r.1956 jedinečná, historická
výstavba najmladších kúpeľov v bývalej
ČSSR.
Dudince boli vtedy malá dedina, bez
školy, kostola s jediným kúpeľným
domom.
Na holej lúke sa museli vybudovať nové
komunikácie, stanica, vysadilo sa okolo
20000 stromov.

Vládnym nariadením z r. 1956 je zakázané
realizovať nové vrty v presne vymedzenom
kúpeľnom areáli z dôvodu, aby sa neporušilo
štandardné zloženie Dudinskej minerálnej vody
a jej množstvo.
Vďaka kúpeľom sa Dudince stali v roku 1983
najmenším mestom Slovenska aj zásluhou
známeho hydrogeológa
Univ. Prof. RNDr. L. Meliorisa – DrSc.

V r.1986 sa otvoril
exkluzívny kúpeľný dom
Sitno, určený pre
privilegované spoločenské
skupiny (politické,
umelecké, vedecké)
so špičkovým
balneoterapeutickým,
technickým a personálnym
vybavením.

Prvý kúpeľný dom - RUBÍN
(sprevádzkovaný v r. 1966, a
zrekonštruovaný v r. 2007)

Postupne sa dal do prevádzky
KRIŠTÁĽ (kde bola sústredená
komplexná balneoterapia) a v
roku 1978 kúpeľný dom
SMARAGD s vonkajším 25m
plaveckým bazénom.

V r.1989 premenovaný na
DIAMANT. Svojou
jedinečnou výstavbou,
priestrannosťou, výzdobou,
krásnym parkom
a službami sa stal známym
nielen v bývalej ČSSR, ale
aj v cudzine.

Rímske kúpele

Dudinská minerálna voda
V princípe je to voda pramenitá a dažďová, stekajúca zo Štiavnických vrchov
a Krupinskej vrchoviny južným až juhovýchodným smerom na veľmi starom,
pestrom a komplikovanom podlaží zemskej kôry. Najstaršou geologickou
vrstvou sú Štvrťohory – vek okolo 3000 mil.rokov., nasledujú treťo-druhoprvohory s peknými gréckymi názvami / Neogén, Mezozoik Trias, Perm /len
150-300 mil. staré./. Medzi týmito geologickými vrstvami sú trhliny, brázdy,
zlomy, posuny do ktorých sa táto voda vsakuje a mieša sa, otepľuje
a obohacuje o najrôznejšie prvky a plyny, ktoré sa nachádzajú v zemskej
kôre. A v učitých lokalitách sa táto obohatená voda zhromažďuje na
nepriepustných vrstvách v rôznych hĺbkach zemskej kôry alebo dostáva
spontánne na povrch: buď vyteká voľným spádom, vystrekuje s vodnou
parou alebo plynmi.
Dudinská minerálna voda je zmesou z 8 funkčných prameňov, ktoré majú
spolu výdatnosť priemerne 8 L/sek a teplotu do 23-28°.

Minerálne pramene boli známe dávno predtým, než ich podľa legendy
využívali rímski legionári. Tunajší obyvatelia spoznávali a využívali účinky
jednotlivých prameňov na základe empírie na zmiernenie rôznych svojich
telesných obtiaží. Na traventínových poliach vyhĺbili 32 jám vo forme vaní
„Rímske kúpele“, do ktorých sa voda privádzala prirodzenou kaskádou.
Takto sa vyselektovali pramene, kde sa liečili očné choroby /trachom/,
kožné choroby /vredy/, bolesti pohybového aparátu /Gichtquelle/, a
zmierňovala zažívacie obtiaže /pálenie záhy, zápchu/.

Balneologická charakteristika vody: prírodná stredne mineralizovaná,
hydrogenuhličitanovo-chloridova, sódno-vápenatá, uhličitá, sírna,
vlažná, hypotonická.
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Chemický rozbor Dudinskej minerálnej vody

Porovnanie koncentrácie niektorých základných
látok v najznámejších kúpeľoch v bývalej ČSSR

Charakter tejto minerálnej vody určujú 2 fyzikálne viazané plyny: kysličník
uličitý CO2 a sírovodík-H2S.Z minerálov hlavne:sodík-Na v spojení
s chlórom /Cl / a bikarbonátom / HCO3 /vápnik /Ca / sírany / SO4
/a magnézium /Mg / v spojení so sulfátom /MgSO4 –Glauberova soľ/

Svojim chemickým zložením môže dudinská minerálne voda „konkurovať“
v liečebných indikáciách najznámenším kúpeľným mestám v ČSSR :
Porovnávam celkovú mineralizáciu, a koncentráciu CO2 , H2S a Mg.-ako
faktory s podobnými účinkami v porovnávaných vodách. Vyššiu
mineralizáciu majú K.Vary.
•

Voľný CO2 .: priemerne najvyššia koncentrácia v dudinskej minerálnej
vode, vyššia ako na Sliači.

•

Voľný H2S.v priemere vyšší ako v TT a Piešťanoch.

•

Magnézium: má vyššiu koncentráciu ako základný prameň v K.Varoch má teda šancu a perspektívu využívania na pitné kúry.

•
•
•

Stopové prvky
Lithium-Li. Jemný,strieborno-biely kov. Využtie v zdravotníctve: vo
forme zlúčenín ako psychofarmakum.
Iné využívanie:jadrová energetika, letecký priemysel...
Stroncium –Sr v prírode sa vyskytuje len v zlúčeninách.
Medicínsky význam- prítomný spolu s vápnikom /Ca/ na
metabolizme kostného tkaniva.Využíva sa terapeuticky
v liečbe osteoporózy ako stroncium ranelát.
Brom -Br: pri norm. teplote výrazne zapáchajúca látka,prchavá,
zľučuje sa rýchlo s vodou, sirouhlíkom. Používa sa na
výrobu slzotvorných látok.
Medicínsky význam: ako etylbromid proti nespavosti
A kedysi ho pridávali vojakom do čiernej kávy, aby
tlmil ich mužskú bujarosť.

Z hľadiska obsahu CO2 má teda dudinská min.voda také
vlastnosti ako min.voda na Sliači.

•

Z hľadiska koncentrácie H2S- má indikáciu na liečenie pohybového
aparátu tak, ako v Trenč.Tepliciach alebo v Piešťanoch.

•

Objektívne pozorovania vplyvu magnézia v dudinskej min.vode vo
forme pitných kúr zatiaľ chýbajú, ale historické skúsenosti svedčia o
priaznivých účinkoch na poruchy zažívacieho ústrojenstva /pálenie záhy,
zápcha, žlčníkové obtiaže/.

Bor –B: je to nekovový prvok.Využíva sa v jadrovej energetike, ale
hrá významnú úlohu v ľudskom organizme v metabolizme
vápnika /Ca/,fosforu /P/a magnézia /Mg/, vo vývoji a
prestavbe kosti.Udržuje hladinu testosterónu a estrogénu,
podporuje rast svalstva, /využívajú kulturisti/ priaznivo
ovplyvňuje funkciu mozgu,chráni pred stresom, v staršom
veku pred osteoporózou, artrózou, spomaľuje stárnutie.
Denná spotreba 3mg.Zdroj:zelenina, broskyne, úhorky.
Fluor F. je žltozelený plyn, vôbec najreaktívnejší a explozívny.
Tvorí stavebnú časť kosti a sklonoviny.Dôležitý pre vzrast
živočichov a človeka. Fluorizácia vody,pridávanie do zubnej
pasty proti zubnému kazu.

Indikačné skupiny

Dudinská minerálna voda v rámci
komplexnej kúpeľnej liečby

Na základe chemického zloženia dudinskej minerálnej vody a objektívne
overených i historických skúseností určilo Ministerstvo zdravotníctva SR
pre kúpele Dudince tieto indikačné skupiny:

Dudinská minerálna voda s terapeutickou teplotou 33°-37° vo

1. ochorenia srdcocievneho systému
v celej komplexnosti:
ICHS, hypertenzia,stavy po infarkte myokardu,
po chir. operáciach na srdci, cievach.

forme vaňových kúpeľov alebo v minerálnom bazéne predstavuje
síce hlavnú zložku kúpeľnej liečby, ale v rámci komplexnej
a modernej kúpeľnej liečby sa kombinuje s veľkým počtom rôznych

2. ochorenia pohybového aparátu.
/degeneratívne, pozápalové,
poúrazové,pooperačné/.

procedúr, ktoré jej účinok môžu zosilňovať alebo opačne, minerálna
voda môže zvyšovať účinok rôznych iných kúpeľných procedúr.

3. ochorenia nervového systému:
/Stavy po cievnych mozgových príhodách,
periférne obrny, polyneuropatie/.

Ku komplexnej kúpeľnej liečbe patrí však primerané prostredie,
patrične komfortné ubytovanie, racionálne stravovanie, možnosti

4. Moderné civilizačné poruchy
/vyčerpanosť, nespavosť, funkčné
poruchy,psychosomatické poruchy/.

relaxácie, zábavy, výletov-hlavne ale prístup zdravotného a
technického personálu.
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Na základe historických skúseností, ale aj na základe našich

Pramene:

výskumných pozorovaní a výsledkov, dudinská minerálna voda
preukázala a preukazuje svoje výnimočné kvality v liečbe
srdcovocievnych ochorení, ochorení pohybového aparátu,

1. Miloš Matej a kol.: Slovenské liečebné kúpele Dudince.
Nakl. ASTRA, Levice, 1999
2. Peter Krahulec a kol.: Minerálne vody Slovenska, OSVETA 1977.
3. EuroRehab – účelová publikácia, 1995
4. Wikipedia. Google
5. Archív SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š. p.
a Kúpele Dudince, a. s.

nervových ochorení, ale aj určitých psychosomatických porúch.

Účinky Dudinskej minerálnej vody v rámci komplexnej kúpeľnej
liečby sme sa pokúsili prezentovať v početných prednáškach na
odborných lekárskych kongresoch a sympóziách i v odborných
publikáciách doma, bývalej ČSSR, ale aj v cudzine.

Letecký snímok Dudiniec začiatok 90. rokov min. st.

Ďakujem za pozornosť!
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Fotografie z konferencie
JUDr. Jozef Zaťko
riaditeľ EEDA n.o.
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Účastníci medzinárodnej vedeckej konferencie

Večerné púšťanie
balónov štastia
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VEREJNÁ EDUARR
Za úspešný priebeh konferencie ďakujeme všetkým zúčastneným,
organizačnému tímu i prispievateľom za podnetné príspevky

KONFERENCIU PODPORILI

MESTO DUDINCE

MESTO NOVÉ ZÁMKY

BALSAM, s.r.o
086 11 Komárov
IČO: 36488925
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www.termal-podhajska.sk

Penzión TERMÁL sa nachádza v katastri obce Podhájska, ktorá sa dostáva do povedomia
našich a zahraničných turistov vďaka geotermálnemu prameňu silne mineralizovanej vody v
hĺbke 1900 m (voda má pri ústí teplotu 80° C a výdatnosť 50 litrov za sekundu), okolo
ktorého sa na 12 ha rozprestiera areál termálneho kúpaliska. Voda z geotermálneho
prameňa má blahodárne účinky na celý organizmus. Podrobné štúdie preukázali, že má
hlbšie a trvalejšie regeneračné efekty ako voda z Mŕtveho mora. Účinky tejto termálnej vody
využíva k regenerácii celá rada športovcov z rôznych športových odvetví, a preto Vás do
mikroregiónu TERMÁL pozývame.

Penzión TERMÁL Podhájska
941 48, Podhájska Za humnami 508 časť Belek
Mobil:
+421 905 369 138 - rezervácia
+421 911 369 138 - rezervácia
+421 903 383 333
+421 905 450 765
E-mail: info@termal-podhajska.sk

www.termal-podhajska.sk
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