
 0

 

 

 
 
 

 
 

 

V Ý Z N A M 

ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU 

V REGIONÁLNOM ROZVOJI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Zborník vedeckých prác  
z medzinárodnej vedeckej konferencie 

 
 

22. – 23. novembra 2012 
Podhájska, SLOVENSKO 

 



 1

 
 
 
 
 
 

 
 

VÝZNAM ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU 

V REGIONÁLNOM ROZVOJI 

‐ 3. ročník 
Zborník vedeckých prác  

z medzinárodnej vedeckej konferencie 
 
 

22. – 23. 11. 2012 
Podhájska, SLOVENSKO 

 
 
 

VÝCHODOEURÓPSKA AGENTÚRA PRE ROZVOJ n.o. 
EASTERN EUROPEAN DEVELOPMENT AGENCY n.o. 

http://www.eeda.sk, e‐mail: eeda@eeda.sk 
+421 905 450 765, +421 903 383 333 

IČO: 42053048 
DIČ: 2022899109 

 

 



 
 

 2

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE 

Odborní  garanti  vedeckej  konferencie:  

prof. RNDr. René MATLOVIČ, PhD. 
Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská republika 

prof. JUDr. Anna BANDLEROVÁ, PhD. 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika 

prof. Dr. Valentinas NAVICKAS 
University of Technology, Kaunas, Lithuania 

dr Alexander USTINOV 
Zástupca riaditeľa EEDA n.o. pre medzinárodné vzťahy s Ruskou 
federáciou, Russia 

doc. Ing. Viera PETRÁŠOVÁ, CSc. 
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Slovenská republika 

 
Medzinárodný vedecký výbor:    

prof. Dr. Ing. Miroslaw SKIBNIEWSKI 
College of Engineering, Khalifa University, Abu Dhabi, UAE 

prof. Yuriy BOSHYTSKYI 
Člen Akademickej rady EEDA n.o. 
Kyiv University of Law National Academy of Sciences of Ukraine 

prof. Dr. Fedir VASHCHUK 
Transcarpathian State University, Ukraine 

prof. Dr. Zoran A. RISTIČ 
University from Nový Sad, Serbia 

prof. Dr. Ján KIŠGECI 
Agricultural University, Nový Sad, Serbia 

prof. Dr. Miroslav VITÉZ 
University from Nový Sad, Serbia 

prof. Dr. Grazina STARTIENE 
Kaunas University od Technology, Lithuania 

prof. Ing. Alena KALAŠOVÁ, PhD. 
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika 

 



 
 

 3

prof. PhDr. Jaroslav ČUKAN, CSc. 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika 

prof. nadzw. dr hab. Jolanta KARBOWNICZEK 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Poland 

prof. Ing. Vladimír SEDLÁK, PhD. 
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,  
Slovenská republika 

Dr.h.c. prof. Ing. Marián MESÁROŠ, CSc. 
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva Košice,  
Slovenská republika 

Asocc. prof. Dr. Nadiia S. KALASHNYK 
Institute of Managment and Law attached to Zaporozhy, Ukraine 

Asocc. prof. Dr. Ceslovas CHRISTAUSKAS 
Kaunas University of Lithuania, Lithuania 

Asocc. prof. Olga TYTARENKO, PhD. 
Zástupca riaditeľa pre ekonomické a právne záležitosti s Ukrajinou 

doc. RNDr. Viera VLČKOVÁ, CSc. 
Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika 

doc. Mgr. Sergej VOJTOVIČ, DrSc. 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Slovenská republika 

doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika 

doc. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD.  
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 

doc. RNDr. Alena DUBCOVÁ, CSc. 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika 

doc. PhDr. Marwan ‐ Al ABSI, CSc. 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika 

RNDr. Hilda KRAMÁREKOVÁ, PhD. 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika 

Ing. Barbora DRUGDOVÁ, PhD. 
Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika 

 
 



 
 

 4

dr Cezary TATARCZUK 
Eugeniusz Kwiatkowski University of Administration and Business in 
Gdynia, Poland 

dr Janusz GIERSZEWSKI 
College of Higher Education "Pomerania", Chojnice, Poland 

dr Ewa MATUSKA 
Hanseatic Academy of Management, Slupsk, Poland 

Ing. Janka BERESECKÁ 
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Slovenská republika 

dr Lyubov S. KALASHNYK 
Institute of Managment and Law attached to Zaporozhy, Ukraine 

dr Joanna GRUBICKA 
Akademia Pomorska w Slupsku, Poland 

dr Vladimír BARANOV 
Zástupca riaditeľa EEDA n.o. pre medzinárodné vzťahy s Ruskou 
federáciou 
President  Academy  of  National  Security  of  the  Russian  Federation, 
Russia 

 
Recenzenti:   

prof. Dr. hab. Nataliia G. KALASHNYK 
College of Higher Education "Pomerania", Chojnice, Poland 

doc. Ing. Mária FÁZIKOVÁ, CSc. 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika 

doc. PaedDr. Peter ČUKA, PhD., m.prof. 
Česká zemědělská univerzita, Praha, Česká republika 

doc. Radim VALENČÍK, CSc. 
Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., Praha, Česká republika   

Zostavila, grafická úprava:  PhDr. Jana VITOVSKÁ     

ISBN 978‐80‐89608‐06‐5 ACK PETROVAC – HLOŽANY, SRBSKO 
EAN 9788089608065 

© VÝCHODOEURÓPSKA AGENTÚRA PRE ROZVOJ n.o., Podhájska, SR 
EASTERN EUROPEAN DEVELOPMENT AGENCY n.o., Podhájska, SR 

2012 

 



VÝZNAM ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU V REGIONÁLNOM ROZVOJI 
 
 

 5

OBSAH 

BARÁTHOVÁ Dana, ZÚBKOVÁ Mária 
Hospodárska kríza a jej priemet v sociálno‐ekonomických            
ukazovateľoch Slovenska ............................................................................. 7 

ČEMEZ Alexander 
Regionálny líder a regionálna vízia ............................................................ 29 

JAKUBEC Martin 
Médiá v regiónoch, význam elektronických médií .................................... 41 

KALASHNYK Nadiia 
Self‐education as a key competence of state oficials´acitivity: 
Development and prospects in Ukraine .................................................... 50 

MICHALÍK David 
Rozvoj lidských zdrojů s důrazem na podporu bezpečného chování           
ve firmách a regionech .............................................................................. 57 

MITRÍKOVÁ Jana, TOMČÍKOVÁ Ivana, LUKÁČOVÁ Alena 
Trávenie voľného času obyvateľmi Košíc v nákupných centrách                
ako nový druh víkendového cestovného ruchu ........................................ 69 

PUŠKÁR Peter 
Korupcia v samosprávach .......................................................................... 91 

SCHELLE Karel, SCHELLEOVÁ Ilona 
New Trends in Czech Insolvency Law for Protection of Employees .......... 98 

STREDNÁ Lucia, ZÚBKOVÁ Mária 
Regional Differentiation in the Competitiveness of the Country ............ 104 

ŠVEDOVÁ Pullmanová Milena, UHER Ivan, ERNST Alexander 
Sex turizmus a jeho potencionálny vplyv na rozvoj regiónu ................... 120 

ŠVORC Branislav, VAVREK Roman 
Demografický potenciál mikroregiónu združenie obcí Hornej Torysy       
ako jeden z faktorov rozvoja regiónu ...................................................... 129 

 
 



VÝZNAM ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU V REGIONÁLNOM ROZVOJI 
 
 

 6

ТИТАРЕНКО О.Н. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КАК КОМПОНЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО     
УРОВНЯ ................................................................................................... 143 

UHER Ivan, KOHLMAYER Václav 
Use of Insulation Systems and Products in Slovak Regions and its 
Implication on Health .............................................................................. 149 
 

 
 

 

 
 
 
 



VÝZNAM ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU V REGIONÁLNOM ROZVOJI 
 
 

 7

HOSPODÁRSKA KRÍZA A JEJ PRIEMET  
V SOCIÁLNO–EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOCH 

SLOVENSKA 
 

Dana BARÁTOVÁ, Mária ZÚBKOVÁ 

 

Anotácia:  Hospodárska  kríza  sa  priamo  dotýka,  dokonca  pramení  z 
ekonomického prostredia. Jej následky sa premietajú nielen v ekonomických, ale 
aj  sociálnych  oblastiach  ,  čoho  dôkazom  sú  ukazovatele  vypovedajúce 
o hospodárskej  aj  sociálnej  úrovni  ,  vo  svete  ale  aj  na  Slovensku.  Cieľom 
príspevku  je ukázať vzťah medzi sociálno – ekonomickými ukazovateľmi, ktoré 
sú  indikátormi  rastu,  či  poklesu  ekonomickej  a životnej  úrovne  ľudí  žijúcich 
v danej krajine. Ukazovatele premietajú situáciu v jednotlivých regiónoch v SR. 
Disparity    medzi  výkonnosťou  ekonomiky  sa  netýkajú  len  krajín,  ale  aj 
regionálnej úrovne v krajine. V období krízy sa  regionálne disparity mnohokrát 
ešte zväčšujú. Aj na túto skutočnosť poukazujú vybrané regionálne ukazovatele. 
Časť príspevku je venovaná oblasti stavebníctva z toho dôvodu, že stavebníctvo 
je  významným  odvetvím  národného  hospodárstva  a je  indikátorom 
rastu/poklesu ekonomiky krajiny. Keď  rastie objem  stavebnej produkcie  rastie 
celková ekonomická výkonnosť krajiny, keď však klesá, možno očakávať pokles 
ekonomickej výkonnosti krajiny.  

Kľúčové  slová:  globálna,  hospodárska,  finančná  kríza,  sociálno‐
ekonomické ukazovatele, vývoj HDP, miera zamestnanosti. 

 

1  DEFINÍCIE KRÍZY 

Vymedzenie  pojmu  kríza  nie  je  v ekonomickej  teórii  jednoznačné. 
Pojem krízy je široký a rozdielne chápaný. 

Podľa  Lisého  predstavuje  finančná  kríza:  „  situáciu  na  finančnom 
trhu,  keď  dochádza  k zrúteniu  cien  aktív  v dôsledku  straty  dôvery 
investorov k domácim aktívam, a preto sa snažia investovať do finančných 
aktív v zahraničí.“ (Lisý, 2005) 
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Musílek finančnú krízu definuje ako výrazné zhoršenie veľkej väčšiny 
finančných  indikátorov,  čo  sa  prejavuje  nedostatočnou    likviditou 
finančného  systému,  rozsiahlou  insolventnosťou  finančných  inštitúcií, 
nárastom  volatility  výnosových mier  finančných  inštrumentov,  výrazným 
poklesom  hodnoty  finančných  a nefinančných  aktív  a podstatným 
znížením rozsahu alokácie úspor vo finančnom systéme. (Musílek, 2004) 

Mishkinova  definícia  finančnej  krízy  je  nasledovná:  „  ...nelineárny 
rozvrat  finančných  trhov,  zvyšujúci  problém  informačnej  asymetrie 
v dôsledku  výskytu  nepriaznivého  výberua morálneho  hazardu 
a prejavujúca  sa  poklesom  alokačnej  efektívnosti  finančných  trhov.“ 
(Mishkin, 1996) 

Bordo  definuje  finančnú  krízu  ako:“...zmenu  v očakávaniach 
z dôvodu  obavy  z úpadku  finančných  inštitúcií,  smerujúca  ku  konverzii 
reálnych a nelikvidných aktív do peňažnej formy.“(Bordo, 1987) 

Goldsmith uvádza, že finančnú krízu je veľmi ťažké presne definovať, 
pričom  je takmer vždy zrejmé, že finančná kríza prepukla. Finančnú krízu 
charakterizuje ako: „...prudké, okamžité, ultracyklické zhoršenie všetkých 
alebo  veľkej  väčšiny  finančných  indikátorov  –  krátkodobej  úrokovej 
sadzby,  ceny  aktív  (akcie,  nehnuteľnosti,  pôda)  insolventnosť  firiem 
a úpadky finančných inštitúcií...“(Goldsmith, 1982) 

 

Hospodárska kríza 

Súčasná  hospodárska  krízaje  vlastne  recesia. Niektorí  ekonómovia 
používajú  aj  pojem  depresia,  ale  podľa  nášho  názoru  súčasná  kríza 
momentálne  nenadobudla  takých  rozmerov,  aby mohla  niesť  podobný 
prívlastok.  Svetové  hospodárstvo  sa  nachádza  v recesii  a na  podporu 
daného  tvrdenia,  si  pomáhame  definíciourecesie.  Prvá,  ktorá môže  byť 
ťažko dokázateľná je, keď ekonomika rastie menej ako je dlhodobý trend 
tempa  rastu  a má  voľné  kapacity. Druhá  definícia  je  pri  dvoch  po  sebe 
idúcich štvrťrokoch klesajúceho HDP. (The economist, 2010) 

Recesia  je súčasťou hospodárskeho cyklu, ktorý môžeme definovať 
ako: 
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Hospodársky  cyklus  je  kolísavým  typom  pohybov,  ktoré  nachádzame 
v agregátnej  ekonomickej  činnosti  národov,  organizujúcich  svoju  prácu, 
hlavne  v podnikateľských  firmách.  Cyklus  sa  skladá  z expanzie,  ktorá  sa 
vyskytuje asi v rovnakom čase v mnohých ekonomických aktivitách, za ňou 
nasleduje  recesia  a oživenie,  ktoré  splynie  v expanzívnej  fáze  ďalšieho 
cyklu.(Burns, Mitchell, 1946) 

Krízy  sú  bežným  javom  v cyklickom  vývoji  hospodárstva,  čomu 
nasvedčuje aj obr.  1, kde sa striedajú fázy rastu s fázami recesie. 

 

 
Obr. 1  Cyklický vývoj hospodárstva 

Zdroj: Makroekonomie 

 

2  HISTÓRIA HOSPODÁRSKEJ KRÍZY – A JEJ VZNIK 

Prečo  hovoríme  o  globálnej  hospodárskej  kríze,  či  inak  povedané, 
prečo si dovoľujeme použiť terminológiu globálna recesia, ktorá postihuje 
všetky  svetové  trhy?  Aby  sme  pochopili,  prečo  súčasná  globálna 
hospodárska  kríza postihuje  svetové  finančné  trhy,  vrátane  Slovenska  je 
potrebné poukázať na vývoj svetového hospodárstva.  

Veľká hospodárska kríza, ktorá začala v roku 1929 bola celosvetová 
ekonomická  kríza,  ktorá  trvala  niekoľko  rokov  a zasiahla  takmer  všetky 
krajiny sveta. Najtvrdší dopad mala na priemyselne rozvinuté krajiny ako 
Spojené  štáty  Americké,  Nemecko,  Veľká  Británia,  Francúzsko,  Kanada, 
Japonsko ale aj Česko‐Slovensko. 
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Medzi často uvádzané dôvody vzniku veľkej hospodárskej krízy patrí 
silná  expanzia  ponuky  peňazí  zo  strany  centrálnej  banky  Spojených 
štátoch  amerických  (FED).  FED  zvýšil  počet  zlatom  nekrytých  peňazí  zo 
42,1 na 68,8 mld. dolárov v rokoch 1921‐1929, čo viedlo k inflácii vo výške 
približne 63% v priebehu týchto osem rokov. 

Za  následok  zvýšenia  nekrytých  peňazí  došlo  24.  októbra  1929 
k páde  burzy  na  WallAtreet.  Čo  sa  označuje  ako  začiatok  krízy.  FED 
v priebehu  tohto  kritického  týždňa  vydal  takmer  300 miliónov  dolárov, 
požičal  vláde  dvojnásobok  dovtedy  požičaných  peňazí  prostredníctvom 
kúpy  cenných  papierov  a diskontoval  približne  200  miliónov  cenných 
papierov  pre  členské  banky  FEDu.  Ku  koncu  roka  1929  suma  FEDom 
držaných  cenných  papierov  sa  viac  ako  strojnásobila  o 375  miliónov 
dolárov.  

HerbertHoover,  ktorý  4.  Marca  1929  nastúpil  do  prezidentského 
úradu, sa pokúšal viacerými opatreniami ovplyvňovať hospodársky vývoj. 
Výrazne  zvýšil  vládne  výdaje  ako napríklad  štátny deficit  vzrástol na 2,2 
miliardy  dolárov  v roku  1931  (čo  bolo  niekoľkonásobne  viac,  ako 
rozpočtové  deficity  predtým). Vláda  pod Hooverovým  vedením  vkladala 
množstvo  finančných  prostriedkov  do  verejných  prác  a veľkolepých 
projektov,  ako  napríklad  Hooverova  priehrada  –  v tom  čase  najväčšia 
elektráreň na  svete, ale aj do  zvyšovania dotácií do poľnohospodárstva. 
V politike  zamestnanosti  sa  Hoover  spoliehal  na  odbory  a tlačil  na 
zamestnávateľov,  aby  zvyšovali  mzdy.  Od  konca  roka  1929  bola 
nezamestnanosť na úrovni 6% a neustále rastúcimi reálnymi mzdami až na 
26% na konci roka 1932. 

Česko‐Slovensko bolo postihnuté v rokoch 1929‐1933. Ako exportne 
orientovanej  krajiny  sa  ho  kríza  veľmi  dotkla.  Kým  v  roku  1923  bolo 
441000 nezamestnaných, vo februári 1933 ich už bolo 920000 (každý tretí 
robotník  bol  nezamestnaný). Cena  hlavného  exportného  artiklu,  cukru, 
klesla  o  74%,  príjmy  roľníkov  klesli  o  40%,  čo  sa  prenášalo  na  dopyt  a 
podobne. (Veľká hospodárska kríza) 
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3     SÚČASNÁ  GLOBÁLNA  HOSPODÁRSKA,  FINANČNÁ 
A DLHOVÁ KRÍZA 

Súčasná  globálna  kríza  začala  ako  hypotekárna  kríza  v Spojených 
štátoch  amerických,  pokračovala  finančnou  krízou,  ktorá  sa  časom 
premenila  na  hospodársku  krízu  s globálnym  rozmerom  a v súčasnosti 
čelíme novým hrozbám dlhovej a inflačnej krízy.  

Ku klasickým, spotrebným a hypotekárnym úverom pribudli kreditné 
karty,  tým  sa  rozsah  emitovaných  prostriedkov  zvyšuje,  dostáva  sa  na 
hranice možného  úverovania  obyvateľov  a krajiny,  k čomu  sa  pridružuje 
proces prenosu zdaňovacích miezd z územia EÚ a USA do daňových rajov, 
čo  predstavuje  zníženie  prínosov  národných  rozpočtov  zo  strany 
podnikov.  Na  výdavkovej  strane  rozpočtov  rastú  výdavky  v oblasti 
zdravotníctva,  infraštruktúry  a sociálnej  sféry  prípadne  ostávajú  na 
rovnakej úrovni, čo vedie k stále väčšiemu deficitu a rastu verejného dlhu. 
(Staněk, 2011, str. 88‐89) 

Keď hovoríme o súčasnej kríze, môžeme konštatovať, že termín kríza 
sa začal používať až na konci tretieho kvartálu roku 2008.Kým v roku 2008 
rástol  svetový  produkt  medziročne  o 2,8%,  čo  môže  znieť  pozitívne, 
faktom  je,  že  v predchádzajúcich  rokoch  rástlo  svetové  hospodárstvo 
omnoho dynamickejšie. Daný rast bol totiž narušený výraznými poklesmi 
od tretieho kvartálu 2008. Globálna hospodárska kríza sa naplno prejavila 
v roku 2009, kedy bolo dosiahnuté dno a väčšina svetových ekonomík sa 
dostala do záporných hodnôt. (GlobalRecoveryAdvancesbutRemains) 

3.1   Finančná kríza 

Vývoj  finančnej  krízy  je  charakteristický  nedostatkom  likvidity. 
Dochádza  k nedostatku  likvidity  v jednej  časti  svetovej  ekonomiky  pri 
obrovskom  prebytku  likvidity  v iných  častiach  globálnej  ekonomiky.  Ide 
o markantný  nárast  likvidity  viazanej  na  nové  skupiny  investorov, 
prinášajúcej rozsiahle nové kapitálové zdroje a problémom sa už nestáva 
dostatok  likvidity,  ale  nedostatok  možností  efektívneho  investovania, 
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i keď  analýza  stavu  bankového  sektora  akoby  vykazovala  ako  hlavný 
problém – nedostatok likvidity.  (Staněk, 2011, str. 19) 

Finančná kríza má vo svete nasledovný chronologický vývoj: 
Chronologický vývoj finančnej krízy vo svete: 

• 90.  Roky minulého  storočia  –  Spojené  štáty  americké  zažívali 
svoje  najdlhšie  obdobie  hospodárskeho  rastu,  ktoré  vyvrcholilo 
prasknutím  bubliny  na  akciových  trhoch  s technologickými 
akciami  a neistotou  vyplývajúcou  z teroristických  útokov  na 
dvojičky. 

• Po 11.9.2001 – FED(centrálna banka USA) znižuje úrokovú sadzbu 
na  rekordné  1%  napriek  tomu,  že  jej  hodnota  sa medzi  rokmi 
2000 – 2001 pohybovala na úrovni 5 – 6%. 

• 2003  ‐  2004  ‐ Dôsledkom  zaplavenia  trhu  lacnými  peniazmi  sú 
tieto  roky  charakteristické  reštriktívnou  politikou,  v ktorej 
úroková sadzba rastie z 2% na 3%. 

• Rok  2005  ‐    zlé  investície  sa  prejavili  v podobe  poskytovania 
hypoték a FED zlyháva kvôli ich nedostatočnej regulácii. 

• 2006  –  2007  –  prelom  rokov  naznačilprvý  veľký  problém  a to 
zastavenie rastu cien domov v USA a FED zvyšuje úrokové sadzby 
na hodnotu 5%. 

• November  2007  –  prasknutie  hypotekárnej  bubliny  v USA, 
úrokové sadzby klesajú na 4%.  

Americké investičné banky začali krachovaťa trend sa začal presúvať 
do celého sveta. 

Rok 2008 je kľúčový pre transformáciu krízy.  

• Január  2008  –  veľké  finančné  skupiny  poskytovali  úvery  aj 
napriek  ich  platobnej  neschopnosti,  čo  spôsobilo  transformáciu 
hypotekárnej krízy do finančnej krízy. 

• Apríl 2008 – pokles úrokovej sadzby sa zastavil na 2%. 

• Júl  2008  –  FED  začal  sprísňovať  pravidlá  pre  poskytovanie 
hypoték. 
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• August  –  September  2008  –  dochádza  ku  krachu  obrovských 
amerických  investičných  bánk,  k zastavenie  obchodovania  na 
Wallstreet a FED zachraňuje AIG sumou 85 mld. dolárov. Zároveň 
dochádza k masívnemu nalievaniu verejných investícií. 

• September 2008 – December 2008 – úrokové  sadzby  sa dostali 
na úroveň 1%. 

FED podporil vládny návrh na stimulačný balík na podporu spotreby 
v krajine  a postupoval  opatreniami  proti  kríze  ďalším  znižovaním 
úrokových  sadzieb,  len  aby  sa  stabilizovali  finančné  trhy.  S použitím 
expanzívnej monetárnej politiky dochádza  k uvoľneniu menovej politiky. 
Tlačenie  nových  peňazí  a ich  nalievanie  do  ekonomiky  formou 
stimulačných  balíkov  za  prezidenta  Busha  aj  prezidenta  Obamu  až  do 
súčasnosti  neprinieslo  požadované  výsledky  a dostavila  sa  hospodárska 
kríza s globálnym rozmerom. 
Trend sa začal presúvať do celého sveta. (Ižip, Beňák: Kreditná ‐ kríza) 

Z rozsahu vplyvov finančnej krízy je vidieť, že finančná kríza zasiahla 
ekonomiku  krajín  vo  všetkých  kľúčových  oblastiach  exportu,  reálnej 
ekonomiky a pod.  
 

3.2  Hospodárska kríza na Slovensku 

Európu  výraznejšie  zasiahla  finančná  kríza  v treťom  kvartáli  2008, 
kedy  začal  byť  citeľný  presúvajúci  sa  trend  zo  Spojených  štátoch 
amerických.  V európskych  bankách  sa  nachádzali  toxické  aktíva.  Čoho 
dôsledkom bol podobný priebeh ako v Spojených štátoch amerických a to 
vytváraním záchranných balíčkov, garancie, či nová legislatíva. Monetárna 
politika  ECB  (Európska  centrálna  banka)  bola  opatrnejšia  ako  politika 
FEDu, ale aj napriek tomu sa hlavná úroková sadzba znížila na 1% (v roku 
2008 bola na úrovni okolo 4%).Celková zadlženosť verejnej správy od roku 
2008 narastala,  čo vykresľovalo nový charakter dlhovej krízy v Európskej 
únii, presnejšie v Eurozóne.  

Do  parlamentných  volieb  roku  2010  bola  situácia  na  Slovensku 
podobná  ako  vo  zvyšku  Európy.  Vláda  rozhadzovala  výnosy 



VÝZNAM ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU V REGIONÁLNOM ROZVOJI 
 
 

 14

z ekonomického rastu, nekonsolidovala verejné financie, ale sa inšpirovala 
ostatnými  európskymi  vládami  vo  vytváraní  stimulačných  balíčkov. 
Príkladom  je  tzv. „šrotovné“, ktoré bolo výhodné pre malú  skupiny  ľudí, 
ktorá mala  dostatok  finančných  prostriedkov  na  kúpu  nového  auta.  Tí, 
ktorí  mali  staré  autá  patriace  do  šrotu  nemali  dostatok  finančných 
prostriedkov  ,  aby  si  zaobstarali  nové  auto  a využili  štátom  dotovanú 
zľavu.  Tým  pádom,  „šrotovné“  nenaplnilo  hlavný  cieľ  za  ktorým  bolo 
vytvorené.  Štát motivoval  spotrebiteľov,  aby obmedzili úspory  a budúce 
výdavky na okamžitú nepotrebnú obnovu áut.   

Ako  technologický  líder  Európy  nepotrebuje  navyšovať  vládne 
výdavky,  ale  možnosti  podnikateľských  investícií,  z dôvodu  vytváranie 
pracovných príležitostí. 

Kríza má široký dopad na svetové hospodárstvo. „ Tlaky na bankový 
sektor  vyúsťujú  do  sprísňovania  úverových  štandardov  a tým  ďalej 
obmedzujú prístup k úverom a zhoršujú  likviditu  finančného sektora,  čím 
napomáhajú  prelievaniu  sa  problémov  z finančných  trhoch  do  reálnej 
ekonomiky.“(Rokovanie  vlády  Slovenskej  republiky,  Aktuálny  stav 
finančnej krízy, 2010 ) 

Ťažšia  prístupnosť  úverov  pre  jednotlivé  sektory  znižuje  dopyt  po 
službách  a produktoch,  pričom  hlavným  transmisným  kanálom  v tomto 
smere  je  oblasť  hypotekárneho  financovania,  ktorá  vzhľadom  na 
sprísňovanie  úverov  znižuje  dopyt  po  výstavbe.  Finančná  kríza  sa  tak 
najviac  prejavila  v sektore  stavebníctva,  čo  dokumentuje  pokles 
objednávok  na  výstavbu  obytných  domov,  ktoré  poklesli  v eurozóne 
v prvom kvartáli 2009 oproti predchádzajúcemu roku v priemere o 20%.  

Prejavy  finančnej  krízy  sa  zobrazili  nielen  s stavebníctve  ale  aj  na 
vybraných sociálno‐ ekonomických ukazovateľoch. 
 

3.3  Následky globálnej finančnej krízy 

Svetová ekonomika a finančná  kríza  sa  v roku 2009 plne premietla 
do  všetkých  častí  sveta,  jej  následky  sa  prejavujú  v inštitucionálnych 
zmenách  šíriacich  sa  z USA  po  celom  svete.  Vo  väčšine  krajín  finančná 
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kríza  spôsobila  prudký  prepad  hrubého  domáceho  produktu  (HDP), 
následne mala vplyv na export, ale aj na úverovú politiku. Takýto rozsah 
finančnej  krízy  zanecháva  dôsledky  vo  viacerých  oblastiach.  (Huček,  J., 
Reľovský B., Široká J., ) 

• Inštitucionálne zmeny 

‐ slabá regulácia  investičných bánk spôsobila  ich  transformáciu 
na štandardné komerčné banky, 

‐ poisťovanie  rizikových  úverov  spôsobilo  kolaps  poisťovní 
(napr. AIG dostal injekciu 85 mld. dolárov od FED), 

‐ americké ministerstvo financií malo rozľahlé právomoci, 

‐ vytvorenie špeciálnej vládnej záchrannej spoločnosti v USA (do 
marca  2009  napumpovalo  do  finančného  systému  1  bilión 
USD), 

‐ nedochádza  k  posilneniu  kontrolných  mechanizmov 
globálneho finančného systému. 

• Vplyv na reálnu ekonomiku 

‐ tempo rastu HDP klesá (v niektorých krajinách nástup recesie), 

‐ rastúca inflácia spôsobuje vyššie náklady domácností, 

‐ nastáva  stagnácia  rastu  reálnych  miezda  rast 
nezamestnanosti. 

• Vplyv na export 

‐ priame  zníženie  exportu  –krajiny  s výrazným  prebytkom 
bežného  účtu  platobnej  bilancie  (Nemecko,  Čína,  Japonsko) 
pociťujú zníženie exportu, 

‐ nepriame  zníženie  exportu  –  dopad  na  exportérov  surovín 
(krajina Latinskej Ameriky), 
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‐ exportná  dynamika  klesá  –  dopad  na  krajiny  s vysokým 
deficitom  bežného  účtu  platobnej  bilancie  (Stredná 
a Východná Európa). 

• Vplyv na úverovú politiku 

‐ sprísňovanie  úverových  štandardov  –  obmedzenie  prístupu 
k úverom, 

‐ pokles likvidity finančného systému, 

‐ znižovanie  dopytu  na  tovaroch  a službách  (vrátane 
nehnuteľností). 

• Vplyv na menovú politiku 

‐ dlhodobé znehodnocovanie USD aj  iných mien  (napr. britskej 
libry,  maďarského  forintu,  poľského  zlotého,  atď.)  (Nové 
slovo, Americká finančná kríza a jej globálne následky). 

Analýza  súčasnej  globálnej  ekonomiky  a finančnej  krízy  prináša 
široké spektrum otázok, ktoré často smerujú k dvom základným okruhom. 
Tým  prvým  je  skúmanie,  či  takáto  kríza má  trvalé  následky,  t.  j.  straty 
v HDP,  respektíve  či  prepad  svetovej  ekonomiky  je  možné  v horizonte 
niekoľkých  rokov  dobehnúť.  Z vývoja  HDP  v roku  2009  vyplýva,  že 
produkčná  medzera  sa  vo  viacerých  krajinách  prehĺbila  veľmi  výrazne 
a návrat ekonomiky späť do rovnováhy, t.j. na úroveň ich potencionálneho 
produktu  by  si  vyžadoval  výraznú  dynamiku  rastu  HDP,  čo  však  nie  je 
možné  v krátkodobom  horizonte  očakávať.  V súvislosti  s tým  je  súčasná 
kríza  často  spájaná  s pojmami  „kríza  dôvery“  respektíve  „kríza  dopytu“. 
Otázne je, či je možné súčasnú krízu  považovať čisto len za krízu dopytu, 
ktorá ponuková (t.j. potencionálnu) stranu ekonomiky vôbec neovplyvnila 
a čoskoro sa dostane na úroveň predpokladanú pred krízou. Pretrvávajúca 
záporná produkčná medzera však zároveň otvára druhý okruh otázok, a to 
konflikt  medzi  vnímaním  cyklickej  pozície  a predpokladaným  cenovým 
vývojom. Prepad HDP sa plne nepremieta do inflácie, respektíve deflácie. 
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Pri  štandardných  predpokladoch  o vzťahu  medzi  cyklickou  pozíciou 
a infláciou by sa totiž dalo očakávať, že v cenovom vývoji  je ešte výrazný 
priestor  na  pokles  cien,  čomu  však  realita  ani  predikcia  zatiaľ 
nenasvedčujú. (Huček, J., Reľovský B., Široká J.) 
 

4    SOCIÁLNO  –  EKONOMICKÝ VÝVOJ  SR V ROKOCH 2001  – 
2012 

 O výkonnosti ekonomiky nám vypovedajú ukazovatele na národnej 
a regionálnej  úrovni.  Vývoj  ekonomických  ukazovateľov  zodpovedá 
hospodárskemu cyklu ako je znázornené na obr. č. 1, pričom od roku 2001 
dochádza  k expanzii,  v roku  2007  hospodársky  cyklus  dosahuje  vrchol 
a následne  v rok  2009  je  charakteristický  ako  dno,  respektíve  recesia, 
ktorú  možno  pomenovať  ako  nástup  hospodárskej  krízy.  Hospodársky 
cyklus možno vidieť aj na grafe č. 1 vo vývoji HDP v rokoch 2001‐2012. 

Pri  hodnotení  vývoja  ekonomiky  Slovenskej  republiky  z pohľadu 
reálnej konvergencie  je potrebné konštatovať, že v období  rokov 2000 – 
2007 zaznamenala Slovenská republika výraznú akceleráciu vo výkonnosti 
ekonomiky. V roku 2004 dosiahol hospodársky rast SR 5,1%, v roku 2005 
6,7%,  v roku  2006  8,3%  a v roku  2008  slovenský  HDP  rástol  na  úrovni 
rekordných  10,5%.  Za  obdobie  2000‐2006  dosahoval  rast  HDP  v SR 
v priemere  viac než dvojnásobok priemerného hospodárskeho  rastu EÚ‐
15, EÚ25, či EÚ27. Rast HDP bol dôsledkom nárastu celkovej produktivity 
výrobných  faktorov,  ktorý  odrážal  vplyv  zvýšeného  prílivu  priamych 
zahraničných investícií.  

Tvorba  hrubého  domáceho  produktu  v období  rokov  2001  –  2007 
mala  stúpajúcu  tendenciu,  avšak  v roku  2008  dochádza  k rapídnemu 
poklesu tvorby HDP vplyvom hospodárskej krízy, ktorá sa presunula z USA 
do Európy. 

Pre  celkovú  úroveň  výrobkov  a služieb,  ktoré  sa  v hospodárstve 
predávajú a nakupujú sa používa označenie cenová hladina. Rast cenovej 
hladiny  je  potom  označovaný  ako  inflácia.  Pri  poklese  cenovej  hladiny 
hovoríme  o deflácii  a pri  poklese  rastu  cenovej  hladiny  hovoríme 
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o dezinflácii. Aby podniky prosperovali a rástli, potrebujú vo všeobecnosti 
dobré  hospodárske  podmienky,  vrátane  nízkej  a stabilnej  inflácie. 
Dôvodom  je,  že  podniky  plánujú  svoje  aktivity  a investície,  ako  sú  nové 
stroje  a výrobné  prevádzky  na  niekoľko  rokov  dopredu.  Vo  veľkých 
spoločnostiach  môže  plánovanie  investícií  zahŕňať  desiatky  rokov  do 
budúcnosti. Ak  je  inflácia  vyššia  alebo  sa  očakáva  jej  nárast,  prináša  to 
obrovskú neistotu do podnikového plánovania, keďže meniaca sa hodnota 
peňazí  znamená,  že  spoločnosti  si  nemôžu  byť  isté  svojimi  budúcimi 
nákladmi  a výnosmi.  V dôsledku  toho  sa  stávajú  oveľa  opatrnejšími.  
Z  tab.    1  môžeme  vidieť,  že  vývoj  inflácie  zodpovedá  hospodárskemu 
cyklu,  keď  medzi  rokmi  2007  a 2008  dochádza  k prudkému  poklesu 
inflačnej hodnoty. 

 
Tab. 1  Vývoj ekonomických ukazovateľov v rokoch 2001 ‐ 2011 
   2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008  2009 2010 2011

HDP %  3,5  4,6 4,8 5,1 6,7 8,3 10,5  5,9  ‐4,9 4,2 3,3

Miera nezamestnanosti %  19,2  18,5 17,4 18,1 16,2 13,2 11  9,6  12,1 14,4 13,5

Zamestnanosť ESA 95 
ročná zmena %  0,6  0,1 1,1 ‐0,2 1,6 2,1 2,1  3,2  ‐2 ‐1,5 1,8

Bilancia zahraničného 
obchodu (mil. Eur) 

‐
3411 

‐
3185

‐
777,9

‐
1645

‐
2456

‐
2562 ‐725  757,8  946,1 778,5 2441,9

Infálcia meraná HICP %  7,2  3,5 8,4 7,5 2,8 4,3 1,9  3,9  0,9 0,7 4,1

Inflácia meraná CPI 
priemer %  7,3  3,3 8,5 7,5 2,7 4,5 2,8  4,6  1,6 1 3,9

Miera deficitu (deficit 
verejnej správy ako % z 
HDP)  ‐6,5  ‐8,2 ‐2,8 ‐2,4 ‐2,8 ‐3,2 ‐1,8  ‐2,1  ‐8 ‐7,7 ‐4,8

Miera dlhu (hrubý 
konsolidovaný dlh verejnej 
správy ako % z HDP)  48,9  43,4 42,4 41,5 34,2 30,5 29,6  27,9  35,6 41,1 43,3

Úroková sadzba  4,25  3,75 3 3 3,25 4,5 5  3,75  1,75 1,75 1,75

Zdroj: http://www.nbs.sk 
 

Vplyvom  výrazne  komplikovaného  vývoja  globálnej  ekonomiky  a 
jeho  relevantného  vplyvu  naslovenskú  ekonomiku  môžeme  očakávať 
podstatné  spomalenie  rastu  ekonomiky  Slovenska. Naopak,vzhľadom na 
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spomenuté krízové faktory ako v zahraničí, tak i v domácej ekonomike sa v 
roku  2009  podľaprognózy  dostala  ekonomika  do  recesie.  Ekonomika  
v  roku  2009  dosahovala  negatívny  rast  na  úrovni  ‐4,9 %  na  Slovensku.  
V  nasledujúcom  roku  2010  pretrvávali  globálne  ekonomické  problémy. 
(Hospodársky vývoj v regiónoch SR, 2012) 

 
Graf 1  Vývoj HDP (%) v rokoch 2001‐2011 

 
Zdroj: Národná banka Slovenska 

 

Vysoká  inflácia alebo očakávania vysokej  inflácie môžu spôsobiť, že 
podnikové  náklady  rastú  rýchlejšie  ako  produktivita,  čo  vedie 
podnikateľov  k tomu,  že  neprijímajú  riziká,  sú menej ochotní  investovať 
v budúcnosti, čím sa znižuje konkurencieschopnosť. To má negatívny vplyv 
na hospodársky rast a nezamestnanosť. 

 

4.1 Sociálno‐ekonomické ukazovatele  jednotlivých regiónov 
Slovenska  

Štruktúra  regiónov  Slovenskaje  výrazná  a neustále  sa  prehlbujúca. 
Regionálne  disparity  sú  na  území  Slovenska  výsledkom  spolupôsobenia 
viacerých  skupín  podmienok  a faktorov,  ktoré  vyplývajú  jednak  zo 
systémových  (absencia  vnútroregionálneho  trhového  prostredia 
a nedostatočná  previazanosť  ekonomických  subjektov  v regióne, 
nedostatočné  a neracionálne  využívanie  intraregionálnych  zdrojov 
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územia, centralisticko‐administratívna regulácia regionálnych rozvojových 
procesov  bez  rozvinutia  demokratických  inštitúcií  riadenia  na  lokálnej 
a regionálnej  úrovni,  preferencia  odvetvových  kritérií  a absencia 
predpokladov na horizontálnu koordináciu a i.), (MŽP SR 2002) a vecných 
(nevýhodná  sektorálna  štruktúra  s vysokým  podielom  zamestnanosti 
obyvateľstva  v primárnych  a sekundárnych  aktivitách  a nízkym  podielom 
v terciálnom sektore, vysoká energetická a materiálová náročnosť výroby, 
diferencovaná  kvalita  ľudského  potencionálu,  nízka  úroveň  dostupnosti 
regiónov  v dôsledku  poddimenzovanej  infraštruktúrnej  vybavenosti 
regiónov  s nepriaznivým  vplyvom  na  vnútroštátnu,  transhraničnú 
i medzinárodnú  spoluprácu,  nízka  inovačná  kapacita  regiónov, 
nedostatočné zohľadnenie enviromentálnych kritérií a i).,  (MŽP SR 2002) 
podmienokDeterminujúce  faktory  regionálnych  disparít  v podmienkach 
Slovenska spôsobujú uvedené faktory, ktoré sú umocnené aj regionálnymi 
špecifikami. 

Podľa  klasifikačného  systému  štatistických  územných  jednotiek 
zavedených  Eurostatom  sa  vyčlenili  tri  regionálne  a dve  lokálne  úrovne. 
Celé  územie  SR  definované  ako  jednotka  NUTS1,  regióny  NUTS  2  sú 
tvorené  dvomi  až  tromi  jednotkami  NUTS  3.  Jednotkami  NUTS  3  sú 
jednotlivé kraje. Lokálnymi úrovňami sú LAU 1, ktoré tvoria okresy a LAU 
2, ktorú tvoria obce. 

Tabuľka  2  Platná  územná  systemizácia  SR  v zmysle  uznesenia  vlády  SR  č. 
157/2002 z 20. februára 2002 

Jednotka  NUTS1 NUTS2 NUTS3

Počet územných celkov  1 4 8 

      Bratislavský kraj Bratislavský kraj

      Trnavský kraj 
      západné Slovensko Nitriansky kraj
Územný celok/celky  Slovensko Trenčiansky kraj

      stredné Slovensko Bankobystrický kraj
      Žilinský kraj 

      východné Slovensko Košický kraj 
      Prešovský kraj

Zdroj: Národný strategický referenčný rámec 2007‐2013, MDRRSR, Bratislava, júl 2011 



VÝZNAM ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU V REGIONÁLNOM ROZVOJI 
 
 

 21

Podľa  základných  evaluačných  a   diferenciačných  kritérií, 
používaných  pri  hodnotení  úrovne  regiónov  v podmienkach  EÚ  sú 
regionálne disparity zreteľné na úrovni regiónov NUTS III v SR. 
 

4.1.1 Vývoj hrubého domáceho produktu v regiónoch SR 

Rozdelenie  produkcie  v  jednotlivých  krajoch  Slovenska  je  veľmi 
nerovnomerné. Podstatná časťtvorby HDP pripadá na malý počet veľkých 
podnikov.  Ďalším  faktorom  ovplyvňujúcim  produkciu  a tvorbu  ‐HDP  je 
počet  zamestnaných  v  jednotlivých  krajoch.  Najvyššia  tvorba  HDP  je  v 
Bratislavskom kraji, ktorý  je ekonomicky najsilnejším regiónom Slovenska 
s najvyšším počtom pracujúcich.  Je  to  spôsobené  jednak  jeho mestským 
charakterom  a  aj  štatútom  hlavného mesta,  do  ktorého  sú  sústredené 
riadiace inštitúcie a prevádzky s vysokou pridanou hodnotou. V ostatných 
regiónoch  je  stav  značne  vyrovnanejší.  (Hospodársky  vývoj  v regiónoch 
SR,2012) 

 
    Tab. 3  Vývoj HDP v € podľa regiónov SR v rokoch 2001‐2009 
   2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008  2009

Bratislavský  8 318  9 265 10 184 11 379 13 416 14 387 16 393  17 516  17 621

Trnavský   3 546  3 770 4 342 4 892 5 480 6 892 7 601  7 932  7 246

Trenčiansky  3 584  3 779 4 187 4 676 4 856 5 724 6 302  6 730  6 154

Nitriansky  3 806  4 118 4 649 5 261 5 759 6 197 6 720  7 413  7 009

Žilinský  3 607  3 874 4 186 4 713 5 235 5 747 6 643  7 508  6 995

Banskobystrický  3 511  3 906 4 276 4 552 4 318 4 947 5 534  6 101  5 505

Prešovský  3 037  3 358 3 635 3 996 4 295 4 464 5 014  5 836  5 359

Košický  4 471  4 737 5 154 5 693 5 955 6 644 7 242  7 896  7 007

Zdroj: Štatistický úrad, 2012 
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Graf 2  Vývoj HDP v € podľa regiónov SR v rokoch 2001‐2009 

 
Zdroj: Štatistický úrad, 2012 

 

Počas obdobia  rokov 2001 až 2007 dochádzalo medziročne k rastu 
HDP vo všetkých regiónoch SR. Situácia sa však zmenila rokom 2008, kde 
v Bratislavskom  kraji  dochádza  k miernemu  nárastu  HDP,  ale  už 
v Žilinskom kraji  je medziročný nárast podstatne vyšší, ak  je HDP merané 
v bežných  cenách.  V percentuálnom  vyjadrení  Bratislavskom  kraji 
dochádza  k nárastu  o 6,4% medzi  rokmi  2007    a 2008  v Žilinskom  kraji 
dochádza  k nárastu  až  o 11,5%.  Od  roku  2008  môžeme  vidieť  nástup 
recesie vo všetkých regiónoch SR, aj keď v roku 2009  Bratislavský kraj nie 
je až tak dotknutý nástupom a vplyvom hospodárskej krízy.  
 

     Tab.  4  Vývoj v HDP v PKS v € podľa regiónov SR v rokoch 2001 ‐ 2009 

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 

Bratislavský  13 694  15 005  15 513  16 748  19 855  21 111  24 222  25 627  25 875 

Trnavský  5 837  6 106  6 613  7 199  8 110  10 114  11 231  11 605  10 641 

Trenčiansky  5 900  6 121  6 377  6 881  7 187  8 399  9 311  9 847  9 036 

Nitriansky  6 266  669  7 082  7 743  8 523  9 094  9 930  10 846  10 292 

Žilinský  5 938  6 274  6 376  6 936  7 748  8 433  9 816  10 985  10 272 

Banskobystrický  5 780  6 323  6 513  6 699  6 391  7 260  8 178  8 927  8 084 

Prešovský  5 000  5 438  5 537  5 882  6 357  6 550  7 408  8 538  7 869 

Košický  7 361  7 673  7 850  8 378  8 813  9 749  10 701  11 553  10 290 

Zdroj: Štatistický úrad, 2012 
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V dlhšom  období  v rokoch  2001  –  2009  rast   HDP  v PKS 
v bratislavskom  a v prešovskom  kraji  kopíroval  rast  HDP  v PKS  za 
Slovensko,  pričom  diferenciál  rastu  týchto  dvoch  krajov  sa  postupne 
zmenšoval.  Po  zohľadnení  diferenciálu  rastu  počtu  obyvateľstva 
v prešovskom a v bratislavskom kraji   značne prevyšujúc diferenciál rastu 
HDP  v PKS možno  konštatovať,  že  regionálne  rozdiely  vo  výkonnosti  sa 
z roka na  rok prehlbujú v dôsledku pretrvávajúcej hospodárskej krízy,  čo 
možno  vidieť  na grafe  3.    (Analýza  konvergencie  slovenskej  ekonomiky, 
Národná banka Slovenska, 2006) 

 
Graf 3  Vývoj HDP v PKS v € podľa regiónov SR v rokoch 2001 ‐ 2009 

 
Zdroj: Štatistický úrad, 2012 

 
 

4.1.2 Miera zamestnanosti 

Očakávaný  vývoj  počtu  pracujúcich  odzrkadľuje  vývoj 
nezamestnanosti.    Nárast  počtu  pracujúcich  možno  vidieť  najviac   
v Prešovskom kraji, Košickom a Banskobystrickom kraji. V  týchto krajoch 
zároveň  nedochádza  k  takému  rýchlemu  poklesunezamestnanosti  z 
dôvodu demografického rastu. Čiastočná politika súdržnosti bude musieť 
byť  zameraná na  tvorbu pracovných miest práve v  týchto krajoch. Väčší 
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nárast  počtu  zamestnanýchmožno  vidieť  iba  v  Bratislavskom  kraji. 
(Hospodársky vývoj v regiónoch SR,2012) 

 

Tab. 5  Miera rastu zamestnanosti v % 
   2001 2002  2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009  2010  2011

Bratislavský  14,50 14,20  14,20  14,00 14,10 13,80 13,80 13,70 14,00  13,90  14,20

Trnavský   10,90 11,10  11,20  11,50 11,70 11,50 11,50 11,40 11,60  11,50  11,40

Trenčiansky  12,00 12,10  12,30  12,40 12,20 12,20 11,80 11,70 11,60  11,70  11,50

Nitriansky  12,30 12,00  12,10  12,90 12,80 12,90 13,30 13,50 12,90  12,90  13,10

Žilinský  12,60 12,90  12,70  12,60 12,70 12,80 12,70 12,80 12,60  14,40  12,40

Banskobystrický  11,80 11,40  11,30  11,00 11,20 11,20 11,00 11,00 10,90  11,40  11,60

Prešovský  13,20 13,50  13,30  13,20 13,20 13,40 13,70 13,40 13,60  13,60  13,30

Košický  12,70 12,70  12,80  12,40 12,00 12,20 12,20 12,50 12,90  12,70  12,50

Zdroj: Štatistický úrad, 2012 
 

Graf 4  Vývoj miery rastu zamestnanosti podľa regiónov SR 

 
Zdroj: Štatistický úrad, 2012 

Najvyšší  počet  pracujúcich  podľa metodiky  ESA  je  v Bratislavskom 
kraji.  Je  tospôsobené  najmä  faktom,  že  v  tomto  sa  tvorí  najviac 
pracovných  miest,  ktoré  sú  obsadené  pracujúcimiaj  z  iných  krajov. 
Zároveň  je  Bratislava  so  štatútom  hlavného  mesta  sídlom  mnohých 
inštitúciís  celonárodným  charakterom  a  sídlom  štátnej  správy.  Avšak 
očakávaný  počet  zamestnaných  v tomtokraji  bude  klesať  na  rozdiel  od 
ostatných  krajov  z  dôvodu  relatívne  drahšej  pracovnej  sily, 
poklesuekonomicky aktívneho obyvateľstva a nedostatku voľnej pracovnej 
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sily zároveň s očakávanýmobmedzením pracovnej migrácie do tohto kraja 
z  dôvodu  rastu  a  možnosti  uplatnenia  sa  v okolitýchregiónoch  (hlavne 
Trnavskom kraji). (Hospodársky vývoj v regiónoch SR) 

V tvorbe HDP, zamestnanosti, produktivite práce a príleve priamych 
zahraničných investícií jevysoko nadpriemerný Bratislavský kraj a najhorší 
stav  je  v  Prešovskom  a  Banskobystrickom  kraji.  Podľavšetkého  sa  tento 
trend v dohľadnej dobe nezmení. V poslednom desaťročí vidieť pozitívne 
trendyv Trnavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji. V Nitrianskom kraji sú 
badateľné  do  značnej  mieryprekvapivo  nepriaznivé  tendencie.  Analýzy 
hospodárskeho  vývoja  regiónov  potvrdili  existujúce  známepostavenie  a 
špecifiká  jednotlivých  regiónov,  ale  poukázali    aj  na  niektoré  zmeny  a 
trendy,  ktoré  zaostatných  10  rokov  nastali  a  pri  koncipovaní  stratégie 
regionálneho rozvoja na ne treba brať zreteľ. 

Slovensko  je malá otvorená ekonomika a  z  tohto dôvodu môžeme 
vplyvom komplikovanéhovývoja globálnej ekonomiky očakávať podstatné 
spomalenie  rastu ekonomiky  Slovenska.   Nakoľko predpokladáme,  že  sa 
svetová  ekonomika  bude  z  recesie  spamätávať  postupne.  Obdobie  po 
roku  2010  je  poznačené  postupným  znovu  oživením  ekonomických 
procesov,  čo bude mať vplyvna očakávaný  rast HDP. Najvyšší priemerný 
medziročný  rast  HDP  sa  očakáva  v Prešovskomkraji  a  najnižší  v 
Bratislavskom kraji. Aj dlhodobo výrazne vyšší rast v Prešovskom kraji má 
len  mierny  kohézny  vplyv,  nakoľko  produkcia  vzrastá  oproti  výrazne 
nižšiemu  základu. Najvyšší podiel HDP na obyvateľa  v  stálych  cenách  sa 
očakáva  v  Bratislavskom  kraji,  najnižší  v  Prešovskom  kraji.  Tento 
ukazovateľ značne skresľuje obraz o ekonomickej sile, pretože značná časť 
HDP v Bratislavskom kraji  je tvorená dochádzajúcimi pracovníkmi z  iných 
regiónov, ktorý vytvárajú produkciu v Bratislavskom kraji, ale značnú časť 
spotreby prenášajú do domovských  regiónov. V Bratislavskom kraji  je  to 
takmer  štvrtina  osôb.  Lepší  ukazovateľ  naporovnanie  sily  regiónu  je 
produktivita  práce  na  pracujúceho  podľa  ESA  (miesta  výkonu  práce). 
(Hospodársky vývoj v regiónoch SR, 2012). 
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REGIONÁLNY LÍDER A REGIONÁLNA VÍZIA 
 

Alexander ČEMEZ 
 
 

Abstrakt:  Cieľom  predloženého  vedeckého  príspevku  je  poukázať  na 
problematiku  politického  líderstva  v regionálnom  rámci  v podmienkach 
Slovenskej republiky na úrovni vyšších územných celkov. Príspevok okrem iného 
definuje  región  ako  pojem,  ako  aj  politického  lídra.  Zdôrazňuje  dva  aspekty 
regionálneho  politického  líderstva,  ktorými  sú  komunikačné  kanály  a odborné 
alebo intelektuálne kapability, ktoré sú potrebné na vytvorenie regionálnej vízie. 
Tiež uvádza možnosti kariérnej trajektórie regionálneho lídra. 

Kľúčové slová:  región,  regionálny  líder,  regionálna vízia, komunikačné kanály, 
kariérne trajektórie.  
 

 

ÚVOD 

  Politický  trh  je  nazývaný  v politologickej  terminológii  ako  politický 
systém.  (Adamcová,  Klus,  2006)  Jeho  súčasťou  sú  aj  politickí  lídri. 
Predložený  príspevok  sa  preto  zaoberá  problematikou  politického 
líderstva  a vizionárstva,  ktoré  zasadzuje  do  kontextu  regionálnej 
samosprávy  v podmienkach  SR.  Každý  z politických  lídrov  je  jedinečnou 
a neopakovateľnou  osobnosťou.  V psychológii  rozumieme  pod  pojmom 
osobnosť  človeka  so  všetkými  fyzickými  a psychickými  vlastnosťami. 
(Bočáková, Rolníková, 2007, s. 36) 

Okrem  iného definuje región ako pojem a poukazuje na  jeho rôzne 
významy  a úskalia  s ním  spojené.  Taktiež  definuje  pojem  líder  a ponúka 
rôzne  možnosti,  ako  je  možné  v teoretickej  rovine  k nemu  pristúpiť, 
pričom  diferencuje  medzi  prirodzeným  a formálnym  lídrom.  Príspevok 
zdôrazňuje  prioritne  dva  kľúčové  aspekty  regionálneho  líderstva 
a líderstva  vôbec,  ktorými  sú  široké  kontaktné  a komunikačné  kanály, 
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ktorými úspešný  regionálny aj neregionálny  líder musí disponovať,  ďalej 
intelektuálne a odborné kapability spojené s tvorbou regionálnej vízie. 

  V neposlednom  rade  sa  príspevok  orientuje  na  možné  kariérne 
trajektórie  regionálneho  lídra  cez  jednotlivé  sekvencie  hierarchickej 
straníckej  a verejno‐politickej  štruktúry,  ako  ja  komunikačné  možnosti, 
ktorými regionálny líder môže disponovať. 

  Poukazuje  na  komplexnosť  vízie,  ktorá  by  mala  obsahovať  čo 
najširšie  spektrum  rôznorodých  odborných  aspektov,  ktoré  by  tak mali 
vytvárať  určitý  harmonický,  integrovaný  systém  aplikovateľný  do 
podmienok určitého regiónu. 

 

1  REGIÓN A REGIONÁLNY LÍDER 

  Primárny problém, s ktorým sa môžeme stretnúť v súvislosti s danou 
témou  je  problematika  regiónu,  ktorý  môže  byť  zadefinovaný  rôzne. 
Rozlišujeme  na  jednej  strane  prirodzený  a administratívny  región. 
Prirodzený  región  sa  vyznačuje  určitou  historicky  a evolučne  sa 
vyvíjajúcou  rázovitosťou, ktorou sa odlišuje od  iných  regiónov, bez  toho, 
aby  bolo  potrebné  to  určiť  umelým,  administratívnym  rozhodnutím. 
Naopak, administratívny región je výsledkom umelého, administratívneho 
rozhodnutia,  ktoré  nemusí  rešpektovať  prirodzený  vývoj,  ale  často 
pragmatické  ciele.  V praxi  sa  často  stretávame  s kombináciou  oboch 
teoretických modelov. 
  Na  druhej  strane  región  ako  pojem,  bez  ohľadu  na  to,  či  je 
prirodzený  alebo  administratívny,  sa  môže  objavovať  na  rôznych 
úrovniach.  Región  tak  predstavuje  najvšeobecnejší  spôsob  členenia 
územia.  Etymologicky  vzaté,  prapôvodný  význam  slova  región 
predstavoval  časť  mesta  Rím.  V súčasnosti  môže  región  byť  súčasne 
územím  len o niečo väčším ako mesto, mesto s priľahlými obcami, región 
na  úrovni  kraja,  na  úrovni  viacerých  krajov  (napr.  západoslovenský, 
stredoslovenský a východoslovenský región), na úrovni niekoľkých štátov 
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(napr.  stredoeurópsky  región)  alebo  dokonca  svetadielov,  alebo 
kontinentov (euroatlantický, euroázijský). 
  Problematika definície  regiónov  je však omnoho komplikovanejšia. 
Ako  už  bolo  uvedené  vyššie,  región  môže  mať  prirodzený  charakter 
a môže tak prechádzať naprieč hranicami dvoch štátov, pričom zahŕňa len 
časti ich územia, ako napr. prihraničný alebo cezhraničný región. 
  Rovnako  vágne  je  možné  pristúpiť  k lídrovi  ako  k pojmu.  Líder, 
ktorého  synonymum  je  vodca  (ten  býva  asociovaný  predovšetkým 
s osobou Adolfa Hitlera), môže byť formálny alebo neformálny. Formálny 
líder  (vodca)  nadobúda  tento  status  v spojení  so  svojím  postom  alebo 
funkciou,  jedná  sa  teda  o pozičného  lídra,  ktorého  líderstvo  sa  striktne 
viaže na  funkciu,  t.j.  s nadobudnutím  funkcie  sa  začína  a s jej  stratou  sa 
končí. Naopak  neformálny  líder má  schopnosť  viesť  ľudí  aj  bez  funkcie 
alebo  formálneho  postu  alebo  pozície  a to  len  na  základe  vlastnej 
prirodzenej  autority,  ktorú  môžeme  tiež  nazvať  charizmou,  alebo 
osobným  fluidom,  či magnetizmom.  Ideálnou  kombináciou  je  však  líder, 
ktorý  sa  vďaka  svojim  prirodzeným  líderským  schopnostiam  stane  aj 
formálnym lídrom. 

  Vychádzajúc z tohto predpokladu, tak za regionálneho lídra môžeme 
považovať  prednostu Obvodného  úradu  (ďalej  len OÚ)  alebo  predsedu 
vyššieho  územného  celku  (ďalej  len  VÚC),  pričom  prvý  z nich  je 
predstaviteľom  štátnej  správy  a je  teda  dosadzovaný  exekutívou,  druhý 
z nich  je  priamo  volený  voličmi  v určitom  VÚC.  Vyplýva  z toho,  že 
legitimita prednostu OÚ je nepomerne nižšia ako legitimita predsedu VÚC. 
Tá  je naviac posilnená charakterom volebného  systému, kde  sa v prvom 
kole  volieb  vyžaduje  na  jeho  zvolenie  nadpolovičná  väčšina  platných 
odovzdaných  hlasov,  a ak  nie  je  zvolený  žiadny  z kandidátov,  tak  do 
druhého kola postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov 
v prvom kole, takže je možné konštatovať, že legitímnosť jeho zvolenia sa 
viaže na nadpolovičnú väčšinu získanú buď v prvom, alebo v druhom kole 
volieb. 
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2  KOMUNIKAČNÉ KANÁLY REGIONÁLNEHO LÍDRA 

Regionálny  líder  tak  potrebuje  pre  svoje  poslanie  široké  kontakty 
naprieč  regiónom  s predstaviteľmi  územnosprávnych  jednotiek  nižšieho 
stupňa,  akými  sú  v podmienkach  SR  napr.  obvody,  takisto  poznať 
predstaviteľov susedných aj vzdialenejších regiónov, s ktorými daný región 
koexistuje,  príp.  poznať  medzinárodné  kontexty  regiónov  v zahraničí, 
ktoré  tak  umožňuje  ich  vzájomnú  komparáciu  a teda  aj  inkorporovanie 
cudzorodých  elementov  do  vlastného  regiónu.  Komunikačné  alebo 
kontaktné  kanály  regionálneho  lídra  môžu  nadobudnúť  nasledujúcu 
podobu: 

1. Do vnútra regionálnej samosprávy: 

a) predseda VÚC, 

b) podpredsedovia VÚC, 

c) úrad VÚC (riaditeľ a jednotlivé organizačné štruktúry), 

d) zastupiteľstvo  VÚC  (poslanci,  kluby  poslancov  a ich 
predsedovia, komisie a ich predsedovia), 

2. Do vnútra regiónu: 

1. akademické pracoviská – vysoké školy, vedecké ustanovizne, 

2. umelecké kruhy – galérie, divadlá, kiná, domy kultúry, 

3. výchovno‐vzdelávacie  inštitúcie  –  predškolské  zariadenia, 
základné  a stredné  školy,  centrá  voľného  času,  stredné 
umelecké školy, telovýchovné zariadenia, športové kluby, 

4. zdravotníctvo  –  nemocnice,  polikliniky,  pobočky  zdravotných 
poisťovní  a ďalšie  zdravotnícke  zariadenia  súkromného  aj 
štátneho charakteru, 

5. sociálna  sféra  –  pobočky  sociálnej  poisťovne,  úrady  práce, 
sociálnych vecí a rodiny, 
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6. finančné  inštitúcie  –  banky,  sporiteľne,  poisťovne,  daňové 
úrady, 

7. silové  zložky  –  okresné  a krajské  súdy,  okresné  a krajské 
riaditeľstvá  policajného  zboru,  okresné  a krajské  prokuratúry, 
vojenské útvary, 

8. doprava – železničná spoločnosť, SAD, letiská, 

9. pôdohospodárstvo – organizačné štruktúry 
poľnohospodárskych a potravinárskych komôr a združení, 

10. priemysel – organizačné štruktúry priemyselných komôr,  

11. médiá – regionálne televízie, rozhlas, noviny, časopisy, 

12. zamestnávatelia – organizácie zastrešujúce zamestnávateľov, 

13. zamestnanci – odborové organizácie, 

14. samospráva: 

a) územná  –  mestá  a obce  a ich  inštitucionálne  štruktúry 
(mestské a obecné zastupiteľstvá, mestské a obecné úrady, 
primátori, starostovia) a ich záujmové organizácie (Asociácia 
primátorov  a starostov,  Zduženie  miest  a obcí  Slovenska), 
VÚC  a ich  inštitucionálne  štruktúry  (zastupiteľstvá  VÚC, 
predsedovia,  podpredsedovia,  úrady  VÚC)  a ich  záujmové 
organizácie, 

b) záujmová – tretí sektor, 

3. Mimo regiónu: 

a) politické inštitúcie – politické strany, vláda SR, ústredné orgány 
štátnej správy (ministerstvá), NR SR, prezident SR, 

b) ostatné regióny a ich inštitucionálne jednotky, 

c) medzinárodné prostredie – EÚ  (Rada EÚ, Európsky parlament, 
Európska komisia, Európska rada, Výbor regiónov, Hospodársky 
a sociálny výbor), (Hrivík, 2005) 
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3  KARIÉRNE TRAJEKTÓRIE 

  Určitým  zovšeobecnením  môžeme  konštatovať,  že  diferencujeme 
medzi dvomi druhmi kariérnych trajektórií: (Štefančík, 2012) 

1. Mimostranícka  –  znamená  to,  že  jedinec  sa  najprv  etabluje  vo 
svojej pôvodnej profesii, v ktorej si vybuduje určité postavene a až 
následne  vstúpi  do  politiky,  typickými  príkladmi  môžu  byť  tzv. 
nezávislí odborníci, mediálne hviezdy, športovci, diplomati a pod., 

2. Čisto‐stranícka  –  začína  sa  najčastejšie  vstupom  jednotlivca  do 
politickej strany alebo mládežníckej organizácie už v mladom veku 
a prejavuje  sa  postupným  prechádzaním  jednotlivými 
hierarchickými stupňami straníckej štruktúry. 

Ak vychádzame z druhého typu, tak v prípade regionálneho lídra (ak 
ho stotožníme s postom predsedu VÚC) sa predpokladá vstup do politickej 
strany  (príp. ešte pred  tým do mládežníckej organizácie) a jeho kariérny 
postup jednotlivými straníckymi organizáciami: 

1. Základná, 

2. Miestna,  

3. Okresná, 

4. Regionálna  alebo  krajská,  príp.  podľa  jednotlivých  zvláštností 
v hierarchickej štruktúre jednotlivých politických strán.  

Postup  cez  jednotlivé  sekvencie  štruktúry  tiež  môže  zohľadňovať 
jednotlivé  posty,  ktorými  sú  predseda,  podpredseda  alebo  člen 
kolektívneho orgánu. Súbežne so straníckou kariérou tak môže prebiehať 
verejno‐politická kariéra, ktorá  tak  spočíva v zastávaní verejných postov, 
akými môžu byť nasledujúce úrovne: 

1. Mesto  (obec)  –  poslanec mestského  (obecného)  zastupiteľstva, 
člen,  podpredseda,  predseda  komisie,  člen  mestskej  (obecnej) 
rady,  zástupca  prednostu,  prednosta  mestského  (obecného) 
úradu, zástupca primátora (starostu), primátor (starosta), 
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2. Obvod – zástupca prednostu, prednosta obvodného úradu, 

3. VÚC  – poslanec  zastupiteľstva,  zástupca  riaditeľa,  riaditeľ úradu 
VÚC, podpredseda, predseda, pričom tu tak môže nastať miešanie 
štátnej  správy  a samosprávy,  pretože  obvodný  úrad,  ako  je 
uvedené vyššie  je orgánom štátnej správy, zatiaľ čo mesto a VÚC 
predstavujú samosprávu. 

Zaujímavým  problémom  je  však  komunikácia  regionálneho  lídra, 
ktorá by mala prioritne obsahovo  smerovať  k celoregionálnym otázkam, 
aby  sa  s obsahom komunikácie  regionálneho  lídra mohli  identifikovať  čo 
najširšie  skupiny obyvateľstva v  regióne. V jednotlivých  častiach  regiónu, 
obciach  a mestách môže  tak  regionálny  líder  tiež  komunikovať na  tému 
parciálnych otázok, problémov a tém, ktoré sú charakteristické práve pre 
tieto časti.  

Na  komunikáciu  môže  regionálny  líder  používať  široké  spektrum 
médií,  podobne  ako  na  celoštátnej  úrovni,  ale  s menšou  pôsobnosťou. 
Existujú  tak  informačné periodiká alebo  letáky, ktorými môže  regionálny 
líder riešiť svoje PR. Popri  tom sú  tu prítomné mestské alebo regionálne 
televízie, pričom jeden z ponúkaných formátov môže byť aj relácia o VÚC, 
v ktorej môže vystupovať aj samotný regionálny líder. 

4  REGIONÁLNA VÍZIA 

  Regionálny líder a regionálna vízia patria k sebe. Líder bez vízie nie je 
skutočným  lídrom a naopak vízia bez  lídra nie  je pravou víziou. Znamená 
to, že úlohou lídra je vytvoriť víziu. 

  Regionálny  líder  by mal  disponovať  určitými  špecifickými  znakmi. 
Medzi  ne  patrí  poznanie  regiónu,  pre  ktorý  vytvára  príslušnú  víziu. 
Regionálna vízia je komplexným dokumentom a z toho dôvodu si vyžaduje 
od regionálneho lídra poznanie všetkých regionálnych sektorových politík, 
od  ekonomických  sektorov,  cez  silové  až  po  sociálne  a to  v historickej 
retrospektíve tak, aby bol schopný z historického vývoja určitého regiónu 



VÝZNAM ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU V REGIONÁLNOM ROZVOJI 
 
 

 36

sformovať určitú regionálnu predikciu na základe princípu opakovateľnosti 
v dejinách. 

  V záujme  dosiahnutia  čo  najvyššieho  stupňa  akceptácie  zo  strany 
obyvateľov daného regiónu je žiaduce adekvátne zakotvenie regionálneho 
lídra do regiónu, ďalej verejne deklarovaný regionálny patriotizmus, ktorý 
tak  môže  nachádzať  svoje  oporné  body  v mieste  narodenia  lídra, 
predškolských,  základoškolských,  stredoškolských,  príp.  vysokoškolských 
štúdií, ako aj pracovných a mimopracovných aktivitách, ktoré by tak mali 
byť  spojené  podľa  možnosti  v čo  najväčšej  možnej  miere  s daným 
regiónom. Regionálny líder by tak mal byť prítomný pri všetkých možných 
významných regionálnych udalostiach. 

Regionálny  líder  tak musí  akceptovať  určitú  subordináciu  vízií,  t.j. 
napr.  jej podriadenosť podobným víziám vyššie  rádu a to od úrovne EÚ, 
cez nadštátnu víziu, celoštátnu, subštátnu (regionálnu) až po komunálnu, 
príp.  ešte  atomizovanejšiu.  V princípe  platí  nadriadenosť  vízie  vyššieho 
stupňa voči vízii nižšieho stupňa. 

Regionálna  vízia  pracuje  s určitou  rázovisťou  daného  regiónu.  Jej 
cieľom  je  tak  určitá  miera  originality  (pozitívnej  deviácie)  a zároveň 
egalitarizmu  a závisí  od  autorských  schopností  určitého  regionálneho 
lídra, ako dokáže tie dva zdanlivo protichodné princípy skombinovať tak, 
aby navzájom harmonizovali. Originalita alebo pôvodnosť regionálnej vízie 
sa prejavuje vo vyzdvihovaní rázovitosti a jedinečnosti vlastného regiónu. 
Egalitarizmus  alebo  uniformita  regionálnej  vízie  spočíva  v spoločných 
znakoch  všetkých  regiónov,  ktoré  tak  tvoria  harmonizovanú  celoštátnu 
víziu. Zároveň môže regionálna vízia vytvárať adekvátny priestor pre víziu 
subregionálnu (komunálnu). 

Obsah  vízie  spočíva  v premostení  regionálnej  minulosti 
s prítomnosťou  a budúcnosťou.  Ak  vychádzame  z predpokladu,  že  kto 
chce poznať budúcnosť, musí poznať minulosť, tak čím dávnejšiu minulosť 
poznáme, tým kvalitnejšie môžeme predikovať budúcnosť, ak vychádzame 
z predpokladu opakovateľnosti dejín. 
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Regionálna  vízia  by mala  deklarovať  čo  najmenší  počet  kľúčových 
cieľov,  v ideálnom  prípade  jeden,  ktorý  je  rozdelený  na  čiastkové  ciele 
a tie ešte na menšie ciele. 

Regionálny  líder  tak  pri  koncipovaní  regionálnej  vízie  pristupuje 
kriticky k aktuálnemu stavu. Kriticky tak hodnotí potenciál regiónu s jeho 
pozitívnymi  a negatívnymi  stránkami,  aby  mohol  pomocou  metódy 
vedeckej predikcie vytvoriť víziu budúceho stavu regiónu. Regionálna vízia 
si  vyžaduje  od  regionálneho  lídra  určitú  schopnosť  imaginácie. 
Komplexnosť  regionálnej vízie  spočíva v znalosti  regiónu a to  z viacerých 
uhlov  pohľadu,  ktoré  tak  regionálny  líder určitým  spôsobom  syntetizuje 
do jednotného, komplexne pôsobiaceho celku: 

1. Ekonomický – každý región má jedinečnú ekonomickú štruktúru, 

2. Sociologický  –  sociálna  štruktúra  populácie  napovedá 
o sociálnom  rozvrstvení  obyvateľstva  daného  regiónu 
zjednodušene  do  troch  vrstiev,  pričom  želaným  stavom  sú 
početne silné stredné vrstvy, ktoré živia dve zvyšné; dynamický 
rozmer  sociálnej  štruktúry  oznamuje,  ako  sa  stredné  vrstvy 
zmenšujú alebo zväčšujú; ak sa zväčšuje sociálna priepasť medzi 
chudobnými  a bohatým,  naznačuje  to,  že  sa  v spoločnosti 
nespravodlivo rozdeľujú statky, 

3. Interregionálny  –  vzájomné  väzby  medzi  regiónmi,  ktoré  sa 
môžu vyznačovať izoláciou, konkurenčným alebo kooperatívnym 
vzťahom, 

4. Intraregionálny – úlohou  regionálneho  lídra  je, aby  subregióny 
boli natoľko koordinované, aby  ich vzájomné sily pôsobenia boli 
znásobené v synergickom efekte, 

5. Historický  –  jej  skúmaním  regionálnych  dejín  je  možné 
predchádzať  periodicky  sa  opakujúcim  hrozbám,  s ktorými  sa 
môžeme stretnúť viackrát naprieč históriou, 
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6. Etnologický  –  etnická  štruktúra  obyvateľstva  môže  vypovedať 
o špecifických potrebách niektorých etnických skupín, 

7. Kulturologický  –  kultúra  a zvyklosti,  ktoré  dlhodobo  fungujú 
v danom  regióne  tak  vytvárajú  k určitému  organizačnému 
poriadku, 

8. Politologický  –  evolučne  sa  vyvíjajúca  politická  kultúra  môže 
spôsobovať  tendenciu niektorých  regiónov k určitým hodnotám 
a následne  aj  politickým  presvedčeniam,  čo  spôsobuje  voľbu 
rovnakých  politických  síl;  existujú  teda  regióny,  ktoré  sú  viac 
kultúrne  otvorené,  ako  napr.  Bratislava,  ktoré  je multikultúrna 
a liberálna,  naopak  trenčiansky  región,  ktorý  dlhé  roky  volil 
autoritárske a nacionálne tendencie, 

9. Vzdelávací  –  nadväzuje  na  ekonomickú  štruktúru  regiónu, 
pretože  štruktúra  hospodárstva  súvisí  s dopytom  po  pracovnej 
sile  a kvalifikovanú  pracovnú  silu  produkuje  vzdelávacia 
štruktúra,  t.j.  vzdelávacia,  hospodárska  a zamestnanecká 
štruktúra  by  mali  harmonizovať,  najmä  odborné  stredné 
a vysoké školstvo, 

10. Demografický  –  politický  líder  vo  svojej  regionálnej  vízii musí 
zohľadňovať demografický vývoj, 

11. Geografický  –  každý  región  predstavuje  jedinečný  prírodný 
priestor,  ktorý  ponúka  jedinečné  prírodné  bohatstvo,  t.j. 
prírodné krásy, nerastné suroviny, energetický potenciál krajiny, 
ktoré  tak  tvoria  určitú  platformu  pre  ekonomickú  štruktúru 
regiónu, 

12. Bezpečnostný  –  prítomnosť  bezpečnostných  zložiek  v danom 
regióne,  t.j.  jednotlivých  zložiek  OS  SR,  ako  aj  vzdialenosť  od 
štátnych hraníc smerom do relatívneho stredu krajiny v princípe 
zvyšuje bezpečnosť regiónu a teda aj celkovú spoločenskú klímu 
v danom regióne, 
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13. Dopravný  – motorom  ekonomiky  je  infraštruktúra,  t.j.  cestné 
a železničné,  príp.  letecké  komunikácie  a ak  určitý  región 
disponuje  kvalitnejšou  alebo  hustejšou  sieťou  dopravných 
komunikácií, môže to byť v očiach potenciálnych investorov jeho 
komparatívna výhoda, 

14. Religiózny –  religiózny profil  regiónu môže  vypovedať o vzťahu 
k určitým hodnotám a systémom viery,  

15. Sídelný  –  vypovedá  o osídlení  v regióne  a to  o jeho  druhoch 
(vidiecke a mestské) a koncentrácii. 

 

ZÁVER 

  Záverom  je možné konštatovať, že  región ako pojem  je do značnej 
miery  vágny  a používa  sa  ako  najširší  možný  spôsob,  ktorý  slúži  na 
označenie  časti  územia  a umožňuje  tak  veľmi  flexibilné  narábanie. 
Podobne  aj  pojem  líder  vytvára  relatívne  široké  možnosti  pre  jeho 
používanie, pričom v našom príspevku sme operovali s dvomi typmi lídrov, 
ktorými sú prirodzený a formálny  líder. Ako vyplynulo z nášho príspevku, 
od  regionálneho  lídra  sa  očakáva  vytvorenie  regionálnej  vízie,  čo  si 
vyžaduje určité odborné a intelektuálne kapability, ako aj znalosť regiónu 
a prirodzené zakotvenie regionálneho lídra vo svojom regióne. Regionálny 
líder  tak  pôsobí  v určitom  širokom  a heterogénnom  inštitucionálnom, 
organizačnom  a personálnom  kontextuálnom  prostredí,  pričom  jeho 
izolácia  v tomto  kontexte  je  nežiaduca,  ale  naopak  je  potrebné 
nadväzovanie  širokého  spektra  kontaktných  alebo  komunikačných 
kanálov. 
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 MÉDIÁ V REGIÓNOCH, VÝZNAM ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ 
 

Martin JAKUBEC 
 
 
 

Abstrakt:  Regionálne  médiá  sa  v súčasnosti  stávajú  čoraz  dôležitejším 
regionálneho  rozvoja. Vo  veľkej miere môžu ovplyvňovať  také atribúty kvality 
života, ako sú skultúrňovanie komunity, poľudšťovanie, spolunažívanie a kultúra 
životného  prostredia,  jednoducho  povedané  – môžu  viesť  svojich  divákov  ku  
vzťahu  ku skutočným hodnotám. Práve regionálne médiá môžu oživiť občiansku 
aktivitu  a tým  postupne  revitalizovať  spoločnosť  a jej  spoločensky  užitočné 
hodnoty. 

Kľúčové slová:  regionálne médiá, mediálny boj, regionálne televízie, komerčné 
televízie 

 

ÚVOD 

Určité  veci  v našom  živote  berieme  ako  samozrejmosť, 
konzumujeme  to  čo  nám  svet  prináša  často  bez  premýšľania. 
Nerozmýšľame nad dôsledkami, ktoré privysoký konzum prináša. To  isté 
patrí aj pre spotrebu médií. Mediálny obsah môžeme charakterizovať ako  
špecifický druh vytvoreného  informačného, písomného, hlasového alebo 
vizuálneho  obsahu.  V tomto  článku  sa  budeme  zaoberať  elektronickým 
a prevažne vizuálnym médiám. 

1  MÉDIÁ KONCOM 20. STOROČIA NA SLOVENSKU 

V 80‐tych a 90‐tych rokoch 20. storočia mali médiá veľmi slabý vplyv 
na  vtedy  vyrastajúce  generácie na  Slovensku.  Spočiatku  sme mali  veľmi 
limitovaný  počet  kanálov  s aktuálne  a presne  určeným  programom 
vysielania,  ktorý  sa  dodržiaval  na  minútu  presne.  Najskôr  sme  mali 
k dispozícii  domáce  kanály  a postupne  sme  mali  možnosť  sledovať  aj 
vysielanie  zahraničných  televízií.  V podstate,  keď  zhodnotíme možnosti 
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diváka  v tej  dobe,  obmedzujú  sa  na  pár  hodín  animovaných  rozprávok,  
2 alebo 3 seriály, hlavné televízne správy,  ťavie preteky a niektoré ďalšie 
relácie ako „záhradkár“ a „chvíľka poézie“. Televízne programy boli veľmi 
stručné a skromné, ale na druhej strane reprezentovali skutočné hodnoty, 
hodnotu dobra a zla, našu kultúru prostredníctvom myšlienok a slov  ľudí 
slovami. Vzhľadom na minimálny televízny obsah, ľudia mali čas vzájomne 
komunikovať   s priateľmi a rodinou, boli schopní žiť skutočný život. Nežili 
životy ľudí, ktoré dnes podsúvajú médiá divákom. 

Prirodzene máme  tendenciu  vyberať  si  naše  vzory  z médií.  Kedysi 
sme hľadali naše vzory v rodine, u starších  členov  rodiny. Tento  trend sa 
začal meniť v druhej polovici 90‐tych  rokov 20. storočia. Satelitné kanály 
začali expandovať, boli zavedené nové kanály a paradigmy boli zmenené. 
Vysielací  čas  sa  zmenil  čas  s obmedzených  hodín  na  24/7  funkčného 
vysielania. Máme viac špecializovaných kanálov s rôznymi show, seriálmi 
pre  každého,  filmové  a športové  kanály.  Rôznorodosť  kanálov  mala  za 
následok  zvýšenie  vysielaného  obsahu.  Pre  diváka  to  znamenalo  stráviť 
dlhšiu  dobu  sledovaním  TV,  menej  času  na  komunikáciu  s rodinou 
a priateľmi, viac hodnôt prevzatých z médií a vytvoreniu ilúzie o tom, čo je 
realita. 

Americký  časopis SAIL uverejnil výsledky výskumu, ktorý preukázal, 
že  väčšina  respondentov  sledovala  televíziu  v priemere  4  hodiny  denne 
naživo  vysielaného  alebo on‐line  stiahnutého obsahu. Najsledovanejšími 
boli  filmy alebo  seriály. 96 % z respondentov dáva prednosť programom 
vytvorených na západe. Ak chceme posilniť národnú identitu, mali by sme 
sa  zamerať  na  vysielanie  programov,  ktoré  sú  zamerané  na  cieľovú 
skupinu, najlepšie na región a problémy v ňom. Takéto mediálne projekty 
však musia byť  študované  zo  všetkých uhlov pred  spustením do  výroby 
a vysielania.  Štúdie  sa musia  zamerať  na  obsah  projektov,  hodnoty  aké 
zastupujú a ich ciele. Aby bolo možné vyrobiť úspešné mediálne projekty, 
ktoré  budú  mať  vysokú  sledovanosť  v regióne,  mali  by  sme  hľadať 
spoločný vzor, a aby zachytávali spoločenské faktory ovplyvňujúce región. 
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Projekty  by mali  odrážať  skutočnú  realitu  regiónu,  problémy  a hodnoty 
ľudí  a inšpirovať  sa  realitou,  ku  ktorej  ašpirujeme.  Podobne  ako  pri 
podnikaní,  potrebujeme  poznať  trh  a jeho  potreby  na  úrovni  regiónu. 
Médiá  nám  umožňujú  „frézovať“  spoločnosť.  Môžeme  spoločnosť 
popularizovať.  Môžeme  ju  viesť  k väčšej  brutalite  a násiliu  alebo  ju 
môžeme pozdvihnúť na vyššiu úroveň. 

2  SÚČASNÁ GLOBALIZÁCIA V MÉDIÁCH  

V  súčasnosti  prebieha  horlivá  diskusia,  týkajúca  sa  globalizácie 
nielen  medzi  jednotlivými  aktivistami,  ale  aj  odborníkmi  z prostredia 
médií.  V dnešnej  dobe,  keď  technológia  umožňuje  šírenie  televízneho 
vysielania cez satelitné a káblové siete, či internet, sa dostupnosť pre ľudí 
podstatne  zlepšuje.  Z tohto  dôvodu  sa  regionálne  médiá  stávajú  viac 
zaujímavými  marketingovými  a informačnými  zdrojmi.  Zaujímavým  pre 
médiá sa stávajú jednotlivé regióny, kultúrne odlišnosti a regionálne trhy. 
Regionálne  médiá  môžu  byť  chápané  verejnosťou  ako  bližšie 
a dôveryhodnejšie  informačné  zdroje.  Táto  regionalizácia  médií  má  tri 
hlavné dôvody: 

1. Národný  televízny  systém  je presýtený  importom programov 
zo zahraničia, ktoré sú divákovi vzdialenejšie. 

2. Veľa krajín produkuje programy určené len na export. 
3. Dopyt  po  kvalitnom  regionálnom  vysielaní  stále  existuje 

a môžeme konštatovať, že v posledných  rokoch zosilnel aj na 
Slovensku. 

Význam  elektronických médií  v regiónoch  je  čoraz  väčší  a súvisí  aj 
s úpadkom  úrovne  vysielania  celonárodných  televízií,  ktoré  síce 
zachytávajú  masy,  ale  rovnakého  zamerania,  reprezentujú  určitý 
hodnotový rebríček. Tieto televízie sú pre regionálneho diváka vzdialené, 
ponúkajúce  informácie, ktoré zväčša nepotrebuje alebo nemajú pre  jeho 
život  v regióne  význam.  Momentálne  vysielajú  regionálne  televízie 
vo viacerých  regiónoch.  Regionálne  televízie  sú  významné  pre 
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informovanosť  diváka  vtedy,  ak  je  obsah  ich  vysielania  kvalitný,  „up  to 
date“ a pravdivý. Ponúkané informácie by mali byť aktuálne a adekvátne.  

Regionálne televízie však nemajú dostatok finančných prostriedkov, 
aby  ponúkli  divákom  obsahovo  zaujímavé  vysielanie.  Z tohto  dôvodu 
nemôžu  pritiahnuť  diváka  a stávajú  sa  neatraktívnymi.  Tak  vzniká 
začarovaný  kruh,  ktorý  je možné  prelomiť  len  kvalitou  a profesionalitou 
elektronických  regionálnych  médií.  Veľké,  komerčné,  celonárodné 
televízie  si môžu  dovoliť  populárnejšie  programy,  pútavejší obsah,  i keď 
kvalitou nijak neoplývajú, stále ostávajú pre diváka zaujímavejšími.  

Budúcnosť regionálnych televízií na Slovensku je nejasná, i keď majú 
obrovský  potenciál.  Presviedča  nás  o tom  aj  úspešnosť  regionálnych 
televízií v západných krajinách. Ľudia tam hľadajú informácie, inšpiráciu na 
dovolenku, či referencie na lokálny obchod. Regionálne televízie ponúkajú 
priestor  pre  marketing  regionálneho  biznisu  a sú  neporovnateľne 
lacnejšou  verziou  reklamy  ako  celonárodné  televízie.  Ak  budú  schopné 
zaujať diváka pútavým, profesionálnym a informačným obsahom,  tak  ich 
úspech  je  zaručený.  Majú  totiž  lacnejšie  prevádzkové  náklady  a sú 
divákovi bližšie. 

3  ČO ZAUJÍMA DIVÁKA? 

Aktuálne,  pravdivé  informácie  o kultúrnych,  športových  a iných 
podujatiach  môžu  prilákať  diváka.  Divák  tiež  rád  získa  informácie 
o regionálnych podnikateľoch, ich servise a produktoch. Regionálne médiá 
sú skvelým nástrojom na získanie kvalitnej reklamy a referencií. Pomocou 
týchto  informácií  môžu  aj  regionálne  médiá  prispieť  k regionálnemu 
rozvoju  a podpory  regionálneho  podnikania.  Ľudia  pristupujú 
k regionálnym  informáciám  dôvernejšie,  keďže  sú  im  bližšie  ako 
celonárodné  televízie.  Regionálne  televízie  svojim  obsahom  môžu  tiež 
prilákať  turistov  a prípadných  návštevníkov,  ktorí  si  zisťujú  informácie 
dopredu. Vizuálna prezentácia  informačného materiálu  je blízka  človeku 
ďaleko  viac  ako  písaný  text.  Kvalitné  zábery,  dokumenty  a filmy 
o regiónoch  Slovenska,  by  nesmierne  pomohli  k jeho  pozitívnej 
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prezentácii nielen doma, ale aj v zahraničí. Musia to však byť projekty, na 
ktorých  sa  nešetrí  a kvalitou  sa  vyrovnajú  projektom  vo  veľkých 
televíziách. 

Vieme,  že  v minulosti  existovalo  niekoľko  regionálnych  televízií, 
ktoré neboli schopné prežiť na mediálnom boji (Patriot TV, CETV). K zániku 
mohlo prispieť  zlé  financovanie,  zlý manažment,  zlé hospodárenie alebo 
iné  okolnosti,  ktoré mohli  viesť  k ukončeniu  ich  vysielania.  Otáznym  aj 
naďalej ostáva,  kto  je majiteľom  regionálnej  televízie  a v koho prospech 
vysiela.  Často  je  regionálna  televízia  rozmarom miestneho  podnikateľa 
a slúži  na  propagandu  jeho myšlienok,  služieb  a produktov.  Regionálne 
televízie  by mali  ostať  nezávislými médiami  a zastupovať  ľudí  z regiónu. 
Mali  by  s ľuďmi  viac  komunikovať  a pýtať  sa  na  ich  názory,  čo  by 
potrebovali,  aké  programy  by  ich  zaujali,  aké  informácie  by  chceli 
z regionálnych televízií získavať. Týka sa to aj regionálneho spravodajstva. 
Do  akej miery  ľudia  bažia  po  senzáciách,  bombastických  správach  a do 
akej miery ich zaujíma skutočné dianie v regióne? Na túto otázku je ťažké 
nájsť odpoveď. Úpadok spravodajstva je totiž celoplošným problémom na 
Slovensku.  Spravodajstvo  je  pre  televíziu  veľmi  nákladné  a kvalitné 
informácie  z domova,  a hlavne  zo  sveta  (veľmi  limitované  v súčasnosti) 
vyžadujú profesionálnych reportérov, moderátorov a tím kvalitných ľudí. 

4  PROFESIONALITA V TELEVÍZIÁCH 

Aká  je  dnešná  profesionalita  zamestnancov  regionálnych  televízií? 
Nuž dalo by  sa povedať,  že  ide o akési  tréningové pole pre  začínajúcich 
pracovníkov  televízie.  Kameramani  sa  učia  natáčať,  režiséri  režírovať, 
moderátor  moderovať  a riaditelia  riadiť.  Je  to  pochopiteľné,  keďže 
regionálna  televízia  si  nemôže  dovoliť  profesionálov  zaplatiť.  Preto  je 
prirodzeným,  že  sa  to  odráža  na  kvalite  vysielania.  Je  rovnako  známym 
faktom,  že  úroveň  školstva  upadá  a absolventi  zo  škôl  sa  veľmi  ťažko 
uplatňujú  v praxi,  keďže  im  chýba  pripravenosť  a odbornosť.  Skúsení 
profesionáli by museli mať nadšenie pre svoju televíziu, aby v nej dokázali 
príležitostne  pracovať  za  tak  nízky  honorár.  Avšak,  aj  mladé  talenty 
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existujú,  len  je  potrebné  ich  objaviť  a motivovať. Malo  by  byť  v záujme 
regionálnej  televízie,  aby  si  hľadali  kvalitných  ľudí,  ktorí  by  dokázali 
pozdvihnúť úroveň lokálnej televízie. 

Komerčné zameranie  televízií  je ďalším  faktorom, ktorý ovplyvňuje 
jej  kvalitu  a okruh  divákov.  Pre  celonárodné  televízie  je  príznačná 
komercia,  keďže  pre  ich  financovanie  je  najdôležitejší  počet  divákov 
a sledovanosť. Komerčný znamená byť hlavne zameraný na obchod a zisk. 
Potom  už  úloha  televízie  nie  informačná,  ani  pozdvihujúca  celonárodné 
povedomie  a správne  hodnoty,  ale  je  hnaná  za  čo  najväčším  ziskom. 
Úlohou je prilákať čo najviac divákov a generovať zisk. Regionálna televízia 
musí  tiež  byť  do  určitej  miery  komerčnou,  keďže  potrebuje  finančné 
prostriedky na  svoj  chod  a mediálne projekty. Mala by  si  však  zachovať 
svoju tvár a rozhodne by mala byť schopná odhadnúť zdravú mieru. 

Televízia  má  totiž  veľký  vplyv  na  verejnosť,  na  jej  presvedčenie, 
hodnoty  a predsudky.  Z minulosti  je  známe  zneužívanie médií  na  rôzne 
politické  propagandy.  „Regionálne médiá môžu  byť  dôležitým  faktorom 
regionálneho  rozvoja.  Zatiaľ  čo  sa  v minulosti  vplyv  národného 
rozhlasového a televízneho vysielania chápal primárne ako kultúrny vplyv 
a iba  publicistickým  programom  sa  pripisovala  úloha  odrážať  aj 
ekonomický  vývoj,  informovanosť  o ekonomických  rozhodnutiach, 
prípadne poskytovať priestor na ekonomické diskusie v časoch volieb alebo 
hospodárskych  ťažkostí,  v súčasnosti  sa  regionálne  a lokálne  médiá 
stávajú  aktívnym  a zainteresovaným  prvkom  regionálneho  rozvoja  ‐ 
jedným  z hlavných  „budovateľov  regiónu“  nielen  v tradičnom  kultúrnom 
zmysle (regionálne povedomie, kultúrna  identita,  lingvistická kryštalizácia 
‐   uchovávanie nárečí), ale aj  v ekonomickom  zmysle  (rozvoj  trhu práce, 
pestovanie  zmyslu  pre  nové  technológie,  dynamizácia  lokálneho  trhu  ‐ 
inzercia, reklama).“ 1 

                                                            
1  BREČKA,  S.,  BENKOVIČOVÁ,  D.  Regulácia  a podpora  regionálnych  lokálnych  médií  vo 
vybraných  európskych  štátoch. Otázky  žurnalistiky.  1998.  Str.  307  (citované  18/12/2012). 
Dostupné na internete: http://www.aepress.sk/zurnal/full/oz0498h.pdf 
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 Médiá  sú  silnou  zbraňou,  ktoré  dokážu  ovplyvniť  davy.  Preto  pri 
koncipovaní vysielacích obsahov, prihliadať by sa malo aj na sociologický 
aspekt  médií.  Kde  existuje  hranica?  Stále  sa  dozvedáme  šokujúce 
informácie o šialených strelcoch v Amerike, mladých  ľuďoch, ktorí aj pod 
vplyvom médií a počítačových hier boli ovplyvnení do  takej miery, až  to 
viedlo  k tragédiám.  Už  aj  na  Slovensku  sme  boli  svedkami  šialených 
strelcov  a činov,  ktoré  mohli  byť  do  určitej  miery  zásluhou  aj  médií 
a násilia prezentovaného v ich programe. Dnes  sa divákom na Slovensku 
prezentujú  informácie, ktoré sú vo väčšine prípadov negatívne, šokujúce 
a škandalózne,  dávajú  obrovský  priestor  na  prezentáciu  záporných 
(negatívnych)  vzorov,  pre  mentálne  nezrelých  jedincov.  V televíznych 
show  vznikajú  „hviezdy“,  ktoré  symbolizujú  tie  najhoršie  vlastnosti 
a slabosti  človeka.  Alkoholizmus,  primitivizmus,  plytké  hodnoty 
a jednoduchosť. Druhou oblasťou záujmu sú nešťastia  iných  ľudí a anjeli, 
ktorý  im  „pomáhajú“.  Ľudia  sú  bombardovaní  informáciami  o ľudských 
tragédiách  a osudoch,  ktoré  sú  odstrašujúcimi  pre  nás  všetkých.  Ďalším 
extrémom  je približovanie života zbohatlíkov  ľuďom, ktorí  často krát žijú 
na pokraji chudoby. 

Zabúda sa na vzdelanosť a hodnoty s ňou súvisiace. Ako naše médiá 
formujú našu spoločnosť? Ktoré hodnoty dnes médiá vyzdvihujú? Zamýšľa 
sa  vôbec  niekto  nad  tým  aký  dopad  budú mať  dnešné médiá  na  novú 
generáciu? 

5  MOŽNOSTI FINANCOVANIA REGIONÁLNYCH TELEVÍZIÍ 

Financovanie  regionálnych  televízií by malo byť z fondov Európskej 
únie a štátnej dotácie. Ďalším príjmom by mali byť zdroje z reklamy. „Na 
rozdiel  od  komercializovaného  a súkromne  organizovaného  systému 
rozhlasu  a televízie  v USA,  v ktorom  sa  komunálne  stanice  chápali  ako 
alternatíva reklamou financovaných programov, európsky systém rozhlasu 
a televízie primárne tvorili štátne alebo štátom regulované verejnoprávne 
inštitúcie.  Táto  rozdielna  situácia  mala  vplyv  na  európske  lokálne 
elektronické  médiá,  ktoré  sa  rozdelili  na  dva  subsystémy  –  na 
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neprofesionálne  a nekomerčné  stanice  a na  stanice  s komerčnými 
ašpiráciami.“2  Dnes  vieme,  že  financovanie  elektronických  regionálnych 
médií  je  len  veľmi málo  dotované  zo  samospráv. Mestá  a kraje  by mali 
mať záujem na tom, aby ich región bol zviditeľnený,  a aby sa prezentoval 
aj  cestou  regionálneho  vysielania.  Toto  je  predsa  obyvateľom  mesta 
najbližšie.  

Dúfajme,  že  úroveň  vysielania  aj  v regionálnych  televíziách  bude 
stúpať.  Stane  sa  to  vtedy,  keď  si  sami  ľudia  uvedomia,  čo  je  pre  nich 
dôležité,  aké  hodnoty  uznávajú  a čo  im  prekáža. Diváci  si  určujú  to,  čo 
chcú  vidieť  v médiách  viac.  „Regulácia  regionálneho  a lokálneho 
televízneho vysielania sa vzťahuje na niekoľko ťažiskových problémov: 

• možnosť používať reklamu;  

• podmienky súbežného vlastníctva;  

• možnosť (zákaz) vytvárania sietí; 

• povinnosť poskytovať  regionálne a lokálne programy.“ 3 
 

ZÁVER 

Musíme  ostať  pozitívni  a veriť  v to,  že  si  divák  vyberie  tú  správnu 
cestu, obmedzí počet hodín strávených pred obrazovkou, bude vyberavý 
a náročný. Je predsa oveľa príjemnejšie tráviť čas s rodinou a priateľmi. 

Rovnako  dúfajme,  že  regionálne  televízie  prežijú  v krutom 
mediálnom  boji  a nevzdajú  sa.  Musíme  veriť  v to,  že  sa  ich  kvalita 
vysielania, manažmentu, hospodárenia a financovania bude zlepšovať.  Je 
potrebné dať priestor  talentovaným  ľudom, ktorí majú vášeň a nadšenie 

                                                            
2  BREČKA,  S.,  BENKOVIČOVÁ,  D.  Regulácia  a podpora  regionálnych  lokálnych  médií  vo 
vybraných  európskych  štátoch. Otázky  žurnalistiky.  1998.  Str.  307  (citované  18/12/2012). 
Dostupné na internete: http://www.aepress.sk/zurnal/full/oz0498h.pdf 
3  BREČKA,  S.,  BENKOVIČOVÁ,  D.  Regulácia  a podpora  regionálnych  lokálnych  médií  vo 
vybraných  európskych  štátoch. Otázky  žurnalistiky.  1998.  Str.  307  (citované  18/12/2012). 
Dostupné na internete: http://www.aepress.sk/zurnal/full/oz0498h.pdf 
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rozvíjať naše regióny, pýtať sa  ľudí na  ich názor a komunikovať. Ľudia by 
mali  byť  informovaní  o tom,  akú  majú  médiá  silu  a schopnosť  nás 
ovplyvňovať. Informovanosť a osveta obyvateľov našich regiónov je veľmi 
dôležitá  a potrebná.  Treba povýšiť  regionálne médiá na  zdroj  kvalitných 
a aktuálnych  informácií.  Rovnako  ako  samospráva  by  mala  mať  svoju 
nezávislosť,  je  bližšie  svojmu  spravovanému  subjektu  než  vonkajšie 
a centrálne riadenie, tak aj regionálne médiá by mali mať svoju autonómiu 
a byť tak lacnejším a efektívnejším elektronickým médiom, ktoré je bližšie 
k človeku. 

Vzostupná  tendencia  vzniku  regionálnych  televízií  len  potvrdzuje 
záujem divákov o informácie, ktoré sú pre nich užitočné a dostupné. Táto 
tendencia  je dobou  správou aj pre  rozvoj  regiónov a turizmu. Slovensko 
má množstvo  skrytých miest,  ktoré  stoja  za  to  aby  boli  objavené. Naši 
susedia  to  už  zistili  (ČTV  –  „Toulavá  kamera  vychutnává  Slovensko“) 
a dúfajme,  že  to  rozpoznajú  aj  naši  diváci.  Verím,  že  slovenský  divák  si 
zachová  svoju  múdrosť  a hodnoty  a bude  hľadať  kvalitné,  aktuálne 
informácie a profesionalitu v médiách.  

 

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

1. BREČKA,  S.,  BENKOVIČOVÁ,  D.  Regulácia  a podpora  regionálnych 
lokálnych médií vo vybraných európskych štátoch. Otázky žurnalistiky. 
1998.  Str.  307  (citované  18/12/2012).  Dostupné  na  internete: 
http://www.aepress.sk/zurnal/full/oz0498h.pdf 

PhDr. Martin JAKUBEC 
doktorand 
Fakulta masmédií 
Paneurópska vysoká škola 
Bratislava 
E‐mail: martinjakubec@stonline.sk 



VÝZNAM ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU V REGIONÁLNOM ROZVOJI 
 
 

 50

SELF‐EDUCATION AS A KEY COMPETENCE OF STATE 
OFICIALS’ ACTIVITY: DEVELOPMENT AND PROSPECTS                      

IN UKRAINE 

 

Nadiia KALASHNYK 

 
Abstract: In the article the author gives his own definition of the concept 
of  «competence  of  self‐education  of  state  officials  ».  There  are  definite 
regulation  of  state  service  on  the  basis  of  competence  approach 
tendencies of the new legislation and scientific research, the development 
of  self‐education  as  part  of  the  modernization  of  the  state  service  in 
Ukraine. In the article the competence of self‐education is considered as a 
key competence for the work of state officials. 

Key words:  state officials, competence of self‐education, key competence, 
state service. 

 
The new  edition of  the  Law of Ukraine  «About  the  state  service» 

contains  a  few  terms  that will  be  output  to  the  understanding  of  the 
competence‐based approach  to state service and self‐education of state 
officials.  So,  in  the  law  uses  the  terms  «a  profile  of  professional 
competence  of  state  service  positions»  and  «level  of  professional 
competence of a person»,  therefore  it  is  the presence of competencies, 
which  arise  out  of  professional  duties  by  state  service  positions,  and 
personal  competence  of  a  public  servant.  Profile  of  professional 
competence  of  civil  service  positions  in  the  Law  is  considered  as  a 
complex characteristic positions of the civil service, contains the definition 
of  the  content  of  performed  on  the  job  and  list  of  special  knowledge, 
abilities and skills required of a government employee to perform the job 
duties. Level of professional competence of persons, the legislator makes 
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plain as the characteristic of the personality, which  is determined by the 
educational  and  qualifying  level,  work  experience  and  level  of  special 
knowledge, abilities and  skills.  [5]. Self‐education will be  included  in  the 
competencies of both groups competence of state officials. Therefore, the 
definition of a competence approach to the state officials’ self‐education 
is  relevant and  important  for  the professionalization of  the state service 
of Ukraine.  

Now, when there is active reform of the state service, the question 
of vital importance is the revision and adjustment of the requirements of 
the  international  standards,  the  search  of  new  methods  and  ways  of 
improving the professionalism of activities of public officials, updating the 
content  of  their  training,  ensuring  their  continued  development 
throughout  the  entire  professional  life  in  the  conditions  of  constant 
changes.  The  main  trends  concerning  the  increase  of  professional 
competence of public servants in the world community are: 

‐ continuity of professional development; 

‐ competence approach to vocational training of state officials; 

‐ possibility  to  workers  and  the  need  for  the  state  to  create 
conditions  for  non‐formal  and  informal  professional 
development of employees; 

‐ the  processes  of  training  and  further  improvement  of 
professional  competence  of  the  employees  should  be  studied, 
designed  and  developed  with  the  account  of  the  status  and 
trends of the labour market, as well as the opportunity for those 
who study, relevant work, the effective use of experts; 

‐ understanding of a professional  training of state officials as any 
kind  of  training,  which  gives  the  opportunity  to  acquire  or 
develop  the  knowledge  and  skills  of  a  professional  nature,  the 
study  of  the  «know‐how»,  forming  a  relationship  and 
understanding  of  issues  relating  to  occupations  in  the  various 
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sectors of economic  and  social  life,  individual  and  cultural  self‐
expression of the individual in society, regardless of whether they 
received  in  the  system  of  formal  education  or  outside  it,  and 
includes vocational rehabilitation [7]. 

Each of these trends include and self‐education. 
Raise  the  level of  professional  competence of  state officials  takes 

place  on  the  basis  of  secondary  normative‐legal  acts,  but  taking  into 
account  the  specificity  of  the  activity  of  the  state  service,  which  is 
determined by  the specially authorized Central body of Executive power 
on issues of the state service. [5]. Considering the competence of the self‐
education of state officials, we will follow the same  logic  is based on the 
definition  of  the  competence  of  self‐education, we  define  the  specifics 
and  peculiarities  of  the  state  officials  competence,  and  its  place  in  the 
professionalisation of the state service in the period of change. 

Competence‐based approach education began to emerge in the 70‐
ies of the last century in the USA and countries of Western Europe, where 
particularly  acute was  the mismatch  between  the  requirements  of  the 
labour market  and education outcomes.  Improvement of  the  system of 
education  from the standpoint of competence‐based approach  is  first of 
all  linked  with  the  development  of  democracy  in  these  countries,  the 
formation  of  a  civil  society  and  a  developed market  relations  [4;  167], 
therefore,  the  problem of  competence of  the  professional's  personality 
began  to  actively  explore  not  only  teachers,  but  also  psychologists, 
philosophers,  culture  experts,  sociologists,  anthropologists,  historians, 
political analysts, marketers, etc. 

According  to  the  concept  of  a  social  pedagogue  J.  Perret, 
competence  is  the  relationship  between  skills,  situational  activities  and 
personality. Competence cannot be  isolated  from  the specific conditions 
of  its  detection.  She  organically  links  the  simultaneous mobilization  of 
knowledge,  skills  and ways  of  behavior  aimed  at  the  conditions  of  the 
activity. Hungarian pedagogue A.Halash in the report to the conference of 
the Council of  Europe  «Key  skills  for  Europe»  (Bern,  Switzerland,  1996) 
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stresses that the notion of «competence» determines «the real ability to 
apply knowledge»  [8;9].  In  turn  J.Cullahan,  Irish pedagogue understands 
under  the  competence  of  the  «General  abilities,  based  on  knowledge, 
experience,  values,  abilities,  which  the  person  has  developed  through 
education and practice»  [1;6]. The  latter definition  is  interesting  for us, 
since it affects and questions ways of gaining competence. Education, the 
form  of  which  it  would  not  have  been,  and  practices  contain  self‐
education components and in one or another of the ratio is based on self‐
education. 

By  the  American  researcher  J.  Ravenna,  competence  ‐  «this  is  a 
special  ability,  which  is  necessary  for  the  effective  performance  of  a 
particular  action  in  a  specific  subject  area;  to  possess  specialized 
knowledge, a special kind of subject skills, ways of thinking, as well as the 
understanding  of  responsibility  for  their  actions»  [6;6].  From  this 
definition,  it  follows  that  competence  as  close  to  the  action,  including 
professional. 

Interesting  is  the definition of marketing, which more  than  twenty 
years studied the question of the competence of workers in the models of 
the most effective work, Syme М.Spencer. He defined competence as the 
basic  quality  of  the  individual,  which  has  a  causal  relationship  to  the 
effective  and/or  better  on  the  basis  of  criteria  of  work  or  in  other 
situations. Interesting this definition is that the scientist has identified the 
basic characteristics of self‐education in this way. Basic quality means that 
competence  is  a  very  deep  and  stable  part  of  the  individual  and may 
determine human behavior in a variety of situations and tasks of the job. 
The  causal  relationship  provides  that  the  competence  determines  and 
cause  a  certain  behavior  and  performance.  On  the  basis  of  criteria  ‐ 
competence  really  predicts  good  and  poor  performance,  which  is 
measured with the help of a specific criterion or standard. [3;9]. Identified 
three  essential  characteristics  of  the  competence  ‐  basic  quality,  the 
causal relationship and the basis of the criteria.  
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Therefore, from the point of view of self‐education of state officials 
under  the competence we will understand  the  integrative quality of  the 
employee, which  lies  in the ability to use knowledge, skills and personal, 
social  and/or  methodological  skills  in  work  or  study,  as  well  as  in 
professional  and  personal  development,  the  basis  of  the  values, 
knowledge,  skills,  experience,  attitudes  acquired  through  all  forms  of 
education and practice. 

An  important  aspect  of  the  competence‐oriented  education  and 
improvement of professional competence of experts, including employees 
and  state  officials,  is  the  definition  of  key  competencies,  which  are 
universal in nature and the extent of application. At the same time with a 
certain  term widely  used  synonymous  concepts:  «basic»,  «life»,  «rod», 
«interdisciplinary»,  «trance  object»  competence.  The most  common  of 
the international educational community is the term «key competences». 

The key competences of the state officials have the dual nature. On 
the  one  hand,  they  are  not  professionally  conditioned,  since  these 
competences should have all modern specialists regardless of their scope 
of  activities. On  the  other  hand,  the  key  competence  of  professionally 
significant,  because  proceeding  from  the  definition  of  the  essence  of 
competence, which we have shown above,  it  is the relationship between 
skills, situational activities and personality. So the key competence  is the 
Foundation,  the basis  for  their professional  competence,  allow  them  to 
more fully implemented. 

The  scientist  I.Zimnyaya,  in  the  studies of key competencies notes 
that they contain such components: 

‐ motivational (willingness to exercise the competencies), 

‐ cognitive  (ownership  of  knowledge  of  the  content  of 
competence,  knowledge  of  the  tools,  methods,  programs 
perform an action, the decision of social and professional tasks, 
the  implementation of  the  rules and norms of behavior,  that  is 
the content of competences), 
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‐ behavioral  (experience  of  competence  in  various  standard  and 
non‐standard situations), 

‐ value‐semantic  (relevant  to  the content of competence and  the 
object of its application), 

‐ emotional‐volitional  regulation of  the process and  the  result of 
the  manifestation  of  competence  (the  ability  to  adequately 
situation  of  social  and  professional  interaction  adjust  the 
manifestations of competence) [2]. 

Summing  up,  we  should  note,  that  the  modernization  of  the 
management  of  the  self‐education  of  state  officials  on  the  basis  of 
competence approach will allow to create a model of the most effective 
provision of administrative  services  to  state employees of  the  company 
that,  in strategic terms, will help the development of the Ukrainian state 
and  the  state  service  as  a whole  in  accordance with  the  contemporary 
challenges  of  the  world  systems  of  public  administration. 
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ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ S DŮRAZEM NA PODPORU 
BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ VE FIRMÁCH A REGIONECH 

 

David MICHALÍK 

 

Abstrakt:  Tento  článek  má  za  cíl  nastínit  problematiku  kultury  bezpečnosti, 
prezentovat  související  výstupy  z  firemní  praxe,  dále  představit  možnosti 
rozvojových aktivit pro její podporu, a to v souvislosti se specifickým produktem 
SYPOKUB  (Systém podpory  kultury bezpečnosti  v  organizaci).  Tento  specifický 
produkt  vzniká  v  rámci  výzkumného  projektu  č.  TD010121  „Systém  podpory 
kultury  bezpečnosti  v  organizaci  a  jeho  přínos  z  hlediska  rozvoje  lidských 
zdrojů“, který se realizuje v rámci Technologické agentury ČR, program OMEGA, 
na Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. 

Klíčové  slova:  kultura  bezpečnosti,  systém  podpory  kultury  bezpečnosti 
v organizaci, rozvoj lidských zdrojů, podpora bezpečného chování. 

 

ÚVOD 

Podpora  bezpečného  chování  ve  firmách  přestává  být  prázdným 
pojmem.  Celá  řada  firem  si  stále  více  uvědomuje,  že  musí  vytvářet 
odpovídající  podmínky  pro  dodržování  pracovních  postupů,  předpisů  ze 
strany  zaměstnanců,  že  své  zaměstnance musí  podporovat, motivovat. 
Důvod je zřejmý, a to snaha po dosažení dlouhodobé prosperity, stability, 
úspor případných nákladů v souvislosti s úrazy, nehodami apod. Není už to 
pouze  o  kontrolní  činnosti  a  souvisejících  postizích  za  nedodržení, 
zanedbání, ale i o přizpůsobení systému odměn, souvisejících rozvojových 
aktivitách.  Setkáváme  se  zde  s  pojmem  kultura  bezpečnosti.  A  právě 
dosažení co nejvyšší úrovně kultury bezpečnosti  je důležitým ukazatelem 
dlouhodobé  prosperity  jakékoliv  organizace  a  následně  regionu,  ve 
kterém dané organizace vyvíjejí své činnosti.   
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Cílem  tohoto  článku  je  nastínit  problematiku  kultury  bezpečnosti, 
prezentovat související výstupy z firemní praxe, dále představit možnosti 
rozvojových  aktivit  pro  její  podporu,  a  to  v  souvislosti  se  specifickým 
produktem SYPOKUB  (Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci). 
Tento  specifický  produkt  vzniká  v  rámci  výzkumného  projektu  č. 
TD010121 „Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho přínos 
z  hlediska  rozvoje  lidských  zdrojů“,  který  se  realizuje  v  rámci  TA  ČR, 
program OMEGA, na Výzkumném ústavu bezpečnosti práce,  v.v.i. Autor 
článku je hlavním řešitelem předmětného výzkumného projektu. 

1  TEORETICKÝ ROZBOR 

Bezpečné chování na pracovišti obsahuje v základním náhledu hlavní 
požadavek,  aby  zaměstnanec  dělal,  co  má,  způsobem,  jakým  má  a  s 
výsledkem,  který  je  očekáván.  Určitým  předpokladem  kromě 
osobnostních charakteristik konkrétního jedince je prostředí, ve kterém se 
pohybuje, tj. firma a zde zejména přístup nadřízených od nejvyšší úrovně 
až po  liniové manažery. Stěžejním konceptem  je zde kultura bezpečnosti 
jako součást firemní kultury. U kultury bezpečnosti vnímáme komplexnost 
pohledu  na  úroveň  bezpečnosti  v  konkrétní  firmě.  Nejde  jen  o  určité 
hodnoty, postoje a přesvědčení dané organizace. Kultura bezpečnosti  je 
totiž založena na aktivitě a interakci (Walker, Maune, 2000), resp. souvisí s 
růstem a dozráváním dané organizace.  Je zřejmé, že kultura bezpečnosti 
musí  prostupovat  všechny  úrovně  organizace.  V  návaznosti  na  D.A. 
Wiegmanna et al. (2002) jde zde celkově o to, do jaké míry jednotlivci 

‐ cítí svou osobní odpovědnost za bezpečnost,  

‐ jednají s ohledem na zachovávání, zvyšování a sdělování starosti 
o bezpečnost, 

‐ se snaží aktivně učit, přizpůsobovat se a upravovat své chování s 
ohledem na předchozí zkušenosti, 

‐ jsou  celkově motivováni  a  následně  hodnoceni  s  ohledem  na 
výše uvedené aspekty. 



VÝZNAM ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU V REGIONÁLNOM ROZVOJI 
 
 

 59

Základním předpokladem je zde jasné vymezení, definování toho, co 
je pro danou organizaci z hlediska bezpečnosti přijatelné.   

Bezpečnost  celkově  nemůže  být  vnímána  jako  něco  zatěžujícího, 
nepotřebného,  apod.,  jak  to  v  praxi  bývá,  ale  naopak  jako  něco,  co  je 
samozřejmé  a  přispívá  k  prosperitě  dané  organizace.  V  návaznosti 
můžeme konstatovat,  že optimální podoba kultury bezpečnosti ve  firmě 
by měla obsahovat následující znaky (Michalík, Paleček, 2010): 

- povědomí důležitosti bezpečnosti u každého jednotlivce, 

- znalosti  a  kompetence  získané  výcvikem,  školením  a 
sebevzděláváním, 

- angažovanost  za  nejvyšší  prioritu  bezpečnosti  jak  vrcholového 
vedení, tak každého pracovníka, 

- motivace prostřednictvím vůdcovství, řízení pomocí cílů, systému 
odměn  a  postihů  a  prostřednictvím  osobně  přijímaných  a 
vytvářených postojů, 

- dohled (supervize), včetně auditů a revizí s pohotovou reakcí na 
kritické postoje jednotlivců, 

- zodpovědnost  nejen  na  základě  formálního  pověření, 
sestaveného popisu povinností a  jejich pochopení  jednotlivcem, 
ale i uvědomění pracovníka. 

Dostáváme  se  k otázce,  jaké  jsou  možnosti  podpory  bezpečného 
chování ve firmách, celkově zvýšení úrovně kultury bezpečnosti. Zásadním 
předpokladem je změnit vnímání od manažerských pozic až tedy po pozice 
řadových  zaměstnanců,  kdy  tedy  i  ten  zaměstnanec  na  nejnižší  úrovni 
bude  zcela  automaticky  přistupovat  k dodržování  pracovních  postupů, 
předpisů, s vědomím, že to dělá hlavně pro sebe. K tomu se pojí vytváření 
odpovídajících podmínek ze strany nadřízených.  

Určitým efektivním pomocníkem v tomto směru pro firemní praxi se 
může  stát  námi  vyvíjený  specifický  systém  pro  podporu  kultury 
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bezpečnosti  SYPOKUB,  jehož  tvorba  je  náplní  předmětného  projektu. 
Bude se jednat o komplexní metodiku na cloud softwarové bázi, která má 
umožnit optimalizování rozvoje  lidských zdrojů ve  firmách se zaměřením 
na vnímání a přístup zaměstnanců k bezpečnosti na pracovištích. Důraz je 
zde  dán  na  provozní  pozice.  Základní  náplní  tohoto  systému  jsou  3 
návazné  dimenze,  a  to  zmapování  rizik,  vzdělávání,  poradenství  a 
koučování. Blíže k jednotlivým dimenzím v následujících bodech: 

- ZMAPOVÁNÍ RIZIK  

Na  podkladě  specifického  checklistu  (pohled  managementu,  řadových 
zaměstnanců  a  specialisty‐hodnotitele)  je  možné  vymezit  stěžejní 
problematické  oblasti,  které  souvisí  s  průběhem  a  realizací  pracovních 
činností,  tj.  zejména  technická,  organizační,  výkonová,  psychosociální 
oblast.  

- VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK 

Dle  výstupů,  resp.  zjištěného  klasifikačního  stupně  u  konkrétních 
rizikových aspektů, bude obsahovat tato dimenze databázi vzdělávacích a 
výcvikových aktivit, kdy dojde k přiřazení nejvhodnější, ev. více vhodných.  

Ve  stanoveném  časovém  intervalu  po  realizaci  vybraného  vzdělávání  a 
výcviku bude docházet k ověření účinnosti viz opětovné  zmapování  rizik 
dle předchozího bodu. 

- PORADENSTVÍ A KOUČOVÁNÍ 

Dle  výstupů,  resp.  zjištěného  klasifikačního  stupně  u  konkrétních 
rizikových aspektů, nebo dle neúspěšné aplikace aktivit pod předchozím 
bodem, bude možnost využití poradenství a koučování  jednotlivců nebo 
pracovních  týmů, skupin. Po průběhu určitého cyklu  (ideálně 12 měsíců) 
bude docházet k opětovnému zmapování rizik dle prvního bodu, následně 
buď přechod na další bod nebo prohloubení do tohoto posledního bodu 

Pro přípravu hodnotitelů, lektorů, poradců a koučů bude k dispozici 
potřebná  podkladová  metodika.  Prioritně  by  zde  mělo  jít  o  vybrané 
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specialisty a vedoucí pracovníky, kteří budou plnit tyto úkoly v rámci své 
firmy.  Následuje grafické zobrazení celého systému SYPOKUB, tj. obrázek 
1. 

 

Obrázek 1  Pohled na specifický systém SYPOKUB 

Zdroj: vlastní 

2  EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ 

Oprávněnost  zaměření  na  tvorbu  speciálního  systému  SYPOKUB 
podporují  různá  terénní  šetření. Vybíráme  jedno dílčí  šetření, které bylo 
právě  realizováno  v souvislosti  s předmětným  výzkumným  projektem  u 
firmy,  která  je  součástí  nadnárodní  skupiny  a  zaměřuje  se  na  oblast 
strojírenské výroby.  

Vzorek  zde  tvořilo  61  osob,  z  toho  51  zaměstnanců  na  řadových 
pozicích a 10 zaměstnanců na vedoucích pozicích. 
   Ke  sběru  potřebných  dat  byl  využit  vlastní  vytvořený  dotazník 
„Dotazník aspektů kultury bezpečnosti“. Obsahuje 21 položek, ke kterým 
přísluší  následující  škála:  1‐  zcela  souhlasí,  2  ‐  spíše  souhlasí,  3  ‐  spíše 
nesouhlasí,  4  ‐  zcela  nesouhlasí.  Vzhledem  ke  konstrukci  škál  u 
jednotlivých  položek,  čím  nižší  hodnoty  jsou  dosaženy,  tím  je  více 
naplněna  daná  položka.  Předloha  tohoto  dotazníku  je  zřejmá  z níže 
prezentovaných tabulek 1 a 2. 

Získaná data byla transformována do podoby průměrných hodnot u 
všech  položek  a  relativních  četností  u  vybraných  položek  použitého 
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dotazníku.  Vyhodnocení  proběhlo  prostřednictvím  programu  MS  Excel 
2010. 

Z hlediska získaných výstupů se postupně zaměříme na  část vzorku 
řadových  zaměstnanců,  vedoucích  zaměstnanců.  Vše  je  součástí  níže 
uvedených tabulek 1 a 2. 
 
Tabulka 1   Přehled výsledků u jednotlivých položek dotazníku (průměrné 

hodnoty) 
soubor jednotlivých položek průměrné 

hodnoty 
 

1.  Jednotlivá pracoviště jsou řešena s 
důrazem na bezpečnost práce. 

2,26 

2.  Vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce je 
pravidelné a zároveň také přínosné. 

1,93 

3.  Pracovníci rozumí tomu, že dodržování 
bezpečnostních opatření ochraňuje 
především je samé. 

1,33 

4.  Organizace pracovní činnosti je zde 
řešena s ohledem na bezpečné provádění 
všech úkonů. 

1,81 

5.  Ve firmě se podporuje, aby pracovníci 
dávali vlastní podněty pro zvyšování 
bezpečnosti práce. 

2,32 

6.  Na pracovištích se věnuje dostatečná 
pozornost a péče pro udržování dobrých 
podmínek z hlediska bezpečnosti práce. 

2,63 

7.  Neexistuje zde snaha o obcházení 
bezpečnostních požadavků, i když je k 
tomu příležitost. 

1,42 

8.  Mezi pracovníky dochází běžně k aktivní 
vzájemné pomoci, aby pracovní činnost 
probíhala bezpečně. 

1,27 

9.  Pracovníci, kteří kladou důraz na 
bezpečnost práce, jsou za to 
odměňováni. 

2,82 
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10.  V rámci firmy dostávají pracovníci 
dostatek informací, jak se zde postupuje v 
souvislosti s bezpečnosti práce.  

1,94 

11.  Pracoviště jsou běžně udržovány čisté a 
upravené. 

2,32 

12.  Školení k bezpečnosti práce je plně 
provázáno s příklady z praxe. 

1,81 

13.  Pracovníci se vždy automaticky řídí 
bezpečnostními opatřeními a pokyny. 

1,18 

14.  Pokud je potřeba pomoc ohledně 
bezpečnosti práce, jsou k dispozici 
pracovníci, kteří tuto problematiku mají 
na starosti. 

1,76 

15.  Ve firmě mají otázky spojené s 
bezpečností práce velkou váhu. 

2,53 

16.  Běžně se mluví o rizicích ve firmě. 2,17 

17.  Ve firmě je vše dobře připraveno na 
mimořádné situace. 

1,94 

18.  V případě vzniku mimořádné situace 
každý pracovník ví, co má dělat. 

1,76 

19.  Pracovníci vykonávají svou činnost 
bezpečně i bez dozoru nadřízeného. 

1,53 

20.  Nadřízení se staví celkově odpovědně k 
otázkám bezpečnosti práce. 

2,44 

21.  Ve firmě rozhodně nejsou za „potížisty“ 
považováni pracovníci, kteří zde 
poukazují na bezpečnostní rizika. 

2,17 

Zdroj: vlastní 
 

Z výše  uvedené  tabulky  1  celkově  vyplývá,  že  hodnocení  většiny 
položek kromě položek č. 9, 6 a 15 se pohybuje ve spodní části kontinua.   

Nejvíce  negativně  hodnocené  položky,  které  jsou  zmíněny,  se 
dotýkají  propojenosti  odměňování  a  bezpečného  výkonu  pracovní 
činnosti, věnované dostatečné pozornosti a péče pro udržování dobrých 
podmínek  na  pracovištích  z  hlediska  bezpečnosti  práce,  obecně  velké 
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důležitosti otázek bezpečnosti práce  v rámci  firmy. Tyto  tři položky  jsou 
tedy zvýrazněny červeným odstínem.  

Na  druhé  straně  modrým  odstínem  jsou  podbarveny  nejlépe 
hodnocené položky, a  to pod  č. 13, 8 a 3. Vyplývá  zde,  že pracovníci  se 
převážně  automaticky  řídí  bezpečnostními  opatřeními  a  pokyny,  mezi 
sebou spolupracují pro bezpečný výkon pracovní činnosti, nakonec berou 
dodržování  bezpečnostních  opatření  především  jako  ochranu  pro  sebe 
sama.  
 

Tabulka 2  Přehled výsledků u jednotlivých položek dotazníku  
(průměrné hodnoty) 

soubor jednotlivých položek průměrné 
hodnoty 

 

1.  Jednotlivá pracoviště jsou řešena s
důrazem na bezpečnost práce. 

1,30 

2.  Vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce je 
pravidelné a zároveň také přínosné. 

1,50 

3.  Pracovníci rozumí tomu, že dodržování 
bezpečnostních opatření ochraňuje 
především je samé. 

2,30 

4.  Organizace pracovní činnosti je zde řešena 
s ohledem na bezpečné provádění všech 
úkonů. 

1,40 

5.  Ve firmě se podporuje, aby pracovníci 
dávali vlastní podněty pro zvyšování 
bezpečnosti práce. 

1,50 

6.  Na pracovištích se věnuje dostatečná 
pozornost a péče pro udržování dobrých 
podmínek z hlediska bezpečnosti práce. 

1,40 

7.  Neexistuje zde snaha o obcházení 
bezpečnostních požadavků, i když je k 
tomu příležitost. 

2,60 

8.  Mezi pracovníky dochází běžně k aktivní 
vzájemné pomoci, aby pracovní činnost 

2,10 
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probíhala bezpečně.

9.  Pracovníci, kteří kladou důraz na 
bezpečnost práce, jsou za to odměňováni. 

1,40 

10
. 

V rámci firmy dostávají pracovníci dostatek 
informací, jak se zde postupuje v 
souvislosti s bezpečnosti práce.  

1,50 

11
. 

Pracoviště jsou běžně udržovány čisté a 
upravené. 

1,50 

12
. 

Školení k bezpečnosti práce je plně 
provázáno s příklady z praxe. 

1,60 

13
. 

Pracovníci se vždy automaticky řídí 
bezpečnostními opatřeními a pokyny. 

2,40 

14
. 

Pokud je potřeba pomoc ohledně 
bezpečnosti práce, jsou k dispozici 
pracovníci, kteří tuto problematiku mají na 
starosti. 

1,60 

15
. 

Ve firmě mají otázky spojené s bezpečností 
práce velkou váhu. 

1,40 

16
. 

Běžně se mluví o rizicích ve firmě. 1,40 

17
. 

Ve firmě je vše dobře připraveno na 
mimořádné situace. 

1,30 

18
. 

V případě vzniku mimořádné situace každý 
pracovník ví, co má dělat. 

1,50 

19
. 

Pracovníci vykonávají svou činnost 
bezpečně i bez dozoru nadřízeného. 

2,60 

20
. 

Nadřízení se staví celkově odpovědně k 
otázkám bezpečnosti práce. 

1,10 

21
. 

Ve firmě rozhodně nejsou za „potížisty“ 
považováni pracovníci, kteří zde poukazují 
na bezpečnostní rizika. 

1,40 

Zdroj: vlastní 
 

Jak  můžeme  vidět  v rámci  prezentované  tabulky  2,  nachází  se 
hodnocení  naprosté  většiny  položek  dotazníku  od  středu  směrem  do 
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spodní  části  kontinua,  až  na  položky  č.  19  a  7,  které  jsou  tedy  nejvíce 
negativně hodnoceny ze strany respondentů.  

Tyto  nejhůře  hodnocené  položky  se  týkají  absence  přítomnosti 
nadřízeného  pro  zajištění  bezpečného  výkonu  pracovní  činnosti  a 
neexistence  snahy  o  obcházení  bezpečnostních  požadavků,  i  když  je  k 
tomu příležitost. Dále k negativněji hodnoceným položkám přináleží pod 
č.  13  ohledně  toho,  že  se  pracovníci  automaticky  řídí  bezpečnostními 
pokyny  a  předpisy.  Tyto  tři  položky  jsou  tedy  zvýrazněny  červeným 
odstínem.  

Na  druhé  straně  položkami  modrým  odstínem  jsou  podbarveny 
nejlépe  hodnocené  položky,  a  to  pod  č.  20,  17  a  1.  Celkově  nejlépe 
hodnocenou  položkou  je  tedy  položka  č.  20,  tj.  odpovědný  přístup 
nadřízených  k otázkám  bezpečnosti  práce.  V dalším  pořadí  profiluje 
položka  č.  17,  která  se  týká  připravenosti  v rámci  firmy  na mimořádné 
situace,  nakonec  položka  č.  1,  že  jednotlivá  pracoviště  jsou  řešena 
s ohledem na bezpečnost práce.  

Dostáváme  se  k závěrečnému  vyhodnocení  získaných  dat 
k aspektům kultury bezpečnosti ve vybrané firmě. Je zřejmé, že: 

‐ z  pohledu  řadových  zaměstnanců  k  pozitivům  přináleží 
převažující automatické sebeřízení bezpečnostními opatřeními a 
pokyny,  vzájemná  spolupráce  pro  bezpečný  výkon  pracovní 
činnosti,  přístup  k  dodržování  bezpečnostních  opatření 
především jako ochranu pro sebe sama,  

‐ k určitým nedostatkům z hlediska vnímání řadových zaměstnanců 
lze řadit chybějící propojenost odměňování a bezpečného výkonu 
pracovní  činnosti, nedostatečná pozornost a péče pro udržování 
dobrých podmínek na pracovištích z hlediska bezpečnosti práce, 
obecně malá důležitost otázek bezpečnosti práce v rámci firmy, 

‐ z pohledu vedoucích zaměstnanců  jsou zřejmá pozitiva viděna v 
odpovědném přístupu nadřízených k otázkám bezpečnosti práce, 
připravenosti  v  rámci  firmy  na  mimořádné  situace,  řešení 
jednotlivých pracovišť s ohledem na bezpečnost práce, 
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‐ nedostatky z hodnocení vedoucích zaměstnanců  lze evidovat ve 
směru  potřebné  přítomnosti  nadřízeného  pro  zajištění 
bezpečného  výkonu  pracovní  činnosti  a  neexistence  snahy  o 
obcházení bezpečnostních požadavků, i když je k tomu příležitost, 
dále  ohledně  chybějícího  automatického  přístupu  ze  strany 
pracovníků k akceptování bezpečnostních pokynů a předpisů. 

 

ZÁVĚR 

Celkově  lze konstatovat, že důraz na podporu bezpečného chování 
na  pracovišti  se  stává  stěžejním  činitelem  pro  dlouhodobou  prosperitu 
každé firmy a jednotlivých regionů, kde dané firmy sídlí a vykonávají svou 
činnost.  Vytvoření  speciálního  systému  SYPOKUB,  který  se  zaměřuje  na 
rozvoj  soft  skills  z důrazem  na  bezpečné  chování  zaměstnanců,  a  jeho 
následná  implementace  se  jistě  stane v tomto  směru důležitým krokem. 
Výstupy z firemní praxe dokládají problémy, které se právě pojí k určitým 
sociálním  kompetencím,  ať  už  na  straně  vedoucích  pracovníků,  tak  u 
řadových zaměstnanců. 
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TRÁVENIE VOĽNÉHO ČASU OBYVATEĽMI KOŠÍC 
V NÁKUPNÝCH CENTRÁCH AKO NOVÝ DRUH VÍKENDOVÉHO 

CESTOVNÉHO RUCHU 
 

Jana MITRÍKOVÁ, Ivana TOMČÍKOVÁ, Alena LUKÁČOVÁ   

 

Abstrakt:  Víkendový  cestovný  ruch  predstavuje  najmasovejšiu  účasť 
obyvateľstva na cestovnom ruchu. Košice disponujú veľmi širokým potenciálom 
pre  rozvoj  víkendového  cestovného  ruchu  a veľkými  možnosťami  využitia 
v oblasti kultúrno‐historických pamiatok,  spoločenských podujatí  i rozširovania 
siete  správnych  inštitúcií.  Keďže mesto  Košice  ponesie  titul  Európske  hlavné 
mesto kultúry v roku 2013, začínajú sa realizovať projekty  jeho rozvoja na poli 
kultúry  a cestovného  ruchu,  s cieľom  prilákať  nielen  domácich,  ale  aj 
zahraničných  návštevníkov.  Trávenie  voľného  času  vo  veľkoplošných 
maloobchodných  predajniach,  predovšetkým  v zábavno‐nákupných  centrách, 
ktoré   predstavujú kombináciu desiatok predajní a širokého spektra služieb,    je 
v poslednom čase čoraz častejšou aktivitou počas víkendu. 

Kľúčové slová: víkendový cestovný ruch, Košice, nákupné centrum, voľný čas. 

 

1  ÚVOD 

  Začiatky moderného  cestovného  ruchu  sa  datujú  od 17.  storočia. 
Mestský a víkendový cestovný ruch, ktoré predstavujú jeho druh a formu, 
sa  špecifikovali až neskôr, v polovici 20.  storočia  (Mariot, 1983). Práve v 
tomto  období  začal  narastať  dopyt  po  cestovnom  ruchu,  jeho 
možnostiach  realizácie,  širšej  ponuke  zariadení  a aktivitách.  Tento 
expanzívny  a dynamický  rozvoj  cestovného  ruchu  sa  nezastavil  ani 
v dnešnej dobe. Neustále narastá ponuka zariadení, stredísk a miest, ktoré 
by rozširovali možnosti trávenia voľného času pre svojich návštevníkov, či 
obyvateľov.  Cestovný  ruch  sa  tak  stáva  jedným  z najdynamickejšie  sa 
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rozvíjajúcich  odvetví  hospodárstva  a nadobúda  čoraz  väčší  ekonomický 
a sociálny význam. 

Jedným  z miest,  ktoré  na  svoj  rozvoj  v oblasti  cestovného  ruchu 
nezabúdajú,  sú  Košice.  Predstavujú  metropolu  východného  Slovenska 
a počtom  obyvateľov  (240 700  k 31.12.2011)  i druhé  najväčšie  mesto 
v štáte.  Sú  významným  centrom politického, hospodárskeho,  kultúrneho 
a cirkevného  života.  Dôležitú  rolu  má  mesto  aj  v dopravnom  systéme 
regiónu  a celého  štátu.  V roku  2011  Košice  navštívilo  129 526 
návštevníkov,  pričom  počet  prenocovaní  bol  254 233.  Košice  sú  nie  len 
pre  turistov,  ale aj    pre  domácich  obyvateľov  dôležitým  územím,  kde 
trávia  svoj  voľný  čas.  Územie mesta  i jeho  okolie  pre  nich  predstavujú 
ťažiskovú  destináciu  počas  víkendu.  Keďže mesto  Košice  vyhralo  v roku 
2008  titul  Európske  hlavné  mesto  kultúry 2013,  začínajú  sa  realizovať 
projekty jeho rozvoja na poli kultúry a cestovného ruchu. Tie majú prilákať 
nielen domácich,  ale  aj  zahraničných  turistov  a návštevníkov. Plánujú  sa 
napríklad  realizovať  celovečerné  kultúrne  programy,  vystúpenia, 
divadelné  prezentácie,  3D  výstavy  a pod.  Košický  projekt  Interface  je 
projektom dlhodobej transformácie mesta prostredníctvom kultúry, ktorý 
chce  vytvoriť  priaznivé  prostredie  pre  kultúru  a  kreativitu.  Hlavnými 
témami projektu je premena bývalých priemyselných a armádnych zón na 
prostredie  kreatívneho  priemyslu,  vnesenie  kultúry  do  okrajových  častí 
mesta, a tiež dialóg medzi východnou a západnou Európou a zosúladenie 
potrieb človeka a životného prostredia. 

Krátkodobý  i víkendový  cestovný  ruch  predstavujú  najmasovejšie 
účasti obyvateľstva na cestovnom ruchu. Na základe určovania potenciálu 
cestovného  ruchu  sa  mesto  Košice  vyskytuje  v menšej  miere  v 
strednodobých  a dlhodobých  prehľadoch  podľa  jednotlivých  aktivít. 
Dominujú  krátkodobé  aktivity  obyvateľov  i návštevníkov  mesta.  Podľa 
potenciálu  regiónov  je  mesto  priradzované  k regiónom  s národným 
významom.    
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1.1  Problematika mestského cestovného ruchu 

  Pri  našej  charakteristike  sme  sa  zamerali  predovšetkým  na  víkendový, 
resp.  krátkodobý  cestovný  ruch mesta  Košice.  Skúmaním  zložiek mestského 
cestovného ruchu sa zaoberajú Jansen – Verbeke (1997). Kaspar (1995) vyčlenil 
v  rámci  rekreačného  cestovného  ruchu o i. aj prímestskú  rekreáciu. Slovenskí 
autori  Gučík  (2000,  2004)  a Kaspar  (1995)  uvádzajú motiváciu  ako  určujúce 
kritérium  klasifikácie  druhov  cestovného  ruchu.  Na  základe  tohto  kritéria 
možno  rozlíšiť  rekreačný,  športový  /dobrodružný/,  kultúrny,  kúpeľný 
/zdravotný/ a obchodný cestovný ruch.  Víkendový cestovný ruch možno z prác 
Gučíka (1979) a Kopšu (1985) definovať ako poddruh krátkodobého cestovného 
ruchu.  Je  motivovaný  časovou  dostupnosťou  cieľa  a nenáročnosťou  aktivít, 
ktoré možno rozvíjať. Organizuje sa v priebehu  jedného až troch dní, na konci 
týždňa a cez víkend. Smeruje do stredísk, ktoré sú optimálne dopravne i časovo 
dostupné.  Dopravná  dostupnosť  stredísk  víkendového  cestovného  ruchu  sa 
s rozvojom  cestnej  siete  a rozširovaním  vozového  parku  každým  rokom 
zlepšuje.  

Mestský  cestovný  ruch  sa  podrobnejšie  pokúsili  definovať  Styk,  M.  a 
Habodászová, A.  (1997). Autori  uvádzajú,  že mestský  cestovný  ruch  je  každá 
forma  pobytu  návštevníkov  v meste  s cieľom  celkového  zážitku  z návštevy 
mesta bez ohľadu na no, či sa pobyt spája s prenocovaním. Podľa autorov  ide 
o široký  pojem  zahŕňajúci  všetky  motívy  návštevy  mesta  od  obchodných, 
kultúrnopoznávacích, spoločenských, vzdelávacích, zdravotných, až po návštevy 
príbuzných  a známych  či  tranzit  (Styk,  M.,  Habodászová,  A.,  1997,  s.  105). 
Potenciálom mestského  cestovného  ruchu  na  území  Slovenska  sa  v kontexte 
sociálneho  a ekonomického  rozvoja miest  zaoberal  Kmeco  (2000). Vo  svojich 
prácach (1995, 2000, 2001, 2003) rieši otázku dopytu po mestskom cestovnom 
ruchu  vo  veľkých  a malých mestách  Slovenska  a skúma  sociálno‐ekonomické 
účinky mestského  cestovného  ruchu.  Ako  uvádza, mestský  cestovný  ruch  je 
jednou z foriem cestovného ruchu, ktorá ma vzhľadom na potenciál cestovného 
ruchu Slovenska veľmi dobré predpoklady pre svoj rozvoj  (Kmeco,  Ľ., 2000, s. 
297). Autor konštatuje, že ako najvhodnejšie objekty rozvoja cestovného ruchu 
na Slovensku sú  tie mestá, ktoré majú zachované historické  jadrá a prijateľnú 
infraštruktúrnu  vybavnosť.  Len  v takýchto  mestách  môže  dochádzať 
k výraznejšiemu ekonomickému zhodnocovaniu ich potenciálu.  
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Problematike mestského cestovného ruchu v stredoslovenskom regióne, 
predovšetkým  v meste Banská Bystrica,   sa  venovali  Čuka  (2006) a Gregorová 
(2008) Mestu  Prešov  je  z hľadiska  problematiky  cestovného  ruchu  venovaný 
značný počet prác, predovšetkým monografií,  sprievodcov a vedeckých  štúdií. 
Mestu  Prešov  sa  vo  svojej  publikačnej  činnosti  hojne  venuje Matlovič  (1989, 
1990, 1997, 1998, 2003, 2004, 2007), spolu s autormi na poli geografie  vzniklo 
niekoľko  prác  s tématikou  mestského  cestovného  ruchu  (Harčár,  Matlovič, 
Michaeli, Kandráčová, 1998; Hochmuth, Z., Madziková, A., Matlovič, R., 1994). 
Švorc  (1997, 1999) vo svojich prácach popisuje sakrálne a historické pamiatky 
mesta Prešov. Analýze marketingu kultúrno‐historických pamiatok a ich využitiu 
pre  cestovný  ruch  v regióne  Prešov  sa  venovali  Šambronská  ‐ Matušíková 
(2011),  Šambronská  (2011,  2012)  a  tiež  Petranská  (2009).  Krogmann  (2001, 
2006)   sa dlhodobo venuje problematike cestovného ruchu v meste Nitra, tiež 
v mestách  Komárno  a Štúrovo.  Bratislavu  ako  centrum  cestovného  ruchu 
hodnotila  Královicsová (1999). Kulla (2007), Kolcun, Bon (2003), Kolcun (2005) 
sa venujú mestskému cestovnému ruch na území mesta Košice. 

 

1.2 Predpoklady cestovného ruchu mesta Košíc      

Košice  možno  bližšie  špecifikovať  i podľa  vybraných  lokalizačných  a 
realizačných predpokladov cestovného ruchu.  

  Z hľadiska geografickej polohy má mesto priaznivé postavenie voči 
susedným štátom, ale čiastočne okrajové postavenie v rámci Slovenska.   

V geomorfologickej  charakteristike  zohráva  dôležitú  úlohu 
predovšetkým  vertikálna  morfológia  terénu.  Výšková  členitosť  územia 
Košíc  a jeho  blízkeho  okolia  ovplyvňuje  najmä  rozvoj  krátkodobého 
letného a zimného cestovného ruchu. Sú tu vhodné podmienky            pre 
turistiku  i niekoľko  stredísk  zjazdového  lyžovania.  Jedným  z hlavných 
prírodných predpokladov rozmiestnenia cestovného ruchu je klíma. Keďže 
Slovensko sa nachádza v miernom podnebnom pásme, je možné na celom 
jeho  území  budovať  rekreačné  strediská  letného  i zimného  cestovného 
ruchu.  V Košiciach  je  pozitívnym  ukazovateľom  predovšetkým  teplota 
vzduchu. Vo zvýšenej miere ovplyvňuje výber lokalizácie a dĺžku zotrvania 
účastníkov  na  víkendovom  cestovnom  ruchu.  Taktiež  vplýva  na  dĺžku 
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trvania a výšku  snehovej pokrývky,  čo ovplyvňuje hlavne  zimný cestovný 
ruch. V Košiciach a okolí  je udržateľnosť snehovej pokrývky 48 až 80 dní, 
čo  predstavuje  podľa  celoslovenského  priemeru  dobré  podmienky. 
K negatívnym  stránkam  sa  zaraďuje  častý  nárazový  vietor 
severozápadného  smeru  a v nižších  polohách  Košickej  kotliny  i výskyt 
hmiel. Vo  zvýšenej miere  sa  využíva  na  víkendový  cestovný  ruch  okolie 
vodných  tokov  a vodných  plôch.  Vodné  toky  a vodné  plochy  nie  sú 
častokrát  dostatočne  upravované,  chýba  pravidelné  čistenie,  regulácia 
odpadu  a viaceré  čističky  vôd.  Svoju  atraktívnosť  strácajú  nánosmi 
odpadkov i polámanými konármi. V oblasti termálnych vôd plánuje mesto 
Košice  realizovať  projekt  ekologicky  čistého  vykurovania  a výroby 
elektrickej energie prostredníctvom geotermálnych prameňov.  

Prírodné  podmienky  a predpoklady  cestovného  ruchu mesta  Košíc 
hodnotíme  ako  dobré.  Potenciál  vymedzeného  územia  je  dostatočne 
využitý, najmä v prospech krátkodobého i víkendového cestovného ruchu.  

Kultúrnosprávne  predpoklady  cestovného  ruchu  vytvárajú  druhú, 
doplňujúcu  časť  lokalizačných  predpokladov.  Keďže  je  pre  nich  typické 
bodové  rozšírenie,  sú  nesúvisle  rozšírené  a predstavujú  sieť  menších 
lokalít  s priaznivým  vplyvom  na  rozvoj  víkendového  cestovného  ruchu. 
Košice  disponujú  veľmi  širokým  potenciálom  a veľkými  možnosťami 
využitia v oblasti kultúrno‐historických pamiatok,  spoločenských podujatí 
i rozširovania  siete  správnych  inštitúcií.  K hlavným  ukazovateľom 
kultúrno‐správnych  predpokladov  patria  hlavne  kultúrno‐historické 
a kultúrno‐spoločenské  predpoklady,  t.j.  historická  podoba  mesta, 
mestská  pamiatková  rezervácia,  historicko‐kultúrne  pamiatky,  kultúrno‐
spoločenské  zariadenia  a podujatia.  Mesto  Košice  má  bohatú, pútavú 
históriu, ktorá je najzreteľnejšia v jeho historickom centre, na Hlavnej ulici 
a priľahlých  remeselníckych  uličkách.  Historické  pamiatky,  ako  Dóm  sv. 
Alžbety,  Miklušová  väznica  či  Jakabov  palác  sú  zväčša  navštevované 
nedomácimi  turistami.  Architektonická  podoba  týchto  pamiatok  sa 
pravidelne  rekonštruuje  a tak  si  zachováva  svoj  pôvodný  vzhľad.  Pre 
víkendový  cestovný  ruch  obyvateľov  mesta  je  dominantou  mestská 
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pamiatková  rezervácia,  Hlavná  ulica,  fontány,  parky  a  oddychové  zóny 
v centre mesta.   

V oblasti  kultúrno‐spoločenských  zariadení  mesta  Košíc  dominuje 
sieť  divadiel,  múzeí  a galérií.  Dôležitými  kultúrnymi  a spoločenskými 
zariadeniami  sú osvetové  centrá, umelecké  združenia a agentúry,  centrá 
voľného  času,  kultúrne  strediská,  tanečné  kluby  a iné.  Prispievajú 
k plnohodnotnému  tráveniu  voľného  času  počas  týždňa  aj  víkendu  detí 
i dospelých. Ku kultúrno‐spoločenským zariadeniam v meste sa pridružuje 
i ZOO Košice. Poskytuje veľmi uspokojivé služby, usporadúva mnoho akcií, 
krsty  zvierat  a pod.  Avšak  napriek  tomu,  že  je  plošne  najväčšou  ZOO 
v strednej Európe, svoj rozlohový potenciál nevyužíva.  

Košice ‐ EHMK 2013 
Mesto Košice získalo v roku 2008 s projektom Košice Interface 2013 

významný medzinárodný titul Európske hlavné mesto kultúry na rok 2013 
/EHMK 2013/. Tento titul, udeľovaný Európskou komisiou a Radou EÚ od 
roku 1985, pomáha vybraným európskym mestám predstaviť ich kultúrny 
život  a jeho  rozvoj.  Dlhodobo  transformuje  a zdokonaľuje  kultúrnu 
štruktúru mesta  v celoeurópskom  formáte,  vytvára  priaznivé  prostredie 
pre rozmach kultúry, kreativity a podpory cestovného ruchu. Na rok 2013 
tento titul, spolu s Košicami, získalo i francúzske mesto Marseille.  

Hlavnou myšlienkou Košíc, ako EHMK 2013,  je kultúrny a umelecký 
program  pre  novú  komunikáciu  v európskom  kultúrnom  priestore, 
inovatívne  projekty  a podujatia  v spojení  Košice  –  Európa.  Primárnou 
témou celého projektu  je premena bývalých priemyselných a armádnych 
zón na prostredie  kreatívneho priemyslu,  vnesenie  kultúry a cestovného 
ruchu  do  okrajových  častí  mesta,  a  tiež  dialóg  medzi  východnou  a 
západnou Európou a zosúladenie potrieb človeka a životného prostredia. 

Primárnymi projektmi EHMK 2013 sa stali: 
Kasárne/Kulturpark – rekonštrukcia budov bývalých kasární a vojenských 
skladov na dominantnú scénu Laboratórium živej kultúry.  
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Pentapolitana  –  obchodná  a kultúrna  spolupráca  piatich  historických 
miest  východného  Slovenska:  Košice  –  Prešov  –  Bardejov  –  Levoča  ‐ 
Sabinov.   
Terra  Incognita  –  samostatný  program  na  podporu  rozvoja  kultúrneho 
cestovného  ruchu prostredníctvom vytvorenia  trvalo udržateľnej ponuky  
produktov a služieb.     
Destinácia Košice  ‐ v  roku 2010 v  záujme koncepčného usmerňovania a 
systematického riadenia rozvoja turizmu v Košiciach ako EHMK 2013, boli 
na  Slovensku položené  základy prvej mestskej organizácie  destinačného 
manažmentu, ktorá vznikla ako klaster cestovného ruchu s názvom Košice 
–  Turizmus.  Prvé  kroky  k  zlepšeniu  aktuálneho  stavu  turizmu  v  regióne 
Karpát prináša projekt CARAT – Karpatský región. Ako atraktívna turistická 
destinácia spracováva prvý strategický plán destinačného manažmentu s 
inovatívnou marketingovou stratégiou pre Košice. 

K ďalším  projektom  EHMK  2013  patria  napr.:  Creative  Industry 
(Kreatívna ekonomika) – priame prepojenie kultúry a ekonomiky; SPOTs – 
premena nepoužívaných  výmenníkových  staníc na  komunitné a kultúrne 
centrá,  Kunsthalle/Hala  umenia,  Putujúce  mesto,  Kultour  
a v neposlednom  rade  celková  revitalizácia  troch  najväčších  mestských 
parkov. 

Významným  umeleckým  podujatím  podporujúcim  EHMK  2013  sa 
stalo  aj   Nuit Blanche Europe/Biela noc Európy – prezentácia  a podpora 
moderného  umenia  na  verejnom  priestore  historického  centra  mesta. 
Toto  podujatie  každým  rokom  priláka  i mnoho  turistov,  predovšetkým 
z Maďarska.  

V rámci  kultúrno‐spoločenských  podujatí má mesto  Košice  bohatú 
a slávnu  tradíciu.  Vo  veľkej  miere  sa  nimi  podporuje  víkendový 
i celotýždňový cestovný ruch, rozvíja sa domáca aj zahraničná spolupráca 
umelcov. 

V rámci  kultúrno‐spoločenských  podujatí má mesto  Košice  bohatú 
a slávnu  tradíciu.  Vo  veľkej  miere  sa  nimi  podporuje  víkendový 
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i celotýždňový cestovný ruch, rozvíja sa domáca aj zahraničná spolupráca 
umelcov. 

Z mnohých by sme vyzdvihli Potulky mestom Košice, ktoré od svojho 
vzniku,  v roku  2004,  prilákali  nespočetné množstvo  prevažne  domácich 
obyvateľov. Rozvíjajú víkendový cestovný ruch poznávacou, no i zábavnou 
formou.  Poskytujú  neoceniteľné  a najmä  netradičné  informácie  o meste 
Košice,  jeho  zákutiach,  krásach  i nedostatkoch.  V letných mesiacoch  sa 
uskutočňujú aj cyklistické či nočné Potulky mestom Košice.   

V oblasti  športových  podujatí  sa  stávajú  Košice  mestom  s 
regionálnym,  celoštátnym  i medzinárodným  významom.  Vo  víkendovom 
cestovnom  ruchu  obyvateľov  mesta  zohrávajú  tieto  podujatia  dôležitú 
úlohu. 

Správne  predpoklady  dotvárajú  charakteristiku  kultúrnosprávnych 
predpokladov  cestovného  ruchu.  Patria  medzi  ne,  napr.  centrálne 
inštitúcie či zahraničné vzťahy mesta.   

Centrálne  inštitúcie nezohrávajú  tak dôležitú úlohu vo víkendovom 
cestovnom  ruchu  obyvateľov  Košíc.  Sú  rozmiestnené  prevažne  v širšom 
centre  mesta  a vytvárajú  plnohodnotnú  sieť  štátnych,  regionálnych 
a lokálnych úradov.   

Realizačné predpoklady vytvárajú  sieť zariadení,  služieb, priestorov 
a ponúk,  ktorá  by,  v čo  najväčšej  miere,  vyhovela  zákazníkovi,  resp. 
účastníkovi  cestovného  ruchu.  Tvoria  ju  komunikačné  predpoklady 
a materiálno‐technická  základňa.  Predpoklady  technických  komunikácií 
vytvárajú mieste komunikačné siete a ich prostriedky, dôležitú úlohu má 
medzinárodné letisko.  

V materiálno‐technickej  základni  víkendového  cestovného  ruchu 
v Košiciach dominujú stravovacie a športovo‐technické zariadenia.  
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Sieť  stravovacích  zariadení  je  na  území  mesta  veľmi  bohato 
zastúpená. Nechýbajú reštaurácie, jedálne, kaviarne, čajovne, ani sezónne 
bufety či občerstvenia. Významne prispievajú k víkendovému cestovnému 
ruchu,  keďže  zabezpečujú  komplexné  služby  stravovania  alebo  predaja 
potravín  a nápojov.  Zo  špecifických  dopravných  zariadení  cestovného 
ruchu sú v zimnej sezóne plne vyťažené všetky  lyžiarke vleky. I keď sa  ich 
kapacita  každoročne  zvyšuje,  stále  nestačí  pokrývať  dopyt  návštevníkov 
a obyvateľov mesta. Počas leta dominuje Detská železnica Košice, ktorá je 
opätovne funkčná a zrekonštruovaná od roku 1996. Pozitívnym bonusom 
Košíc  je  existencia  Informačného  centra  mesta  Košice  a   dve  pobočky 
Mestského  informačného  centra  –  MiC  KOŠICE.  Výraznou  mierou 
podporujú rozvoj cestovného ruchu a informovanosť turistov i obyvateľov.  
      Vo februári  2009  si  Košičania  zvolili  tzv.  7  divov  mesta.  Podľa 
obľúbenosti, návštevnosti, jedinečnosti a pod. Patria medzi ne tieto divy:  

1. Výnimočnosť Dómu sv. Alžbety 
2. Nádhera Štátneho divadla 
3. Tradícia Medzinárodného maratónu mieru 
4. Pozitívna energia Hrajúcej fontány 
5. Architektonická čistota Kaplnky sv. Michala 
6. Atmosféra Hlavnej ulice 
7. Rozprávkový výzor Jakabovho paláca 
Mesto  Košice  sa  teda  na  základe  pozitívnych  lokalizačných 

i realizačných predpokladov začleňuje medzi cieľové strediská cestovného 
ruchu.  To  znamená,  že  svojou  bohatou  prírodnou  a  kultúrno‐
spoločenskou  stránkou  mesto  výrazne  podporuje  účasť  obyvateľov  na 
cestovnom  ruchu. Stáva  sa  tak, najmä pre Košičanov,  finálnym miestom 
realizácie cestovného ruchu počas víkendu. 
 

1.3    Trávenie  voľného  času  vo  veľkoplošných  predajniach  
Košíc 

       Nákupná  turistika  začala budovať  svoje  základy už v 50. až 60.tych 
rokoch minulého  storočia  v USA.  Postupne  sa  tento  trend  presunul  i do 
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Európy      (Veľká Británia, Francúzsko či Nemecko). Realizoval a dodnes sa 
realizuje v čoraz väčších nákupných centrách a veľkoplošných predajniach. 
Tie  predstavujú  kombináciu  desiatok  (v  najväčších  prípadoch  i stoviek) 
predajní  a širokého  spektra  služieb,  medzi  ktorými  dominujú 
predovšetkým  multikiná  a reštauračné  zariadenia  (reštaurácie,  pizzérie, 
kaviarne, cukrárne, fast foody a iné), tiež lekárne, čistiarne, detské kútiky, 
no  v poslednom  čase  pribúdajú  aj  herne  s hracími  automatmi  a pod 
(Putpitlová  2002a,  2002b,  Trembošová  2009,  Szczyrba,  2005;  Križan, 
2009). 

S rozvojom  tohto  druhu  nákupnej  a zábavnej  turistiky  v dnešnej 
dobe  úzko  súvisia  aj  mnohé  sociologické  a geografické  štúdie,  ktoré 
skúmajú  samotnú  filozofiu  nakupovania  –  ako  ľudia  nakupujú,  čo 
nakupujú,  prečo  využívajú  práve  dané  nákupné  centrum  a pod.  
Zjednodušene sa to nazýva aj tzv. nákupné správanie sa (Szczyrba, 2005; 
Mitríková  2008).  Zaoberajú  sa  napríklad  fenoménom  nakupovania 
v nových  moderných  veľkoplošných  predajniach  zahraničných 
obchodných reťazcov, či dokonca závislosťou až patológiou  javu, ktorá sa 
odohráva v nákupných centrách. Ukazuje  sa,  že vplyv nákupných centier 
a iných  moderných  veľkoplošných  predajní  má  na  spoločnosť  omnoho 
väčší  vplyv  ako  by  sa  očakávalo  v 90.tych  rokoch. Ako  uvádza  S. Brown 
(1992  cit.  in  Szczyrba, 2005) nákupné  centrá predstavujú mega‐kultúrny 
fenomén doby a tak sa tomu nemožno ani diviť.  
        V tomto  príspevku  bola  venovaná  pozornosť  asi  najmodernejšej 
súčasti víkendového cestovného ruchu, a to tzv. nákupnej turistike, resp. 
cestovnom  ruchu  nákupných  centier.  Aj  v Košiciach  sa  pred  niekoľkými 
rokmi  rozmohol  tento  „nový  druh“  cestovného  ruchu,  v rámci  ktorého 
obyvatelia  trávia  dlhé  hodiny  nakupovaním,  trávením  voľného  času 
v reštauráciách, baroch, multikinách, či zábavou v jednom alebo viacerých 
takýchto veľkoplošných maloobchodných predajniach.  
Takýmito typmi sú nákupné centrá v Košiciach:  

OC Cassovia, OC Galéria Košice, OC Optima 

A iné nepotravinárske veľkopredajne: 
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Asko, Kika, Nay a iné. 

Za zmienku stojí tiež informácia, že 10.11.2011 bol otvorený Aupark 
‐ ako  ďalšie  veľkoplošné nákupné  centrum  v Košiciach, no na  rozdiel od 
ostatných  je  situované    v samotnom  centre  mesta.  Jeho  výstavbe 
predchádzalo mnoho  diskusií  s obyvateľmi,  uverejnilo  sa  na  diskusných 
fórach  veľa  rozporuplných  názorov  obyvateľov  Košíc,  a  tiež  prebiehali 
petície  proti  výstavbe  Auparku.  V čase  prieskumu  Aupark  nebol 
v prevádzke,  preto  sa  v predchádzajúcom  zozname  nákupných  centier 
nenachádza. 
     

Graf 1  Veková štruktúra respondentov 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastný výskum realizovaný v mesiacoch október až december 2008 a  
január až marec 2009 

V rámci  anketového  prieskumu  zameraného  na  trávenie  voľného 
času počas  víkendu  sme  sa pokúsili preskúmať  aj nákupné  správanie  sa 
obyvateľov Košíc. Ich výber bol rovnomerne zachovaný v počte opýtaných 
u oboch  pohlaví.  Dotazníkového  prieskumu  sa  zúčastnilo  235 
respondentov  (127 mužov  a  108  žien)  /muži  –  54%,  ženy  –  46%/.  Na 
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dosiahnutie,  čo  najreprezentatívnejšej  vzorky obyvateľov  bola  venovaná  
pozornosť aj výberu respondentov podľa veku /Graf 1/. 

Za  základný  pilier  nákupného  správania  sa  obyvateľov  Košíc  sme 
vytýčili pomer návštevnosti obchodných centier podľa pohlavia. Nastali tu 
diametrálne  rozdiely,  keďže  podľa  odpovedí  preferuje  návštevu 
obchodných centier  iba 17% mužov a až 80% žien. 3% opýtaných uviedli, 
že  obchodné  centrá  nenavštevujú.  Ženy  uvádzali  ako  hlavný  dôvod 
návštevy týchto centier nákupy, posedenia na káve a zľavnený sortiment. 
Muži naopak preferovali najmä zábavné a reštauračné zariadenia.      

Nákupnú  turistiku nám bližšie  špecifikovala aj otázka  zameraná na 
typy  oddychu,  ktoré  respondenti  počas  víkendu  uprednostňujú.  Ako 
znázorňuje Graf 2, pri porovnaní veku respondentov s jednotlivými typmi 
oddychu sú pozorované značné rozdiely. 

Graf 2  Porovnanie preferovaného typu oddychu počas víkendu s vekom 
respondentov 

Zdroj: vlastný výskum realizovaný v mesiacoch október až december 2008 a  
január až marec 2009 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

kultúro -
spoločenský 

historicko -
poznávací

športový agroturistický oddychujem 
doma

nákupno -
spotrebný

iný

Typ oddychu 
15 - 19 20 - 29
30 - 39 40 - 49
50 - 59 60 a viac rokov



VÝZNAM ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU V REGIONÁLNOM ROZVOJI 
 
 

 81

Nákupno‐spotrebný  oddych  dominuje  u 15  ‐  19  ročných  /18%  z 
nich/,  pričom  najstaršia  generácia  túto  možnosť  neuviedla  ani  raz. 
U mladých  je  na  prvom  mieste  OC  Optima  /35%/  a obchody  v centre 
mesta  /22%  z nich/. Preferujú prevažne  ich nákupnú a zábavnú  funkciu. 
Navštevujú  najmä  obchody  s oblečením  a kozmetikou.  Zábavu  im  v 
značnej miere vytvára multikino Cinemax. Veková generácia 40 – 49 rokov 
/16%  z  nich/  vyhľadáva  v rámci  nákupno‐spotrebného  typu  oddychu 
prevažne reštauračné zariadenia a kaviarne v nákupných centrách. Uviedli 
pri  nich  aj  viacnásobnú  návštevnosť  počas  jedného  týždňa.  Vekové 
kategórie 20 – 29 rokov, 30 – 39 rokov a 50 – 59 rokov uviedli nákupno‐
spotrebný  typ oddychu,  a s tým  spojenú  aj návštevu nákupných  centier, 
iba pomerne malými percentami. Za výrazné negatívum  týchto objektov 
považovali veľké množstvo ľudí a vysoké ceny. 

Trávenie  voľného  času  v    nákupných  centrách  a obchodoch 
v Košiciach sme analyzovali aj podľa konkrétnych zón voľného času, ktoré 
respondenti  počas  víkendu  využívajú.  Podľa  Grafu  3,  porovnanie  sa 
realizovalo medzi zónami voľného času a počtom detí do 15 rokov, ktoré 
respondenti vychovávajú. Prirodzene, opýtaní vo veku 15 – 19 r., 50 – 59 
r. a 60 a viac r. sa zväčša pričleňovali k možnosti ´žiadne´, čím je ich počet 
najvyšší /34%/. Najmenšie percento zastupujú obyvatelia Košíc, ktorí majú 
viac ako tri deti do 15 rokov /3%/. 

Obchody  a nákupné  centrá  vyhrávajú  u rodín  s tromi  a  viac  ako 
tromi  deťmi  do  15  rokov  /31%,  35%/.  Dôvodom  ich  návštev  v  týchto 
strediskách  boli  prevažne  nákupy  potravín  a stravovacie  zariadenia. 
V menšej miere  uvádzali  viacčlenné  rodiny  ako  hlavný  dôvod  návštevu 
kina, resp. obchodov s detským sortimentom.  Iné zóny voľného času boli 
v dotazníku označované len veľmi málo. 
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Graf 3  Najnavštevovanejšie víkendové zóny voľného času obyvateľov Košíc   
             v porovnaní s ich počtom detí do 15 rokov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastný výskum realizovaný v mesiacoch október až december 2008 a  
január až marec 2009 
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Asko  /4%/  a Kika  /4%/,  a to  predovšetkým  svojím  jednosmerným 
zameraním sortimentu  na nábytok a bytové doplnky.  

Vo  vyššej  príjmovej  skupine,  661€  ‐  1330€,  opäť  dominovala 
prevažne OC Optima /42% z nich/ a OC Cassovia /38%/.  

Opýtaní  s mesačným  príjmom  1331  €  ‐  1990  €  preferovali 
jednoznačne OC Optimu /53% z nich/, pričom napr. OC Galéria nezískala 
ani  jeden hlas. Obchodné domy Asko, Kika a iné predajne  sa pohybovali 
v rozmedzí do 10%.  

Opýtaní  obyvatelia  Košíc  s najvyšším  mesačným  príjmom,  nad 
1991€,  navštevovali  jednotlivé  nákupné  centrá,  obchodné  domy 
a predajne zhruba v rovnakom pomere. Keďže táto skupina respondentov 
bola  početne  najmenšia,  jej  hodnoty  nebolo  možné  považovať  za 
reprezentatívne. Väčšina opýtaných, bez ohľadu na  ich mesačný príjem, 
označovala najviac OC Optimu, predovšetkým  z dôvodu  veľkej predajnej 
plochy,  komplexných  služieb,  veľkého množstva  a rôznorodosti  predajní 
a akciových zliav.  

 
Graf  4  Návštevnosť  nákupných  centier  a obchodov  v porovnaní  s mesačným  

príjmom respondentov 
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Zdroj: vlastný výskum realizovaný v mesiacoch október až december 2008 a  
január až marec 2009 

 

Keďže  sa  nákupné  centrá  OC  Optima  a OC  Cassovia  spolu 
s nepotravinovými  veľkopredajňami  Asko  a Kika    nachádzajú  v tesnej 
blízkosti, častokrát sa v dotazníku návštevnosti objavovali paralelne, teda 
ich obyvatelia navštevujú v ten istý deň. 

 

ZÁVER 

Košice predstavujú metropolu východného Slovenska, sú formované 
históriou, tradíciou, ale aj funkčnosťou a modernizmom. Práve k nemu sa 
v poslednom  desaťročí  pričleňujú  aj  veľkoplošné  predajne,  z nich  sú  to 
predovšetkým  nákupné  centrá,  ktoré  vytvárajú  predpoklad    pre  čoraz 
populárnejšie  trávenie  voľného  času  a stále  sa  rozvíjajúci  maloobchod 
mesta.  

Okrem  nákupných  príležitostí  sa po  novom  stávajú  i miestami 
zábavy a trávenia víkendového cestovného  ruchu. Veľké nákupné centrá 
dnes tak neplnia iba nákupnú funkciu v tradičnom chápaní, ale filozofia ich 
existencie  sa  zakladá  na  multifunkčnosti,  ktorá  vytvára  priestor  pre 
maximalizáciu  dĺžky  pobytu  v nákupných  centrách  a s tým  spojenému 
zvyšovaniu priemerných výdavkov na nákup výrobkov a služieb (Szczyrba, 
2005).  Tento  trend  trávenia  voľného  času,  bez  ohľadu  na  počasie,  je 
pozorovateľný v Košiciach, kde častokrát celé rodiny trávia víkendový deň 
v nákupných  centrách,  či  už  pri  nákupoch,  v kine,  reštaurácii,  detskom 
kútiku, alebo len tak s priateľmi pri káve. Takýto trend má zatiaľ stúpajúcu 
tendenciu, pričom nie je dôležitá iba suma peňazí minutá v danej predajni, 
ale  aj  čas  strávený  v nej.  Nakoľko  sa  vytvárajú  pozitívne  zážitky  u 
návštevníkov a tie ich znova privádzajú do nákupných centier. 
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Poznámka:  Abstrakt  je  súčasťou  riešenia  projektu  VEGA  č.1/0325/12 
Dynamika  intraurbánnych  štruktúr  na  Slovensku  v  prvom  decéniu  21. 
storočia (ved. projektu R. Matlovič) 
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KORUPCIA V SAMOSPRÁVACH 
 

Peter PUŠKÁR 

 

Abstrakt: V mojej práci sa chcem venovať problému korupcie v samosprávach, 
problém  v úvode  pomenovať  a definovať,  vymedziť  základné  pojmy.  V jadre 
práce  opísať  samotný  stav  skúmaného  problému  a v jej  záverečnej  časti 
načrtnúť možné riešenia. 

Kľúčové  slová:  korupcia,  štátna  správa,  samospráva,  politické  strany, 
nepotizmus. 

 

ÚVOD 

Aby  bolo  možné  písať  o korupcii  v samospráve,  považujem  za 
potrebné najprv pojem samospráva definovať. Keďže samospráva sa delí 
na územnú a záujmovú, už z tohto  jej dvoj delenia vyplýva určitý zámer, 
respektíve  odlišné  smerovanie  oboch  jej  vetiev.  Samospráva  je 
uskutočňovaná  inými  subjektmi  ako  štátna  správa.  Vo  verejnej  správe 
predstavuje  výkonné  pôsobenie  a ovplyvňovanie  spoločenského  života 
prostriedkami  neštátneho  charakteru4. Uvedené  delenie  samosprávy  na 
miestnu a záujmovú hovorí o základnom rozdiele. Do prvej, čiže miestnej 
alebo  tiež územnej,  sú občania  zaraďovaní podľa miesta  svojho bydliska 
automaticky, na  rozdiel od  samosprávy  záujmovej, do  ktorej  sa občania 
zapájajú  na  základe  vlastnej  iniciatívy.  Z tohto  je  bližšieho  vymedzenia 
vyplýva, že sa budem vo svojom článku venovať hlavne korupcii v miestnej 
samospráve,  ktorá  poskytuje  oveľa  väčší  priestor  na  správanie  alebo 
konanie  korupčného  charakteru  ako  samospráva  záujmová,  aj  keď 
samozrejme ani v tejto oblasti nie je možné korupciu celkom vylúčiť. 

                                                            
4 ŠKULTÉTY, P. a kol., Správne právo hmotné – všeobecná časť, Bratislava 2006, str. 17 
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PROBLÉM KORUPCIE V SAMOSPRÁVACH 

Na  tomto  mieste  si  dovolím  uviesť  ešte  jednu  definíciu,  ktorá 
výrazne  pomôže  zadefinovať  pojem  korupcia  a to  hlavne  s ohľadom  na 
samosprávu.  Pod  korupciou  vo  verejnom  sektore  rozumieme  zneužitie 
zverenej  moci  (úradu,  postavenia)  na  súkromný  prospech.  Pri  korupcii 
dochádza k uprednostneniu súkromného záujmu pred záujmom verejným. 
Korupcia  má  rôzne  podoby,  od  politickej  (spojenej  napríklad  s 
financovaním politických strán) až po administratívnu (spojenú s výkonom 
úloh zverených verejnému sektoru)5.  

Jedným  z najdôležitejších  pojmov,  ktorý  je  možné  spájať 
s korupčným  správaním  na  úrovni  samospráv  je  konflikt  záujmov.  Tu 
vstupujú,  a to  hlavne  na  úrovni miestnej  samosprávy  do  protichodného 
postavenia mnohí predstavitelia miestnych samospráv. Tento stav je daný 
samotným  pojmovým  vymedzením  miestnej  samosprávy,  keďže  ide 
o občanov,  ktorí  sa  často  krát  navzájom  dobre  poznajú  a ak  sa  niektorí 
z nich  ocitnú  v rôznych  funkciách  v miestnej  samospráve  je 
pravdepodobnosť korupčného správania oveľa vyššia. Konfliktov záujmov 
na  úrovni  miestnej  samosprávy  je  viac  ako  dosť.  Môže  ísť  o konflikt 
záujmov  medzi  starostom,  respektíve  primátorom  a obecným  alebo 
mestským zastupiteľstvom, medzi poslaneckými klubmi, respektíve medzi 
predstaviteľmi opačných strán politického spektra. Takýchto príkladov by 
sa  dalo  vymenovať  mnoho.  Medzi  ďalší  dôležitý  faktor  korupčného 
správania by sa dal zaradiť faktor rodinkárstva (nepotizmus), keďže hlavne 
na  území  menších  obcí  sú  často  krát  volení  obecní  predstavitelia 
v príbuzenskom  vzťahu  s voličmi,  prípadne  miestnymi  podnikateľmi. 
Širším pojmom ako nepotizmus  je klientelizmus.  Ide o výraz pre konflikt 
záujmov,  ktorý  vzniká  uprednostňovaním  (preferovaním)  priateľov  a 

                                                            
5  Správa Transparency International, Základné pohľady na korupciu v územnej samospráve, 
str. 1, dostupné na internete: 
http://transparency.edeatest.sk/moodle/pluginfile.php/25/mod_resource/content/9/1%20K
orupcia%20v%20miestnej%20samospr%C3%A1ve.pdf 
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kolegov.  Na  Slovensku  sa  pre  pomenovanie  klientelizmu  a  nepotizmu 
používa aj výraz „protekcia6“.  

Právne  korene  samosprávy  po  roku  1989  na  Slovensku  možno 
hľadať  v niekoľkých  legislatívnych  predpisoch.  Jej  základom  je  Ústava 
Slovenskej  republiky,  ktorá  definuje  samosprávu  vo  svojej  štvrtej  hlave 
a to v článkoch 64 až 71. Základom územnej samosprávy je obec. Územnú 
samosprávu  tvorí  obec  a  vyšší  územný  celok7.  Ďalším  podstatným 
predpisom, prostredníctvom ktorého  sa  realizuje územná  samospráva  je 
zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., a tiež zákon č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve  vyšších  územných  celkov.  Toľko  k legislatívnemu 
vymedzeniu pojmu samosprávy.  

Čo  je ale pre občanov Slovenska oveľa dôležitejšie  je ako  samotné 
zákony  je  skôr  fakt,  nakoľko  sa  tieto  zákony  dodržiavajú  a nakoľko  plní 
územná samospráva svoje poslanie. Verejná samospráva prešla od svojho 
vzniku  v novej  podobe  po  roku  1989  už  dvoma  zásadnými  reformami. 
Napriek týmto významným reformám, aspoň v ich  legislatívnej podobe  je 
dnes  možné  konštatovať,  že  k ich  obsahovému  naplneniu  po  vecnej 
stránke nedošlo. Totiž, zámer zákonodarcov o odštátnenie verejnej správy 
v rovine politickej ani ekonomickej sa naplniť neporadilo. Samospráva na 
úrovni  obcí,  aj  na  úrovni  samosprávnych  krajov  stále  zápasí  s určitou 
podriadenosťou voči štátnej správe, s nedostatočnými finančnými zdrojmi 
na  svoje  fungovanie,  s prepojenosťou  na  takzvanú  veľkú  politiku.  Na 
úrovni väčších miest, prípadne vyšších územných celkov  je  stav dokonca 
dosť  alarmujúci,  keďže  záujem  o veci  verejné  na  komunálnej  úrovni  je 
oveľa  nižší  ako  na  úrovni  celoštátnej,  o čom  koniec  koncov  hovoria  aj 
zistenia  štatistického  úradu,  zverejňované  po  každých  komunálnych 
voľbách,  ktoré  ani  zďaleka  nedosahujú  účasť  na  úrovni  volieb 
celoštátnych.  Lepšie  sú na  tom obce a malé mestá,  kde  tlak  vyvíjaný na 
                                                            
6  Správa Transparency International, Základné pohľady na korupciu v územnej samospráve, 
str. 1, dostupné na internete: 
http://transparency.edeatest.sk/moodle/pluginfile.php/25/mod_resource/content/9/1%20K
orupcia%20v%20miestnej%20samospr%C3%A1ve.pdf 
7 Zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky 
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predstaviteľov  samospráv  môže  byť  oveľa  väčší.  Tento  stav  má  súvis 
s menšou anonymitou občanov a menším počtom obyvateľov. Na úrovni 
väčších miest  alebo  samosprávnych  krajov  je    často  krát  zarážajúce,  že 
občania  nemajú  ani  základné  znalosti  o svojich  zvolených  zástupcoch, 
dokonca  ani  nevedia  ako  sa  volá  ich  primátor,  prípadne  predseda 
samosprávneho kraja.  

Medzi  najčastejšie  formy  korupčného  správania  by  sme  mohli 
zaradiť  napríklad  zneužívanie  obecného  majetku,  bytového  fondu  obcí 
a miest.  Takisto  sem  možno  zaradiť  aj  neoprávnený  predaj  mestských 
a obecných pozemkov, rôznych bytových a nebytových priestorov. Medzi 
časté  javy  vyskytujúce  sa  na  oboch  úrovniach  samosprávy  patrí  takisto 
zneužívanie  zariadenia  obecných  úradov,  mestských  úradov  a úradov 
krajov  na  vlastné  osobné  obohatenie,  prípadne  vo  všeobecnosti 
zneužívanie úradnej funkcie na vlastné obohatenie. Ďalej  ide o vydávanie 
rôznych  povolení  súvisiacich  s právomocami  samospráv,  či  už  v ich 
originálnej  kompetencii  alebo  môže  ísť  aj  o prenesený  výkon  štátnej 
správy.  Uvediem  za  všetky  iba  jeden  príklad.  Obec  je  prvostupňovým 
orgánom  v rámci  stavebného  konania.  Pri  povoľovaní  stavby  vzniká 
obrovský  priestor  na  korupčné  správanie.  Takto  by  sa  dalo  pokračovať 
dlho,  preto  pre  krátkosť  uvediem  ešte  pár  príkladov.  Prenesené 
kompetencie  dotýkajúce  sa  napríklad  oblasti  ochrany  životného 
prostredia, alebo týkajúce sa miestnych daní a poplatkov takisto poskytujú 
priestor na korupciu v oblasti miestnych samospráv.  

Formy a spôsoby korupcie sú teda zadefinované, preto  je potrebné 
sa pozrieť aj na príčiny, ktoré takéto správanie umožňujú. Samozrejme na 
tomto  mieste  nie  je  možné  vymenovať  všetky  príčiny  ale  spomeniem 
aspoň tie najviac viditeľné a najdôležitejšie. Medzi ne patria faktory, ktoré 
vplývajú na právny stav zamestnancov územných samospráv, ako aj na ich 
ekonomické  odmeňovanie.  Napríklad  nie  je  jasne  zadefinované,  ktoré 
pozície sú politické a ktoré nie. Takisto by bolo vhodné na celoslovenskej 
úrovni,  a hlavne  na  základe  spoločne  vyjadrenej  vôle  predstaviteľov 
samospráv, vypracovať niečo ako etický kódex zamestnancov  samospráv. 



VÝZNAM ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU V REGIONÁLNOM ROZVOJI 
 
 

 95

Tiež  chýbajúce pravidlá pri prijímaní do  zamestnania  výrazne podporujú 
korupciu  a klientelizmus,  keď  sa  z mnohých  obecných  úradov  stávajú 
doslova rodinné podniky. 

Ďalším  faktorom  je  absencia  jasných  pravidiel  finančného 
odmeňovania  zamestnancov.  Ani  postavenie  volených  predstaviteľov 
samospráv  nie  je  dostatočne  legislatívne  upravené.  Tu  sa  tiež  výrazne 
prejavuje absencia  jasne definovaných pravidiel, ktoré by  riešili konflikty 
záujmov, prípadne ak by existovali pre túto oblasť aspoň nejaké základné 
etické štandardy.  

Čo sa týka kontrolných mechanizmov, je na jednej strane pozitívum, 
že  samosprávy  majú  pomerne  vysoký  stupeň  nezávislosti  od  štátnej 
správy,  ale  ako  každá  minca,  aj  táto  má  dve  strany.  Tou  odvrátenou 
stranou  je  systém  kontroly  nakladania  s finančnými  prostriedkami 
samospráv.  Štátna  správa  kontrolu  vykonáva  v obmedzenom  rozsahu, 
hospodárenie  samospráv  kontroluje  samospráva  sama  prostredníctvom 
funkcie  hlavného  kontrolóra.  Ten  je  do  svojej  funkcie  menovaný  na 
základe schválenia obecného zastupiteľstva, čo mu síce dáva kvázi mandát 
alebo  zdanie  nezávislosti,  ale  realita  je  často  krát  úplne  odlišná. 
Nehovoriac  o ďalšom  probléme,  ktorý  majú  malé  obce  ‐  nájsť 
kompetentného človeka na obsadenie tejto funkcie. 

Dohľad  nad  dodržiavaním  zákonnosti  v okruhu  pôsobenia 
samosprávy  patrí  podľa  platnej  legislatívy  prokuratúre.  Ale  na  to,  aby 
prokurátor  vstúpil  do  tohto  procesu,  je  spravidla  potrebný  konkrétny 
podnet,  alebo  konkrétne  podanie  od  konkrétneho  občana.  Samotná 
prokuratúra  nemá  dostatočné  kapacity,  alebo  dostatočnú  vôľu,  aby 
vykonávala kontroly na základe vlastnej iniciatívy. 

Súčasný stav v oblasti verejnej kontroly samospráv, je taký, že platná 
legislatíva  umožňuje  občanom  sa  určitou  mierou  podieľať  na  kontrole 
a spravovaní  veci  verejných  nimi  zvolenými  predstaviteľmi  miestnej 
samosprávy. Problémom je však najmä to, že na komunálnej úrovni oproti 
úrovni celoštátnej, výrazne absentuje vôľa občanov riešiť tieto problémy. 
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Tento  fakt  je hlavne  v porovnaní  s vyspelým  zahraničím  zarážajúci.  Lebo 
dobre  fungujúca  miestna  samospráva  výrazne  zvyšuje  kvalitu  života 
občanov  žijúcich  v miestnej  komunite.  V podmienkach  Slovenskej 
republiky  táto spätná väzba  funguje na nie veľmi dobrej úrovni a je skôr 
výnimkou ako pravidlom. Takto sa priepasť medzi občanmi a ich volenými 
zástupcami  do  orgánov  miestnych  samospráv  ešte  prehlbuje.  Mnoho 
prieskumov  z oblasti  sociológie  poukazuje  na  jav,  že  napriek  veľkej 
nespokojnosti  občanov  s ich  volenými  zástupcami  na  miestnej  úrovni 
a s postupom orgánov samospráv sa občania  iba malou mierou podieľajú 
na  spravovaní  vecí  verejných  na  úrovni  obcí,  miest  a samosprávnych 
krajov,  napriek  tomu,  že  im  zákon  tieto  možnosti  dáva.  Občania 
Slovenskej  republiky  nie  sú  dostatočne  stotožnení  so  skutočnosťou,  že 
majú  možnosť  zasahovať  do  diania  vo  svojich  obciach,  mestách 
a samosprávnych  krajoch.  To  je  tiež  hlavný  faktor,  kvôli  ktorému  je 
kontrola nedostatočná a neefektívna.  
 

ZÁVER 

Jednou z možností  je posliniť, respektíve upraviť  legislatívny rámec, 
či už v oblasti kontroly so strany štátnych orgánov (prokuratúry), ktorej je 
potrebné poskytnúť riadne  finančné zdroje, ako aj zákonné kompetencie 
na výkon tejto kontroly. Na mieste je tiež potrebné uvažovať nad zmenou 
zákonov  upravujúcich  postavenie  orgánov  samosprávy.  Určite  by  bolo 
vhodné posilniť postavenie hlavného kontrolóra, poprípade upraviť  jeho 
postavenie  tak,  aby bolo  ešte  viac nezávislé od  iných  volených orgánov 
samosprávy.  Absencia  etických  noriem  správania  je  takisto  veľkou 
prekážkou boja proti korupcii na komunálnej úrovni.  Čo  sa však  javí ako 
najväčší problém je apatia občanov voči dianiu na úrovni ich komunity.  

Za  príčinu  to môžeme  dávať  slabej  informovanosti  občanov,  kde 
neexistuje  tlak  na  samosprávy,  aby  sa  voči  svojim  voličom  správali 
transparentnejšie. Takisto záujem médií o kauzy v komunálnej politike  je 
neporovnateľný  s politikou  celoštátnou,  ale  tento  jav  je možné  dať  do 
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súvisu  aj  s  koncentráciou  regionálnych  printových  periodík  do  väčších 
ekonomických  celkov,  a to  je  fakt,  ktorý  nenapraví  žiadny  legislatívny 
predpis.  Ale  najdôležitejším  faktorom  je  snáď  to,  aby  sa  sami  občania 
začali  zaujímať  o veci  verejné  nielen  na  úrovni  celoštátnej  politiky,  ale 
o politické  dianie  vo  svojom  najbližšom  okolí.  Iba  účinná  kontrola 
verejnosti prinúti orgány samosprávy, aby sa správali menej korupčne. 
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Abstract: The Czech Republic was, like most countries, affected by the economic 
crisis. Although  it was not affected as  intensely as some other East and South 
European countries, the number of businesses standing at the edge of financial 
chasm has been growing increasingly since 2007. 
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The  Czech  Republic  was,  like  most  countries,  affected  by  the 

economic crisis. Although  it was not affected as  intensely as some other 
East and South European countries, the number of businesses standing at 
the  edge  of  financial  chasm  has  been  growing  increasingly  since  2007. 
Naturally,  this  had  a  profound  influence  on  increasing  unemployment. 
There  started  to  appear  social  unrests  and  requests  for  a more  radical 
solution  to  the  situation  piled  up.  The motto  “Everyone  who  works  is 
entitled to just and satisfactory earnings that would secure them the basic 
conditions  for  existence”  started  to  sound  more  frequently  from  the 
mouths  of  employees  of  enterprises,  against  which  insolvency 
proceedings  had  been  instituted.  Not  only  the  employees  of  the  glass 
works  in Podebrady, Svetla nad Sazavou, Novy Bor, Kavalier Sazava, but 
also  the  employees  of  quite  a  number  of  similarly  affected  companies 
faced a very difficult social situation. Although with a considerable delay, 
but still, the Czech government started to react to this situation.  

The Czech  Insolvency Act  (Act No.  183/2006 Coll.), which became 
effective  as  of  January  1,  2008,  had  been  prepared  under  different 
economic and social conditions. Although some of the arguments that had 
appeared  in  declarations  of  employees  of  the  companies  facing 
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bankruptcy were quite demagogic and incorrect, the changes to the Czech 
insolvency law were inevitable. 

The  Insolvency Act deals with  the position of employees  in § 169, 
para  1.  letter  a).  The  labour‐law  claims  of  debtor’s  employees  that 
originated during  the  last 3 years prior to the decision on bankruptcy or 
after  it  are  equal  here  to  the  claims  for  insolvency  assets.  They  can 
therefore  be  satisfied  in  the  course  of  the  insolvency  proceedings.  It  is 
thus not true that the Czech legal order in actual fact favours the creditor 
over the claims of employees to their earnings and redundancy payments. 
There have been presented opinions that “The current Insolvency Act sees 
non‐payment  of  wages  during  insolvency  as  a  conventional  set‐off  of 
claims  and  the  Act  on  Protection  of  Employees  in  the  Event  of  Their 
Employer’s  Insolvency does not apply  to  this case. People are  thus often 
left  almost  without  any  financial  means  until  they  are  entitled  to 
unemployment benefits. As  far as the provision of state social benefits  is 
concerned, the means that occur in the books of companies, although the 
employees never took them over, are also included in their income. These 
people  thus  lose  most  state  social  welfare  benefits.  Whether  these 
employees will be able to recover really their unpaid salaries, wages and 
redundancy payments, i.e. these claims, one day, not only formally in law, 
within the insolvency proceedings or winding‐up of companies, remains an 
open question.” However, only a part of this statement is true. 

  The government  (it was  the government of Mirek Topolanek  then) 
therefore  authorised  the  Minister  of  Justice  to  prepare  promptly  a 
proposal of amendments to the Insolvency Act. He created a project that 
comprised fourteen amendments to the Insolvency Act: 

1. For  the  duration  of  the  moratorium,  the  debtor‐entrepreneurs’ 
obligation  to  pay  appropriate  social  security  payments  and  state 
employment policy contributions for their employees shall be deferred.  

2. Interest credit granted within  loan  financing  that  is going  to continue 
during the moratorium shall not be included in the income tax basis.  
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3. The  State  shall pay  the debtor’s  employees benefits pursuant  to  the 
Act No. 118/2000 Coll., on the Protection of Employees in the Event of 
Their Employer’s Insolvency.  

4. The debtors shall not be obliged to file an  insolvency proposal against 
themselves in the event of their over‐indebtedness.  

5. The  minimum  level  of  remuneration  guaranteed  to  the  insolvency 
administrator for a minor restructuring shall depend on the size of the 
enterprise to be restructured.  

6. For  the  duration  of  the  moratorium,  debtor’s  creditors  shall  be 
restricted by  law  in the possibility of unilateral setting off their claims 
against mutual claims of the debtor.  

7. If  the structure of debtor’s  fixed  incomes allows  it with regard  to  the 
total  sum  of  claims  of  debtor’s  creditors  and  the  level  of  creditor 
satisfaction required by the  law, the court shall be able to adjust to a 
limited  extent  the  size  of  instalments  during  the  debt  relief,  when 
proposed by the debtor.  

8. Debt relief by means of a repayment plan for the debtor, whose other 
property  serves  to  secure  the  claims  of  creditors,  shall  not 
automatically result in monetisation of the secured debtor’s property.  

9. There shall be established a unified  information platform  to evidence 
the monetisation  (items  to be  sold off, dates of auctions etc.) within 
the insolvency auction house.  

10. The court fee for filing a moratorium proposal shall be cancelled.  

11. It shall be obligatory to use expert opinions in insolvency proceedings 
only in the event that the creditors insist on them.  

12. Insolvency  proceedings  with  all  companies  creating  a  group  of 
companies  shall be  solved by one  judge  and possibly one  insolvency 
administrator.  



VÝZNAM ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU V REGIONÁLNOM ROZVOJI 
 
 

 101

13. The  debtor  and  the  creditors  shall  be  allowed  to  make  a  binding 
nomination of the person to be appointed as insolvency administrator 
already in the submitted restructuring plan.  

14. The  final step  is to secure organizational and material support to the 
insolvency  courts  and  finish  professionalization  of  activities  of 
insolvency administrators. 

 
The first six amendments are valid for a definite period of time, until 

December  31,  2011,  and  the  remaining  eight  amendments  shall  have 
permanent validity.  

The  government  besides  that  approved  another  amendment  that 
shall  among  other  things  make  it  possible  to  pay  out  three  monthly 
salaries back. 

“This  amendment  to  the  law  shall  primarily  simplify  the 
restructuring of enterprises that are unable to pay their debts as they fall 
due. It is an attempt to save jobs and preserve viable parts of enterprises. 
It involves also protection of employees from their employer’s insolvency,” 
said the Minister of Labour and Social Affairs. This amendment has been 
welcomed  also  by  the  representatives  of  the  Czech  Social  Democratic 
Party. 

JUDr. Zdeněk Krčmář,  judge of  the Supreme Court, who was a co‐
author of  these amendments, explained  that  the situation of employees 
who face a difficult social situation related to  insolvency of an enterprise 
was  regulated  in  the  interim  provisions  of  the  Accompanying  Act  on 
Protection of Employees  in  the Event of Their Employer’s  Insolvency. He 
thinks that the adopted solution covers the period of time preceding the 
effectiveness of the amendment to the Act.  

According to the Minister of Justice and the Minister of Labour and 
Social affairs, the government amendment should have protected jobs  in 
enterprises  in  trouble,  not wind  up  these  enterprises,  and  thus  protect 
the employees better from their employer’s  insolvency. According to the 
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Minister  of  Justice,  this  amendment  should  have  also  improved  the 
possibilities  for debt  relief, or paying off  the debt  in  instalments, which 
shall apply also  to  the citizens. The court could  thus  for example adjust 
the  instalment  scheme,  in  the  event  of  unexpected  difficulties  of  the 
debtor.  

New  amendments  to  the  Insolvency Act  brought more  protection 
for enterprises that encountered serious trouble in these difficult times. It 
was  an  important  help  to  enterprises  that  could  have  shown  over‐
indetedness due to the momentary highs and lows of the market.  
  The  bank  representatives  however  reacted  to  this  amendment 
differently.  They  think  that  these  changes  could  bring  a  significant 
worsening  in availability of  credits  for enterprises and entrepreneurs.  It 
shall  supposedly  threaten  the  value  of  securities,  from which  also  the 
unsecured  debts  shall  be  finally  satisfied,  yet  it  shall  not  be  known  in 
advance to what extent. “Nobody will thus be sure of the real value that 
the  security  has  for  them.  This  institute  thus  basically  almost  loses  its 
sense;  the difference between  secured and unsecured  claims will vanish. 
The banks will then have to consider the granting of credits more strictly 
then  they  did  so  far,”  said  the  spokesman  of  the  Czech  Banking 
Association.  
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REGIONAL DIFFERENTIATION IN THE COMPETITIVENESS 
OF THE COUNTRY 

Lucia STREDNÁ, Mária ZÚBKOVÁ 

 
 
Abstract: The competitiveness of a country could be characterized according to 
success of  the country  in a comparison with other countries and according  to 
the prosperity which  is defined by a growth of productivity of economy and by 
a standard of living. A view of the country shows that not every region is on the 
same  level  as  the  whole  country  and  therefore,  these  disparities  influence 
a development  and  prosperity  of  individual  regions  and  in  the  end  the 
competitiveness  of  the  whole  country.  Attention  will  be  focused  on  the 
competitiveness advantages but also on a weak side of  individual regions and 
findings of causes of a state in a given region.    

Keywords:  competitiveness,  competitiveness  advantage,  institutionalism, 
institutional economics, region, regional development. 

 

1 INTRODUCTION 
Measuring of  success of  the  Slovak  republic  is possible by  several 

ways, however, the most complex method are multicriterial methods. The 
competitiveness  will  be  discussed  on  a  national  level  but  also,  the 
attention will lead into the country and its individual regions. In particular, 
we discuss  the  factors of competitiveness as an engine  for development 
and  sustainability of competitive advantage. Emphasis will be placed on 
institutional aspects of competitiveness. 

2 REGIONAL DEVELOPMENT 

Definitions  of  a region  are  countless  in  literature.  There  is  an 
opinion  that  to  define  this  notion  it  is  too  complicated  or  almost 
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impossible. However,  it depends on a point of view we  look at the same 
thing.  In  general, we understand under  a notion of  the  region  a unique 
territorial unit which  is differentiated  from others  in particular  features 
which  is  characteristic  for  itself  only  and  reaches  so  far  as  its  features 
reach. 

The Council of Europe in the proposal of Charter for Regionalization 
[1]  prefers  a definition  which  includes  a human  part  and  defines  the 
region  as  a territory  from  which  a geographical  point  of  view  creates 
a strong entity or  a group of  similar  territories on  the base of historical 
continuity and whose  inhabitants are connected with particular common 
features and the  interest to sustain and  further develop  its  identity with 
the aim of a cultural, social and economic development. 

However, for these thesis purposes, it will be the best to restrict a region 
according to the Act no. 503/2001 of a Regional Development Support [2]: 
a region  is  a restricted  territorial  space  for  the  creation  and 
implementation of regional and structural policies on a level of the second 
degree  or  the  third  degree  according  to  a classification  of  statistical 
territorial units.  

None of  the  regions  is  the  same.  It differs  from  the one  another. 
That  means  that  it  is  different  in  its  characteristics  but  also  in  its 
opportunities which are not always the same. In a technical literature, we 
encounter with the notion of a disparity. Disparities come from inequality 
of regions. The most obvious disparities in the regions in Slovakia are seen 
in a standard of living, income, in GDP, competitiveness of the regions, in 
a  job creation, for a development of the regions. There are many causes 
why there exist disparities. The most  important are those one which are 
in a decline of  the manufacture  in a mining and engineering  industry,  in 
agriculture,  in  a lack  of  support  of  small  and middle  enterprises,  in  an 
unequal  concentration  of  tertiary  sector,  in  a lack  of  quality  in  human 
resources, in a missing infrastructure, in low mobility of labour among the 
regions. 
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A national strategy of a regional development in the Slovak republic 
[3] defines main attributes of regional disparities which influence regional 
processes in space: 

 Strong  polarization  between  Bratislava,  the  capital  city  of 
Slovakia,  and  other  regions  in  all  rank  of  indicators which  are 
significant  for  a standard  of  living  (GDP  per  capita,  average 
wages, unemployment, etc.). This kind of polarization is not only 
a Slovak particularity but it can be found in other countries of the 
EU too; 

 Significant differences among districts  in  some  regions  in wages 
per capita; 

     Chart 1: Average Monthly Wage 2011 

  Total Index Index
(Euro) SR=100,0 2011/2010

Bratislavsky  1001 127,4 101,0

Trnavsky  735 93,5 104,3

Trenciansky  687 87,4 104,6

Nitriansky  662 84,2 104,1

Zilinsky  707 89,9 103,1

Banskobystricky  652 83,0 102,7

Presovsky  608 77,4 102,4

Kosicky  726 92,4 101,4

SR in Total  786 100 102,2
1)excluding entrepreneurial incomes

2) Including wages of armed forces and wages of 
professional soldiers; index is counted from 
comparable data; data adjusted on statistical 

estimate of not‐registered wages 

Source: ŠÚ SR, 2012[4] 

 In  the  regions  affected  by  deep  and  large  restructuring  of  an 
industry  is  high,  a continuous  decrease  in  unemployment.  It  is 
often difficult to implement the necessary structural changes fast 
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3 THE COMPETITIVENESS 

The  competitiveness  is  linked with  an  economic  prosperity  of  the 
country, wealth and with a standard of living. Despite of that, an ability to 
compete and look for the competitive advantages is not easy to measure. 
We  can  consider  the  competitiveness  as  a comparative  view  on  the 
studied object  [6].  The  regions  and  their  economic power  in  a  national 
comparison will be an object of this article.  

In  general,  the  competitiveness  is  defined  as  an  ability  of  firms, 
industries,  regions, nations and national  regions  to generate a high  level 
of  income  and  employment  [7].  In  an  international  comparison  of  the 
competitiveness,  a main  task  is  a productivity  growth  and  improving  of 
a standard of living in the context of employment. A basic indicator for job 
productivity, employment and a standard of  living  is  the gross domestic 
product  (GDP).  A relationship  between  the  job  productivity  and 
employment  is  complementary  and  linked  together. However,  it  is  also 
influenced  by  other  impacts  such  as a technological  progress,  an 
increasing  qualification  of workforce  etc. However,  the GDP  is  not  and 
cannot  be  the  only  factor  of  measuring  and  comparing  of  the 
competitiveness of the country.  

A broader  understanding  of  the  competitiveness measurement  is 
multicriterial methods which measure the competitiveness from different 
points of  view.  These methods  evaluate  a given  subject on  the basis of 
criterion  stated  in  advance.  Two  sources  of  data  are  used  for  the 
measurement: soft and hard data. The hard, measurable data are adopted 
from  national  and  international  statistics.  The  soft  data  cannot  be 
measured accurately, but they are gained through surveys and rewarded 
by the value. Respondents of the surveys are top managers of companies 
who do business on a territory of the evaluating country. An advantage of 
soft data is a possibility to evaluate characteristics of economics, which is 
not  possible  to  find  out  by  hard  data.  A disadvantage  of  soft  data  is 
subjectivity  of  the  respondent  who  can  influence  a result  by  his/her 
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impressions,  optimistic  or  pessimistic  expectations  and  by  personal 
desires. Also, the point of view could be different  if a respondent cannot 
evaluate economy from the international point of view. However, on the 
other  hand,  an  international  comparison  of  top  managers  can  be 
beneficial  for  economy,  mainly,  if  pointing  at  its  strengths  and 
weaknesses.     

However,  the  fact  is  that  every  country  has  different  natural 
resources,  manufacturing  factors  or  a  social  and  geographical 
environment  which  predestinate  possibilities  of  a  development  and 
a growth of the country. Moreover, politics play a huge role  in this case. 
The  politics  influence  the  functioning  of  economy  according  to what  it 
emphasizes on whether they are social, cultural or environmental aspects. 
The  main  aim  of  the  competitiveness  according  to  IMD  /Institute  of 
Management  Development/  [8]  is  a growth  of  prosperity  defined  by 
a level of income, a standard of living or by a quality of life. Therefore, the 
competitiveness  is  not  possible  to  evaluate  only  from  the  view  of 
economic indicators but also from the view of indicators of infrastructure 
quality, education, health care, political and social stability.  

A parallel  of  multicriterial  evaluation  of  the  competitiveness  of 
countries is on Regional Business Environment Index – RBEI. The author of 
RBEI  is  The  Business  Alliance  of  Slovakia.  RBEI was  established  due  to 
a lack  of  tools  which  would  enable  to  compare  individual  regions 
effectively. Thus, this  index serves for expression of the whole quality of 
the conditions for entrepreneurship [9].  

RBEI  is a central  tool  for evaluating of  the  regions  in Slovakia. The 
assessment  is  implemented on  the  level of districts. The districts do not 
have  a  self‐governmental  function.  Those  are  provided  by  regions  or 
individual cities and towns on a lower level. The data and indicators which 
were used for a creation of RBEI were retrieved from statistical data and 
by  surveys  from  businessmen  from  each  region.  RBEI  consists  of  106 
independent indicators and different conditions for entrepreneurship are 
assessed. All of 106  indicators are a part of 8 pillars which create  logical 
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units. The pillars are divided  into 4 subindexes of a regional enterprising 
environment.  Regional  Business  Environment  Index  is  a result  of  their 
connection. This  index  is also a suitable  indicator of  the competitiveness 
of individual regions. 

Subindexes: 

SUBINDEX I: ECONOMIC ACTIVITY 
1st pillar: Economic environment 
2nd pillar: Economic output 
SUBINDEX II: PUBLIC ADMINISTRATION AND LEGISLATION 
3rd pillar: Legislation 
4th pillar: Public administration 
SUBINDEX III: TECHNOLOGY AND INFRASTRUCTURE 
5th pillar: Infrastructure 
6th pillar: Technology 
SUBINDEX IV: EDUCATION AND HUMAN RESOURCES 
7th pillar: Human resources 
8th pillar: Education 

The results of evaluation in 2010 confirmed that a sovereign winner 
was  the  capital  city  of  Slovakia  and  the  whole  Bratislava  region.  The 
second most developed region  is Trnava region, the third Trencin region, 
the  forth  Zilina  and  the  fifth  one  Nitra  region.  Despite  of  the  second 
position of  the most developed  city, Kosice  region  took  the  sixth place. 
Then, Banska Bystrica region and Presov region became the  last. We can 
say  that  the  sequence exactly  copies  the development of  infrastructure 
and  a distance  from  the  capital  city  of  Slovakia.  A highway  crosses  the 
most developed  regions. Nitra benefits  from  it  too. On  the other hand, 
Banska  Bystrica  region  did  not  benefit  from  its  geographical  position 
which is close to The High and Low Tatras. South regions are not a target 
of the economic interest of  investors and they cannot take an advantage 
from  tourism.  The  eastern  part  of  Slovakia  is  too  far  from  the western 
centres.  The  cities  Kosice,  Presov  and  Poprad  did  not  manage  to  get 
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a higher position in ranking. The least developed regions suffers from little 
developed  infrastructure,  a small  interest  from  the  government,  a  low 
confidence of the  local city district and  from a lack of possibilities of the 
development of economic activities from domestic and foreign investors.  

Chart 2: Overview of regions on the basis of RBEI 

Region RBEI

Score Rank

Bratislavsky 4,08 1

Trnavsky 3,69 2

Trenciansky 3,47 3

Zilinsky 3,37 4

Nitriansky 3,33 5

Kosicky 3,23 6

Banskobystricky 3,08 7

Presovsky 3,03 8

Source: author’s own, based on BAS 

On  the base of  survey  savings,  the  ranking of  the competitiveness 
advantages and disadvantages of  the  regional development was created 
according to entrepreneurs. According to the respondents, accessibility of 
necessary  materials  and  services  was  considered  to  be  the  biggest 
competitiveness  advantage  in  the  regions  as  well  as  the  ability  of 
companies  to  benefit  the  latest  technologies.  Other  advantages  are  a 
discipline  and  diligence  of  employees,  a  potential  for  tourism 
development,  accessibility  of  free  manpower,  an  influence  of  natural 
conditions for businesses but also a level of education, technologies and a 
competition  in  services  and  industries.  Talking  about  the  biggest 
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disadvantage of  regional development,  it  is an  insufficient  infrastructure 
and  a low  efficiency  of  the  legal  framework  in  settling  disputes.  The 
interest of state institutions for a region, bureaucracy and a slow process 
in acting at  the state offices, a  lack of connectivity of schools with a  job 
market,  an  impact  of  grey  economics,  an  impact  of  corruption,  a weak 
electronic communication at the state offices and a  lack of knowledge of 
foreign  languages  are  disadvantages  in  the  development  of  economic 
activities.      

These  and many  other  systems  of multicriterial  evaluation  of  the 
competitiveness  provide  a certain  benchmarking  view  of  individual 
countries and regions on many relevant aspects of their relative position 
in  their  relationship  to  others.  At  the  same  time,  they  rise  some  of 
important questions [10].  

An  aim  of  this  article  is  to  bring  a real  picture  about  the state  of 
economic  activities  in  individual  regions  in  Slovakia.  The creation  of 
a state homogenous structure should not be a target for the government 
but discovering of the competitiveness advantages which come from the 
differences of  the  individual  regions. This  should help  to  start economy 
and generate working opportunities which would  lead  to building of  the 
competitiveness  of  Slovakia.  Power  and  diversity  of  the  regions  are 
a prerequisite of the success of the development.  

4 INSTITUTIONAL ECONOMICS 

Institutional  changes  are  irreversible.  They  are  the  result  of  an 
economic development.  However,  they  influence  its  development, 
positively  or  negatively.  Their  importance  was  highlighted  by  the 
representatives of the school of  institutionalism and by new  institutional 
economics.   
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4. 1  Traditional Institutional Economics 

Beginnings of  institutional economics reach to the turn of the 19th 
and 20th  century.  Its  subject  is  the  interest  in  the  institutions and  their 
tasks in the economic process. It was established as the result of classical 
and neoclassical economics which did not pay attention to this problem. 
A person  is perceived as a social human being  in  its complex not only as 
an economic human being who  is  isolated  in  the economic process. The 
representatives of a traditional institutional school were Thorstein Veblen 
and  John  Commons.  They  mainly  focused  on  relationships  between 
economics  and politics which  they  considered  to be non‐detachable.  In 
general, this school was close to the politics of governmental intervention 
which, on one hand, should correct errors of the market and on the other 
hand, form the way of an economic development. Veblen [11] explains a 
social‐psychological  understanding  of  the  institution,  Commons  [12] 
explains a legal understanding of institutions.  

4.2 New Institutional Economics 

New institutional economics brings an answer on the question what 
importance  the  institutions have  in  the economic process.  Its attempt  is 
to  supplement  neoclassical  economics  with  a new  dimension  –  with 
attempting  of  the  institutional  environment  which  is  understood  as 
variable.  Institutionalism assumes  that  there exists a continuous process 
of evolution of the institutions [13].  

This trend  is recognised  in work of Coase, North and Williams. The 
basics of teaching are transactional costs, ownership rights and imperfect 
information but also a state whose task is to rule and control of violence.  

Under  the  assumption  that  people  have  incomplete  information  and  a 
limited  mental  capacity  for  processing  of  information,  the  market 
generates  many  transactional  costs  which  is  necessary  to  decrease 
through creating of  institutions  for  their  reduction  [14].  In doing so,  the 
institutions  direct  usage  of  sources,  choose  precautions  and  judge 
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effectiveness of technological  innovation. The experience shows that the 
well‐functioning  markets  depend  on  institutions  which  maintain  low 
transactional costs.  

The  notion  of  an  institution  is  not  scientifically  defined  but  it  is 
understood differently. Baláž [15] defines institutions as organizations and 
mechanisms of social structures which manage the behaviour of two and 
more  people.  It  comes  from  the  history  when  people  developed  the 
ability of creating and maintaining of a relatively complex social structure. 
Therefore,  we  can  define  relationships,  traditions,  customs,  but  also 
constant models of  the behaviour  and  thinking  ‐  common  for  the most 
people.  North  [16]  adds  money,  a language,  law,  rules  for  driving, 
a system of measurements and weights but also organizations and firms.   

We  divide  institutions  into  formal  and  informal.  The  formal 
(objective) institutions are also organizations (for example, a government 
and  its  inferior  organizations).  The  informal  (subjective)  institutions  are 
informal interactions, for example culture, customs and traditions. 

A territory  development  is  connected  with  the  institutions  which 
were  created  or  are  being  created  in  a political,  economic  or  cultural 
context.  Their  influence  and  effect  are  changing  in  time  and  it  is  also 
conditioned  by  a historical  development  which  predestines  further 
functioning of the institutions. 
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Chart 3: Identification of institutions of the region 

Institutions

Political Economical Cultural 

Government  Market Churches 

Administration  Companies 
Non‐profit 

organizations 

Self‐government 
of cities and 
districts 

Banks  Media 

Police  Insurance 
Cultural and 

educational centres 

Courts  Schools 
Galleries, museums 

and libraries 

 
Scientific centres and 

incubators 
 

 
Business and industrial 

chambers 
 

Source: Koľveková – Samson [17] 

The interdigitation of institutions does not mean their unambiguous 
categorization into groups. Also, the separation does not include informal 
relationships  and  bonds.  Moreover,  we  cannot  divide  them  on 
endogenous and exogenous from the point of view where they are found 
on the territory and their influence on surroundings. 

5  CONCLUSION 

In  the  process  of  creating  of  institutional  tools  of  regulation  of 
economic pursuance,  two main actors are  the most  important – a state 
and  investors.  In  Slovakia,  the  main  investors  are  banks,  insurance 
companies and pension funds. They are providers of the financial capital. 
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Investors in the financial market do not entry the process directly but they 
provide  stabile  conditions,  foreseeable  competitive  processes  and 
regulation of a price policy  in  the market by  their existence. This means 
that  they  contribute  to  building  of  a  quality  concept  of  rules.  A state 
and/or  a  government  have  got  an  irreplaceable  task  for  creating 
institutions.  A government  is  the  one  which  creates  and  codifies  basic 
frameworks  of  rules  and  legislations  regarding  of  the  competition  and 
production.  Investors  –  key  companies  also  influence  and  build 
institutions  connected with production and distribution of products and 
services. The maintenance of good relationships between the government 
representatives and the  financial  investors creates and maintain control. 
Governmental changes often make big interferences and modifications in 
regulation  in  economy.  As  a result,  key  people  in  the  market  react 
accordingly. Therefore, the key people in the market try to influence and 
negotiate  better  conditions  of  the  rules  (firms,  organizations  and 
government agencies) and formal rules of the regulation [18].  

According  to  the  Global  competitiveness  report  in  Slovakia, 
suggestibility of regular rules  is on a high  level as well as  it  is the biggest 
barrier in the economic development and building of the competitiveness 
of  the  country.  We  can  deduce  that  most  of  barriers  (corruption, 
favoritism  in  decisions  of  government  officials,  low  public  trust  of 
politicians,  low efficiency of the  legal  framework  in settling disputes and 
bureaucracy  together with  low  transparency when  it  comes  to  dealing 
with  public  finances)  are  linked  with  building  of  the  institutional 
framework  after  the  fall  of  communism  and  a phase  of  the  crossing 
central managing economy to the market economy. These historical facts 
are  still being  felt and even  though  they are  considered  to be over, we 
cannot say that Slovakia has got a quality institutional framework. 

Despite of the fact that the determinants of success when assessing 
the competitiveness are exactly defined,  there does not exist one single 
strategy which  can  be  applicable  for  all  regions  and  countries  equally. 
Therefore,  individual strategies on  the  increasing of  the competitiveness 
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can  be  successful  only  if  economic  aspects  will  form  social  conditions 
which are given historically, through traditions or by a system of values of 
the inhabitants [19]. 
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SEX TURIZMUS A JEHO POTENCIONÁLNY VPLYV NA ROZVOJ 
REGIÓNU 

 
Milena Pullmannová ŠVEDOVÁ, Ivan UHER, Alexander ERNST 

 
 

Abstrakt:  V príspevku  sa  zaoberáme  problematikou  sex  turizmu,  konkrétne 
analýzou  turizmu  homosexuálov  a lesbičiek.  Táto  rozširujúca  sa  ponuka 
kontroverzného  turizmu  prináša  benefit  pre  niektoré  regióny  sveta,  a  to 
z dôvodu  zvýšenia  ekonomickej  prosperity.  Aj  keď  zvýšená  akceptácia 
homosexuality  vo  svetovom  meradle  vytvorila  nové  možnosti    v cestovnom 
ruchu pre  tento segment, potenciál ešte zďaleka nie  je naplnený a je   otázkou 
budúcnosti, kedy sa stane akceptovateľný pre spoločnosť v plnej miere. Prijatie 
tejto  komunity  v rámci  spoločnosti  v niektorých  krajinách  má  dlhodobejšiu 
históriu  a s tohto  pohľadu  lepšie možnosti  seba  realizácia. Na  základe  týchto 
skutočností by spoločnosť ako celok mala zaujať proaktívnejší postoj k tejto čím 
ďalej,  tým viac aktuálnej téme.  
 
Kľúčové slová:  homosexuáli, lesbičky, turizmus, ekonomická úroveň, región. 

 

SEX TURIZMUS 

V súčasnosti sa v oblasti cestovania preferuje spoznávanie kultúrno‐
historických  pamiatok,  pozorovanie  prírodných  úkazov,  aktívna  účasť 
na športovo‐rekreačných  aktivitách  a pod.  V poslednom  desaťročí  tiež 
pozorujeme zvýšený záujem o sex turizmus. Tento kontroverzný turizmus 
v sebe  zahŕňa  trh  ľudí  z lesbickou,  gay,  bisexuálnou  a transvestity 
orientáciou  (LGBT).  Podľa  WTO  (Svetovej  turistickej  organizácii),  je 
sexuálna  turistika  charakterizovaná  ako:  Výlet  organizovaný  v  rámci 
odvetvia cestovného ruchu, alebo mimo tohto odvetvia, prostredníctvom 
svojich  štruktúr  a sietí,  s primárnym  účelom  vykonávanie  obchodného 
sexuálneho  vzťahu  medzi  návštevníkom  a miestnym  obyvateľom 
(Greenberg, 2007). 
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S evidentného  nárastu  sexuálnej  turistiky  v celosvetovom meradle 
prosperujú  mnohé  krajiny.  Lákadlom  sú  mnohé  historické  mestá, 
prímorské oblasti  ako  aj prírodné  krásy,  kde  je  vhodná    klíma pre  tieto 
komunity.  Medzi najpopulárnejšie destinácie môžeme zaradiť:  

- Ázijský región – Thajsko, Filipíny, Kambodža, Indonézia a Vietnam 
–  tento  región  juhovýchodnej  Ázie  bol  vždy  populárnou 
destináciou pre sex turizmus. 

- Latinsko‐americký  región – Brazília, Kolumbia, Kuba, Costa Rica, 
Dominikánska  republika –  tieto destinácie  zažívajú boom  vďaka 
veľkému prílevu Amerických a Kanadských turistov 

- Afriku  –  Keňa  ako  jeden  s „hot‐spot“,  aj  keď  do  značnej miery 
ovplyvnený  vysokým  výskytom  AIDS  (1.5milióna),  no  i  napriek 
tomu sexuálna turistika tu stále prekvapivo rastie.  

- Európu – v tomto regióne je niekoľko krajín ako Holandsko, Česká 
republika,  Maďarsko,  Nemecko,  ktoré  patria  medzi  centrá 
sexuálnej  turistiky  aj  vplyvom  legislatívnych  opatrení  štátu 
(legalizácia a kontrola vládou).  

Vo  všeobecnosti  sexuálny  turizmus  je  orientovaný  na  dospelú 
populáciu nie je výnimkou, že do tohto turizmu sú zapájané aj deti, nie – 
konsenzuálne obchodovanie  z bielym mäsom  (nútená prostitúcia)  čo nie 
je v súlade zo zákonom. Sexuálny obchod je výnosný obchod, ktorý nie je 
špecifický  pre  jednu  krajinu  alebo  región.  Obchodovanie  s ľuďmi  je 
globálny  problém,  ktorý  zahŕňa  hlavne  únosy  žien  a detí  za  účelom 
obchodovanie  so  sexom.  V ekonomicky  chudobných  regiónoch  je  sex 
turizmus  prostriedkom  ako  získať  finančné  prostriedky  na  existenčné 
zabezpečenie vlastnej rodiny. Táto realita umožňuje jedincom z vyspelých 
krajín  využiť  respektíve  zneužiť  túto  skutočnosť.  Tento  druh  biznisu 
prináša  miliardové  zisky  a   zároveň   podporuje  oblasť  turistického 
priemyslu (letecké spoločnosti, reštauračný a hotelový odvetvie).  

  Organizácia  pre  ľudské  práva  upozorňuje,  že  sexuálna  turistika 
prispieva  k obchodovaniu  s ľuďmi  a detskej  prostitúcii. OSN  upozorňuje, 
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že sex turizmus vo svojej podobe má zdravotné, kultúrne dôsledky najmä 
v oblastiach  sociálnych  a    ekonomických  nerovností,  kde  sú  zneužívané 
ľudské hodnoty a etické normy.     

Aj napriek bezpochyby ekonomickému benefitu, ktorý sex turizmus 
prináša,  plánovanie  dovolenky  za  účelom  lacného  sexu  pred  návratom 
domov do bežného života k svojej manželke a rodine sa za morálne už  tak 
pokladať nedá aj keď tento fakt nemôžeme zovšeobecniť.   

 

TURIZMUS HOMOSEXUÁLOV A LESBIČIEK 

Zvýšená  akceptácia  homosexuality  v celosvetovom  meradle  do 
určitej miery  revolucionalizuje cestovný  ruch. Rozširuje ponuku pre ďalší 
potencionálny segment populácie. Bezpochyby koncept homosexuálneho 
turizmu  bol  doménou  elity  spoločnosti  približne  do  konca  20.  Storočia, 
keď  sa  ako  dôsledok  industrializácie  začínajú    formovať  a  budovať 
homosexuálne  štvrte.  Hovorí  sa  o tzv.  „gay  safe“  pre  homosexuálov 
bezpečné prostredie,  kde  sa  tento  segment  cíti  v bezpečí.  Zdá  sa,  že  až 
v druhej  polovici  20.  storočia  sa  gay  a lesbian  turizmus  oslobodili  od 
striktne homosexuálneho prostredia. Do vtedy  tento turizmus v podstate 
ostával separovaný od hlavného prúdu turizmu. 

V roku  1998  sa  Londýn  stáva  prvým  hlavným  mestom,  ktoré 
vytvorilo medzinárodnú kampaň pre gay a lesbien market. So vzrastajúcou 
a vo  väčšine  prípadov,  pozitívnou  akceptáciou  gay  a lesbických  práv  na 
svetovej scéne sa  tento druh turizmu začína rozvíjať rýchlejším tempom. 
Gay  ‐  lesbický market  sa  často  vykresľuje  ako  jeden  s vysokou  úrovňou 
disponibilného  príjmu,  kde  populárnymi  výdavkami  sa  stávajú  voľno 
časové  aktivity  a cestovné  produkty  i služby.  Nedávny  prieskum 
habituálnych výdavkov, utrácania v gay a lesbickej komunite naznačuje, že 
gay  spotrebiteľ  môže  ponúknuť  nový  zdroj  príjmov  v čase,  keď  na 
globálnej scéne pozorujeme spomalenie spotrebiteľských výdavkov.  (Gay 
plastic fantastic, 2008).  
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International  Gay  a Lasbian  Travel  Association  (IGLTA)  tvrdí,  že 
cestovný  ruch  homosexuálov  a lesbičiek  je    odolný  recesii  (Travelworld 
news, 2009).    IGLTA organizácia vznikla v roku 1993, organizuje približne 
1600  cestovných  organizácií  a biznisov,  ktoré  sympatizujú  s  gay 
a lesbickou komunitou v 65 krajinách  sveta.   Táto organizácia  zastrešuje 
pre  svojich  klientov  ubytovanie,  letenky,  požičovne  aut,  výletné  plavby, 
regionálne  a národné  turistické  správne  rády.  Členovia  tejto  organizácie 
sú  naklonený  všetkým,  ktorý  podporujú  gay,  lesbian,  bisexuáli 
a transgender cestovný ruch vo svete.  

Nadnárodné  spoločnosti  v oblasti  cestovného  ruchu  vytvárajú 
kompletné produkty  a pestrú ponuku pre    tento  segment  a to  z dôvodu  
značného príjmu  finančných prostriedkov, kde estimácia sa v posledných 
rokoch pohybuje na hranici 55 mil. dolárov ročne. 

Potreba  uniku  a bezpečnosť  sú  považované  za  najviac motivujúce 
faktory pre gay a lesbien market   pri výbere destinácií, ako aj  inherentná 
potreba nájsť vlastnú identitu. Tieto destinácie pod názvom „Gay‐friendly“ 
vytvárajú  možnosť  homogénneho  prostredia.  V týchto  destináciách  
Okrem  toho  vysoká  alebo  vyššia  vzdelanosť  pozorovaná  medzi  gay 
a lesbičkami dáva zvýšené povedomie a vedomosti o kultúrnych otázkach 
a svete  všeobecne.  Pre  cestujúcich  s určitou  úrovňou  disponibilného 
príjmu a žiadnych rodinných záväzkov, schopnosť cestovať v mimo hlavnej 
sezóny,  školských  prázdnin  je  bonus,  ako  pre  jedinca  samého  tak  i pre 
cestovnú  organizáciu  ako  takú.  Niektoré  výskumy  poukazujú  na 
skutočnosť,  že  existujú  určité  rozdiely  medzi  preferenciami  gayov 
a lesbičiek,  konkrétnejšie  medzi  faktormi,  ktoré  ovplyvňujú  výber 
destinácii.  Potreba  akceptácie,  „gay  friendly“  prostredie  zdá  sa  silnejšia 
pre  lesbičky ako pre gayov,  čo konzekventne môže mať dopad na výber 
destinácii (Donnelly, Young, 1988).  

Z  aspektu  kultúry, architektúry  a služieb  rozdiely  nie  sú  evidentné. 
Celkovo  gay  a lesbian  spotrebiteľ  zdieľa  veľa  spoločného 
s heterosexuálnymi klientom v kontexte preferencii. Počet prázdninových 
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destinácií,  ktoré    sú  „gay  friendly“  je  v súčasnosti podstatne  viac ako  to 
bolo pred dvadsiatimi rokmi (Travelworld News, 2009). 

Gay  a lesbian  trh  spĺňa  bežne  aplikované  kritéria  pre  identifikáciu 
cieľových skupín, kde  zaraďujeme:  

- dostupnosť  ‐  cez  spoločenské platformy,  alebo  konkrétne  kódy, 
napr. vlajka s dúhou a pod.,  

- merateľnosť ‐ signifikantné percento v populácii identifikujúce sa 
ako gay a lesbian, 

- ziskovosť ‐ tendencia k priemernému až vysokému 
disponibilnému príjmu, 

- stabilitu ‐ zvýšená akceptácia v západnej kultúre (Southall, 2009). 
 

Aj napriek  tomu  časť gay a lesbičiek pociťujú obavy ako  ich príjme 
personál vo vybranej destinácii, mať komfort, priestor na oddych a relax je 
veľmi dôležité pre tento populačný segment. Je podstatné si uvedomiť, že 
výber, operátorov, metódy rezervácie a ubytovania poskytovateľov sú do 
určitej miery ovplyvnené  ich  sexualitou. Bezpečnosť a pocit akceptácii  je 
jasne motivovaná sexualitou (Pritchard, Morgan et.al 2000).  

Biznisy,  ktoré  si  uvedomia,  pochopia  a naplnia  tieto  vnútorné 
potreby  gay  komunity  budú  patriť medzi  tie,  ktoré  budú  profitovať  zo 
vzájomne  výhodného  biznisu.  V neposlednom  rade  nie  je  žiaduce  aby 
existovali  len  výlučne  „gay  friendly“  destinácie  t.j.  trávenie  dovolenky 
v izolovanom,  obmedzujúcom  prostredí.  Snahou  by  mala  byť  možnosť 
integrovať  tento  populačný  segment  do  hlavného  prúdu  spoločnosti 
s čoho bude benefitovať spoločnosť ako celok.   

Medzinárodná  Gay  a  lesbická  Cestovná  Asociácia  (IGLTA) 
každoročne  organizuje  svetové  zhromaždenia  a  sympózia  v  rôznych 
turistických destináciách po celom svete. Každé sympózium navštívi vyše 
100  zástupcov  cestovných  agentúr  a  cestovných  kancelárii,  ktoré  sa 
špecializujú  na  gay  a  lesbický  trh.  Toto  združenie  bolo  založené  v  roku 
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1983, v súčasnosti má viac ako 2000 členov. Jej sídlo je v Fort Lauderdale, 
na Floride (International Gay and Lesbian Travel Association). 

Pre ilustráciu uvádzame niekoľko významných destinácií a výletných 
okruhov, ktoré sú vyhranené pre gay a lesbien návštevníkov čím vplývajú 
na rozvoj regiónov v ekonomickom ale aj sociálnom kontexte: 

- Karibská oblasť 
- Havajský okruh 
- Ázijský okruh 
- Južná Amerika + Antarktída 
- Island a fjordy 
- Okružná cesta po tichom oceáne 

 

 

Obrázok 1: a) Karibský okruh     b) Havajský okruh           c) Ázijský okruh 

 

RACIONÁLNA TEÓRIA SEX TURIZMU 

  Väčšina  výskumov  zameraných  na  sex  turizmus  vyjadruje 
jednohlasný  nesúhlas  s týmto  druhom  biznisu.  Tvrdia,  že  sex  turizmus 
neprináša  žiadne  výhody  a pozitíva.  Argument  vykorisťovania  detí 
a obchodovania  s ľuďmi  sa  uvádza  ako  dôvod  na  preukázanie  negatív, 
ktoré  sexuálny  turizmus môže  priniesť  do  vybranej  destinácii.  Niektorý 
autori  prirovnávajú  sex  turizmus  k novému  druhu  kolonializmu  (Clancy, 
2002).  Iný  zase  „sex prácu“ definujú ako priesečník medzi  kapitalizmom 
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a patriarchátom,  respektíve  nútené  znásilňovanie  krajín  tretieho  svet 
krajinami prvého sveta.  

Opačne, niektorí autori sa snažia pochopiť, prečo tento druh turizmu 
prekvitá. (Meaney, Rey 2007). Títo autori ponúkajú alternatívny pohľad na 
sexuálny  turizmus,  čo  naznačuje,  že  vlády  niektorých  krajín  opačne 
podporujú tento druh biznisu. Na tomto mieste  je tiež dôležité poukázať 
na  skutočnosť,  že  väčšine  krajín  poskytujúcich  sex  turizmus  je mužský 
dominantná  (patriarchálna)  spoločnosť.  Čo  neznižuje  danú  realitu,  len 
akceptáciu,  ktorá  v rôznych  krajinách  je  môže  byť  iná.  V niektorých 
krajinách  vládny  v skutočnosti  podporujú  tento  sektor  pretože  prináša 
prosperitu  a hospodárske  bohatstvo  do  inak  chudobnejších  regiónov 
krajiny.  Sexuálny  turizmus  sa  stáva  v poslednej  dobe  horúcou  témou 
politologického  výskumu.  Môžeme  konštatovať,  že  v stále  viac 
globalizovanom  svete,  s nárastom  internetu  a rastúcimi  možnosťami  v 
medzinárodnom cestovnom ruchu, je sex turizmus na vzostupe.  

ZÁVER 

Tento príspevok  sa   pokúša o ucelený pohľad na problematiku  sex 
turizmu,  ktorý  v súčasnosti  predstavuje  jednu  z  možností  rozšírenia 
ponuky  v cestovnom  ruchu.  Aj  napriek  negatívam,  ktoré  sex  turizmus 
bezpochyby  zo  sebou  prináša,  niektoré  vlády  v skutočnosti  podporujú 
tento  druh  turizmu  z presvedčenia,  že  poskytuje  stimul  pre  ekonomický 
rozvoj.  V tomto  kontexte  sa  teória  racionálneho  výberu  používa  ako 
rámec pre vysvetlenie štátnej podpory tohto turistického odvetvia. Aj keď 
homosexualita  bola  v minulosti  tabu  a trestným  činom  v súčasnosti  sa 
stáva  bežným  javom  spoločenského  života.  Táto  komunita  vynakladá 
nemalé  finančné  prostriedky  na  cestovný  ruch  aj  napriek  tomu,  že  táto 
komunita cíti viktimizáciu a útlak v rôznych formách. Bude preto potrebné 
citlivo  pristupovať  k tejto  téme,  ktorá  sa  čim  ďalej  tým  viac  dostáva  do 
povedomia širokej verejnosti a stáva sa integrálnou súčasťou tejto doby.   

 



VÝZNAM ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU V REGIONÁLNOM ROZVOJI 
 
 

 127

LITERATÚRA 

1. BRAZILIAN MINISTRY OF TOURISM. Campaign of Brasilia: Those who 
love it protect it.  Brazilian Government Printing, no. 559, p. 345. 2004. 

2. CLANCY,  MICHAEL“The  Globalization  of  Sex  Tourism  and  Cuba:  A 
Commodity Chains   Approach.”  Studies  in Comparative  International 
Development: 4: 63‐88. 2002. 

3. GAY  PLASTIC  FANTASTIC.,  UK  Gay Market  Consumers  Spend  Big  on 
Credit Cards – Out Now  2008. Millivres Gay.  

4. GREEN. B.CH., CHALIP.L., Annals of  Tourism Research,   Vol.25, No.2. 
Pub.  lsevier Science. PII: S0160‐7383 (97) 00073‐X.  s.275‐291. 1998. 

5. GREENBERG, P: The Complete Travel Detective Bible: The Consummate 
Insider Tells You What   You Need to Know in an Increasingly Complex 
World!, ISBN 1‐59486‐708‐9, ISBN 978‐1‐59486‐708‐8, 2007. 

6. International Gay and Lesbian Travel Association 

7. MEANEY,  GLENN,  AND  RYE,  B.J.,  “The  Pursuit  of  Sexual  Pleasure.” 
Sexuality & Culture 11: 28‐51. 2007. 

8. PRITCHARD, A., MORGAN, N., SEDGLEY, D., KHAN, E. AND JENKINS, A. 
Sexuality  and  holiday  choices:  conversations  with  gay  and  lesbian 
tourists. Leisure Studies (2000).  

9. SOUTHALL, C., Gay and Lesbian Tourism.  In. Tourism  insights. Record 
Number. 20103307405. 2009. 

10. TRAVELWORLD NEWS 
http://www.travelworldnews.com/august2009/august.pdf 

 

 
 
 
 
 



VÝZNAM ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU V REGIONÁLNOM ROZVOJI 
 
 

 128

PaedDr. Milena Pullmannová ŠVEDOVÁ, PhD. 
Katedra turizmu a hotelového manažmentu 
Fakulta manažmentu  
Prešovská univerzita v Prešove 
Konštantínova ul. 16, 080 01 Prešov 
Slovenská republika 
Tel.: +421 51 777 59 23, e‐mail: milenapullmann@gmail.com 
 
PhDr. Ivan UHER, PhD. 
Katedra turizmu a hotelového manažmentu 
Fakulta manažmentu  
Prešovská univerzita v Prešove 
Konštantínova ul. 16, 080 01 Prešov 
Slovenská republika 
Tel.: +421 777 59 23, e‐mail: ivan.uher57@gmail.com 
 
Ing. Alexander ERNST 
Fakulta manažmentu  
Prešovská univerzita v Prešove 
Konštantínova ul. 16, 080 01 Prešov 
Slovenská republika 
E‐mail: ernst@vadium.sk 

 
   



VÝZNAM ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU V REGIONÁLNOM ROZVOJI 
 
 

 129

DEMOGRAFICKÝ POTENCIÁL MIKROREGIÓNU ZDRUŽENIE 
OBCÍ HORNEJ TORYSY AKO JEDEN Z FAKTOROV  

ROZVOJA REGIÓNU 
 

Branislav ŠVORC, Roman VAVREK 
 

 
Abstrakt:  Článok  sa  zaoberá  demografickým  potenciálom  v  mikroregióne 
Združenie obcí Hornej Torysy na východnom Slovensku. Autori v ňom podávajú 
stručný  historický  vývoj  obyvateľstva  a  následne  sa  venujú  analýzam 
mechanického pohybu, celkového pohybu, štruktúre podľa vzdelania a štruktúre 
obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity. Združenie sa už od jeho vzniku v roku 
2003  snaží o  rozvoj a  spoluprácu  jednak medzi obcami v  rámci mikroregiónu, 
tak aj s organizáciami, úradmi štátnej správy a súkromným sektorom. 

Kľúčové  slová:  demografický  potenciál,  združenie  obcí  Hornej  Torysy, 
regionálny rozvoj, mikroregión. 

 

ÚVOD 

Zväčšovanie  regionálnych  rozdielov  je  čoraz  viac  typickejšie  pre 
Slovenskú  republiku.  Táto  skutočnosť  je  daná  nielen  prírodnými, 
historickým,  kultúrnymi,  ale  aj  administratívnymi  podmienkami  v  našej 
krajine.  Hoci  je  Slovensko  malým  územím,  môžeme  pozorovať  mnohé 
rozdiely  v  ekonomických  či  demografických  ukazovateľoch  jednotlivých 
regiónov  a  tiež  rozdiely  v  sociálnej  oblasti  a  vzdelanostnej  úrovni 
obyvateľstva týchto regiónov. Tieto rozdiely sú pre rozvoj štátu ako celku 
potenciálnou  hrozbou.  Môžu  totiž  vyvolať  pohyby  obyvateľstva,  ktoré 
neprispejú nielen stabilite samotných regiónov, ale ani stabilite štátu.  

Vyspelé  krajiny  už  dávno  pochopili,  že  sila  štátu  nespočíva  len  vo 
výkonnosti  centra,  resp.  v  lepších  prípadoch  niekoľkých  centier,  ale  v 
ekonomickej,  spoločenskej, vzdelanostnej a  inej výkonnosti celej krajiny. 
Preto  sa  usilujú  o  rovnomernosť  vývoja  všetkých  svojich  regiónov,  o 
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stabilizáciu  pracovných  síl  a  obyvateľstva,  o  to,  aby  niektorá  časť 
populácie  v  krajine  príliš  nezostarla  a  nestala  sa  v  konečnom  dôsledku 
príťažou pre celú spoločnosť. 

Z pohľadu  formovania  regionálnej štruktúry v krajine, patrí  jedno z 
najvýznamnejších  postavení  práve  hodnoteniu  demografického 
potenciálu, ktorý je nevyhnutným faktorom v rozvoji každého regiónu. 
 

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA MIKROREGIÓNU DOLINA 
ČERGOVA 

Združenie  obcí  hornej  Torysy  (ZOHT)  je  dobrovoľným  združením 
obcí,  ktorého  poslaním  je  koordinácia  činností  v  záujme  všestranného 
rozvoja  obcí  a  miest  regiónu.  Predmetom  činnosti  ZOHT  je  najmä 
starostlivosť o životné prostredie, oblasť školstva, kultúry a športu, oblasť 
cestovného  ruchu,  regionálneho  rozvoja,  sociálna  oblasť  a  rozvoj 
podnikania. ZOHT pri svojej práci spolupracuje s množstvom organizácií v 
regióne aj v okrese, s úradmi štátnej správy aj s tretím sektorom. 

ZOHT,  ktoré  sídli  v  Lipanoch  oficiálne  vzniklo  dňa  30.  12.  2003 
podpísaním zmluvy o založení ZOHT, ktorú uzavrelo medzi sebou 18 obcí: 
Bajerovce, Brezovica, Brezovička, Červenica, Ďačov, Hanigovce, Kamenica, 
Krásna  Lúka,  Krivany,  Lipany,  Lúčka,  Nižný  Slavkov,  Oľšov,  Poloma, 
Šarišské Dravce, Tichý Potok, Torysa, Vysoká. Počas rokov 2003 ‐ 2006 boli 
do  ZOHT  prijaté  nasledovné  obce:  Dubovica,  Milpoš,  Olejníkov, 
Rožkovany, Vyšný  Slavkov. V  roku  2007 malo  ZOHT  celkom  23  členov  s 
počtom  obyvateľov  cca  25  000. Od  roku  2007  je  členom  ZOHT  aj  obec 
Vyšný Slavkov  z okresu  Levoča,  to  znamená,  že ZOHT má nadregionálny 
charakter. V  roku 2008  tvorilo ZOHT už 25 obcí  (pridali sa obce  Červená 
Voda a Jakubova Voľa). 
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Mapa 1  Poloha ZOHT v rámci Prešovského kraja. Zdroj: Vlastné spracovanie 

 
Mapa 2  Poloha obcí v rámci ZOHT. Zdroj: Vlastné spracovanie 
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ANALÝZA OBYVATEĽSTVA 
Vývoj počtu obyvateľov 

Počet obyvateľov na Slovensku sa začal sledovať už v 18. storočí, no 
až  v  19.  storočí  začala mať  štátna moc  väčší  záujem o  zisťovanie  počtu 
obyvateľov.  Od  roku  1869  sa  konali  sčítania  ľudu  v  pravidelných 
intervaloch (približne každých desať rokov) a boli metodicky organizované 
tak,  že  ich  výsledky  sú už  v podstate  vzájomne porovnateľné  (Matlovič, 
2005). 

Od prvého sčítania v roku 1869 do roku 2008 pribudlo na Slovensku 
2  930  443  osôb,  čo  je  v  relatívnom  vyjadrení  prírastok  o  118,1  %.  V 
mikroregióne Horná Torysa sa v tom istom období zvýšil počet obyvateľov 
o 9 773, čiže počet obyvateľov sa zvýšil o 62,9 % (graf č. 3). Na obidvoch 
územiach  bol  nárast  počtu  obyvateľov  rozložený  v  uvedenom  období 
nerovnomerne.  Podľa  Matloviča  (2005)  je  možné  rozlíšiť  štyri  rozličné 
etapy  vývoja  obyvateľstva  na  Slovensku.  Pri  hodnotení  vývoja  počtu 
obyvateľstva  v  mikroregióne  Horná  Torysa  budeme  tieto  štyri  etapy 
rešpektovať. 
 

 
Graf   Vývoj počtu obyvateľov ZOHT v období 1869‐2008.  

Zdroj: Retrospektivní lexikón obcí ČSSR 1978, ŠÚ SR 
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1.  etapa  (1869  –  1921)  –  V  tomto  období  sa  počet  obyvateľov 
Slovenska  zvýšil o  20,6 %,  ale na  sledovanom území poklesol o  10,9 %. 
Tento pokles možno zdôvodniť vysokou mierou vysťahovalectva v  tomto 
období.  Vysťahovalectvo  postihlo  celé  Slovensko,  no  najviac  sa  dotklo 
najmenej rozvinutých regiónov, čiže najmä východného Slovenska. Vysoký 
migračný  úbytok  obyvateľstva  sčasti  kompenzoval  prirodzený  prírastok 
obyvateľstva, avšak reprodukcia bola neefektívna (vysoká natalita, vysoká 
mortalita).  Jedným  z dôvodov vysokej mortality bola epidémia cholery v 
rokoch 1872 – 1873, ktorá najviac postihla východné Slovensko, Oravu a 
Novohrad  (Matlovič, 2005). V  jednotlivých obciach mikroregiónu došlo k 
poklesu obyvateľov v 17 z 23 obcí mikroregiónu (obce Hanigovce a Milpoš 
spolu). Najväčší pokles zaznamenali obce Olejníkov (30 %), Červenica (28,2 
%), Oľšov  (28,2 %). Napriek zložitej situácii v 8 obciach počet obyvateľov 
narástol. Najviac v Hanigovciach (24,7 % ‐ spolu s obcou Milpoš), Jakubova 
Voľa (9,5 %), Kamenica (9,1 %). 

2.  etapa  (1921  –  1950)  – V  druhej  etape  pokračoval  nárast  počtu 
obyvateľov  Slovenska  (nárast  o  15  %).  Zvrat  nastal  vo  vývoji  počtu 
obyvateľov v mikroregióne, kde počet obyvateľov začal stúpať a nárast bol 
väčší  ako  na  Slovensku  (nárast  o  17,5 %).  V  tomto  období  pokračovala 
emigrácia obyvateľstva  za hranice  štátu. Pomerne  veľké  straty na počte 
obyvateľov  spôsobila  aj  druhá  svetová  vojna.  Veľké  straty  obyvateľstva 
kompenzoval  vysoký  prirodzený  prírastok  a  znižujúca  sa  mortalita 
(Matlovič, 2005). V 5 obciach z 23 došlo aj v tomto období k poklesu počtu 
obyvateľov.  Najviac  ubudlo  v  Hanigovciach  (‐64,5  %  ‐  v  tomto  období 
došlo k rozdeleniu obce na Hanigovce s počtom obyvateľov 247 a Milpoš s 
počtom obyvateľov 482), v Olejníkove (‐23,7 %) a Bajerovciach (‐20,9 %). 
Naopak, najvyšší nárast počtu obyvateľov zaznamenali obce Torysa  (65,9 
%), Lúčka (59,1 %) a Rožkovany (55,4 %). 

3. etapa (1950 – 1991) – V tomto období došlo k prudšiemu nárastu 
obyvateľstva v prvej polovici obdobia. Na Slovensku  rast pokračoval aj v 
druhej polovici, no v ZOHT  sa  rast počtu obyvateľov  znižoval a v  rokoch 
1980  –  1991  počet  obyvateľov  poklesol.  Hlavným  impulzom 
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demografického  rastu  bola  industrializácia,  ktorá  sa  vo  väčšej  miere 
prejavila  na  Slovensku,  ako  na  sledovanom  území  (Matlovič,  2005).  Na 
Slovensku sa zvýšil počet obyvateľov v období 1950 – 1991 o 53,2 % a v 
Hornej Toryse o 43,9 %. Najviac obyvateľov pribudlo v Lipanoch (nárast o 
216,1 %), Šarišských Dravciach  (nárast o 122 %) a Lúčke  (nárast o 112,7 
%). Napriek tomu, že v tomto období došlo k veľkému nárastu obyvateľov, 
v  niektorých  obciach  došlo  k  ich  poklesu.  Najväčší  pokles  zaznamenali 
obce Vysoká (‐45,6 %), Vyšný Slavkov (‐40,6 %) a Hanigovce (‐27,9 %). 

4. etapa (1991 – 2008) – V 4. etape vývoja obyvateľstva dochádza k 
spomaľovaniu  rastu  na  Slovensku.  Nízky  prírastok  obyvateľstva  na 
Slovensku  môže  mať  niekoľko  dôvodov:  zhoršenie  sociálnej  situácie 
mladých  rodín, nástup  slabých populačných  ročníkov do  reprodukčného 
cyklu, model málopočetnej  rodiny,  ako  aj  odkladanie  narodenia  prvého 
dieťaťa  do  vyššieho  veku  (Matlovič,  2005).  V  mikroregióne  dochádza, 
naopak,  k  zrýchleniu  rastu  obyvateľov.  V  poslednom  období  narástol 
počet obyvateľov Slovenska len o 2,6 %, zatiaľ čo v mikroregióne o 7,8 %. 
Takisto ako v predchádzajúcich obdobiach, tak aj teraz došlo v niektorých 
obciach  k  poklesu  obyvateľov.  Najviac  pokleslo  obyvateľstvo  v  obciach 
Vysoká  (‐30,1  %),  Hanigovce  (‐29,8  %)  a  Bajerovce  (‐26,5  %).  Nárast 
obyvateľov zaznamenali obce Olejníkov (38,4 %), Torysa (19,6 %) a Oľšov 
(17,4 %). 
 

Mechanický pohyb obyvateľstva ZOHT 

Migrácia  je  formálne  dvojsmerný  pohyb  obyvateľstva,  čiže 
odsťahovanie  (odchod,  emigrácia)  a  zároveň  prisťahovanie  (príchod, 
imigrácia). Osoby zúčastňujúce sa na tomto pohybe sú migranti a delia sa 
na  imigrantov  (prisťahovaní)  a  emigrantov  (odsťahovaní,  vysťahovaní). 
Niekedy sa používa aj pojem reemigrácia, ktorý označuje opätovný návrat 
emigrujúcich  obyvateľov  do  pôvodného  východiskového  priestoru. 
Osobitný  proces  je  repatriácia,  čiže  návrat  (presťahovanie),  do  tých 
priestorov,  z  ktorých  sa  násilne  alebo  dobrovoľne  vysťahovali  (dôsledok 
vojenských operácií, zmien hraníc, pôvodná kolonizácia) (Mládek, 1992). 
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Graf   Vývoj hrubej miery imigrácie a emigrácie v ZOHT v období 2003 – 2008 

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné výpočty 

 
Konečným výsledkom migrácie je migračné saldo, označované aj ako 

netto  migrácia.  Podľa  toho,  či  počet  imigrantov  je  menší  ako  počet 
emigrantov alebo počet emigrantov je menší ako počet  imigrantov,  ide o 
netto emigráciu alebo netto imigráciu (Mládek, 1992). 

Imigrácia.  V  období  rokov  2003  –  2008  sa  ako  hrubá  miera 
imigrácie, tak aj hrubá miera emigrácie znižovala (graf). Z toho vyplýva, že 
celková  migrácia  v  mikroregióne  stráca  na  intenzite.  Najintenzívnejšiu 
imigráciu sme zaznamenali v roku 2003. V tomto roku mala hodnotu 13,5 
‰.  Naopak,  najnižšia miera  imigrácie  bola  zaznamenaná  v  roku  2008, 
kedy dosiahla hodnotu 9,1 ‰. Pri porovnaní sledovaného mikroregiónu s 
okresom  Sabinov,  Prešovským  krajom  a  Slovenskou  republikou  možno 
povedať, že v rokoch 2003 – 2008 hrubá miera  imigrácie v mikroregióne 
(9,1 ‰) je vyššia ako v okrese Sabinov (3,7 ‰), Prešovskom kraji (2,7 ‰) a 
Slovenskej  republike  (1,6  ‰).  Obce  s  vysokou  mierou  imigrácie  sa 
nachádzajú  prevažne  v  severnej  polovici  mikroregiónu.  Sú  to  obce 
Hanigovce (24,2 ‰), Červená Voda (21,6 ‰), Milpoš (19,8 ‰) a Bajerovce 
(19,3 ‰).  Najnižšiu mieru  imigrácie  dosahujú  obce  Krásna  Lúka,  Tichý 
Potok a Vysoká, kam sa v roku 2008 neprisťahovala ani jedna osoba. 
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Emigrácia.  Vývoj  emigrácie  v  mikroregióne  kopíruje  priebeh 
imigrácie  (graf). To  znamená,  že emigrácia  v období 2003 – 2008  klesá. 
Najvyššiu hodnotu dosiahla v roku 2003 (13,9 ‰) a najnižšiu v roku 2008 
(11 ‰). Okres Sabinov  (5,5 ‰), Prešovský kraj  (4,3 ‰) ako aj Slovenská 
republika  (0,3 ‰) dosahujú v rokoch 2003 – 2008 nižšie hodnoty hrubej 
miery emigrácie ako mikroregión Horná Torysa (11 ‰). Z jednotlivých obcí 
dosahujú najvyššie hodnoty hrubej miery emigrácie obce  Jakubova Voľa 
(20,6 ‰),  Poloma  (18 ‰)  a  Tichý  Potok  (17,3 ‰).  Najnižšie  hodnoty 
emigrácie majú  obce Vyšný  Slavkov,  kde  v  roku  2008  neemigrovala  ani 
jedna osoba, Oľšov (2,4 ‰), Bajerovce (3,2 ‰) a Nižný Slavkov (3,7 ‰). 

Migračné saldo vyjadruje  rozdiel medzi hrubou mierou  imigrácie a 
hrubou  mierou  emigrácie.  Pre  obec  je  výhodné  ak  je  hrubá  miera 
imigrácie  vyššia  ako  hrubá miera  emigrácie,  pretože migráciou  získava 
obyvateľov.  Pre  takéto  obce  je  v  dnešnej  dobe  charakteristická  dobrá 
občianska  a  infraštruktúrna  vybavenosť,  blízkosť  a  dobrá  dopravná 
dostupnosť mesta. 

Migračné  saldo mikroregiónu  (‐1,9 ‰)  je,  podobne  ako  v  prípade 
okresu Sabinov (‐1,8 ‰) a Prešovského kraja (‐1,6 ‰), záporné. Migračné 
saldo Slovenskej republiky je 1,3 ‰. 
Z  obcí  na  sledovanom  území majú  najvyššie  zisky  z migrácie,  a  teda  aj 
najvyššie migračné  saldo, obce  Červená Voda  (17,3 ‰), Bajerovce  (16,1 
‰),  Milpoš  (13,7  ‰)  a  Vyšný  Slavkov  (12,3  ‰)  (mapa  č.  9).  Obce  s 
kladnými hodnotami migračného salda sa nachádzajú hlavne v okrajových 
častiach  mikroregiónu.  Obce,  v  ktorých  je  hodnota  migračného  salda 
záporná,  a  teda  ide  o  netto  emigráciu,  sa  nachádzajú  v  centrálnej  časti 
sledovaného územia. Ide o obce Tichý Potok (‐17,4 ‰), Brezovička (‐11,7 
‰), Poloma (‐10,6 ‰). 
 

Celkový pohyb obyvateľstva ZOHT 

Celkový  pohyb  obyvateľstva  získame  spočítaním  prirodzeného 
prírastku  a migračného  salda.  Tým  získame  celkové  relatívne  navýšenie 
(pokles)  počtu  obyvateľov  na  danom  území.  V  mikroregióne  dosahuje 
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celkový  prírastok  obyvateľstva  0,7  ‰,  z  čoho  tvorí  2,6  ‰  prirodzený 
prírastok  a  ‐1,9  ‰  migračné  saldo.  Okres  Sabinov  dosahuje  hodnotu 
prirodzeného prírastku 7,3 ‰  a migračné  saldo  ‐1,8 ‰.  Z  toho  vyplýva 
celkový  prírastok  5,5  ‰.  V  Prešovskom  kraji  hodnota  prirodzeného 
prírastku  4,1  ‰  a  hodnota  migračného  salda  ‐1,6‰  tvoria  celkový 
prírastok 2,5 ‰. Slovenská republika, ako jediné územie z porovnávaných, 
dosahuje  kladné  hodnoty  migračného  salda  (1,3  ‰),  no  prirodzený 
prírastok je najnižší (0,8 ‰). Celkový prírastok obyvateľstva republiky (2,1 
‰) je teda tvorený, z väčšej polovice, práve prisťahovalcami (graf 3). 

 
Graf   Celkový pohyb obyvateľstva na porovnávaných územiach v roku 2010 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva odráža sociálno‐ekonomickú a 
kultúrnu  vyspelosť  štátu.  Sleduje  sa  u  obyvateľstva  vo  veku  15  a  viac 
rokov.  Úroveň  vzdelanosti  populácie  sa  v  súčasnej  etape 
socioekonomického  rozvoja  charakterizovaného  presunom  ťažiska 
ekonomických  aktivít  do  terciéru  stáva  jedným  z  predpokladov,  ktoré 
významným  spôsobom  vplývajú  na  celkovú  schopnosť  rozvoja  územia 
(Matlovič, 2005). 
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Vzdelanostná  štruktúra  obyvateľstva  sledovaného  územia  je 
podobná štruktúre okresu Sabinov. No v porovnaní s Prešovským krajom a 
Slovenskou  republikou  je  vzdelanostná  štruktúra nepriaznivejšia  (mapa). 
To  znamená  vyšší  podiel  obyvateľov  bez  vzdelania  alebo  so  základným 
vzdelaním a výrazne nižší podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním. 
Najpočetnejšou  skupinou  obyvateľstva  podľa  vzdelania  v  ZOHT  sú 
obyvatelia  s  učňovským  a  stredným  odborným  vzdelaním  bez maturity 
(36,1 %). Druhou  najpočetnejšou  skupinou  sú  obyvatelia  bez  vzdelania, 
alebo so základným vzdelaním (33,1 %). Vysokoškolsky vzdelaní tvoria 4%. 
V  Prešovskom  kraji  je  najpočetnejšou  skupinou  vzdelanie  s  maturitou 
(úplné  stredné  učňovské,  úplné  stredné  odborné,  úplné  stredné 
všeobecné)  s  podielom  32,4  %.  Druhou  najpočetnejšou  skupinou  sú 
obyvatelia  s  vzdelaním  bez  maturity  (učňovské  a  stredné  odborné)  s 
podielom 29,9 %. Vysokoškolsky  vzdelaných  je 8,2 %  z  celkového počtu 
obyvateľov kraja nad 15 rokov. Na Slovensku je vzdelanostná štruktúra zo 
všetkých  porovnávaných  území  najpriaznivejšia.  Slovenská  republika má 
najnižší  podiel  obyvateľov  bez  vzdelania  alebo  so  základným  vzdelaním 
(27,3 %) a najvyšší podiel vysokoškolsky vzdelaných (10 %). 

Z  jednotlivých  obcí majú  najvyšší  podiel  obyvateľov  bez  vzdelania 
alebo so základným vzdelaním obce Hanigovce (59,5 %), Vysoká (54,5 %) a 
Olejníkov (52, 4 %). Obce s najnižším podielom obyvateľov bez vzdelania 
alebo  so  základným  vzdelaním  sú: Dubovica  (18,9 %),  Lipany  (23,7 %)  a 
Šarišské  Dravce  (26,5  %).  Najvyšší  podiel  vysokoškolsky  vzdelaných 
obyvateľov  je  v  meste  Lipany  (8,1  %),  Krásna  Lúka  (5,3  %)  a  Šarišské 
Dravce (4,7 %) (mapa). 
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Mapa  Vzdelanostná štruktúra obyvateľov v ZOHT v roku 2010. Zdroj: ŠÚSR 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity 

Základným hľadiskom skúmania ekonomickej štruktúry obyvateľstva 
je  skúmanie  podľa  ekonomickej  aktivity,  čiže  z  hľadiska  rozdelenia 
obyvateľstva  na  obyvateľstvo  ekonomicky  aktívne  a  obyvateľstvo 
ekonomicky neaktívne (Roubíček, 1997). Medzi obyvateľstvo ekonomicky 
aktívne  patria  osoby  staršie  ako  14  rokov,  ktoré  pracujú  v  civilnom 
sektore,  sú  nezamestnané  alebo  sú  príslušníkmi  ozbrojených  zložiek 
(Matlovič, 2005). 

Ekonomická  štruktúra  obyvateľstva  ZOHT  sa  vyznačuje  najvyšším 
podielom obyvateľstva pracujúceho v primárnom a sekundárnom sektore 
zo všetkých porovnávaných území (mapa). V primárnom sektore, ktorý je 
zastúpený  hlavne  poľnohospodárstvom,  pracuje  7,7  %  obyvateľov 
mikroregiónu, v okrese Sabinov  je  to 6 %, v Prešovskom kraji 4,3 % a v 
Slovenskej  republike  4,4 %.  V  sekundárnom  sektore,  ktorý  predstavuje 
priemysel a stavebníctvo, pracuje 32,8 % obyvateľov, v okrese Sabinov  je 
to  30  %,  v  Prešovskom  kraji  29,5  %  a  v  Slovenskej  republike  27,9  %. 
Terciárny sektor, čiže služby, školstvo, zdravotníctvo atď., má zo všetkých 
porovnávaných  území  najnižší  podiel. Na  sledovanom  území  a  v  okrese 
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Sabinov  tvorí  zhodne  34,7  %  zo  všetkých  ekonomicky  aktívnych 
obyvateľov, v Prešovskom kraji 43,3 % a v Slovenskej republike 44,9 %. 

Jednotlivé  obce  vykazujú  pomerne  veľké  rozdiely  v  ekonomickej 
štruktúre  obyvateľstva. Obce  s  najvyššou  zamestnanosťou  v  primárnom 
sektore sú: Tichý Potok (28,8 %), Vysoká (23,7 %) a Vyšný Slavkov (22,1 %). 
Sekundárny sektor má najvyššie zastúpenie v obciach Červenica (49,1 %), 
Dubovica  (46,1 %),  Poloma  (43,7 %).  Terciárny  sektor  je  najvýraznejšie 
zastúpený  v  Krivanoch  (43,8 %),  Lipanoch  (43,3 %)  a Olejníkove  (41 %) 
(mapa). 

 

 
Mapa  Štruktúra ekonomicky aktívneho obyvateľstva v ZOHT v roku 2010. Zdroj: 

ŠÚ SR 

 

ZÁVER 

V našom  príspevku  sme  sa  zamerali  na  obyvateľstvo,  ktoré  tvorí 
najdôležitejšiu  zložku  humánno‐geografickej  sféry.  Pri  obyvateľstve  sme 
charakterizovali  jeho  vývoj  v  minulosti,  dynamiku  aj  štruktúru.  Všetky 
údaje  sme,  za  účelom  vyššej  výpovednej  hodnoty,  porovnávali  s 
relevantnými  územiami.  Mikroregión  Združenie  obcí  hornej  Torysy  trpí 
viacerými závažnými problémami, ktoré bránia  jeho efektívnemu rozvoju 
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a ich pretrvávanie ohrozuje akúkoľvek pozitívnu aktivitu aj do budúcnosti. 
Mikroregión  má  slabú  úroveň  motivačných  nástrojov  na  pritiahnutie 
a udržanie kvalifikovanej pracovnej  sily na  svoje územie a má nevhodnú 
a nedostatočnú  štruktúru  ľudských  zdrojov  potrebných  pre  rozvoj 
cestovného  ruchu.  Obyvatelia  sa  nezapájajú  do  systému  celoživotného 
vzdelávania,  čo  spôsobuje  zaostávanie  v schopnosti  aplikovať  najnovšie 
poznatky a technológie. 

Mikroregión  má  nedostačujúce  pracujúce  systémy  s  dlhodobo 
nezamestnanými,  čo  zapríčiňuje  stratu  ich  pracovných  návykov  a 
morálnych hodnôt. V žiadnej obci nie je poradenské centrum pre riešenie 
problémov  zamestnanosti,  ktoré  by  sa  tiež  zaoberalo  plánmi 
personálneho  rozvoja  obyvateľov.  Obyvateľstvo  sa  vyznačuje  veľkým 
počtom denných migrujúcich pracovníkov mimo mikroregión. Mladí ľudia 
sa  sťahujú  za  lepšími príležitosťami do najbližších  väčších miest. Pomalý 
rast  počtu  pracovných  príležitostí  oproti  rastu  počtu  obyvateľov,  najmä 
pre  vzdelaných  a  kvalifikovaných  pracovníkov  a  nedostatočná motivácia 
zostať v mikroregióne a podieľať sa na  jeho revitalizácii  je výstrahou pre 
obce  v regióne  Horná  Torysa,  keďže  po  vstupe  Slovenska  do  Európskej 
únie  sa  migrácia  mladých  ambicióznych  ľudí  za  prácou  do  zahraničia 
mierne zvýšila. 

Možnosť stabilizovať mladých a perspektívnych  ľudí v mikroregióne 
Združenie obcí Hornej Torysy vidíme v alternatíve dostupného a  lacného 
bývania,  v  podpore  drobného  podnikania  (živnosti)  v  tých  oblastiach, 
ktoré  majú  svoju  realizáciu  priamo  na  území  mikroregiónu  a  v  jeho 
blízkom okolí, v podpore cestovného ruchu  i poľnohospodárskych aktivít, 
čím  by  sa  následne  spomalil,  prípadne  aj  zastavil  pomalý  prechod  k 
regresívnemu populačnému vývoju v obciach mikroregiónu. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КАК КОМПОНЕНТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
 

Титаренко О.Н. 
 

 
История человечества неразрывно связана с историей природы. 

На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия ее с 
человеком  выросли  в  глобальную  проблему.  На  сегодня  критерием 
глобальности  не  имеют  достаточной  разработки.  В  широком 
понимании  к  глобальным  проблемам  относятся  все  противоречия 
современного  мира.  В  узком  смысле  к  глобальным  проблемам 
относятся 2‐3 главные, наиболее важные для настоящего и будущего 
человечества. Это – опасность термоядерной войны и экологического 
кризиса. 

Сегодня  человечество  вынуждено  решать  глобальные 
экологические  проблемы  и  вырабатывать  такую  концепцию 
взаимодействия  с  природой,  которая  обеспечила  бы  выход  из 
кризисной  ситуации и дальнейшее позитивное развитие общества и 
биосферы  в  целом.  В  связи  с  этим  происходит  переосмысление 
позиций по  самым ключевым вопросам:  о  сущности человека,  о его 
роли  и  назначении  в  мире,  о  тенденциях  в  развитии  культуры,  о 
взаимоотношениях Человека и Природы. 

Ради  сохранения  приемлемой  для  человека  среды  обитания  в 
современном  обществе  на  первое  место  выходят  вопросы 
воспитания экологической культуры и ответственности. Традиционно 
считается,  что  начинать  экологическое  воспитание  надо  с  младшего 
школьного  возраста,  так  как  именно  в  это  время  приобретенные 
знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения. 
Однако  современные  подходы  к  решению  обозначенной  проблемы 
также  поднимают  вопрос  о  комплексе  методов  экологического 
воспитания взрослых как части идеи воспитания в течении жизни. 
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Слово  «Экология»  образовано  от  греческого  «ойкос»,  что  означает 
дом  (жилище,  местообитание,  убежище)  и  «логос»  ‐  наука.  В 
буквальном  смысле  экология  –  это  наука  об  организмах  «у  себя 
дома».  Наука,  в  которой  особое  внимание  уделяется «совокупности 
или  характеру  связей  между  организмами  и  окружающей  среды». 
Кроме  того,  содержание  термина  «Экология»  выводится 
современной  наукой  за  рамки  сугубо  биологического  знания  и 
рассматривается  как  вся  система  отношений  человека  –  к  себе,  к 
знанию, к другому, к природе (экология взаимоотношений, экология 
труда, экология добрососедства, экология жилища и т.д.). 

Сегодня  большинство  людей  получают  большой  поток 
информации  о  глобальных  экологических  проблемах.  И  эта 
информация,  в  зависимости  от  своего  содержания может  вызвать  у 
людей как иллюзию легкости преодоления глобальных проблем,  так 
и  пессимизм  в  отношении  будущего  развития  человечества.  Этому 
способствует ряд причин: 

• интерес  к  глобальным проблемам как  к  чему‐то  современно 
новому,  необычному,  таящему  серьезную  угрозу  всему 
живому  на  Земле,  постепенно  утратил  первоначальную 
остроту.  На  это  повлияла  информация  о  надвигающихся 
опасностях.  Она  неизменно  повторялась  на  протяжении 
многих лет и, в конце концов, люди устали ее воспринимать.  

• ряд прогнозов, предрекающих скорое наступление кризисов и 
катаклизмов, не оправдался. Также негативную роль сыграли 
в большинстве своём несбывшиеся прогнозы ученых о «конце 
света»  по  экологическим показателям, мировом хаосе и  т.д., 
что  породило  скептическое  отношение  к  ученым‐экологам  и 
исследуемым ими вопросам в обществе; 

• основные формы и методы исследований в принципиальном 
плане  были  разработаны  к  середине  70‐х  годов  ХХ  ст.  Это 
научные  проекты,  выполненные  на  междисциплинарной 
основе;  прогнозирование  глобальных  процессов,  на  базе 
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математических  методов  моделирования  с  использованием 
ЭВМ,  экспертные  оценки  и многое  другое.  Данные формы и 
методы совершенствовались, обеспечивали получение новых 
результатов, но эти результаты были лишены сенсационности. 
Также  они  не  вполне  коррелируются  с  новыми  научными 
открытиями; 

• большинство  стран  сделали  реализацию  экологических 
программ  вопросом  государственного  значения  и 
государственной  ответственности  тем  самым  фактически 
исключив население от решения данных проблем. 

Отсюда  можно  сделать  вывод,  что  первостепенность  значения 
глобальных  проблем  все  больше  вызывает  сомнения  у  людей  с 
обыденным сознанием. 

Термин «Экологическое воспитание» появился в педагогической 
науке сравнительно недавно, но проблема взаимодействия человека 
и  окружающей  среды,  природы  с  различных  точек  зрения 
рассматривалась на протяжении всей истории педагогической мысли. 
Обычно  под  «экологическим  воспитанием»  понимают  воспитание 
любви  к  природе.  С  другой  же  стороны,  экологическое  воспитание 
представляет  собой  целенаправленное  воздействие  на  духовное 
развитие  объекта  воспитания,  формирование  у  них  ценностных 
установок,  особой морали взаимоотношений с окружающей средой. 
Тем  самым  оно  делает  акцент  на  эмоциональной,  а  не  на 
рациональной  стороне  взаимоотношений,  проповедует  идею 
восприятия  человека  как  части  экологической  системы  Земли  и 
Вселенной, а не её эксплуататора.  

В последнее время в зарубежной литературе (родоначальником 
данного  направления  являются  ученые  Японии  и  Китая)  активно 
проповедуются  идеи  экологического  образования,  которое  с 
рациональной  точки  зрения  призвано  доказать  целесообразность 
экологических  программ  как  регионального,  так  и  планетарного 



VÝZNAM ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU V REGIONÁLNOM ROZVOJI 
 
 

 146

значения. В японской литературе обычно выделяют четыре основных 
этапа сквозного экологического образования:  

• первый  ‐  элементарное  изучение  организации  природы.  Это 
самый  простой  вид  обучения,  предназначенный  для 
экологического  образования  в  дошкольных  учреждениях,  а 
также в начальной и средней школе;  

• второй  ‐  изучение  взаимодействия  в  природе,  его  роли  в 
сохранении  экосистем.  Развиваются  идеи  сохранения 
природы, защиты исчезающих видов, сохранения памятников 
природы. Этот этап характерен для всех классов школы;  

• третий  ‐  изучение  связи  природной  среды  с  человеческим 
обществом,  воздействие  сохранности  экосистем  на  его 
благополучие.  Развиваются  идеи  управления  экосистемами, 
воспроизводства  природных  ресурсов.  Этот  вид  обучения 
предназначен  для  старших  классов  школ,  колледжей  и 
университетов;  

• четвертый  ‐  собственно  изучение  дисциплины  по 
окружающей  среде.  Этот  вид  обучения  предназначен  для 
студентов  специализированных  факультетов  университетов, 
преподавателей, взрослой части населения.  

Экологически  направленные  локальные  программы,  как 
правило,  представляют  собой  комплексную  целостность  нескольких 
аспектов:  экономическую  направленность  региона,  социальную 
политику  данной  территории,  культурологический  базис, 
образовательный  фактор.  Если  в  работе  с  молодежью  и  учащимися 
именно  образование  и  планомерное  воспитание  экологического 
поведения  и  мировосприятия  являются  базовыми,  то  в  работе  со 
взрослыми  (как  общностью  взрослых  людей  в  целом,  так  и  при 
апелляции  к  конкретной  целевой  группе  –  работники  предприятий, 
руководители  организаций,  государственные  служащие)  именно 
экономические  аспекты  выходят  на  первый  план.  Субъект 
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воспитательной экологической деятельности в данном случае должен 
не  предъявить  четкую  схему  экологически  целесообразных  и 
оправданных  действий  для  конкретного  индивидуума  в  конкретно 
заданных  условиях  и  довести  её  до  автоматизма  у  объекта 
экологического  воспитания  (яркий  пример:  схема  поведения  при 
землетрясении,  которая  доведена  до  автоматизма  у  жителей 
сейсмоопасных  районов),  но  на  конкретных  цифрах  доказать,  что 
сохранение  экосистемы  и  использование  эко‐сберегающих 
технологий  (в  английском  варианте  имеется  более  точное 
определение  –  экологически  дружественные  технологии  –  eco‐
friendly technologies) является экономически оправданным. 

Еще  одной  «трудностью»  экологического  воспитания  как 
глобального,  так  и  регионального  масштаба  является  то,  что 
абсолютно все они пролонгированы во времени. Простой обыватель, 
возможно, за всю жизнь так и не сможет увидеть результатов работы 
среднестатистической эко‐программы. Именно экономический расчет 
и конкретные цифры могут помочь в разрешении данной проблемы. 
Может пригодиться даже самая простая экономическая цепочка: если 
мы будем бросать мусор в урны – наш район будет чище; если район 
будет чище – не нужно будет держать большой штат дворников; если 
не нужно столько дворников –  сократятся расходы на обслуживания 
дома и двора;  сократятся расходы на обслуживание дома и двора – 
упадет квартплата.  

Также  большое  значение  в  успешности  проведения 
экологических  программ  в  регионе  является  опора  на  культуру  и 
особенности  региона.  Какие  бы  экономические  выкладки  не  были 
представлены  населению  о  пользе  увеличения  поголовья  серых 
белок в дикой природе для экологического баланса данного региона, 
но если есть традиция дарить на свадьбу невесте 5 собственноручно 
женихом  застреленных  серых  белок,  то  такая  программа  большого 
успеха  в  скором  времени  иметь  не  будет.  Потребуются  десятилетия 
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для  того,  чтобы  хотя  бы  частично  заменить  серых  белок  на  рыжих, 
которых за это время расплодилось массово.  

Или  если  данный  регион  является  сырьевым  для  бумажной 
промышленности,  то  все  действия  Зеленых  по  сохранению  лесов 
будут  вызывать  только  раздражение  и  отпор  со  стороны  населения 
(не  говоря  уже  о  руководстве)  так  как  являются  потенциальной 
угрозой  экономического  благосостояния  жителей.  Более 
продуктивными  здесь  будут  программы  по  увеличению  количества 
зеленых насаждений,  если руководство  сможет доказать населению 
экономическую  выгоду  от  посадки  быстрорастущих  деревьев  и 
частичный перевод промышленности на новую сырьевую базу. 

В  современных условиях в аспектах экологического воспитания 
(особенно это касается взрослых) более нельзя апеллировать только 
к  моторике  (отработка  схемы  экологической  модели  поведения  в 
различных  условиях)  или  же  эмоциональной  стороне  личности 
(давайте  спасать  пингвинов,  они  такие  милые!).  Именно 
экономическая  целесообразность  должна  лежать  в  основе  всех 
агитационных и образовательных программ, особенно регионального 
уровня.  
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USE OF INSULATION SYSTEMS AND PRODUCTS IN SLOVAK 
REGIONS AND ITS IMPLICATION ON HEALTH 

Ivan UHER, Václav KOHLMAYER 

 

Abstract: When we consider the health and environmental  impact of products 
over  their  life  time  cycle,  some materials  look  a  lot  better  than  others  do. 
Insulation materials are not all created equal. That is just as true with insulation 
as  it  is with any other products. When we  look on  insulation  is an absolutely 
critical component of building. In our paper that is a part of a project  APVV SK‐
AT‐0008‐10 “Search and management of risk processes in thermal insulation of 
buildings”,  we  will  look  into  some  of  the  health  and  environment  concerns 
about polystyrene  insulation and  its safety. Especially, recent alarm have been 
raised about the brominated flame retardant HBCD (hexabromocyclododecane) 
a  persistent,  bioaccumulative  toxin  (PBT)  that  is  found  in  all  polystyrene 
insulation that been raising plenty of concern.  

Keywords:  Insulation,  health  issue,  green  buildings,  wall  systems, 
reengineering. 

 

ITRODUCTION 

Polystyrene  (PS)  foam  is  a  lightweight,  rigid  plastic  insulation 
material,  available  either  as  EPS  (Expanded Polystyrene, produced  from 
polystyrene beads) or as XPS (directly Extruded Polystyrene). EPS and XPS 
foam boards have been widely used for many decades in the construction 
and  building  industry.  Tailor‐made  for  thermal  and  acoustic  insulation 
needs and easy to use  in all types of buildings, they offer a versatile and 
cost effective  insulation solution. Sustainable  insulation with Polystyrene 
foams  are  durable  materials,  designed  to  offer  superior,  constant 
insulation performance over their entire service life of more than 50 years 
some  studies  claim  (EU  directives,  2002).  Over  200  million  homes  in 
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Europe  are  insulated with  polystyrene  foam.  In  the  last  three  years  in 
Slovakia  there  were  insulated  with  polystyrene  approximately  15 000 
square meters, mostly residential houses in a lesser extent, hotel facilities 
and old buildings  (Stavebné materialy, 2011). Some  recent  studies have 
declare  that  building  insulation  is  the  most  cost‐effective  way  to 
significantly  alleviate  the  global warming  effect of  greenhouse  gases by 
drastically reducing CO2 emissions. 

Buildings  insulated with polystyrene foam boards achieve optimum 
levels of energy efficiency, meeting the most stringent pieces of relevant 
legislation,  including  the  (EU  Directive  2002/91/EC  on  the  Energy 
Performance of Buildings)  regulations.  Further,  the experts  are  claiming 
that  the  use  of  polystyrene  foam  reduces  significantly  heat  losses  and 
related  CO2  emissions  from  heating  and  or  air  conditioning,  thus 
contributing  strongly  to  mitigate  the  effects  of  global  warming. 
Polystyrene foam boards have no Global Warming Potential , they contain 
no ozone‐depleting  substances, and deliver optimal energy efficiency at 
an affordable price (Ministry of construction China, 2005). 

APPLICATION OF POLYSTYRENE PRODUCTS 

When we consider application of the polystyrene foam, the product 
is  use  for  a  wide  range  of  insulation  applications,  in  the  residential, 
commercial,  institutional  and  industrial  building  sectors.  From  roof  and 
floors  to walls,  from cavity  fill  to perimeter  insulation, polystyrene  foam 
provides  versatile  insulation  solutions,  adapted  to  every  situation. 
Polystyrene  foam  is  also  used widely  for  civil  engineering  and  in  food 
industry  as  well.  Despite  its  lightweight,  its  exceptional  compressive 
strength and block  rigidity means  that  it  is an  ideal  structural base  infill 
material  for  many  civil  engineering  applications.  Applications  include 
road, railway and bridge infrastructures where not only does it bring long‐
term mechanical performance but also a reduction  in construction  time. 
The  polystyrene  foam  industry  employs  65 000 workers  in  Europe.  The 
value added of the industry is €430 million (excluding trade).  
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(http:/www.jackon‐insulation.com/PlasticEUpolystyrene‐
_foam_brochure_Oct.2012. 03.pdf)  

From  recycling perspective polystyrene  is already one of  the most 
recycled  plastics.  Unlike  the  main  competitive  insulation  materials, 
polystyrene  is  easily  recycled.  For  instance,  not  only  do  EPS  and  XPS 
manufacturers  recycle  factory  waste  into  insulation  boards,  but  post 
consumer EPS packaging waste  is also collated and  included  to optimize 
costs  and  reduce  the  need  for  virgin material.  Polystyrene  has  a  long 
lifetime  in buildings and  so  there  is  little  current need  for  recycling  this 
material. Since polystyrene  foam does not degrade or deteriorate,  it can 
be readily recycled in several ways at the end of its useful lifetime added 
back  into  new  polystyrene  foam  insulation  boards  or molded  into  new 
applications such as plant pots, coat hangers, park benches or fence posts. 
Further, because polystyrene is made from oil, the stored energy of both 
EPS  and XPS boards  can be  recovered  in modern  incinerators  and  then 
used  for  local heating and  for  the generation of electricity. For ultimate 
disposal, polystyrene  remains  inert and will not decompose  to generate 
greenhouse gases or degenerate to pollute the air, water or ecosystems. 
Polystyrene  in  soil  can  also  aid  aeration  for  better  regeneration  some 
experts are saying (Treloar, Iyer‐Raniga, 2000). 

From  energy  aspects  a  study  by  (Thormark,  2000)  demonstrated 
that  the  use  of  plastic  insulation  in  buildings  has  a  dramatic  impact 
already  on  energy  consumption,  without  having  yet  optimized  the 
insulation  levels.  It  concluded  that  the  net  energy  saving  of  all  plastics 
insulation (floor, walls, roofs)  in Europe  is a minimum of 9500 Million GJ 
or  20% of  the  total  final  energy  consumption of  the  EU  in  2002 or  the 
energy  needed  by  61  nuclear  power  plants  with  1500MW  power 
(Thormak, 2000). 

When we look at health issue EPS is by some authors not known to 
lead  to any skin  irritations and  is  regarded as biologically  inert. Residual 
quantities  of  pentane  and  styrene monomer  are  insignificant. However 
hot wire cutting of EPS if ventilation is not adequate the fumes generated 
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can cause irritation to the respiratory tracts and eyes. When install, there 
is  no  need  for  personal  protective  equipment  or  clothing  for workers. 
There is no irritation from released fibers or dust in installation and use. It 
is safe  for consumers, no exposure  to harmful substances during service 
life,  environmentally  stable  and  durable  (no  degradation  by  moisture, 
rotting,  or  mould).  As  well  has  low  environmental  impact  during 
production and installation. Easily and completely recyclable recoverable, 
mechanically or thermally expanded (Health and safety data sheet,2006). 
 

CRITICISM OF POLYSTYRENE INSULATION 

On the other hand some critics (The way to go, 2008) are saying that 
polystyrene is not a very green material. It is made from fossil fuels, and a 
key  component,  benzene,  has  a  host  of  health  and  environmental 
problems. Polystyrene has no recycled content, and it is rarely recycled at 
the  end  of  its  life. Most  significantly,  all  polystyrene  building  insulation 
today  contains  the  brominated  flame  retardant  HBCD,  a  persistent, 
bioaccumulative  toxin  (PBT)  that  is  being  targeted  for  much  stricter 
regulation in Europe (Wilson, 2010).   

Environmental Building News EBN Wilson, (2009) recommends that 
use  of  polystyrene  insulation  made  with  HBCD  should  be  avoided  in 
buildings  as  long  as  doing  so will  not  sacrifice  energy  performance  or 
durability.  The  green  building  community  is  pressuring  the  polystyrene 
industry  to  find  safer,  non‐halogenated  flame‐retardants.  Until  such 
alternatives  are  available,  manufacturers  should  offer  insulation  for 
below‐grade  applications  that  does  not  contain  any  flame  retardant  a 
change  that  should  lower manufacturing  costs Wilson  (2009).  Further, 
author  is saying that building codes do not require flame retardant foam 
when separated from the interior by concrete or masonry. Such products, 
however, would  have  to  be  clearly  labeled  for  their  intended  use.  The 
other  option  is  to  switch  to  alternative,  safer  insulation materials.  For 
above  grade  wall  and  roof  applications,  rigid  mineral  wool,  and  rigid 
fiberglass  can  provide  drop  in  replacements  for  polystyrene,  or  wall 
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systems  can  be  changed  to  allow  more  fiber  insulation  (cellulose, 
fiberglass,  or mineral wool  batts)  or  to  allow  spray  polyurethane  foam 
insulation. With some substitutions, greater  thicknesses will be  required 
to maintain comparable performance, and careful attention needs  to be 
paid  to moisture dynamics and vapor profiles with alternative materials 
(Health and safety data sheet. 2006). 

When  we  look  into  health  issues  some  authors  (The  way  to  go, 
2008)  claiming,  that  it  takes  at  least  500  years  for  polystyrene  to 
decompose. Much  of  the  disposable  packaging  that we  eat  from  today 
will therefore still be around in 500 years from now. Never the less 
Polystyrene  contains  the  toxic  substances  Styrene  and  Benzene, 
suspected carcinogens and neurotoxins that are hazardous to humans the 
authors are saying. 

Alter  (2010)  report  on  solid  waste  named  the  polystyrene 
manufacturing process as  the  fifth  largest creator of hazardous waste  in 
the United States. In the product manufacturing process as well as the use 
and disposal of the products, energy consumption, greenhouse gas effect, 
and total environmental effect, polystyrene’s environmental impacts were 
second  highest,  behind  aluminium,  according  the  author.  Extruded 
polystyrene  is  usually  made  with  hydro  chlorofluorocarbons  blowing 
agents which  have  effects  on  ozone  depletion  and  on  global warming. 
Their  ozone  depletion  potential  is  greatly  reduced  relative  to 
chlorofluorocarbons which were formerly used, but it still has 1000 times 
greater effect on global warming  than carbon dioxide. Similarly, burning 
polystyrene on bonfires releases carbon monoxide and styrene monomers 
into the environment, which can be extremely hazardous to our health. 

Plastic  from  urban  runoff  is  the  largest  source  of  marine  debris 
worldwide.  Pollution  of  waterways  and  waterfront  negatively  affects 
tourism  and  quality  of  life.  A  1988  EPA  survey,  published  by  the 
Foundation  for  Advancements  in  Science  and  Education  (  Institute  for 
Local Self‐Reliance, 1990) also found styrene in human fatty tissue with a 
frequency of 100% at  levels  from 8  to 350 nanograms/gram  (ng/g). The 
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350 ng/g level is one third of levels known to cause neurotoxic symptoms. 
It  determined  that  Styrofoam  drinking  cups  leach  Styrofoam  into  the 
liquids they contain. The cups apparently lose weight during the time they 
are at use. 

The  fact  that  styrene  can adversely affect humans  in a number of 
ways raises serious public health and safety questions, regarding its build 
up  in human tissue and the root cause of this build up according to (Are 
styrene  food  and  beverage  containers  a health  hazard,  1990).  The  long 
term  exposure  to  small  quantities  of  styrene  can  cause  neurotoxic 
(fatigue, nervousness, difficulty sleeping), hematological (low platelet and 
hemoglobin  values),  cytogenetic  (chromosomal  and  lymphatic 
abnormalities),  and  carcinogenic  effects  (Institute  of  Local  Self‐reliance, 
1990.,  Dowty,  Laseter,  1976).  Moreover  (World  health  organization, 
international  agency  for  research  on  cancer,  2002)  reclassified  styrene 
from a Groups 3  (not classifiable as to  its carcinogenicity) to a Group 2B 
substance (possibly carcinogenic to humans).  

At  last,  increasing  insulation will  advance  energy  efficiency  goals, 
reduce  costs,  and  make  a  home  more  sustainable  but  by  itself  is 
insufficient, and, often, it can also upset the moisture balance resulting in 
unexpected mold and  sick building  syndrome.  Improvement  in moisture 
management  design  is  a  critically  important  consideration  whenever 
energy  efficiency  is  increased,  however, many  projects  fail  to  address 
moisture adequately. (Lubec, Conlin, 2010, Xiugin et al. 2010). 
 

CONCLUSION  

At the end, we can conclude that there is now enough evidence that 
HBCD  is  hazardous  to  both  human  health  and  the  environment  that 
European agencies are moving  to  restrict  its use. Based on  this concern 
along with better‐understood concerns about the primary constituents of 
polystyrene  plastic  (benzene  and  styrene  especially).  EBN  now 
recommends that polystyrene insulation board should be avoided as long 
as  doing  so  will  not  compromise  energy  performance.  Given  other 
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environmental concerns about polystyrene  latest development raises the 
question of whether this insulation material belongs in green buildings at 
all. However, on the other hand the political and environmental emphasis 
today is on cost effective energy efficiency and climate change mitigation.  

The polystyrene foam industry, as an important part of the broader 
insulation industry, has a major role to play in supply of thermal insulation 
materials  to  reduce  thermal  energy  losses  in  building  and  help  meet 
rapidly approaching legislative deadline. The question is. What we can do 
about it?  One of the solutions to this problem would be to see the HBCD 
flame  retardant  removed  from  polystyrene  products  and we  are  hope 
that manufacturers are working to  identify safer replacement chemicals. 
On the other hand, we recognize that energy performance of buildings is 
a top environmental priority, and polystyrene continues to play a vital role 
with  many  such  products  as  we  see  in  our  contemporary  society, 
especially in post communist countries.  

Before we make decision, above what kind of insulation we will use, 
we  should be aware of how  insulation works  in different  conditions,  to 
know why  certain materials make more  sense  than others  in  particular 
application.  Summarize  how  insulation  performance  is  measured  and 
reported  and  none  the  less  recount  a  wide  range  of  environmental 
considerations that come into play with different insulation materials. No 
less  important  is  to monitor  internal environment of historical buildings 
(100  years  and  older),  have  they  respond  to  external  insulation  and 
sealing  up  of  windows,  that  in  many  instances  create  some  potential 
problems. Lastly and most importantly, we should thorough investigate its 
impact on human health to be aware of the harmful effects when utilize 
polystyrene products.    
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Všeobecne prospešné služby agentúry:

 

 Spolupráca  s  domácimi,  európskymi  a  svetovými  inštitúciami  a  organizáciami  /poskytovanie 
služieb  v  oblasti  vzájomnej  výmeny  informácií,  kontaktov,  vzdelávania    a  rozvoja  na 
medzinárodnej úrovni/.  

 Rozvíjanie  aktivít  na  podporu  rozvoja  východoeurópskeho  priestoru  /podpora  zvýšenia 
konkurencieschopnosti, zamestnanosti a  flexibility organizácií a  inštitúcií, ako aj pracovnej sily 
vo východoeurópskom priestore/.  

 Zvyšovanie  mobility  pracovnej  sily  východoeurópskeho  priestoru  prostredníctvom 
organizovania stáží a praxe v organizáciách európskeho priestoru.  

 Podpora  študijných  stáží  a  mobility  študentov  z  východoeurópskeho  priestoru  za  účelom 
zbližovania a spoznávania kultúrnych odlišností jednotlivých regiónov.  

 Organizovanie  medzinárodných  kultúrnych  a  športových  aktivít  za  účelom  poznávania 
multikulturálnych odlišností.  

 Poskytovanie  zdravotnej  starostlivosti,  sociálnej  pomoci  a  humanitárnej  starostlivosti 
/poskytovaním  služieb  v  oblasti  humanitárnej  a  sociálnej  pomoci  pre  vybrané  skupiny 
obyvateľstva prostredníctvom programov v oblasti ľudských zdrojov, zdravotníctva a iných/.  

 Služby  na  podporu  regionálneho  rozvoja  a  zamestnanosti  /prostredníctvom  poradenských, 
konzultačných,  vzdelávacích  služieb  a  aktívnych  opatrení  trhu  práce,  ktoré  podporia 
zamestnanosť , ako aj služieb orientovaných na spoločenský rozvoj a spoluprácu medzi regiónmi 
Európskej únie/.  

 Ochrana zdravia obyvateľstva, tvorba a ochrana životného prostredia.  

 Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.  

 Ochrana ľudských práv a základných slobôd, rovnosti mužov a žien.  

 Vzdelávanie,  výchova  a  rozvoj  telesnej  kultúry  /organizácia  školení,  seminárov,  kurzov, 
konferencií  zameraných  na  zvyšovanie  úrovne  celoživotného  vzdelávania,  ako  aj  zvyšovanie 
fyzického zdravia obyvateľstva/.  

 Spolupráca s domácimi, východoeurópskymi a svetovými vzdelávacími inštitúciami.  

 Podpora vedy a výskumu, kontaktov a spolupráce v oblasti vedy a výskumu, popularizácia vedy 
na verejnosti.  

 Vydavateľská činnosť.  

 Využitie  obnoviteľných  zdrojov  energie  /služby  v  oblasti  využívania  obnoviteľných  zdrojov 
energie, propagácia týchto zdrojov, ako aj možnosti financovania aktivít/. 

 Trvalo  udržateľný  rozvoj  vidieckych  oblastí  /prostredníctvom  služieb  pre  vidiecke  oblasti, 
samosprávy, s dôrazom na agroturistiku a zvyšovanie cestovného ruchu v spolupráci s malými a 
strednými podnikateľmi/.  

 Podpora regionálneho marketingu a reklamy.  

 Podpora marginalizovaných skupín a ich integrácia do spoločenského, pracovného a rodinného 
života.  

 Podpora budovania  infraštruktúry v školskej, zdravotníckej, kultúrnej a sociálnej oblasti v úzkej 
spolupráci s existujúcimi organizáciami. 
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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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