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Zoznam použitých skratiek 

ČOV Čistiareň odpadových vôd 
DE Digitálna ekonomika 
EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja 
EHS Európske hospodárske spoločenstvo 
ENRF Európsky námorný a rybársky fond 
EPFRV Európsky poľnohospodársky pre rozvoj vidieka 
EPO Európsky patentový úrad 
ERA Európsky výskumný priestor 
ES Európske spoločenstvo 
ESF Európsky sociálny fond 
EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy 
EÚ Európska únia 
IKT Informačno-komunikačné technológie 
KF Kohézny fond 
MSP Malé a stredné podniky 
NPR Národný program reforiem 
OZE Obnoviteľné zdroje energie 
PHSR Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
RIÚS Regionálna integrovaná územná stratégia 
SBA Small Business Act 
SR Slovenská republika 
SŠ Stredná škola 
ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 
TC Tematický cieľ 
TEN-T Transeurópska dopravná sieť 
ÚIPŠ Ústav informácií a prognóz školstva 
UMR Udržateľný mestský rozvoj 
ÚP Územné plány 
ÚPSVaR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
VaV Výskum a vývoj 
VŠ Vysoká škola 
VVaI Výskum, vývoj a inovácie 
ZŠ Základná škola 
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1 Úvod 
 

Predmetom dokumentu je analýza rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov, ako 

predpokladu pre smerovanie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len 

„EŠIF“) do riešenia špecifických problémov regiónov a funkčných mestských oblastí s efektívnym 

využitím vnútorného potenciálu územia, vrátane pohraničných území SR. 

Dokument pozostáva z dvoch častí: 

1. Predbežné doplnenie problematiky územnej koncentrácie do Partnerskej dohody SR na roky 

2014 – 2020 na základe existujúcej znalosti o potenciáloch územia (ďalej len ako „Predbežné 

doplnenie“). Ide o vypracovanie územnej koncentrácie pre jednotlivé priority podporované 

EŠIF v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020 na základe rozvojového potenciálu 

regiónov SR a ich územných rozdielov.  

2. Spracovanie podkladovej analýzy pre finálne doplnenie problematiky územnej koncentrácie 

do Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 (ďalej len ako „Analýza“). Ide o analýzu 

rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov, ako predpokladu 

pre smerovanie podpory z EŠIF do riešenia špecifických problémov regiónov a funkčných 

mestských oblastí s efektívnym využitím vnútorného potenciálu územia, vrátane 

pohraničných území SR.  

 

Táto časť dokumentu obsahuje analýzu nasledovných oblastí: 

Analýza pozostávajúca z textovej časti, doplnenej grafmi a schémami, prílohovej časti, pozostávajúcej 

z databáz využívaných údajov a doplňujúcich grafov a schém. 

Vybrané kapitoly sú doplnené prílohami. 
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2 Rozvojový potenciál regiónov SR  
2.1 TC1: Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií  
2.1.1 Stručný popis TC podľa oficiálnych zdrojov EÚ a z toho preferencia pre SR 
Hlavným cieľom tematického cieľa (ďalej len „TC“) je zlepšovať podmienky pre výskum a vývoj (ďalej 

len „VaV“) najmä s cieľom zvýšiť celkovú úroveň verejných a najmä súkromných investícií v tomto 

sektore na 3 % HDP1. Kľúčové opatrenia pre EFRR zahŕňajú inovácie v podnikoch, budovanie kapacít 

v členských štátoch a regiónoch v záujme dosiahnutia excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií 

(ďalej len „VaI“) a technologických zmien a v záujme rýchleho ekonomického využívania nových 

nápadov, ktoré sú výsledkom VaI. Kľúčové opatrenia pre EPFRV zahŕňajú podporu inovácií 

a vedomostnej základne vo vidieckych oblastiach prostredníctvom spolupráce medzi sektormi 

poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva a prostredníctvom vytvorenia a využívania 

poradenských služieb vrátane služieb poradenstva v oblasti riadenia poľnohospodárskych podnikov 

a v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a posilnenie väzieb poľnohospodárstva 

a lesného hospodárstva s výskumom a inováciami prostredníctvom vytvárania operačných skupín 

spájajúcich poľnohospodárov, výskumníkov, poradcov, občiansku spoločnosť a podniky pôsobiace 

v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva. 

Cieľovým stavom SR je vytvorenie priaznivého prostredia, ktoré bude motivovať aktérov intenzívne 

inovovať. Investície EFRR v rámci predmetného tematického cieľa by mali zabezpečiť dobudovanie 

infraštruktúry výskumu, vývoja a inovácií (ďalej len „VVaI“) efektívne využívanej akademickým, 

súkromným a neziskovým sektorom, posilňovanie excelentnosti výskumu, zvýšenie podielu 

zmluvného výskumu, aplikovaného výskumu, vývoja a vedecko-technických služieb, zlepšenie 

ochrany a využívania duševného vlastníctva a patentov, optimalizáciu a výkonnostne orientované 

procesy podpory VVaI, zvýšenie podielu súkromných investícií a výdavkov do akademického VaV 

prostredníctvom vytvárania partnerstiev medzi inštitúciami VaV a priemyslom, zvýšenie spolupráce 

a výmeny poznatkov s VaV, inštitúciami v rámci ERA a európskych programov a iniciatív v oblasti VaI, 

zvýšenie podielu VaI v oblasti energetiky, zvýšenie podielu VaI na životnom prostredí a uľahčenie 

rozvoja nových inovatívnych technológií s cieľom zvýšenia efektívnosti využívania zdrojov, zavádzanie 

technológií na zlepšenie ochrany životného prostredia a účinného využívania zdrojov, zvýšenie počtu 

spolupracujúcich podnikov v dodávateľskom reťazci prostredníctvom vytvárania sietí, klastrov 

a inovačných centier, vrátane spolupráce s MSP s veľkými podnikmi, zvýšenie konkurencieschopnosti 

súkromného sektora v oblasti inovácií v medzinárodnom priestore, aj formou technologických 

upgraedov, zvýšenie udržateľných pracovných príležitostí pre tvorivých, zručných a vzdelaných ľudí. 

Investície EPFRV v rámci predmetného tematického cieľa by mali zabezpečiť dostupný poradenský 

systém pre vidiecky subjekty, posilnenie inovačnej kapacity a spolupráce aktérov v rámci 

„znalostného trojuholníka“ vzdelávanie-výskum-inovácie s podnikateľskou praxou, posilnenie 

prepojenia poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva s VaI prostredníctvom 

spolupráce a prenosu znalostí. Vytvorenie podmienok pre zakladanie operačných skupín v rámci EIP 

pre produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva. 

2.1.2 Identifikácia ukazovateľov charakterizujúcich TC 
Podrobnejšie skúmanie TC na úrovni okresov SR bolo realizované prostredníctvom sústavy 

nasledovných ukazovateľov: 

                                                           

1 Zdroj: Prvky spoločného strategického rámca na roky 2014 až 2020, EK 
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 podiel zamestnancov v odvetví odborné, vedecké a technické činnosti na celkovom počte 

zamestnancov v danom odvetví v SR (2009 – 2012); 

 podiel absolventov vysokých škôl (ďalej len „VŠ“) v okrese na celkovom počte absolventov VŠ 

v SR (2009 – 2012); 

 lokalizácia VŠ a univerzít, resp. ich fakúlt (2009 – 2012). 

Podrobnejšie skúmanie TC na úrovni krajov SR bolo, okrem vyššie uvedených ukazovateľov, 

realizované aj prostredníctvom sústavy nasledovných ukazovateľov: 

 podiel výdavkov na vedu a výskum z celkových výdavkov na vedu a výskum (bežné + 

kapitálové) SR (2002 – 2012); 

 podiel investícií do vedy a výskumu z celkových investícií do vedy a výskumu SR (2002 

– 2012); 

 počet patentových žiadostí (podľa EPO) na milión obyvateľov (2005 – 2010). 

Uvedené ukazovatele popisujú rozloženie zamestnanosti v oblasti vedy a výskumu, rozloženie výšky 

výdavkov a investícii do vedy a výskumu ako aj koncentráciu existujúcich a potenciálnych kapacít 

vo vede a výskume (lokalizácia VŠ a podiel absolventov). 

2.1.3 Vyhodnotenie ukazovateľov pre účely analýzy 
Pre popis rozloženia zamestnanosti vo vede a výskume boli použité vstupné dáta na úrovni okresov 

o priemernom evidenčnom počte zamestnancov v odvetví odborné, vedecké a technické činnosti 

vo firmách s 20 a viac zamestnancami, ktoré publikuje Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len 

„ŠÚ SR“) (databáza RegDat). Údaje sú skúmané za časové obdobie od r. 2009 do r. 2012 (posledný 

dostupný údaj v čase spracovania tejto analýzy). Údaje za dlhšie časové obdobie nebolo možné 

jednoznačne porovnať v dôsledku zmenenej metodiky pre kalkuláciu vstupných údajov, ktorá je 

platná od roku 2009. Podiel zamestnancov v danom odvetví v okrese na celkovom počte 

zamestnancov v danom odvetví v SR poukazuje na územnú koncentráciu zamestnancov daného 

odvetvia. 

Popis rozloženia výdavkov a investícií do vedy a výskumu bol spracovaný na základe vstupných údajov 

na úrovni krajov o výdavkoch na vedu a výskum spolu (kapitálové + bežné) publikovaných ŠÚ SR 

(databáza RegDat) za obdobie rokov 2012 – 2007 spolu s rokom 2002. Podiel celkových 

a investičných výdavkov na vedu a výskum v danom okrese z celkových a investičných výdavkov 

na vedu a výskum SR poukazuje na koncentráciu výdavkov (vrátane investičných) v rámci skúmaného 

územia. 

Lokalizácia VŠ a univerzít a údaje o počte absolventov zahŕňajúce absolventov I., II. a III. stupňa, 

dennej a externej dochádzky boli zisťované na základe vstupných údajov zo štatistík Ústavu 

informácií a prognóz školstva (ďalej len „UIPŠ“) za obdobie r. 2009, 2012. Údaje o počte absolventov 

daného okresu boli zisťované na základe vstupných údajov o počte absolventov príslušných univerzít, 

resp. ich fakúlt podľa ich sídla. Lokalizácia VŠ a univerzít, resp. ich fakúlt poukazuje na územnú 

koncentráciu existujúcich (ale aj potenciálnych) kapacít vo vede a výskume. 

Údaj o počte patentov na milión obyvateľov bol kalkulovaný podľa vlastných prepočtov na základe 

údajov z Eurostatu – science and technology – patent statistics – statistics by EPO – Patent 
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applications at regional level2 za obdobie 2005 – 2010 a počtu obyvateľov príslušného kraja k 31. 12. 

príslušného roku publikovaných ŠÚ SR. Údaj o počte patentov je jedným z atribútov merania 

inovačnej výkonnosti. 

2.1.4 Popis vyhodnotenia podľa jednotlivých ukazovateľov a podľa súhrnného 
hodnotenia za TC 

Rozloženie zamestnanosti v odvetví odborné, vedecké a technické činnosti v roku 2012 bolo územne 

koncentrované najmä do bratislavských okresov (pričom podiel zamestnanosti v predmetnom 

odvetví v okresoch Bratislava I a Bratislava II vykazoval približne 17 % podiel). K ďalším okresom 

s pomerne významným podiel zamestnanosti v tomto odvetví patrili aj okresy, ktoré sú sídlami kraja 

(Banská Bystrica, Žilina, Nitra, Trenčín, Trnava a Prešov), ktorých podiel sa pohyboval od 3,5 % 

do približne 2 %. V porovnaní s rokom 2009 môžeme konštatovať, že bratislavské okresy vykazujú aj 

zo strednodobého hľadiska dominantné postavenie. V tomto období okrem okresov, ktoré sú sídlami 

krajov, vykazoval pomerne vysoký podiel zamestnanosti aj okres Zvolen (približne 4 % podiel). 

Z hľadiska strednodobého vývoja môžeme konštatovať dominantné postavenie bratislavských 

okresov ako aj okresov, ktoré sú sídlami príslušných krajov. 

Z hľadiska koncentrácie absolventov v jednotlivých okresoch môžeme konštatovať, že v roku 2012 bol 

najvyšší podiel absolventov v okrese Bratislava I a to 18,5 %.Významný podiel bol ešte koncentrovaný 

do okresov, ktoré sú sídlami samosprávnych krajov, ale aj do ďalších okresov (Ružomberok, Zvolen, 

Galanta, Komárno, Skalica, Martin, Púchov a Liptovský Mikuláš), ktoré sú sídlami vysokých škôl alebo 

ich fakúlt (ich podiel sa pohyboval od 3 % do 0,2 %). Dominantné postavenie si zo strednodobého 

hľadiska udržujú jednak bratislavské okresy, ale aj okresy, ktoré sú zároveň sídlami krajov (z nich 

najmä okres Trnava, Nitra a Košice). Najväčší nárast zaznamenali (od r. 2009) okres Košice IV (viac ako 

300 %), ako aj ďalšie okresy, ktoré nie sú sídlami krajov, kde sa však etablovali nové vysoké školy 

alebo univerzity (Galanta a Skalica). 

Z hľadiska lokalizácie VŠ, univerzít, resp. ich fakúlt môžeme konštatovať, že najviac ich bolo v r. 2012 

lokalizovaných na území hl. m. SR Bratislavy a to 57. Potom nasleduje mesto Košice s 21 a ďalšie 

mestá, ktoré sú zároveň aj sídlami kraja (kde bolo lokalizovaných od 13 do 7 fakúlt). V porovnaní 

s rokom 2009 nedošlo k výrazným zmenám. Dominantné postavenie malo hl. m. SR Bratislava 

(v r. 2009 tu bolo lokalizovaných 50 fakúlt), ostatné mestá mali stabilný počet lokalizovaných fakúlt. 

                                                           

2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
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GRAF 1 PODIEL VÝDAVKOV NA VEDU A VÝSKUM V ROKOCH 2002, 2007 A 2012 

 

Zdroj: ŠÚ SR, databáza RegDat 

Najvyšší podiel výdavkov na vedu a výskum, z celkových výdavkov na vedu a výskum, bol v r. 2012 

vynaložený v Bratislavskom kraji. Pričom Bratislavský kraj sa na celkových výdavkoch na vedu 

a výskum posielal viac ako 50 % (v r. 2012 to bolo približne 54 %). Podiel výdavkov v ostatných 

krajoch bol výrazne nižší. Viac ako 10 % podiel vykazovali len Košický kraj (cca 13 %) a Žilinský kraj 

(cca 10 %). Ostatné kraje vykazovali hodnoty medzi približne 5 % až 3 %. Zo strednodobého hľadiska 

môžeme konštatovať, že trend vývoja je pomerne stabilný. Dominantné postavenie vykazuje 

Bratislavský kraj. Dokonca z dlhodobého hľadiska (od r. 2002) pozorujeme neustály nárast podielu 

predmetného kraja na výdavkoch na vedu a výskum SR.  
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GRAF 2 PODIEL INVESTIČNÝCH VÝDAVKOV NA VEDU A VÝSKUM V ROKOCH 2002, 2007 A 2012 

 

Zdroj: ŠÚSR (databáza RegDat) 

V rámci ukazovateľa, ktorý sleduje výšku investícií (kapitálové výdavky) na vedu a výskum, môžeme 

konštatovať veľmi podobný vývoj ako v predchádzajúcom ukazovateli. Dominantné postavenie mal 

v poslednom sledovanom roku (r. 2012) Bratislavský kraj s podielom približne 41 %. K ďalším krajom 

s významným podielom týchto výdavkov patrili Košický a Žilinský kraj (25 %, resp. 17 % podiel). 

Zo strednodobého hľadiska môžeme konštatovať, že dominantné postavenie vykazuje Bratislavský 

kraj. Dokonca v roku 2002 sa Bratislavský kraj podieľal na celkových investíciách do vedy a výskumu 

až takmer 54 % podielom. Z hľadiska dlhodobého vývoja môžeme konštatovať zvyšujúci sa podiel aj 

ďalších krajoch na investičných výdavkoch SR (najmä Košický kraj). 
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GRAF 3 POČET PATENTOVÝCH ŽIADOSTÍ (PODĽA EPO) NA MILIÓN OBYVATEĽOV 

 

Zdroj: Eurostat – science and technology – patent statistics – statistics by EPO – Patent applications 

at regional level, vlastné prepočty 

Z pohľadu údajov o počte patentov na milión obyvateľov môžeme konštatovať dominantné 

postavenie Bratislavského kraja. V poslednom sledovanom roku (r. 2010) to bolo približne 10 

patentov na milión obyvateľov. V ostatných krajoch bol tento ukazovateľ pomerne vyrovnaný 

a pohyboval sa na úrovni 1,5 až 6 patentov (najnižšie hodnoty vykázal Banskobystrický kraj a to iba 

1,5 patentov na milión obyvateľov). Zo strednodobého hľadiska nedošlo k výrazným zmenám. 

Dominantné postavenie vykazuje Bratislavský kraj. Trend vývoja je pomerne vyrovnaný aj v ostatných 

krajoch. Celkovo možno konštatovať veľmi nízke hodnoty tohto ukazovateľa (v porovnaní s EÚ3).  

  

                                                           

3 Priemer krajín EÚ 27 v roku 2010 bol 109,6 patentov na milión obyvateľov, zdroj: Eurostat 
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Súhrnné hodnotenie 

Pri súhrnnom porovnaní skúmaných ukazovateľov („súčet“ všetkých ukazovateľov na úrovni okresov 

za všetky skúmané obdobia (napr. 2009, 2012) vrátane ukazovateľa vyjadrujúceho index zmeny) 

na úrovni okresov (prepočítaných do intervalu od +3 do -3) môžeme konštatovať, že existujú značné 

rozdiely na úrovni okresov (zároveň aj na úrovni krajov). Dominantné postavenie vykázali okresy 

na území Bratislavského kraja. Plusové hodnoty dosiahli iba tri bratislavské okresy (I, II a V). Najvyššiu 

hodnotu vykázal okres Bratislava I. Naopak najnižšie hodnoty (na rovni približne -3) z dostupných 

údajov4 vykázali okresy Čadca, Detva, Rimavská Sobota a Myjava. 

MAPA 1 SÚHRNNÉ HODNOTENIE ZA TC1 

 
Zdroj: AUREX spol. s r.o. 

Pozn.: „no data“ znamená, že požadovaná hodnota nie je k dispozícii, resp. hodnotu ukazovateľa nie 

je možné vypočítať. 

Pri súhrnnom porovnaní všetkých ukazovateľov na úrovni kraja je zrejmé, že dominantné postavenie 

má Bratislavský kraj, ako jediný dosahuje kladnú hodnotu. Ostatné kraje dosiahli hodnoty nižšie ako 

nula, z nich najvyššiu mali Košický kraj a Žilinský kraj. Naopak najnižšiu hodnotu vykázal 

Banskobystrický kraj. 

  

                                                           

4 Pozn.: Nie všetky okresy bolo možné na základe dostupných údajov vyhodnotiť 
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2.2 TC2: Zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania 
a kvality 

2.2.1 Stručný popis TC podľa oficiálnych zdrojov EÚ a z toho preferencia pre SR 
Členské štáty by mali presadzovať zavádzanie a využívanie vysokorýchlostného internetu ako 

základného prostriedku umožňujúceho prístup k znalostiam a účasť na ich vytváraní5. Cieľom 

Digitálnej agendy pre Európu je zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny hospodársky rast 

prostredníctvom realizácie elektronického jednotného trhu a využívania potenciálu na inovácie 

s rýchlym a ultrarýchlym internetom a interoperabilnými službami a aplikáciami. Kľúčové opatrenia 

pre EFRR zahŕňajú zavádzanie otvorených, cenovo dostupných prístupových infraštruktúr ďalšej 

generácie, aplikácie elektronickej verejnej správy (eGovernment) s cieľom posilniť inovácie, aplikácie 

informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT“), ktoré prispievajú k riešeniu výziev 

a príležitostí, ktorým bude spoločnosť v budúcnosti čeliť (napr. eHealth, eInclusion) a investície 

do rozsiahleho zavádzania inovácií založených na IKT v rámci regiónov a medzi nimi. Kľúčové 

opatrenia pre EPFRV zahŕňajú zlepšovanie dostupnosti, využívania a kvality IKT vo vidieckych 

oblastiach tak, aby boli dostupné pre všetkých, prostredníctvom vytvárania, zlepšovania 

a rozširovania širokopásmovej infraštruktúry, aplikácií a služieb IKT na podporu udržateľnosti 

a konkurencieschopnosti vidieckych oblastí a poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, 

digitálneho obsahu relevantného pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a podpory schopnosti 

pracovať s digitálnymi technológiami mimo formálnych vzdelávacích systémov. 

V nadväznosti na plnenie cieľov stratégie Európa 2020 a Národného programu reforiem Slovenskej 

republiky (ďalej len „NPR“) je v podmienkach SR potrebné zabezpečiť rozvoj služieb podporený 

príležitosťou, ktorú prinášajú nové technológie (sociálne siete, inteligentné mobilné zariadenia, 

otvorené a prelinkované dáta a pod.). Cieľom je aj zníženie výdavkov inštitúcií verejnej správy, ako aj 

poskytovanie služieb verejnej správy v oveľa vyššom štandarde. Investície EFRR v rámci predmetného 

TC by mali zabezpečiť zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti služieb eGovernmentu 

pre podnikateľov a pre občanov, zvýšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme 

otvorených dát a podporu princípov otvoreného vládnutia, zvýšenie inovačnej kapacity malých 

a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike, zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie  

znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu, umožnenie modernizácie, racionalizácie a rozvoj 

analytických kapacít verejnej správy prostredníctvom IKT, zvýšenie racionalizácie prevádzky 

informačných systémov pomocou eGovernment cloudu, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti 

v spoločnosti a zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom v bielych a šedých miestach, vrátane 

vidieckych oblastí s pripojením nad 30 Mbit/s do roku 2020. Investície EPFRV by mali zabezpečiť 

podporu projektov tzv. poslednej míle v obciach do 500 obyvateľov s cieľom zvýšenia pokrytia 

širokopásmovým internetom vo vidieckych oblastiach s pripojením nad 30 Mbit/s do roku 2020 

a zvýšenie IKT produktov a služieb využívaných v hospodárstve a komunitách na vidieku, podporu  

e-commerce a zvýšenie dopytu po IKT. 

2.2.2 Identifikácia ukazovateľov charakterizujúcich TC 
Podrobnejšie skúmanie TC na úrovni okresov SR bolo realizované prostredníctvom sústavy 

nasledovných ukazovateľov: 

                                                           

5 Časť I integrovaných usmernení stratégie Európa 2020, usmernenie č. 4. 
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 podiel zamestnancov v odvetví informácie a komunikácia okresu na celkovom počte 

zamestnancov okresu (2009 – 2012); 

 podiel zamestnancov v odvetví informácie a komunikácia okresu na celkovom počte 

zamestnancov v danom odvetví v SR (2009 – 2012). 

Podrobnejšie skúmanie TC na úrovni krajov SR bolo okrem vyššie uvedených ukazovateľov 

realizované aj prostredníctvom nasledujúceho ukazovateľa: 

 percento domácností s prístupom na internet. 

Uvedené ukazovatele popisujú rozloženie zamestnanosti v odvetví informácie a komunikácia, ako aj 

vybavenosť domácností IKT. 

2.2.3 Vyhodnotenie ukazovateľov pre účely analýzy 
Pre popis rozloženia zamestnanosti v odvetví informácie a komunikácia boli použité vstupné dáta 

na úrovni okresov o priemernom evidenčnom počte zamestnancov v odvetví informácie 

a komunikácia za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré publikuje ŠÚ SR (databáza 

RegDat). Údaje sú skúmane za časové obdobie od r. 2009 do r. 2012 (r. 2012 je posledný dostupný 

údaj v čase spracovania tejto analýzy). Podiel zamestnancov v danom odvetví v okrese na celkovom 

počte zamestnancov vo všetkých odvetviach okresu poukazuje na odvetvovú špecializáciu daného 

okresu. Podiel zamestnancov v danom odvetví v okrese na celkovom počte zamestnancov v danom 

odvetví v SR poukazuje na územnú koncentráciu zamestnancov daného odvetvia. Údaje za dlhšie 

časové obdobie nebolo možné jednoznačne porovnať v dôsledku zmenenej metodiky pre kalkuláciu 

údajov, ktorá je platná od roku 2009. 

Vybavenosť domácností informačnými a komunikačnými technológiami bola porovnávaná na základe 

údajov o domácnostiach s prístupom na internet (IKT v domácnostiach), ktoré publikuje ŠÚ SR 

(databáza RegDat) za obdobie 2009 – 2012. 

2.2.4 Popis vyhodnotenia podľa jednotlivých ukazovateľov a podľa súhrnného 
hodnotenia za TC 

Špecializácia okresov v odvetví informácie a komunikácia v roku 2012 bola územne rozložená najmä 

na území bratislavských a košických okresov, najvyšší podiel bol zaznamenaný v okrese Košice IV, a to 

približne 13 %. K ďalším okresom s pomerne významným podielom zamestnanosti v tomto odvetví 

patrili okresy Žilina a Zvolen s podielmi od 3 %  do 4 %. V porovnaní s rokom 2009 môžeme 

konštatovať, že v okresoch s najvyšším podielom zamestnanosti v tomto odvetví nedošlo 

k významným zmenám. Trend vývoja je pomerne stabilný. Najvyššiu zmenu od roku 2009 vykazujú 

okresy Topoľčany a Zvolen, Poprad, Martin a Levice, kde bol zaznamenaný výrazný nárast (viac ako 

200 %) podielu zamestnanosti v odvetví informácie a komunikácia. 

Rozloženie zamestnanosti v odvetví informácie a komunikácia v roku 2012 bolo územne 

koncentrované najmä do územia bratislavských okresov, najvyšší podiel bol zaznamenaný v okrese 

Bratislava II a to 22,5 %. K ďalším okresom s pomerne významným podielom zamestnanosti v tomto 

odvetví patrili košické okresy (IV a I) a okres Žilina s podielmi od 6 % do 8 %. V porovnaní s rokom 

2009 môžeme konštatovať, že v okresoch s najvyšším podielom zamestnanosti v tomto odvetví 

nedošlo k významným zmenám. Trend vývoja je pomerne stabilný. Najvyššiu zmenu od roku 2009 

vykazujú okresy Topoľčany a Zvolen, Martin, Levice a Poprad, kde bol zaznamenaný výrazný nárast 

(viac ako 200 %) podielu zamestnanosti v odvetví informácie a komunikácia. 
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GRAF 4 PERCENTO DOMÁCNOSTÍ S PRIPOJENÍM K INTERNETU V R. 2007 A R.2012 

 

Zdroj: ŠÚSR, databáza RegDat 

Z hľadiska percenta domácností s pripojením na internet môžeme konštatovať pomerne vyrovnaný 

stav pri porovnaní jednotlivých krajov SR. Najvyšší podiel domácností s prístupom na internet sa 

nachádzal v Bratislavskom kraji (v roku 2012 to bol približne 84 %). V rámci ostatných krajov SR sa 

tento podiel v r. 2012 pohyboval od približne 65 % v Banskobystrickom kraji do približne 80 % 

v Košickom kraji. Od r. 2007 pozorujeme rastúci trend vývoja tohto ukazovateľa, pričom najvyšší 

nárast bol zaznamenaný v Žilinskom a Banskobystrickom kraji (približne 90 %, resp. 67 % nárast). 

V poslednom roku však pozorujeme práve v týchto dvoch krajoch stagnáciu vývoja 

(v Banskobystrickom kraji došlo v r. 2012 v porovnaní s predchádzajúcim rokom dokonca k poklesu 

percenta domácností s prístupom na internet). 
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Súhrnné hodnotenie 

Pri súhrnnom porovnaní skúmaných ukazovateľov („súčet“ všetkých ukazovateľov na úrovni okresov 

za všetky skúmané obdobia (r. 2009, 2012) vrátane ukazovateľa vyjadrujúceho index zmeny) 

na úrovni okresov (prepočítaných do intervalu od +3 do -3) môžeme konštatovať, že existujú značné 

rozdiely na úrovni okresov. Dominantné postavenie vykázali okresy na území Bratislavského kraja. 

Plusové hodnoty dosiahlo iba šesť okresov (Bratislava II, V, IV a III a okresy Košice a Topoľčany). 

Najvyššiu hodnotu vykázal okres Bratislava II. Naopak najnižšie hodnoty (na rovni približne -3) 

z dostupných údajov6 vykázali okresy Galanta, Malacky, Bánovce nad Bebravou, Kežmarok, Pezinok 

a Vranov nad Topľou. 

MAPA 2 SÚHRNNÉ HODNOTENIE ZA TC2 

 

Zdroj: AUREX spol. s r.o. 

Pozn.: „no data“ znamená, že požadovaná hodnota nie je k dispozícii, resp. hodnotu ukazovateľa nie 

je možné vypočítať. 

Pri súhrnnom porovnaní všetkých ukazovateľov na úrovni kraja je zrejmé, že dominantné postavenie 

má Bratislavský kraj, ako jediný dosahuje kladnú hodnotu. Ostatné kraje dosiahli hodnoty nižšie ako 

nula, z nich najvyššiu mali Košický kraj a Nitriansky kraj. Naopak najnižšiu hodnotu vykázal Trnavský 

kraj (v dôsledku nízkeho podielu domácností s pripojením na internet v r. 2007 a nízkemu podielu 

zamestnancov v odvetví informácie a komunikácie).  

                                                           

6 Pozn.: Nie všetky okresy bolo možné na základe dostupných údajov vyhodnotiť 
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2.3 TC3: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora 
poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a sektora rybárstva 
a akvakultúry (v prípade ENRF) 

2.3.1 Stručný popis TC podľa oficiálnych zdrojov EÚ a z toho preferencia pre SR 
Malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) tvoria základ európskeho hospodárstva a sú hlavnou 

hnacou silou rastu, tvorby pracovných miest a súdržnosti, pričom poskytujú dve tretiny pracovných 

miest v súkromnom sektore a prispievajú 58 % k celkovej pridanej hodnote vytváranej podnikmi v EÚ. 

Investície do MSP teda významne prispievajú k rastu, zamestnanosti a súdržnosti7. Kľúčové opatrenia 

pre EFRR zahŕňajú investície do podnikania vrátane poskytovania počiatočného kapitálu, investície 

do komerčného využívania nových nápadov a výsledkov VaV, poradenské služby pre podniky, najmä 

v oblasti zakladania podnikov, podporu rozvoja webových nástrojov na poskytovanie cielených 

informácií a na uľahčenie právnych a správnych postupov pre MSP, rozvoj nových obchodných 

modelov a rozvoj MSP v nových oblastiach spojených s európskymi a regionálnymi výzvami. Kľúčové 

opatrenia pre EPFRV a ENRF zahŕňajú reštrukturalizáciu poľnohospodárskych podnikov, ktoré čelia 

veľkým štrukturálnym problémom, generačnú výmenu, najmä prostredníctvom pomoci pri zakladaní 

podnikov pre mladých poľnohospodárov, začlenenie prvovýrobcov do potravinového reťazca 

prostredníctvom podpory systémov kvality, propagácie na miestnych trhoch, horizontálnej 

a vertikálnej spolupráce, riadenie rizík v poľnohospodárskych podnikoch, rozvoj podnikov, 

podnikateľských zručností a podnikania v oblasti rybného hospodárstva a akvakultúry, zavedenie 

alebo vývoj nových či zdokonalených produktov, procesov, technológií, systémov riadenia 

a organizácie na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca a zlepšenie organizácie trhu v odvetví 

rybného hospodárstva a akvakultúry. 

V nadväznosti na plnenie cieľov stratégie Európa 2020, ako aj 1. a 3. pilier stratégie NPR je potrebné 

zlepšiť podnikateľské prostredie, t. j zlepšiť pozíciu SR v rebríčku Doing bussiness minimálne o 15 

miest do roku 20258. Takisto je potrebné zlepšiť postavenie Slovenska v hodnotení SBA, ktoré je 

takmer vo všetkých oblastiach pod priemerom, aspoň na úroveň priemeru krajín EÚ9. Investície EFRR 

v rámci predmetného TC by mali zabezpečiť zvýšenie podielu MSP v oblasti inovácií na trhu, zvýšenie 

dostupnosti MSP k financiám/rizikovému kapitálu, zvýšenie miery prežitia MSP, zvýšenie počtu 

podnikov nad 10 zamestnancov, zvýšenie motivácie MSP investovať do rozvojového potenciálu 

s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti na globálnom trhu, tvorbu nových pracovných miest 

pre kvalifikovanú pracovnú silu a zvýšenie podielu MSP na zahraničnej obchodnej výmene. Investície 

ENRF v rámci predmetného TC by mali zabezpečiť zvýšenie produkcie v akvakultúre a spracovaní rýb, 

vznik a rozvoj lokálnych trhov prostredníctvom podpory priameho predaja, rozvoj doplnkových 

foriem príjmu prostredníctvom diverzifikácie činností subjektov akvakultúry a zvýšenie domácej 

spotreby rýb na obyvateľa. Investície EPFRV v rámci predmetného TC by mali zabezpečiť zvýšenie 

ekonomickej výkonnosti poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie ich reštrukturalizácie 

a modernizácie, najmä z hľadiska zvýšenia ich účasti na trhu a poľnohospodárska diverzifikácia, 

uľahčenie generačnej výmeny prostredníctvom podpory mladých farmárov v sektore 

poľnohospodárstva, zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej 

integrácie do agropotravinárskeho reťazca, vyššiu produktivitu prostredníctvom pridávania hodnoty 

                                                           

7 Zdroj: Prvky spoločného strategického rámca na roky 2014 až 2020, EK 
8 Zdroj: Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020, február 2014 
9 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-
review/files/countries-sheets/2013/slovakia_en.pdf 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-sheets/2013/slovakia_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-sheets/2013/slovakia_en.pdf
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poľnohospodárskym produktom, zvýšenie propagácie na miestnych trhoch a tvorbu krátkych 

zásobovacích reťazcov, zvýšenie trhových príležitostí živočíšnych produktov vyššej kvality, 

prostredníctvom podpory životných podmienok zvierat, zavedenie efektívneho a funkčného systému 

riadenia rizika v poľnohospodárstve a zvýšenie podielu domácej produkcie na trhu SR. 

2.3.2 Identifikácia ukazovateľov charakterizujúcich TC 
Podrobnejšie skúmanie TC na úrovni okresov a zároveň aj krajov SR bolo realizované prostredníctvom 

sústavy nasledovných ukazovateľov: 

 počet MSP na 1000 obyvateľov okresu (2002 – 2012); 

 podiel MSP okresu na celkovom počte MSP za SR (2002 – 2012); 

 počet živnostníkov na 1000 obyvateľov okresu (2002 – 2012); 

 podiel zamestnancov v odvetví poľnohospodárstva, lesníctve a rybolove na celkovom počte 

zamestnancov vo všetkých odvetviach v danom okrese (2009 – 2012); 

 podiel zamestnancov v odvetví poľnohospodárstva, lesníctve a rybolove v okrese na 

celkovom počte zamestnaných v danom odvetví v SR (2009 – 2012); 

 lokalizácia podnikateľských inkubátorov (2013). 

Uvedené ukazovatele popisujú rozloženie zamestnanosti v odvetví poľnohospodárstva, lesníctve 

a rybolove, rozloženie živnostníkov a malých a stredných podnikateľov na území SR ako aj lokalizáciu 

existujúcich kapacít pre podporu MSP. 

2.3.3 Vyhodnotenie ukazovateľov pre účely analýzy 
Pre popis rozloženia počtu živnostníkov a malých a stredných podnikateľov boli použité vstupné dáta 

o počte živnostníkov (fyzické osoby – podnikatelia podľa právnej formy), a počte MSP (počet 

podnikov podľa počtu zamestnancov (do 250)), ktoré publikuje ŠÚ SR (databáza RegDat). Údaje sú 

skúmane za časové obdobie 2007 – 2012 spolu s rokom 2002. Ukazovatele vyjadrujú územnú 

koncentráciu jednak MSP ako aj živnostníkov. 

Pre popis rozloženia zamestnanosti v odvetví poľnohospodárstva, lesníctve a rybolove boli použité 

vstupné dáta na úrovni okresov o priemernom evidenčnom počte zamestnancov v odvetví 

poľnohospodárstva, lesníctve a rybolove za podniky s 20 a viac zamestnancami, ktoré publikuje ŠÚ SR 

(databáza RegDat). Údaje sú skúmane za časové obdobie od r. 2009 do r. 2012 (r. 2012 bol posledný 

dostupný údaj v čase spracovania tejto analýzy). Podiel zamestnancov v danom odvetví v okrese 

na celkovom počte zamestnancov vo všetkých odvetviach okresu poukazuje na odvetvovú 

špecializáciu daného okresu. Podiel zamestnancov v danom odvetví v okrese na celkovom počte 

zamestnancov v danom odvetví v SR poukazuje na územnú koncentráciu zamestnancov daného 

odvetvia. Údaje za dlhšie časové obdobie nebolo možné jednoznačne porovnať v dôsledku zmenenej 

metodiky pre kalkuláciu údajov, ktorá je platná od roku 2009. 

Dôležitú úlohu pri zakladaní podnikateľských inkubátorov na Slovensku plní Národná agentúra 

pre rozvoj malého a stredného podnikania (od 1. 3. 2014 Slovak Business Agency). Pre účely 

lokalizácie podnikateľských inkubátorov boli využité údaje publikované Slovenskou inovačnou 

a energetickou agentúrou (SIEA) k r. 2013. 

2.3.4 Popis vyhodnotenia podľa jednotlivých ukazovateľov a podľa súhrnného 
hodnotenia za TC 

Územné rozloženie MSP v prepočte na 1000 obyvateľov okresu je koncentrované do bratislavských 

okresov (BA I až III), najvyššia koncentrácia bola sústredená do okresu Bratislava I (až približne 260 

MSP na 1000 obyvateľov). Prvé tri bratislavské okresy vykázali v roku 2012 hodnotu vyššiu ako 100. 



19 

 

Úroveň hodnoty tohto ukazovateľa v ostatných okresoch je výrazne nižšia. Trend vývoja tohto 

ukazovateľa má výrazne stúpajúci charakter. V porovnaní s rokom 2002 došlo k 100 % až 200 % 

nárastu počtu MSP (najvyšší nárast vykázal okres Komárno, takmer 313 %). Dominantné postavenie 

bratislavských okresov má dlhodobý charakter. 

Pri porovnaní podielu MSP okresu zo SR môžeme konštatovať veľmi podobné výsledky. Dominantné 

postavenie mali v roku 2012 bratislavské okresy. Významnejšie hodnoty vykazoval ešte okres Žilina. 

Dlhodobý trend vývoja je pomerne stabilný. Dominantné postavenie si z dlhodobého hľadiska 

udržujú práve bratislavské okresy. 

Územné rozloženie živnostníkov v prepočte na 1000 obyvateľov okresu bolo v r. 2012 pomerne 

rovnomerné na celom území SR. Najvyššia koncentrácia bola sústredená do okresu Námestovo (až 

približne 110 živnostníkov na 1000 obyvateľov). V porovnaní s rokom 2002 môžeme konštatovať, že 

dominantné postavenie bratislavských okresov z r. 2002 sa priebehu skúmaného obdobia zmenilo 

v prospech okresov z iných krajov SR. Najväčší progres v rámci tohto obdobia zaznamenali okresy 

lokalizované na území Banskobystrického kraja (Banská Štiavnica, Veľký Krtíš a Krupina). Naopak 

pokles zaznamenali okresy na území mesta Košice. 

Špecializácia okresov v odvetví poľnohospodárstva, lesníctve a rybolove v roku 2012 bola územne 

rozložená do okresov na území viacerých krajov, najvyšší podiel bol zaznamenaný v okrese Gelnica 

18,5 %. V porovnaní s rokom 2009 môžeme konštatovať pokles tejto špecializácie. Najvýraznejší rast 

zaznamenali okresy Tvrdošín a Banská Bystrica (viac ako 100 % nárast). Naopak najvýraznejší pokles 

zaznamenali okresy Detva, Veľký Krtíš a Turčianske Teplice (viac ako 60 % pokles). 

Koncentrácia zamestnanosti v odvetví poľnohospodárstva, lesníctve a rybolove v roku 2012 bola 

územne koncentrovaná do okresov na území Trnavského a Nitrianskeho kraja, najvyšší podiel bol 

zaznamenaný v okrese Dunajská Streda a to približne 5 %. K ďalším okresom s pomerne významným 

podiel zamestnanosti v tomto odvetví patrili okresy Nové Zámky, Nitra a Komárno. V porovnaní 

s rokom 2009 môžeme konštatovať, že v okresoch s najvyšším podielom zamestnanosti v tomto 

odvetví nedošlo k významným zmenám. Trend vývoja je pomerne stabilný. Najvýraznejší rast 

zaznamenali okresy Tvrdošín, Banská Bystrica a Stropkov (viac ako 100 % nárast). Naopak 

najvýraznejší pokles zaznamenali okresy Turčianske Teplice, Veľký Krtíš a Detva (viac ako 50 % 

pokles). 

Z pohľadu lokalizácie inkubátorov po tri podnikateľské inkubátory boli lokalizované na území 

Bratislavského a Košického kraja. V rámci Trenčianskeho a Banskobystrického kraja boli lokalizované 

2 podnikateľské inkubátory. V ostatných krajoch, s výnimkou Nitrianskeho kraja, kde nie je 

lokalizovaný žiaden podnikateľský inkubátor, to bol po jednom. Z hľadiska územného rozloženia 

podnikateľských inkubátorov môžeme konštatovať, že existuje pomerne rovnomerné rozmiestnenie, 

vyššia koncentrácia týchto zariadení je len na území hl. m. SR Bratislavy (boli lokalizované 2 

podnikateľské inkubátory). 
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Súhrnné hodnotenie 

MAPA 3 SÚHRNNÉ HODNOTENIE ZA TC3 – SPOLU 

 
Zdroj: AUREX spol. s r.o. 

Pri súhrnnom porovnaní skúmaných ukazovateľov („súčet“ všetkých ukazovateľov na úrovni okresov 

za všetky skúmané obdobia (r. 2002, 2007, 2009, 2012) vrátane ukazovateľa vyjadrujúceho index 

zmeny) na úrovni okresov (prepočítaných do intervalu od +3 do -3) môžeme konštatovať, že existujú 

značné rozdiely na úrovni okresov (ale aj na úrovni krajov). Dominantné postavenie vykázali okresy 

na území Bratislavského kraja. Plusové hodnoty dosiahlo deväť okresov (Bratislava I, III, II a V a okresy 

Dunajská Streda, Komárno, Banská Bystrica, Stará Ľubovňa a Námestovo). Najvyššiu hodnotu vykázal 

okres Bratislava I. Naopak najnižšie hodnoty (menej ako -2,6) vykázali okresy Michalovce, 

Medzilaborce a Revúca. 
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MAPA 4 SÚHRNNÉ HODNOTENIE ZA TC3 - OBLASŤ MSP A ŽIVNOSTNÍCI 

 

Zdroj: AUREX spol. s r.o. 

Pri súhrnnom porovnaní skúmaných ukazovateľov týkajúcich sa oblasti MSP a živnostníkov za všetky 

skúmané obdobia (r. 2002, 2007, 2012) vrátane ukazovateľa vyjadrujúceho index zmeny) na úrovni 

okresov (prepočítaných do intervalu od -3  do +3) môžeme konštatovať, že existujú značné rozdiely 

na úrovni okresov (ale aj na úrovni krajov). Dominantné postavenie vykazujú okresy na území 

Bratislavského kraja (okresy Bratislava I, II, V a III). Ostatné okresy vykázali mínusové hodnoty. 

Zaujímavosťou je vysoké postavenie všetkých okresov na území Bratislavského kraja. Najvyššiu 

hodnotu vykázal okres Bratislava I. Naopak najnižšie hodnoty (menej ako -2,7) vykázali okresy 

na území Košického kraja (Michalovce, Rožňava, Sobrance), Banskobystrického kraja (Rimavská 

Sobota, Revúca) a Prešovského kraja (Medzilaborce). 
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MAPA 5 SÚHRNNÉ HODNOTENIE ZA TC3 – OBLASŤ POĽNOHOSPODÁRSTVA, LESNÍCTVA A RYBOLOVU 

 
Zdroj: AUREX spol. s r.o. 

Pozn.: „no data“ znamená, že požadovaná hodnota nie je k dispozícii, resp. hodnotu ukazovateľa nie 

je možné vypočítať. 

Pri súhrnnom porovnaní skúmaných ukazovateľov týkajúcich sa oblasti poľnohospodárstva, lesníctve 

a rybolove za všetky skúmané obdobia (r. 2009, 2012) vrátane ukazovateľa vyjadrujúceho index 

zmeny) na úrovni okresov (prepočítaných do intervalu od +3 do -3) môžeme konštatovať, že existujú 

rozdiely na úrovni okresov (ale aj na úrovni krajov). Pomerne vysoké hodnoty (vyššie ako 2,00) 

dosiahli okresy Dunajská Streda, Svidník, Gelnica, Košice – okolie, Nové Zámky a Banská Bystrica. 

Najvyššiu hodnotu vykázal okres Dunajská Streda. Naopak najnižšie hodnoty (menej ako -2,9) vykázali 

okresy na území Košického kraja (okresy Košice II, III a IV), Bratislavského kraja (okresy Bratislava IV 

a II) a okres Myjava. 

Pri súhrnnom porovnaní všetkých ukazovateľov na úrovni kraja je zrejmé, že dominantné postavenie 

má Bratislavský kraj. Plusové hodnoty vykazuje ešte Nitriansky, Trnavský a Prešovský kraj (kde 

v sledovanom období došlo k najvýraznejšiemu nárastu v počte živnostníkov na 1 000 obyvateľov). 

Naopak najnižšiu hodnotu vykázal Košický kraj (najmä kvôli nízkemu MSP a živnostníkov 

v predchádzajúcom období). 

Pri súhrnnom porovnaní skúmaných ukazovateľov týkajúcich sa oblasti poľnohospodárstva, lesníctva 

a rybolovu na úrovni kraja je zrejmé, že dominantné postavenie majú Nitrianky a Trnavský kraj. 

Mínusové hodnoty vykazuje Žilinský kraj a najnižšiu hodnotu má Bratislavský kraj. 
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2.4 TC4 Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 
sektoroch 

2.4.1  Stručný popis TC podľa oficiálnych zdrojov EÚ a z toho preferencia pre SR 
Hlavným cieľom TC je podpora znižovania emisií zo zdrojov znečistenia ovzdušia ako aj podpora 

zavádzania moderných technológii na podporu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 

sektoroch. Hlavný cieľ stratégie Európa 2020 je zníženie emisií skleníkových plynov najmenej o 20 % 

v porovnaní s úrovňami z roku 1990 alebo o 30 % za priaznivých podmienok, zvýšenie podielu energie 

z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie na 20 % a posun smerom k 20 % zvýšeniu 

energetickej efektívnosti. 

Kľúčové opatrenia pre EFRR sú zamerané na investície do zvýšenia výroby a distribúcie energie 

z obnoviteľných zdrojov, zlepšenia energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných 

zdrojov v podnikoch prostredníctvom energetického auditu, zníženia spotreby energie a zvýšenia 

podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) pri prevádzke budov pri zohľadnení 

minimálnych požiadaviek v rámci ich hĺbkovej renovácie, vrátane zníženia spotreby energie obytných 

sídiel, zvýšenia využívania OZE, zlepšenia energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových 

plynov pre všetky typy území, prostredníctvom regionálnych a lokálnych akčných plánov udržateľnej 

energetiky a rozvoja energetických služieb, zvýšenia podpory energetickej efektívnosti, využívania 

OZE a znižovania emisií skleníkových plynov zavedením systémov kontinuálneho zvyšovania 

informovanosti, zvýšenia úspor energie zavedením regionálnych a miestnych akčných plánov 

udržateľnej energetiky a zníženia strát energie v systémoch centrálneho zásobovania teplom 

prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla.  

Kľúčové opatrenia pre EPFRV sa zmeriavajú najmä na podporu zvýšenia využívania energie 

z OZE, vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účel 

biohospodárstva vrátane zvýšenia energetickej efektívnosti, podporu využívania OZE a zvýšenia 

efektívnosti využívaním energie v poľnohospodárstve a pri výrobe potravín. 

2.4.2 Identifikácia ukazovateľov charakterizujúcich TC, zdôvodnenie výberu 
Podrobnejšie skúmanie TC na úrovni okresov SR bolo realizované prostredníctvom sústavy 

nasledovných ukazovateľov: 

 Emisie tuhých znečisťujúcich látok v tonách na 1 km2 v okresoch SR v roku 2003 

 Emisie tuhých znečisťujúcich látok v tonách na 1 km2 v okresoch SR v roku 2012 

 Zmena emisií tuhých znečisťujúcich látok v tonách na 1 km2 v okresoch SR medzi 

rokmi 2003 a 2012 

 Emisie oxidov síry v tonách na 1 km2 v okresoch SR v roku 2003 

 Emisie oxidov síry v tonách na 1 km2 v okresoch SR v roku 2012 

 Zmena emisií oxidov síry v tonách na 1 km2 v okresoch SR medzi rokmi 2003 a 2012 

 Emisie oxidov dusíka v tonách na 1 km2 v okresoch SR v roku 2003 

 Emisie oxidov dusíka v tonách na 1 km2 v okresoch SR v roku 2012 

 Zmena emisií oxidov dusíka v tonách na 1 km2 v okresoch SR medzi rokmi 2003 

a 2012 

 Emisie oxidu uhoľnatého v tonách na 1 km2 v okresoch SR v roku 2003 

 Emisie oxidu uhoľnatého v tonách na 1 km2 v okresoch SR v roku 2012 

 Zmeny emisií oxidu uhoľnatého v tonách na 1 km2 v okresoch SR medzi rokmi 2003 

a 2013 

 Spotreba elektriny v MWh na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac 

v okresoch SR v roku 2003 
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 Spotreba elektriny v MWh na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac 

v okresoch SR v roku 2011 

 Zmena spotreby elektriny v MWh na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 

a viac v okresoch SR medzi rokmi 2003 a 2011 

 Spotreba motorovej nafty v tonách na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 

a viac v okresoch SR v roku 2003 

 Spotreba motorovej nafty v tonách na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 

a viac v okresoch SR v roku 2011 

 Zmena spotreby motorovej nafty v tonách na 1 km2 za podniky s počtom 

zamestnancov 20 a viac v okresoch SR medzi rokmi 2003 a 2011 

 Spotreba vykurovacích olejov v tonách na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 

20 a viac v okresoch SR v roku 2003 

 Spotreba vykurovacích olejov v tonách na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 

20 a viac v okresoch SR v roku 2011 

 Zmena spotreby vykurovacích olejov v tonách na 1 km2 za podniky s počtom 

zamestnancov 20 a viac v okresoch SR medzi rokmi 2003 a 2011 

 Spotreba tepla v GJ na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac v okresoch 

SR v roku 2003 

 Spotreba tepla v GJ na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac v okresoch 

SR v roku 2011 

 Zmena spotreby tepla v GJ na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac 

v okresoch SR medzi rokmi 2003 a 2011 

 Spotreba čierneho uhlia, hnedého uhlia, koksu v tonách na 1 km2 za podniky 

s počtom zamestnancov 20 a viac v okresoch SR v roku 2003 

 Spotreba čierneho uhlia, hnedého uhlia, koksu v tonách na 1 km2 za podniky 

s počtom zamestnancov 20 a viac v okresoch SR v roku 2011 

 Zmena spotreby čierneho uhlia, hnedého uhlia, koksu v tonách na 1 km2 za podniky 

s počtom zamestnancov 20 a viac v okresoch SR medzi rokmi 2003 a 2011 

 Spotreba zemného plynu v tis. m3 na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 

a viac v okresoch SR v roku 2003 

 Spotreba zemného plynu v tis. m3 na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 

a viac v okresoch SR v roku 2011 

 Zmena spotreby zemného plynu v tis. m3 na 1 km2 za podniky s počtom 

zamestnancov 20 a viac v okresoch SR medzi rokmi 2003 a 2011 

Uvedené ukazovatele popisujú rozloženie energetickej potreby a spotreby okresov a koncentrácie 

znečisťujúcich látok. Ukazovatele sú kvôli porovnaniu prepočítané na územnú jednotku 1 km2. 

Vyhodnotenie ukazovateľov pre účely analýzy – metóda, spôsob, špecifiká – vyhodnotenie sa 

uskutoční podľa jednotlivých ukazovateľoch a ako súhrnné vyhodnotenie všetkých ukazovateľov 

za daný TC. 

Pre popis rozloženia emisií všetkých druhov znečisťujúcich látok boli použité údaje Národného 

emisného informačného systému na úrovni okresov SR. Údaje boli k dispozícii v časovej rade od roku 

2000 do roku 2012. Vzhľadom na to, že každý okres má špecifickú rozlohu, počet obyvateľov a počet 

stacionárnych zdrojov znečisťujúcich ovzdušie bolo potrebné pristúpiť k prepočtu na korektné 

porovnanie jednotlivých okresov. 
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Množstvá vyprodukovaných emisií znečisťujúcich látok boli pre porovnanie prepočítané pomocou 

údajov o rozlohách okresov SR z katastra nehnuteľností SR a databázy regionálnej štatistiky ŠÚ SR. 

Množstvá emisií v tonách boli tak prepočítané na územnú jednotku 1 km2. 

Podobná situácia nastala aj pri ukazovateľoch bilancujúcich energetické bilancie (spotreba elektriny, 

spotreba tepla, spotreba motorovej nafty, spotreba vykurovacích olejov, spotreba zemného plynu). 

Údaje boli získané z databázy regionálnej štatistiky ŠÚ SR a prepočítané na územnú jednotku 1 km2. 

Údaje za energetické bilancie boli dostupné v časových radách od roku 2003 do roku 2011. 

Prepočítané údaje boli použité na výpočet zmien medzi najstaršími a najaktuálnejšími dostupnými 

údajmi a následne boli vytvorené kartogramy. 

2.4.3 Popis vyhodnotenia podľa jednotlivých ukazovateľov a podľa súhrnného 
hodnotenia za TC 

Hodnotené ukazovatele je možné rozdeliť na tie, ktoré sa dotýkajú kvality ovzdušia a teda 

zhodnotenia emisnej situácie v okresoch SR a na tie, ktoré sa úzko spájajú s energetickou spotrebou 

zdrojov energie ako spotreba elektriny, spotreba tepla atď. 

2.4.3.1 Ukazovatele kvality ovzdušia 
Hodnotené ukazovatele boli prepočítané na 1 km2, tak aby ich bolo medzi sebou možné porovnávať. 

Vo všetkých štyroch základných znečisťujúcich látkach (tuhé znečisťujúce látky, oxidy síry, dusíka, 

oxid uhoľnatý) bola situácia veľmi podobná. V porovnaní s ostatnými okresmi niekoľkonásobne sú 

hodnoty znečisťujúcich látok prekročené v okresoch Bratislava II a Košice II. Dôvodom je priemyselná 

výroba lokalizovaná v závodoch bratislavského Slovnaftu a košických železiarní U. S. Steel. Zvýšený 

výskyt znečisťujúcich látok sa prejavil v okresoch s výraznejšie rozvinutými priemyselnými 

a výrobnými areálmi ako napr. Bratislava IV, Šaľa, Prievidza, Ilava, Žilina, Ružomberok, Žiar 

nad Hronom, Michalovce. 

Zmeny ukazovateľov boli vypočítané na základe údajov rokov 2003 a 2012. Z vývojových kartogramov 

vyplýva, že prakticky vo všetkých okresoch môžeme zaznamenať zlepšený stav kvality ovzdušia. 

Dôvodom je zavedenie prísnejších legislatívnych predpisov v oblasti ovzdušia a následné zavedenie 

modernejších a šetrnejších technológií do výroby. Vzhľadom k zvýšenej produkcii znečisťujúcich látok 

v okresoch Bratislava II a Košice II boli najvyššie úbytky v porovnaní s ostatnými okresmi 

zaznamenané práve v týchto okresoch. 

2.4.3.2 Energetická bilancia 
Hodnotené ukazovatele boli taktiež prepočítané pre ich lepšie porovnanie na územnú jednotku 

1 km2. 

Vyššie hodnoty spotreby elektriny boli zaznamenané v okresoch Bratislava I, Bratislava II, Košice II. 

V okrese Bratislava I to má za následok jeho podstatne menšia rozloha, čo sa pri prepočte prejavilo 

a vo zvyšných dvoch okresoch je to vyššia koncentrácia výroby. Z kartogramov vyplýva, že najväčší 

nárast ukazovateľa bol zaznamenaný v okresoch Bratislava III a IV. 

Spotreba nafty je vyššia v porovnaní so zvyškom Slovenska v Bratislave a Košiciach. Najväčší nárast 

bol zaznamenaný v okrese Bratislava III. 

Ukazovateľ pre spotrebu vykurovacích olejov bolo problematické vyhodnotiť nakoľko boli dostupné 

údaje len pre 8 okresov. Dostupné výsledky sú publikované v príslušnom kartograme. 

Podobný prípad, ako pri ostatných ukazovateľoch, nastal aj v spotrebe tepla, kde boli okresmi 

s najvyššou spotrebou Bratislava II a Košice II. Za časové obdobie 2003 až 2011 spotreba tepla najviac 

vzrástla v okrese Bratislava II. 



26 

 

Ukazovateľ spotreby čierneho uhlia, hnedého uhlia a koksu nebol dostupný pre všetky okresy SR, ale 

z publikovaných hodnôt boli maximálne zaznamenané v okresoch Bratislava II a Košice II. Nárast 

tohto ukazovateľa za roky 2003 až 2011 bol zaznamenaný z publikovaných okresov v okresoch 

Košice I, Bratislava I, Trnava, Žiar nad Hronom, Brezno, Rožňava a Vranov. 

Najvyššia spotreba zemného plynu na 1 km2 bola zaznamenaná v okrese Bratislava II, Košice II, 

Bratislava III a Šaľa. Najvýznamnejší nárast tohto ukazovateľa bol zaznamenaný v okresoch 

Bratislava II a Bratislava V. 
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2.5 TC5 Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie 
a riadenie rizika 

2.5.1 Stručný popis TC podľa oficiálnych zdrojov EÚ a z toho preferencia pre SR 
Z národných správ SR o zmene klímy vyplýva, že klimatická zmena prinesie častejší výskyt vĺn horúčav 

s dennými priemermi teploty vzduchu nad 24 °C a tiež častejší výskyt a väčšiu individuálnu dobu 

trvania suchých periód. V súlade s Kjótskym protokolom k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy 

je potrebné identifikovať predbežné opatrenia na predvídanie, predchádzanie, alebo minimalizáciu 

príčin zmeny klímy a zmierniť jej nepriaznivé účinky, ako aj zabezpečiť ich účinnú realizáciu. 

Pri prispôsobovaní sa zmene klímy a činnostiach v oblasti predchádzania rizikám a ich riadenia je 

potrebné snažiť sa o spoluprácu medzi regiónmi a členskými štátmi s cieľom riešiť účinky 

cezhraničného presahovania, najmä v súvislosti s ochranou pred povodňami, ochranou lesov 

pred požiarmi a škodcami a ochranou pobrežia. 

EŠIF  by sa mali využívať na investície do opatrení na predchádzanie rizikám a ich riadenie a opatrení 

na prispôsobenie sa zmene klímy, ktoré sú založené na ekosystémoch, vrátane začlenenia 

prispôsobovania sa zmene klímy a predchádzania rizikám. Tam, kde je to možné, by sa mali využívať 

synergie so zmierňovaním klimatických zmien, ochranou životného prostredia a účinným využívaním 

zdrojov. 

V poľnohospodárskej oblasti je potrebné podporovať činnosti zlepšujúce starostlivosť o kvalitu pôdy, 

zabraňovať pokračujúcej degradácii pôdy a nevyhnutnosťou je potreba reagovať na rozširovanie 

dopadov sucha, a to z dôvodu klimatických zmien a podporovať investície do moderných a úsporných 

technológií zavlažovania, ako aj do odvodňovacích detailov. 

Kľúčové opatrenia pre EFRR a Kohézny fond EÚ zahŕňajú najmä aktivity zamerané na vypracovávanie 

stratégií a akčných plánov pre prispôsobenie sa zmene klímy, zvyšovanie odolnosti ekosystémov; 

ochrany zdravia ľudí; znižovania budúceho tlaku na vodné zdroje; investovania do protipovodňovej 

ochrany a do ochrany pobreží a znižovania zraniteľnosti ekosystémov s cieľom zvýšiť ich odolnosť 

a umožniť prispôsobenie sa zmene klímy založené na ekosystémoch a tvorbu nástrojov (systémy 

detekcie, včasného varovania a výstrahy, mapovanie rizík a ich hodnotenie). 

Kľúčové opatrenia pre EPFRV sa zameriavajú na udržateľné vodné hospodárstvo vrátane 

hospodárneho využívania vody, lepšie hospodárenie s pôdou prostredníctvom podpory postupov 

na predchádzanie degradácii pôdy a odbúravania zásob uhlíka v pôde a zachovanie genetickej 

rozmanitosti, najmä prostredníctvom podporovania miestnych odrôd rastlín a plemien 

hospodárskych zvierat. 

2.5.2 Identifikácia ukazovateľov charakterizujúcich TC, zdôvodnenie výberu 
Podrobnejšie skúmanie TC na úrovni okresov SR bolo realizované prostredníctvom sústavy 

nasledovných ukazovateľov: 

 Podiel poľnohospodárskeho pôdneho fondu z celkovej výmery okresu v roku 2003 v 

% 

 Podiel poľnohospodárskeho pôdneho fondu z celkovej výmery okresu v roku 2012 v 

% 

 Rozdiel podielov poľnohospodárskeho pôdneho fondu z celkovej výmery okresu v % 

medzi rokmi 2003 a 2012 

 Podiel ornej pôdy z celkovej výmery okresu v roku 2003 v % 

 Podiel ornej pôdy z celkovej výmery okresu v roku 2012 v % 

 Rozdiel podielov ornej pôdy z celkovej výmery okresu v % medzi rokmi 2003 a 2012 



28 

 

 Podiel lesnej pôdy z celkovej výmery okresu v roku 2003 v % 

 Podiel lesnej pôdy z celkovej výmery okresu v roku 2012 v % 

 Rozdiel podielov lesnej pôdy z celkovej výmery okresu v % medzi rokmi 2003 a 2012 

 Podiel územia zasiahnutého extrémnou vodnou eróziou z celkovej výmery okresu v % 

 Podiel územia zasiahnutého extrémnou veternou eróziou z celkovej výmery okresu v 

% 

 Podiel územia zasiahnutého vysokou náchylnosťou na zosúvanie z celkovej výmery 

okresu  

v % 

Uvedené ukazovatele popisujú rozloženie poľnohospodárskej pôdy, lesnej pôdy, pôdy ohrozenej 

negatívnymi javmi v okresoch SR. 

Vyhodnotenie ukazovateľov pre účely analýzy – metóda, spôsob, špecifiká – vyhodnotenie sa 

uskutoční podľa jednotlivých ukazovateľoch a ako súhrnné vyhodnotenie všetkých ukazovateľov 

za daný TC. 

Údaje o rozlohách poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ornej pôdy, lesnej pôdy a celkovej rozlohy 

krajov vychádzajú z katastra nehnuteľností SR a databázy regionálnej štatistiky ŠÚ SR. Údaje boli 

zozbierané v časových radách od roku 2003 do roku 2012. Vybrané podielové hodnoty za najstaršie 

a najaktuálnejšie časové obdobie slúžili pre výpočet zmien hodnôt. 

Údaje o negatívne vplývajúcich javoch na pôdu boli vypočítané priamo z mapových výstupov 

v softwarovom prostredí geografických informačných systémov. Z takto získaných údajov boli 

vypočítané podielové hodnoty z celkovej výmery okresov a následne vyhotovené kartogramy.  

Údaje o zosuvoch a erózii pôdy nebolo potrebné získavať v časových radách, pretože sa jedná o javy, 

ktoré sa menia pomaly a zmeny za napríklad časové obdobie 10 rokov naspäť by bolo problematické 

vyhodnotiť, ak by sa vôbec nejaké prejavili. 

2.5.3 Popis vyhodnotenia podľa jednotlivých ukazovateľov a podľa súhrnného 
hodnotenia za TC 

Odporúčané opatrenia Partnerskej dohody SR tematického cieľa týkajúceho sa zmien klimatických 

podmienok je vhodné lokalizovať do oblastí s prevahou poľnohospodárskej pôdy, lesného 

hospodárstva a pokúsiť sa určiť oblasti s javmi extrémne ohrozujúcimi kvalitu pôdy. Na takéto 

rozčlenenie územia boli vybrané ukazovatele výmer poľnohospodárskeho pôdneho fondu, výmer 

ornej pôdy, výmer lesnej pôdy a ohrozenia pôd eróziou a zosuvmi. 

Najviac poľnohospodárskeho pôdneho fondu je situovaného v okresoch nachádzajúcich sa 

na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. V kartograme je znázornených viacero okresov 

na východnom Slovensku, kde je podiel poľnohospodárskej pôdy okolo 50 %. Veľmi dôležitým 

ukazovateľom je zmena poľnohospodárskeho pôdneho fondu, kde bol zaznamenaný veľmi negatívny 

jav medzi rokmi 2003 a 2012, a to úbytok poľnohospodárskeho pôdneho fondu v 78 okresoch 

Slovenska zo 79 okresov. Jediným okresom, kde bol zaznamenaný nárast bol okres Kežmarok. 

Z hľadiska polohy okresu však môžeme konštatovať, že tento jav je veľmi ojedinelý a skôr by sa dala 

predpokladať vyššia lesnatosť. 

Hodnoty ukazovateľa podielu ornej pôdy boli veľmi podobné ako pri ukazovateli 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Avšak najväčšie úbytky ornej pôdy boli zaznamenané 

v okresoch Bratislava IV, Senec a Levoča. 
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Hodnoty ukazovateľa podielu lesnej pôdy sú protikladom k hodnotám poľnohospodárskeho pôdneho 

fondu. Najvyššie hodnoty sú v okresoch stredného Slovenska, kde lesnatosť územia presahuje viac 

ako 60 %. Najnižšie hodnoty sú hodnoty zaznamenané na nížinných územiach. 

Extrémne hodnoty vodnej erózie sú zaznamenané prevažne v okresoch stredného Slovenska 

v dôsledku výskytu územia s vyššími nadmorskými výškami. 

Z hľadiska veternej erózie sú najviac ohrozené najmä okresy na Záhorskej nížine (Bratislava IV, 

Malacky) a Východoslovenskej nížine (Trebišov). 

Zosuvmi je ohrozená severná časť stredného a východného Slovenska, a to najmä okresy Čadca, 

Svidník, Stropkov, Medzilaborce a Snina. 
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2.6 TC6 Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho 
využívania zdrojov 

2.6.1 Stručný popis TC podľa oficiálnych zdrojov EÚ a z toho preferencia pre SR 
Medzi kľúčové problémy v tejto oblasti patrí: nedostatočná ochrana a nevyvážené využívanie vôd, 

nedostatočná recyklácia a energetické zhodnocovanie odpadov, nedostatočná ochrana biodiverzity, 

problémy v oblasti ovzdušia, existencia environmentálnych záťaží.  

Cieľom hlavnej iniciatívy „Európa efektívne využívajúca zdroje“ je vytvoriť rámec pre politiky 

na podporu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje. 

V integrovaných usmerneniach sa hovorí o potrebe, aby členské štáty oddelili hospodársky rast 

od využívania zdrojov a pritom zmenili výzvy v oblasti životného prostredia na príležitosti pre rast 

a efektívne využívali svoje prírodné zdroje. 

Rámcová smernica o vode sa spolu so zvyškom „acquis EÚ“ v oblasti vody zameriava na ochranu 

vodných zdrojov a vodného prostredia a členským štátom ukladá povinnosť vykonávať opatrenia 

na zabezpečenie dobrého stavu (ekologického, chemického a kvantitatívneho) vodných útvarov. 

Aktivity z oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) sú prioritami Vodného 

plánu Slovenska, ktorý zahŕňa Plány manažmentu správneho územia povodia Dunaja a správneho 

územia povodia Visly. Dôsledkom vypúšťania nedostatočne čistených, alebo nečistených odpadových 

vôd z bodových zdrojov znečistenia (aglomerácií, priemyslu a poľnohospodárstva) je znečistenie 

povrchových vôd živinami. V zmysle smernice Rady 91/271/EHS je celé územie Slovenska určené 

za citlivé územie, kde sa vyžaduje prísnejšia technológia čistenia pre všetky stredne veľké a veľké 

ČOV. 

Rámcová smernica o odpade stanovuje záväzky a ciele členských štátov, pokiaľ ide o predchádzanie 

odpadu a nakladanie s ním. Strategickým cieľom odpadového hospodárstva SR je odklonenie sa 

od skládkovania odpadov. 

Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity vytyčuje cieľ zastavenia straty biologickej rozmanitosti 

a znehodnocovania služieb ekosystémov do roku 2020 a ich obnovy v uskutočniteľnej miere. 

Smernica o vtákoch a smernica o biotopoch spolu tvoria základný kameň politiky EÚ v oblasti ochrany 

prírody a stanovujú povinnosti pre členské štáty. V súvislosti so zachovaním biodiverzity je kľúčové aj 

vymedzenie poľnohospodárskych a lesných území s vysokou prírodnou hodnotou (ďalej len „HNV“), 

ich systematická ochrana, monitorovanie zmien a zvýšenie informovanosti o ich význame. Rozloha 

území s HNV predstavuje 662 000 ha poľnohospodárskej pôdy a 1 270 000 ha lesnej pôdy. Jeden 

zo základných cieľov akčného plánu stratégie EÚ pre Dunajský región je „obnoviť aspoň 15 % 

degradovaných ekosystémov, vrátane degradovaných pôd do roku 2020“. 

V rámci znečistenia ovzdušia je identifikovaným problémom znečistenie ovzdušia suspendovanými 

časticami tuhých látok (PM10, aj PM2,5). Vládou SR schválená Stratégia pre redukciu PM10 

nadväzuje na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia 

a čistejšom ovzduší v Európe. Okrem znečistenia ovzdušia prachovými časticami PM (spôsobujúcich 

tzv. primárnu prašnosť) je potrebné znižovať aj znečistenie ovzdušia ďalšími znečisťujúcimi látkami 

(napr. oxidy dusíka, oxidy síry, amoniak atď.), ktoré prispievajú k sekundárnej prašnosti. 

Environmentálne záťaže sú hrozbou pre zdravie človeka a životné prostredie. Register 

environmentálnych záťaží, ktorý je súčasťou Informačného systému environmentálnych záťaží, 

obsahuje k 1. aprílu 2013 1960 záznamov. 

Kľúčové opatrenia pre EFRR a Kohézny fond EÚ sú zamerané najmä na zabezpečenie nakladania 

s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a za účelom plnenia požiadaviek 
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„environmentálneho aquis“, vytvorenie podmienok pre zabezpečenie dobrého stavu vôd, 

zabezpečenie plnenia predvstupových záväzkov SR voči EÚ v oblasti čistenia a odvádzania 

komunálnych odpadových vôd, skvalitnenie zásobovania obyvateľstva vodou, zabezpečenie 

podmienok pre zachovanie biologickej diverzity, dobudovanie a skvalitnenie informačného systému 

a reportingu na úseku ochrany prírody a krajiny, zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie jeho 

znečisťovania, ako aj skvalitnenie monitorovania ovzdušia, inštalácia technologických zariadení 

a realizácia technických opatrení na zabezpečenie plnenia podmienok smerníc EÚ v oblasti emisií 

znečisťujúcich látok a kvality ovzdušia, zníženie znečisťovania životného prostredia prostredníctvom 

odvádzania odpadových vôd, zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, 

v opustených priemyselných areáloch a v oblastiach konverzie, ako aj zabezpečenie regenerácie 

nevyužívaných areálov a objektov v nadväznosti na potreby dotknutého územia. 

Kľúčové opatrenia pre EPFRV sa zameriavajú na zachovanie poľnohospodárstva v oblastiach 

s prírodnými a inými špecifickými obmedzeniami, ochranu a zachovanie biologickej diverzity hlavne 

v územiach NATURA 2000 a v územiach vysokej prírodnej hodnoty, realizáciu poľnohospodárskych 

postupov šetrných k životnému prostrediu, realizáciu postupov pre ochranu vody a pôdy, zlepšenie 

kvality a ochrany vody a pôdy a zníženie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárskej činnosti 

prostredníctvom neproduktívnych investícií do systémov uskladnenia, nakladania a spracovania 

odpadovej vody z poľnohospodárskej výroby a organických hnojív. 

Kľúčové opatrenia pre ENRF sa zameriavajú na investície do zavedenia chovateľských metód 

šetrných k životnému prostrediu, vrátane inovatívnych technologických riešení chovu a spracovania 

rýb, zberu údajov a kontroly v rámci Spoločnej rybnej politiky. 

2.6.2 Identifikácia ukazovateľov charakterizujúcich TC, zdôvodnenie výberu 
Podrobnejšie skúmanie TC na úrovni okresov SR bolo realizované prostredníctvom sústavy 

nasledovných ukazovateľov: 

 Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu v okresoch SR v kg na 1 obyvateľa 

v roku 2005 

 Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu v okresoch SR v kg na 1 obyvateľa 

v roku 2012 

 Zmeny v množstvách vyprodukovaného komunálneho odpadu v okresoch SR v kg na 

1 obyvateľa medzi rokmi 2005 a 2012 

 Podiel zneškodňovania komunálnych odpadov skládkovaním v okresoch SR v roku 

2005 v % 

 Podiel zneškodňovania komunálnych odpadov skládkovaním v okresoch SR v roku 

2012 v % 

 Zmena podielov zneškodňovania komunálnych odpadov skládkovaním v okresoch SR 

v medzi rokmi 2005 a 2012 v % 

 Podiel materiálovo zhodnocovaného komunálneho odpadu v okresoch SR v roku 

2005 v % 

 Podiel materiálovo zhodnocovaného komunálneho odpadu v okresoch SR v roku 

2012 v % 

 Zmena podielov materiálovo zhodnocovaného komunálneho odpadu v okresoch SR v 

% medzi rokmi 2005 a 2012 

 Počet environmentálnych záťaží v okresoch SR 

 Počet hydroelektrárni v okresoch SR 

 Počet stredísk horskej záchrannej služby v okresoch 
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 Podiel chránených území NATURA 2000 z celkovej rozlohy okresov SR v % 

Uvedené ukazovatele popisujú rozloženie viacerých javov v oblastiach životného prostredia ako sú 

odpady, environmentálne záťaže, chránené územia a iné. 

Vyhodnotenie ukazovateľov pre účely analýzy – metóda, spôsob, špecifiká – vyhodnotenie sa 

uskutoční podľa jednotlivých ukazovateľov a ako súhrnné vyhodnotenie všetkých ukazovateľov 

za daný TC. 

Tematicky cieľ sa dotýka širokého spektra ukazovateľov z rôznych oblastí problematiky životného 

prostredia. Údaje týkajúce sa odpadov sú vypočítané z dostupných dát čiastkového monitorovacieho 

systému životného prostredia o odpadoch. K dispozícii bola široká možnosť výberu odpadov podľa 

katalógu odpadov, z ktorých boli vybrané údaje o produkcii komunálnych odpadov. Na výpočet 

množstva komunálneho odpadu na 1 obyvateľa boli použité demografické údaje o počte obyvateľov. 

Vybrané podielové hodnoty za najstaršie a najaktuálnejšie časové obdobie slúžili pre výpočet zmien 

hodnôt. 

Podobne sa postupovalo pri ukazovateľoch týkajúcich sa komunálnych odpadov zneškodňovaných 

skládkovaním a komunálnym odpadom materiálovo zhodnocovaným. Vypočítané podiely vychádzali 

z celkových množstiev komunálneho odpadu. 

Ukazovatele týkajúce sa hydroelektrární, stredísk záchrannej služby a environmentálnych záťaží sú 

vyjadrené ich celkovým súčtom v danom okrese. 

Údaje o spoločnej európskej sieti NATURA 2000 boli spracované v softwarovom prostredí 

geografických informačných systémov. NATURA 2000 pozostáva z chránených vtáčích území (SPA - 

Special Protection Area) a území európskeho významu (SAC - Special Area of Conservation). 

Pre analýzu tejto štúdie boli územia SPA a SAC zjednotené a zo zjednoteného základu bol vypočítaný 

pomer vzhľadom k celkovej výmere okresu. 

2.6.3 Popis vyhodnotenia podľa jednotlivých ukazovateľov a podľa súhrnného 
hodnotenia za TC 

Hodnotené ukazovatele zasahujú do viacerých oblastí problematiky životného prostredia a je ich 

možné rozdeliť na tie, ktoré sa dotýkajú odpadového hospodárstva, environmentálnych záťaží, 

lokalizácie horských záchranných služieb, hydroelektrární a problematiky chránených území NATURA 

2000. 

Ukazovatele v oblasti odpadového hospodárstva boli porovnávané za časové obdobie 2005 až 2012. 

Ukazovateľ vyprodukovaného komunálneho odpadu na jedného obyvateľa v roku 2002 je v intervale 

cca od 130 kg/1. obyv. Do 510 kg/1 obyv. pričom najvyššie hodnoty dosahujú okresy v západnej časti 

Slovenska. Najvyššie hodnoty boli zaznamenané v okrese Šaľa a Bratislava I. Od roku 2005 bol 

zaznamenaný nárast produkcie komunálnych odpadov na 1 obyv. v 62 okresoch, hodnoty klesli v 17 

okresoch. 

Väčšina komunálnych odpadov je zneškodňovaná skládkovaním, čo sa považuje za negatívny jav 

a v 15 okresoch SR je 90 % komunálneho odpadu odvážaný na skládky. Najmenej odpadu ukladaného 

na skládky je v mestách Bratislava a Košice. Kladným javom je klesajúci trend tohto ukazovateľa aj 

keď len o veľmi nízke hodnoty a bol zaznamenaný v 68 okresoch. 

Ukazovateľ o materiálovom zhodnocovaní komunálneho odpadu dosahuje najnižšie hodnoty 

v okresoch východnej časti Slovenska. Od roku 2005 je v každom okrese narastajúci trend 

ukazovateľa, čo je možné vnímať veľmi pozitívne. 
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Najviac environmentálnych záťaži je lokalizovaných v okresoch Nitra, Nové Zámky, Liptovský Mikuláš 

a Vranou nad Topľou. 

Strediská horskej záchrannej služby sú lokalizované v okresoch, do ktorých zasahujú najvyššie pohoria 

SR, a to sú Žilina, Trstená, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica, Brezno a Spišská Nová Ves. 

Chránené územia sústavy NATURA 2000 sú vyhlásené rovnomerne po celom území Slovenska, a to 

malo aj vplyv na rozmiestnenie ukazovateľa. Určiť pozitívny alebo negatívny smer hodnôt je 

problematické, nakoľko v chránených územiach dochádza k viacerým stretom záujmov v oblastiach 

ochrany prírody, rekreácie a športu, výstavby a rôznych iných. Vyhodnotenie je spracované 

v príslušnom kartograme. 
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2.7 TC7: Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok 
v kľúčových sieťových infraštruktúrach 

2.7.1 Stručný popis TC podľa oficiálnych zdrojov EÚ a z toho preferencia pre SR 
V prípade podpory udržateľnej dopravy sú prioritou EÚ investície (z EFRR a Kohézneho fondu) 

do nadradenej dopravnej infraštruktúry, ktoré súvisia s rozvojom integrovanej siete TEN-T 

a koncepciou multimodálneho koridoru. Oblasti podpory EÚ sú zamerané predovšetkým 

na integráciu medzi jednotlivými druhmi dopravy, zníženie skleníkových plynov, vybudovanie 

jednotného európskeho dopravného priestoru, energeticky efektívnejšie druhy dopravy, lepšie 

systémy riadenia premávky a zlepšovanie informácií a modernizáciu infraštruktúry. 

V záujme zvyšovania efektívnosti a interoperability sietí by sa investície mali uskutočňovať v rámci 

integrovaného, multimodálneho prístupu k plánovaniu sietí. Investície do pripojenia regiónov 

do komplexnej a základnej siete TEN-T by mali zabezpečiť, aby z príležitostí vytvorených veľkými 

sieťami mali prínos mestské aj vidiecke oblasti. 

Víziou v oblasti trvalo udržateľnej mobility je pre Slovensko v programovom období 2014 – 202010 

zabezpečiť: 

 kvalitnú, dostupnú a integrovanú dopravnú infraštruktúru 

 konkurencieschopné dopravné služby 

 užívateľsky prijateľnú dopravu 

 ekologicky a energeticky efektívnu a bezpečnú dopravu 

Kľúčovými opatreniami sú predovšetkým výstavba chýbajúcich úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, 

obnova ciest I. triedy, či modernizácia železničných koridorov. 

Dobrý stav cestnej a železničnej siete je dôležitý pre zlepšenie dostupnosti hospodárskych centier 

a sídiel a zvýšenie konkurencieschopnosti SR. V oblasti cestnej a železničnej infraštruktúry je 

z hľadiska environmentálnej efektívnosti dopravy potrebné zamerať sa najmä na realizáciu projektov 

smerujúcich k podpore udržateľnej regionálnej a mestskej mobility. Ekologizácia vozového parku 

verejnej osobnej dopravy a podpora budovania infraštruktúry pre integrované systémy mestskej 

dopravy prispeje k prioritám stratégie Európa 2020 v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov 

a zvyšovania podielu alternatívnych zdrojov energie a energetickej efektívnosti dopravného systému 

SR. 

V podmienkach SR je potrebné zabezpečiť výstavbu a modernizáciu dopravnej infraštruktúry 

v schválených trasách multimodálnych koridorov (sieť TEN-T) a dobudovať dopravnú infraštruktúru 

medzinárodného významu za účelom napojenia infraštruktúry SR na európsku dopravnú sieť, ako aj 

za účelom zvyšovania dostupnosti regiónov SR. V rámci zvyšovania dostupnosti regiónov 

a zabezpečenia hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti regiónov je potrebné modernizovať 

a podporiť opatrenia na zvýšenie bezpečnosti regionálnych ciest, t. j. ciest II. a III. triedy v kontexte 

zlepšovania konektivity na TEN-T sieť a centrá hospodárskych aktivít. Intervencie sa budú prioritne 

sústreďovať na modernizáciu a rozvoj ciest II. triedy, cesty III. triedy budú podporované len 

vo výnimočných prípadoch, kedy pri absencii cestnej infraštruktúry vyššej kategórie v danom území, 

plnia cesty III. triedy funkciu spojnice na sieť TEN-T, resp. k centrám hospodárskych aktivít. 

                                                           

10 Zdroj: Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 
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Z dôvodu potreby zvýšenia konkurencieschopnosti železničnej dopravy je nevyhnutné vytvoriť 

komplexný a interoperabilný systém prostredníctvom investícií do infraštruktúry, vozového parku 

a integráciou rôznych typov dopravy (intermodálna doprava). 

Investície KF by sa mali predovšetkým zameriavať na zvyšovanie kvality dopravného spojenia 

a homogenizácie, vrátane zvýšenia bezpečnosti, spoľahlivosti, environmentálnej a finančnej 

efektívnosti, zvýšenie podielu železničnej a vodnej dopravy na výkonoch nákladnej a osobnej 

dopravy, zvýšenie ekologickosti a energetickej efektívnosti dopravného systému SR, podporu 

udržateľnej mestskej mobility, dobudovanie úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, modernizáciu 

a rekonštrukciu železničných tratí európskeho významu s prepojením na susedné štáty, zvýšenie 

bezpečnosti cestnej dopravy, a podporu rozvoja služieb a aplikácií inteligentných dopravných 

systémov pre cestnú dopravu s možnosťou prepojenia na iné druhy dopravy. 

Cez EFRR by mali byť realizované investície do zvýšenia kvality dopravného spojenia medzi regiónmi, 

prostredníctvom investícií do železničnej a cestnej infraštruktúry, vrátane bezpečnosti a plynulosti 

dopravy na cestách I. triedy, zlepšenia dostupnosti TEN-T siete a centier hospodárskych aktivít 

modernizáciou, v odôvodnených prípadoch výstavbou, vybraných regionálnych ciest, t. j . II. a III. 

triedy za účelom zvýšenia sociálnej a ekonomickej súdržnosti regiónov, zvýšenia ekologickosti 

a energetickej efektívnosti dopravného systému SR, zvýšenia podielu železničnej dopravy 

na výkonoch nákladnej a osobnej dopravy a v neposlednom rade aj do zvýšenia atraktivity verejnej 

osobnej dopravy vrátane mestskej hromadnej dopravy a zníženia environmentálneho zaťaženia 

mestských oblastí. 

2.7.2 Identifikácia ukazovateľov charakterizujúcich TC 

Pre účely zhodnotenia aktuálneho stavu v oblasti udržateľnej dopravy boli využité nasledovné 

ukazovatele: 

1. Podiel obyvateľov s dostupnosťou na diaľnicu, resp. rýchlostnú komunikáciu (2012) 

2. Podiel obyvateľov s dostupnosťou k železnici (2012) 

3. Podiel obyvateľov s dostupnosťou k prístavom (2012) 

Uvedené ukazovatele popisujú úroveň vybavenosti cestnou dopravnou infraštruktúrou územia. 

Dostupnosť k diaľniciam a rýchlostným cestám vyjadruje možnosť využitia nadradenej dopravnej 

infraštruktúry obyvateľstvom. Obdobne dostupnosť k železničným staniciam predstavuje potenciál 

obslužnosti regiónu verejnou, ekologickou dopravou. Potenciál ďalšieho využitia ekologickej verejnej 

dopravy predstavuje dostupnosť k osobným prístavom.  

2.7.3 Vyhodnotenie ukazovateľov pre účely analýzy 

Hodnotenie rozvojového potenciálu regiónov SR vychádzalo predovšetkým z analýzy a hodnotenia 

dostupnosti k nadradeným dopravným zariadeniam: 

 cestná doprava, 

 železničná doprava, 

 lodná (vodná) doprava. 

Pri hodnotení cestnej dopravy sa vychádzalo z analýzy dostupnosti obcí ku križovatkám siete štátnych 

ciest s diaľnicou a/alebo rýchlostnou komunikáciou (cca 10 minút, resp. 15 km). 

Hodnotenie železničnej dopravy vychádzalo z analýzy dostupnosti obcí k železničným staniciam, 

v ktorých zastavujú vlaky kategórie EC, EN a IC (cca 20 minút, resp. 30 km) a vlaky kategórie Ex (cca 
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20 minút, resp. 30 km). Vlaky kategórie R a Os (rýchliky a osobné vlaky) neboli do analýzy zahrnuté 

nakoľko predstavujú predovšetkým regionálny a lokálny spôsob prepravy. 

Hodnotenie lodnej dopravy vychádzalo z analýzy dostupnosti obcí k nákladným, resp. osobným 

prístavom (cca 60 minút, resp. 80 km). Obdobne ako v prípade letísk boli do analýzy zahrnuté okrem 

slovenských prístavov (Bratislava, Komárno a Štúrovo) aj vybrané zahraničné prístavy (Budapešť, 

Győr – Gönyű a Viedeň). 

Vlastný výpočet dostupnosti obcí k jednotlivým dopravným zariadeniam bol spracovaný na základe 

geografickej analýzy v prostredí systému ArcGIS for Desktop. Následne bol k vybraným obciam 

priradený počet obyvateľov k 31. 12. 2012 a spracovaná ich sumarizácia na základe príslušnosti obcí 

k jednotlivým okresom SR. 

2.7.4 Popis vyhodnotenia jednotlivých ukazovateľov a súhrnného hodnotenia za 
TC 

Dostupnosť k diaľniciam, resp. rýchlostným komunikáciám je okrem okresov hl. mesta SR Bratislavy 

a mesta Košice 100%-ná ešte v okrese Bytča. Viac ako 95%-né pokrytie vykazujú okresy Ilava, Levoča, 

L. Mikuláš, Poprad a P. Bystrica. Z priestorového hľadiska najmenšiu, resp. žiadnu dostupnosť 

na diaľnicu/rýchlostnú komunikáciu vyjadrenú podielom obyvateľov s dostupnosťou ku križovatkám 

siete štátnych ciest s diaľnicou a/alebo rýchlostnou komunikáciou vykazujú okresy na južnom 

a východnom Slovensku. 

Najlepšiu dostupnosť k železnici v roku 2012 mali opäť okresy hl. mesta SR Bratislavy a mesta Košice. 

100%-nú dostupnosť ešte vykazovali okresy Trenčín a Kysucké Nové Mesto. Nasledujú okresy Trnava, 

Žilina, Poprad, Čadca a Ružomberok. Najnižšia dostupnosť ku železnici je okresoch Banskobystrického 

a Prešovského kraja. 

Z územného pohľadu majú najlepšiu dostupnosť k prístavom okresy Bratislavského kraja. 100%-nú 

dostupnosť ešte vykazujú okresy Trnava, N. Zámky, Galanta, Komárno, Šaľa a D. Streda. Avšak väčšina 

okresov SR nemá žiadnu relevantnú dostupnosť k prístavom. 
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Súhrnné hodnotenie za TC 

MAPA 6 SÚHRNNÉ HODNOTENIE ZA TC7 

 

Zdroj: AUREX spol. s r.o. 

V celkovom vyhodnotení patrí najvyššia pozícia okresom hl. mesta SR Bratislava. Všetkých päť 

okresov dosiahlo hodnotu 3. Nasledujú okresy Trnava a Hlohovec. Okresy mesta Košice patria tiež 

medzi najlepšie hodnotené. Najhoršie sú na tom okresy Južného a Východného Slovenska. Okresy 

Medzilaborce, Snina a Sobrance majú najnižšie hodnotenie. 
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2.8 TC8: Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility 
pracovnej sily 

2.8.1 Stručný popis TC podľa oficiálnych zdrojov EÚ a z toho preferencia pre SR 

Hlavným cieľom EÚ do roku 2020 v oblasti zamestnanosti je zvýšiť mieru zamestnanosti žien a mužov 

vo veku 20 – 64 rokov na 75 %. Prostredníctvom opatrení podporovaných z ESF bude podporované 

udržateľné začlenenie do zamestnania pri uľahčení profesijnej a geografickej mobility. V záujme 

modernizácie služieb zamestnanosti by sa ako sprostredkovatelia prechodu pracovnej sily, najmä 

k ekologickejším zručnostiam a pracovným miestam, mali rozvíjať nové služby a nástroje 

vychádzajúce z overených poznatkov. Pre úspešné opatrenia bude prínosom vytváranie sietí 

so zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami na príslušnej územnej úrovni a rozvoj miestnych 

iniciatív v oblasti zamestnanosti. Kľúčový význam má najmä spolupráca so zamestnávateľmi, ktorí 

pre mladých ľudí poskytujú miesta pre vzdelávanie sa na pracovisku. V prípade ESF a EPFRV bude 

podpora smerovaná na udržanie tvorby pracovných miest, najmä v MSP. 

Prioritou SR v oblasti podpory zamestnanosti je zlepšiť schopnosť poskytovania verejných služieb 

zamestnanosti uchádzačom o zamestnanie formou individualizovaných služieb a posilniť prepojenie 

medzi aktivačnými opatreniami a sociálnou pomocou. Významným problémom, je dlhodobá 

nezamestnanosť, ktorú je potrebné riešiť prostredníctvom aktivačných opatrení a individualizovanej 

odbornej prípravy. Taktiež je nevyhnutné riešiť vysokú nezamestnanosť mládeže, napr. 

prostredníctvom záruky pre mladých, vrátane dlhodobo nezamestnaných osôb z rómskych komunít.  

Pre rozvoj vidieckej zamestnanosti je rozhodujúci počet a stabilita podnikateľských subjektov, ktoré 

sa vo vidieckych oblastiach nachádzajú. Podpora tvorby a rozvoja nepoľnohospodárskych činností 

mikro a malých podnikov vo vidieckych oblastiach vrátane diverzifikácie poľnohospodárskych 

subjektov, vrátane subjektov lesného hospodárstva, umožní ich stabilizáciu a naopak podpora 

na začatie podnikania mladých farmárov a malých fariem prispeje k zvyšovaniu počtu 

podnikateľských subjektov, čo povedie k rastu zamestnanosti. Podpora vidieckej ekonomiky bude 

sústredená do oblastí zameraných na využívanie potenciálu pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, 

zabezpečovania komunálnych služieb, poskytovania sociálnych služieb a v prípade 

poľnohospodárskych a lesohospodárskych podnikov, aj do spracovania a marketingu 

nepoľnohospodárskych produktov. K zvyšovaniu zamestnanosti na vidieku prispeje tiež podpora 

investícií do lesných technológií, spracovania, mobilizácie a marketingu lesných produktov.  

Investície ESF by sa mali orientovať predovšetkým na zvýšenie zamestnanosti, zníženie 

nezamestnanosti, dlhodobej nezamestnanosti ohrozených skupín, najmä nízko kvalifikovaných, 

mladých, starších ľudí a ich začlenenie na trh práce, zvýšenie mobility pre získanie zamestnania, 

adaptability pracovníkov a podnikov, podpory udržateľnej samostatnej zárobkovej činnosti, zvýšenie 

podpory administratívnych kapacít a realizácie politík v oblasti podnikania, zamestnanosti 

a sociálneho dialógu, zvýšenie opatrení na kvalitné, udržateľné a cenovo dostupné riešenia v oblasti 

starostlivosti o závislého člena domácnosti, najmä detí vo veku do 3 rokov. 

Investície EFRR by mali byť smerované do vybudovania kultúrnej infraštruktúry v oblasti kultúrneho 

a kreatívneho priemyslu na podporu priaznivého prostredia pre rozvoj kreativity, nových produktov 

a služieb s cieľom zvýšenia uplatnenia sa na trhu práce. 

Prostredníctvom investícií EPFRV sa podporí zvýšenie počtu podnikateľských subjektov na vidieku 

prostredníctvom diverzifikácie ekonomických aktivít mimo poľnohospodárstva, zvýšenie 

zamestnanosti na vidieku prostredníctvom start-up podpory na začatie činnosti 
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pre poľnohospodárske mikropodniky a malé podniky a diverzifikácia ekonomického prostredia 

na vidieku. 

2.8.2 Identifikácia ukazovateľov charakterizujúcich TC 

Podrobnejšie skúmanie TC na úrovni okresov SR bolo realizované prostredníctvom nasledujúcich 

ukazovateľov: 

1. Miera evidovanej nezamestnanosti (%) 

2. Podiel nezamestnaných vo veku 15-24 na celkovom počte nezamestnaných (%) 

3. Podiel nezamestnaných vo veku 50+ na celkovom počte nezamestnaných (%)  

Charakteristika TC na úrovni krajov SR bola vyhodnotená prostredníctvom doplňujúcich 

ukazovateľov: 

1. Miera zamestnanosti 15+ (%) 

2. Miera zamestnanosti 15-64 (%) 

Uvedené ukazovatele popisujú rozloženie nezamestnanosti, resp. zamestnanosti z priestorového 

hľadiska na území SR. 

2.8.3 Vyhodnotenie ukazovateľov pre účely analýzy 
Pre popis rozloženia nezamestnanosti boli použité vstupné dáta na úrovni okresov o miere 

nezamestnanosti a počte nezamestnaných vo vekových kategóriách 15-24 ročných a vo veku nad 50 

rokov za roky 2001, 2008 a 2012, ako aj index zmeny medzi rokmi 2001 – 2008 a 2008 – 2012. Údaje 

boli prevzaté z databázy Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVaR“). 

Ukazovatele miery zamestnanosti (na úrovni NUTS3) podľa vekových kategórií boli prevzaté 

z databázy RegDat ŠÚ SR. Pre vyhodnotenie vývoja boli sledované za obdobie 2000 – 2012.  

2.8.4 Popis vyhodnotenia jednotlivých ukazovateľov a súhrnného hodnotenia za 
TC 

Najvyššia miera nezamestnanosti je z priestorového hľadiska evidovaná v okresoch južného 

a východného Slovenska. Rozdiely medzi západným a východným Slovenskom sú výrazné. Zatiaľ čo 

v okresoch západného a juhozápadného Slovenska sa miera evidovanej nezamestnanosti pohybovala 

v rozpätí 4 – 15 %, väčšina okresov južného a východného Slovenska, s výnimkou mesta Košice, 

vykazovali hodnoty od 20 do takmer 36 %. 

Pri porovnaní vývoja miery nezamestnanosti v rokoch 2001 a 2008 vidíme, že vo všetkých okresoch 

SR došlo k poklesu nezamestnanosti. Najvýznamnejší bol pokles v  okresoch južného a východného 

Slovenska. Naopak od roku 2008 (začiatok vplyvu hospodárskej krízy) po rok 2012 vo všetkých 

okresoch SR nezamestnanosť rástla, a to opäť prevažne na území južného, východného, ale aj 

severného Slovenska. Z uvedeného vyplýva, že z hľadiska nezamestnanosti najohrozenejšími 

a na hospodárske zmeny najsenzitívnejšími sú regióny južného a východného Slovenska. 

Úroveň nezamestnanosti z hľadiska vekovej štruktúry skúmame nezamestnanosť mladých (15-24 

rokov) a nezamestnanosť starších (nad 55 rokov). Obe skupiny patria medzi najviac ohrozené 

z hľadiska zamestnanosti, resp. nezamestnanosti. Pri pohľade na „nezamestnanosť mladých“ 

vyjadrenú ako podiel nezamestnaných vo veku 15-24 rokov na celkovom počte evidovaných 

nezamestnaných môžeme konštatovať, že najväčšie hodnoty v rokoch 2001, 2008 a 2012 vykazujú 

okresy na západnom, severnom a východnom Slovensku. Pri porovnaní dlhšieho časového obdobia je 

viditeľný pomerne výrazný pokles podielu nezamestnaných mladých medzi rokmi 2001 a 2008. Kým 

v roku 2001 sa táto úroveň pohybovala v rozpätí od 17 do 40 %, v roku 2008 už iba 9 – 22 %, pričom 

k poklesu došlo vo všetkých okresoch SR. Naopak, po roku 2008 badať mierny rast, keď v roku 2012 
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predstavuje podiel nezamestnaných mladých ľudí na celkovom počte nezamestnaných v rámci 

okresov Slovenska úroveň od 11 po takmer 29 %. V tomto období došlo k rastu nezamestnanosti 

mladých takmer vo všetkých okresoch SR. 

Z porovnania priestorového rozloženia nezamestnanosti vo veku nad 55 rokov vyplýva, že najväčší 

podiel nezamestnaných obyvateľov vo veku nad 55 rokov na celkovom počte nezamestnaných 

v rámci SR sa nachádza na západnom, juhozápadnom a severnom Slovensku. Z hľadiska dlhšieho 

časového vývoja je tu rovnaký trend, ako pri nezamestnanosti mladých. Medzi rokmi 2001 a 2008 

došlo vo všetkých regiónoch k pomerne prudkému nárastu a od roku 2008 do roku 2012 dochádza 

k postupnému poklesu podielu nezamestnaných vo veku 55+ na celkovom počte nezamestnaných. 

V roku 2012 sa pohybuje tento podiel v rozpätí 17 – 31 %.  

Mieru hospodárskej aktivity je možné vyjadriť aj prostredníctvom miery zamestnanosti, ktorá 

predstavuje podiel zamestnaných osôb na všetkých obyvateľoch v danej vekovej kategórii. Tento údaj 

je dostupný na úrovni samosprávnych krajov (NUTS3). 

GRAF 5 MIERA ZAMESTNANOSTI 15+ (%) 

 

Zdroj: ŠÚ SR 

V prípade miery zamestnanosti 15+ (teda obyvateľov starších ako 15 rokov) sa táto v roku 2012 

na Slovensku pohyboval od 46 (Košický kraj) po 61 % (Bratislavský kraj) v závislosti od regiónu. Z grafu 

môžeme vidieť, že od roku 2001 sa miera zamestnanosti 15+ výraznejšie nemení a dlhodobo vykazuje 

vo väčšine regiónov hodnoty okolo úrovne 50 %.  
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GRAF 6 MIERA ZAMESTNANOSTI 15-64 (%) 

 

Zdroj: ŠÚ SR 

Obdobná situácia je aj v prípade miery zamestnanosti vekovej kategórie 15-64 ročných. Prakticky 

kopíruje stav miery zamestnanosti 15+. Rozpätie sa v tomto prípade pohybuje na úrovni od cca 54 % 

v Košickom po takmer 72 % v Bratislavskom kraji. 
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Súhrnné hodnotenie za TC 

MAPA 7 SÚHRNNÉ HODNOTENIE ZA TC8 

 

Zdroj: AUREX spol. s r.o. 

Z hľadiska celkového vyhodnotenia tematického cieľa, teda po zohľadnení vplyvu všetkých 

ukazovateľov na úrovni okresov, patria medzi okresy s najvyšším skóre Košice IV a II a bratislavské 

okresy Bratislava IV, II a I. K najhorším sa radia okresy na strednom a východnom Slovensku ako 

Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Revúca a Sobrance. 
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2.9 TC9: Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek 
diskriminácii 

2.9.1 Stručný popis TC podľa oficiálnych zdrojov EÚ a z toho preferencia pre SR 

Sociálne vylúčenie môže viesť k chudobe na úrovni jednotlivca a rodiny, a tiež predstavuje 

ekonomické a finančné náklady pre spoločnosť. Vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti je trvalým 

problémom slovenskej spoločnosti a prevládajúcou príčinou nízkej životnej úrovne, sociálneho 

vylúčenia a chudoby. 

Dlhodobo nezamestnaní a iní znevýhodnení nezamestnaní sa umiestňujú na trhu práce 

problematicky, pretože stratili pracovné návyky, majú nevhodný kvalifikačný profil, z čoho plynie, že 

majú nižšiu produktivitu práce v porovnaní s ostatnými uchádzačmi. Ak sa zamestnávateľ rozhodne 

zamestnať takúto osobu, vystavuje sa riziku, že bude menej konkurencieschopný. Preto je tento 

problém väčšinou riešený formou dotácií, ktoré túto nerovnováhu kompenzujú. Problém však 

nastáva, ak je jej výška príliš vysoká. Vtedy dochádza k zneužívaniu systému a deformovaniu trhu. Ak 

je nastavená príliš nízko, je neúčinná a zamestnávateľom sa neoplatí zamestnávať znevýhodnené 

osoby. 

V oblasti sociálneho začlenenia a boja proti chudobe je potrebné zabezpečiť lepšiu koordináciu 

medzi vzdelávaním, systémami sociálnej ochrany a politikami trhu práce, aby sa zabezpečil prechod 

na trh práce pre najviac znevýhodnené osoby. 

Kľúčovými opatreniami pre ESF sú najmä aktívne začleňovanie, začleňovanie marginalizovaných 

skupín, akými sú Rómovia, boj proti diskriminácii, zlepšenie prístupu k cenovo dostupným, 

udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného 

záujmu, podpora sociálneho hospodárstva a sociálnych podnikov, ako aj stratégie miestneho rozvoja 

vedeného komunitou. 

Kľúčové opatrenia pre EFRR sú zamerané predovšetkým na investície do zdravotníckej a sociálnej 

infraštruktúry, investície do podpornej infraštruktúry v oblasti starostlivosti o deti, starších 

a dlhodobej starostlivosti, podporu rozvoja sociálnych podnikov a podporu stratégií miestneho 

rozvoja vedeného komunitou. 

Kľúčové opatrenia pre EPFRV sú orientované do vidieckych oblastí na akceleráciu miestneho rozvoja 

vedeného komunitou (stratégie miestneho rozvoja LEADER). 

Prioritou Slovenska v tejto oblasti je zlepšenie prístupu k vysoko kvalitnému a inkluzívnemu 

predškolskému a školskému vzdelávaniu marginalizovaných komunít, vrátane Rómov. V rámci boja 

proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu si špecifickú pozornosť vyžaduje integrácia marginalizovaných 

rómskych komunít (ďalej len „MRK“). Podporou komunitných centier pre zraniteľné skupiny je 

potrebné zlepšovať prístup k pracovným príležitostiam, podporovať komunitný rozvoj a komunitné 

služby. V rámci podpory osôb so zdravotným postihnutím je nevyhnutné vytvárať podmienky 

pre uplatňovanie rovnosti príležitostí, prijímania opatrení na prevenciu a prekonávanie rôznych 

foriem znevýhodnení a boja proti diskriminácii. V oblasti zdravotnej starostlivosti a verejného zdravia 

je žiaduce integrovaním a zefektívnením zdravotných služieb zvýšiť prístup ku kvalitnej zdravotnej 

starostlivosti, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety.  

Investície ESF by mali prispieť k vytvoreniu systémových opatrení a inovačných riešení zameraných 

na ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, zintenzívneniu prechodu inštitucionálnej 

starostlivosti na komunitnú, zvýšeniu účasti detí najmä z marginalizovaných rómskych komunít 
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na predprimárnom vzdelávaní, zlepšeniu prístupu ku kvalitnému a desegregovanému vzdelávaniu, 

zvýšeniu prístupu k pracovným príležitostiam s osobitným dôrazom na zvýšenie kvality v službách 

zamestnanosti, nediskriminačný prístup a odbornú prípravu, k vytvoreniu systémových opatrení 

v oblasti bývania pre ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, posilneniu prevencie 

a eliminácie diskriminácie, zvýšeniu prístupu marginalizovaných skupín k zdravotnej starostlivosti 

a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety 

prostredníctvom rozšírenia siete komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej výchovy a zvýšeniu 

prístupu k zdravotnej starostlivosti a preventívnej zdravotnej starostlivosti s dôrazom na primárny 

kontakt a integrovanie zdravotníckych služieb. 

Prostredníctvom investícií EFRR by sa mal zabezpečiť prístup k starostlivosti v predškolských 

zariadeniach, k zlepšeniu prístupu detí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít 

k vzdelávaniu a starostlivosti v predškolských zariadeniach v obciach s prítomnosťou MRK, zvýšeniu 

zamestnanosti podporu subjektov sociálnej ekonomiky v území s prítomnosťou MRK, k zlepšeniu 

prístupu obyvateľov MRK k sociálnej infraštruktúre, zlepšeniu kvality života obyvateľov separovaných 

a segregovaných MRK zabezpečením prístupu k pitnej a úžitkovej vode, zlepšeniu dostupnosti 

bývania prispievajúceho k zvýšenej kvalite života v mestách a mestských oblastiach, zintenzívneniu 

prechodu inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú, zlepšeniu integrácie zdravotných služieb 

prostredníctvom inovovanej zdravotníckej infraštruktúry, zvýšeniu záujmu verejných a súkromných 

subjektov o miestne potreby a možnosti prostredníctvom podpory miestneho rozvoja vedeného 

komunitou. 

Investície EPFRV by mali napomôcť predovšetkým ku zvýšeniu kvality života na vidieku 

prostredníctvom investícií do malých infraštruktúrnych projektov a miestnych služieb, k zvýšeniu 

záujmu verejných a súkromných subjektov o miestne potreby a možnosti prostredníctvom podpory 

miestneho rozvoja vedeného komunitou, zlepšeniu ekonomického prostredia vo vidieckych 

oblastiach vrátane súvisiacej miestnej infraštruktúry a k zlepšeniu podmienok pre rozvoj vidieckeho 

cestovného ruchu a tvorbu pracovných miest na vidieku. 

Kľúčové problémy v oblasti sociálneho začlenenia a boja proti chudobe, ktorým musí SR 

v nasledujúcom období čeliť sú: chudoba a sociálne vylúčenie MRK, riziko sociálneho vylúčenia osôb 

so zdravotným postihnutím, sociálna exklúzia vidieka, nízka úroveň sociálnej ekonomiky, nízka 

efektívnosť zdravotníctva a úroveň verejného zdravia, deinštitucionalizácia sociálnej starostlivosti 

a náhradnej starostlivosti a zvyšovanie profesionality výkonu sociálnej práce. 

2.9.2 Identifikácia ukazovateľov charakterizujúcich TC 

Vyhodnotenie úrovne okresov SR v rámci TC bolo realizované prostredníctvom nasledovných 

ukazovateľov: 

1. Dlhodobá nezamestnanosť - podiel dlhodobo nezamestnaných (>12m) zo všetkých 

nezamestnaných 

2. Podiel obyvateľov rómskej národnosti 

3. Počet miest v zariadeniach pre seniorov na 1 000 obyv.  

4. Počet miest v domovoch sociálnych služieb pre dospelých na 1 000 obyv.  

5. Počet miest v domovoch sociálnych služieb pre deti na 1 000 obyv. 

Pre hodnotenie stavu na úrovni krajov (NUTS3) sa posudzovali: 

1. Osoby pod hranicou chudoby na 1 000 obyv. 

2. Miera rizika chudoby 
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Uvedené ukazovatele vyjadrujú situáciu v sociálnej oblasti, najmä ohľadom sociálnych skupín 

ohrozených chudobou a marginalizovaných skupinách, pre ktoré je potrebné zabezpečiť systém 

pomoci. 

2.9.3 Vyhodnotenie ukazovateľov pre účely analýzy 

Charakteristika sociálnej situácie v okresoch SR bola hodnotená prostredníctvom podielu dlhodobo 

(> 12 mesiacov) nezamestnaných na celkovom počte uchádzačov o zamestnanie. Tento údaj bol 

sledovaný k decembru príslušného roku. Ako zdroj boli použité databázy ÚPSVaR. Sledované boli roky 

2008 a 2012, ako aj zmena v uvedenom období. Ukazovatele o počte miest v domovoch sociálnych 

služieb (r. 2008 a 2012) vyjadrujú mieru vybavenosti územia sociálnymi zariadeniami. Z dôvodu 

porovnania okresov navzájom boli základné údaje relativizované – prepočítané na podiel, resp. počet 

obyvateľov. Zdrojom údajov je evidencia ÚPSVaR. Pre vyjadrenie územnej koncentrácie rómskeho 

obyvateľstva boli použité údaje o počte obyvateľov hlásiacich sa k rómskej národnosti pri sčítaní 

domov, bytov a obyvateľov v roku 2001 a 2011. Tento údaj bol prevzatý z databázy ŠÚ SR. 

Problematika chudoby je popisovaná prostredníctvom ukazovateľov o počte osôb pod hranicou 

chudoby a miere rizika chudoby. Oba ukazovatele boli sledované za obdobie rokov 2008 a 2011, 

pričom údaje boli prevzaté z databázy ŠÚ SR. 

2.9.4 Popis vyhodnotenia jednotlivých ukazovateľov a súhrnného hodnotenia za 
TC 

Ak hovoríme o sociálnej oblasti a o skupinách najviac ohrozených sociálnym vylúčením výstižným 

ukazovateľom je dlhodobá nezamestnanosť. Popri klasickej nezamestnanosti sa stále viac dostáva 

do popredia problematika dlhodobo nezamestnaných, teda nezamestnaných, ktorí sú bez práce 12 

mesiacov a dlhšie. Slovensko patrí v rámci EÚ medzi krajiny s najvyššou mierou dlhodobo 

nezamestnaných. Problémom dlhodobo nezamestnaných býva strata pracovných návykov, keď 

po dlhšom čase majú väčšie problémy s opätovným zapojením sa do pracovného procesu. Aj ÚPSVaR 

vníma a označuje dlhodobo nezamestnaných za znevýhodnenú skupinu uchádzačov o prácu. 

Pri pohľade na rozloženie dlhodobej nezamestnanosti v rámci SR je v roku 2012 badateľný výrazný 

rozdiel medzi okresmi západného a východného Slovenska. Kým okresy na západnom 

a severozápadnom Slovensku vykazujú podiel dlhodobo nezamestnaných „iba“ 21 – 43%, vo väčšine 

okresoch južného, východného a severovýchodného Slovenska sa pohybuje tento podiel v rozpätí  

43 – 71 %. Výnimku tvoria jedine košické okresy, kde je podiel dlhodobo nezamestnaných na úrovni 

okolo 38 % (2012). 

Medzi oblasti boja proti chudobe a sociálneho začleňovania určite patrí aj problematika chudoby, 

najmä MRK v separovaných a segregovaných osídleniach. Rómovia sú druhou najpočetnejšou 

národnostnou menšinou v SR. Pri sčítaní obyvateľstva v roku 1991 sa k rómskej národnosti prihlásilo 

75 802 obyvateľov, v roku 2001 to bolo 89 920 a v roku 2011 vyše 105 738, čo predstavuje necelé  

2 % obyvateľov SR. Odhad počtu Rómov však niekoľkonásobne prevyšuje tento oficiálny údaj. Podľa 

už spomínanej štúdie Atlas Rómov (2013) žije v súčasnosti na Slovensku takmer 403 000 Rómov, t. j. 

osôb, ktorí sú považovaní okolím za Rómov, čo predstavuje cca 7,5 % populácie SR. 

Z hľadiska geografického rozloženie rómskeho obyvateľstva je najviac obyvateľov rómskej národnosti 

koncentrovaných na juhovýchodnom a východnom Slovensku, teda v Prešovskom, Košickom 

a Banskobystrickom samosprávnom kraji. 
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Zdroj: Atlas rómskych komunít 2013 

Rómska problematika predstavuje široký okruh takmer všetkých sociálnych problémov - vysoká miera 

nezamestnanosti, väčšinou dlhodobá nezamestnanosť, nízka úroveň vzdelanosti a kvalifikácie, zlých 

bytových podmienok, nižšia životná úroveň, vysoká miera sociálnej a ekonomickej deprivácie, a tomu 

zodpovedajúca úroveň chudoby, ktorá nadobúda extrémne a zhoršujúce sa podoby.  

Ďalším vážnym problémom je geografická separácia a izolácia od väčšinového obyvateľstva, čo 

prispieva k ešte väčšiemu prehlbovaniu rozdielov medzi majoritou a rómskou menšinou. 



47 

 

GRAF 7 POČET OBCÍ S RÓMSKOU KOMUNITOU 

 

Zdroj: Atlas rómskych komunít 2013 

V roku 2030 budú Rómovia tvoriť 10 % populácie SR a 16 % populácie v produktívnom, alebo 

školopovinnom veku. Podľa výberového zisťovania UNDP na Slovensku v roku 2010 je miera 

zamestnanosti rómskych mužov 20 % a žien 11 % a miera nezamestnanosti rómskych mužov je 72 % 

a žien 75 %. Priemerné náklady plynúce z vylúčenia Rómov v SR sú odhadované na 7 % HDP v roku 

2008. V rámci aktualizácie Atlasu rómskych komunít (2013) bolo v 584 obciach identifikovaných 804 

koncentrácií, v ktorých je možné životné podmienky označiť za nedôstojné a neprimerané. Obyvatelia 

týchto komunít, ktorých počet sa v súčasnosti odhaduje na približne 200 000, trpia materiálnym 

nedostatkom a sociálnou depriváciou a celkovo výrazne zníženými životnými príležitosťami. 

Ako ukázali viaceré výskumy, geografická poloha rómskych osídlení a obmedzené sociálne kontakty 

sú reálnou bariérou, ktorá sťažuje ich plnohodnotnú participáciu na ekonomicko-kultúrnom živote 

v spoločnosti. Jednou z takýchto oblastí je aj vzdelávanie. Problémom je nízka zaškolenosť detí 

zo sociálne znevýhodneného prostredia v materských školách (ďalej len „MŠ“), a to z dôvodu 

nedostatku kapacít zariadení, finančnej náročnosti a nízkej informovanosti o prínose vzdelávania 

v MŠ. Následne žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia často ukončujú ZŠ v nižšom ako 

deviatom ročníku, čo prehlbuje rozdiely v dosiahnutej vzdelanostnej úrovni a kompetenciách oproti 

majoritnej populácii. Komplexnosť problému dotvára miera zastúpenia rómskych detí v špeciálnych 

ZŠ a v špeciálnych triedach na bežných ZŠ. Ukončenie vzdelania poskytovaného špeciálnou základnou 

školou vážne limituje možnosti ďalšieho vzdelávania a uplatnenia sa na trhu práce. Jednou z príčin 

umiestňovania detí bez mentálneho postihnutia do špeciálnych tried, alebo špeciálnych škôl, je aj 
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nedostatočná diagnostika pri zápise, nedostatočné ovládanie štátneho jazyka zo strany detí, ale aj 

nepoužívanie rómskeho jazyka pri testovaní, alebo iných odborných činnostiach v rámci diagnostiky.  

Marginalizácia na trhu práce, resp. vylúčenie Rómov z formálneho trhu práce je zapríčinená, okrem 

nedostatočnej konkurencieschopnosti na trhu práce z dôvodu nízkej vzdelanostnej a kvalifikačnej 

úrovne a zručností, aj ďalšími faktormi, a to: prítomnosťou diskriminácie voči rómskemu etniku 

zo strany majority (stereotyp nespoľahlivých pracovníkov, bez pracovnej morálky, disciplíny 

a motivácie); priestorovou/geografickou lokalizáciou (koncentrácia Rómov v regiónoch s najnižšou 

pracovnou aktivitou); nízkym statusom bývania, životných podmienok a nevyhovujúcim zdravotným 

stavom; devastáciou ľudského kapitálu a stratou pracovných návykov zapríčinenou dlhodobou 

nezamestnanosťou. 

S cieľom znižovania nerovností a rozdielov medzi sociálne vylúčenými a marginalizovanými skupinami 

rómskej populácie a majoritou je nevyhnutné uplatňovať integrovaný a komplexný prístup 

v lokalitách s prítomnosťou separovaných a segregovaných MRK, ktorý umožní zlepšiť prístup 

ku kvalitnému inkluzívnemu a desegregovanému vzdelávaniu, znížiť podiel v miere nezamestnanosti, 

podporiť prístup k sociálnej infraštruktúre, zdravotnej starostlivosti a k zvýšeniu hygienických 

štandardov bývania. 

Do oblasti sociálneho zabezpečenia patrí aj vybavenosť sociálnym zariadeniami. V našom prípade 

porovnávame v rámci okresov počet miest v zariadeniach pre seniorov, v domovoch sociálnych 

služieb pre dospelých a v domovoch sociálnych služieb pre deti.  

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že z hľadiska priestorového rozloženia týchto zariadení 

v rámci SR sú tieto rozmiestnené rovnomerne.  

Ohrozenie sociálnym vylúčením sa týka aj osôb, ktorým sú poskytované sociálne služby alebo 

náhradná starostlivosť, hlavne detí, ktoré sú umiestnené v inštitucionálnych zariadeniach. 

V podmienkach SR výrazne prevláda tradičný inštitucionálny model. Z toho dôvodu je nevyhnutné 

postupne transformovať tento systém smerom k rozvoju systému sociálnych služieb a systému 

náhradnej starostlivosti, ktoré sú založené na komunitnej báze. 

Cieľom EÚ ako aj Slovenska je navyše podpora deinštitucionalizácie, t. j. prechod z veľkokapacitných 

zariadení sociálnych služieb na komunitné zariadenia s menším počtom klientov, resp. 

uprednostňovanie rodinného prostredia. Tento proces však prebieha pomaly, komunitné služby sú 

zatiaľ v prípade SR nedostatočne rozvinuté. 

Podľa EÚ SILC 2012 bolo v SR v riziku chudoby, alebo sociálneho vylúčenia celkovo 1 108 965 ľudí, čo 

predstavovalo 20,5 % na celkovom počte obyvateľov. Riziku chudoby sú vystavené najmä deti, mladí 

ľudia, osamelí rodičia, domácnosti s nezaopatrenými osobami, ľudia s prisťahovaleckým pôvodom 

a ľudia so zdravotným postihnutím. Navyše existujú celkom zrejmé rodové rozdiely, pričom ženy sú 

vo všeobecnosti viac ohrozené ako muži. 

Podľa údajov ŠÚ SR žilo v roku 2011 na Slovensku vyše 700 000 obyvateľov pod hranicou chudoby 

z pohľadu príjmovej chudoby (osoby s ekvivalentným disponibilným príjmom pod 60 % mediánu 

národného ekvivalentného príjmu), čo predstavuje takmer 13 % populácie. Najväčší podiel tvoria 

nezamestnaní (42,6 %) a viac početné rodiny - rodiny s troma a viac závislými deťmi (32,6 %). Podľa 

typu domácností sú na Slovensku chudobou najviac ohrozené domácnosti s dvoma dospelými 

a troma či viac deťmi, a tiež neúplné domácnosti.  

Z regionálneho pohľadu najviac obyvateľov pod hranicou chudoby žilo v roku 2011 v Prešovskom kraji 

(164 347), čo predstavovalo až 23 % z celkového počtu obyvateľov pod hranicou chudoby v SR. 
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Nasleduje Košický, Banskobystrický a Nitriansky kraj, v ktorých žilo okolo 100 000 osôb pod hranicou 

chudoby (cca 14 % podiel zo SR). Najnižší počet „chudobných“ bol zaevidovaný v Bratislavskom kraji 

a to na úrovni necelých 43 000 osôb. 

GRAF 8 OSOBY POD HRANICOU CHUDOBY 

 

Zdroj: ŠÚ SR 

Miera rizika chudoby vyjadruje podiel osôb s ekvivalentným disponibilným príjmom pod 60 % 

mediánu národného ekvivalentného príjmu. 
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GRAF 9 MIERA RIZIKA CHUDOBY (%) 

 

Zdroj: ŠÚ SR 

Sprievodným znakom chudoby a sociálneho vylúčenia je úroveň zdravotného stavu obyvateľstva. Zlý 

zdravotný stav je jednou z príčin sociálneho vylúčenia a chudoby (najmä z dôvodu následnej straty 

príjmu a nezamestnanosti). Na druhej strane, sociálne vylúčenie a chudoba je zároveň príčinou 

zhoršovania zdravotného stavu obyvateľstva žijúceho v riziku sociálneho vylúčenia a chudoby 

(zníženie zodpovednosti za vlastné zdravie, zníženie dostupnosti ku kvalitnej zdravotnej 

starostlivosti). 
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Súhrnné hodnotenie za TC 

MAPA 8 SÚHRNNÉ HODNOTENIE ZA TC9 

 

Zdroj: AUREX spol. s r.o. 

V celkovom vyhodnotení všetkých ukazovateľov za TC je na tom najlepšie okres Bratislava IV 

nasledovaná okresom Košice IV. Vo všeobecnosti možno povedať, že okresy na západnom Slovensku 

sú na tom lepšie, ako okresy stredného a východného Slovenska. K okresom s najhorším hodnotením 

patria Vranov nad Topľou, Trebišov a Kežmarok. 
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2.10 TC10: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj 
zručností a celoživotného vzdelávania 

2.10.1 Stručný popis TC podľa oficiálnych zdrojov EÚ a z toho preferencia pre SR 
Hlavným cieľom TC je podpora znižovania miery predčasného ukončovania školskej dochádzky 

u relevantných cieľových skupín a to podporou inkluzívneho vzdelávania a zvyšovanie podielu 

obyvateľstva, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie. Kľúčové investície ESF v rámci tohto TC 

budú smerovať do podpory zvýšenia uplatniteľnosti absolventov SŠ a VŠ a zlepšenia prepojenia 

vzdelávacieho systému s praxou, zvýšenia medzisektorovej mobility pracovníkov a podpory 

medzinárodných výskumno-inovačných tímov. Vo vzťahu k špecifickým odporúčaniam Rady budú 

investície smerovať do odborného vzdelávania a posilnenia poskytovania praktickej výučby priamo 

v podnikoch, vo vysokoškolskom vzdelávaní do vytvorenia programov orientovanými na pracovný trh. 

Kľúčové investície EFRR budú smerovať do podpory odovzdávania znalostí podporou spolupráce 

medzi vysokými školami, výskumnou komunitou a podnikateľským sektorom. Kľúčové investície 

EPFRV bude podpora smerovaná do posilnenia inštitucionálnych väzieb medzi odborným 

vzdelávaním a trhom práce, výskumom, podnikateľským sektorom, ako aj neziskovým sektorom. 

V nadväznosti na plnenie cieľov stratégie Európa 2020 je potrebné v rámci národného cieľa 

týkajúceho sa zníženia miery predčasného ukončovania školskej dochádzky ktorým sa stanovuje 

do roku 2020 cieľ 6 % a pre zvýšenie podielu obyvateľstva vo veku 30-34 rokov, ktorí majú ukončené 

vysokoškolské vzdelanie na 40 %. Investície ESF v rámci TC by mali zabezpečiť zvýšenie ponuky práce, 

a to najmä v oblasti odborného vzdelávania a VŠ vzdelávania, zvýšenie motivácie pedagogických 

a odborných zamestnancov na výkon učiteľského povolania, vytvorenie systému vzdelávania 

pedagogických a odborných zamestnancov, zvýšenie účasti žiakov a študentov na praktickom 

vzdelávaní priamo u zamestnávateľa, vytvorenie systému podpory a vzdelávania študentov, 

doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, aby mali záujem o pôsobenie vo VaV na Slovensku, 

zlepšenie kvality ľudských zdrojov pre potreby VVaI so zameraním na zvýšenie kvality 

vysokoškolského vzdelávania s cieľom zlepšenia úrovne absolventov a zvýšenie mobility medzi 

verejným a súkromným sektorom v oblasti VVaI. Investície EFRR by mali zabezpečiť zvýšenie miery 

spolupráce s kľúčovými odvetviami priemyslu zo strany akademickej obce a výskumnými komunitami 

a zlepšenie zapojenia podnikov do vzdelávania. Investície EPFRV by mali zabezpečiť zvýšenie počtu 

pracovníkov a manažérov rôznych typov pôdohospodárskych podnikov vyškolených v oblastiach 

zameraných na potrebu produkcie s vyššou pridanou hodnotou a vyššou kvalitou, ktoré posilnia 

konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. 

Jedným z dôvodov vysokej štrukturálnej nezamestnanosti v SR je neadekvátny systém vzdelávania, 

ktorý v nedostatočnej miere reaguje na potreby trhu práce. Najpočetnejšou skupinou uchádzačov 

o zamestnanie sú mladí ľudia. Na druhej strane svedčí o vysokej neefektívnosti systému vzdelávania, 

ktorý neodkáže pripraviť dostatočné množstvo absolventov, ktorí by boli prínosom pre prax už 

po nástupe do prvého zamestnania. Nízka kvalita sa dotýka systémov na všetkých úrovniach 

vzdelávania a je daná predovšetkým kvalitou procesov vzdelávania a nekvalitným obsahom 

vzdelávania, ktorý plne nereflektuje potreby trhu práce a požiadavky zamestnávateľov. Prejavom 

nízkej kvality na systémovej úrovni je nedostatok kvalitných pedagógov, ktorí sú nedostatočne 

motivovaní sa vzdelávať, inovovať obsah a formu vzdelávania so súčasnými trendmi. Problematickou 

oblasťou je aj nedostatočné priestorové, materiálne a technické vybavenie inštitúcií vzdelávania 

vrátane podmienok inkluzívneho vzdelávania.  

Vo vzťahu k špecifickým odporúčaniam Rady pre SR a Pozičnému dokumentu EK je v SR potrebné 

zlepšiť prístup k celoživotnému vzdelávaniu a zvýšiť význam systémov vzdelávania pre potreby 

pracovného trhu. V tejto súvislosti bude potrebné aj posilniť systém overovania odbornej 
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spôsobilosti a zaviesť systém overovania kvality poradenských služieb. Pre zvýšenie atraktivity 

učiteľského povolania je žiaduce prijať opatrenia s cieľom prilákať mladých ľudí k učiteľskej profesii 

a skvalitniť prípravu budúcich pedagógov, ako aj podporovať zvyšovanie profesijných kompetencií 

pedagógov v praxi. V odbornom vzdelávaní a príprave je potrebné posilniť zavádzanie prvkov 

duálneho systému vzdelávania a poskytovanie praktickej výučby priamo u zamestnávateľov. 

Vo vysokoškolskom vzdelávaní je žiaduce vytvoriť a podporovať profesijne orientované bakalárske 

programy. Zámerom je aj zintenzívniť úsilie o zlepšenie prístupu ku kvalitnému inkluzívnemu 

vzdelávaniu, a to prostredníctvom skvalitneniu a obsahu, foriem vzdelávania a prípravy 

pedagogických a odborných zamestnancov. 

Popri formálnom vzdelávaní je nevyhnutné zamerať investície aj na zvýšenie nízkej účasti ľudí 

na celoživotnom vzdelávaní tak, aby vedeli reagovať na meniace sa potreby trhu práce a prispôsobiť 

sa im. Na Slovensku sú stále veľké nedostatky prepojenia vzdelávacieho systému s praxou a zvýšenia 

medzisektorovej mobility pracovníkov.  

V dnešnej dobe platí, že čím má človek vyšší stupeň vzdelania, tým sa viac zapája do aktivít v ďalšom 

vzdelávaní. Ľudia, ktorí sa najviac potrebujú ďalej vzdelávať, sa nevzdelávajú a naopak. 

Na celoživotnom vzdelávaní v SR participuje necelých 5 % ekonomicky aktívnych obyvateľov (ďalej 

len „EAO“) vo veku 25-64 rokov . Účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní v SR bola v roku 2011 

na úrovni 3,9 %, pričom v priemere za EÚ bola na úrovni 8,9 %. 

Rovnováha na trhu práce je negatívne ovplyvňovaná aj demografickým vývojom v SR. Ten je 

charakteristický poklesom pôrodnosti a starnutím populácie. V súčasnosti existuje nedostatok 

pracovných síl v niektorých profesiách, ktorý sa bude ďalej prehlbovať. Formou celoživotného 

vzdelávania je preto potrebné podporovať aj doplnenie chýbajúcich kľúčových pracovných miest 

mladými pracovníkmi, a to prostredníctvom motivačných programov, ako aj uplatnenie sa starších 

ľudí na trhu práce prostredníctvom získavania nových zručností. Nosnou ideou pri všetkých aktivitách 

v oblasti celoživotného vzdelávania však musí byť jeho prepojenosť na potreby trhu práce 

a požiadavky zamestnávateľov vrátane ich spolupráce na poskytovaní vzdelávania, tvorbe jeho 

obsahu a účasti na poradenstve pre dospelých. 

V rámci rozvoja vidieka je v podmienkach Slovenska potrebné posilniť inštitucionálne väzby medzi 

odborným vzdelávaním a trhom práce a zamerať sa na adresné a cielené odborné vzdelávanie úzko 

previazané s vopred identifikovanými potrebami potenciálnych prijímateľov. Prostredníctvom 

vzdelávacích a informačných aktivít sa posilnia kľúčové kompetencie obyvateľov vidieka 

pre osobnostný rast a rozvoj podnikateľského myslenia. 

Investície ESF je potrebné orientovať predovšetkým do zvýšenia kvality inkluzívneho rozmeru 

vzdelávania na ZŠ a SŠ reflektujúc potreby trhu práce s dôrazom na podporu odborného vzdelávania 

a prípravy, zvýšenia kvality odborného vzdelávania a zavedenia prvkov duálneho systému 

vzdelávania, zvýšenia kvality vysokoškolského vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov v oblasti VaV 

s cieľom dosiahnuť prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami trhu práce, zvýšenia kvality 

a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovania 

a zvyšovania kvalifikácie s prepojením na potreby trhu práce, zvýšenia atraktivity učiteľskej profesie 

a zavedenia systémov hodnotenia kvality vzdelávania.  

Investície EFRR by mali napomôcť k zvýšeniu kvality  a dostupnosti predprimárneho vzdelávania, 

vrátane inkluzívneho vzdelávania, zvýšenia kvality základného vzdelávania prostredníctvom cielených 

investícií do vybavenia na získavanie zručností, zvýšenia kvality odborného vzdelávania pre potreby 

trhu práce.  
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Investície EPFRV sú určené predovšetkým do zvýšenia počtu pracovníkov a manažérov rôznych typov 

poľnohospodárskych podnikov vyškolených v oblastiach zameraných na potrebu produkcie s vyššou 

pridanou hodnotou a vyššou kvalitou, ktoré posilnia konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, 

potravinárstva a lesníctva a zároveň podporia trhu prostredníctvom nových distribučných kanálov, 

krátkych reťazcov, regionálnych tržníc a pod.  

2.10.2 Identifikácia ukazovateľov charakterizujúcich TC 

Vyhodnotenie úrovne okresov SR v rámci TC bolo realizované prostredníctvom nasledovných 

ukazovateľov: 

1. Počet žiakov na ZŠ na 1000 obyv.  

2. Počet stredoškolákov na 1000 obyv. 

3. Podiel študentov na VŠ na celkovom počte VŠ študentov v SR 

4. Podiel obyvateľov vo veku 30-34 rokov s VŠ vzdelaním 

Stanovené ukazovatele vyjadrujú situáciu o počte žiakov na jednotlivých stupňoch vzdelania 

a charakterizujú vzťah medzi úrovňou vzdelania a schopnosťou zamestnať sa. 

2.10.3 Vyhodnotenie ukazovateľov pre účely analýzy 

Uvedené ukazovatele opisujú geografické rozloženie študentov a vývoj počtu podľa jednotlivých 

kategórií vzdelávania v rámci okresov SR. Ako zdroj údajov o počte študentov boli použité databázy 

ÚIPŠ. Údaje boli hodnotené za roky 2008 a 2012. Tiež bol vyhodnocovaný index zmeny medzi týmito 

rokmi. 

Obyvateľstvo trvalo bývajúce vo veku 30-34 rokov s vysokoškolským vzdelaním reflektuje na hlavný 

cieľ stratégie Európa 2020, ktorým je zvýšiť práve podiel ľudí vo veku 30 – 34 rokov, ktorí ukončili 

terciárne vzdelanie na 40 %. Údaje pre výpočet tohto ukazovateľa boli prevzaté zo ŠÚ SR (SODB 

2011). 

2.10.4 Popis vyhodnotenia jednotlivých ukazovateľov a súhrnného hodnotenia za 
TC 

Téma vzdelávania a odbornej prípravy patrí v dnešnej dobe medzi kľúčové oblasti rozvoja každej 

spoločnosti. Vzdelávanie pokrýva všetky stupne vzdelávacieho systému – základné, stredné, vysoké 

a ďalšie vzdelávanie. Najakútnejším problémom v súčasnosti je nesúlad medzi vzdelávacím systémom 

a potrebami na pracovnom trhu. Územne sa tento problém týka celého územia Slovenska. Ďalšou 

témou v oblasti vzdelávacieho procesu je problematika celoživotného vzdelávania, ktoré je čoraz 

nevyhnutnejšie z dôvodu udržania si kvalifikačnej úrovne v rýchlo sa meniacom prostredí. Slovensko 

patrí v rámci EÚ 27 medzi krajiny s najnižšou úrovňou celoživotného vzdelávania. Aj v tomto prípade 

ide o celoslovenský problém. 

Demografický vývoj, trend uprednostňovania všeobecného vzdelávania pred odborným, ale aj 

nedostatok informácií žiakov ŽS o odbornom vzdelávaní a príprave spôsobili klesajúci záujem 

o odborné vzdelávanie a pokles počtu žiakov nastupujúcich na stredné odborné školy (ďalej len 

„SOŠ“). Gymnáziá sú jediným druhom škôl, v ktorom počet žiakov rástol aj pri klesajúcom 

demografickom vývoji. V roku 2019 čaká gymnáziá fáza poklesu žiakov o cca. 30 % do roku 2022. 

Záujem o SOŠ dosiahol horizont v polovici 90-tych rokov, odvtedy prevláda klesajúca fáza, ktorá bude 

pokračovať približne do roku 2021, keď tieto školy bude opúšťať o 27 % absolventov menej ako 

v súčasnosti. 
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Pri porovnaní počtu študentov ZŠ z priestorového hľadiska SR vidíme, že najväčší počet žiakov 

na 1 000 obyvateľov sa nachádza v okresoch severného a východného Slovenska, kde sa v roku 2012 

tento počet pohybuje v rozmedzí od 87 až 131 žiakov na 1 000 obyvateľov. V ostatných okresoch je 

tento počet nižší a pohybuje sa od 44 do 80. Na druhej strane, pri porovnaní vývoja medzi rokmi 2008 

a 2012, vidíme, že prakticky vo všetkých okresoch SR s výnimkou okresov bratislavského kraja došlo 

k poklesu počtu žiakov na ZŠ. Najvýraznejší bol tento pokles v okresoch Humenné (-17,82 %), 

Medzilaborce (-16,63 %), Považská Bystrica (- 15,71 %) a Veľký Krtíš (- 15,07 %). 

V prípade počtu študentov na SŠ prepočítaných na 1 000 obyvateľov môžeme pozorovať najvyššiu 

koncentráciu v okresoch krajských miest a naopak najnižšie hodnoty v okresoch susediacich 

s okresmi, v ktorých je sídlo kraja. Uvedené svedčí o lokalizácii SŠ predovšetkým do krajských, resp. 

väčších okresných miest. Z geografického hľadiska je počet študentov na 1 000 obyvateľov 

rovnomerne rozmiestnený medzi okresmi západného, stredného a východného Slovenska. Z dlhšieho 

časového hľadiska dochádza medzi rokmi 2008 až 2012 k poklesu počtu žiakov na SŠ, prepočítaný 

na 1 000 obyvateľov, na celom území SR a to od 3,5 % v okrese Medzilaborce až po vyše 53 % 

v okrese Košice III. 

Systém vzdelávania uprednostňuje encyklopedické vedomosti pred rozvíjaním praktických zručností 

a postojov žiakov. Žiaci nedokážu dostatočne vedomosti využiť v praktickom živote 

a v medzinárodných meraniach dosahujú výsledky nižšie, ako je priemer EÚ. SR dlhodobo eviduje 

relatívne nízku úspešnosť 15-ročných žiakov v medzinárodných meraniach PISA (2003 – 2012). 

Zvýšenú pozornosť si vyžaduje predovšetkým oblasť matematickej, prírodovednej a finančnej 

gramotnosti, ako aj rozvoj jazykových a IKT kompetencií žiakov. 

Hlavným problém odborného vzdelávania a prípravy je, že nie je vytvorený systém prípravy 

kvalifikovanej pracovnej sily na potreby trhu práce. Za posledné dva roky sa znížil podiel žiakov SOŠ 

vykonávajúcich praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľov z 5,75 % na 3,8 %. 

Na základe údajov z činnosti Štátnej školskej inšpekcie majú nedostatky školy vo vnútornom systéme 

kontroly a hodnotenia, v ktorom často chýbajú určené stratégie, priority, kauzálna analýza javov, 

nástroje hodnotenia. Sústavne pretrváva nedostatok finančných prostriedkov na printovú a digitálnu 

podobu kvalitných prakticky využiteľných učebníc, učebných textov a pracovných zošitov. Proces 

schvaľovania učebníc, učebných textov a pracovných zošitov je zdĺhavý a administratívne náročný. 

Zároveň je potrebné vytvoriť predpoklady pre pôsobenie profesijných organizácií zriadených 

osobitným zákonom v rámci podpory duálneho systému odborného vzdelávania a prípravy mladých 

ľudí na povolanie. V oblastiach, kde takéto profesijné organizácie nepôsobia, je potrebné vytvoriť 

predpoklady na vznik nových organizácií, ktoré by v príslušných oblastiach pôsobili v rámci podpory 

duálneho systému odborného vzdelávania a prípravy mladých ľudí na povolanie. Ďalej je žiaduce 

vytvoriť mechanizmus pre zber dát o pracovných pozíciách (resp. nadväzujúcom odbore štúdia) 

absolventov stredných škôl tri roky po ukončení strednej školy a vytvoriť mechanizmus, ktorý bude 

zabezpečovať interpretáciu týchto dát a zabezpečovať národné know-how pre anticipáciu potrieb 

trhu práce na základe ďalších dát a najmä dotazníkového zisťovania dopytu zamestnávateľov 

po pracovnej sile. 

Čo sa týka problematiky vysokoškolského vzdelávania, táto má v dnešnej dobe neustále významnejšie 

postavenie a kvalitné VŠ sú nevyhnutným predpokladom pre hospodársky rast založený na rozvoji 

služieb a produktov s vyššou pridanou hodnotou v každej krajine. Z priestorového hľadiska sú VŠ 

na Slovensku lokalizované predovšetkým v okresoch, ktoré sú aj sídlami krajov. Najvyšší podiel VŠ 

študentov bol v roku 2012 koncentrovaný v bratislavskom okrese Bratislava I (takmer 18 %), pričom 

počet študentov VŠ vo všetkých bratislavských okresoch predstavoval vyše 37 % všetkých študentov 
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VŠ na Slovensku. Viac ako 10%-ný podiel sa nachádza ešte v okresoch Košice I (10,5 %) a Nitra 

(10,2 %). 

Počet VŠ za posledných 20 rokov narástol z 11 na súčasných 37. Počet študentov sa zvýšil zo 63 tisíc 

na takmer 250 tisíc. Na fakulty spoločensko-vedných odborov sa hlási stále čoraz viac ľudí, hoci je trh 

profesiami právnikov, manažérov a ostatných absolventov týchto odborov presýtený a trpí akútnym 

nedostatkom absolventov odborov technického zamerania. Ročne štúdium v SR ukončí vyše 70-tisíc 

absolventov spolu v dennej aj externej forme vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského 

vzdelávania. 

Zámerom je, aby VŠ pri vytváraní študijných programov trvale kládli najvyšší dôraz na profil 

absolventa a výsledky vzdelávania. V rámci snahy o zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania sa 

ako najvýznamnejšie nástroje predpokladá podpora podnikateľských, inovačných a riešiteľských 

schopností v osnovách vyššieho vzdelávania, ako aj projektov na zmenu opisov študijných odborov 

podľa požiadaviek zamestnávateľov, organizovanie odborných praxí študentov a odborných stáží 

vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov v zamestnávateľskom sektore v súlade s cieľmi 

a opatreniami definovanými v stratégií RIS3. Spolupráca so zamestnávateľmi je nevyhnutnou 

podmienkou zlepšenia kvality vysokoškolských absolventov a ich uplatnenia sa na trhu práce. 

Hlavným cieľ stratégie Európa 2020 v oblasti vzdelávania je zvýšiť podiel ľudí vo veku 30-34 rokov 

s ukončeným terciárnym vzdelanie na 40 %. Na základe údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 

v roku 2011 vyplýva, že túto úroveň dosahujú na Slovensku okresy Bratislava V, Bratislava IV, Senec 

a Bratislava I. V ostatných okresoch sa táto úroveň pohybuje v rozpätí 12 až 39 %. Najnižší podiel 

obyvateľov s VŠ vzdelaním je evidovaný v okresoch Revúca, Veľký Krtíš a Kežmarok. 
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Súhrnné hodnotenie za TC 

MAPA 9 SÚHRNNÉ HODNOTENIE ZA TC10 

 

Zdroj: AUREX spol. s r.o. 

Z pohľadu súhrnného vyhodnotenia sa najlepšie umiestnil okres Bratislava I nasledovaný okresmi 

Košice I a Námestovo. Kým v okrese Bratislava I sa prejavil vysoký podiel VŠ študentov, v okrese 

Košice I je najvyšší počet stredoškolákov prepočítaný na 1 000 obyvateľov a v Námestove je najviac 

žiakov ZŠ v prepočte na 1 000 obyvateľov. Väčšina zvyšných okresov sa pohybuje v spodnej polovici 

hodnotenia. Najnižšie hodnoty vykazujú okresy Košice III, Partizánske a Detva. 
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2.11 TC11: Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy 
a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy 

2.11.1 Stručný popis TC podľa oficiálnych zdrojov EÚ a z toho preferencia pre SR 
Prioritou EÚ v oblasti verejnej správy je posilňovať inštitucionálne a administratívne kapacity 

na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach a podporovať zásady dobrej správy. K zvyšovaniu 

produktivity a posilňovaniu konkurencieschopnosti prispieva aj znižovanie regulačnej 

a administratívnej záťaže a podporovanie prísnych noriem transparentnosti, bezúhonnosti 

a zodpovednosti vo verejnej správe. 

Problematika efektívnosti verejnej správy a verejného sektora si vyžaduje integrovaný prístup, ktorý 

by riešil inštitucionálne nedostatky v administratíve ako celok, a nezameriaval by sa na jednotlivé 

sektory a projekty. Dôležitými aspektmi bude strategické plánovanie, činnosti súvisiace so zberom 

informácií a ich hodnotením vrátane prístupov riadenia založeného na výsledkoch, ľudské zdroje, 

kapacity na vykonávanie právnych predpisov EÚ, ako aj kapacity na realizáciu reforiem a verejných 

programov investícií a na znižovanie administratívnej záťaže. 

Kľúčové opatrenia pre ESF by sa mali orientovať na investície do inštitucionálnych kapacít 

a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb, budovanie kapacít zainteresovaných strán, 

ktoré pôsobia v oblasti politiky zamestnanosti, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a sociálnej 

politiky, ako aj odvetvových a územných zväzkov na účely podnietenia reforiem na vnútroštátnej, 

regionálnej a miestnej úrovni. 

Slovensko potrebuje prijať opatrenia, vrátane zmeny zákonov o štátnej a verejnej službe, s cieľom 

posilniť nezávislosť verejnej služby a zlepšiť vo verejnej správe riadenie ľudských zdrojov, posilniť 

analytické kapacity kľúčových ministerstiev, posilniť analytické a auditorské kapacity daňovej správy 

a realizovať opatrenia na zlepšenie justičného systému.  

Vo vzťahu k plneniu cieľov NPR je potrebné uskutočniť reformu verejnej správy zameranú 

na optimalizáciu systémov s cieľom zefektívniť činnosti a priniesť lepšie služby občanom 

a podnikateľom, podporiť elektronizáciu procesov a posilniť budovanie administratívnych kapacít 

vo všetkých štruktúrach verejnej správy a vytvoriť analytické kapacity pre tvorbu politík a podporu 

implementácie reformy na kľúčových rezortoch. 

Kľúčovým nástrojom realizácie stratégie zefektívnenia verejnej správy sú projekty eGovernmentu, 

realizované v rámci TC2, ktoré nadväzujú na koncepciu reformy verejnej správy a budú podporovať 

jednotlivé etapy jej implementácie. Pre zabezpečenie úzkeho prepojenia aktivity TC2 (eGovernment) 

a TC11 (redizajn procesov) budú relevantné projekty riadené koordinovaným spôsobom. 

Investície ESF by mali byť predovšetkým zamerané na zvýšenie investícií do inštitucionálnych kapacít 

a  efektívnosti služieb verejnej správy, zabezpečenie integrácie a optimalizácie procesov verejnej 

správy, vybudovanie a posilnenie činnosti analytických kapacít rezortov verejnej správy, 

zabezpečenie efektívnejšieho riadenia ľudských zdrojov, posilnenie kapacít a zvýšenie spolupráce 

so sociálnymi a ekonomickými partnermi a občianskou spoločnosťou, zvýšenie efektivity justičného 

systému, finančnej správy, verejného obstarávania, podpora opatrení na vymožiteľnosť práva, boj 

proti korupcii a na podporu otvorenosti a transparentnosti vo verejnej správe. 

2.11.2 Identifikácia ukazovateľov charakterizujúcich TC 

Vyhodnotenie úrovne okresov SR v rámci TC bolo realizované prostredníctvom nasledovných 

ukazovateľov: 

1. Počet zamestnancov vo verejnej správe 
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2. Podiel zamestnancov vo verejnej správe na celkovom počte zamestnancov 

Uvedené ukazovatele popisujú úroveň zamestnanosti vo verejnej správe a kapacity verejne správy 

v jednotlivých okresoch SR. 

2.11.3 Vyhodnotenie ukazovateľov pre účely analýzy 

Pre výpočet ukazovateľov o počte a podiele zamestnancov vo verejnej správe boli použité vstupné 

dáta na úrovni okresov o priemernom evidenčnom počte zamestnancov v odvetví vo verejnej správe 

za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac. Údaje boli prevzaté z databázy ŠÚ SR (RegDat). Pre 

vyjadrenie trendov vývoja v daných ukazovateľoch boli posudzované údaje za roky 2002 a 2012. 

2.11.4 Popis vyhodnotenia jednotlivých ukazovateľov a súhrnného hodnotenia za 
TC 

V záujme podpory štrukturálnych úprav je dôležité posilňovať inštitucionálne a administratívne 

kapacity na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach a podporovať zásady dobrej správy. 

K zvyšovaniu produktivity a posilňovaniu konkurencieschopnosti prispieva aj znižovanie regulačnej 

a administratívnej záťaže a podporovanie prísnych noriem transparentnosti, bezúhonnosti 

a zodpovednosti vo verejnej správe. V tejto súvislosti by sa mal prvoradý dôraz klásť na znižovanie 

administratívnej záťaže občanov a podnikov a zvyšovanie transparentnosti, bezúhonnosti a kvality 

verejnej správy, ako aj jej efektívnosti pri poskytovaní verejných služieb.  

Najvyšší počet zamestnancov verejnej správy za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac (štatistika 

ŠÚ SR) je sústredený do okresov krajských miest, v ktorých sa nachádza najviac inštitúcií štátnej 

správy a samosprávy. V roku 2012 bolo absolútne najviac zamestnancov registrovaných v okrese 

Bratislava I a to v počte 11 200. Vo zvyšných krajských okresoch sa tento počet pohybuje v rozpätí 

3 000 – 5 450 zamestnancov. 

Najviac zamestnancov vo verejnej správe v prepočte na celkovom počte zamestnancov pôsobí 

v okresoch juhovýchodného a východného Slovenska, čo je spôsobené vyššou nezamestnanosťou 

v týchto okresoch. V okresoch Poltár a Sobrance predstavoval tento podiel v roku 2012 viac ako 50 %. 

Vo väčšine okresov sa však podiel zamestnancov vo verejnej správe na celkovom počte 

zamestnancov pohybuje v rozpätí  5 – 15 %. 
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Súhrnné hodnotenie za TC 

MAPA 10 SÚHRNNÉ HODNOTENIE ZA TC11 

 

Zdroj: AUREX spol. s r.o. 

Po zohľadnení ukazovateľov v danej PO, najvyššie hodnoty dosahujú okresy Bratislava I, Sobrance 

a Poltár. Zatiaľ čo v Bratislave I je tento stav daný veľkým počtom zamestnancov vo verejnej správe 

z dôvodu výkonu funkcií hlavného mesta SR, v okresoch Sobrance a Poltár je to spôsobené veľkým 

nárastom počtu zamestnancov vo verejnej správe, ako aj vysokým podielom zamestnancov 

vo verejnej správe na celkovom počte zamestnancov v okrese. Väčšina zvyšných okresov sa 

umiestnila v dolnej polovici škály +3, -3. Najnižšie hodnoty vykazujú okresy Púchov, Košice II, Košice 

IV a Medzilaborce. 
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3 Prioritné oblasti Partnerskej dohody a tematické ciele 
3.1 PO1: Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie 
Prioritná oblasť je zameraná na zlepšenie inovačného prostredia v nasledujúcich oblastiach: 

 Výskumný, vývojový a inovačný (ďalej len „VVaI“) potenciál - SR potrebuje výrazne 

zvýšiť mieru internacionalizácie, s dôrazom na zapojenie sa do Európskeho 

výskumného priestoru (ďalej len „ERA“), prepojiť vzdelávanie, VVaI a zvýšiť 

spoluprácu s podnikateľským sektorom, konsolidovať a prepájať existujúcu výskumnú 

infraštruktúru (napr. výskumné centrá, univerzitné vedecké parky a pod.) založené v 

programovom období 2007 – 2013 a podporovať aktivity interdisciplinárnych, 

multisektorových excelentných výskumných tímov tak, aby sa dosiahol maximálny 

pridaný efekt pre spoločnosť a hospodársku prax. Rovnako je potrebné zabezpečiť 

dostatok vedcov, mladých výskumníkov a inovátorov, posilniť spoluprácu medzi 

vzdelávacími a výskumnými inštitúciami a podnikateľským sektorom, podporiť VVaI 

kapacity v podnikoch a sieťach, vrátane klastrov a technologických platforiem; 

 Konkurencieschopnosť MSP - podporovať nové podnikateľské modely a 

internacionalizáciu MSP, zvyšovať podnikanie, zlepšiť prístup k financovaniu; 

 Naplno využiť potenciál IKT - zvýšiť angažovanosť podnikov v digitálnej ekonomike, 

zaviesť inteligentnú elektronickú verejnú správu, zvýšiť dostupnosť širokopásmového 

internetu a penetráciu IKT, ako aj zlepšiť digitálne zručnosti; 

 Ľudské zdroje - reštrukturalizovať stredoškolské a vysokoškolské vzdelávanie a 

odbornú prípravu tak, aby efektívne reagovali na potreby trhu práce.11. 

Prioritná oblasť zahŕňa nasledovné tematické ciele: 

 TC1: Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií; 

 TC2: Zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania a kvality; 

 TC3: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora poľnohospodárstva (v prípade 

EPFRV) a sektora rybárstva a akvakultúry (v prípade ENRF); 

 TC10: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností 

a celoživotného vzdelávania. 

TC1: Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií 

V roku 2011 celkové výdavky na VaV predstavovali len 0,63 % HDP (EÚ15 2,12 % a V4 1,27 %). 

Dôvodom tohto stavu je najmä nízka úroveň súkromných investícií do VaV. Celkovo od roku 2005 

podiel priemyslu na finančnej stimulácii VaV poklesol z 54 % na 35 % a v roku 2010 predstavoval len 

0,27 % HDP. Do roku 2020, aj v zmysle stratégia Európa 2020, chce SR zvýšiť podiel výdavkov na VVaI 

minimálne na 1,2 % z HDP tak, aby podiel verejných a súkromných zdrojov bol 1:2. Na splnenie tohto 

cieľa bude potrebné konsolidovať a rozšíriť VaI infraštruktúru a podporiť investovanie 

prostredníctvom inteligentnej špecializácie. 

TC2: Zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania a kvality 

Odvetvia digitálnej ekonomiky (ďalej len „DE“) ponúkajú dostatok voľných a najlepšie platených 

pracovných miest. Používanie IKT zásadne zvyšuje produktivitu práce ľudí na pracovisku, mobilitu 

                                                           

11 Zdroj: Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020, február 2014 
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a kvalitu voľného času. Stratégia Európa 2020 pripisuje IKT 50 %-ný podiel na hospodárskom raste EÚ 

za posledných 15 rokov a považuje DE za hlavný motor pokrízového zotavenia európskeho 

hospodárstva. Odvetvia DE zamestnávali k 1. polroku 2012 v SR 56 tisíc zamestnancov (2,5 % celkovej 

zamestnanosti SR), pričom viac ako 2/3 pracovných síl je zamestnaných v MSP. Podiel DE na HDP 

(vyjadrenom v hrubej pridanej hodnote) bol 4,7 %, čím predstihol odvetvia ako je 

poľnohospodárstvo, bankový sektor a dostala sa na úroveň maloobchodu. SR patrí za posledné roky 

do skupiny lídrov v dynamike rastu HDP vytvoreného v odvetviach DE a je najrýchlejšie rastúcim 

exportérom IKT služieb. Predpokladá sa, že DE v SR bude rásť ročne o 12 %. Zároveň sa predpokladá, 

že ťahúňmi rastu budú súkromná spotreba, export IKT služieb a softvéru. Čistý export IKT služieb 

a softvéru by mal byť hlavným faktorom rastu s príspevkom dosahujúcim 51 %. SR však zaostáva 

za krajinami s najvyspelejšou DE (USA, Nórsko, Singapur), ako aj za svojimi susedmi v EÚ (Česko, 

Rakúsko) v mnohých parametroch, ako napr. nízka úroveň penetrácie širokopásmového internetu, 

najmä na vidieku, relatívne nízka angažovanosť verejnej správy a podnikov v online službách, dopyt 

po elektronických službách a penetrácia digitálnych technológií, nízke investície do VaV, ako aj 

nedostatok absolventov s potrebnými IKT zručnosťami, po ktorých je na trhu práce na základe indexu 

záujmu zamestnávateľov najväčší dopyt. 

TC3: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a sektora 

rybárstva a akvakultúry (v prípade ENRF) 

Z hodnotenia konkurencieschopnosti jednotlivých krajín Eurozóny a jej vývoja v období 1999 – 2010 

v prípade SR vyplýva dvojdielnosť medzi vývojom nákladovosti a produktivity tzv. obchodovateľného 

(z hľadiska zahraničného obchodu) a neobchodovateľného sektoru ekonomiky. Táto dvojdielnosť je 

daná dramatickým poklesom systémovej konkurencieschopnosti spracovateľského priemyslu 

v dôsledku: 

a) straty inovačného potenciálu MSP vplyvom nízkej vzájomnej kooperácie, chýbajúceho 

rozvíjania zručností, nízkeho osvojovania si/zavádzania inovácií a nových trendov, 

b) obmedzených možností financovania MSP, osobitne najmenších veľkostných kategórií 

(mikropodnikov a malých podnikov), vplyvom konzervatívneho prístupu tradičných 

komerčných poskytovateľov (bánk) a absencie alternatívnych možností financovania, 

c) nízkej motivácie populácie pre vstup do podnikania a prevažujúceho vnímania podnikania 

ako nutnosti namiesto vnímania podnikania ako príležitosti, 

d) chýbajúcej motivácie/odvahy MSP pre expanziu podnikateľských aktivít nad rámec 

konvenčných produktov a služieb, 

e) poklesu ekonomickej aktivity veľkej časti MSP vplyvom globálnej krízy a prekážok 

v podnikateľskom prostrední a ich prepadu do kategórie mikropodnikov. 

TC10: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného 

vzdelávania 

Vysoké školstvo, v spolupráci so SAV a ostatnými výskumnými organizáciami, je základom VaV 

potenciálu krajiny a poskytuje spoločnosti ďalšie špecifické služby, obvykle súvisiace s jej rozvojom 

a s rozvojom regiónu, v ktorom je príslušná VŠ lokalizovaná. Súčasným problémom systému 

vzdelávania vo väzbe na inovačnú výkonnosť SR je najmä nízka kvalita, nesúlad s požiadavkami trhu 

práce, efektívnosť a otvorenosť terciárneho vzdelávania a pravidelná aktualizácia dlhodobého 
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zámeru v oblasti vysokého školstva, s cieľom prispôsobovania sa vysokoškolskej politiky SR, potrebám 

spoločnosti a trhu12. 

3.1.1 Súhrnné vyhodnotenie všetkých ukazovateľov za danú PO 
MAPA 11 SÚHRNNÉ HODNOTENIE ZA PO1 

 

Zdroj: AUREX spol. s r.o.  

Súhrnné vyhodnotenie za predmetnú prioritnú oblasť predstavuje „súčet“ všetkých ukazovateľov 

na úrovni okresov za všetky skúmané obdobia jednotlivých ukazovateľov vrátane ukazovateľov 

vyjadrujúceho index zmeny na úrovni okresov (prepočítaných do intervalu od +3 do -3). 

Pri súhrnnom porovnaní skúmaných ukazovateľov v rámci predmetnej PO môžeme konštatovať, že 

existujú značné rozdiely na úrovni okresov (ale aj na úrovni krajov). Väčšina okresov vykázala 

mínusové hodnoty. Dominantné postavenie mali okresy na území Bratislavského kraja (Bratislava 

I a  II). Najvyššiu hodnotu vykázal okres Bratislava I. Plusové hodnoty dosiahlo spolu trinásť okresov. 

Pomerne vysoké hodnoty súhrnného ukazovateľa dosiahli aj okresy Tvrdošín, Stará Ľubovňa a Banská 

Štiavnica (viac ako 0,5), čo je spôsobené jednak špecializáciou v odvetví poľnohospodárstva 

(Tvrdošín) a nárastom počtu živnostníkov na 1 000 obyvateľov (Stará Ľubovňa, Banská Štiavnica). 

Naopak najnižšie hodnoty (menej ako -2,7) vykázali okresy Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Žiar 

nad Hronom a Ilava. 

                                                           

12 Zdroj: Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020, február 2014 



64 

 

Najväčší potenciál pre realizáciu opatrení v rámci predmetnej PO má územie Bratislavského kraja. 

Pri porovnaní na úrovni okresov to sú najmä okresy na území hl. m. SR Bratislavy. Z hľadiska krajskej 

úrovne majú významné postavenie ešte Žilinský a Prešovský kraj. Z ich územia sú to prevažne okresy 

lokalizované v severnej časti územia.  

3.1.2 Popis vyhodnotenia podľa jednotlivých TC 
TC1: Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií 

Najväčší potenciál pre realizáciu opatrení v rámci predmetného TC má územie Bratislavského kraja. 

Pri porovnaní na úrovni okresov to sú najmä okresy na území hl. m. SR Bratislavy. Z hľadiska krajskej 

úrovne majú významné postavenie ešte Košický a Žilinský kraj. V rámci nich sú to okresy, ktoré sú 

zároveň aj sídlami kraja (Košice, Žilina). Uvedené sídla zároveň patria k územiam s najväčšou 

koncentráciou vedecko-výskumnej základne (SAV, VŠ a univerzity).  

TC2: Zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania a kvality 

Najväčší potenciál pre realizáciu opatrení v rámci predmetného TC má územie Bratislavského kraja. 

Pri porovnaní na úrovni okresov to sú najmä okresy na území hl. m. SR Bratislavy. Z hľadiska krajskej 

úrovne majú významné postavenie ešte Košický a Nitriansky kraj. Pri porovnaní úrovne okresov sa 

väčším potenciálom, okrem bratislavských okresov (Bratislava I-V), vyznačujú aj okresy Košice IV 

a Topoľčany.  

Aj keď má najväčší potenciál pre realizáciu opatrení v rámci predmetného TC územie Bratislavského 

kraja, v prípade podpory informatizácie verejnej správy a samosprávy je potrebné vnímať tento 

potenciál celoplošne na celom území SR. Podpora informatizácie verejnej správy má zabezpečiť 

predovšetkým modernú, efektívnu a dostupnú verejnú správu v SR. Každá úroveň verejnej správy 

a samosprávy má špecifické potreby, ktoré je potrebné brať do úvahy pri rozhodovaní o podpore 

informatizácie verejnej správy. 

TC3: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a sektora 

rybárstva a akvakultúry (v prípade ENRF) 

Najväčší potenciál pre realizáciu opatrení v rámci predmetného TC ako celku má územie 

Bratislavského kraja. Pri porovnaní na úrovni okresov to sú najmä okresy na území hl. m. SR 

Bratislavy. Z hľadiska krajskej úrovne majú významné postavenie ešte Nitriansky a Trnavský kraj. 

Pri porovnaní úrovne okresov sa väčším potenciálom, okrem bratislavských okresov, vyznačujú aj 

okresy Dunajská Streda, Komárno, Banská Bystrica, Stará Ľubovňa a Námestovo, a to najmä v oblasti 

nárastu počtu MSP (Komárno), nárastu počtu živnostníkov (Námestovo, Stará Ľubovňa) a podielu 

a nárastu podielu zamestnancov v odvetví poľnohospodárstva, lesníctva a rybolove (Dunajská Streda, 

Banská Bystrica). Koncentrácia území s vyšším potenciálom pre realizáciu predmetných aktivít je 

rozložená po celom území SR (vo väčšine krajov existujú územia s vyšším potenciálom na realizáciu 

predmetných aktivít, s výnimkou územia Trenčianskeho a Košického kraja).  

Najväčší potenciál pre realizáciu opatrení (v prípade EPFRV) v rámci predmetného TC má územie 

Bratislavského kraja. Pri porovnaní na úrovni okresov to sú najmä okresy Bratislava I, II, V a III. 

Koncentrácia území s vyšším potenciálom pre realizáciu predmetných aktivít je značne diferencovaná 

a koncentrovaná prevažne na územie jedného kraja (Bratislavský kraj). 

Najväčší potenciál pre realizáciu opatrení (v prípade EPFRV a ENRF) v rámci predmetného TC má 

územie Nitrianskeho a Trnavského kraja. Pri porovnaní na úrovni okresov to sú najmä okresy 

Dunajská Streda a Nové Zámky. Koncentrácia území s vyšším potenciálom pre realizáciu 
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predmetných aktivít je viac rozložená po celom území SR (vo väčšine krajov existujú územia s vyšším 

potenciálom na realizáciu predmetných aktivít, s výnimkou územia Bratislavského kraja). 

TC10: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného 

vzdelávania 

Najväčší potenciál pre realizáciu opatrení v rámci predmetného TC ako celku má územie 

Bratislavského, Žilinského a Prešovského kraja. Pri porovnaní na úrovni okresov to sú najmä okresy 

na území hl. m. SR Bratislavy (Bratislava I) a okresy Košice I a Námestovo. Lokalizácia území s vyšším 

potenciálom na realizáciu opatrení v rámci predmetného TC je rozmiestnená na území väčšiny krajov 

(s výnimkou územia Trenčianskeho kraja). Zároveň existujú pomerne veľké disparity aj v rámci 

jednotlivých krajov, vo vnútri krajov, (najmä Nitriansky a Košický kraj), kde existujú územia s vyšším 

potenciálom, ale aj územia s veľmi nízkym potenciálom na realizáciu predmetných opatrení.
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3.2 PO2: Infraštruktúra pre hospodársky rast a tvorbu pracovných 
miest 

V prípade podpora udržateľnej dopravy sú prioritou EÚ Investície (z EFRR a KF) 

do nadradenej dopravnej infraštruktúry, ktoré súvisia s rozvojom integrovanej siete TEN-T 

a koncepciou multimodálneho koridoru. Oblasti podpory EÚ sú zamerané predovšetkým 

na integráciu medzi jednotlivými druhmi dopravy, zníženie skleníkových plynov, vybudovanie 

jednotného európskeho dopravného priestoru, energeticky efektívnejšie druhy dopravy, 

lepšie systémy riadenia premávky a zlepšovanie informácií a modernizáciu infraštruktúry. 

V záujme zvyšovania efektívnosti a interoperability sietí by sa investície mali uskutočňovať 

v rámci integrovaného, multimodálneho prístupu k plánovaniu sietí. Investície do pripojenia 

regiónov do komplexnej a základnej siete TEN-T by mali zabezpečiť, aby z príležitostí 

vytvorených veľkými sieťami mali prínos mestské aj vidiecke oblasti. 

Dynamika rozvoja ekonomiky na Slovensku si vyžaduje zodpovedajúci pokrok v budovaní 

dopravnej infraštruktúry. Jej ďalší rozvoj predstavuje významný potenciál pre znižovanie 

medziregionálnych disparít, a tým aj rast a rozvoj zamestnanosti, najmä v regiónoch 

s vysokou nezamestnanosťou na východe a juhu Slovenska. Dobrý stav cestnej a železničnej 

siete je dôležitý pre zlepšenie časovej dostupnosti hospodárskych centier a sídel. Je jedným 

z kľúčových faktorov pre ďalší rozvoj hospodárstva, keďže do značnej miery ovplyvňuje aj 

možnosti zlepšenia konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. 

Hlavnými opatreniami doprave sú výstavba chýbajúcich úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, 

obnova ciest I. triedy, zlepšovanie ďalších parametrov cestnej infraštruktúry v záujme vyššej 

bezpečnosti dopravy, zníženie počtu vozidiel tranzitujúcich cez mestá a obce a modernizácia 

železničných koridorov. Viac pozornosti je potrebné venovať zefektívneniu fungovania 

verejnej osobnej dopravy, vrátane podpory integrovaných dopravných systémov. 

Do popredia by sa mali dostať aj otázky trvalo udržateľnej mestskej mobility. 

V telekomunikáciách sa spoplatní využívanie frekvenčných pásiem v telekomunikačných 

službách. 

Identifikácia TC charakterizujúcich PO 

Prioritná oblasť č.2 – Infraštruktúra pre hospodársky rast a tvorbu pracovných miest zahŕňa 

opatrenia a aktivity tematického cieľa 7: Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie 

prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach. 
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3.2.1 Súhrnné vyhodnotenie všetkých ukazovateľov za danú PO 
MAPA 12 SÚHRNNÉ HODNOTENIE ZA PO2 

 

Zdroj: AUREX spol. s r.o. 

V celkovom vyhodnotení patrí najvyššia pozícia okresom hl. mesta SR Bratislava. Všetkých 

päť okresov dosiahlo hodnotu 3. Nasledujú okresy Trnava a Hlohovec. Okresy mesta Košice 

patria tiež medzi najlepšie hodnotené. Z regionálneho hľadiska sú najvyššie hodnotené 

okresy Bratislavského, Trnavského a sčasti aj Nitrianskeho kraja. Najhoršie sú na tom okresy 

južného a východného Slovenska. Najväčšie vnútroregionálne disparity vykazujú Žilinský, 

Prešovský a Košický kraj, v ktorých sú pomerne veľké rozdiely medzi okresmi. Okresy 

Medzilaborce, Snina a Sobrance majú najnižšie hodnotenie. 

3.2.2 Popis vyhodnotenia podľa jednotlivých TC 
TC7: Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových 

infraštruktúrach 

Okresy Západného Slovenska (Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj) majú najlepšie 

hodnotenie, čo sa týka dostupnosti k sledovaných dopravných zariadeniam. Opatrenia 

a aktivity by mali byť orientované na zvyšovanie dopravnej dostupnosti aj v okresoch 

ostatných krajov. Vybrané ukazovatele nesledujú kvalitu jednotlivých zariadení dopravnej 

vybavenosti, ktorú je potrebné posudzovať podľa individuálnych podmienok. 
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3.3 PO3: Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce 

Hlavným cieľom EÚ do roku 2020 v oblasti zamestnanosti je zvýšiť mieru zamestnanosti žien 

a mužov vo veku 20-64 rokov na 75 %. Prostredníctvom opatrení podporovaných z ESF bude 

podporované udržateľné začlenenie do zamestnania pri uľahčení profesijnej a geografickej 

mobility. V záujme modernizácie služieb zamestnanosti by sa ako sprostredkovatelia 

prechodu pracovnej sily, najmä k ekologickejším zručnostiam a pracovným miestam, mali 

rozvíjať nové služby a nástroje vychádzajúce z overených poznatkov. Pre úspešné opatrenia 

bude prínosom vytváranie sietí so zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami na príslušnej 

územnej úrovni a rozvoj miestnych iniciatív v oblasti zamestnanosti. Kľúčový význam má 

najmä spolupráca so zamestnávateľmi, ktorí pre mladých ľudí poskytujú miesta 

pre vzdelávanie sa na pracovisku. V prípade ESF a EPFRV bude podpora smerovaná 

na udržanie tvorby pracovných miest, najmä v mikropodnikoch a malých podnikoch. 

V oblasti sociálneho začlenenia a boja proti chudobe je potrebné zabezpečiť lepšiu 

koordináciu medzi vzdelávaním, systémami sociálnej ochrany a politikami trhu práce, aby sa 

zabezpečil prechod na trh práce pre najviac znevýhodnené osoby. 

Kľúčovými opatreniami pre ESF sú najmä aktívne začleňovanie, začleňovanie 

marginalizovaných skupín, akými sú Rómovia, boj proti diskriminácii, zlepšenie prístupu 

k cenovo dostupným, udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti 

a sociálnych služieb všeobecného záujmu, podpora sociálneho hospodárstva a sociálnych 

podnikov, ako aj stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. V oblasti vzdelávania sa 

jedná najmä o  zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky, primárnemu a 

sekundárnemu vzdelávaniu, zlepšenie kvality, efektívnosti a otvorenosti terciárneho a 

ekvivalentného vzdelávania s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň dosiahnutého 

vzdelania, ako aj rozvoj celoživotného vzdelávania. 

Kľúčové opatrenia pre EFRR sú zamerané predovšetkým na investície do zdravotníckej 

a sociálnej infraštruktúry, investície do podpornej infraštruktúry v oblasti starostlivosti 

o deti, starších a dlhodobej starostlivosti, podporu rozvoja sociálnych podnikov a podporu 

stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou. 

Kľúčové opatrenia pre EPFRV sú orientované do vidieckych oblastí predovšetkým 

na vytváranie nových malých podnikov a podpora ďalších foriem tvorby pracovných miest 

vo vidieckych oblastiach, či uľahčenie zmeny zamerania činností mimo sektoru 

poľnohospodárstva a na akceleráciu miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégie 

miestneho rozvoja LEADER). 

Trh práce patrí dlhodobo medzi hlavné výzvy slovenskej ekonomiky. V porovnaní s inými 

krajinami EÚ má Slovensko relatívne nízku zamestnanosť, najmä mladých, ale aj starších 

a žien, a vysokú mieru nezamestnanosti, v rámci ktorej dominuje dlhodobá nezamestnanosť. 

Miera dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku patrí s viac ako 9 % medzi najvyššie v EÚ27. 

Vyplýva hlavne z vysokej nezamestnanosti medzi mladými a dlhodobej nezamestnanosti 

nízko kvalifikovanej pracovnej sily. 

Nezamestnanosť mladých na Slovensku je jedna z najvyšších v EÚ. Všeobecne je stav 

nezamestnanosti medzi mladými ovplyvnený nesúladom zručností a potrebami trhu práce, 

a momentálne tiež nedostatočným dopytom po pracovnej sile. 
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Riešenie problému nezamestnanosti a následný rast zamestnanosti by mal okrem 

pozitívneho sociálneho rozmeru aj dôležitý vplyv na výkonnosť ekonomiky cez zvyšovanie 

účasti pracovnej sily a produktivity. Osobitnú pozornosť si vyžaduje integrácia relatívne 

početných marginalizovaných komunít a nesúlad potrieb trhu práce so vzdelanostnou 

štruktúrou. Týmto témam sú venované aj iné časti dokumentu, najmä vzdelávanie. 

S nízkou výkonnosťou trhu práce sa spája zvýšené riziko ohrozenia chudobou a sociálnym 

vylúčením. Cieľom Slovenska je znižovať podiel populácie ohrozených chudobou a sociálnym 

vylúčením k hranici 17 % do roku 2020. Slovensko vynakladá na sociálne dávky v oblasti 

sociálnej inklúzie a podpory rodín s deťmi porovnateľné finančné prostriedky v pomere 

k HDP ako susediace krajiny V3, ale výrazne menej ako priemer krajín EÚ27. 

Kvalita a produktivita ľudského kapitálu je dôležitým faktorom vplývajúcim na ekonomický 

rast a kvalitu života obyvateľstva. Vzdelaná pracovná sila zvyšuje produktivitu práce a vie sa 

pružnejšie prispôsobovať zvyšujúcim sa pracovným nárokom a zmenám v požadovaných 

zručnostiach. Podľa kvantitatívnych ukazovateľov je Slovensko na tom v porovnaní 

s priemerom EÚ dobre. Miera predčasne ukončenej školskej dochádzky je veľmi nízka 

a podiel mladých ľudí s ukončeným vzdelaním tretieho stupňa sa rýchlo približuje priemeru 

EÚ. Zaostávanie je ale evidentné v kvalite vzdelávania. Podpriemerné výsledky v testovaní 

PISA svedčia o nedostatočnej kvalite základného školstva, nízky počet vedeckých publikácií 

a citácií zase vysokého školstva. Vzdelávací systém nedostatočne reaguje na potreby trhu 

práce, čo sa ukazuje ako jeden z dôvodov vysokej štrukturálnej nezamestnanosti. Navyše trh 

práce bude čoraz vo väčšej miere vyžadovať zručnosti vyššieho stupňa, k čomu bude 

potrebné čo najviac spružniť vzdelávací systém. 

Štrukturálne zmeny v oblasti školstva sa zameriavajú na podporu začleňovania 

marginalizovaných komunít od predprimárneho vzdelávania až po ďalšie vzdelávanie, 

prepojenie odborného vzdelania s praxou, zmeny vo vnútornej organizácii vysokého školstva 

za účelom zvýšenia kvality a tiež skvalitnenie pedagogických pracovníkov. Opatrenia 

na zlepšenie výskumu, vývoja a inovácií by mali stabilizovať výdavky štátu a zvýšiť efektívnosť 

využívania týchto prostriedkov. K dosiahnutiu cieľa stratégie Európa 2020 by mal výraznou 

mierou prispieť nárast súkromných výdavkov na VaV. 

Identifikácia TC charakterizujúcich PO 

Prioritná oblasť č.3: Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce je tvorená 

tromi tematickými cieľmi zameranými na sociálne oblasti ako zamestnanosť, boj proti 

chudobe a vzdelávanie. Konkrétne sa jedná o TC8 – Podpora udržateľnosti a kvality 

zamestnanosti a mobility pracovnej sily, TC9 – Podpora sociálneho začlenenia, boj proti 

chudobe a akejkoľvek diskriminácii  TC10 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej 

prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania. 
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3.3.1 Súhrnné vyhodnotenie všetkých ukazovateľov za danú PO 
MAPA 13 SÚHRNNÉ HODNOTENIE ZA PO3 

 

Zdroj: AUREX spol. s r.o. 

Súhrnné hodnotenie všetkých ukazovateľov za TC, ktoré tvoria prioritnú oblasť nám ukazuje 

jednoznačnú dominanciu bratislavských okresov. V prvej päťke sa nachádzajú štyri 

bratislavské okresy a v prvej desiatke je umiestnených všetkých 5 bratislavských okresov. 

Významné postavenie majú aj okresy Košice IV a Košice I. Z priestorovej charakteristiky 

vyčnievajú iba okresy Bratislavského kraja, nasledujú okresy Západného Slovenska. Okresy 

Stredného a Východného Slovenska sú porovnateľné z hľadiska celkového hodnotenia za PO. 

3.3.2 Popis vyhodnotenia podľa jednotlivých TC 
TC8: Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily 

Pri celoslovenskom porovnaní tematického cieľa 8, ktorý sa sústreďuje na podporu 

zamestnanosti, sú zreteľné markantné rozdiely medzi okresmi Západného Slovenska 

na jednej strane a Stredného a Východného Slovenska na strane druhej. Zatiaľ čo okresy 

na  ápadnom Slovensku vykazujú priaznivé hodnoty v rámci TC, na zvyšnom území SR 

prevládajú, až na niektoré výnimky (Poprad, Košice I-IV), okresy s negatívnymi hodnotami. 

Práve okresy s najnižšími hodnotami by mali predstavovať prioritu pri riešení otázky 

nezamestnanosti a mobility pracovnej sily. Na druhej strane je však potrebné zdôrazniť, že 

problematika zamestnanosti, resp. nezamestnanosti sa dotýka všetkých okresov, pričom 

v každom sú iné problémy, ktoré si vyžadujú individuálne spôsoby riešenia.  

TC9: Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii 
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Porovnanie ukazovateľov tematického cieľa 9 z priestorového hľadiska poukazuje 

na nerovnomerné rozloženie v rámci SR. Okresy s najnižšou úrovňou sú koncentrované 

na juhovýchodnom a východnom Slovensku. V týchto okresoch sú najväčšie problémy. 

Pri regionálnom porovnaní je najviac ohrozených okresov sústredených v Košickom kraji. 

Opäť však platí, že individuálne problémy v oblasti sociálneho začlenenie a boja proti 

chudobe sa vyskytujú na celom území SR, pričom je potrebné brať do úvahy špecifiká 

jednotlivých krajov, resp. okresov. 

TC10: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností 

a celoživotného vzdelávania 

Oblasť vzdelávania je z hľadiska celkového vyhodnotenia tematického cieľa 

z celoslovenského pohľadu pomerne rovnomerne distribuovaná medzi kraje SR. Do najvyššej 

kategórii sa patrí iba okres Bratislava I. Nakoľko sa jedná o problematiku, ktorá zahŕňa 

podporu vzdelávania od najnižších stupňov až po terciárne vzdelávanie je potrebné 

orientovať podporu do okresov na základe ich špecifických charakteristík. Oblasť primárneho 

a sekundárneho vzdelávania je celoplošná pre celé územie SR, zatiaľ čo podpora terciárneho 

vzdelávania by mala byť smerovaná predovšetkým do okresov s najvyšším potenciálom. 
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3.4 PO4: Udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov 
3.4.1 Stručný popis PO podľa oficiálnych zdrojov EU a z toho preferencia 

pre SR 
Podpora udržateľného a efektívneho využívania zdrojov predstavuje pre SR, podobne ako 

pre celú EÚ, jednu z najdôležitejších ekonomických a environmentálnych výziev, keďže 

prispieva k stimulácii hospodárskeho rastu a zároveň zabezpečuje, aby kvalita tohto rastu 

viedla k udržateľnej budúcnosti. 

Ako kľúčové potreby v tejto oblasti boli identifikované: prechod na nízkouhlíkové 

hospodárstvo vo všetkých sektoroch, podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, 

predchádzanie a riadenie rizika a ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívneho 

využívania zdrojov. 

Strategickým cieľom v oblasti odpadového hospodárstva SR je zabezpečiť nakladanie 

s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, t. j. obmedziť skládkovanie 

odpadov a podporiť zhodnocovanie odpadov, a to so zameraním na recykláciu. V oblasti 

vodného hospodárstva je cieľom vytvoriť podmienky pre zabezpečenie dobrého stavu vôd 

v SR, pričom jednou z najdôležitejších je zabezpečiť čistenie a odvádzanie odpadových vôd 

v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z environmentálneho acquis. Z dôvodu ochrany 

podzemných a povrchových vôd je taktiež potrebné vykonať opatrenia na elimináciu ich 

znečistenia z bodových zdrojov. V oblasti zásobovania pitnou vodou je potrebné prijať 

opatrenia na zabezpečenie požadovanej kvality pitnej vody, najmä prostredníctvom 

intenzifikácie existujúcich úpravní povrchových vôd, ako aj zefektívnenie dodávky vody 

a elimináciou jej únikov z potrubí. Pre zlepšený ekologický stav vôd je potrebné spriechodniť 

vzniknuté prekážky na vodnom toku. V zmysle cieľa EÚ stratégie na ochranu biodiverzity 

do roku 2020 je potrebné zlepšiť stav biotopov európskeho významu a stav druhov 

európskeho významu. V súvislosti s problematikou ochrany ovzdušia je na úrovni SR 

potrebné realizovať opatrenia na implementáciu príslušných právnych predpisov EÚ s cieľom 

zabezpečiť ďalšie znižovanie emisií znečisťujúcich látok a dosiahnuť zlepšenie kvality 

ovzdušia.  

V rámci plnenia národných cieľov znižovania emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia je 

nevyhnutné podporovať investície do technológií a zariadení zdrojov znečisťovania, v súlade 

s požiadavkami BAT a realizovať opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia. S cieľom eliminovať 

riziká, ktoré  pre životné prostredie a zdravie obyvateľstva predstavujú environmentálne 

záťaže, je nevyhnutné vykonať opatrenia na ich odstránenie, ako aj na regeneráciu a ďalšie 

využitie sanovaných alebo nevyužívaných plôch. 

3.4.2 Identifikácia TC charakterizujúcich PO 

3.4.2.1 TC4 Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 

sektoroch 
Na základe smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti  je potrebné dosiahnuť do roku 

2020 zníženie primárnej spotreby energie o 20 % v porovnaní so základným scenárom. Táto 

úspora sa bude týkať všetkých oblastí spotreby energie, ako aj premeny, prenosu 

a distribúcie energie. Zároveň bude nevyhnutné zabezpečiť úspory energie z vysoko účinnej 

kombinovanej výroby elektriny a tepla a efektívneho centrálneho zásobovania teplom. 

Stratégia Európa 2020 stanovuje päť hlavných merateľných cieľov a z nich jeden pre oblasť 

klímy a energie, a to „20/20/20“ (t. j. znížiť emisie skleníkových plynov o minimálne 20 % 
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v porovnaní s úrovňami z roku 1990, alebo o 30 % v prípade priaznivých podmienok; zvýšiť 

podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie o 20 % a zlepšiť 

energetickú efektívnosť o 20 %). NPR stanovuje cieľ znížiť do roku 2020 emisie skleníkových 

plynov mimo sektora v Systéme obchodovania s emisiami (ďalej „ETS“) o 13 % v porovnaní 

s úrovňami v roku 2005 (pričom v strednodobom horizonte bude prehodnotená 

ambicióznosť emisného cieľa), ako aj zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie 

na konečnej spotrebe energie na 14 % a dosiahnuť úspory energie vo výške 11 % 

z priemernej konečnej energetickej spotreby v rokoch 2001 – 2005. 

3.4.2.2 TC5 Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie 

a riadenie rizika 
V súlade s Kjótskym protokolom k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy je potrebné 

identifikovať predbežné opatrenia na predvídanie, predchádzanie, alebo minimalizáciu príčin 

zmeny klímy a zmierniť jej nepriaznivé účinky, ako aj zabezpečiť ich účinnú realizáciu. 

Nepriaznivé dôsledky zmeny klímy sú v podmienkach SR hlavne povodne, zosuvy, ale aj 

dlhotrvajúce obdobia sucha a vlny horúčav, znižovanie vlhkosti pôdy, lesné požiare. 

Riešením je podpora investícií na adaptáciu na zmenu klímy, vrátane ekosystémových 

prístupov, ako aj tvorby „zelených“ pracovných miest a ochranu zdravia, podpora investícií 

na riešenie osobitných rizík, zabezpečenie odolnosti voči katastrofám a vyvíjanie systémov 

zvládania katastrof. 

V oblasti poľnohospodárstva je potrebné podporovať činnosti zlepšujúce starostlivosť 

o kvalitu pôdy, osobitne obsah organickej hmoty v pôde, elimináciu zhutnenia pôd a pod., 

vedúcej k zvýšeniu retenčnej kapacity vôd a zadržiavaniu vody v krajine. Rovnako je dôležité 

zabrániť pokračujúcej degradácii pôd, ktorá spôsobuje každoročne značné škody, osobitne 

eróziou (vodná a veterná), zhutnením pôdy, stratou pôdnej organickej hmoty a s tým 

súvisiacim zhoršením biologickej aktivity a vodného režimu pôdy. 

V oblasti lesného hospodárstva je potrebné podporovať zalesňovanie kalamitných plôch, aby 

novo zalesnené plochy plnili v čo najkratšej dobe svoje funkcie – pôdoochrannú 

a vodoochrannú. Prvoradou úlohou je však obnova lesných porastov poškodených zmenou 

klímy. 

3.4.2.3 TC6 Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho 

využívania zdrojov 
Tematický cieľ je zameraný na viacero oblastí životného prostredia. Strategickým cieľom 

v oblasti odpadového hospodárstva SR je zabezpečiť nakladanie s odpadmi v súlade 

s hierarchiou odpadového hospodárstva, t. j. obmedziť skládkovanie odpadov a podporiť 

zhodnocovanie odpadov, a to so zameraním na recykláciu.  

V oblasti vodného hospodárstva je cieľom vytvoriť podmienky pre zabezpečenie dobrého 

stavu vôd v SR, pričom jednou z najdôležitejších je zabezpečiť čistenie a odvádzanie 

odpadových vôd v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z environmentálneho „acquis“. 

Z dôvodu ochrany podzemných a povrchových vôd je taktiež potrebné vykonať opatrenia 

na elimináciu ich znečistenia z bodových zdrojov. V oblasti zásobovania pitnou vodou je 

potrebné prijať opatrenia na zabezpečenie požadovanej kvality pitnej vody, najmä 

prostredníctvom intenzifikácie existujúcich úpravní povrchových vôd, ako aj zefektívnenie 
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dodávky vody a elimináciou jej únikov z potrubí. Pre zlepšený ekologický stav vôd je 

potrebné spriechodniť vzniknuté prekážky na vodnom toku.  

V zmysle cieľa EÚ stratégie na ochranu biodiverzity do roku 2020 je potrebné zlepšiť stav 

biotopov európskeho významu a stav druhov európskeho významu.  

V súvislosti s problematikou ochrany ovzdušia je na úrovni SR potrebné realizovať opatrenia 

na implementáciu príslušných právnych predpisov EÚ s cieľom zabezpečiť ďalšie znižovanie 

emisií znečisťujúcich látok a dosiahnuť zlepšenie kvality ovzdušia. V rámci plnenia národných 

cieľov znižovania emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia je nevyhnutné podporovať 

investície do technológií a zariadení zdrojov znečisťovania, v súlade s požiadavkami BAT 

a realizovať opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia.  

S cieľom eliminovať riziká, ktoré pre životné prostredie a zdravie obyvateľstva predstavujú 

environmentálne záťaže, je nevyhnutné vykonať opatrenia na ich odstránenie, ako aj 

na regeneráciu a ďalšie využitie sanovaných alebo nevyužívaných plôch. 

Jeden zo základných cieľov akčného plánu stratégie EÚ pre Dunajský región je „obnoviť 

aspoň 15 % degradovaných ekosystémov, vrátane degradovaných pôd do roku 2020“. 

V oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva je potrebné pokračovať v ochrane 

biodiverzity, hlavne v územiach NATURA 2000, v oblastiach s vysokou prírodnou hodnotou. 

Taktiež je žiaduce zabezpečovať ochranu pôdy a vody prostredníctvom 

agroenvironmentálnych postupov šetriacich životné prostredie a ekologickým 

poľnohospodárstvom. Rovnako je nevyhnutné zabezpečovať pokračovanie 

poľnohospodárstva v oblastiach s prírodnými a ostatnými špecifickými obmedzeniami. 

Pre realizáciu týchto postupov je potrebné podporovať vzdelávanie, poradenstvo a šírenie 

dobrej praxe pre poľnohospodárov a vlastníkov lesov. 

3.4.3 Popis charakteristík územnej významnosti jednotlivých TC 
charakterizujúcich PO 

3.4.3.1 TC4 Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 

sektoroch 
Za problémové územia z hľadiska prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo sú najmä oblasti 

hustejšie osídlené, oblasti s rozvinutejšou priemyselnou výrobou a oblasti najviac 

environmentálne zaťažené. Do týchto oblastí je potrebné smerovať investície na zlepšenie 

podmienok, pretože odstránením týchto negatívnych javov je možné predpokladať zlepšenie 

podmienok na celom území SR. 

So zavedením nízkouhlíkového hospodárstva súvisí úzko aj energetická bilancia v okresoch 

SR. Je potrebné investovať prostriedky do modernizácie budov, dopravnej infraštruktúry, 

modernizácie priemyselnej výroby a najmä uprednostňovanie alternatívnych druhov 

energie. Tieto aktivity je potrebné situovať do najviac rozvinutých okresov Slovenska. 

3.4.3.2 TC5 Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie 

a riadenie rizika 
Pomocou použitých údajov sa územie Slovenska podarilo rozčleniť na okresy, v ktorých 

prevláda poľnohospodárska pôda, lesné pozemky a podarilo sa špecifikovať aj okresy, kde je 

územie ohrozená negatívnymi javmi ako vodná aj veterná erózia a náchylnosť územia 

na zosúvanie. 
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Zmena klímy je špecifický problém, pri ktorého riešení je potrebné zapojiť navzájom viacero 

územných celkov a prísne dodržiavať dohodnutá pravidlá, preto určiť územnú významnosť 

tohto problému je veľmi náročné. Klíma ako jav má rovnaký vplyv na viacero štátov, preto je 

potrebné prikladať význam plneniu medzinárodných dohovorov. 

Problematika je úzko prepojená aj zavádzaním nízkouhlíkového hospodárstva, preto 

dodržiavaním zásad z predošlého tematického cieľa je možné pozitívne vplývať aj 

na spomalenie zmien klímy. 

3.4.3.3 TC6 Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho 

využívania zdrojov 
Tematický cieľ so sebou nesie viacero problematík životného prostredia. Problémom je 

narastajúca produkcia komunálneho odpadu a následne jeho zneškodňovanie alebo 

zhodnocovanie. Väčšie mestá ako Bratislava a Košice, kde sú zriadené spaľovne odpadov 

do určitej miery nezaťažujú územie skládkovaním odpadov. Tento trend je však pomerne 

rozšírený takmer v každom okrese SR, aj postupne veľmi pomaly klesá. Z hľadiska 

odpadového hospodárstva je potrebné smerovať investície do celého územia SR 

na skvalitnenie separovaného zberu a zariadení na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie 

odpadu. 

Ďalej je potrebné pristúpiť k postupnému odstraňovanie environmentálnych záťaží 

vo všetkých okresoch SR. 

Spoločná európska sieť chránených území NATURA 2000 sa takmer vo všetkých okresoch SR. 

Vyhlasovanie týchto území však nie je ukončené, preto je potrebné smerovať prostriedky 

do prehodnotenia tejto siete, neustálej aktualizácie a následne do vyhlasovania týchto 

chránených území. 

Súhrnné vyhodnotenie všetkých ukazovateľov za danú PO – metóda, spôsob, špecifiká (podľa 

okolností súhrnné vyhodnotenie dvoma spôsobmi: a) ako „súčet“ všetkých ukazovateľov 

z daných TC; b) ako „súčet“ súhrnných vyhodnotení príslušných TC. 

Prioritná oblasť je tvorená troma tematickými cieľmi z viacerých oblastí životného 

prostredia. Vzhľadom na to sú výsledky, ktoré sú vyhodnotené ako súhrn týchto cieľov veľmi 

rozmanité. Pre porovnanie výsledkov boli všetky ukazovatele upravené do stupnice od -3 

po +3, pričom nižšie hodnoty je možné chápať ako jav negatívny. Za najviac zaťažené je 

možné považovať okresy Bratislava II, Bratislava I, Malacky a Bytča. Z príslušného 

kartogramu vyplýva, že v záporných hodnotách je len 16 okresov zo 79. V najvyššie 

hodnotenom intervale bolo zaradených 6 okresov. 

Za nedostatok metódy možno považovať to, že do celkového hodnotenia boli započítané aj 

okresy, pre ktoré hodnoty daného ukazovateľa neboli k dispozícii. 

Najviac ukazovateľov bolo hodnotených v tematickom cieli Podpora prechodu 

na nízkouhlíkové hospodárstvo, kde malo vplyv na celkové hodnotenie až 30 ukazovateľov. 

Ukazovatele týkajúce sa emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia je možné 

použiť ako aj pre tematické ciele „Podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, 

predchádzanie a riadenie rizika“ a „Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora 

efektívneho využívania zdrojov“. Vo výsledkoch za celú prioritnú oblasť je zahrnutý aj vývoj 

jednotlivých rokov pre ukazovatele, ktoré boli k dispozícii v časových radách. 
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Celkové vyhodnotenie prioritnej oblasti Udržateľné a efektívne využívanie prírodných 

zdrojov 

 

Zdroj: AUREX spol. s r.o. 

3.4.4 Popis vyhodnotenia podľa jednotlivých TC  

3.4.4.1 TC4 Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 

sektoroch 
Po vyhodnotení ukazovateľov tematického cieľa a ich prevedení do porovnávacích intervalov 

od hodnôt -3 až po 3 boli zaznamenané dva extrémne prípady, a to hodnoty v okresoch 

Bratislava II a Košice II. Nakoľko sa v týchto dvoch okresoch nachádzajú dva najväčšie 

priemyselné podniky (Slovnaft a U.S. Steel), hodnoty prekročili niekoľkonásobok hodnôt 

zistených vo zvyšných okresoch SR. 

Pre grafické znázornenie do kartogramov boli použité dve metódy a to rozdelenie do šiestich 

rovnakých intervalov, kde vyniknú len dva okresy, nasledujúce dva intervaly zostanú 

prázdne, v predposlednom intervale sa budú nachádzať 4 hodnoty a v poslednom zvyšných 

73 hodnôt. 

Pre vhodnejšiu vizualizáciu hodnôt a ich rozdelenie do intervalu bola použitá metóda Jenks 

natural breaks, ktorá sa snaží minimalizovať rôznorodosť hodnôt v rámci intervalov a naopak 

zvýšiť rôznorodosť medzi intervalmi. Takto je možné odlíšiť aj veľmi blízke hodnoty v rámci 

viacerých intervalov. Táto metóda bola použitá pri všetkých vyhotovených kartogramoch 

za jednotlivé ukazovatele. Príklady oboch metód je možné vidieť v nasledujúcich 

kartogramoch. 
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Celkové vyhodnotenie tematického cieľa TC4 Podpora prechodu na nízkouhlíkové 

hospodárstvo vo všetkých sektoroch – rozdelenie do rovnakých intervalov 

 

Zdroj: AUREX spol. s r.o. 

Pozn.: „no data“ znamená, že požadovaná hodnota nie je k dispozícii, resp. hodnotu 

ukazovateľa nie je možné vypočítať. 
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Celkové vyhodnotenie tematického cieľa TC4 Podpora prechodu na nízkouhlíkové 

hospodárstvo vo všetkých sektoroch – rozdelenie do intervalov podľa metódy Jenks 

natural breaks 

 

Zdroj: AUREX spol. s r.o. 

 

3.4.4.2 TC5 Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie 

a riadenie rizika 
V súhrnnom zhodnotení za TC5 Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie 

a riadenie rizika je možné konštatovať že do intervalu z najnižšími hodnotami spadajú tri 

okresy a to Bratislava I, Bratislava IV a Čadca. Z výsledkov vyplýva, že práve v týchto okresoch 

boli zistené nízke hodnoty zastúpenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesnatosti. 

Do kvalitatívne najlepšej triedy je možné zaradiť 9 okresov nachádzajúcich sa na Podunajskej 

nížine. 
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Celkové vyhodnotenie tematického cieľa TC5 Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, 

predchádzanie a riadenie rizika 

 

Zdroj: AUREX spol. s r.o. 

 

3.4.4.3 TC6 Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho 

využívania zdrojov 
V súhrnnom hodnotení za TC6 Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora 

efektívneho využívania zdrojov sa situácia oproti predošlému TC5 trochu zmenila. 9 okresov 

(z toho 6 na Podunajskej nížine) patrí do najhoršie hodnoteného intervalu. Bratislavské 

a Košické okresy spadajú do kvalitatívne vyššie hodnotených okresov. Dôvodom môže byť 

odlišné narábanie s komunálnymi odpadom, ktorý bol hodnotený v prevažnej väčšine 

ukazovateľov a kde na území týchto miest dochádza k spaľovaniu odpadov. 

Ukazovatele lokalizácie horských záchranných staníc a hydroelektrárni nemali na celkové 

zhodnotenie tematického cieľa až taký zásadný vplyv nakoľko neboli k dispozícii pre všetky 

okresy SR. 
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Celkové vyhodnotenie tematického cieľa TC6 Zachovanie a ochrana životného prostredia 

a podpora efektívneho využívania zdrojov 

 

Zdroj: AUREX spol. s r.o. 
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3.5 PO5: Moderná a profesionálna verejná správa 
Prioritou EÚ v oblasti verejnej správy je posilňovať inštitucionálne a administratívne kapacity 

na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach a podporovať zásady dobrej správy. 

K zvyšovaniu produktivity a posilňovaniu konkurencieschopnosti prispieva aj znižovanie 

regulačnej a administratívnej záťaže a podporovanie prísnych noriem transparentnosti, 

bezúhonnosti a zodpovednosti vo verejnej správe. 

Problematika efektívnosti verejnej správy a verejného sektora si vyžaduje integrovaný 

prístup, ktorý by riešil inštitucionálne nedostatky v administratíve ako celok, a nezameriaval 

by sa na jednotlivé sektory a projekty. Dôležitými aspektmi bude strategické plánovanie, 

činnosti súvisiace so zberom informácií a ich hodnotením vrátane prístupov riadenia 

založeného na výsledkoch, ľudské zdroje, kapacity na vykonávanie právnych predpisov EÚ, 

ako aj kapacity na realizáciu reforiem a verejných programov investícií a na znižovanie 

administratívnej záťaže. 

Kľúčové opatrenia pre ESF by sa mali orientovať na investície do inštitucionálnych kapacít 

a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb, budovanie kapacít zainteresovaných 

strán, ktoré pôsobia v oblasti politiky zamestnanosti, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti 

a sociálnej politiky, ako aj odvetvových a územných zväzkov na účely podnietenia reforiem 

na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. 

Dôležitou súčasťou skvalitňovania služieb verejnej správy je jej informatizácia a zavádzanie 

jednotného elektronického trhu. Kľúčové opatrenia pre EPFRV zahŕňajú zlepšovanie 

dostupnosti, využívania a kvality IKT vo vidieckych oblastiach tak, aby boli dostupné 

pre všetkých, prostredníctvom vytvárania, zlepšovania a rozširovania širokopásmovej 

infraštruktúry, aplikácií a služieb IKT na podporu udržateľnosti a konkurencieschopnosti 

vidieckych oblastí. 

Identifikácia TC charakterizujúcich PO 

Prioritná oblasť č.5: Moderná a profesionálna verejná správa zahŕňa opatrenia, aktivity 

a nástroje zamerané na poskytovanie efektívnejších a dostupných služieb verejnej správy 

pre obyvateľstvo. Tvorí ju TC11 - Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej 

správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy. 
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3.5.1 Súhrnné vyhodnotenie všetkých ukazovateľov za danú PO 
MAPA 14 SÚHRNNÉ HODNOTENIE ZA PO5 

 

Zdroj: AUREX spol. s r.o. 

Po zohľadnení ukazovateľov v danej PO, najvyššie hodnoty dosahujú okresy Bratislava I, 

Sobrance a Poltár. Zatiaľ čo v Bratislave I je tento stav daný veľkým počtom zamestnancov 

vo verejnej správe z dôvodu výkonu funkcií hlavného mesta SR, v okresoch Sobrance a Poltár 

je to spôsobené veľkým nárastom počtu zamestnancov vo verejnej správe, ako aj vysokým 

podielom zamestnancov vo verejnej správe na celkovom počte zamestnancov v okrese. 

Väčšina zvyšných okresov sa umiestnila v dolnej polovici škály +3, -3. Najnižšie hodnoty 

vykazujú okresy Púchov, Košice II, Košice IV a Medzilaborce. 

3.5.2 Popis vyhodnotenia podľa jednotlivých TC 
TC11: Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných 

strán a efektivity verejnej správy 

Celkové hodnotenie za TC11 ukazuje na nerovnomerné rozloženie v rámci SR v prospech 

okresov Banskobystrického a Košického kraja. V týchto krajoch sa nachádzajú okresy 

s vyššími hodnotami v porovnaní so zvyškom SR, čo je spôsobené vysokým (absolútnym 

i relatívnym) počtom zamestnancov vo verejnej správe. Problematika efektívnosti verejnej 

správy sa však dotýka celého územia SR, pričom je potrebné brať do úvahy špecifiká 

jednotlivých úrovní verejnej správy, resp. samosprávy. 
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4 Demografický stav a tendencie vývoja obyvateľstva 
4.1 Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1970-2012 
Počet obyvateľov SR sa v intercenzálnom období 2001-2011 zvýšil len o 17 581 osôb, t.j. 

o 0,33 %. Uvedený medzicenzový prírastok je najnižší v histórii sčítania obyvateľov 

na Slovensku. Priemerný ročný nárast v tomto období bol cca 1 758 osôb. V intercenzálnom 

období 1991-2001 sa počet obyvateľov SR zvýšil o 105 120 osôb, t.j. o 1,99 %. Priemerný 

ročný nárast v rokoch 1991-2001 bol 10,5 tis. osôb, v období 1980-1991 priemerný ročný 

prírastok predstavoval 25,7 tis. osôb a v období 1970-1980 až 45,4 tis. osôb. 

K 31. decembru 2012 mala Slovenská republika 5 410 836 obyvateľov. Podiel žien 

na celkovom počte obyvateľstva tvoril 51,3 %. K 31. decembru 2001 predstavoval počet 

obyvateľov SR 5 378 951 obyvateľov, z toho ženy tvorili 51,4 %. Index rastu za spomínané 

obdobie predstavuje hodnotu 100,6 %, a táto hodnota charakterizuje stacionárny rastový 

typ. 

Vývoj počtu obyvateľov Slovenskej republiky v rokoch 1970-2012 predstavujú nasledujúce 

tabuľky a graf. 

Vývoj počtu obyvateľov Slovenskej republiky v rokoch 1970-2012 

rok počet obyvateľov rok počet obyvateľov 

1970, 1.12., SĽDB 4 537 290 2001, 31.12. 5 378 951 

1980, 1.11., SĽDB 4 991 168 2002, 31.12. 5 379 161 

1991, 3.3., SĽDB 5 274 335 2003, 31.12. 5 380 053 

1991, 31.12. 5 295 877 2004, 31.12. 5 384 822 

1992, 31.12. 5 314 155 2005, 31.12. 5 389 180 

1993, 31.12. 5 336 455 2006, 31.12. 5 393 637 

1994, 31.12. 5 356 207 2007, 31.12. 5 400 998 

1995, 31.12. 5 367 790 2008, 31.12. 5 412 254 

1996, 31.12. 5 378 932 2009, 31.12. 5 424 925 

1997, 31.12 5 387 650 2010, 31.12. 5 435 273 

1998, 31.12. 5 393 382 2011, 21.5., SODB 5 397 036 

1999, 31.12. 5 398 657 2011, 31.12. 5 404 322 

2000, 31.12. 5 402 547 2012, 31.12. 5 410 836 

2001, 26.5., SODB 5 379 455   
Zdroj: SĽDB 1970, SĽDB 1980, SĽDB 1991, SODB 2001 – Historický lexikón obcí Slovenskej republiky 1970-2001, 

ŠÚ SR 

 SODB 2011 – databázy ŠÚ SR 

 r. 1991-2012 – stav k 31.12. – databázy ŠÚ SR 

Pozn.: SĽDB – Sčítanie ľudu, domov a bytov; SODB – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

Prírastky/úbytky počtu obyvateľov a indexy rastu v SR v rokoch 1970-2012 

prírastok (úbytok) - sčítania obyvateľov prír. (úbytok) 

2001 - 2012 

(31.12.) 

index rastu - sčítania obyvateľov index 

rastu 

2012/2001 

(31.12.) 

1970 - 

1980 

1980 - 

1991 

1991 - 

2001 

2001 - 

2011 

1970 - 

2011 

1980 / 

1970 

1991 / 

1980 

2001 / 

1991 

2011 / 

2001 

2011 / 

1970 

453 878 283 167 105 120 17 581 859 746 31 885 110,0 105,7 102,0 100,3 118,9 100,6 

Zdroj: vlastné výpočty AUREX spol. s r.o. na základe podkladov ŠÚ SR 

         Sčítania obyvateľov 1970-2001 – Historický lexikón obcí Slovenskej republiky 1970-2001, ŠÚ SR 

         SODB 2011 – databázy ŠÚ SR 

         r. 2001, 2012 – stav k 31.12. – databázy ŠÚ SR 
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Graf - Vývoj počtu obyvateľov Slovenskej republiky v rokoch 1970-2012 

 
Zdroj: vlastné spracovanie AUREX spol. s r.o. na základe podkladov ŠÚ SR 

Vývoj počtu obyvateľov v jednotlivých krajoch SR v rokoch 1970-2012, ako aj podiel 

obyvateľov jednotlivých krajov na celkovom počte obyvateľov SR, sú uvedené 

v nasledujúcich tabuľkách. 

Prírastky/úbytky počtu obyvateľov a indexy rastu v krajoch SR v rokoch 1970-2012 

ukazovateľ rok 
Bratislavský 

kraj 

Trnavský 

kraj 

Trenčiansky 

kraj 

Nitriansky 

kraj 

Žilinský 

kraj 

Banskobystrický 

kraj 

Prešovský 

kraj 

Košický 

kraj 

prírastok 

(úbytok) 

obyvateľov - 

sčítania 

obyvateľov 

1970 - 1980 83 825 41 590 52 582 29 901 59 303 37 495 72 614 76 568 

1980 - 1991 62 551 15 086 32 077 8 212 38 844 23 149 60 878 42 370 

1991 - 2001 -7 336 9 011 5 007 -3 424 23 561 2 780 50 704 24 817 

2001 - 2011 3 421 3 738 -11 254 -23 555 -3 481 -1 558 24 559 25 711 

1970 - 2011 142 461 69 425 78 412 11 134 118 227 61 866 208 755 169 466 

prírastok 

(úbytok) 

obyvateľov - 

31.12. 

2001 - 2012 13 640 5 659 -11 758 -23 912 -2 313 -2 853 26 047 27 375 

index 

rastu - 

sčítania 

obyvateľov 

1980 / 1970 118,2 108,6 110,2 104,4 110,4 106,3 112,0 112,3 

1991 / 1980 111,5 102,9 105,6 101,2 106,2 103,6 109,0 106,1 

2001 / 1991 98,8 101,7 100,8 99,5 103,5 100,4 106,9 103,3 

2011 / 2001 100,6 100,7 98,1 96,7 99,5 99,8 103,1 103,4 

2011 / 1970 131,0 114,3 115,2 101,6 120,7 110,3 134,5 127,2 

index 

rastu - 

31.12. 

2012/2001 102,3 101,0 98,1 96,6 99,7 99,6 103,3 103,6 

Zdroj: vlastné výpočty AUREX spol. s r.o. na základe podkladov ŠÚ SR 

         Sčítania obyvateľov 1970-2001 – Historický lexikón obcí Slovenskej republiky 1970-2001, ŠÚ SR 

         SODB 2011 – databázy ŠÚ SR 

         r. 2001, 2012 – stav k 31.12. – databázy ŠÚ SR 
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Pozn.: Údaje k rokom 1970 a 1980 predstavujú stav obyvateľstva k dňu SĽDB.

           roky 1991 - 2012 - stav obyvateľstva k 31.12. príslušného roka
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Počet obyvateľov v krajoch SR v rokoch 1970-2012 

rok 

Bratislavský 

kraj 

 Trnavský 

kraj  

Trenčiansky 

kraj 

Nitriansky 

kraj 

Žilinský 

kraj 

Banskobystrický 

kraj 

Prešovský 

kraj 

Košický 

kraj 

abs. 

počet 

obyv. 

% obyv. 

kraja 

z obyv. SR 

abs. 

počet 

obyv. 

% obyv. 

kraja 

z obyv. SR 

abs. 

počet 

obyv. 

% obyv. 

kraja 

z obyv. SR 

abs. 

počet 

obyv. 

% obyv. 

kraja 

z obyv. SR 

abs. 

počet 

obyv. 

% obyv. 

kraja 

z obyv. SR 

abs. 

počet 

obyv. 

% obyv. 

kraja 

z obyv. SR 

abs. 

počet 

obyv. 

% obyv. 

kraja 

z obyv. SR 

abs. 

počet 

obyv. 

% obyv. 

kraja 

z obyv. SR 

1970, 1.12., SĽDB 459 975 10,14 485 316 10,70 515 916 11,37 678 733 14,96 570 624 12,58 598 697 13,20 605 772 13,35 622 257 13,71 

1980, 1.11., SĽDB 543 800 10,90 526 906 10,56 568 498 11,39 708 634 14,20 629 927 12,62 636 192 12,75 678 386 13,59 698 825 14,00 

1991, 3.3., SĽDB 606 351 11,50 541 992 10,28 600 575 11,39 716 846 13,59 668 771 12,68 659 341 12,50 739 264 14,02 741 195 14,05 

1992, 31.12. 611 788 11,51 544 417 10,24 604 870 11,38 717 659 13,50 675 283 12,71 662 067 12,46 750 786 14,13 747 285 14,06 

1993, 31.12. 614 428 11,51 545 566 10,22 606 995 11,37 718 146 13,46 679 443 12,73 663 606 12,44 757 469 14,19 750 802 14,07 

1994, 31.12. 616 871 11,52 547 173 10,22 608 990 11,37 718 358 13,41 682 983 12,75 664 072 12,40 763 911 14,26 753 849 14,07 

1995, 31.12. 618 290 11,52 547 967 10,21 609 828 11,36 717 624 13,37 685 365 12,77 663 992 12,37 768 719 14,32 756 005 14,08 

1996, 31.12. 618 904 11,51 548 898 10,20 610 135 11,34 717 585 13,34 687 771 12,79 664 024 12,34 773 121 14,37 758 494 14,10 

1997, 31.12 618 673 11,48 549 621 10,20 610 349 11,33 717 241 13,31 689 504 12,80 663 845 12,32 777 301 14,43 761 116 14,13 

1998, 31.12. 617 599 11,45 550 652 10,21 609 739 11,31 716 560 13,29 691 201 12,82 663 492 12,30 780 875 14,48 763 264 14,15 

1999, 31.12. 616 982 11,43 551 287 10,21 609 288 11,29 715 841 13,26 692 582 12,83 662 932 12,28 784 451 14,53 765 294 14,18 

2000, 31.12. 617 049 11,42 551 441 10,21 608 786 11,27 714 602 13,23 693 853 12,84 662 077 12,25 787 483 14,58 767 256 14,20 

2001, 26.5., SODB 599 015 11,14 551 003 10,24 605 582 11,26 713 422 13,26 692 332 12,87 662 121 12,31 789 968 14,68 766 012 14,24 

2001, 31.12. 599 042 11,14 550 918 10,24 604 917 11,25 712 312 13,24 692 434 12,87 661 343 12,30 791 335 14,71 766 650 14,25 

2002, 31.12. 599 736 11,15 550 911 10,24 603 494 11,22 711 002 13,22 693 041 12,88 660 110 12,27 793 182 14,75 767 685 14,27 

2003, 31.12. 599 787 11,15 552 014 10,26 602 166 11,19 709 752 13,19 693 499 12,89 658 953 12,25 794 814 14,77 769 068 14,29 

2004, 31.12. 601 132 11,16 553 198 10,27 601 392 11,17 709 350 13,17 694 129 12,89 658 368 12,23 796 745 14,80 770 508 14,31 

2005, 31.12. 603 699 11,20 554 172 10,28 600 386 11,14 708 498 13,15 694 763 12,89 657 119 12,19 798 596 14,82 771 947 14,32 

2006, 31.12. 606 753 11,25 555 075 10,29 599 847 11,12 707 305 13,11 695 326 12,89 655 762 12,16 800 483 14,84 773 086 14,33 

2007, 31.12. 610 850 11,31 557 151 10,32 599 831 11,11 706 758 13,09 695 698 12,88 654 668 12,12 801 939 14,85 774 103 14,33 

2008, 31.12. 616 578 11,39 559 934 10,35 599 859 11,08 706 375 13,05 696 347 12,87 653 697 12,08 803 955 14,85 775 509 14,33 

2009, 31.12. 622 706 11,48 561 525 10,35 599 214 11,05 705 661 13,01 697 502 12,86 653 186 12,04 807 011 14,88 778 120 14,34 

2010, 31.12. 628 686 11,57 563 081 10,36 598 819 11,02 704 752 12,97 698 274 12,85 652 218 12,00 809 443 14,89 780 000 14,35 

2011, 21.5., SODB 602 436 11,16 554 741 10,28 594 328 11,01 689 867 12,78 688 851 12,76 660 563 12,24 814 527 15,09 791 723 14,67 

2011, 31.12. 606 537 11,22 555 509 10,28 594 186 10,99 689 564 12,76 689 601 12,76 660 128 12,21 815 806 15,10 792 991 14,67 

2012, 31.12. 612 682 11,32 556 577 10,29 593 159 10,96 688 400 12,72 690 121 12,75 658 490 12,17 817 382 15,11 794 025 14,67 

Zdroj: SĽDB 1970, SĽDB 1980, SĽDB 1991, SODB 2001 – Historický lexikón obcí Slovenskej republiky 1970-2001, 

ŠÚ SR 

 SODB 2011 – databázy ŠÚ SR 

 r. 1991-2012 – stav k 31.12. – databázy ŠÚ SR 

Pozn.: SĽDB – Sčítanie ľudu, domov a bytov; SODB  – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 
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Graf - Vývoj počtu obyvateľov v krajoch SR v rokoch 1992-2012 (stav k 31. 12.) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie AUREX spol. s r.o. na základe podkladov ŠÚ SR 

Rast obyvateľstva v okresoch SR v rokoch 2001-2012 (stav k 31. 12.) je znázornený na mape 

Index rastu počtu obyvateľov v rokoch 2001-2012. Na základe hodnôt indexu rastu 

rozoznávame rastové typy okresov – regresívny (menej ako 90 %), stacionárny, progresívny 

(viac ako 110 %). Index rastu takmer 95 % okresov Slovenska nadobúda hodnoty medzi 90 % 

a 110 %, čo znamená, že 75 okresov zaraďujeme k stacionárnemu rastovému typu. Iba tri 

okresy (okres Kežmarok, okres Košice – okolie, okres Senec) nadobúdajú hodnoty indexu 

rastu viac ako 110 %, a preto ich zaradujeme medzi progresívny typ rastu. Jednému okresu 

(okres Bratislava I) prislúcha regresívny rastový typ, keďže jeho index rastu nepresahuje 

90 %. 

4.2 Bilancia pohybu obyvateľstva 
V roku 2012 sa v Slovenskej republike narodilo 55 535 živých detí (o 4 399 viac ako v roku 

2001) a zomrelo 52 437 osôb (o 457 viac než v roku 2001). Prirodzený prírastok obyvateľstva 

SR v roku 2012 predstavoval 3 098 osôb (v roku 2001 bol zaznamenaný úbytok 844 osôb). 

Migráciou získala Slovenská republika v roku 2012 celkom 3 416 osôb (prisťahovalo sa 5 419 

osôb a vysťahovalo sa 2 003 osôb). Celkový prírastok obyvateľstva dosiahol hodnotu 6 514 

osôb. 

Prirodzený pohyb obyvateľstva ovplyvnil celkový počet obyvateľov Slovenska v období rokov 

2001-2011 kladným saldom 33 442 obyvateľov. Saldo migračného pohybu obyvateľstva 

v tom istom časovom horizonte zvýšilo počet obyvateľov SR o 41 438 osôb. Celkový pohyb 

obyvateľstva, ktorý je výsledkom prirodzeného a migračného pohybu, teda v sledovanom 

období zaznamenal prírastok 74 880 osôb. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad o vývoji prirodzeného a migračného pohybu 

obyvateľstva SR v rokoch 2001-2012. 

Bilancia pohybu obyvateľstva SR v rokoch 2001-2012 

Ukazovateľ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet živonarodených 51 136 50 841 51 713 53 747 54 430 53 904 54 424 57 360 61 217 60 410 60 813 55 535 

Počet zomretých 51 980 51 532 52 230 51 852 53 475 53 301 53 856 53 164 52 913 53 445 51 903 52 437 

Vývoj počtu obyvateľov v krajoch SR v rokoch 1992-2012 (stav k 31.12.)
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Prirodzený prírastok (- úbytok) obyvateľstva -844 -691 -517 1 895 955 603 568 4 196 8 304 6 965 8 910 3 098 

Sťahovanie vo vnútri územia 79 881 89 606 84 215 85 020 87 170 91 504 89 718 89 097 80 474 87 877 85 347 83 127 

Prisťahovaní spolu 2 023 2 312 2 603 4 460 5 276 5 589 8 624 8 765 6 346 5 272 4 829 5 419 

Prisťahovaní zo SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prisťahovaní zo zahraničia 2 023 2 312 2 603 4 460 5 276 5 589 8 624 8 765 6 346 5 272 4 829 5 419 

   z toho z ČR 990 749 650 987 1 144 1 164 1 178 1 405 1 440 1 160 989 1 172 

Vysťahovaní spolu 1 011 1 411 1 194 1 586 1 873 1 735 1 831 1 705 1 979 1 889 1 863 2 003 

Vysťahovaní do SR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vysťahovaní do zahraničia 1 011 1 411 1 194 1 586 1 873 1 735 1 831 1 705 1 979 1 889 1 863 2 003 

   z toho do ČR 398 449 448 662 734 706 775 638 605 629 637 623 

Saldo sťahovania 1 012 901 1 409 2 874 3 403 3 854 6 793 7 060 4 367 3 383 2 966 3 416 

Celkový prírastok (- úbytok) obyvateľstva 168 210 892 4 769 4 358 4 457 7 361 11 256 12 671 10 348 11 876 6 514 

Zdroj: Databáza regionálnej štatistiky (RegDat), ŠÚ SR 

Graf - Bilancia pohybu obyvateľstva SR v rokoch 2001-2012 

 
Zdroj: vlastné spracovanie AUREX spol. s r.o. na základe podkladov ŠÚ SR 

Celkové tendencie demografického správania sa obyvateľstva, ako sú uvedené za Slovensko 

ako celok, sa premietajú aj do jednotlivých krajov SR. Podrobnejší prehľad základných 

demografických charakteristík, akými sú prirodzený prírastok (úbytok), prírastok (úbytok) 

sťahovaním a celkový prírastok (úbytok) v absolútnych hodnotách aj v relatívnom vyjadrení 

na 1 000 obyvateľov, bližšie ozrejmuje diferencie medzi krajmi. Údaje za kraje sú uvedené 

za roky 2001 a 2012. 

Bilancia pohybu obyvateľstva krajov SR v roku 2001 a 2012 

Územie 

Počet živonarodených 
Počet 

zomretých 

Prirodzený prírastok 

(- úbytok) obyv. 

Prisťahovaní 

spolu 

Vysťahovaní 

spolu 

Saldo 

sťahovania 

Celkový 

prírastok 

(- úbytok) obyv. 

2001 2012 2001 2012 2001 2012 2001 2012 2001 2012 2001 2012 2001 2012 

Bratislavský kraj 4 614 7 518 5 553 5 747 -939 1 771 4 463 7 525 3 263 3 151 1 200 4 374 261 6 145 

Trnavský kraj 4 578 5 273 5 426 5 443 -848 -170 3 067 3 912 2 302 2 674 765 1 238 -83 1 068 

Trenčiansky kraj 4 911 5 145 5 566 5 771 -655 -626 1 880 2 162 2 272 2 563 -392 -401 -1 047 -1 027 

Nitriansky kraj 5 780 6 004 7 978 7 687 -2 198 -1 683 2 812 3 419 2 356 2 900 456 519 -1 742 -1 164 

Žilinský kraj 7 072 7 208 6 441 6 469 631 739 1 614 2 073 1 950 2 292 -336 -219 295 520 

Banskobystrický kraj 5 986 6 022 7 216 7 008 -1 230 -986 2 178 2 251 2 145 2 903 33 -652 -1 197 -1 638 

Prešovský kraj 9 693 9 501 6 626 6 863 3 067 2 638 1 949 2 129 2 575 3 191 -626 -1 062 2 441 1 576 

Košický kraj 8 502 8 864 7 174 7 449 1 328 1 415 2 189 2 561 2 277 2 942 -88 -381 1 240 1 034 

Zdroj: Databáza regionálnej štatistiky (RegDat), ŠÚ SR 

Bilancia pohybu obyvateľstva SR v rokoch 2001-2012

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

p
o

č
e
t 

o
s
ô

b

prirodzený prírastok (úbytok) prírastok (úbytok) sťahovaním celkový prírastok (úbytok)



88 

 

Charakteristiky pohybu obyvateľstva (relatívne) 

územie 

Prirodzený 

prírastok (- úbytok) 

na 1000 obyvateľov 

Saldo sťahovania 

na 1000 obyvateľov 

Celkový prírastok 

(- úbytok) na 1000 

obyvateľov 

2001 2012 2001 2012 2001 2012 

Bratislavský kraj -1,57 2,91 2,00 7,18 0,44 10,08 

Trnavský kraj -1,54 -0,31 1,39 2,23 -0,15 1,92 

Trenčiansky kraj -1,08 -1,05 -0,65 -0,68 -1,73 -1,73 

Nitriansky kraj -3,08 -2,44 0,64 0,75 -2,44 -1,69 

Žilinský kraj 0,91 1,07 -0,49 -0,32 0,43 0,75 

Banskobystrický kraj -1,86 -1,50 0,05 -0,99 -1,81 -2,48 

Prešovský kraj 3,88 3,23 -0,79 -1,30 3,09 1,93 

Košický kraj 1,73 1,78 -0,11 -0,48 1,62 1,30 

Slovenská republika -0,16 0,57 0,19 0,63 0,03 1,20 

Zdroj: Databáza regionálnej štatistiky (RegDat), ŠÚ SR 

Graf - Bilancia pohybu obyvateľstva krajov SR v roku 2001 

 
Zdroj: vlastné spracovanie AUREX spol. s r.o. na základe podkladov ŠÚ SR 

Graf - Bilancia pohybu obyvateľstva krajov SR v roku 2012 

 
Zdroj: vlastné spracovanie AUREX spol. s r.o. na základe podkladov ŠÚ SR 

Bilancia pohybu obyvateľstva krajov SR v roku 2001 
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Bilancia pohybu obyvateľstva krajov SR v roku 2012 
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Tendencie demografického správania sa obyvateľstva – základné charakteristiky pohybu 

obyvateľstva okresov SR – za obdobie rokov 2001-2012 sú graficky znázornené na mapách 

Prirodzený prírastok (úbytok) na tisíc obyvateľov v období rokov 2001-2012, Migračný 

prírastok (úbytok) na tisíc obyvateľov v období rokov 2001-2012, Celkový prírastok (úbytok) 

na tisíc obyvateľov v období rokov 2001-2012. 

4.3 Veková štruktúra obyvateľstva 
Vekovú štruktúru obyvateľstva charakterizuje rozdelenie obyvateľstva do hlavných vekových 

skupín, ktoré sú: 

 predproduktívny vek  -     0 - 14 rokov, 

 produktívny vek  -   15 - 64 rokov, 

 poproduktívny vek  -   65 a viac rokov. 

Údaje o počte obyvateľov podľa veku preberáme z podkladov Sčítania obyvateľov, domov 

a bytov v roku 2001 a 2011. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad o skladbe vekovej štruktúry obyvateľov SR, ako aj 

jednotlivých krajov, k dňom SODB 2001 a 2011. 

Veková štruktúra obyvateľstva v roku 2001 a 2011 (SODB; abs., rel.) 

rok územie 
obyvateľstvo 

spolu 

obyvateľstvo vo veku 

priemerný 

vek 

obyv. * 

index 

starnutia 
predproduk- 

tívnom 

(0-14 rokov) 

produktív- 

nom 

(15-64 rokov) 

poproduk- 

tívnom 

(65+ rokov) 

nezistenom 

SODB 

2001 

SR 

(abs.

) 

5 379 455 1 015 493 3 705 515 610 923 47 524 36,2 60,2 

Bratislavský kraj 599 015 89 222 418 874 71 702 19 217 38,1 80,4 

Trnavský kraj 551 003 97 559 388 142 62 092 3 210 36,7 63,6 

Trenčiansky kraj 605 582 108 862 422 172 71 733 2 815 36,9 65,9 

Nitriansky kraj 713 422 123 435 497 150 89 894 2 943 37,5 72,8 

Žilinský kraj 692 332 140 927 473 104 74 941 3 360 35,3 53,2 

Banskobystrický kraj 662 121 120 090 457 323 79 102 5 606 36,8 65,9 

Prešovský kraj 789 968 180 050 526 194 79 953 3 771 33,9 44,4 

Košický kraj 766 012 155 348 522 556 81 506 6 602 35,2 52,5 

SR 

(%) 

100,0 18,9 68,9 11,4 0,8     

Bratislavský kraj 100,0 14,9 69,9 12,0 3,2     

Trnavský kraj 100,0 17,7 70,4 11,3 0,6     

Trenčiansky kraj 100,0 18,0 69,7 11,8 0,5     

Nitriansky kraj 100,0 17,3 69,7 12,6 0,4     

Žilinský kraj 100,0 20,4 68,3 10,8 0,5     

Banskobystrický kraj 100,0 18,1 69,1 11,9 0,8     

Prešovský kraj 100,0 22,8 66,6 10,1 0,5     

Košický kraj 100,0 20,3 68,2 10,6 0,9     

  

SODB 

2011 

SR 

(abs.

) 

5 397 036 826 516 3 886 327 682 873 1 320 39,1 82,6 

Bratislavský kraj 602 436 82 052 436 953 82 989 442 40,6 101,1 

Trnavský kraj 554 741 76 508 406 072 72 065 96 39,9 94,2 

Trenčiansky kraj 594 328 79 113 433 067 82 067 81 40,4 103,7 

Nitriansky kraj 689 867 93 390 500 291 96 014 172 40,5 102,8 
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Žilinský kraj 688 851 109 589 496 838 82 303 121 38,4 75,1 

Banskobystrický kraj 660 563 97 758 475 850 86 779 176 39,6 88,8 

Prešovský kraj 814 527 149 899 575 230 89 306 92 36,7 59,6 

Košický kraj 791 723 138 207 562 026 91 350 140 37,7 66,1 

SR 

(%) 

100,0 15,3 72,0 12,7 0,0     

Bratislavský kraj 100,0 13,6 72,5 13,8 0,1     

Trnavský kraj 100,0 13,8 73,2 13,0 0,0     

Trenčiansky kraj 100,0 13,3 72,9 13,8 0,0     

Nitriansky kraj 100,0 13,5 72,5 13,9 0,0     

Žilinský kraj 100,0 15,9 72,1 11,9 0,0     

Banskobystrický kraj 100,0 14,8 72,0 13,1 0,0     

Prešovský kraj 100,0 18,4 70,6 11,0 0,0     

Košický kraj 100,0 17,5 71,0 11,5 0,0     

Zdroj: SODB 2001, SODB 2011 – ŠÚ SR 

Pozn.: * priemerný vek obyvateľov - stav k 31.12. – databázy ŠÚ SR 

K roku 2011 sa v porovnaní s rokom 2001 zmenila skladba vekovej štruktúry obyvateľstva 

Slovenska v negatívnom trende tak, že sa znížil podiel predproduktívnej zložky obyvateľstva 

(z 18,9 % na 15,3 %) a zvýšil sa podiel poproduktívnej zložky obyvateľstva (z 11,4 % 

na 12,7 %). Index starnutia vyjadrujúci pomer poproduktívneho obyvateľstva 

k predproduktívnemu dosiahol v roku 2011 hodnotu 82,6 %, čo znamená, že na 100 detí 

do 14 rokov pripadá cca 83 osôb v poproduktívnom veku (v roku 2001 dosahoval index 

starnutia hodnotu 60,2 %). Priemerný vek obyvateľov Slovenskej republiky dosiahol v roku 

2011 39,1 rokov, oproti roku 2001 sa zvýšil o takmer 3 roky. 

Graf - Veková štruktúra obyvateľstva SR podľa hlavných vekových skupín v roku 2001 

a 2011 

 
Zdroj: vlastné spracovanie AUREX spol. s r.o. na základe podkladov ŠÚ SR 
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Graf - Veková pyramída Slovenska v roku 2001 a 2011 (SODB) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie AUREX spol. s r.o. na základe podkladov ŠÚ SR 

V troch z ôsmich krajov SR (v Trenčianskom, v Nitrianskom a v Bratislavskom) pripadalo 

v roku 2011 na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku viac ako 100 obyvateľov 

v poproduktívnom veku. Najvyšší index starnutia dosiahol Trenčiansky kraj (103,7 %), najnižší 

index starnutia bol v Prešovskom kraji, kde na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku 

pripadalo cca 60 obyvateľov v poproduktívnom veku. „Najstarším“ z hľadiska najvyššieho 

podielu a počtu obyvateľov v poproduktívnom veku (65+ rokov) bol Nitriansky kraj (13,9 %, 

t.j. 96 014 osôb). Najvyšší podiel a počet obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 rokov) 

mal Prešovský kraj (18,4 %, t.j. 149 899 osôb), ktorý bol podľa tohto kritéria „najmladším“ 

slovenským krajom. Najvyšší podiel trvalo bývajúcich obyvateľov v produktívnom veku bol 

zaznamenaný v Trnavskom kraji, kde na 100 obyvateľov s trvalým pobytom v dotknutom 

kraji pripadalo 73,2 obyvateľa vo veku 15-64 rokov. 

Prehľad o skladbe vekovej štruktúry obyvateľstva krajov SR v rokoch 2001 a 2011 (SODB) 

podľa metodiky EÚ uvádzame aj v nasledujúcich grafoch. 
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Graf - Veková štruktúra obyvateľstva krajov SR podľa hlavných vekových skupín v roku 

2001 

 
Zdroj: vlastné spracovanie AUREX spol. s r.o. na základe podkladov ŠÚ SR 

Graf - Veková štruktúra obyvateľstva krajov SR podľa hlavných vekových skupín v roku 

2011 

 
Zdroj: vlastné spracovanie AUREX spol. s r.o. na základe podkladov ŠÚ SR 

Graf - Veková pyramída Bratislavského kraja v roku 2001 a 2011 (SODB)        Graf - Veková pyramída Trnavského kraja v roku 2001 a 2011 (SODB) 
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Veková pyramída Trnavského kraja v roku 2001 a 2011
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Graf - Veková pyramída Trenčianskeho kraja v roku 2001 a 2011 (SODB)       Graf - Veková pyramída Nitrianskeho kraja v roku 2001 a 2011 (SODB) 

            
Graf - Veková pyramída Žilinského kraja v roku 2001 a 2011 (SODB)   Graf - Veková pyramída Banskobystrického kraja v roku 2001 a 2011 (SODB) 

            
Graf - Veková pyramída Prešovského kraja v roku 2001 a 2011 (SODB)              Graf - Veková pyramída Košického kraja v roku 2001 a 2011 (SODB) 

           
Zdroj: vlastné spracovanie AUREX spol. s r.o. na základe podkladov ŠÚ SR 

Základné charakteristiky vekovej štruktúry obyvateľstva jednotlivých okresov SR sú graficky 

znázornené v mapách Index starnutia v roku 2001, Index starnutia v roku 2012, Priemerný 

vek obyvateľstva v roku 2001, Priemerný vek obyvateľstva v roku 2012, Stredná dĺžka života 

pri narodení mužov v roku 2001, Stredná dĺžka života pri narodení mužov v roku 2012, 

Stredná dĺžka života pri narodení žien v roku 2001, Stredná dĺžka života pri narodení žien 

v roku 2012. 

4.4 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 
Údaje o vzdelanostnej štruktúre sa zisťujú iba pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov. 

Pod najvyšším dosiahnutým vzdelaním sa rozumie najvyšší stupeň štúdia, ktorý obyvateľ 

ukončil. 
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Veková pyramída Nitrianskeho kraja v roku 2001 a 2011
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Veková pyramída Žilinského kraja v roku 2001 a 2011
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Veková pyramída Banskobystrického kraja v roku 2001 a 2011
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Veková pyramída Prešovského kraja v roku 2001 a 2011
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Veková pyramída Košického kraja v roku 2001 a 2011
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Od sčítania v roku 2001 sa výrazne zvýšila vzdelanostná úroveň obyvateľov SR. Podiel 

vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov (súčet počtu obyvateľov s ukončeným bakalárskym, 

magisterským, inžinierskym, doktorským a doktorandským vzdelaním) na celkovom počte 

obyvateľov SR s trvalým pobytom predstavoval v roku 2001 7,8 % (423 324 osôb). O desať 

rokov neskôr, v roku 2011, to bolo už 13,8 % (747 968 osôb). 

Vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia pribudli v medzicenzovom období 2001-2011 vo všetkých 

krajoch SR – najviac vysokoškolsky vzdelaných osôb na počet trvalo bývajúcich obyvateľov 

v jednotlivých krajoch pripadalo v Bratislavskom kraji (26,2 %), nasledoval Košický (13,1 %) 

a Žilinský kraj (13,0 %). 

V nasledujúcom prehľade uvádzame vzdelanostnú štruktúru trvalo bývajúceho obyvateľstva 

SR, ako aj jednotlivých krajov SR, na základe podkladov ŠÚ SR zo Sčítania obyvateľov, domov 

a bytov v roku 2001 a 2011. 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v roku 2001 a 2011 (abs.) 

 

Zdroj: SODB 2001, SODB 2011 –  ŠÚ SR 

Pozn.: * vrátane detí do 16 rokov 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v roku 2001 a 2011 (% z TBO) 

 

Zdroj: SODB 2001, SODB 2011 –  ŠÚ SR 

Pozn.: * vrátane detí do 16 rokov 

 TBO – trvalo bývajúce obyvateľstvo 

r. 2011 r. 2001 r. 2011 r. 2001 r. 2011 r. 2001 r. 2011 r. 2001 r. 2011 r. 2001 r. 2011 r. 2001 r. 2011 r. 2001

Bratislavský kraj 57 546 90 901 103 157 114 838 192 433 178 503 157 678 102 076 9 048 15 694 82 574 97 003 602 436 599 015

Trnavský kraj 91 604 125 986 146 900 146 009 159 757 132 284 63 783 33 254 13 256 8 222 79 441 105 248 554 741 551 003

Trenčiansky kraj 76 829 114 341 160 043 162 927 185 133 160 530 74 330 42 060 16 624 9 129 81 369 116 595 594 328 605 582

Nitriansky kraj 117 124 176 957 177 688 177 455 199 029 171 201 82 748 46 188 17 242 8 875 96 036 132 746 689 867 713 422

Žilinský kraj 95 777 138 505 170 575 174 765 202 906 174 521 89 276 47 785 16 644 5 336 113 673 151 420 688 851 692 332

Banskobystrický kraj 108 518 153 645 148 448 147 333 199 824 170 610 81 448 46 426 23 822 13 415 98 503 130 692 660 563 662 121

Prešovský kraj 138 429 172 284 177 455 175 814 224 177 190 756 95 309 47 992 24 540 9 931 154 617 193 191 814 527 789 968

Košický kraj 122 663 160 376 159 772 165 003 233 330 199 672 103 396 57 543 32 454 14 931 140 108 168 487 791 723 766 012

SR 808 490 1 132 995 1 244 038 1 264 144 1 596 589 1 378 077 747 968 423 324 153 630 85 533 846 321 1 095 382 5 397 036 5 379 455

územie

najvyššie dosiahnuté vzdelanie (abs.)

základné stredné bez maturity stredné s maturitou vysokoškolské nezistené bez školského vzdelania*
spolu

r. 2011 r. 2001 r. 2011 r. 2001 r. 2011 r. 2001 r. 2011 r. 2001 r. 2011 r. 2001 r. 2011 r. 2001

Bratislavský kraj 9,55 15,18 17,12 19,17 31,94 29,80 26,17 17,04 1,50 2,62 13,71 16,19

Trnavský kraj 16,51 22,86 26,48 26,50 28,80 24,01 11,50 6,04 2,39 1,49 14,32 19,10

Trenčiansky kraj 12,93 18,88 26,93 26,90 31,15 26,51 12,51 6,95 2,80 1,51 13,69 19,25

Nitriansky kraj 16,98 24,80 25,76 24,87 28,85 24,00 11,99 6,47 2,50 1,24 13,92 18,61

Žilinský kraj 13,90 20,01 24,76 25,24 29,46 25,21 12,96 6,90 2,42 0,77 16,50 21,87

Banskobystrický kraj 16,43 23,20 22,47 22,25 30,25 25,77 12,33 7,01 3,61 2,03 14,91 19,74

Prešovský kraj 17,00 21,81 21,79 22,26 27,52 24,15 11,70 6,08 3,01 1,26 18,98 24,46

Košický kraj 15,49 20,94 20,18 21,54 29,47 26,07 13,06 7,51 4,10 1,95 17,70 22,00

SR 14,98 21,06 23,05 23,50 29,58 25,62 13,86 7,87 2,85 1,59 15,68 20,36

územie

najvyššie dosiahnuté vzdelanie (%)

základné stredné bez maturity stredné s maturitou vysokoškolské nezistené bez školského vzdelania*
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Graf - Obyvateľstvo SR podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania – sčítanie 2001, 2011 

 
Zdroj: vlastné spracovanie AUREX spol. s r.o. na základe podkladov ŠÚ SR 

4.5 Ekonomická aktivita obyvateľstva 13 
Pri SODB 2001 bolo v Slovenskej republike 2 748 050 ekonomicky aktívnych osôb, z toho 

bolo 1 428 518 mužov (52,0 %) a 1 319 532 žien (48,0 %). Do ekonomického procesu bolo 

zapojených 51,1 % obyvateľov SR. Ekonomická aktivita mužov dosahovala 54,7 % (z počtu 

2 612 515 trvale bývajúcich mužov) a žien 47,7 % (z počtu 2 766 940 trvale bývajúcich žien). 

Z celkového počtu obyvateľov v produktívnom veku bolo 79,1 % ekonomicky aktívnych, 

z počtu obyvateľov v poproduktívnom veku bolo 8,0 % ekonomicky aktívnych (metodika 

hlavných vekových skupín: produktívny vek 15-59 rokov – muži, 15-54 rokov – ženy; 

poproduktívny vek 60+ rokov – muži, 55+ rokov – ženy). 

Pri SODB 2011 bolo v Slovenskej republike 2 630 052 ekonomicky aktívnych osôb, z toho 

bolo 1 422 590 mužov (54,1 %) a 1 207 462 žien (45,9 %). Do ekonomického procesu bolo 

zapojených 48,7 % obyvateľov SR. Podiel ekonomicky aktívnych mužov z počtu mužov trvale 

bývajúcich (2 627 772 mužov k rozhodujúcemu okamihu sčítania) predstavoval 54,1 % 

a ekonomicky aktívnych žien (z 2 769 264 trvale bývajúcich žien) 43,6 %. Z celkového počtu 

obyvateľov v produktívnom veku bolo 66,9 % ekonomicky aktívnych, z počtu obyvateľov 

v poproduktívnom veku bolo 4,4 % ekonomicky aktívnych (nová metodika hlavných 

                                                           

13 Pri SODB 2001 sa za ekonomicky aktívne obyvateľstvo považovali osoby, ktoré boli 
v rozhodujúcom okamihu sčítania v pracovnom, členskom, služobnom alebo v obdobnom 
pomere k nejakej organizácii, družstvu, súkromnej osobe alebo inému právnemu subjektu, 
zamestnávatelia, pomáhajúci, nezamestnaní, osoby samostatne činné, a to bez ohľadu 
na dĺžku pracovného úväzku. Za ekonomicky aktívnych sa považovali aj osoby v základnej 
vojenskej službe, náhradnej alebo civilnej službe, na vojenskom cvičení, vo väzbe 
a vo výkone trestu odňatia slobody – pokiaľ trval ich pracovný pomer, osoby na materskej 
(rodičovskej) dovolenke, ak trval ich pracovný pomer. 
Za ekonomicky aktívnych na účely sčítania 2011 sa považovali obyvatelia, ktorí boli 
k rozhodujúcemu okamihu sčítania pracujúci (okrem dôchodcov), pracujúci dôchodcovia, 
nezamestnaní a osoby na materskej dovolenke. 
Ekonomická aktivita je údaj o postavení obyvateľa na trhu práce k rozhodujúcemu okamihu 
sčítania. 

Podiel obyvateľov trvalo bývajúcich v SR podľa najvyššieho 

dosiahnutého vzdelania
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vekových skupín: produktívny vek – 15-64 rokov, poproduktívny vek – 65+ rokov). 

Ekonomická aktivita 259 867 trvalo bývajúcich obyvateľov, t. j. 4,8 % z celkového počtu 

obyvateľov s trvalým pobytom v SR, nebola zistená. 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo; SODB 2011, 2001 

územie 

SODB 2011 SODB 2001 

trvalo bývajúce 

obyvateľstvo spolu 

ekonomicky aktívne osoby 
trvalo bývajúce 

obyvateľstvo spolu 

ekonomicky aktívne osoby 

abs. % z TBO abs. % z TBO 

Bratislavský kraj 602 436 321 274 53,3 599 015 331 354 55,3 

Trnavský kraj 554 741 281 815 50,8 551 003 282 132 51,2 

Trenčiansky kraj 594 328 292 588 49,2 605 582 314 552 51,9 

Nitriansky kraj 689 867 342 461 49,6 713 422 360 894 50,6 

Žilinský kraj 688 851 332 502 48,3 692 332 350 284 50,6 

Banskobystrický kraj 660 563 318 255 48,2 662 121 331 809 50,1 

Prešovský kraj 814 527 375 107 46,1 789 968 380 548 48,2 

Košický kraj 791 723 366 050 46,2 766 012 396 477 51,8 

SR 5 397 036 2 630 052 48,7 5 379 455 2 748 050 51,1 

Zdroj: SODB 2001, SODB 2011 – ŠÚ SR 

Pozn.: TBO – trvalo bývajúce obyvateľstvo 

Najvyšší podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov mal podľa Sčítania obyvateľov, domov 

a bytov 2011 Bratislavský kraj (321 274 EAO, t.j. 53,3 % z celkového počtu obyvateľov 

s trvalým pobytom v tomto kraji; 12,2 % z celkového počtu trvalo bývajúcich ekonomicky 

aktívnych obyvateľov SR). Vyššiu hodnotu ekonomickej aktivity obyvateľstva, ako je 

celoslovenský priemer, dosahovali v roku 2011 okrem Bratislavského aj Trnavský, 

Trenčiansky a Nitriansky kraj. 

Prehľad o obyvateľstve SR, ako aj jednotlivých krajov SR, podľa ekonomickej aktivity k dňu 

SODB 2011 je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

Obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity, SODB 2011 

 

Zdroj: SODB 2011 – ŠÚ SR 

Prehľad o vývoji ekonomicky aktívneho obyvateľstva v jednotlivých krajoch, ako aj v celej SR, 

v období po SODB 2011 na základe Mesačnej štatistiky o počte a štruktúre uchádzačov 

o zamestnanie za mesiace december 2011-2013 publikovanej Ústredím práce, sociálnych 

vecí a rodiny je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. %

Trvalo bývajúce obyvateľstvo spolu 5 397 036 100,0 602 436 599 015 554 741 551 003 594 328 605 582 689 867 713 422 688 851 692 332 660 563 662 121 814 527 789 968 791 723 766 012

pracujúci (okrem dôchodcov) 2 060 216 38,2 268 988 44,7 233 522 42,1 244 487 41,1 270 716 39,2 271 694 39,4 232 986 35,3 275 488 33,8 262 335 33,1

pracujúci dôchodcovia 100 273 1,9 20 806 3,5 10 154 1,8 10 542 1,8 10 991 1,6 11 472 1,7 11 474 1,7 11 704 1,4 13 130 1,7

osoby na materskej dovolenke 26 478 0,5 2 799 0,5 2 719 0,5 2 920 0,5 3 265 0,5 4 015 0,6 3 078 0,5 4 102 0,5 3 580 0,5

osoby na rodičovskej dovolenke 118 348 2,2 14 470 2,4 12 424 2,2 12 893 2,2 14 656 2,1 17 195 2,5 12 630 1,9 18 524 2,3 15 556 2,0

nezamestnaní 443 085 8,2 28 681 4,8 35 420 6,4 34 639 5,8 57 489 8,3 45 321 6,6 70 717 10,7 83 813 10,3 87 005 11,0

študenti stredných škôl 220 111 4,1 19 305 3,2 22 587 4,1 26 104 4,4 27 265 4,0 33 592 4,9 24 742 3,7 37 757 4,6 28 759 3,6

študenti vysokých škôl 152 642 2,8 19 616 3,3 13 679 2,5 16 462 2,8 18 549 2,7 20 743 3,0 16 591 2,5 25 573 3,1 21 429 2,7

osoby v domácnosti 25 828 0,5 3 365 0,6 3 129 0,6 2 042 0,3 3 985 0,6 2 556 0,4 2 576 0,4 4 253 0,5 3 922 0,5

dôchodcovia 1 063 760 19,7 116 916 19,4 112 004 20,2 126 935 21,4 150 063 21,8 133 015 19,3 134 924 20,4 144 955 17,8 144 948 18,3

príjemcovia kapitálových príjmov 5 401 0,1 788 0,1 858 0,2 465 0,1 836 0,1 601 0,1 595 0,1 621 0,1 637 0,1

deti do 16 rokov (nar. po 20. 05. 1995) 887 444 16,4 87 052 14,4 82 427 14,9 85 331 14,4 100 811 14,6 118 041 17,1 105 144 15,9 161 051 19,8 147 587 18,6

iná 33 583 0,6 4 647 0,8 3 838 0,7 3 304 0,6 4 903 0,7 4 192 0,6 3 792 0,6 4 623 0,6 4 284 0,5

nezistená 259 867 4,8 15 003 2,5 21 980 4,0 28 204 4,7 26 338 3,8 26 414 3,8 41 314 6,3 42 063 5,2 58 551 7,4

z toho ekonomicky aktívni 2 630 052 48,7 321 274 53,3 281 815 50,8 292 588 49,2 342 461 49,6 332 502 48,3 318 255 48,2 375 107 46,1 366 050 46,2

SR
ukazovateľ

Ekonomická aktivita

Prešovský

kraj

Košický

kraj

Bratislavský

kraj

Trenčiansky

kraj

Žilinský

kraj

Banskobystrický

kraj

Trnavský

kraj

Nitriansky

kraj
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Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v krajoch SR v rokoch 2011-2013 (stav k 31.12.) 

územie 
počet ekonomicky aktívnych osôb 

31.12. 2011 31.12. 2012 31.12. 2013 

Bratislavský kraj 338 088 352 407 338 789 

Trnavský kraj 294 996 295 800 290 803 

Trenčiansky kraj 303 223 302 263 299 043 

Nitriansky kraj 343 685 354 696 351 065 

Žilinský kraj 324 992 330 640 330 632 

Banskobystrický kraj 316 501 321 403 331 614 

Prešovský kraj 386 586 387 288 389 611 

Košický kraj 359 637 357 784 367 211 

SR 2 667 708 2 702 281 2 698 768 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
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5 Sídelná štruktúra a Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 
2020 

5.1 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 
5.1.1 Koncepcia územného rozvoja Slovenska ako územnoplánovacia 

dokumentácia 
Koncepcia územného rozvoja Slovenska (ďalej aj ako KURS) je v zmysle §8 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov územnoplánovacou dokumentáciou celoštátneho stupňa.  

Územnoplánovaciu dokumentáciu obstarávajú orgány územného plánovania. Ústredným 

orgánom územného plánovania, ktorý obstaráva KURS je príslušné ministerstvo zodpovedné 

za územné plánovanie. 

KURS schvaľuje vláda (§ 26 stavebného zákona). Záväzné časti vládou schválenej 

územnoplánovacej dokumentácie vláda vyhlási nariadením (§ 27 stavebného zákona). 

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 bola ako územnoplánovacia dokumentácia 

celoštátneho stupňa schválená vládou SR uznesením vlády SR č. 1033 zo dňa 30. októbra 

2001. Záväzná časť KURS bola vyhlásená nariadením vlády SR č. 528/2002 Z. z. 

Stavebný zákon hovorí, že orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnoplánovaciu 

dokumentáciu, sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne 

predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia, pritom však 

najmenej raz za štyri roky, má preskúmať schválený územný plán. Ak dôjde k zmene 

predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, orgán územného 

plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie. 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MDVRR SR“), ako 

ústredný orgán štátnej správy na úseku územného plánovania, v súlade s §30 stavebného 

zákona podľa §2 odst. 14 zákona č.608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 

stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov predkladá 

vláde každé štyri roky správu o stave v oblasti územného rozvoja Slovenskej republiky. 

V roku 2005 sa v súlade s platným zákonom uskutočnilo prvé preskúmanie platnosti záväznej 

časti KURS 2001. Na základe vyhodnotenia stanovísk a podnetov z jednotlivých ministerstiev 

a samosprávnych krajov bolo „konštatované, že KURS a aj jeho priemety do územných 

plánov jednotlivých krajov sú v súčasnosti kompatibilné s jednotlivými sektorovými 

politikami, vyhovujú pre medzinárodnú spoluprácu a vytvárajú územné podmienky 

pre regionálny rozvoj. Nie sú v rozpore so žiadnym právnym predpisom. Z tohto dôvodu 

neboli dôvody na zmeny a doplnky záväznej časti KURS 2001 a novelizáciu nariadenia vlády 

SR č. 258/2002 Z. z. 

Nakoľko od schválenia KURS 2001 do roku 2005 sa prijali niektoré nové právne predpisy, 

koncepčné dokumenty, aktualizáciou údajov bolo potrebné v súlade s § 31 ods. 3 

stavebného zákona upraviť znenie smernej časti KURS 2001. Aktualizácia smernej časti KURS 

2001 sa uskutočnila v roku 2006. 

Druhá správa o aktuálnom stave KURS bola predložená vláde SR v roku 2009. V rámci 

vyhodnotenia plnenia záväzných zásad a regulatívov územného rozvoja schválených v KURS 
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2001 a vyhlásených nariadením vlády SR č. 528/2002 Z. z. ministerstvá a samosprávne kraje 

vo svojich stanoviskách uplatnili aj námety na aktualizáciu záväznej časti riešenia KURS 2001.  

Na základe toho vláda SR, v súlade s 26 ods. 1 stavebného zákona, poverila MDVRR SR 

obstaraním zmien a doplnkov KURS 2001 v súlade s § 31 stavebného zákona. 

Zmeny a doplnky č. 1 boli na schválenie vlády SR predložené v roku 2011 a záväzná časť bola 

aktualizovaná nariadením vlády SR č. 461/2011, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky 

záväznej časti Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2011. 

V súlade so stavebným zákonom sa uskutočnilo preskúmanie aktuálnosti Koncepcie 

územného rozvoja Slovenska 2001 v znení Zmien a doplnkov č.1 KURS 2011 v roku 2013. 

Výsledkom bolo konštatovanie, že v danom stave KURS vyhovuje súčasným požiadavkám 

a nie je potrebné meniť jej záväznú časť. 

5.1.2 Ciele riešenia Koncepcie územného rozvoja Slovenska 
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení Zmien a doplnkov č.1 KURS 2011 (ďalej 

aj ako „KURS“) je v súlade s §9 spracovaná pre celé územie Slovenskej republiky. Rieši 

priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia Slovenskej republiky a ustanovuje 

rámec sociálnych, ekonomických, environmentálnych a kultúrnych požiadaviek štátu 

na územný rozvoj, starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny Slovenskej republiky 

a jej regiónov.  

KURS vyjadruje ciele územnoplánovacej politiky štátu, ktoré tvoria základnú kostru 

a smerovanie priestorového rozvoja Slovenskej republiky v medzinárodných a celoštátnych 

súvislostiach. Vo svojej koncepčnej rovine vyjadruje najmä odporúčania na usporiadanie 

a hierarchizáciu štruktúry osídlenia, tvorbu sídelných aglomerácií a sídelných zoskupení 

(ťažísk osídlenia) a návrh na rozvoj hlavných urbanizačných osí. KURS ustanovuje zásady 

usmerňovania územného rozvoja s cieľom utvárať rovnocenné životné podmienky na celom 

území Slovenskej republiky a vytvárať územné predpoklady na zlepšenie životného 

prostredia, zabezpečenie ekologickej stability, zachovanie kultúrno-historického dedičstva 

a pre trvalo udržateľný rozvoj (§ 9 stavebného zákona). 

Pri vytváraní základných koncepčných odporúčaní sa zhodnocujú požiadavky odvetvových 

koncepcií na priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia SR zohľadňujúc aj 

koncepciu ochrany a revitalizácie kultúrneho a prírodného dedičstva a tvorby krajiny vrátane 

ekologickej stability SR. Okrem koncepcie rozvoja sídelných štruktúr KURS vyjadruje smery 

rozvojových trendov rekreácie a cestovného ruchu, ako aj koncepciu verejného dopravného 

a technického vybavenia z celoštátneho pohľadu. 

Rešpektovaním navrhovanej sídelnej štruktúry v ďalších plánovacích dokumentáciách 

a rozhodovaní o lokalizácii investičných akcií s priestorovými dôsledkami na jednotlivých 

hierarchických úrovniach, sa vytvára predpoklad racionálneho využívania nadradenej 

dopravnej a technickej vybavenosti územia, optimalizácie využívania miestnych zdrojov 

a daností, racionalizácie dostupnosti obyvateľov k vyšším službám a zamestnanosti, ako aj 

k lepšiemu vzťahu medzi mestami a ostatným vidieckym osídlením. Racionalizáciou 

a optimalizáciou priestorových súvislostí sídiel sa vytvára aj racionalizácia a optimalizácia 

ekonomických aktivít pri rešpektovaní zásad a princípov tvorby kvalitného životného 

prostredia. 
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Ciele územnoplánovacej politiky vyjadrené v KURS slúžili ako podklad a východisko 

pri návrhu priestorovej alokácie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ 

v rámci spracovania Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky 

pre roky 2007 – 2013. 

V súlade so stavebným zákonom sa KURS člení na záväznú a smernú časť. Smerná časť má 

informatívny a odporúčací charakter. Záväzná časť KURS vyhlasovaná nariadením vlády SR 

predstavuje dohodu zainteresovaných subjektov na celoštátnej politike územného rozvoja 

vo vzťahu k zahraničiu a k jednotlivým regiónom SR. 

V súlade so stavebným zákonom sa záväzné regulatívy KURS 2001 premietli 

do územnoplánovacej dokumentácie regiónov, ktoré obstarávajú jednotlivé samosprávne 

kraje. 

5.2 Koncepcia územného rozvoja Slovenska – sídelné štruktúry 
Ako je uvedené v prechádzajúcej kapitole, najvýznamnejším cieľom KURS je vymedzenie 

základných sídelných štruktúr. Tieto predstavujú návrh sídelného rozvoja v súlade 

s požiadavkami racionálneho využívania územia a vytvárania vhodných rozvojových 

podmienok zabezpečujúcich rovnocenné podmienky pre život obyvateľov a rozvoj 

ekonomických aktivít. Navrhovaná sídelná štruktúra vychádza z historických a existujúcich 

pomerov v osídlení a sídelných súvislostí a sleduje princípy konceptu tvorby polycentrického 

sídelného systému. 

„Polycentrický koncept“ sa chápe ako priestorový rozvojový model založený na sieti miest 

a obcí v záujme zlepšenia územnej súdržnosti a zníženia územných disparít. 

Polycentrický koncept 

 napomáha lepšej spolupráci, koordinácii a doplnkovosti zabezpečovania 

funkcií pre bývajúce obyvateľstvo 

 zvyšuje konkurencieschopnosť jednotlivých regiónov 

 napomáha vytvoriť synergiu pri posilnení kooperačných sietí a zabezpečiť 

komplementárnosť funkcií jednotlivých miest a obcí 

 napomáha prepájať viaceré hierarchické úrovne 

 prispieva k novému chápaniu vzťahov medzi mestom / jadrovým územím a 

jeho okolím/vidieckym priestorom 

 ponúka možnosť vplyvu miest a urbánnych priestorov na podporu súťaže, 

inovácií a rastu s viac vyrovnaným modelom priestorového rozvoja 

 pomáha zdokonaliť kooperáciu, koordináciu a doplnkovosť a zmierňovať tak 

nevhodnú konkurenciu medzi mestami 

 vytvára priestor na prehodnotenie alokácie rozvojových centier a 

produkčných zdrojov v záujme vyššej efektívnosti vynaložených 

prostriedkov. 

Cieľavedomejšie uplatňovanie princípov polycentricity pri akceptovaní trhových 

mechanizmov v ekonomickej oblasti dáva teoretický predpoklad k vyrovnávaniu disparít 

na všetkých hierarchických úrovniach (medzinárodnej, celoštátnej, regionálnej). 

Z pohľadu riadiacich orgánov je možné podporu rozvoja polycentrického konceptu vidieť 

v dvoch polohách – priamymi a nepriamymi intervenciami. Predovšetkým nepriame 
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intervencie by sa mali využívať v maximálne rozumnej miere, akými sú predovšetkým rozvoj 

nadradenej infraštruktúry (dopravnej, sociálnej, atď.), ktorá je v zásade v rukách jednotlivých 

hierarchických riadiacich štruktúr. Správne rozhodovanie o potrebe a čase realizácie 

nadradenej infraštruktúry následne priamo ovplyvňuje rozhodovanie sa individuálnych 

a privátnych subjektov o ich ďalšom rozvoji v priestore a čase“14. 

KURS vymedzil tri základné prvky sídelného systému SR, a to: 

 terciárne centrá osídlenia 

 ťažiská osídlenia 

 rozvojové osi. 

5.2.1 Terciárne centrá osídlenia 
Terciárne centrá sa v KURS vyhodnocovali z pohľadu funkcie centier, ktoré majú zabezpečiť 

komplexnú obsluhu obyvateľom bývajúcim nie len v centre ale aj jeho zázemí vyššími 

zariadeniami občianskej vybavenosti. Vyhodnocovali sa jednotlivé skupiny zariadení sociálnej 

infraštruktúry nadmestského až nadregionálneho charakteru. Terciárne centrá sa vymedzili 

na základe existencie nasledovných zariadení nadmestského až nadregionálneho charakteru 

jednotlivých skupín občianskej vybavenosti: 

„školstvo (stredné odborné školy, gymnáziá, konzervatórium, vysoké školy a univerzity, 

detašované pracoviská vysokých škôl a univerzít), zdravotníctvo (polikliniky, všeobecné 

nemocnice, špeciálne nemocnice, liečebne, prírodné liečivé kúpele, kúpeľná liečba), sociálne 

veci (domovy sociálnych služieb pre deti, domovy sociálnych služieb pre dospelých, 

zariadenia pre seniorov, detské domovy a domy osobitného určenia- domy 

s opatrovateľskou službou), kultúra (profesionálne divadlá, múzeá, registrované galérie, 

astronomické zariadenia, vedecké knižnice), exekútori, notári, audítori (zariadenia 

exekútorov, notárov, audítorov), súdy (krajský súd, okresný súd), obvodné úrady (ObÚ 

v sídle kraja, sídlo ObÚ, úradovne ObÚ mimo ich sídiel), poisťovne, banky (komerčné 

poisťovne, komerčné banky, pobočky zahraničných bánk).“15 

Výsledky vyhodnotenia centier potvrdili vysokú zotrvačnosť pôsobenia centier vytvorených 

v predchádzajúcom období druhej polovice 20. storočia. V ďalšom období sa preto odporúča 

v nových hospodárskych a sociálnych podmienkach účinnosť jednotlivých centier na svoje 

okolie zhodnotiť a ďalej rozvíjať podľa miestnych podmienok v záujme podpory podmienok 

rovnovážneho sídelného rozvoja. 

Terciárne centrá boli rozdelené do piatich skupín mimo miest Bratislava a Košice. Obe mestá 

potvrdili svoju dominanciu a špecifičnosť v celom sídelnom systéme. 

                                                           

14 Polycentrická koncepcia osídlenia ako nástroj zabezpečenia funkčnej komplexnosti na 
regionálnej a lokálnej úrovni, AUREX spol. s r.o., 2006, výskumná úloha pre Ministerstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, nepublikované 
15 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení Zmien a doplnkov č. 1 KURS 2011, 
súhrnné znenie, str. 48 
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Zoznam sídelných centier ako terciárnych centier celoštátneho a nadregionálneho významu 

je uvedený v prílohe tohto materiálu. Ich znázornenie, prevzaté z KURS, je uvedené 

na nasledujúcom obrázku. 

V podmienkach realizácie Partnerskej dohody SR je potrebné popri týchto centrách 

najvyššieho významu doplniť regionálne a subregionálne centrá osídlenia v súlade 

s požiadavkami čo najefektívnejšieho využitia investícií pre čo najširší okruh obyvateľov 

a ekonomický rozvoj. Tieto regionálne a subregionálne centrá pre jednotlivé aktivity 

podporované podľa jednotlivých tematických cieľov je potrebný vyšpecifikovať v rámci 

prípravy RIÚS. Podkladom pre to sú vhodné schválené územné plány regiónov jednotlivých 

krajov, v rámci ktorých regionálne a subregionálne centrá boli vyšpecifikované. 
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5.2.2 Ťažiská osídlenia 
Ťažiská osídlenia predstavujú sídelné štruktúry, ktoré zahŕňajú sídelné zoskupenia od najviac 

rozvinutých aglomerovaných sústav osídlenia až po sídelné zoskupenia, ktoré sú založené iba 

na jednoduchých centripetálnych sídelných vzťahoch na princípe polarizačných účinkoch 

centier. 

Aglomeračné väzby sú najviac rozvinuté okolo najväčších miest, ktoré sú v súčasnosti aj 

administratívnymi centrami krajov. Najviac rozvinutá aglomerácia je okolo mesta Bratislavy 

v prepojení na mesto Trnava, ako aj mesto Nitra a ich zázemia. Tak sú prakticky do jednej 

aglomerácie, v dôsledku ako vhodnej vzdialenosti medzi nimi, tak ale predovšetkým 

v dôsledku rozvoja hospodárskych a sociálnych aktivít v týchto centrách a na území obcí v ich 

zázemí, zahrnuté tri krajské mestá. Ďalšie dve krajské mestá, ktoré tvoria druhú 

najvýznamnejšiu aglomeráciu, sú mestá Košice a Prešov, ktoré vytvárajú tak jedno ťažisko 

osídlenia. Aglomerácie vytvorené okolo krajských miest Banská Bystrica a Žilina majú taktiež 

bipolárne jadrá/centrá, ktoré však sú iba okresnými mestami (Zvolen a Martin). Aglomerácia 

s jedným dominantným jadrom je ťažisko osídlenia vytvorené okolo mesta Trenčín. 

Intenzita kooperačných vzťahov medzi jednotlivými centrami aglomerácií – ťažísk osídlenia 

prvej úrovne nie je plošne rovnakej intenzity na celom ich vymedzenom území. Okolo centier 

aglomerácií – ťažísk osídlenia prvej úrovne, sa tak vymedzili pásma, v závislosti na intenzite 

existujúcich16 sídelných vzťahov. Prakticky pri všetkých krajských mestách (ale aj v mestách 

s počtom obyvateľov viac ako 50 00017) sa preukazujú určité suburbanizačné tendencie 

(„vysúvanie“ aktivít z jadrového mesta do jeho zázemia), resp. trendy koncentrovanej 

dekoncentrácie, t.j. migrácia obyvateľov a aktivít do území ťažísk osídlenia, avšak nie do ich 

centier, ale do zázemia centier ťažísk osídlenia. Zhodnotením kooperačných vzťahov medzi 

centrami a ich zázemím (predovšetkým zhodnotením dennej dochádzky za prácou a školami, 

hustotou obyvateľov a aktivít a pod.) boli pri ťažiskách osídlenia prvej úrovne vytvorené 

pásma – jadrové pásmo, prímestské pásmo a ostané územie ťažiska osídlenia. 

Jadrové pásmo predstavuje územie obcí s najintenzívnejšími kooperačnými vzťahmi na jadro 

– centrum aglomerácie, kde sa najviac prejavujú suburbanizačné tendencie a koncentrovaná 

dekoncentrácia.  

Prímestské pásmo je v nadväznosti na jadrové pásmo predstavované územím obcí, 

pri ktorých je sledovateľná vysoká intenzita väzieb na jadro ťažiska osídlenia, resp. 

pri polycentrických ťažiskách osídlenia na ich jadrá. 

Okrajové pásmo – v tomto pásme sú sledovateľné väzby na jadro (jadrá) ťažiska osídlenia 

predovšetkým v intenzite dochádzky za prácou, alebo ich vzťah je sprostredkovaný cez 

menšie mestá tvoriace polycentrický systém ťažiska osídlenia. 

                                                           

16 v čase vymedzenia ťažísk osídlenia v roku 2001, čo sa neskôr potvrdilo vo výskumnej úlohe 
Polycentrická koncepcia osídlenia ako nástroj zabezpečenia funkčnej komplexnosti na 
regionálnej a lokálnej úrovni, AUREX spol. s r.o., 2006, pre Ministerstvo výstavby a 
regionálneho rozvoja SR, nepublikované 
17 Stratégia územného rozvoja Slovenska – I. etapa, zhodnotenie stavu sídelných štruktúr v 
SR, AUREX spol. s r.o., 2008, pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
nepublikované 
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Pri všetkých vymedzených pásmach si treba uvedomiť ich podstatnú vlastnosť a to, že 

vymedzenie týchto pásiem nie je stabilné a statické. Ide o isté, v čase premenlivé – 

pulzujúce, územia. Závisí to na rozvoji aktivít v jednotlivých pásmach a na rozvoji „sily“ 

vlastného jadra (jadier) ťažiska osídlenia. 

Vymedzenie ťažísk osídlenia je nasledovné: 

Ťažiská osídlenia prvej úrovne 

 prvá skupina 

o bratislavsko-trnavské ťažisko osídlenia, 

 druhá skupina 

o košicko-prešovské ťažisko osídlenia, 

 tretia skupina 

o banskobystricko-zvolenské 

o žilinsko-martinské, 

 štvrtá skupina 

o nitrianske ťažisko osídlenia 

o trenčianske ťažisko osídlenia. 

Špecifické postavenie má nitrianske ťažisko osídlenia, pri ktorom sa prejavujú pri značnej 

časti jeho sídiel, a to aj pri jadrovom meste, silné aglomeračné tendencie v smere 

na Bratislavu, čo dáva predpoklad, že v dohľadnom čase je možné hovoriť o 

 bratislavsko-trnavsko-nitrianskom ťažisku osídlenia. 

Ťažiská osídlenia druhej úrovne (v abecednom poradí): 

 liptovskomikulášsko-ružombersko-dolnokubínske 

 lučenecko-rimavskosobotské 

 michalovsko-vranovsko-humenské 

 novozámocko-komárňanské 

 popradsko-spišskonovoveské 

 považsko-bystricko-púchovské 

 prievidzské. 

Ťažiská osídlenia tretej úrovne (v abecednom poradí): 

- prvá skupina 

 bánovecko-bebravské a partizánske ťažisko osídlenia 

 bardejovské ťažisko osídlenia 

 levické ťažisko osídlenia 

 rožňavské ťažisko osídlenia 

 topoľčianske ťažisko osídlenia 

 veľkokrtíšske ťažisko osídlenia 

 zlatomoravecké ťažisko osídlenia 

 žiarske ťažisko osídlenia. 

- druhá skupina 



106 

 

 banskoštiavnické ťažisko osídlenia 

 gelnické ťažisko osídlenia 

 hnúštianske ťažisko osídlenia 

 kráľovskochlmecké ťažisko osídlenia 

 krompašské ťažisko osídlenia 

 medzilaborecké ťažisko osídlenia 

 myjavské ťažisko osídlenia 

 revúcke ťažisko osídlenia 

 senické ťažisko osídlenia 

 skalicko-holíčske ťažisko osídlenia 

 sninské ťažisko osídlenia 

 staroľubovnianske ťažisko osídlenia 

 svidnícko-stropkovské ťažisko osídlenia 

 šahianske ťažisko osídlenia 

 štúrovské ťažisko osídlenia 

 tornalianske ťažisko osídlenia 

 trebišovské ťažisko osídlenia 

 tvrdošínsko-námestovské ťažisko osídlenia 

 veľkokapušianske ťažisko osídlenia. 

Na základe vymedzenia ťažísk osídlenia sa dá konštatovať, že 

 v ťažiskách osídlenia prvej úrovne žije asi 50 % obyvateľov Slovenska, z toho 

• v jadrových mestách asi 24 % 

• v jadrách a jadrových územiach asi 27% 

• v jadrách, jadrových územiach a prímestskom pásme asi 35% 

 v ťažiskách osídlenia druhej úrovne žije asi 16 % všetkých obyvateľov Slovenska 

 v ťažiskách osídlenia tretej úrovne asi 12 %. 

 

Mimo vymedzených ťažísk osídlenia všetkých úrovní žije asi 23 % obyvateľov Slovenska. 

Schematicky sú ťažiská osídlenia vyjadrené na nasledujúcom obrázku. 

Zoznamy obcí, ktoré patria do ťažísk osídlenia prvej a druhej úrovne a jednotlivých pásiem 

ťažísk osídlenia prvej je uvedený v prílohe. 
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5.2.3 Rozvojové osi 
„Rozvojové osi sú súčasťou tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry. Podporujú 

sídelné väzby medzi obcami a rovnovážny sídelný rozvoj vrátane rozvoja vidieka. Vytvárajú 

podmienky pre dostupnosť k infraštruktúram, zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho 

dedičstva a zabezpečujú požiadavky, ktoré sú na sídelnú štruktúru kladené z hľadiska 

ekonomických, sociálnych a environmentálnych súvislostí. Rozvojové osi tak efektívne plnia 

požiadavky trvalej udržateľnosti a vytvárania zdravého a environmentálne vhodného 

obytného i pracovného prostredia. 

Rozvojové osi sa na Slovensku rozvíjajú v uzlovo–pásovom sídelnom systéme, ktorého 

osnovu tvoria centrá osídlenia a dopravno-komunikačné systémy spájajúce jednotlivé 

centrá.18“ 

Vyhodnotením úrovne centier, medzi ktorými os leží a ktoré prepája, významu verejného 

dopravného vybavenia, pozdĺž ktorého os leží, hustoty sídiel na rozvojovej osi a počtu 

a hustoty obyvateľov v obciach prepojených rozvojovou osou boli rozvojové osi zoradené 

do troch hierarchických úrovní – stupňov. 

V niektorých úsekoch jednotlivých rozvojových osí vyvstáva určitá nekonzistentnosť podľa 

zvolených kritérií, avšak je žiaduce zachovať plynulú a súvislú os. Z týchto dôvodov KURS 

uvádza tieto úseky ako komunikačno-sídlené osi. Komunikačno-sídelné osi sú predovšetkým 

charakteru dopravných systémov, zabezpečujúcich prepojenie centier a podporujúcich 

fungovanie rozvojových osí v celej ich dĺžke. Na komunikčno-sídelných osiach môžu ležať, ale 

nemusia ležať žiadne sídla. 

Rozvojové osi prvého stupňa: 

 považská rozvojová os: Bratislava –Trnava – Trenčín – Žilina 

 žilinsko-podtatranská rozvojová os: Žilina – Martin – Poprad – Prešov 

 žilinsko-kysucká rozvojová os: Žilina – Čadca – hranica s Českou republikou 

 košicko-prešovská rozvojová os: hranica s Poľskou republikou – Svidník – 

Prešov – Košice – Čaňa – hranica s Maďarskom 

 nitriansko-pohronská rozvojová os: Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom – 

Zvolen 

 zvolensko-turčianska rozvojová os: Zvolen – Banská Bystrica – Turčianske 

Teplice – Martin (v úseku Banská Bystrica – Turčianske Teplice ako 

komunikačno-sídelnú os) 

 zvolensko-juhoslovenská rozvojová os: Zvolen – Lučenec (odbočka 

na Salgótarján) – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice 

 východoslovenská rozvojová os: Košice – Sečovce – Michalovce – Sobrance – 

hranica s Ukrajinou  

 záhorská rozvojová os: Bratislava – Malacky – Kúty – hranica s Českou 

republikou 

                                                           

18 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení Zmien a doplnkov č. 1 KURS 2011, 
súhrnné znenie, str. 60 
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 lyská rozvojová os: Beluša – Púchov – Lysá pod Makytou – hranica s Českou 

republikou. 

Rozvojové osi druhého stupňa: 

 žitnoostrovno-dunajská rozvojová os: Bratislava – Dunajská Streda – 

Komárno – Štúrovo 

 ponitrianska rozvojová os: Trenčín – Bánovce nad Bebravou – Topoľčany – 

Nitra – Nové Zámky – Komárno 

 hornonitrianska rozvojová os: Topoľčany/Bánovce nad Bebravou – 

Partizánske – Prievidza – Handlová – Žiar nad Hronom 

 pohronská rozvojová os: Hronský Beňadik – Levice – Želiezovce – Štúrovo 

 juhoslovenská rozvojová os: Dunajská Streda – Nové Zámky – Želiezovce – 

Šahy – Veľký Krtíš – Lučenec (v úsekoch Dunajská Streda – Nové Zámky, 

Želiezovce – Dudince ako komunikačno-sídelnú os) 

 novohradská rozvojová os: Lučenec – Fiľakovo – hranica s Maďarskom 

 liptovsko-oravská rozvojová os: Ružomberok – Dolný Kubín – Trstená – 

hranica s Poľskou republikou 

 hornopohronská rozvojová os: Banská Bystrica – Brezno – Telgárt 

 prešovsko-michalovská rozvojová os: Prešov – Hanušovce nad Topľou – 

Vranov nad Topľou – Strážske – Michalovce/Humenné 

 vihorlatská rozvojová os: Humenné – Snina – hranica s Ukrajinou 

 kežmarsko-toryská rozvojová os: Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa – 

Sabinov – Prešov 

 hornádska rozvojová os: Spišský Štvrtok – Spišská Nová Ves – Krompachy – 

Košice (v úseku Gelnica – Košice ako komunikačno-sídelnú os) 

 skaliťanská rozvojová os: Svrčinovec – Čierne – Skalité – hranica s Poľskou 

republikou. 

Rozvojové osi tretieho stupňa: 

 záhorsko-trnavská rozvojová os: hranica s Českou republikou –Holič – Senica 

– Trnava 

 dolnomoravská rozvojová os: Kúty –Holič – Skalica – hranica s Českou 

republikou 

 malokarpatská rozvojová os: Modra – Smolenice – Chtelnica – Vrbové 

 piešťansko-topoľčianska rozvojová os: Vrbové – Piešťany – Topoľčany  

 myjavská rozvojová os: Senica – Myjava – Stará Turá – Nové Mesto 

nad Váhom 

 podunajská rozvojová os: Senec – Galanta – Nové Zámky 

 dudvážska rozvojová os: Galanta – Dunajská Streda 

 kremnicko-turčianska rozvojová os: Žiar nad Hronom – Kremnica – 

Turčianske Teplice 

 hornonitriansko-turčianska rozvojová os: Prievidza – Turčianske Teplice 

(v úseku Nitrianske Pravno – Turčianske Teplice ako komunikačno-sídelná 

os) 

 kysucká rozvojová os: Čadca – Turzovka – Makov 
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 kysucko-oravská rozvojová os: Krásno nad Kysucou – Nová Bystrica – 

Námestovo – Tvrdošín – Trstená – Suchá Hora – hranica s Poľskou 

republikou (v úseku Krásno nad Kysucou – Nová Bystrica – Oravská Lesná 

ako komunikačno-sídelná os) 

 kraľovianska rozvojová os: Kraľovany – Dolný Kubín 

 polhoranská rozvojová os: Námestovo – Oravská Polhora – hranica s Poľskou 

republikou 

 žilinská rozvojová os: Žilina – Varín – Terchová 

 rajecká rozvojová os: Žilina – Rajec 

 starohorská rozvojová os: Banská Bystrica – Staré Hory 

 šarišská rozvojová os: Prešov – Bardejov – hranica s Poľskou republikou 

 ľubovniansko-svidnícka rozvojová os: Stará Ľubovňa – Bardejov – Svidník 

 zamagurská rozvojová os: Stará Ľubovňa – Spišská Stará Ves. 

 laborecká rozvojová os: Svidník – Stropkov – Medzilaborece – hranica 

s Poľskou republikou/Humenné 

 zemplínska rozvojová os: Košice – Slovenské Nové Mesto – Kráľovský Chlmec 

– Čierna nad Tisou 

 vranovsko-trebišovská rozvojová os: Vranov nad Topľou – Sečovce – 

Trebišov 

 horehronská rozvojová os: Telgárt – Vernár – Poprad 

 rožňavsko-dobšinská rozvojová os: Rožňava – Dobšiná – Vernár 

 muráňská rozvojová os: hranice MR – Tornaľa – Revúca – Tisovec 

 rimavická rozvojová os: Rimavská Sobota – Hnúšťa – Tisovec – Brezno 

 cerovská rozvojová os: Fiľakovo – Rimavská Sobota/Rimavská Seč – hranica 

s Maďarskom/Tornaľa 

 krupinská rozvojová os: Zvolen – Krupina – Šahy – hranica s Maďarskom 

(v úseku Krupina – Šahy – hranica s Maďarskom ako komunikačno-sídelná 

os) 

 juholaborecká rozvojová os: Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský 

Chlmec  

(v úseku Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec ako komunikačno-sídelná os). 

Schematicky sú rozvojové osi vyjadrené na nasledujúcom obrázku. 
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5.3 Súvislosti sídelných štruktúr 
5.3.1 Územný rozmer hospodárskych a sociálnych aktivít 
Realizácia akýchkoľvek hospodárskych a sociálnych aktivít má svoj neodškriepiteľný územný 

rozmer, ktorý je závislý od druhu a veľkosti realizovanej aktivity. Táto skutočnosť je 

v ostatnom čase významne vnímaná aj z polohy Európskej komisie. Akceptovanie územného 

rozmeru pri realizácii hospodárskych a sociálnych aktivít vytvára podmienky pre územnú 

súdržnosť na všetkých hierarchických úrovniach, ako aj v medzinárodnom meradle. Základné 

princípy vnímania územnej súdržnosti sú vyjadrené v Územnej agende Európskej únie 2020 – 

smerom k inkluzívnej, inteligentnej a udržateľnej Európe rozmanitých regiónov, ktorá bola 

dohodnutá na neformálnom zasadnutí ministrov zodpovedných za územné plánovanie 

a územný rozvoj 19. mája 2011 v Gödöllő v Maďarsku (ďalej aj ako UA EU 2020). 

Pre riešenie problémov územného rozvoja Slovenska, ako aj jeho prepájanie sa na susediace 

štáty je významná podpora územnej súdržnosti ako nový cieľ pre celú Európsku úniu. Cieľom 

politiky územnej súdržnosti je zabezpečiť rovnaké príležitosti pre občanov a podniky nech sú 

kdekoľvek situované. K dosiahnutiu územnej súdržnosti je najvhodnejšie prispôsobiť 

príležitosti rozvoja špecifickým rysom určitých oblastí. Územné priority pre zabezpečenie 

územnej súdržnosti vidí UA EU 2020, ktoré sú plne uplatniteľné aj na podmienky územného 

rozvoja Slovenska, v nasledovných prioritách a ich význame pre Partnerskú dohodu 

predovšetkým v nasledovných vybraných otázkach19: 

1. „Podpora polycentrického a vyváženého územného rozvoja 

25) Zdôrazňujeme, že polycentrický a vyvážený územný rozvoj EÚ je kľúčovým prvkom pre dosiahnutie územnej 

súdržnosti. ... V tomto smere majú dôležitú úlohu tiež politiky mestského rozvoja. ... Vyzývame mestá, aby 

vytvárali inovačným spôsobom siete, ktoré im umožnia zlepšiť svoje výsledky v európskej a svetovej hospodárskej 

súťaži a navigovať hospodársku prosperitu smerom k udržateľnému rozvoju. 

26) Zároveň sa zameriavame na polycentrický rozvoj na makroregionálnej, cezhraničnej a v relevantných 

prípadoch tiež na národnej a regionálnej úrovni. V rámci možností je dôležité vyhnúť sa na národnej úrovni 

polarizácii medzi hlavnými mestami, metropolitnými oblasťami a stredne veľkými mestami. Malé a stredne veľké 

mestá môžu zohrávať kľúčovú úlohu na regionálnej úrovni. ... 

2. Podpora integrovaného rozvoja v mestách a vidieckych a špecifických oblastiach 

27) Vyhlasujeme, že pri tvorbe politiky na všetkých úrovniach by sa mali zohľadňovať ciele a problémy, ktoré 

ministri zodpovední za mestský rozvoj stanovili v Charte z Lipska o trvalej udržateľnosti európskych miest 

a vo vyhlásení z Marseille a Toleda o rozvoji miest. Podporujeme všetky snahy, ktoré premenia mestá na hybné 

sily inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rozvoja a atraktívne miesta pre život, prácu, návštevy 

a investovanie. Odporúčame preto uplatňovať integrovaný a viacúrovňový prístup v oblasti politiky rozvoja miest 

a politiky obnovy. Spolupráca a vytváranie sietí miest by z dlhodobého hľadiska mohlo v rozličnej miere prispieť 

k inteligentnému rozvoju mestských regiónov. Tam, kde je to vhodné, by sa mestá mali pozrieť za svoje 

administratívne hranice a zamerať sa na funkčné regióny, vrátane svojich predmestí. 

28) ... Je možné, že vidiecke, okrajové a riedko osídlené územné celky budú musieť zlepšiť svoju prístupnosť, 

podporiť podnikanie a vybudovať silné miestne kapacity. ... Osobitnú pozornosť bude pravdepodobne treba 

venovať nedostatočne rozvinutým okrajovým a riedko osídleným oblastiam, kde znevýhodnené sociálne skupiny 

často čelia segregácii. ... Vo vidieckych oblastiach, kde je poľnohospodárstvo a lesníctvo stále dôležitou formou 

využívania pôdy, je kľúčová modernizácia primárneho sektoru prostredníctvom investícií, ktoré účinne využívajú 

zdroje, do nových a alternatívnych sektorov a rovnako kľúčové je zachovanie vysokej kvality ornej pôdy 

a ekologických funkcií.  

                                                           

19 viď. UA EU 2020 časť III. Územné priority rozvoja Európskej únie 
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29) ... Mala by byť uznaná vzájomná závislosť medzi mestami a vidiekom prostredníctvom integrovaného riadenia 

a plánovania založeného na rozsiahlom partnerstve. Vítame miestne stratégie vyvinuté na miestnej úrovni 

s cieľom zaoberať sa miestnymi podmienkami. Vo vidieckych oblastiach zohrávajú kľúčovú úlohu malé a stredne 

veľké mestá. Preto je dôležité zlepšiť dostupnosť mestských centier z priľahlých vidieckych územných celkov, aby 

sa tak zaistila potrebná dostupnosť pracovných miest a služieb všeobecného záujmu. ...  

3. Územná integrácia v cezhraničných a nadnárodných funkčných regiónoch 

31) Domnievame sa, že integrácia územných celkov prostredníctvom územnej spolupráce môže byť dôležitým 

faktorom pri podpore globálnej konkurencieschopnosti. ... Pozornosť by sa mala v tomto smere venovať oblastiam 

pozdĺž vonkajších hraníc EÚ. ...  

32) Podporujeme nadnárodnú a cezhraničnú integráciu regiónov, ktorá presahuje rámec projektov spolupráce 

a zameriava sa na rozvoj a výsledky skutočne cezhraničného alebo nadnárodného významu. Európska územná 

spolupráca by mala byť lepšie ukotvená v národných, regionálnych a miestnych rozvojových stratégiách. 

4. Zaistenie globálnej konkurencieschopnosti regiónov vychádzajúcej zo silného 

miestneho hospodárstva 

33) Pripomíname, že konkurencieschopnosť hospodárstva možno posilniť rozvojom globálne integrovaných 

hospodárskych sektorov a silného miestneho hospodárstva. ... Globálne a miestne prvky sa navzájom posilňujú 

a sú prepojené a preto by sa mali rozvíjať paralelne. Nevyhnutné je posilniť výskum, ľudský kapitál, inovačnú 

schopnosť a prinášať nové nápady na trh.  

34) Okrem toho je pre posilnenie miestnych reakcií a zmiernenie zraniteľnosti voči vonkajším vplyvom dôležitá 

integrácia miestnych výhod, charakteristík a tradícií do svetového hospodárstva. ... Je dôležité zachovať a zlepšiť 

inovačnú schopnosť všetkých regiónov. Diverzifikácia miestneho hospodárstva môže zmierniť zraniteľnosť. 

5. Zlepšenie územného prepojenia pre jednotlivca, komunity a podniky 

35) Domnievame sa, že spravodlivý prístup k službám všeobecného záujmu, informáciám, znalostiam a mobilite 

a ich dostupnosť majú kľúčový význam pre územnú súdržnosť. Poskytovanie služieb a odstraňovanie prekážok 

v infraštruktúre môže zvýšiť konkurencieschopnosť a zlepšiť udržateľný a harmonický územný rozvoj Európskej 

únie. Okrem iného je dôležité zaistiť prístup k cestnej, železničnej, vodnej a leteckej doprave a iným zariadeniam 

infraštruktúry, ako sú širokopásmové a transeurópske energetické siete. Podporujeme decentralizovanú, účinnú 

a bezpečnú výrobu, ktorá je šetrná k životnému prostrediu, a využívanie obnoviteľných zdrojov energie a energie 

s nízkymi emisiami oxidu uhličitého.  

36) Podporujeme účinné intermodálne dopravné riešenia, predovšetkým v rámci mestských regiónov, pozemné 

a námorné prepojenie a efektívne väzby medzi leteckou a železničnou dopravou. Rastúci význam globálnych 

spojení si vyžaduje vyváženú medzikontinentálnu dopravu, vrátane väčšieho využitia pozemného spojenia s Áziou. 

Ďalší rozvoj transeurópskych sietí (TEN-T) spájajúcich hlavné európske centrá, ako sú hlavné mestá, metropolitné 

regióny a uzly TEN a zlepšenie prepojenia medzi primárnymi a sekundárnymi systémami by mali byť základným 

prvkom integrovanej siete. Dôležitý je rozvoj sietí ciest druhej triedy, a to predovšetkým na regionálnej a miestnej 

úrovni. Podporujeme dostupnosť mestských centier z okrajových častí, kde môže kombinácia sociálnych 

a hospodárskych nevýhod vyústiť do segregácie zraniteľných skupín.  ...  

6. Riadenie a prepájanie ekologických, krajinných a kultúrnych hodnôt regiónu 

37) Zdôrazňujeme, že dobre fungujúce ekologické systémy a ochrana a podpora kultúrneho a prírodného 

dedičstva sú dôležitými podmienkami pre dlhodobo udržateľný rozvoj. ... Podporujeme integráciu ekologických 

systémov a oblastí chránených vzhľadom na ich prírodné hodnoty do ekologických sietí infraštruktúry na všetkých 

úrovniach. 

38) Vysoká hodnota európskej mestskej a vidieckej kultúrnej krajiny by sa mala chrániť a rozvíjať z kvalitatívneho 

hľadiska. ... Ochranu môže dopĺňať vytváranie pracovných miest, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, 

a posilnenie rekreačných funkcií. Mimoriadne dôležitá je miestna, regionálna a transregionálna správa kultúrneho 
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a prírodného dedičstva. Podporujeme ochranu, obnovu a využívanie dedičstva prostredníctvom prístupu 

založeného na miestnom kontexte. ...“
20

 

5.3.2 Súťaženie a spolupráca územných jednotiek21 
Politické, ekonomické, kultúrne a inštitucionálne zmeny a proces globalizácie, rozšírenej 

Európskej únie a integrácia prinášajú so sebou intenzívnejšie a rozsiahlejšie súťaženie medzi 

mestami a regiónmi. Globalizácia, internacionalizácia a vysoká nezamestnanosť obyvateľstva 

sa prejavujú nielen v súťaži miest a regiónov, ale aj svojimi vplyvmi na ekonomické a sociálne 

kvalitatívne podmienky v nich. Konkurencieschopnosť sa stala súčasťou európskej politickej 

agendy ako politický cieľ. 

Súťaž medzi mestami je stimulovaná aj cezhraničnou, medzimestskou a medziregionálnou 

spoluprácou, ale tiež snahami o zabezpečenie a zlepšenie kvality života v mestách v rámci 

naplnenia požiadaviek udržateľného rozvoja. 

Súťaživosť a konkurencieschopnosť územných jednotiek prináša nové výzvy a zmeny 

v politike, zvlášť čo sa týka nových stratégií rozvoja miest a strategického rozvojového 

plánovania. Nakoľko súčasné a budúce nové požiadavky na kvalitu prostredia v kontexte 

súťaživosti medzi mestami presahujú urbánne dimenzie miest, vyvstáva logická potreba 

spolupráce medzi mestami a mestami a ich zázemím, ako nástroj zvýšenia ich 

konkurencieschopnosti. 

Súťaž a spolupráca medzi mestami sa javia ako dve neoddeliteľné oblasti. Zmyslom 

spolupráce je zlepšenie potenciálu spolupracujúcich subjektov, efektívne napĺňať ich úlohy 

a pokrývať tak potreby spoločnosti udržateľným spôsobom. Schopnosť plniť tieto úlohy 

vo vyváženej konkurenčnej spolupráci medzi spolupracujúcimi mestami vytvárajú ich novú 

atraktivitu v konkurencii s inými mestami. 

V súčasnosti sa môže konštatovať, že medzi idealistickými koncepciami a realitou spolupráce 

a konkurencie medzi mestami je naozaj priepasť. Zatiaľ neexistuje jednotné chápanie 

konkurencieschopnosti miest ani odpoveď na otázku, ktoré politické prístupy a skúseností 

dotknutých účastníkov a politikov sú bázou pre úspech v konkurencii miest. Vo všeobecnosti 

je urbánna konkurencieschopnosť spájaná s rôznymi koncepciami od tzv. „enterpreneurial 

city“ (mesta podnikania) so striktne pasívnou mestskou politikou až po tzv. „pro-aktívne 

mesto“, kedy mesto vstupuje do trhových procesov s intenzívnymi intervenciami mestskej 

politiky prostredníctvom rôznych úrovní manažmentu. 

Doterajšia prax preukazuje zdanlivo na prvý pohľad paradoxnú skutočnosť, že čím viac 

dominuje súťaž v priestorovom rozvoji, tým viac sa dôležitým princípom spravovania miest 

stáva spolupráca ako základ deľby práce a optimalizácie využitia ich potenciálov. V čase, keď 

mestá zažívajú zvyšujúcu sa konkurenciu a nestabilnú situáciu, princíp kooperácie sa stáva 

komplementárnym princípom v súťaži, pretože ponúka nové perspektívy a možnosti 

pre definovanie pozície, ktoré by neboli možné na základe iných predpokladov. Na základe 

                                                           

20 prevzaté z Územnej agendy Európskej únie 2020 – smerom k inkluzívnej, inteligentnej 
a udržateľnej Európe rozmanitých regiónov, slovenský preklad, str. 6 až 8, 
www.telecom.gov.sk  
21 spracované na základe výsledkov úlohy Stratégia územného rozvoja Slovenska, AUREX 
spol. s r.o., 2008, pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, nepublikované 

http://www.telecom.gov.sk/
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toho súťaž a spoluprácu možno pokladať za integrálnu súčasť priestorového rozvoja ako 

komplementárne princípy spravovania mesta. Čím viac sa vyostrí v budúcnosti súťaž miest, 

tým viac bude spolupráca podmieňovať úspech jednotlivých miest v nej, a to nielen 

spolupráca medzi jadrovými mestami a ich okolitými obcami, ale takmer medzi všetkými 

kategóriami miest. 

Spolupráca medzi mestami, mestami a ich zázemím pri otvorenom priestore Európskeho 

spoločenstva sa dostáva nevyhnutne do popredia aj na internacionálnej úrovni. Táto potreba 

sa primárne a výraznejšie prejavuje predovšetkým v pohraničných priestoroch, a to najmä 

u miest ležiacich v blízkosti štátnych hraníc, ktoré sa v dôsledku pevných hraničných bariér 

v predchádzajúcom období nemohli organicky rozvíjať v cezhraničnom smere. 

5.3.3 Migrácia obyvateľstva – priestorové súvislosti22 

Ako dôsledok rozvoja hospodárskych, poprípade sociálnych aktivít je pohyb obyvateľstva 

v priestore – jeho migrácia za prácou, službami a pod. Ide o migráciu krátkodobú, dennú, 

týždennú a pod., ale i dlhodobú – sťahovanie sa z jednej lokality do druhej. Miera rôznych 

druhov migrácie má rôzny územný rozmer. Územný rozvoj jednotlivých obcí do značnej 

miery ovplyvňuje ako krátkodobá migrácia za prácou (nároky na dopravné zariadenia, 

obslužné zariadenia a pod.), tak najmä sťahovanie sa obyvateľstva za novým bývaním 

(nároky na výstavbu nových bytov a stým súvisiacej sociálnej a technickej infraštruktúry). 

Štatistické údaje o sťahovaní (mechanický pohyb obyvateľstva) zisťované Štatistickým 

úradom SR zahŕňajú vnútorné sťahovanie (zmeny trvalého pobytu medzi obcami, okresmi 

a krajmi) a zahraničné sťahovanie, ktorým sa rozumie zmena krajiny trvalého pobytu, bez 

ohľadu na štátne občianstvo. 

Sťahovanie sa obyvateľov je ovplyvnené prevažne potrebou zlepšenia si ekonomickej 

situácie jednotlivcov. Smerovanie, cieľové miesto sťahovania je obyčajne ovplyvnené 

primárne poznaním možností v mieste sťahovania. V predchádzajúcom období (do roku 

1990) sťahovanie sa obyvateľov dominantne prevažovalo z vidieckych priestorov do miest – 

centier osídlenia, čo bolo podmienené plánovanou industrializáciou a hromadnou bytovou 

výstavbou v mestách. Po roku 1990 sa sťahovanie do miest výrazne obmedzilo. 

Po roku 2000 pohyb obyvateľstva sťahovaním sa rozvíja predovšetkým v závislosti na rozvoji 

hospodárskych podmienok jednotlivých územných jednotiek a ekonomickej sily migrujúcich 

obyvateľov. Saldo sťahovania za kraje za roky 2001 až 2012 v počte obyvateľov preukazuje, 

že pozitívne je počas celého obdobia v 3 krajoch. Ostatné kraje majú záporné saldo, 

najvýraznejšie je v kraji Prešovskom. Uvedené je zrejmé v nasledujúcej tabuľke. 

Saldo migrácie obyvateľstva podľa  rokov a krajov v počte obyvateľov 

Územie 
Saldo sťahovania 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Slovenská 

republika 
1 012 901 1 409 2 874 3 403 3 854 6 793 7 060 4 367 3 383 2 966 3 416 

                                                           

22 Spracované na základe údajov databázy ŠÚ SR z každoročne vydávaných publikácií Pohyb 
obyvateľstva v Slovenskej republike 
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Územie 
Saldo sťahovania 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Bratislavský kraj 1 200 1 659 650 1 572 2 615 2 986 3 543 4 680 4 444 4 370 4 537 4 374 

Trnavský kraj 765 952 1 869 1 770 1 480 1 448 2 807 2 893 1 553 1 590 1 433 1 238 

Trenčiansky 

kraj 
-392 -526 -215 -111 -55 261 844 488 -430 -502 -424 -401 

Nitriansky kraj 456 654 728 1 269 979 775 1 445 1 171 392 392 160 519 

Žilinský kraj -336 -208 -238 -168 144 206 17 42 64 -262 -150 -219 

Banskobystrický 

kraj 
33 -155 -176 80 -367 -414 -187 -333 -432 -491 -676 -652 

Prešovský kraj -626 -1 144 -1 123 -1 292 -1 124 -876 -1 149 -1 246 -1 066 -1 241 -1 421 -1 062 

Košický kraj -88 -331 -86 -246 -269 -532 -527 -635 -158 -473 -493 -381 

 

Saldo migrácie obyvateľstva za kraje za roky 2001 – 2012 v počte obyvateľov 

 

Grafy, znázorňujúce saldo migrácie obyvateľstva za okresy v jednotlivých krajoch za roky 

2001 – 2012 sú uvedené v prílohe tohto materiálu. 

Saldo sťahovania obyvateľov za okresy je diferencované v každom kraji. Ich diferenciácia je 

znázornená na priložených grafoch a obrázku. 
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Z hľadiska priestorových aspektov sa dá predpokladať, že obyvateľstvo, ktoré sa vo väčšine 

prípadov sťahovalo za prácou, sa usadilo buď v mestách – centrách osídlenia, alebo v ich 

zázemí. Na sťahovanie sa do obcí v zázemí miest poukazuje aj analýza, ktorá je prezentovaná 

v nasledujúcej kapitole v časti „Jadrové pásmo ťažiska osídlenia prvej úrovne“. Nepriamo je 

táto skutočnosť zrejmá, napr. z údajov za okresy Košického kraja, kde výrazne pozitívne saldo 

migrácie sťahovaním má okres Košice-okolie, pričom okresy vlastného mesta Košíc vykazujú 

záporné saldo – vysťahovanie je väčšie ako prisťahovanie. 
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Porovnateľnejšie sa dá zhodnotiť saldo migrácie na 1 000 obyvateľov. Tento prepočet 

za okresy za obdobie rokov 2001 až 2012 je znázornený na priloženom kartograme. Hodnoty 

za okresy sú uvedené v prílohe tohto materiálu. 
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Pre formovanie sídelného prostredia je významné aj vekové a vzdelanostné zloženie 

migrujúcich obyvateľov. Štruktúra prisťahovaných a vysťahovaných podľa veku a vzdelania je 

uvedená v nasledovných tabuľkách. 

Štruktúra prisťahovaných podľa veku do krajov 

kraj 
prisťahovaní % 

0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+ 

BA 16,1 10,2 47,3 15,2 4,8 3,0 1,7 1,0 0,7 

TT 20,3 13,9 29,7 15,6 8,9 6,9 2,3 1,4 0,9 

TN 26,4 10,6 30,0 15,2 7,1 5,0 2,6 2,0 1,1 

NR 20,5 11,4 27,7 18,8 10,3 7,2 1,9 1,6 0,6 

ZA 22,4 15,9 31,5 12,7 7,2 5,3 2,4 2,0 0,7 

BB 24,9 13,1 26,1 15,9 7,6 5,2 3,0 3,1 1,0 

PO 34,7 14,0 25,0 11,9 5,6 4,5 1,6 2,0 0,7 

KE 27,9 15,6 30,4 12,9 5,0 3,8 1,8 1,6 0,9 

Štruktúra vysťahovaných podľa veku z krajov 

kraj 
vysťahovaní % 

0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+ 

BA 20,9 10,5 25,4 17,3 9,9 9,9 3,0 2,0 1,0 

TT 20,3 13,1 34,4 16,0 7,0 4,5 2,4 1,5 0,7 

TN 17,5 10,9 40,9 15,1 6,1 4,1 1,8 2,1 1,4 

NR 18,2 13,1 39,7 14,4 6,1 3,9 1,9 1,7 0,9 

ZA 18,4 11,3 41,8 15,4 5,1 3,8 1,7 1,8 0,8 

BB 18,1 13,2 40,8 13,6 5,9 4,5 1,8 1,5 0,6 

PO 17,6 13,6 44,3 13,5 4,5 2,9 1,3 1,5 0,7 

KE 19,1 14,1 35,5 15,4 6,2 4,5 2,1 2,2 0,9 

Štruktúra prisťahovaných podľa vzdelania do krajov 

kraj 
prisťahovaní, vzdelanie % (vek 15+): 

základné stredné bez maturity stredné s maturitou vysokoškolské 

BA 5,7 9,9 31,2 53,2 

TT 10,9 27,0 40,1 22,0 

TN 7,9 27,1 40,0 25,0 

NR 11,1 30,8 35,0 23,1 

ZA 8,1 21,3 37,6 33,1 
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BB 13,1 23,1 38,2 25,5 

PO 12,9 22,9 39,1 25,2 

KE 12,3 18,4 39,5 29,7 

Štruktúra vysťahovaných podľa vzdelania z krajov 

kraj 
vysťahovaní, vzdelanie % (vek 15+): 

základné stredné bez maturity stredné s maturitou vysokoškolské 

BA 10,0 23,0 39,8 27,3 

TT 11,9 22,8 35,5 29,8 

TN 7,0 18,5 36,0 38,4 

NR 11,7 21,0 33,8 33,5 

ZA 6,2 15,9 32,7 45,2 

BB 9,8 18,2 36,6 35,4 

PO 8,6 15,7 34,5 41,1 

KE 10,8 19,5 35,4 34,4 

 

Veková a vzdelanostná štruktúra migrujúceho obyvateľstva podmieňuje primárne 

požiadavky na kvalitu prostredia, do ktorého prichádzajú. Predovšetkým sa to týka 

novovytvorených sídelných útvarov v zázemí miest. Tu by sa okrem vlastného bývania mala 

venovať pozornosť rozvoju a výstavbe nových pracovných možností, ako aj adekvátnych 

nových sociálnych služieb, čo v súčasnosti v nových sídelných útvaroch prakticky absentuje. 

Preto je žiaduce v ďalších plánovacích obdobiach venovať zvýšenú pozornosť dobudovaniu 

funkčnej komplexnosti priestorov s najväčšou imigráciou obyvateľstva. Je to v záujme ako 

zlepšenia kvality miestneho spoločenstva, tak najmä v záujme zamedzenia vznikajúcich 

nepriaznivých dôsledkov na jadrové mestá ako aj širšie územné súvislosti. Najdôležitejším 

a najviditeľnejším prejavom neriešenia týchto otázok je vytváranie dopravných problémov 

spôsobených jednostrannými tokmi v priebehu dňa, čo spôsobuje rad problémov nielen 

na prístupových komunikáciách, ale najmä v samotnom jadrovom meste, nehovoriac 

o ďalších súvislostiach environmentálnych, ekonomických atď. Preto rovnomernosť 

rozloženia jednotlivých funkcií v území je jednou z najdôležitejších koncepčných otázok 

riadiacej sféry riešenia územného rozvoja pre zabezpečenie rovnocenných podmienok 

a územnej súdržnosti. 

Pod funkčnou komplexnosťou sa pritom rozumie komplexnosť minimálnej požadovanej 

vybavenosti príslušnej územnej jednotky – obce, mikroregiónu, regiónu a pod. sociálnymi 

zariadeniami alebo pracovnými príležitosťami tak, aby sa minimalizovala/optimalizovala 

dochádzka za požadovanými zariadeniami. Ide pri tom o zabezpečenie požadovanej 

dostupnosti jednotlivých obslužných a sociálnych zariadení podľa typov a frekvencie ich 

využívania, dennej dochádzky do škôl a zamestnania. 
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5.4 Koncepcia územného rozvoja Slovenska – východisko 
pre územnú koncentráciu tematických cieľov 

KURS je spracovaný ako územnoplánovacia dokumentácia celoštátnej úrovne, ktorá v plnej 

miere zohľadňuje teoretické princípy územného rozvoja uplatňované aj v ostatných 

krajinách Európskej únie. Súčasne KURS zohľadňuje a rozvíja pre slovenské podmienky 

princípy a odporúčania vyjadrené v Územnej agende Európskej únie 2020, ako aj princípy 

vyjadrené v Lipskej charte a vo vyhlásení z Marseille a Toleda o rozvoji miest. Na základe 

toho je možné konštatovať, že v KURS navrhované sídelné štruktúry a ich navrhovaný rozvoj 

je vhodným podkladom pre územnú koncentráciu aktivít podporovaných z EŠIF na roky 

2014 – 2020. 

Pre zabezpečenie racionálneho umiestňovania aktivít tematických cieľov Partnerskej dohody 

SR do územia sa odporúča vnímať prvky sídelnej štruktúry vyjadrených v KURS nasledovne: 

5.4.1 Centrá osídlenia 
Vyšpecifikované centrá osídlenia v KURS sú tie, ktoré v súčasnosti predstavujú najviac 

rozvinuté mestá, resp. obce so zariadeniami občianskej vybavenosti nadregionálneho až 

celoštátneho významu. Ide o centrá, ktoré sa vyformovali predovšetkým v druhej polovici 20. 

storočia tvorené stredne veľkými mestami. Tieto centrá plnia v súčasnosti zabezpečenie 

prístup k zariadeniam vyššej občianskej vybavenosti obyvateľom aj v ich zázemí. V značnej 

miere plnia aj administratívne funkcie. Ich dostupnosť po cestnej sieti je do 30 min. prakticky 

z každej obce v ich zázemí. Sieť týchto centier je rovnomerne rozložená po celom území 

a tvoria základ polycentrického osídlenia Slovenska23. Ich doterajšie funkcie a pôsobenie 

v území dáva dobrý predpoklad pre ich rozvoj a rozvoj aktivít, zabezpečujúcich rovnocenné 

životné podmienky pre všetkých obyvateľov.  

Vyšpecifikované centrá osídlenia v KURS sú tie, ktoré by mali byť hýbateľmi rozvoja 

na celoštátnej a regionálnej úrovni v území aj v budúcnosti, plniac pri tom zabezpečenie 

funkčnej komplexnosti aj v širších územných súvislostiach. Všetky centrá, avšak centrá 

uvedené v nižších hierarchických skupinách predovšetkým, sú vhodnými centrami, aby 

sústreďovali aktivity napomáhajúce rozvoju vidieckych priestorov. K týmto centrám osídlenia 

je potrebné z regionálnej úrovne doplniť lokálne centrá, ktoré budú plniť úlohu zachovania 

a rozvoja pracovných príležitostí a sociálnych služieb s cieľom vytvárať rovnocenné životné 

podmienky obyvateľom v ich spádových územiach. Vyšpecifikovanie lokálnych centier 

účelovo pre lokalizáciu aktivít podľa jednotlivých tematických cieľov by sa malo uskutočniť 

pri vytváraní integrovaných rozvojových koncepciách (RIUS) zhodnotením špecifík daného 

konkrétneho územia a jeho endogénnych rozvojových potenciálov a podmienok24. Vhodným 

podkladom pre to sú lokálna centrá – regionálneho a subregionálneho významu, ktoré sú 

vyšpecifikované v existujúcich územných plánoch regiónov (územných plánov 

samosprávnych krajov). 

                                                           

23 viď napr. odporúčania UA EU 2020 v bode 1. Podpora polycentrického a vyváženého 
územného rozvoja, kapitoly III. Územné priority rozvoja Európskej únie 
24 viď napr. odporúčania UA EU 2020 v bode 2. Podpora integrovaného rozvoja v mestách 
a vidieckych a špecifických oblastiach, kapitoly III. Územné priority rozvoja Európskej únie 
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5.4.2 Ťažiská osídlenia 
Z ťažísk osídlenia vyšpecifikovaných v KURS sa odporúča pre účely územnej koncentrácie 

aktivít Partnerskej dohody SR orientovať sa predovšetkým na prvé dve úrovne – na ťažiská 

osídlenia prvej a druhej úrovne. Ide o priestory území, kde sú, alebo sa rozvíjajú 

aglomerizačné vzťahy v území. Znamená to, že lokalizácia jednotlivých aktivít nepodlieha tak 

jednoznačnému tlaku na ich umiestnenie iba do centra aglomerácie, ale vo veľa prípadoch je 

výhodnejšia ich lokalizácia do obcí vo vhodnej dostupnosti k centru, resp. centrám 

nachádzajúcich sa v aglomerácii. Tieto, charakterom prakticky vidiecke oblasti, spĺňajú 

všetky požiadavky na objektívnu dostupnosť k všetkým základným a vyšším službám. 

Poskytujú navyše veľakrát ďalšie ekonomické a environmentálne výhody pre zriadenie 

konkrétnej aktivity. 

Zvýšenú pozornosť pri lokalizácii aktivít do aglomerácií sa odporúča venovať jednotlivým 

pásmam ťažísk osídlenia prvej úrovne – jadrovému, prímestskému pásmu. V týchto 

prípadoch ide o územia, ktoré sú najviac späté s jadrovým/jadrovými mestami, s dobre 

rozvinutou infraštruktúrou a dostupnosťou. Obzvlášť významné je územie jadrového pásma 

ťažísk osídlenia prvej úrovne. V tomto prípade sa dá hovoriť, že ide o mestské funkčné 

oblasti, ktoré treba vnímať osobitným zreteľom 25 . Viacej je o mestských funkčných 

oblastiach uvedené v samostatnej kapitole tohto materiálu. 

5.4.3 Jadrové pásmo ťažiska osídlenia prvej úrovne 

Jadrové pásmo ťažiska osídlenia prvej úrovne, ako mestská funkčná oblasť, je odôvodniteľné 

predovšetkým tým, že ide o územie obcí bezprostredne ležiacich za hranicami jadra ťažiska 

osídlenia. Pri týchto obciach sa preukázala relatívne silná závislosť ekonomicky aktívnych 

obyvateľov na pracovných možnostiach v jadrovom meste meraných dennou dochádzkou 

za prácou. Súčasne s tým je tu aj silná závislosť na využívaní vyšších služieb a dennej 

dochádzke žiakov do škôl. V ostatnom období sa v obciach na území jadrového pásma 

preukazujú aj dôsledky suburbanizačných a koncentračno-dekoncentračných tendencií 

migrácie obyvateľstva a ostatných aktivít. 

Uvedené sa dá napr. preukázať vývojom prírastkov obyvateľov obcí ležiacich v jadrovom 

pásme a jadrovom meste. Na nasledujúcich obrázkoch Prírastky/úbytky obyvateľov 

v jadrových pásmach krajských miest a Prírastky/úbytky obyvateľov krajských miest sú 

vyjadrené prírastky obyvateľov po rokoch v jadrových pásmach a jadrových 

mestách/krajských mestách. Analýza po jednotlivých krajských mestách je uvedená v prílohe 

tohto materiálu. 

Ešte výrečnejšie o suburbanizačných a koncentračno-dekoncentračných migračných 

tendenciách vypovedá sledovanie počtu novopostavených bytov v obciach. V dôsledku 

nedostatočnosti štatistických údajov, ako príklad je tu uvedený iba obrázok prevzatý 

z Územného plánu regiónu Bratislavský samosprávny kraj26. Z uvedeného grafu sú zrejmé 

tendencie rozvoja predovšetkým okrajových častí mesta Bratislavy ako aj obcí v jeho tesnom 

zázemí. Poznanie problémov spojených s takýmto vývojom prináša potrebu sústrediť sa 

na ich riešenie predovšetkým na územie hraničiace s vlastným jadrovým mestom. Podobné 

                                                           

25 viď napr. odporúčania UA EU 2020 v bode 2. Podpora integrovaného rozvoja v mestách 
a vidieckych a špecifických oblastiach, kapitoly III. Územné priority rozvoja Európskej únie,  
26 Územný plán regiónu Bratislavský samosprávny kraj, AUREX spol. s r.o., 2013 
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problémové otázky sa nachádzajú prakticky aj pri ostatných krajských mestách, ktoré je 

potrebné koordinovanie riešiť medzi jadrovým mestom a obcami ležiacimi v jadrovom 

pásme. 

Intenzita prírastkov novo postavených bytov podľa obcí priemerne za rok na 1000 

obyvateľov 

 

Sústredenie pozornosti na rozvoj obcí ležiacich v jadrovom pásme ťažísk osídlenia prvej 

úrovne, čo pre Partnerskú dohodu SR ide o územia jadrových pásiem krajských miest, je 

dôležité aj z toho dôvodu skladba obyvateľstva. Na základe štatistických údajov o migrácii 

obyvateľstva a jeho vekovom a vzdelanostnom zložení sa dá odvodiť, že obyvateľstvo 

migrujúce do tohto pásma je v zložení 40 až 60 % vo veku 25 až 44 rokov a cca 16 až 30 % 

vo veku 0 až 14 rokov27. Pritom z hľadiska vzdelania ide o 60 až 80 % obyvateľov spolu 

so stredoškolským vzdelaním s maturitou a vysokoškolským vzdelaním. To si vyžaduje 

špecifické opatrenia na podporu rozvoja ako pracovných miest (napr. podporou MSP a pod.), 

                                                           

27 údaje na základe databázy ŠÚ SR z každoročne vydávaných publikácií Pohyb obyvateľstva 
v Slovenskej republike 
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tak aj podporu rozvoja zariadení základných a vyšších sociálnych služieb a s tým spojených 

pracovných miest a k tomu všetkých prislúchajúcich podporných aktivít. 

Výsledky analýzy prírastkov obyvateľov v krajských mestách a ich jadrových pásmach 

vyjadrujú skutočnosť, že prejavy suburbanizácie a koncentrovanej dekoncentrácie sa 

prejavujú v rôznej miere pri všetkých krajských mestách. Najvýraznejšia je táto skutočnosť 

pri mesta Bratislava. Najmenej sa to prejavuje pri meste Prešov. Prakticky všetky krajské 

mestá zaznamenali mínusové ročné prírastky počas celého sledovaného obdobia, okrem 

mesta Bratislavy, kde tieto sú plusové po roku 2004 a Košice po roku 2009. 

Z uvedených grafov sú zrejmé výrazné rozdiely údajov podľa ročných štatistických údajov 

a údajov po sčítaní ľudu v rokoch 2001 a 2011. 
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Výrazne špecifickým územím v slovenských pomeroch možno vnímať územie bratislavskej 

aglomerácie, a to predovšetkým na území Bratislavského kraja. Aglomeračné vzťahy, 

vyjadrené rôznymi kooperačnými súvislosťami obcí, závislosťou časti obcí na centrách 

osídlenia, ako najmä vysokou úrovňou kooperačných vzťahov medzi mestom Bratislava 

a ostatnými centrami osídlenia Bratislavského kraja predznamenávajú, že mestská funkčná 

oblasť v tomto prípade je podstatne širšia, ako je vymedzené jadrové pásmo ťažiska 

osídlenia okolo mesta Bratislavy. Charakter jadrového pásma, ako je vymedzený 

pri ostatných krajských mestách, sa na území Bratislavského kraja dá stotožniť s prímestským 

pásmom ťažiska osídlenia vymedzeného voči Bratislave ako centru osídlenia. Uvedené je 

zrejmé aj z hodnotenia kooperačných vzťahov medzi centrami osídlenia, ktoré boli opätovne 

vyhodnocované v rámci výskumnej úlohy Polycentrická koncepcia osídlenia ako nástroj 

zabezpečenia funkčnej komplexnosti na regionálnej a lokálnej úrovni 28 . Hodnotenie 

kooperačných vzťahov medzi centrami osídlenia je zrejmé z priložených obrázkov . 

 

                                                           

28 Polycentrická koncepcia osídlenia ako nástroj zabezpečenia funkčnej komplexnosti na 
regionálnej a lokálnej úrovni, AUREX spol. s r.o., 2006, pre MVRR SR, nepublikované 
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Analýza preukazuje potrebu venovať zvýšenú pozornosť pri všetkých krajských mestách 

otázkam koordinácie rozvoja mesta a jeho zázemia. Zabezpečenie komplexného funkčného 

rozvoja obcí na území jadrového pásma dáva predpoklad k znižovaniu jednosmerných 

centripetálnych denných tokov dochádzky obyvateľov z týchto obcí do centra mesta, 

k zvyšovaniu kvality životného prostredia a k vytváraniu rovnocenných podmienok 

a racionálneho využitia celého územia jadrového pásma (vrátane jeho jadra). 

5.4.4 Mestské funkčné oblasti a EŠIF 

Ako bolo uvedené v kapitole vyššie, jadrové pásma ťažísk osídlenia prvej úrovne sa odporúča 

v Partnerskej dohode SR vnímať aj ako mestské funkčné oblasti krajských miest. K tomu 

treba uviesť dve poznámky: po prvé – ako bolo uvedené vyššie, špecifická a v podmienkach 

SR jedinečná situácia je v aglomerácii okolo mesta Bratislavy, kde za mestskú funkčnú oblasť 

je žiaduce považovať prímestské pásmo. Po druhé – v KURS vymedzené pásma ťažísk 

osídlenia prvej úrovne, ako v podstate aj vymedzenie hraníc všetkých ťažísk osídlenia, „nie je 

stabilné a statické“. Ide o isté v čase premenlivé (pulzujúce) územia. Závisí to na rozvoji 

aktivít v jednotlivých pásmach a na rozvoji „sily“ vlastného jadra (jadier) ťažiska osídlenia.“29 

Pre Partnerskú dohodu SR sa odporúča vychádzať z vymedzenia mestských funkčných území 

krajských miest ako je uvedené v prílohe tohto materiálu. Možné zmeny ich vymedzenia 

treba riešiť v súčinnosti s aktualizáciou KURS. 

Mestské funkčné oblasti sú špecifickými územiami nie len v dôsledku sily interakcií obcí 

v nich ležiacich s jadrovým mestom, ale aj v dôsledku dynamicky sa meniacej society, vekovej 

a vzdelanostnej štruktúry obyvateľov, podmienok pracovných možností, nových požiadaviek 

na zariadenia sociálnych vecí a pod. 

                                                           

29 KURS 2001 v znení Zmien a doplnkov č. 1 KURS 2011, str. 55 
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Potenciál mestských funkčných území vo všeobecnosti tkvie v sile a postavení samotného 

jadra – krajského mesta. Od atraktivity a hospodárskej sily krajského mesta závisí aj 

atraktivita mestského funkčného územia. Rozvojový potenciál je daný viacerými faktormi. Sú 

to predovšetkým: 

• ekonomické faktory, spočívajúce v hodnotových ukazovateľoch nehnuteľností 

• dopravné faktory – poloha blízko nadradených dopravných infraštruktúr, ako aj 

dobrá dostupnosť jadra – centra mesta a ostatných zariadení občianskej vybavenosti 

mesta 

• faktory životného prostredia 

• sociologické faktory – individualizmus verzus byť stále v dosahu spoločenského 

diania („byť pri tom“, zostať v centre diania). 

Vychádzajúc z hodnotenia atraktivity krajských miest, najväčší rozvojový potenciál 

mestského funkčného územia je zaznamenaný na území bratislavskej aglomerácie. Národná 

stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z hľadiska vyhodnotenia ukazovateľov 

konkurencieschopnosti regiónov uvádza30, že kraje možno rozdeliť na 3 skupiny: 

• vysoko konkurencieschopné regióny – Bratislavský kraj 

• stredne konkurencieschopné regióny – Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, 

Košický kraj 

• nízko konkurencieschopné regióny – Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský 

kraj. 

Úroveň konkurencieschopnosti regiónu v zásade závisí z väčšej časti z konkurencieschopnosti 

centrálnych miest a najmä krajských miest. Napr. najvyššiu konkurencieschopnosť 

v Nitrianskom kraji vykazuje samotné mesto Nitra a jeho zázemie. Určitým sprievodným 

javom tohto poznania je aj rozvoj mestských funkčných území. Najväčšie migračné prírastky 

obyvateľov do mestských funkčných území za ostatných 20 rokov sú pri meste Bratislava, 

Košice, Trnava. Pri meste Žilina je rozvoj mestského funkčného územia zreteľný najmä 

v posledných desiatich rokoch. Relatívne stabilizované prírastky sú pri mestách Banská 

Bystrica a Trenčín. Najnevýraznejší, prakticky minimálny, je rozvoj mestského funkčného 

územia pri meste Prešov. Rozvojová situácia v jednotlivých mestských funkčných územiach 

prináša aj rôznu mieru pozitívnych a negatívnych dôsledkov urbanizácie týchto území s tým 

spojených. 

Medzi problémové okruhy, ktoré sa urbanizáciou mestského funkčného územia vyskytujú 

a ktoré je možné spolu riešiť s podporou doplnkových zdrojov z fondov EŠIF sú nasledovné 

otázky: 

Ako „najviditeľnejšie“ zmeny v mestských funkčných územiach, ktoré nadobúdajú na vysokej 

akútnosti ich riešiť, možno na prvom mieste uviesť problémy dopravy. Ide o nárast 

centripetálnych tokov z okolia krajského mesta ako v dôsledku zvýšenej suburbanizácie 

a nedostatočnosti pracovných príležitostí v nových rozvojových územiach na strane jednej 

a na strane druhej, tak aj v dôsledku rastu stupňa automobilizácie. V riešení tohto fenoménu 

by malo predovšetkým ísť o vedomé a plánované vytváranie podmienok funkčnej 

                                                           

30 Prevzaté a spracované z Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, str. 
31, http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=93254 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=93254
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a komfortnej regionálnej hromadnej dopravy. Je to v záujme zníženia individuálnej dopravy 

a stým spojených dopravných kolízií a zápch na prístupových komunikáciách do jadrového 

mesta najmä v špičkových dopravných časoch. Negatívne dopady dopravných tokov 

spojených s rozvojom mestských funkčných území možno pozorovať prakticky u všetkých 

krajských mestách. Preto na ich riešenie je vhodné využívať ako doplnkové zdroje 

financovania možnosti poskytujúce v TC 7 využívaním podpory „koncepcie integrovanej, 

udržateľnej a dostupnej mestskej mobility v mestách, mestských regiónoch a metropolitných 

oblastiach, ktoré povedú k nižším emisiám skleníkových plynov, najmä prostredníctvom 

plánov udržateľnej mestskej dopravy, vrátane uľahčenia využívania verejnej dopravy, 

cyklistiky a chôdze“ ako aj využívaním „investícií do čerpacej a nabíjacej infraštruktúry 

pre nové vozidlá určené pre mestskú dopravu neprodukujúce emisie uhlíka“. Ide o podporné 

opatrenia, ktoré si budú vyžadovať komplexné riešenia rozvoja hromadnej a integrovanej 

osobnej dopravy v rámci mestských funkčných území medzi jadrovým mestom a jeho obcami 

v zázemí.  

Konkurencieschopnosť krajov z hľadiska podmienok pre rozvoj výskumu, vývoja a inovácií je 

závislá na existencii výskumno-vývojových zariadení v regióne. V rámci krajov dochádza 

ku koncentrácii výskumu, vývoja a inovácií do inovačných centier a to predovšetkým 

do krajských miest. Najvýznamnejšie a dominantné postavenie vo výskume a vývoji 

a v zastúpení podnikateľských subjektov zameraných na inovatívne podnikanie 

v podmienkach Slovenskej republiky má Bratislavský kraj. Z celoslovenského pohľadu majú 

nadpriemerné podmienky pre rozvoj výskumu a vývoja kraje Trnavský a Žilinský. Dobré 

predpoklady pre rozvoj výskumu a vývoja sú ešte v Nitrianskom a Košickom kraji.31 Dá sa 

predpokladať, že smerovanie zariadení pre rozvoj výskumu a vývoja sa podobne ako aj 

ostatné aktivity bude vysúvať do mestských funkčných území. Z tohto titulu je vhodné ako 

doplnkové zdroje financovania využívať možnosti v rámci TC 1 (opatrenia zamerané na 

inovácie v podnikoch, budovanie kapacít excelentnosti, demonštračné a vzdelávacie centrá a 

pod.). 

V dôsledku dynamických zmien v demografickej štruktúre obyvateľstva mestských funkčných 

území vznikajú v týchto územiach požiadavky na zabezpečenie rozvoja pracovných miest, 

rozvoja zariadení sociálnych vecí (predovšetkým do rozvoja škôl a vzdelania) a pod. Tieto 

požiadavky vyvstávajú nielen z pohľadu zvyšovania miery zamestnanosti v okrajových 

častiach krajských miest a zabezpečenia optimálnej dostupnosti základnej a vyššej 

občianskej vybavenosti, ale aj znižovania mobility obyvateľstva v rámci aglomerácií, čím, dá 

sa povedať, sa sleduje aj znižovanie tlaku na nadradenú dopravnú infraštruktúru smerujúcu 

do jadrového mesta. Za tým účelom je vhodné využívať podporu v rámci  

• kľúčových opatrení ESF zameraných na zvýšenie miery zamestnanosti podľa TC8 

• kľúčových opatrení ESF do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania podľa 

TC10. 

Súčasným a očakávaným rozvojom mestských funkčných území sa dá očakávať aj zvýšenie 

negatívnych vplyvov na životné prostredie a na existujúce prírodné a kultúrne dedičstvo 

týchto území. Rast negatívnych účinkov urbanizácie na životné prostredie bude v zásade 

                                                           

31  viď Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, MDVRR SR, str. 34, 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=93254 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=93254
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priamoúmerný intenzite urbanizácie. Súčasne s rozvojom sídelných aktivít je preto žiaduce 

sledovať už z prvopočiatku čo najefektívnejšiu elimináciu, resp. znižovanie šírenia sa 

negatívnych dôsledkov urbanizácie na životné prostredie, a to najmä v najviac rozvíjajúcich 

sa mestských funkčných územiach. Za tým účelom je vhodné využívať ako doplnkové zdroje 

financovania poskytované z TC 4, TC 5 a TC 6 aj v rámci mestských funkčných území. Ide 

predovšetkým o: 

• opatrenia pre EFRR pre energetickú efektívnosť a využívanie energie z obnoviteľných 

zdrojov v podnikoch prostredníctvom energetického auditu, zníženie spotreby 

energie a zvýšenie podielu OZE pri prevádzke budov pri zohľadnení minimálnych 

požiadaviek v rámci ich hĺbkovej renovácie, vrátane zníženia spotreby energie 

obytných sídel, využívania OZE a znižovania emisií skleníkových plynov zavedením 

systémov kontinuálneho zvyšovania informovanosti, ako aj zníženie strát energie 

v systémoch CZT prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla 

(TC4), 

• opatrenia pre EFRR a KF pre prispôsobenie sa zmene klímy a predchádzaniu rizikám 

(TC5), 

• opatrenia pre EFRR a KF na investície na zabezpečenie nakladania s odpadmi 

v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a za účelom plnenia požiadaviek 

„environmentálneho aquis“, vytvorenie podmienok pre zabezpečenie dobrého stavu 

vôd, zabezpečenie plnenia predvstupových záväzkov SR voči EÚ v oblasti čistenia 

a odvádzania komunálnych odpadových vôd, skvalitnenie zásobovania obyvateľstva 

vodou, zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie jeho znečisťovania, ako aj skvalitnenie 

monitorovania ovzdušia, inštalácia technologických zariadení a realizácia 

technických opatrení na zabezpečenie plnenia podmienok smerníc EÚ v oblasti 

emisií znečisťujúcich látok a kvality ovzdušia, zníženie znečisťovania životného 

prostredia prostredníctvom odvádzania odpadových vôd, zabezpečenie sanácie 

environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, v opustených priemyselných 

areáloch a v oblastiach konverzie, ako aj zabezpečenie regenerácie nevyužívaných 

areálov a objektov v nadväznosti na potreby dotknutého územia (TC6). 

 

5.4.5 Rozvojové osi 

Ako je uvedené v kapitole o KURS, rozvojové osi plnia dôležitú úlohu pri zabezpečovaní 

rovnocenných životných podmienok obyvateľstva celého územia SR. Okrem lokálnych 

centier, zabezpečujúcich potrebné obslužné aktivity pre vidiecky priestor, lokalizáciou aktivít 

do rozvojových osí sa podpora rozvoja obslužných aktivít vidieckeho priestoru ešte viacej 

zefektívňuje. 

Prvky a územia, popísané v kapitole vyššie o sídelných štruktúrach KURS, ktoré sú vhodné 

pre územnú koncentráciu aktivít podľa jednotlivých tematických cieľov Partnerskej dohody 

SR sú uvedené pri odporúčaniach územnej koncentrácie pri každom tematickom cieli 

v samostatnej kapitole. 

Zoznamy obcí podľa jednotlivých typov územných celkov ťažísk osídlenia vymedzených 

v KURS je uvedený v prílohe. 

  



134 

 

5.4.6 Ostatné územie 
Ostatné územie mimo vymedzených sídelných štruktúr uvedených vyššie by sa zjednodušene 

mohol vnímať ako vidiecky priestor. Nie je však tomu tak. Pre určenie vzťahu vidieka 

a sídelných štruktúr sa do popredia dostáva ponajprv otázka, čo je vidiek, vidiecky priestor. 

Termín vidiek, vidiecky priestor nie je jednoznačne definovaný. Pre medzinárodné 

porovnania sa navrhli určité štatistické hodnotenia, ktoré sú založené na hustote bývajúceho 

obyvateľstva v priestore, resp. na intenzite ekonomických činností. 

Vo všeobecnosti sa zaužívalo, že vidiek je územie s 

 extenzívnym využívaním zeme 

 nízkou hustotou osídlenia 

 relatívne izolovaným územím od vplyvu veľkých metropolitných centier. 

Súčasne však tomu čomu sa hovorí vidiek, čo je jeho priestorovo geografickou kategóriou, 

nie je zmysluplné definovať iba na základe ekonomických aktivít. Vo vidieckom priestore 

môžu byť ako poľnohospodárske, tak nepoľnohospodárske činnosti. Podobne hustota 

obyvateľstva nie je pre všetky krajiny Európy pre ich porovnávanie tým najlepším 

ukazovateľom, nakoľko tento je silne ovplyvnený veľkosťou katastrov obcí, čo je zrejmé 

najmä v horských oblastiach, ako aj veľmi výrazne v škandinávskych a ostatných severských 

krajinách. 

Pri definícii vychádzajúcej iba zo štatistických údajov sa vynára aj otázka postupovať 

od definovania mestského, urbanizovaného priestoru a ostatné územie by malo byť potom 

vidieckym. 

Vo všeobecnosti sa v literatúre o vidieku a vidieckom priestore konštatuje, že tento pojem je 

značne subjektívne vysvetľovaný. Spravidla sa vidiecky priestor udáva ako protiklad 

k mestskému. Pritom prechod od mestského do vidieckeho priestoru je z hľadiska oblastí 

priestorových, územných, spoločenských a kultúrnych postupný a logický. 

Vidiecky priestor je v mnoho prípadoch vymedzovaný aj z hľadiska urbánnych 

a aglomeračných štruktúr, ako ich opozít. Medzi urbánny priestor sa v takýchto prípadoch 

zahrňujú aj obce s malým počtom obyvateľov, s relatívne nízkou hustotou sídelných funkcií, 

ktoré sú však bezprostredne naviazané na centrálnu obec – mesto s vysokou úrovňou 

poskytovaných služieb, hustotou všetkých sídelných funkcií, verejnou dopravou a pod. Až 

obce s nedostatočnou dostupnosťou, resp. s nízkou sídelnou prepojenosťou na centrálne 

urbánne priestory sa považujú za vidiecky priestor. 

V rámci Európskej únie sa ako kritérium charakterizujúci vidiecke regióny stanovilo kritérium 

hustoty obyvateľstva. Všeobecne navrhnuté hranice pre určenie mestského územia kolíšu 

medzi 150 a 500 obyvateľmi na km2. Pričom vidiecke územia sú definované ako územia 

pod touto hodnotou. 

V úlohe Stratégia územného rozvoja Slovenska – I. etapa, zhodnotenie stavu sídelných 

štruktúr v SR32 sa pracovalo s viacerými kritériami. Na základe hustoty obyvateľov sa určovali 

regióny, úrovne vidieckosti boli vypočítavané na základe výpočtu hustôt v jednotlivých 

obciach. 

                                                           

32 úloha spracovaná AUREX spol. s r.o. pre MVRR SR, 2008, nepublikované 
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Následne sa za vymedzený región vypočítal podiel obyvateľstva žijúcich v kriteriálnych 

hustotách a stanovila sa ich charakteristika nasledovne: 

1. výrazne vidiecke regióny (vyše 50 % obyvateľstva žije v obciach s nízkou hustotou 

osídlenia ) 

2. prevažne vidiecke regióny (15 – 50 % obyvateľstva žije v obciach s nízkou hustotou 

osídlenia) 

3. prevažne mestské regióny (s menej ako 15 % obyvateľov vidieckych obcí). 

Je zrejmé, že toto kritérium nie je najpriliehavejšie pre geomorfologické podmienky 

Slovenskej republiky. Na jednej strane sa na území SR nachádzajú obce s veľkými katastrami 

siahajúcimi až na hrebene hôr (predovšetkým stredné Slovensko a viaceré kotlinové obce) 

a na strane druhej sa predovšetkým na východnom Slovensku nachádza „extrémne“ veľa 

malých obcí s malým počtom obyvateľov, ktoré pri tomto štatistickom hodnotení majú 

nakoniec vyššiu hustotu ako značne väčšie obce v hornatom, resp. rovinatom území 

stredného či západného Slovenska. 

Preto sa pri vyhodnocovaní charakteristiky vidieckosti obcí využili aj výsledky práce RNDr. 

Beáty Stehlíkovej, CSc. a Ing. Miriam Pietrikovej „Určenie stupňa rurality pomocou aparátu 

fuzzy množín“33 z Katedry štatistiky a operačného výskumu, FEM, SPU Nitra. Vo výsledku 

svojej práce pre podmienky na Slovensku odporúčajú za vidiecke sídla považovať osídlenia 

s hustotou pod 73 obyvateľov na km2, za mestské s hustotou vyššou ako 317 obyvateľov 

na km2. Do kategórie prechodný typ osídlenia zaradili sídla s hustotou od 73 do 317 

obyvateľov na km2.  

Ďalším hodnotením, ktoré taktiež charakterizuje rôzne typy regiónov môže byť hodnotenie 

podielu vekových skupín obyvateľstva v jednotlivých vymedzených regiónoch, ako aj 

vyhodnotenie podielu ekonomicky aktívnych obyvateľov pracujúcich v I. sektore. 

Nasledovné hodnotenie typov regiónov (krajov, ťažísk osídlenia) podľa zastúpenia podielu 

obyvateľov vo vidieckych priestoroch podľa kritérií OECD uvedených v nasledovných 

tabuľkách je prevzatý z úlohy Stratégia územného rozvoja Slovenska, ktorá bola spracovaná 

AUREX spol. s r.o. pre MVRR SR, 2008 (nepublikované). 

Typy krajov podľa zastúpenia podielu obyvateľov vo vidieckych priestoroch podľa kritérií 

OECD 

 

Kraj 
Podiel obyvateľov vidieckeho 

priestoru 
Typ regiónu 

Bratislavský 13,28 mestský 

Trenčiansky 36,08 prevažne vidiecky 

Košický 38,88 prevažne vidiecky 

Žilinský 40,09 prevažne vidiecky 

                                                           

33 Fuzzy množiny sú množiny prvkov, ktorých príslušnosť k tejto množine je odstupňovaná. 

Viď napr. Novák, V.: Fuzzy množiny a jejich aplikace, STNL, Praha, 1990. 
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Kraj 
Podiel obyvateľov vidieckeho 

priestoru 
Typ regiónu 

Prešovský 41,00 prevažne vidiecky 

Trnavský 45,62 prevažne vidiecky 

Nitriansky 51,42 výrazne vidiecky 

Banskobystrický 52,43 výrazne vidiecky 

 

Typy ťažísk osídlenia podľa zastúpenia podielu obyvateľov vo vidieckych priestoroch podľa 

kritérií OECD 

 

Ťažiská osídlenia 1. úrovne 

 
Typ regiónu 

podiel obyvateľov 

vidieckeho priestoru 
Ťažisko osídlenia 

prevažne vidiecky 24,58 Košicko-prešovské 

prevažne vidiecky 25,16 Bratislavsko-trnavské 

prevažne vidiecky 25,82 Žilinské 

prevažne vidiecky 27,11 Bratislavsko-trnavsko-nitrianske 

prevažne vidiecky 27,14 Trenčianske 

prevažne vidiecky 30,88 Banskobystricko-zvolenské 

prevažne vidiecky 36,18 Nitrianske 

Ťažiská osídlenia 1. úrovne jadrové a prímestské pásmo 

Typ regiónu 
podiel obyvateľov 

vidieckeho priestoru 
Ťažisko osídlenia 

mestský 9,63 Trenčianske 

mestský 13,83 Bratislavsko-trnavské 

prevažne vidiecky 15,69 Košicko-prešovské 

prevažne vidiecky 15,73 Žilinské 

prevažne vidiecky 19,02 Banskobystricko-zvolenské 

prevažne vidiecky 27,59 Nitrianske 

Ťažiská osídlenia 2. úrovne 

 
Typ regiónu 

podiel obyvateľov 

vidieckeho priestoru 
Ťažisko osídlenia 

mestský 13,55 Považskobystricko-púchovské 

prevažne vidiecky 18,15 Prievidzské 
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prevažne vidiecky 19,78 Popradsko-spišskonovoveské 

prevažne vidiecky 19,78 Michalovsko-humenské 

prevažne vidiecky 
24,08 

Liptovskomikuláško-ružombersko-

dolnokubínska 

prevažne vidiecky 28,16 Lučenecko-rimavskosobotské 

prevažne vidiecky 36,29 Novozámocko-komárňanské 

 

Typy okresov podľa zastúpenia podielu obyvateľov vo vidieckych priestoroch podľa kritérií 

OECD 

 

Názov okresu 
% vidieckeho 

obyv. 
typ regiónu 

Bratislava I-V 0,0 prevažne mestský 

Košice I-IV 0,0 prevažne mestský 

 

Názov okresu 
% vidieckeho 

obyv. 
typ regiónu 

Ilava 20,8 prevažne vidiecky 

Žilina 24,0 prevažne vidiecky 

Banská Bystrica 24,7 prevažne vidiecky 

Pezinok 26,7 prevažne vidiecky 

Spišská Nová Ves 26,8 prevažne vidiecky 

Martin 27,7 prevažne vidiecky 

Kežmarok 28,5 prevažne vidiecky 

Partizánske 30,2 prevažne vidiecky 

Hlohovec 30,3 prevažne vidiecky 

Považská Bystrica 31,3 prevažne vidiecky 

Prešov 31,6 prevažne vidiecky 

Piešťany 31,9 prevažne vidiecky 

Trenčín 31,9 prevažne vidiecky 

Levoča 32,1 prevažne vidiecky 

Poprad 32,5 prevažne vidiecky 

Ružomberok 32,6 prevažne vidiecky 

Kysucké Nové Mesto 33,0 prevažne vidiecky 
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Nitra 33,5 prevažne vidiecky 

Snina 33,5 prevažne vidiecky 

Zvolen 34,6 prevažne vidiecky 

Senec 34,9 prevažne vidiecky 

Prievidza 35,5 prevažne vidiecky 

Banská Štiavnica 36,6 prevažne vidiecky 

Čadca 39,7 prevažne vidiecky 

Trnava 41,8 prevažne vidiecky 

Skalica 42,4 prevažne vidiecky 

Sabinov 42,5 prevažne vidiecky 

Liptovský Mikuláš 43,0 prevažne vidiecky 

Bánovce nad Bebravou 43,3 prevažne vidiecky 

Humenné 43,7 prevažne vidiecky 

Lučenec 45,4 prevažne vidiecky 

Galanta 45,5 prevažne vidiecky 

Šaľa 45,5 prevažne vidiecky 

Púchov 45,5 prevažne vidiecky 

Stropkov 47,9 prevažne vidiecky 

Bardejov 49,1 prevažne vidiecky 

Detva 49,2 prevažne vidiecky 

Nové Mesto nad Váhom 49,5 prevažne vidiecky 

Michalovce 49,6 prevažne vidiecky 

Dolný Kubín 49,9 prevažne vidiecky 

 

Názov okresu 
% vidieckeho 

obyv. 
typ regiónu 

Svidník 50,8 výrazne vidiecky 

Žiar nad Hronom 50,9 výrazne vidiecky 

Topoľčany 51,0 výrazne vidiecky 

Vranov  nad Topľou 51,9 výrazne vidiecky 

Nové Zámky 52,4 výrazne vidiecky 

Myjava 55,0 výrazne vidiecky 

Turčianske Teplice 55,0 výrazne vidiecky 
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Trebišov 55,5 výrazne vidiecky 

Bytča 56,7 výrazne vidiecky 

Senica 58,0 výrazne vidiecky 

Dunajská Streda 58,2 výrazne vidiecky 

Levice 58,3 výrazne vidiecky 

Stará Ľubovňa 59,2 výrazne vidiecky 

Brezno 59,2 výrazne vidiecky 

Revúca 64,8 výrazne vidiecky 

Košice-okolie 65,6 výrazne vidiecky 

Komárno 66,2 výrazne vidiecky 

Malacky 66,9 výrazne vidiecky 

Zlaté Moravce 69,0 výrazne vidiecky 

Rožňava 69,2 výrazne vidiecky 

Rimavská Sobota 70,2 výrazne vidiecky 

Veľký Krtíš 70,3 výrazne vidiecky 

Poltár 72,0 výrazne vidiecky 

Námestovo 72,5 výrazne vidiecky 

Sobrance 73,1 výrazne vidiecky 

Tvrdošín 73,7 výrazne vidiecky 

Žarnovica 76,3 výrazne vidiecky 

Gelnica 92,6 výrazne vidiecky 

Krupina 93,3 výrazne vidiecky 

Medzilaborce 100,0 výrazne vidiecky 

 

Grafické znázornenie priestorov územnej koncentrácie podľa KURS pre Partnerskú dohodu 

SR na roky 2014 – 2020 je uvedené na nasledujúcom obrázku. 
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5.5 Koncepcia územného rozvoja Slovenska – potenciálne 
cezhraničné sídelné štruktúry 

Pre komplexný rozvoj územia Slovenska je žiaduce zapájať do spolupráce a kooperácie 

na rozvoji aj prihraničné regióny susediacich štátov. Je to v záujme nie len Slovenska, ale aj 

v záujme územnej (ako aj celkovej) súdržnosti Európskej únie34. Spracovanie textu tejto 

kapitoly vychádza z výsledkov úlohy Stratégia územného rozvoja Slovenska35. 

5.5.1 Potenciálne cezhraničné sídelné štruktúry SR 

Napriek dlhodobému spoločnému historickému vývoju pohraničných území do začiatku 20. 

storočia, ktorý zanechal doteraz existujúcu vytvorenú sídelnú štruktúru, sa vývoj najmä 

v druhej polovici 20. storočia uberal dosť striktne oddeleným a odlišným vývoj na oboch 

stranách slovenskej hranice. Po vstupe Slovenskej republiky do EÚ v podmienkach 

Shengenského režimu, historicky vytvorená sídelná štruktúra všetkých susediacich štátov 

vytvára veľmi dobrý predpoklad pre ich opätovný spoločne koordinovaný rozvoj v záujme 

zlepšovania životných podmienok obyvateľstva nie len týchto území, ale podmienok rozvoja 

celého štátu. 

Slovensko-české pohraničie 

Slovensko-české pohraničie je voči ostatným hraničným úsekom špecifické, a to 

predovšetkým dlhodobým spoločným rozvojom v jednom spoločnom štáte. V týchto 

podmienkach vznikla jednotná technická infraštruktúra nerešpektujúca hranice medzi SR 

a ČR, ako aj ďalšie priestorovo relevantné aktivity. V podmienkach československého 

federálneho štátu pred rokom 1990 sa hraničné priestory vyvíjali spoločne, koordinovane 

a dá sa povedať, že v daných ekonomických a sociálnych podmienkach a centrálneho 

plánovania relatívne homogénne. Čiastočný zlom vo vývoji, ktorý sa odrazil najmä 

v ekonomických otázkach sa ukázal po rozdelení federálneho štátu na dve samostatné 

republiky. Z hľadiska fyzického prostredia a jeho tvorby sa však za toto obdobie nevytvorili 

také bariéry, ktoré by znemožnili v súčasných nových podmienkach spoločnému 

a koordinovanému priestorovému rozvoju na oboch stranách hranice. 

Kontaktnými krajmi na českej strane voči slovenským krajom Žilinskému, Trenčianskemu 

a Trnavskému sú kraj Moravskoslezský, Zlínsky a Jihomoravský. Najvýznamnejšími mestami 

v dostupnosti k hraniciam Slovenskej republiky sú mestá Ostrava a jej aglomerácia, Frýdek 

Místak, Český Těšín v Moravskoslezskom kraji, Zlín, Kroměříž, Otrokovice, Uherské Hradiště 

v Zlínskom kraji, Brno a Břeclav v Jihomoravskom kraji. 

V bezprostrednej územnej nadväznosti jednotlivých priestorov majú z hľadiska 

morfologických aspektov (proximity, fyzickej blízkosti) predpoklad vzájomných sídelných 

vzťahov ako rozvíjajúcej a potenciálnej cezhraničnej sústavy tieto priestory: 

 Svrčinovec – Mosty u Jablunkova (označenie v grafike 1.sc) 

 Makov – Horná Bečva (2.sc) 

                                                           

34  viď napr. odporúčania UA EU 2020 v bode 3. Územná integrácia v cezhraničných 
a nadnárodných funkčných regiónoch, kapitoly III. Územné priority rozvoja Európskej únie 
35 Stratégia územného rozvoja Slovenska, AUREX spol. s r.o., 2008, pre Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, nepublikované 
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 Lysá pod Makytou – Horná Lideč (3.sc) 

 Drietoma – Starý Hrozenkov – Bánov (4.sc) 

 Skalica – Strážnice (5.sc) 

 Holíč – Hodonín (6.sc) 

 Kúty – Břeclav. (7.sc) 

Pri týchto bezprostredne nadväzujúcich územiach je možné hovoriť aj o širších vzájomných 

väzbách a vzťahoch medzi význačnejšími mestami v smeroch ich prepojenia, a to o priestore 

 Čadca – Třinec – Český Těšín (označenie v grafike I.sc) 

 Bytča – Makov – Horná Bečva – Rožnov pod Radhoštem (II.sc) 

 Púchov – Vsetín – Valašsko Meziříčí (III.sc) 

 Dubnica/Váhom – Nová Dubnica – Nemšová – Valašské Klobouky (IV.sc) 

 Trenčín – Uherský Brod – Uherské Hradiště (V.sc) 

 Holíč – Skalica – Strážnice – Hodonín (VI.sc) 

Rozvoj slovensko-českého pohraničia významnou mierou budú ovplyvňovať vznikajúce 

a predpokladané väzby medzi aglomeráciami celoštátneho významu, ako sa to predpokladá 

medzi žilinskou a ostravskou aglomeráciou. Dá sa očakávať, že vzťahy týchto budú prerastať 

v prepojení až na katovickú/sliezsku a bielsko-bialu aglomeráciu v Poľsku. Predpokladá sa tak 

vznik trojhraničnej sídelnej sústavy, ktorá bude mať charakter medzinárodného európskeho 

významu. 

Podobná situácia sa vytvára na juhu spoločnej hranice, kde sa vytvárajú vzťahy medzi 

bratislavsko-viedenskou a brnianskou aglomeráciou aglomeráciou (v súčasnosti 

v trojhraničnej koordinácii medzi priľahlými územiami na Slovensku, Česku a Rakúsku 

funguje združenie CENTROPE). 

Slovensko-poľské pohraničie 

V bezprostrednej územnej nadväznosti jednotlivých priestorov majú z hľadiska 

morfologických aspektov (proximity, fyzickej blízkosti) predpoklad vzájomných sídelných 

vzťahov ako rozvíjajúcej a potenciálnej cezhraničnej sústavy tieto priestory: 

 Skalité – Milówka (označenie v grafike 1.sp) 

 Námestovo – Oravská Polhora – Žywiec (2.sp) 

 Trstená – Jablonka (3.sp) 

 mesto Vysoké Tatry – Zakopane (4.sp) 

 Spišská Stará Ves – Szczawnica (Pieniny) (5.sp) 

 Stará Ľubovňa – Piwniczna (6.sp) 

 Svidník – Dukla (7.sp) 

 Medzilaborce – Komańcza (8.sp). 

Súčasne sa rozvíjajú a s vysokým potenciálom pre rozvoj z hľadiska tzv. relačných aspektov 

majú priestory: 

 Žilina – Čadca – Bielsko-Biala (označenie v grafike I.sp) 

 Námestovo – Tvrdošín – Trstená – Rabka – Nowy Targ (II.sp) 

 Poprad – Vysoké Tatry – Zakopane – Nowy Targ (III.sp) 

 Stará Ľubovňa – Nowy Sacz – Krynica – Bardejov (IV.sp) 

 Stropkov – Svidník – Krosno (V.sp). 
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Slovensko-poľské pohraničie bude ovplyvňované už so spomenutou tendenciou vytvárania 

väzieb v trojhraničí s Českou republikou v prepojení žilinskej aglomerácie v smere na bielsko-

bialu a katovockú aglomeráciu. 

Tak isto sa dá predpokladať vytváranie relačných vzťahov v širšom meradle medzi mestami 

 Prešov – Stropkov – Svidník/Bardejov – Krosno – Rzeszów (VI.sp) 

kde prepojenia môžu, predovšetkým na poľskej strane, prerastať aj do vzťahov s ukrajinským 

Ľvovom. 

Slovensko-rakúske pohraničie 

Na slovensko-rakúskom pohraničí sa začali vytvárať/obnovovať prepojenia cez rieku Moravu. 

Najprv provizórne, ktoré sa menia na trvalé. Ide o premostenia rieky Morava v priestoroch: 

 Moravský Sv. Ján – Hohenau a.d. March 

 Záhorská Ves – Angern a.d. March 

Najvýznamnejšími faktormi v rozvoji slovensko-rakúskeho pohraničia je možné vidieť v dvoch 

skutočnostiach: 

 vytváraní postupných prepojení a aglomeračných väzieb medzi mestami Bratislava 

a Viedeň (významnosť tejto aglomerácie v medzinárodnom meradle bola naznačená 

na základe výskumných prác v predchádzajúcej etape) 

 postupnom pôsobení rozvoja bratislavskej aglomerácie aj na susediace obce 

na rakúskom, ale aj na maďarskom území. 

V prvom prípade – vytváranie vzťahov medzi Bratislavou a Viedňou, podmieňuje budovanie 

nadradenej infraštruktúry, spoločné koordinovanie a organizovanie sídelnej prevádzky 

v medziľahlom území, vytváranie rôznych spoločných projektov a pod. Tieto skutočnosti, ako 

aj dominantné postavenie mesta Bratislavy voči k hraniciam priľahlým obciam na rakúskej 

strany postupne prerastajú do priestorov, ktoré sa dajú charakterizovať ako zázemie mesta 

Bratislavy so všetkými s tým spojenými súvislosťami. Vytvárajú sa tu vzťahy a väzby v zmysle 

intraurbánnej polycentricite, kde dominantné veľké mesto atrahuje menšie obce v jeho 

zázemí aj na území susediaceho štátu v blízkosti hraníc. Aglomerizačné vplyvy mesta 

Bratislava na obce v susediacich štátoch je potrebné riešiť v koordinácii so zahraničnými 

partnermi. 

V bezprostrednej územnej nadväznosti jednotlivých priestorov majú z hľadiska 

morfologických aspektov (proximity, fyzickej blízkosti) predpoklad vzájomných sídelných 

vzťahov ako rozvíjajúcej a potenciálnej cezhraničnej sústavy tieto priestory v slovensko – 

rakúskom pohraničí: 

 Moravský Sv. Ján – Hohenau a.d. March (označenie v grafike 1.sa) 

 Gajary – Dürnkrut (2.sa) 

 Záhorská Ves – Angern a.d. March. (3.sa). 

Súčasne sa okrem vznikajúcej viedensko-bratislavskej aglomerácie európskeho významu 

rozvíjajú a s potenciálom pre rozvoj z hľadiska tzv. relačných aspektov majú priestory: 

 Bratislava – Viedeň – Győr – Brno (organizované aj v združení CENTROPE) 

 Malacky – Gänserndorf – Mistelbach – Kúty v prepojení na obce na Moravskej strane 

Břeclav – Mikulov (s-a-c). 



144 

 

Slovensko-maďarské pohraničie 

Slovensko-maďarské pohraničie sa rozprestiera pozdĺž najdlhšej hranice SR so susediacimi 

štátmi. Celé pohraničie možno rozdeliť na tri základné charakteristické úseky. V západnej 

časti tvorí hranicu rieka Dunaj, ktorá súčasne tvorí prirodzenú bariéru v rozvoji 

bezprostredných stykov medzi obcami na oboch stranách hranice. Stredná časť hranice, 

do ktorej zasahuje aj časť Dunaja ležiaca severne od budapeštianskeho európskeho 

metropolitného regiónu, je výrazne ovplyvňovaná touto metropolitnou aglomeráciou, ktorá 

výrazne podmieňuje celkový rozvoj na oboch stranách hranice. Západný, tretí úsek, je 

charakteristický rozdrobeným osídlením na oboch stranách hranice, kde výraznú úlohu 

zohrávajú sídelné centrá a ich aglomerácie akými sú košická aglomerácia na slovenskej 

a miškovecká a egerská aglomerácia na maďarskej strane. Vplyv mesta Košice sa postupne 

začína prejavovať aj na prihraničné obce v Maďarsku, podobne ako je to pri Bratislave. 

V tomto treťom úseku sú nápadne podobné sídelné, ekonomické a sociálne problémy 

na oboch stranách hranice. Ide o územia s veľkým počtom malých obcí, územia s najväčšími 

ekonomickými problémami, územia poznamenané problémovými otázkami rómskeho 

obyvateľstva a pod. 

Kontaktnými krajmi (megye) na maďarskej strane voči slovenským krajom Bratislavskému, 

Trnavskému, Nitrianskemu, Banskobystrickému a Košickému sú Győr – Moson – Sopron, 

Komárom – Esztergom, Budapest, Pest, Nógrád, Heves a Borsod – Abaúj – Zemplén megye. 

V bezprostrednej územnej nadväznosti jednotlivých priestorov majú z hľadiska 

morfologických aspektov (proximity, fyzickej blízkosti) predpoklad vzájomných sídelných 

vzťahov ako rozvíjajúcej a potenciálnej cezhraničnej sústavy tieto priestory v slovensko-

maďarskom pohraničí: 

 Bratislava – Rajka – Mosonmagyaróvár (označenie v grafike BA) 

 Veľký Meder – Győr (2.sm) 

 Komárno – Komárom (3.sm) 

 Štúrovo – Ostrihom – Dorog (4.sm) 

 Šahy – Nagyoroszi (5.sm) 

 Veľký Krtíš – Balašské Ďarmoty – Szécsény (6.sm) 

 Tornaľa – Putnok (7.sm) 

 Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaujhely (8.sm) 

Priestory s vysokým potenciálom pre rozvoj z hľadiska tzv. relačných aspektov majú: 

 Bratislava – Trnava – Viedeň – Brno – Győr (I.sm) 

 Dunajská Streda – Veľký Meder – Győr (II.sm) 

 Nové Zámky – Hurbanovo – Komárno – Komárom – Tata – Tatabánya (III.sm) 

 Lučenec – Fiľakovo – Šalgótarján – Bátonyterenye – Pásztó (IV.sm) 

 Rimavská Sobota – Tornaľa – Ózd – Putnok – Kazincbarcika, resp. (V.sm) 

 Lučenec – Fiľakovo – Rimavská Sobota – Tornaľa – Ózd – Eger – Šalgótarján (VI.sm) 

 (Prešov)/Košice – Miškovec (VII.sm) 

 Trebišov – Slovenské Nové Mesto/Kráľovský Chlmec – Sátoraljaujhely Sárospatak 

(VIII.sm). 
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Slovensko-ukrajinské pohraničie 

Slovensko – ukrajinská hranica je jedinou hranicou, ktorá nie je priechodná v zmysle 

Shengenskej dohody. Naopak, ide o východnú hranicu celého európskeho shengenského 

priestoru, čo znamená aj zvýšenú ochranu hraníc. 

Z hľadiska morfologických aspektov (fyzickej blízkosti) sa ako rozvíjajúce a potenciálne 

polycentrické sústavy možno vidieť pri nasledovných centrách: 

 Sobrance – Užhorod (označenie v grafike 1.su) 

 Kráľovský Chlmec/Čierna nad Tisou – Čop (2.su) 

Rozvíjajúce sa vzťahy z hľadiska tzv. relačných aspektov môžu vznikať v smeroch: 

 Snina – Ubľa – Velykyj Bereznyj – Perečin (I.su) 

 Michalovce – Sobrance – Užhorod – Mukačevo (II.su) 

 Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec – Velykyj Dobroň – Mukačevo/Berehove (III.su). 

Okrem týchto sústav sa perspektívne môžu vyvíjať územne ďaleko rozsiahlejšie vzťahy 

v trojhraničí s Poľskom v smere prepojení medzi mestami 

 Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné s Rzeszówom a Ľvovom (s-p-u) 

ako aj s Maďarskom v smere prepojení medzi mestami 

 Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec, Čop, Záhony, Berehove, Vásárosnamény, Kisvárda  

(s-u-m). 
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4. Územná agenda Európskej únie 2020 – smerom k inkluzívnej, inteligentnej 

a udržateľnej Európe rozmanitých regiónov, dohodnutá na neformálnom zasadnutí 

ministrov zodpovedných za územné plánovanie a územný rozvoj 19. mája 2011 

v Gödöllő v Maďarsku 

5. Údaje z databázy ŠÚ SR z každoročne vydávaných publikácií Pohyb obyvateľstva 

v Slovenskej republike 

6. Územný plán regiónu Bratislavský samosprávny kraj, AUREX spol. s r.o., 2013 
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6 Priestorová koncentrácia tematických cieľov 
6.1 TC1: Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií  
6.1.1 Zhrnutie výsledkov vyhodnotenia podľa TC 
Najväčší potenciál pre realizáciu opatrení v rámci predmetného TC má územie Bratislavského 

kraja. Pri porovnaní na úrovni okresov to sú najmä okresy na území hl. m. SR Bratislavy. 

Z hľadiska krajskej úrovne majú významné postavenie ešte Košický a Žilinský kraj. V rámci 

nich sú to okresy, ktoré sú zároveň aj sídlami kraja (Košice, Žilina). Uvedené sídla patria 

k územiam s najväčšou koncentráciou existujúcej vedecko-výskumnej základne (SAV, VŠ 

a univerzity). Z hľadiska rôznych typov sídel môžeme konštatovať, že v rámci predmetného 

okresu sa existujúce vedecko-výskumné, prípadne vzdelávacie kapacity, koncentrujú 

predovšetkým do centier osídlenia (mestá, sídla okresov, sídla krajov). Dominantné 

postavenie má hl. m. SR Bratislava. 

6.1.2 Odporúčané priestorové priority pre TC  
Pre riešenie VaI infraštruktúry je z hľadiska dosahovania čo najväčších efektov vhodné 

rozvíjať existujúce univerzitné vedecké parky a výskumné centrá pri univerzitách a SAV 

vo väzbe na priority RIS3, ako aj podporiť budovanie priemyselných VVaI kapacít 

v podnikoch. V sídelných centrách najväčších a najvýznamnejších miest (Bratislava a Košice), 

ku ktorým možno z pohľadu tematického cieľa priradiť aj mesto Žilina, je vzhľadom 

na existenciu výskumných zariadení, podmienok vzdelávania a spolupráce výskumných 

vzdelávacích kapacít, vytvorený predpoklad spolupráce aj z pohľadu sociálneho zázemia 

pre jeho ďalší rozvoj. Z hľadiska priemyselných VVaI kapacít v podnikoch, je vhodné 

vychádzať z existujúceho rozloženia priemyslu na Slovensku. Pre ďalší rozvoj aktivít 

tematického cieľa podporovaného z EŠIF (aktéri výskumu a rozvoja technológií, budovanie 

kapacít excelentnosti, demonštračné a vzdelávacie centrá a pod.), je vhodná ich lokalizácia aj 

do ostatných krajských miest a centier osídlenia 1. a 2. skupiny vymedzených podľa KURS, 

diferencovane podľa špecifík konkrétnych lokalít a možností ich najefektívnejšieho 

previazania na uplatňovanie výsledkov výskumu. Pri krajských mestách, okolo ktorých sú 

vytvorené aj najvýznamnejšie funkčné aglomerácie, sú vhodnými priestormi rozvoja aktivít aj 

jadrové a prímestské pásma ťažísk osídlenia prvej úrovne. Jadrové pásma sú aj priestormi 

mestských funkčných území. 

K územiam s najväčším potenciálom realizácie kľúčových opatrení pre EPFRV, zahŕňajúcich 

spoluprácu medzi sektormi poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva, ako aj ďalšími 

aktérmi, patria centrá osídlenia 1. a 2. skupiny podľa lokalizácie existujúcich kapacít 

v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. Tieto centrá sú vhodným územím aj 

z pohľadu vytvárania zoskupení a sietí, vytvorenia a využívania poradenských služieb 

a vytvárania operačných skupín spájajúcich poľnohospodárov, výskumníkov z hľadiska 

územnej koncentrácie. Podľa miestnych podmienok na lokalizáciu týchto zariadení sú 

z hľadiska aglomeračných efektov vhodné aj priestory prímestských pásiem ťažísk osídlenia 

prvej úrovne. 
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6.2 TC2: Zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich 
využívania a kvality  

6.2.1 Zhrnutie výsledkov vyhodnotenia podľa TC 
Najväčší potenciál pre realizáciu opatrení v rámci predmetného TC má územie Bratislavského 

kraja. Pri porovnaní na úrovni okresov to sú najmä okresy na území hl. m. SR Bratislavy. 

Z hľadiska krajskej úrovne majú významné postavenie ešte Košický a Nitriansky kraj. 

Pri porovnaní úrovne okresov sa väčším potenciálom, okrem bratislavských okresov 

(Bratislava I-V), vyznačujú aj okresy Košice IV a Topoľčany. Dostupnosť IKT je z hľadiska 

krajskej úrovne najnižšia na území Prešovského a Banskobystrického kraja. Oba kraje sú 

charakteristické vysokých počtom malých obcí (do 500 obyvateľov) a nízkou hustotou 

osídlenia. 

6.2.2 Odporúčané priestorové priority pre TC  
Opatrenia zahrňujúce riešenie rozvoja e-Governmentu budú realizované v centrách osídlenia 

Bratislavy, v ktorých sídlia ústredné orgány štátnej správy, zodpovedné za riešenie rozvoja 

elektronických služieb občanom a podnikateľom a budovanie e-Governmentu, pričom 

výsledky projektov budú dostupné na celom území SR. Opatrenia týkajúce sa územnej 

samosprávy budú smerované do centier osídlenia, ťažísk osídlenia a rozvojových osí. 

Opatrenia podporované EFRR (implementované najmä prostredníctvom národných 

projektov), týkajúce sa budovania širokopásmového internetu, budú lokalizované v bielych 

a šedých miestach s nedostatočným pokrytím širokopásmovým internetom. 

Opatrenia podporované EPFRV zamerané na zlepšovanie dostupnosti, využívania a kvality 

IKT vo vidieckych oblastiach tak, aby boli dostupné pre všetkých, je potrebné koncentrovať 

predovšetkým do centier v ostatnom území, lokalizovaných predovšetkým na rozvojových 

osiach podľa KURS. Opatrenia týkajúce sa budovania širokopásmového internetu budú 

lokalizované v bielych miestach (do 500 obyvateľov) s nedostatočným pokrytím 

širokopásmovým internetom. 

6.3 TC3: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora 
poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a sektora rybárstva 
a akvakultúry (v prípade ENRF) 

6.3.1 Zhrnutie výsledkov vyhodnotenia podľa TC 
Najväčší potenciál pre realizáciu opatrení v rámci predmetného TC ako celku má územie 

Bratislavského kraja. Pri porovnaní na úrovni okresov to sú najmä okresy na území hl. m. SR 

Bratislavy. Z hľadiska krajskej úrovne majú významné postavenie ešte Nitriansky a Trnavský 

kraj. Pri porovnaní úrovne okresov sa väčším potenciálom, okrem bratislavských okresov, 

vyznačujú aj okresy Dunajská Streda, Komárno, Banská Bystrica, Stará Ľubovňa a Námestovo, 

a to najmä v oblasti nárastu počtu MSP (Komárno), nárastu počtu živnostníkov (Námestovo, 

Stará Ľubovňa) a podielu a nárastu podielu zamestnancov v odvetví poľnohospodárstva, 

lesníctva a rybolove (Dunajská Streda, Banská Bystrica). Koncentrácia území s vyšším 

potenciálom pre realizáciu predmetných aktivít je viac rozložená po celom území SR 

(vo väčšine krajov existujú územia s vyšším potenciálom na realizáciu predmetných aktivít, 

s výnimkou územia Trenčianskeho a Košického kraja).  

V rámci predmetného okresu sa potenciálne aktivity (MSP, živnostníci) koncentrujú prevažne 

do centier osídlenia (mestá). Z hľadiska poľnohospodársky aktivít sú to najmä sídla 

vidieckeho charakteru. 
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Najväčší potenciál pre realizáciu opatrení (v prípade EPFRV) v rámci predmetného TC má 

územie Bratislavského kraja. Pri porovnaní na úrovni okresov to sú najmä okresy Bratislava I, 

II, V a III. Koncentrácia území s vyšším potenciálom pre realizáciu predmetných aktivít je 

značne diferencovaná a koncentrovaná prevažne na územie jedného kraja (Bratislavský kraj). 

Najväčší potenciál pre realizáciu opatrení (v prípade EPFRV a ENRF) v rámci predmetného TC 

má územie Nitrianskeho a Trnavského kraja. Pri porovnaní na úrovni okresov to sú najmä 

okresy Dunajská Streda a Nové Zámky. Koncentrácia území s vyšším potenciálom 

pre realizáciu predmetných aktivít je viac rozložená po celom území SR (vo väčšine krajov 

existujú územia s vyšším potenciálom na realizáciu predmetných aktivít, s výnimkou územia 

Bratislavského kraja). 

6.3.2 Odporúčané priestorové priority pre TC  
Aj keď MSP sú formy podnikania vhodné prakticky vo všetkých územných geografických 

jednotkách, odporúča sa podporovať aktivity na rozvoj MSP diferencovane, s cieľom ich čo 

najefektívnejšieho a najširšieho uplatnenia. Opatrenia EFRR zahŕňajúce investície 

do podnikania, vrátane poskytovania počiatočného kapitálu, záruk, úverov a mezanínového 

financovania, investície do komerčného využívania nových nápadov a výsledkov výskumu by 

sa mali koncentrovať predovšetkým do centier 1. a 2. úrovne, vrátane miest Bratislava 

a Košice, území ťažísk osídlenia 1. a 2. úrovne, ako aj do centier v ostatnom území, 

lokalizovaných predovšetkým na rozvojových osiach podľa KURS. Do týchto území by sa mali 

sústrediť aj opatrenia týkajúce sa zakladania podnikov a poradenských služieb pre podniky, 

najmä v oblasti zakladania podnikov a zvyšovania podnikateľských zručností, rozvoj nových 

obchodných modelov vrátane nových hodnotových reťazcov a novej organizácie marketingu, 

najmä v záujme uľahčenia internacionalizácie a rozvoj MSP v nových oblastiach spojených 

s európskymi a regionálnymi výzvami.  

Kľúčové opatrenia EPFRV zahŕňajú reštrukturalizáciu poľnohospodárskych podnikov, 

diverzifikáciu poľnohospodárskej produkcie a podporu poľnohospodársko-potravinárskej 

produkcie s vyššou pridanou hodnotou, vrátane miestnej produkcie a krátkych 

dodávateľských reťazcov, inovácie v oblasti spracovania, ako aj uvádzania vysoko kvalitných 

výrobkov na trh. Ďalej zahŕňajú, generačnú výmenu v poľnohospodárskom sektore, najmä 

prostredníctvom pomoci pri zakladaní podnikov pre mladých poľnohospodárov, podporu 

malých poľnohospodárskych podnikov, začlenenie prvovýrobcov do potravinového reťazca 

a riadenie rizík v poľnohospodárskych podnikoch prostredníctvom celej škály nástrojov. 

Kľúčové opatrenia v rámci ENRF zahŕňajú rozvoj podnikov, podnikateľských zručností 

a podnikania v sektore rybárstva a akvakultúry, a to v záujme zvýšenia ich 

konkurencieschopnosti, životaschopnosti a udržateľnosti. Tieto opatrenia sa týkajú aj 

zavedenia alebo vývoja nových či zdokonalených produktov, procesov, technológií, systémov 

riadenia a organizácie na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca v sektore rybárstva 

a akvakultúry a zlepšenia organizácie trhu v sektore rybárstva a akvakultúry. Tieto opatrenia 

je potrebné uplatňovať na celom území SR. 

6.4 TC4 Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 
vo všetkých sektoroch 

6.4.1 Zhrnutie výsledkov vyhodnotenia podľa TC 
Na základe zozbieraných ukazovateľov je možné konštatovať, že sa podarilo vymedziť určité 

priestory pre správne a efektívne smerovanie investícii. Pre čo najsprávnejšie interpretácie 
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výsledkov štúdie je však potrebné brať do úvahy množstvo ďalších publikovaných 

dokumentov, výskumov, štúdií z problematiky životného prostredia (akčné plány, strategické 

materiály, vodné plány, atlas krajiny, právne predpisy, klimatické štúdie a množstvo ďalších), 

ktoré je veľmi zložité vyjadriť číselnými hodnotami a v súčasnosti ani nie je k dispozícii 

potrebná infraštruktúra na zber dát. V mnohých prípadoch sa meracie stanice nenachádzajú 

rovnomerne v každom okrese, z čoho vyplýva že samotné investície by mali byť použité aj 

na rozvoj takejto infraštruktúry. 

Z hľadiska zistených výsledkov na úrovní okresov je možné konštatovať, že investície je 

potrebné nasmerovať do najviac urbanizovaných území, ktoré predstavujú predovšetkým 

centrá osídlenia prvej a druhej skupiny, vrátane miest Bratislava a Košice, a jadrové pásma 

ťažísk osídlenia prvej úrovne. 

6.4.2 Odporúčané priestorové priority pre TC  
Pre zabezpečenie čo najefektívnejšieho riešenia tematického cieľa, je z hľadiska územnej 

koncentrácie kľúčových opatrení pre EFRR zameraných na energetickú efektívnosť 

a vykurovanie a chladenie vo verejných budovách a obytných budovách (len v rámci budov) 

o energetickej hospodárnosti budov, využívanie obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch, 

integrované nízkouhlíkové stratégie a akčné plány týkajúce sa udržateľných energií 

pre mestské oblasti a zvyšovanie informovanosti a vzdelanostnej úrovne pri zavádzaní 

nízkouhlíkových stratégií, vhodné lokalizovať investície predovšetkým do najviac 

urbanizovaných území mestských funkčných území, centier osídlenia a území ťažísk osídlenia 

1. a 2. úrovne. Opatrenia na integrované nízkouhlíkové stratégie a akčné plány je vhodné 

koncentrovať na celom území SR. Do týchto lokalít sa majú orientovať aj opatrenia spojené 

s nízkouhlíkovým hospodárstvom v súvislosti s dopravou, ako aj príslušných rozvojových osí, 

kde sa predpokladá najvyššia dopravná záťaž. Kľúčové opatrenia EPFRV vo vidieckych 

oblastiach je vhodné lokalizovať do územia ostatných obcí. 

6.5 TC5 Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie 
a riadenie rizika 

6.5.1 Zhrnutie výsledkov vyhodnotenia podľa TC 
Na základe zozbieraných ukazovateľov je možné konštatovať, že sa podarilo vymedziť určité 

priestory pre správne a efektívne smerovanie investícií. Pre čo najsprávnejšie interpretácie 

výsledkov štúdie je však potrebné brať do úvahy množstvo ďalších publikovaných 

dokumentov, výskumov, štúdií z problematiky životného prostredia (akčné plány, strategické 

materiály, vodné plány, atlas krajiny, právne predpisy, klimatické štúdie a množstvo ďalších), 

ktoré je veľmi zložité vyjadriť číselnými hodnotami a v súčasnosti ani nie je k dispozícii 

potrebná infraštruktúra na zber dát. V mnohých prípadoch sa meracie stanice nenachádzajú 

rovnomerne v každom okrese, z čoho vyplýva že samotné investície by mali byť použité aj 

na rozvoj takejto infraštruktúry. 

Z výsledkov zozbieraných ukazovateľov vyplynulo, že opatrenia na zmiernenie negatívnych 

dopadov klímy na poľnohospodárstvo by mali byť situované do okresov, kde prevažuje 

poľnohospodárska pôda. Sú to najmä okresy na Podunajskej a Východoslovenskej nížine. 

V týchto územiach je potrebné uprednostňovať opatrenia na zamedzenie negatívnych 

vplyvov na pôdu ako je erózia. 

Aj z hľadiska ku zmene klímy je potrebné opatrenia lesného hospodárstva uprednostňovať 

v hornatejších okresoch SR, kde budú podmienky pre lesné ekosystémy stabilnejšie. 
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6.5.2 Odporúčané priestorové priority pre TC  
Problematika zmeny klímy je úzko prepojená s problematikou nízkouhlíkového 

hospodárstva, vzhľadom na to, že nasmerované investície do najviac zaťažených oblastí by 

mali zmierňovať negatívne následky spôsobené zmenou klímy a za optimálnych podmienok 

zmeny spomaliť. Opatrenia pre EFRR a Kohézny fond EÚ na prispôsobenie sa zmene klímy 

a predchádzaniu rizikám je potrebné lokalizovať prakticky do celého územia SR, 

predovšetkým do území s najväčšími potenciálnymi rizikami. Kľúčové opatrenia EPFRV 

vo vidieckych oblastiach je vhodné lokalizovať do územia ostatných obcí. 

6.6 TC6 Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora 
efektívneho využívania zdrojov 

6.6.1 Zhrnutie výsledkov vyhodnotenia podľa TC 
Na základe zozbieraných ukazovateľov je možné konštatovať, že sa podarilo vymedziť určité 

priestory pre správne a efektívne smerovanie investícií. Pre čo najsprávnejšie interpretácie 

výsledkov štúdie je však potrebné brať do úvahy množstvo ďalších publikovaných 

dokumentov, výskumov, štúdií z problematiky životného prostredia (akčné plány, strategické 

materiály, vodné plány, atlas krajiny, právne predpisy, klimatické štúdie a množstvo ďalších), 

ktoré je veľmi zložité vyjadriť číselnými hodnotami a v súčasnosti ani nie je k dispozícii 

potrebná infraštruktúra na zber dát. V mnohých prípadoch sa meracie stanice nenachádzajú 

rovnomerne v každom okrese, z čoho vyplýva že samotné investície by mali byť použité aj 

na rozvoj takejto infraštruktúry. 

Z výsledkov zozbieraných ukazovateľov vyplynulo, že pri tak širokom zábere tohto 

tematického cieľa dotýkajúceho sa prakticky všetkých zložiek životného prostredia je 

potrebné opatrenia smerovať celoplošne pre celé územie. Najmä problematika odpadového 

hospodárstva si vyžiada realizáciu opatrení v čo najkratšom čase, aby boli splnené prísne 

európske kritériá. Je potrebné odkloniť sa od skládkovania odpadov a zvýšiť podiel 

recyklovania odpadov. 

Taktiež je potrebné vzhľadom k zachovaniu biodiverzity čo najrýchlejšie lokalizovať vzácne 

ekosystémy, proces pravidelne aktualizovať a územia vyhlásiť tak, aby sa stali súčasťou siete 

NATURA 2000. 

6.6.2 Odporúčané priestorové priority pre TC  
Prostredníctvom KF budú podporované aktivity vyplývajúce z požiadaviek stanovených 

v právnych predpisoch EÚ v oblasti životného prostredia, splnenie ktorých je potrebné 

zabezpečiť na národnej úrovni. Aktivity financované z KF budú preto lokalizované do celého 

územia SR. Zároveň pre väčšinu aktivít v oblasti environmentálnej infraštruktúry a ochrany 

životného prostredia nie je relevantné členenie podľa administratívnych hraníc. Lokalizácia 

aktivít v oblasti vodného hospodárstva vychádza z Vodného plánu Slovenska a Plánov 

manažmentov povodní správneho územia povodia Dunaja a Visly. V oblasti odvádzania 

a čistenia komunálnych odpadových vôd bude podpora zameraná prioritne na aglomerácie 

uvedené v Národnom programe SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS. Ochranu 

ovzdušia podobne nie je možné vymedziť podľa regiónov, keďže vplyv znečistenia ovzdušia 

sa vzhľadom na rozptyl emisií prejavuje na celom území SR. Priority z hľadiska ochrany 

a obnovy biodiverzity vychádzajú najmä zo schváleného Prioritného akčného rámca 

financovania Natura 2000 v SR. Aktivity sa týkajú celého územia Slovenska, keďže hranice 

chránených území nerešpektujú územnosprávne členenie SR. Východiskom pre územnú 
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koncentráciu pomoci v oblasti sanácie environmentálnych záťaží je inventarizácia 

environmentálnych záťaží v SR a stanovenie priorít pri ich odstraňovaní v súlade so Štátnym 

programom sanácie environmentálnych záťaží. Územné priority z hľadiska odpadového 

hospodárstva budú vychádzať z platného Programu odpadového hospodárstva Slovenskej 

republiky, vypracovaného na národnej úrovni, z ktorého následne vychádzajú Programy 

odpadového hospodárstva krajov. 

Opatrenia pre EFRR na investície do efektívnych dodávok vody, vrátane nových investícií 

do znižovania úniku vody a rekonštrukcie stokovej siete, investície do opatrení na zníženie 

znečistenia ovzdušia súvisiaceho s dopravou sa budú koncentrovať predovšetkým 

do mestských funkčných území, centier osídlenia 1. a 2. skupiny, ako aj do prímestských 

pásiem ťažísk osídlenia prvej úrovne a do územia ostatných obcí, ako aj vodohospodárskymi 

aglomeráciami. Opatrenia pre EFRR na podporu udržateľného integrovaného rozvoja miest 

a obnovy kontaminovaných miest budú orientované predovšetkým do mestských funkčných 

území, centier osídlenia 1. a 2. skupiny.  

Opatrenia EPFRV pre ochranu a zachovanie biologickej diverzity budú prioritne smerované 

do vymedzených území NATURA 2000 a do oblastí s vysokou prírodnou hodnotou. V oblasti 

ochrany pôdy a vôd prioritne do oblastí so zvýšenou mierou erózie a znečistenia vôd 

z poľnohospodárskych činností. Opatrenia EPFRV pre zachovanie poľnohospodárstva 

v oblastiach s prírodnými, alebo inými špecifickými obmedzeniami budú smerované 

do presne definovaných oblastí. 

6.7 TC7: Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok 
v kľúčových sieťových infraštruktúrach 

6.7.1 Zhrnutie výsledkov vyhodnotenia podľa TC 
Dopravná infraštruktúra je jedným z rozhodujúcich faktorov pre hospodársky rast. Slovensko 

stále zaostáva v kvalite a vybavenosti dopravnou infraštruktúrou za vyspelými krajinami 

EÚ27. Preto je potrebné sa zamerať na rozvoj najmä nadradenej dopravnej siete, ktorá 

prepojí regióny SR s hlavnými európskymi dopravnými ťahmi. Kľúčovou úlohou SR bude 

dobudovanie cestnej dopravnej siete západného a východného Slovenska, ako aj 

modernizácia hlavných železničných ťahov. Dôležité bude aj využiť potenciál v rozvoji 

leteckej dopravy, a to najmä v hl. meste SR Bratislave, ale aj v druhom najväčšom meste SR 

Košiciach. Podpora rozvoja ekologickej a udržateľnej mestskej mobility bude smerovaná 

najmä do metropolitných oblastí. 

6.7.2 Odporúčané priestorové priority pre TC 
Realizácia aktivít pre rozvoj udržateľnej dopravy sa územne koncentruje do viacerých 

priestorových geografických celkovo podľa ich významu a funkčnej účelnosti. Opatrenia KF 

budú realizované na celom území SR. Najlepšie predpoklady pre absorpciu podporovaných 

investícií EFRR do integrovanej, udržateľnej a dostupnej mestskej mobility v mestách, 

mestských regiónoch a metropolitných oblastiach, ktoré povedú k nižším emisiám 

skleníkových plynov, najmä prostredníctvom plánov udržateľnej mestskej dopravy, vrátane 

uľahčenia využívania verejnej dopravy, je potrebné lokalizovať predovšetkým do mestských 

funkčných území, centier osídlenia 1. a 2. skupiny, prímestských pásiem ťažísk osídlenia prvej 

úrovne a podľa miestnych pomerov do území ťažísk osídlenia prvej a druhej úrovne. 
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6.8 TC8: Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility 
pracovnej sily 

6.8.1 Zhrnutie výsledkov vyhodnotenia podľa TC 
Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily je pre Slovensko veľmi dôležitou oblasťou, 

nakoľko nezamestnanosť na Slovensku je jednou z najvyšších v rámci EÚ27 a predstavuje 

vážny a dlhodobý problém. Okrem vysokého podielu nezamestnanosti mladých ľudí (do 24 

rokov) je tu aj vysoké percento dlhodobo nezamestnaných. Opatrenia na ich vyriešenie je 

potrebné smerovať najmä do regiónov a okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti, no 

na druhej strane je potrebné prijímať a podporovať opatrenia na predchádzanie 

nezamestnanosti v budúcnosti. Tieto sú potrebné pre celé územie SR. Opatrenia je potrebné 

prijímať s ohľadom na typ územia. 

6.8.2 Odporúčané priestorové priority pre TC 
Z hľadiska lokalizácie kľúčových opatrení ESF zvýšiť mieru zamestnanosti prostredníctvom 

väčšej účasti mladých ľudí, starších pracovníkov a nízko kvalifikovaných pracovníkov a lepšej 

integrácie legálnych migrantov ide v podmienkach SR prakticky o celé jej územie. Najlepšie 

predpoklady pre absorpciu podporovaných investícií budú mať mestské funkčné oblasti, 

centrá osídlenia, územia ťažísk osídlenia prvej a druhej úrovne, ako aj miestne centrá ležiace 

na rozvojových osiach. Kľúčové opatrenia EPFRV a ENRF podporujúce tvorbu pracovných 

miest vo vidieckych oblastiach lokalizovať do územia ostatných obcí. 

6.9 TC9: Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe 
a akejkoľvek diskriminácii 

6.9.1 Zhrnutie výsledkov vyhodnotenia podľa TC 
Podporu sociálneho začlenenia a boj proti chudobe je z územného hľadiska potrebné vnímať 

celoplošne na celom území SR. I keď je možné charakterizovať územia s väčšími problémami 

v oblasti sociálneho začlenenia, resp. chudoby, v každom regióne sa nachádzajú sociálne 

slabšie skupiny obyvateľstva s potrebou podpory. V jednotlivých funkčných typoch územia sa 

uplatnia rôzne opatrenia s ohľadom na ich individuálne potreby.  

6.9.2 Odporúčané priestorové priority pre TC 
Opatrenia ESF zamerané na zvýšenie miery zamestnanosti sa budú realizovať na celom 

území SR. Najlepšie predpoklady pre absorpciu podporovaných investícií budú mať centrá, 

územia ťažísk osídlenia, ako aj miestne centrá v území ostatných obcí ležiacich 

na rozvojových osiach a vytipovaných v RIUS. Kľúčové opatrenia EPFRV a ENRF vo vidieckych 

oblastiach lokalizovať do územia ostatných obcí. Opatrenia na integráciu obyvateľov MRK 

lokalizovať do území identifikovaných v Atlase rómskych komunít 2013. 

6.10 TC10: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, 
ako aj zručností a celoživotného vzdelávania 

6.10.1 Zhrnutie výsledkov vyhodnotenia podľa TC 
Aktivity v oblasti podpory vzdelávania je, z priestorového hľadiska, potrebné orientovať 

na celé územie SR. Do jednotlivých typov území budú smerované formy podpory podľa ich 

zamerania. 

6.10.2 Odporúčané priestorové priority pre TC 
Kľúčové opatrenia ESF do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností 

a celoživotného vzdelávania a investície EFRR do infraštruktúry v oblasti vzdelávania 
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a odbornej prípravy orientovať do celého územia SR. Najlepšie predpoklady pre absorpciu 

podporovaných investícií budú mať centrá, územia ťažísk osídlenia, ako aj miestne centrá 

v území ostatných obcí ležiacich na rozvojových osiach a vytipovaných v RIUS. Kľúčové 

opatrenia EPFRV vo vidieckych oblastiach lokalizovať do územia ostatných obcí. 

6.11 TC11: Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej 
správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy 

6.11.1 Zhrnutie výsledkov vyhodnotenia podľa TC 
Zavádzanie efektívnej a modernej verejnej správy je kľúčové pre celé územie SR. Individuálne 

formy opatrení je potrebné aplikovať s ohľadom na špecifiká jednotlivých typov území. 

Koncentráciu kľúčových opatrení ESF a EFRR je potrebné orientovať predovšetkým 

do centier osídlenia, ktoré sú sídlami regionálnej a lokálnej verejnej správy v súlade s cieľom 

zavádzania eGovernmentu. 

6.11.2 Odporúčané priestorové priority pre TC 
Nakoľko ide o problematiku podpory verejnej správy na všetkých úrovniach, územne ju 

možno charakterizovať ako celoplošnú. Kľúčové opatrenia ESF zamerané na investície 

do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb 

so zreteľom na reformy, lepšiu reguláciu a dobrú správu vecí verejných a kľúčové opatrenia 

ESF zamerané na budovanie kapacít zainteresovaných strán, ktoré pôsobia v oblasti politiky 

zamestnanosti, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a sociálnej politiky, ako aj odvetvových 

a územných zväzkov na účely podnietenia reforiem na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 

úrovni orientovať predovšetkým do miest Bratislava, Košice, centier osídlenia a do ostatných 

miestnych centier. 
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6.12 PO1: Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie 
6.12.1 Zhrnutie výsledkov vyhodnotenia podľa PO 
Predmetná PO zahŕňa pomerne širokú škálu aktivít z rôznych oblastí (výskum, vývoj, IKT, 

MSP, poľnohospodárstva a vzdelávanie), čo sa prejavuje v súhrnnom hodnotení 

prostredníctvom existencie výrazných disparít jednotlivých území. Pri súhrnnom porovnaní 

skúmaných ukazovateľov v rámci predmetnej PO môžeme teda konštatovať, že existujú 

značné rozdiely na úrovni okresov (ale aj na úrovni krajov, ale aj vo vnútri krajov). Väčšina 

okresov vykázala, pri súhrnnom hodnotení PO1, mínusové hodnoty. Dominantné postavenie 

mali okresy na území Bratislavského kraja (Bratislava I a  II). Najvyššiu hodnotu vykázal okres 

Bratislava I. Plusové hodnoty dosiahlo spolu trinásť okresov. Pomerne vysoké hodnoty 

súhrnného ukazovateľa dosiahli aj okresy Tvrdošín, Stará Ľubovňa a Banská Štiavnica (viac 

ako 0,5). Najväčší potenciál pre realizáciu opatrení v rámci predmetnej PO má územie 

Bratislavského kraja. Pri porovnaní na úrovni okresov to sú najmä okresy na území hl. m. SR 

Bratislavy. Z hľadiska krajskej úrovne majú významné postavenie ešte Žilinský a Prešovský 

kraj. Z ich územia sú to prevažne okresy lokalizované v severnej časti územia. V rámci územia 

predmetných okresov sa potenciálne aktivity PO1 koncentrujú prevažne do centier osídlenia 

(mestá a sídla krajov a okresov). Územia vidieckeho charakteru vykazujú najvyšší potenciál 

pre realizáciu aktivít v rámci TC3 zameraných na oblasť poľnohospodárstva, lesníctva 

a rybolovu a zvyšovanie dostupnosti IKT. 

6.12.2 Odporúčané priestorové priority pre PO  

Uvedené typy územia majú, z hľadiska územnej koncentrácie, najväčší potenciál 
pre realizáciu opatrení podporených z EŠIF v nasledujúcich oblastiach.  

1. mestské funkčné oblasti (jadrové pásmo ťažiska osídlenia prvej úrovne) 

 Opatrenia zamerané na inovácie v podnikoch, budovanie kapacít excelentnosti, 
demonštračné a vzdelávacie centrá a pod. (TC1). 

 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností 

a celoživotného vzdelávania v súlade s opatreniami podporenými z EŠIF v rámci TC10 

– predovšetkým funkčné územie krajských miest. 

2. centrá osídlenia (Bratislava, Košice, prvej až piatej skupiny) 

 Opatrenia pre EFRR zamerané na inovácie v podnikoch, budovanie kapacít 
excelentnosti, demonštračné a vzdelávacie centrá a pod. (TC1) – len centrá 1. a 2. 
úrovne a dvoch najväčších a najvýznamnejších miest (Bratislava a Košice). 

 Podpora inovácií a vedomostnej základne vo vidieckych oblastiach a posilnenie 
väzieb poľnohospodárstva a lesného hospodárstva s výskumom a inováciami 
prostredníctvom opatrení EPFRV v rámci TC1 Posilnenie výskumu, technologického 
rozvoja a inovácií - len centrá osídlenia 1. a 2.skupiny podľa lokalizácie existujúcich 
kapacít v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva.  

 Opatrenia podporované EFRR zahrňujúce aplikácie elektronickej verejnej správy 
(eGovernment) - sídla krajov a okresov a sídla spoločných obecných úradov 
(predovšetkým s prenesením výkonu štátnej správy). 

 Opatrenia podporované EFRR zahrňujúce aplikácie IKT, ktoré prispievajú k riešeniu 
výziev a príležitostí, ktorým bude spoločnosť v budúcnosti čeliť, ako je elektronické 
zdravotníctvo (eHealth), starnutie obyvateľstva, znižovanie emisií uhlíka, efektívne 
využívanie zdrojov, vzdelávanie, digitálna integrácia (eInclusion), energetická 
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efektívnosť, elektronická verejná správa a pod. a investície do rozsiahleho 
zavádzania inovácií založených na IKT v rámci regiónov a medzi nimi s cieľom riešiť 
kľúčové spoločenské výzvy z hľadiska územnej koncentrácie koncentrovať 
predovšetkým - podľa lokalizácie príslušných zariadení.  

 Opatrenia podporované EPFRV zamerané na zlepšovanie dostupnosti, využívania 
a kvality IKT vo vidieckych oblastiach tak, aby boli dostupné pre všetkých (TC2). 

 Opatrenia EFRR zahŕňajúcich investície do podnikania vrátane poskytovania 
počiatočného kapitálu, záruk, úverov a mezanínového financovania, investície 
do komerčného využívania nových nápadov a výsledkov výskumu a zakladania 
podnikov a poradenské služby pre podniky, najmä v oblasti zakladania podnikov 
a opatrenia zahŕňajúcich podporu rozvoja webových nástrojov na poskytovanie 
cielených informácií a na uľahčenie právnych a správnych postupov pre MSP, rozvoj 
nových obchodných modelov vrátane nových hodnotových reťazcov a novej 
organizácie marketingu, najmä v záujme uľahčenia internacionalizácie, rozvoj MSP 
v nových oblastiach spojených s európskymi a regionálnymi výzvami (TC3). 

 Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania v súlade 
s opatreniami podporenými z EŠIF v rámci TC10 Investovanie do vzdelania, školení 
a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania – centrá osídlenie 
1. a 2. úrovne (predovšetkým krajské mestá). 

3. prímestské pásmo ťažiska osídlenia prvej úrovne 

 Opatrenia pre EFRR zamerané na inovácie v podnikoch, budovanie kapacít 
excelentnosti, demonštračné a vzdelávacie centrá a pod. (TC1) – pri krajských 
mestách. 

 Opatrenia EFRR zahŕňajúcich investície do podnikania vrátane poskytovania 
počiatočného kapitálu, záruk, úverov a mezanínového financovania, ako aj 
zárodkového kapitálu prostredníctvom finančných nástrojov a podpory rozvoja 
podnikateľských plánov, investície do komerčného využívania nových nápadov 
a výsledkov výskumu a zakladania podnikov a poradenské služby pre podniky, najmä 
v oblasti zakladania podnikov (TC3). 

4. územie ťažísk osídlenia prvej a druhej úrovne 

 Opatrenia EFRR zahŕňajúcich investície do podnikania vrátane poskytovania 
počiatočného kapitálu, záruk, úverov a mezanínového financovania, ako aj 
zárodkového kapitálu prostredníctvom finančných nástrojov a podpory rozvoja 
podnikateľských plánov, investície do komerčného využívania nových nápadov 
a výsledkov výskumu a zakladania podnikov a poradenské služby pre podniky, najmä 
v oblasti zakladania podnikov (TC3). 

5. rozvojové osi prvého až tretieho stupňa 

 Opatrenia podporované EPFRV zamerané na zlepšovanie dostupnosti, využívania 
a kvality IKT vo vidieckych oblastiach tak, aby boli dostupné pre všetkých (TC2). 

 Opatrenia EFRR zahŕňajúcich investície do podnikania vrátane poskytovania 
počiatočného kapitálu, záruk, úverov a mezanínového financovania, ako aj 
zárodkového kapitálu prostredníctvom finančných nástrojov a podpory rozvoja 
podnikateľských plánov, investície do komerčného využívania nových nápadov 
a výsledkov výskumu a zakladania podnikov a poradenské služby pre podniky, najmä 
v oblasti zakladania podnikov (TC3). 
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6. ostatné územie 

 Zavádzanie otvorených, cenovo dostupných prístupových infraštruktúr ďalšej 
generácie (v súlade s vymedzením územia v rámci OP Integrovaná infraštruktúra) 
(TC2). 

 Opatrenia EPFRV zahŕňajúce reštrukturalizáciu poľnohospodárskych podnikov, 
generačnú výmenu v poľnohospodárskom sektore, najmä prostredníctvom pomoci 
pri zakladaní podnikov pre mladých poľnohospodárov, začlenenie prvovýrobcov 
do potravinového reťazca a riadenie rizík v poľnohospodárskych podnikoch 
prostredníctvom celej škály nástrojov a opatrenia ENRF zahŕňajúce rozvoj podnikov, 
podnikateľských zručností a podnikania v oblasti rybného hospodárstva 
a akvakultúry v záujme zvýšenia ich konkurencieschopnosti, životaschopnosti 
a udržateľnosti, zavedenie alebo vývoj nových či zdokonalených produktov, 
procesov, technológií, systémov riadenia a organizácie na všetkých úrovniach 
dodávateľského reťazca v odvetví rybného hospodárstva a akvakultúry, zlepšenie 
organizácie trhu v odvetví rybného hospodárstva a akvakultúry (TC3). 

7. lokálne centrá (vytipované podľa RIUS kraja) 

 Opatrenia podporované EFRR zahrňujúce aplikácie IKT, ktoré prispievajú k riešeniu 
výziev a príležitostí, ktorým bude spoločnosť v budúcnosti čeliť, ako je elektronické 
zdravotníctvo (eHealth), starnutie obyvateľstva, znižovanie emisií uhlíka, efektívne 
využívanie zdrojov, vzdelávanie, digitálna integrácia (eInclusion), energetická 
efektívnosť, elektronická verejná správa a pod. a investície do rozsiahleho 
zavádzania inovácií založených na IKT v rámci regiónov a medzi nimi s cieľom riešiť 
kľúčové spoločenské výzvy z hľadiska územnej koncentrácie koncentrovať 
predovšetkým - podľa lokalizácie príslušných zariadení.  

 Opatrenia podporované EPFRV zamerané na zlepšovanie dostupnosti, využívania 
a kvality IKT vo vidieckych oblastiach tak, aby boli dostupné pre všetkých (TC2). 

 Opatrenia EFRR zahŕňajúcich investície do podnikania vrátane poskytovania 
počiatočného kapitálu, záruk, úverov a mezanínového financovania, investície 
do komerčného využívania nových nápadov a výsledkov výskumu a zakladania 
podnikov a poradenské služby pre podniky, najmä v oblasti zakladania podnikov 
a opatrenia zahŕňajúcich podporu rozvoja webových nástrojov na poskytovanie 
cielených informácií a na uľahčenie právnych a správnych postupov pre MSP, rozvoj 
nových obchodných modelov vrátane nových hodnotových reťazcov a novej 
organizácie marketingu, najmä v záujme uľahčenia internacionalizácie, rozvoj MSP 
v nových oblastiach spojených s európskymi a regionálnymi výzvami (TC3). 

 Opatrenia EPFRV a ENRF v rámci TC3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP 
a poľnohospodárskeho sektora a v odvetví rybného hospodárstva a akvakultúry. 
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6.13 PO2: Infraštruktúra pre hospodársky rast a tvorbu pracovných 
miest 

6.13.1 Zhrnutie výsledkov vyhodnotenia podľa PO 
Prioritná oblasť Infraštruktúra pre hospodársky rast a tvorbu pracovných miest z územného 

hľadiska pokrýva celé územie SR, pričom v jednotlivých typoch územia sa bude orientovať 

na individuálne potreby a možnosti rozvoja dopravnej infraštruktúry. 

6.13.2 Odporúčané priestorové priority pre PO  

Pre realizáciu opatrení podporených z EŠIF, ktoré majú najväčší potenciál pre ich efektívne 
uplatnenie, je odporúčané smerovať koncentráciu aktivít do nasledovných typov územia. 

1. mestské funkčné oblasti (jadrové pásmo ťažiska osídlenia prvej úrovne)  

 koncepcie integrovanej, udržateľnej a dostupnej mestskej mobility v mestách, 
mestských regiónoch a metropolitných oblastiach, ktoré povedú k nižším emisiám 
skleníkových plynov, najmä prostredníctvom plánov udržateľnej mestskej dopravy, 
vrátane uľahčenia využívania verejnej dopravy, cyklistiky a chôdze 

 investície do čerpacej a nabíjacej infraštruktúry pre nové vozidlá určené pre mestskú 
dopravu neprodukujúce emisie uhlíka 

2. centrá osídlenia (Bratislava, Košice, prvej až piatej skupiny) 

 koncepcie integrovanej, udržateľnej a dostupnej mestskej mobility v mestách, 
mestských regiónoch a metropolitných oblastiach, ktoré povedú k nižším emisiám 
skleníkových plynov, najmä prostredníctvom plánov udržateľnej mestskej dopravy, 
vrátane uľahčenia využívania verejnej dopravy, cyklistiky a chôdze 

 investície do čerpacej a nabíjacej infraštruktúry pre nové vozidlá určené pre mestskú 
dopravu neprodukujúce emisie uhlíka 

3. prímestské pásmo ťažiska osídlenia prvej úrovne 

 koncepcie integrovanej, udržateľnej a dostupnej mestskej mobility v mestách, 
mestských regiónoch a metropolitných oblastiach, ktoré povedú k nižším emisiám 
skleníkových plynov, najmä prostredníctvom plánov udržateľnej mestskej dopravy, 
vrátane uľahčenia využívania verejnej dopravy, cyklistiky a chôdze 

 investície do čerpacej a nabíjacej infraštruktúry pre nové vozidlá určené pre mestskú 
dopravu neprodukujúce emisie uhlíka 

4. územie ťažísk osídlenia prvej a druhej úrovne 

 koncepcie integrovanej, udržateľnej a dostupnej mestskej mobility v mestách, 
mestských regiónoch a metropolitných oblastiach, ktoré povedú k nižším emisiám 
skleníkových plynov, najmä prostredníctvom plánov udržateľnej mestskej dopravy, 
vrátane uľahčenia využívania verejnej dopravy, cyklistiky a chôdze 

 základná infraštruktúra TEN-T zahŕňajúca cestnú, železničnú a námornú dopravu, ako 
aj multimodálnu dopravu a interoperabilné druhy dopravy 

5. rozvojové osi prvého až tretieho stupňa 

 základná infraštruktúra TEN-T zahŕňajúca cestnú, železničnú a námornú dopravu, ako 
aj multimodálnu dopravu a interoperabilné druhy dopravy 

 odstránenie prekážok vo vnútrozemských vodných cestách pri súčasnej minimalizácii 
zásadných úprav korýt riek a podpora investícií, ktoré zabezpečia, aby boli plavidlá 
šetrnejšie k životnému prostrediu 
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6. ostatné územie 

 základná dopravná infraštruktúra zabezpečujúca lepšiu dostupnosť k nadradenej 
dopravnej infraštruktúre (predovšetkým k TEN-T) v územiach vytipovaných v krajských 
RIUS   
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6.14 PO3: Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce  
6.14.1 Zhrnutie výsledkov vyhodnotenia podľa PO 
Prioritná oblasť podporujúca rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce je 

z územného hľadiska možné chápať ako celoplošnú pre celé územie SR. Pre jednotlivé typy 

území sa budú uplatňovať individuálne formy podpory. 

6.14.2 Odporúčané priestorové priority pre PO  

Jednotlivé opatrenia podporené z EŠIF je odporúčané smerovať do nasledovných typov 
územia, ktoré majú najväčší potenciál pre ich efektívne uplatnenie. 

1. mestské funkčné oblasti (jadrové pásmo ťažiska osídlenia prvej úrovne) 

 kľúčové opatrenia ESF zamerané na zvýšenie miery zamestnanosti (TC8) 

 kľúčové opatrenia ESF na podporu sociálneho začleňovania (TC9) 

 kľúčové opatrenia ESF do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností 
a celoživotného vzdelávania (TC10) 

2. centrá osídlenia (Bratislava, Košice, prvej až piatej skupiny) 

 kľúčové opatrenia ESF zamerané na zvýšenie miery zamestnanosti (TC8) 

 kľúčové opatrenia ESF na podporu sociálneho začleňovania (TC9) 

 kľúčové opatrenia ESF do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností 
a celoživotného vzdelávania (TC10) 

 investície EFRR do infraštruktúry v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (TC10) 

3. prímestské pásmo ťažiska osídlenia prvej úrovne 

 kľúčové opatrenia ESF zamerané na zvýšenie miery zamestnanosti (TC8) 

 kľúčové opatrenia ESF na podporu sociálneho začleňovania (TC9) 

 kľúčové opatrenia ESF do vzdelania,školení a odbornej prípravy, ako aj zručností 
a celoživotného vzdelávania (TC10) 

4. územie ťažísk osídlenia prvej a druhej úrovne 

 kľúčové opatrenia ESF zamerané na zvýšenie miery zamestnanosti (TC8) 

 kľúčové opatrenia ESF na podporu sociálneho začleňovania (TC9) 

 kľúčové opatrenia ESF do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností 
a celoživotného vzdelávania (TC10) 

5. rozvojové osi prvého až tretieho stupňa 

 kľúčové opatrenia ESF zamerané na zvýšenie miery zamestnanosti (TC8) 

 kľúčové opatrenia ESF na podporu sociálneho začleňovania (TC9) 

 kľúčové opatrenia ESF do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností 
a celoživotného vzdelávania (TC10) 

6. ostatné územie 

 kľúčové opatrenia ESF zamerané na zvýšenie miery zamestnanosti (TC8) 

 kľúčové opatrenia EPFRV a ENRF podporujúce tvorbu pracovných miest vo vidieckych 
oblastiach (TC8) 

 kľúčové opatrenia ESF na podporu sociálneho začleňovania (TC9) 

 stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v oblasti zamestnanosti, 
vzdelávania, sociálneho začleňovania a rozvoja inštitucionálnej kapacity (TC9) 

 kľúčové opatrenia ESF do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností 
a celoživotného vzdelávania (TC10) 
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7. lokálne centrá (vytipované podľa RIUS kraja) 

 kľúčové opatrenia ESF zamerané na zvýšenie miery zamestnanosti (TC8) 

 kľúčové opatrenia EPFRV a ENRF podporujúce tvorbu pracovných miest vo vidieckych 
oblastiach (TC8) 

 opatrenia na začleňovanie marginalizovaných skupín obyvateľstva (TC9) 

 investície EFRR do infraštruktúry v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (TC10) 
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6.15 PO4 Udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov 
6.15.1 Zhrnutie výsledkov vyhodnotenia podľa PO 
Na základe zozbieraných ukazovateľov je možné konštatovať, že sa podarilo vymedziť určité 

priestory pre správne a efektívne smerovanie investícií. Pre čo najsprávnejšie interpretácie 

výsledkov štúdie je však potrebné brať do úvahy množstvo ďalších publikovaných 

dokumentov, výskumov, štúdií z problematiky životného prostredia (akčné plány, strategické 

materiály, vodné plány, atlas krajiny, právne predpisy, klimatické štúdie a množstvo ďalších), 

ktoré je veľmi zložité vyjadriť číselnými hodnotami a v súčasnosti ani nie je k dispozícii 

potrebná infraštruktúra na zber dát. V mnohých prípadoch sa meracie stanice nenachádzajú 

rovnomerne v každom okrese, z čoho vyplýva že samotné investície by mali byť použité aj 

na rozvoj takejto infraštruktúry. 

Príslušné opatrenia pre celú prioritnú oblasť je priestorovo zaradiť veľmi komplikované. 

Tematické ciele pokrývajú oblasť z pohľadu viacerých problematík životného prostredia. 

Investície je potrebné tematicky rozdeliť (voda, pôda, ovzdušie, odpady, ochrana prírody 

a iné) a následne ich priradiť do problematických oblastí. Z hľadiska sa ovzdušia sa jedná 

o oblasti najviac zaťažené (publikované v kapitole k TC4), z hľadiska pôdy sú to oblasti 

najúrodnejších nížin, z hľadiska lesného hospodárstva sú to oblasti s vyššou lesnatosťou 

a vhodnými podmienkami (nadmorský výška, pohoria), z hľadiska odpadov je potrebné 

investície rozdeliť rovnomerne po celom území SR a taktiež oblasť vodného hospodárstva si 

žiada zásobovanie vodou pre celé územie SR, takže investície je potrebné taktiež riešiť 

celoplošne. 

Oblasť zachovania biodiverzity je vymedzená chránenými územiami podľa spoločnej 

európskej siete NATURA 2000 alebo chránenými územiami podľa národnej legislatívy 

príslušného štátu, v prípade Slovenska je to zákon č. 543/2002 Z. z . Ak aj naďalej chceme 

zachovávať prírodné hodnoty, je potrebné do týchto území smerovať investície 

na starostlivosť o ne, zvýšiť počet ľudí pracujúcich pre túto sféru, ako aj vynaložiť prostriedky 

na manažment týchto území, prostriedky na vysporiadanie sa so súčasnými vlastníkmi týchto 

území a budovanie turisticko-rekreačnej infraštruktúry v spojení s kultúrno-historickými 

hodnotami. Ďalšou možnosťou je smerovať investície do prehodnotia súčasného systému 

chránených území a tam kde sa ukáže neopodstatnenosť ochrany územia je možnosť iného 

vhodného využitia alebo výmena za územie s vyššou biodiverzitou. 

6.15.2 Odporúčané priestorové priority pre PO (prakticky ide o výsledky, 
ktoré boli predmetom prevej časti riešenia, odovzdané do PD) 

Pre realizáciu opatrení podporených z EŠIF smerovať koncentráciu aktivít do nasledovných 

typov územia vyjadrených v KURS, ktoré majú najväčší potenciál pre ich efektívne 

uplatnenie: 

1. mestské funkčné oblasti (jadrové pásmo ťažiska osídlenia prvej úrovne) 

 opatrenia pre EFRR pre energetickú efektívnosť a vykurovanie a chladenie 
vo verejných budovách, využívanie obnoviteľných zdrojov energií v MSP, integrované 
nízkouhlíkové stratégie a akčné plány týkajúce sa udržateľných energií pre mestské 
oblasti vrátane systémov verejného osvetlenia v priemysle (TC4)  

 opatrenia pre EFRR a Kohézny fond pre prispôsobenie sa zmene klímy 
a predchádzaniu rizikám (TC5) 

 opatrenia pre EFRR a Kohézny fond na investície do efektívnych dodávok vody, 
čistenia odpadových vôd vrátane nových investícií do znižovania úniku vody 
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a vykonávania plánov riadenia povodí riek, investície do odpadového hospodárstva, 
investície do opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia súvisiaceho s dopravou (TC6) 

 opatrenia pre EFRR pre podporu udržateľného integrovaného rozvoja miest 
prostredníctvom udržateľnej mestskej kanalizácie, opatrení na obnovu priepustnosti 
pôdy, obnovy kontaminovaných miest a obnovy kultúrnej infraštruktúry (TC6) 

2. centrá osídlenia (Bratislava, Košice, prvej až piatej skupiny) 

 opatrenia pre EFRR pre energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných energií 
v MSP (TC4) 

 integrované nízkouhlíkové stratégie a akčné plány vrátane systémov verejného 
osvetlenia a inteligentných energetických sietí – Bratislava, Košice a centrá osídlenia 1. 
a 2. skupiny (TC4)  

 opatrenia pre EFRR a Kohézny fond pre prispôsobenie sa zmene klímy 
a predchádzaniu rizikám (TC5) 

 opatrenia pre EFRR a Kohézny fond na investície do efektívnych dodávok vody, 
čistenia odpadových vôd vrátane nových investícií do znižovania úniku vody 
a vykonávania plánov riadenia povodí riek, investície do odpadového hospodárstva, 
investície do opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia súvisiaceho s dopravou (TC6) 

 opatrenia pre EFRR na investície do diverzifikácie miestnych hospodárstiev 
prostredníctvom ochrany a zhodnocovania kultúrneho dedičstva a krajiny (TC6) 

3. prímestské pásmo ťažiska osídlenia prvej úrovne 

 opatrenia pre EFRR pre energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov 
energií v MSP (TC4) 

 opatrenia pre EFRR a Kohézny fond pre prispôsobenie sa zmene klímy 
a predchádzaniu rizikám (TC5) 

 opatrenia pre EFRR a Kohézny fond na investície do efektívnych dodávok vody, 
čistenia odpadových vôd vrátane nových investícií do znižovania úniku vody 
a vykonávania plánov riadenia povodí riek, investície do odpadového hospodárstva, 
investície do opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia súvisiaceho s dopravou (TC6) 

4. územie ťažísk osídlenia prvej a druhej úrovne 

 opatrenia pre EFRR pre energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov 
energií v MSP (TC4) 

 opatrenia pre EFRR a Kohézny fond pre prispôsobenie sa zmene klímy 
a predchádzaniu rizikám (TC5) 

 opatrenia pre EFRR na investície do diverzifikácie miestnych hospodárstiev 
prostredníctvom ochrany a zhodnocovania kultúrneho dedičstva a krajiny – v súlade 
s koncepciou RIÚS krajov (TC6) 

5. rozvojové osi prvého až tretieho stupňa 

 opatrenia spojené s nízkouhlíkovým hospodárstvom v súvislosti s dopravou 

6. ostatné územie 

 opatrenia EPFRV na zvýšenie efektívnosti vo využívaní energií v poľnohospodárstve 
a potravinárskom priemysle, zníženie emisií oxidu dusného a metánu 
z poľnohospodárstva prostredníctvom: podpory nižšej miery používania dusíkatých 
hnojív, zlepšenia postupov chovu hospodárskych zvierat (na spracovanie živočíšneho 
odpadu) a podpory striedania plodín, ktoré menej škodí klíme, posilnenie 
agrolesníckych systémov – predovšetkým v rámci najrozvinutejších 
poľnohospodárskych oblastiach (TC4) 

 opatrenia EFNRH na podporu používania nízkouhlíkových technológií a riešení 
a zvyšovanie energetickej efektívnosti činností rybolovu a akvakultúry vrátane 
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rybárskych plavidiel, prístavov, akvakultúrnych fariem a spracovania produktov 
rybolovu a akvakultúry (TC4) – podľa vytipovaných oblastí v RIÚS krajov 

 opatrenia pre EFRR a Kohézny fond pre prispôsobenie sa zmene klímy 
a predchádzaniu rizikám (TC5) 

 opatrenia EPFRV pre udržateľné vodné hospodárstvo, lepšie hospodárenie s pôdou, 
zabezpečenie vysokého potenciálu na prispôsobenie sa zmene klímy a chorobám 
a zachovanie genetickej rozmanitosti (TC5) 

 opatrenia pre EFRR a Kohézny fond na investície do efektívnych dodávok vody, 
čistenia odpadových vôd vrátane nových investícií do znižovania úniku vody 
a vykonávania plánov riadenia povodí riek, investície do odpadového hospodárstva – 
v súlade s koncepciami RIUS krajov, vodohospodárskymi aglomeráciami a plánov 
protipovodňových opatrení (TC6) 

 opatrenia pre EFRR na investície do diverzifikácie miestnych hospodárstiev 
prostredníctvom ochrany a zhodnocovania kultúrneho dedičstva a krajiny – v súlade 
s koncepciou RIUS krajov (TC6) 

 opatrenia EPFRV na obnovu a zachovanie a zlepšovanie biologickej rozmanitosti, 
zvyšovanie efektívnosti pri využívaní vody v poľnohospodárstve, zlepšenie kvality vody 
a pôdy a prispievanie k ochrane pôdy (TC6) 

 opatrenia ENRF pre investície na prechod na environmentálne udržateľné rybné 
hospodárstvo, do ekologických inovácií, akvakultúry s vysokou úrovňou ochrany 
životného prostredia (TC6) – predovšetkým do oblastí vytipovaných v RIUS krajov 
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6.16 PO5: Moderná a profesionálna verejná správa 
6.16.1 Zhrnutie výsledkov vyhodnotenia podľa PO 
Prioritná oblasť Moderná a profesionálna verejná správa má dosah na celé územie SR. 

Opatrenia do jednotlivých typov území by mali reflektovať potreby verejnej správy 

a samosprávy z hľadiska ich úloh a funkcií na jednotlivých úrovniach. 

Nakoľko sa jedná o problematiku podpory verejnej správy na všetkých úrovniach, územne ju 

možno charakterizovať ako celoplošnú. Koncentráciu kľúčových opatrení ESF a EFRR je 

potrebné orientovať predovšetkým do centier osídlenia, ktoré sú sídlami regionálnej 

a lokálnej verejnej správy v súlade s cieľom zavádzania eGovernmentu. 

6.16.2 Odporúčané priestorové priority pre PO  

Jednotlivé opatrenia podporené z EŠIF je odporúčané smerovať do nasledovných typov 
územia, ktoré majú najväčší potenciál pre ich efektívne uplatnenie. 

1. centrá osídlenia (Bratislava, Košice, prvej až piatej skupiny) 

 kľúčové opatrenia ESF zamerané na investície do inštitucionálnych kapacít 
a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb so zreteľom na reformy, lepšiu 
reguláciu a dobrú správu vecí verejných (TC11) 

 kľúčové opatrenia ESF zamerané na budovanie kapacít zainteresovaných strán, ktoré 
pôsobia v oblasti politiky zamestnanosti, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti 
a sociálnej politiky, ako aj odvetvových a územných zväzkov na účely podnietenia 
reforiem na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni (TC11) 

 opatrenia pre EFRR zamerané na posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti 
verejných správ a verejných služieb v súvislosti s využívaním EFRR a na podporu 
opatrení v oblasti inštitucionálnej kapacity a efektívnej verejnej správy, ktoré 
podporuje ESF (TC11) 

 opatrenia pre EFRR zamerané v prípade potreby na poskytovanie vybavenia 
a infraštruktúr v záujme podpory modernizácie verejných služieb v oblastiach, ako je 
zamestnanosť, vzdelávanie, zdravie, sociálne politiky a clá (TC11) 
 

2. lokálne centrá (vytipované podľa RIUS kraja) 

 kľúčové opatrenia ESF zamerané na investície do inštitucionálnych kapacít 
a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb so zreteľom na reformy, lepšiu 
reguláciu a dobrú správu vecí verejných (TC11) 

 kľúčové opatrenia ESF zamerané na budovanie kapacít zainteresovaných strán, ktoré 
pôsobia v oblasti politiky zamestnanosti, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti 
a sociálnej politiky, ako aj odvetvových a územných zväzkov na účely podnietenia 
reforiem na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni (TC11) 

 opatrenia pre EFRR zamerané na posilňovanie inštitucionálnych kapacít a efektívnosti 
verejných správ a verejných služieb v súvislosti s využívaním EFRR a na podporu 
opatrení v oblasti inštitucionálnej kapacity a efektívnej verejnej správy, ktoré 
podporuje ESF (TC11) 

 opatrenia pre EFRR v prípade potreby zamerané na poskytovanie vybavenia 
a infraštruktúr v záujme podpory modernizácie verejných služieb v oblastiach, ako je 
zamestnanosť, vzdelávanie, zdravie, sociálne politiky a clá (TC11) 
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7 Integrovaný prístup k územnému rozvoju – udržateľný 
mestský rozvoj  

7.1 Charakteristika integrovaného prístupu k územného rozvoju 
Vychádzame z predpokladu, že územie v ktorom žijeme, je zložitý, dynamicky sa meniaci 

a v mnohých faktoroch ťažko predvídateľný systém. Prírodný rámec, v ktorom sa ľudská 

spoločnosť vyvinula sa s jej vývojom mení. Zahŕňa stále viac faktorov, ktoré my ľudia musíme 

brať do úvahy pri zvažovaní našich budúcich činností tak, aby sme v území udržiavali 

dostatočnú kvalitu životného prostredia. Spolu s tým stúpa miera zložitosti činností, ktoré 

priamo alebo sprostredkovane ovplyvňujú funkčnosť jednotlivých faktorov životného 

prostredia. Spôsob vykonávania týchto činností je podmienený vývojom poznania o prostredí 

v ktorom žijeme, o zákonitostiach jeho vývoja, čomu sa následne prispôsobuje aj plánovacia 

a realizačná sféra. 

Jedným z rozhodujúcich faktorov podmieňujúcich život ľudí sú sídla, v ktorých ľudia bývajú, 

pracujú, jednoducho povedané žijú. Tvoria ich bezprostredné životné prostredie, sídelné 

prostredie. Ich stav je výslednicou kompromisu medzi ľudskými potrebami a ich možnosťami 

a tiež kompromisu medzi jednotlivými spoločenskými subjektmi. Zásady a pravidlá výstavby, 

prevádzky a údržby sídiel sú upravené sústavou zákonov a iných legislatívnych predpisov, 

noriem, štandardov, ako aj v neposlednom rade morálnymi a etickými pravidlami. 

V posledných desaťročiach sa v etickej rovine rozvinula téma udržateľného rozvoja, ktorá sa 

postupne premieta do jednotlivých oblastí života spoločnosti a stáva sa dominantnou aj 

v  oblasti zabezpečovania kvalitného sídelného prostredia. Aj keď myšlienka udržateľného 

rozvoja sa na jednej strane posúva do pojmu udržateľného života, ktorá z hľadiska svojho 

územného prejavu má oveľa širší rozsah, ako územie, ktoré má najvyšší potenciál byť 

sídelným prostredím, na strane druhej sa pojem udržateľnosti upriamuje na zabezpečenie 

kvalitného sídelného prostredia, resp. jeho jednotlivých faktorov. 

Hlavne v súvislosti s udržateľným rozvojom sa v posledných rokoch stále viac hovorí 

o integrovanom plánovaní, t. j. o potrebe koordinovať aktivity spojené so zabezpečovaním 

jednotlivých faktorov sídelného prostredia. Nejde tak ani o to, že by nástroje integrovaného 

plánovania neexistovali, ale skôr o to, aby sa zvýšila jeho spoločenská významnosť a aby sa 

doň vnieslo viac odbornosti na strane jednej a tiež väčšej, územne relevantnej spoločenskej 

diskusie zainteresovaných osôb vrátane verejnosti. 

Požiadavky na sídelné prostredie sa menia podľa spôsobu života a životnej úrovne, ktoré 

vyplývajú z aktuálneho stavu sociálnych, ekonomických, kultúrnych, technických 

a ekologických faktorov. V tomto kontexte rozoznávame dva základné typy sídelného 

prostredia: 

 Vidiecke prostredie, ktoré je spojené hlavne s činnosťami primárneho 

sektora 

 Mestské prostredie, ktoré je spojené hlavne s rozvojom činností 

sekundárneho, terciárneho a kvartérneho sektora 

Sídelné prostredie je zložitý, rozsiahly, dynamický a samoorganizujúci sa systém. 

Urbanizačné, suburbanizačné a dezurbanizačné procesy spôsobujú, že sa jednak pôvodné 

základné typy sídelného prostredia na Slovensku vnútorne diferencujú a na strane druhej sa 

stále viac prelínajú. Regulovať tento proces udržateľným spôsobom je jedna z najväčších 
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výziev v súčasnosti. Práve z tohto dôvodu sa aj v pôvodne liberálnom prostredí trhovej 

ekonomiky stále viac presadzujú požiadavky na jeho prísnejšiu environmentálnu reguláciu. 

Pritom sa pôvodná prírodno-ochranárska stránka udržateľného rozvoja rozširuje aj 

o sociálne ekonomický, územnotechnický a kultúrno-historický pohľad z čoho následne 

vyrastá potreba a záujem spoločnosti na zvýšenie kvality integrovaného prístupu.  

Vzhľadom na nedávne historické skúsenosti Slovenska, ako aj európsku plánovaciu kultúru 

a jej vývoj v poslednom storočí môžeme konštatovať, že existujú bohaté skúsenosti v oblasti 

sektorového a prierezového (môžeme povedať aj integrovaného) plánovania, o ktoré sa 

môžeme oprieť a na ktoré môžeme nadviazať. Aj keď sa tieto rozvíjali hlavne v podmienkach 

intenzívnej industrializácie a urbanizácie, je možné čerpať z ich skúseností a oprieť sa 

o inštitúcie a nástroje, ktoré boli vytvorené.  

Treba však mať na pamäti, že aj keby celý politický a plánovací systém ideálne fungoval (čo 

nikdy nenastane), aj tak budú vytvárané stále nové disparity a následne aj nové rozvojové 

impulzy, ktorými sa bude potrebné, z titulu udržateľného rozvoja sídelného prostredia 

v území zaoberať. 

7.1.1 Systém územného rozvoja 
Rozhodujúcim nástrojom pre zabezpečenie integrovaného prístupu k územnému rozvoju je 

plánovanie. Pre európsku regionálnu politiku je charakteristický prístup založený 

na metodológii riadenia projektového cyklu, ktorý zostavenie plánovacieho dokumentu 

chápe ako prvú etapu celého cyklu, za ktorou nasledujú etapy identifikácie projektov, 

zabezpečenia ich financovania, ich vlastná realizácia, monitorovanie a záverečné hodnotenie 

nevyhnutné pre začiatok ďalšieho plánovacieho cyklu. Pokiaľ skúmame kvalitu plánovacích 

nástrojov, tak miera s akou  sú v nich zastúpené jednotlivé etapy riadenia projektového 

cyklu, je jednou z dôležitých podmienok pre zabezpečenie integrovaného prístupu 

k územnému rozvoju. 

7.1.2 Idea územného rozvoja 
Predmetom územného rozvoja je vytvorenie vhodných podmienok pre život ľudí v území, 

teda v tej časti priestoru nachádzajúceho sa na povrchu Zeme, kde existuje najvyšší potenciál 

pre rozvoj sídelného prostredia. Za týmto účelom sa vytvorila sústava plánovacích nástrojov, 

ktoré vytvárajú podklad pre rozhodovanie o rozvoji sídelného prostredia v území.  

Tieto plánovacie nástroje môžeme rozdeliť na dve základné skupiny a to: 

 Sektorové nástroje (plány, politiky, koncepcie) 

 Prierezové nástroje, medzi ktoré patria hlavne: 

o územné plánovanie a stavebný poriadok 

o podpora regionálneho (a miestneho) rozvoja 

kde územné plánovanie a stavebný poriadok sa sústreďujú na takú územnosprávnu reguláciu 

procesu výstavby, ktorá by zohľadňovala sociálne-ekonomické, územno-technické, kultúrno-

historické a ekologické faktory sídelného prostredia. Regionálny rozvoj sa vyvíja v dialektickej 

jednote s územným plánovaním avšak na rozdiel od neho sa zaoberá reguláciou finančných 

tokov spojených s rozvojom jednotlivých faktorov sídelného prostredia. 
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OBRÁZOK 1 HIERARCHIA PLÁNOVACÍCH SUBSYSTÉMOV 

V kontexte plánovania sa vytvára tzv. priestorové plánovanie, ako zatiaľ právne 

neformalizované integrované plánovacie prostredie, ktoré sa snaží celostne nazerať 

na plánovací proces s ambíciou zvýšenia jeho efektívnosti. Jeho ďalší vývoj v podmienkach 

Slovenska je predmetom diskusií. 

Ťažiskovým problémom územného rozvoja, resp. rozvoja sídelného prostredia v území je 

rozvoj miest, mestského prostredia. Je to spôsobené koncentráciou obyvateľstva v mestách 

a ich funkčných regiónoch a s tým spojených investičných procesov a zmien sídelného 

prostredia. 

7.1.3 Vývoj snahy o reguláciu územného rozvoja v EÚ 
Európa rozvíja svoje myslenie v oblasti rozvoja miest, resp. integrovaných prístupov v období 

posledných 25 rokov od začatia pilotných projektov Urban v roku 1989. 

Počas tohto obdobia sa zrealizovali v danej oblasti nasledovné aktivity: 

 program URBAN 1 (1994-1999), ktorý financoval programy v 118 mestských sídlach v EÚ 

- 15 

 program URBAN 2 (2000-2006), ktoré financoval programy v 70 mestských sídlach v EÚ – 

15 

 dohovor "Acquis URBAN" z roku 2004 , ktorý potvrdil prínos miest k ekonomickým, 

ekologickým a sociálnym úspechom Európy s odvolaním sa na metódy založené 

na územne-orientovanom, integrovanom a participatívnom prístupe, vrátane vytvárania 

miestnych partnerstiev 

 dohovor z roku 2005 pod názvom Bristol Accord , ktorý zdôraznil dôležitosť udržateľných 

spoločenstiev pre rozvoj Európy 

 Program URBACT II 2007-2013, ktorý sa zameral výmenu a zdieľanie skúseností medzi 

zúčastnenými mestami pri zavádzaní miestnych podporných skupín a miestnych akčných 

plánov 

Priestorové 
plánovanie 

podpora 
regionálneho  

rozvoja 

regionálny 
rozvoj 

miestny rozvoj 

mestský rozvoj vidiecky rozvoj 
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 Lipská charta o trvalo udržateľných európskych mestách z roku 2007, ktorá zdôraznila 

význam integrovaných mestských rozvojových politík, ako aj skutočnosť, že je potrebné 

venovať osobitnú pozornosť znevýhodneným mestským sídlam, resp. ich 

znevýhodneným častiam ; 

 Územná agenda z roku 2007, ktorá uviedla ideu územnej súdržnosti  a nastolila otázky, 

ktorým čelia veľkomestá, mestá a mestské oblasti 

 Vyhlásenie z Marseille z roku 2008 , ktoré vyzýva na uplatňovanie zásad Lipskej charty 

rozvojom spoločného európskeho referenčného rámca pre trvalo udržateľné mestá, 

ktorý je teraz navrhovaný na začlenenie do URBACT III 

 Barcova správa z roku 2008, ktorá kladie nový dôraz na "mieste (lokálne) založené" 

prístupy v regionálnom rozvoji 

 Deklarácia z Toleda z roku 2010, ktorá sa snaží definovať rolu, ktorú môžu európske 

mestské oblasti zohrávať pri dosahovaní cieľa inteligentného, udržateľného 

a inkluzívneho rastu v rámci stratégie Európa 2020, pričom zdôraznila význam 

integrovaného rozvoja miest 

 Stratégia Európa 2020, ktorá si kladie za cieľ vytvorenie integrovaného a udržateľného 

rozvoja miest prostredníctvom uplatňovania sústavy ekonomických, environmentálnych 

a sociálnych zásad a tiež zvýšením zapojenia a spolupráce na rôznych úrovniach verejnej 

správy 

7.1.4 Situácia v SR 
Prierezové plánovanie má na Slovensku dlhú tradíciu, ktorej novodobá história sa odvíja 

od československého plánovacieho systému. Keďže vzniklo v podmienkach centrálneho 

plánovacieho systému, rozvíjalo sa od národohospodárskeho plánovania s tým, že jeho 

základnou charakteristikou, pokiaľ hovoríme o územnom priemete, bola paralelná existencia 

(a) oblastného plánovania, ktoré sa zameriavalo na sociálno-ekonomické faktory rozvoja 

sídiel a (b) územného plánovania, ktoré malo za úlohu zaoberať sa v ťažisku faktormi 

územnotechnickými. Po roku 1989 sa postupne oblastné plánovanie transformovalo 

na regionálnu (a lokálnu) politiku zameranú na podporu územného rozvoja. Naproti tomu 

územné plánovanie, vzhľadom na rast významu ekonomickej hodnoty územia sa bez 

závažnejších systémových zmien prispôsobilo novým politickým a ekonomickým 

podmienkam. 

7.1.5 Plánovacie prostredie SR 
Plánovacie prostredie SR má tri základné hierarchické úrovne (1) celoštátnu (národnú), (2) 

úroveň vyššieho územného celku (regionálnu) a (3) úroveň obce (miestnu). 
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OBRÁZOK 2 SYSTÉMOVÉ ÚROVNE PLÁNOVACIEHO SYSTÉMU SR 

Každá systémová úroveň zahŕňa sektorové aj prierezové plánovacie nástroje. Je však 

potrebné povedať, že miera ich integrácie, vzájomnej previazanosti či už na úrovni 

horizontálnej alebo vertikálnej obsahuje výrazné rezervy, ktoré celý plánovací proces sťažujú 

a znižujú jeho efektivitu. 

Výrazne tiež poklesla plánovacia disciplína, čo je do istej miery spôsobené procesom 

transformácie celej spoločnosti, avšak významnú úlohu zohráva aj celkové oslabenie 

evidenčných a kontrolných (monitorovacích a hodnotiacich) funkcií štátu, resp. verejnej 

administratívy a príslušnej odbornej sféry. 

Ďalší rozvoj občianskej spoločnosti založený na partnerskom prístupe, spolu s odstránením 

uvedených nedostatkov plánovacieho prostredia, by určite prospel celkovému zvýšeniu 

vážnosti a efektivity plánovacích systémov SR. 

7.1.6 Územné plánovanie a proces výstavby 
Stavebný zákon vytvára základný legislatívny rámec nielen územného plánovania, ale celého 

procesu výstavby, kde územné plánovanie tvorí jednu etapu. Z pohľadu územného rozvoja je 

proces výstavby tým spoločenským nástrojom, ktorého úlohou je prostredníctvom realizácie 

stavebných činností v území zabezpečovať  udržateľný rozvoj sídelného prostredia. Filozofia 

stavebného zákona bola vytvorená v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, pričom sa 

významne inšpirovala vtedajším západonemeckým plánovacím systémom. Definuje 

jednotlivé fázy procesu výstavby a nástroje na zabezpečenie ich realizácie. Ide o tieto fázy: 

 Analyticko-koncepčná fáza, ktorej úlohou je mapovať potenciály a limity územia byť 

sídelným prostredím a študovať možnosti jeho rozvoja, pričom nástrojmi na ich 

realizáciu sú územnoplánovacie podklady 

 Plánovacia fáza, výstupom ktorej je územný plán 

 Prípravná fáza, kde sa spresňuje spôsob realizácie zmeny v území, jej výstupom je 

územné rozhodnutie 

celoštátna úroveň 

úroveň vyššieho 
územného celku 

úroveň obce 
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 Projektová fáza, ktorej výstupom je stavebné povolenie 

 Stavebno-realizačná fáza, ktorej výstupom je stavba a užívacie rozhodnutie 

 Evidenčná a monitorovacia fáza, ktorej výstupom, by mala byť sústava informácií 

o území (o stave a kvalite sídelného prostredia) 

 

OBRÁZOK 3 PROJEKTOVÝ CYKLUS PROCESU VÝSTAVBY 

Napriek mnohým dielčím zmenám základná filozofia zostáva zachovaná. 

Presadzovanie stavebného zákona je inštitucionálne podporené na celoštátnej, regionálnej 

aj miestnej (obecnej) úrovni. V súčasnosti sa pripravuje ďalšia zmena stavebného zákona, 

ktorá, súdiac podľa súčasného stavu jej dikcie, ďalej rozvíja jeho pôvodnú filozofiu. 

Pokiaľ sa na stavebný zákon pozrieme z pohľadu integrovaného prístupu je potrebné 

konštatovať, že by bolo potrebné posilniť záväznosť rešpektovania územných plánov 

v plánovacích dokumentoch, koncepciách a politikách jednotlivých sektorov. Tu je možné 

opätovne sa inšpirovať nemeckým vzorom a zaviesť do zákonov upravujúcich rozvoj 

jednotlivých faktorov sídelného prostredia povinnosť rešpektovať územný plán, ako 

celospoločenskú dohodu, kompromis o rozvoji jednotlivých faktorov sídelného prostredia 

v území. Tiež by bolo potrebné zrealizovať informačné a monitorovacie nástroje, posilniť 

hodnotiacu etapu a v neposlednom rade skvalitniť osvetu v rámci celého procesu výstavby. 

Vzhľadom na náročnosť zabezpečovania kvalitného výkonu verejnej správy na úrovni obcí 

vo všetkých etapách procesu výstavby, bolo by potrebné podporiť nielen inštitucionálne 

a systémové vylepšenia celého systému riadenia procesu výstavby, ale aj územnú 

koncentráciu pri ich zabezpečovaní vytváraním alebo posilňovaním spoločných úradov obcí 

a spoločných plánovacích nástrojov (dokumentov, podkladov, informačných 

a monitorovacích nástrojov). 

7.1.7 Podpora regionálneho rozvoja 
Zákon č. 539 zo 4. novembra 2008 o podpore regionálneho rozvoja, pokiaľ naň pozeráme 

z hľadiska riadenia projektového cyklu, sa v ťažisku zameriava len na programovaciu fázu 
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podpory regionálneho rozvoja. Vychádza pritom z predpokladu, že ostatné fázy budú 

zabezpečované inými legislatívnymi predpismi domáceho, prípadne, ako hlavne v prípade 

fondov EÚ, medzinárodného charakteru. 

Prax ukazuje, že tento koncept má výrazné nedostatky, ktoré sťažujú nástrojom 

definovaným v zákone plniť funkciu integrovaného plánovania. 

Zákon definuje nasledovné dokumenty, ktoré reprezentujú hlavné nástroje na podporu 

regionálneho rozvoja: 

 Národnú stratégiu regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „národná 

stratégia“),  

 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku,  

 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. 

V praxi sa však národná stratégia stále spracováva a čo sa týka PHSR, aj keď je spracované 

metodické usmernenie na programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyšších územných 

celkov a obcí, absencia systémových väzieb na iné plánovacie nástroje a tiež absencia 

horizontálnej a vertikálnej koordinácie týchto nástrojov výrazne znižuje efektívnosť celého 

systému podpory regionálneho rozvoja. 

Je to aj dôsledok transformačného procesu, kedy po roku 1989 došlo k odmietnutiu 

národohospodárskeho plánovania centralizovaného typu a regionálna politika sa začala 

postupne formovať v rámci prístupového procesu do Európskej únie, a to v zmysle princípov 

európskej regionálnej politiky. Výrazným nedostatkom celého systému podpory 

regionálneho (a aj miestneho) rozvoja je nedostatočná miera integrácie celého systému 

využívania fondov EÚ v SR s nástrojmi na podporu regionálneho rozvoja definovanými 

zákonom. Odstránenie tejto dvojkoľajnosti  je veľmi dôležité pre efektívne zabezpečenie 

problematiky územnej koncentrácie. 

Istým mementom tejto reality je aj skutočnosť, že riadiaci orgán pre Regionálny operačný 

program a tiež pripravovaný Integrovaný operačný program (ďalej aj „IROP“) nespadá 

pod rezort, ktorý má kompetencie v oblasti regionálneho rozvoja. 

Vzhľadom na rastúci význam územnej koncentrácie do centier osídlenia, prevažne 

v západnej časti SR, kde obzvlášť v ťažiskovom priestore Bratislavy dochádza k masívnemu 

suburbanizačnému procesu, je dôležité venovať viac pozornosti aj miestnej úrovni v rámci 

regionálneho rozvoja, resp. koordinácii medzi miestnou a regionálnou úrovňou. 

7.1.8 Sektorové plánovanie 
V dôsledku rozpadu celého systému oblastného plánovania a zníženia vážnosti prierezového 

plánovania došlo k posilneniu postavenia sektorového plánovania, k zvýšeniu jeho 

samostatnosti, čo malo výrazné dopady na schopnosť verejného sektoru koordinovať 

proporcionálny rozvoj regiónov SR. Dôsledkom sú rastúce disparity medzi jednotlivými 

regiónmi, mestami a časťami miest v SR. To je do istej miery v  podmienkach trhovej 

ekonomiky prirodzený proces, avšak absencia efektívnych nástrojov verejného sektora tento 

proces urýchľuje.  

Integrovaný prístup k územnému rozvoju znamená, okrem iného, aj posilnenie 

koordinačných funkcií systému na podporu regionálneho rozvoja. 
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7.1.9 Fondy EÚ 
Základným finančným zdrojom na podporu regionálneho rozvoja sú v posledných 15 rokoch 

„eurofondy“. Možnosť ich využívania bola impulzom pre rozvoj celého systému podpory 

regionálneho rozvoja. V súčasnosti je na celoštátnej úrovni vybudovaný systém inštitúcií 

zaoberajúcich sa podporou regionálneho rozvoja, o ktorý sa dá oprieť pri ďalšom rozvoji 

celého systému regionálnej (a tiež miestnej) rozvojovej politiky. Postupne sa tento systém 

posilňuje aj na úrovni regionálnej a miestnej. 

Aj keď sú „eurofondy“ principiálne tzv. “doplnkovým“ zdrojom na podporu regionálneho 

rozvoja v praxi to vyzerá presne naopak.  

Bolo by vhodné zvážiť možnosť rozvíjania celého systému podpory regionálneho 

a miestneho rozvoja v podmienkach SR, a to na základe spoločných metodologických 

prístupov. 

7.1.9.1 Partnerská dohoda SR 
Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 („partnerská dohoda“) predstavuje nástroj 

vertikálnej koordinácie regionálnej a v súčasnosti aj miestnej podpory rozvoja územia SR 

s regionálnou politikou EÚ. Vzhľadom na jej rozsah môžeme povedať, že zároveň predstavuje 

nástroj na horizontálnu koordináciu jednotlivých politík podieľajúcich sa na podpore 

regionálneho rozvoja s tým, že na rozdiel od minulosti sa otvára aj možnosť podporiť miestny 

rozvoj v rámci tzv. funkčných regiónov vybraných centier osídlenia.  

Podpora miestneho rozvoja v rámci partnerskej dohody nebude realizovaná len 

prostredníctvom udržateľného mestského rozvoja, ale aj regionálnych integrovaných 

územných stratégií (založených na prístupe integrovaných územných investícií), ako aj 

miestneho rozvoja vedeného komunitou (založenom na prístupe LEADER). 

7.1.9.2 Operačné programy 
Okrem IROP SR ide prevažne o sektorové operačné programy (ďalej len „OP“), ktoré však 

majú, v rôznej miere, aj svoju regionálnu dimenziu. Z pohľadu zabezpečenia územnej 

koncentrácie by bolo žiaduce integrovať z pohľadu územnej koncentrácie aj prístupy 

jednotlivých OP SR smerom k zvýšeniu efektivity implementácie partnerskej dohody na 

zlepšenie kvality života v regiónoch. Smerovanie ich podpory by malo byť v súlade 

s územnoplánovacími a „regionalistickými“ nástrojmi (hlavne PHSR) na všetkých 

systémových úrovniach plánovacieho systému SR. To by malo prispieť k takému rozvoju 

kvality sídelného prostredia v jednotlivých častiach SR, aby sa zastavila, alebo aspoň znížila 

rýchlosť zvyšovania disparít medzi jednotlivými regiónmi SR. 

7.1.9.3 Integrovaný regionálny operačný program 
IROP sa snaží využívať nástroje, ktoré by mali zabezpečiť integráciu sektorových prístupov 

s cieľom zvýšiť efektivitu pri skvalitňovaní sídelného prostredia prostredníctvom územnej 

koncentrácie vynaložených investícií. 

Integrované územné investície, realizované prostredníctvom Regionálnych integrovaných 

územných stratégií (RIÚS), stratégií udržateľného mestského rozvoja (UMR), ako aj 

formovanie a podpora miestnych partnerstiev predstavuje novú kvalitatívnu úroveň podpory 

regionálneho a miestneho rozvoja, kde je snaha integrovať a koordinovať stratégie, 

programy a politiky dotknutých subjektov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. 
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Ide o metodologicky, legislatívne, organizačne a finančne mimoriadne zložitú sústavu 

operácií, ktorá by mala otvoriť novú kapitolu hospodárskeho, sociálneho a územného 

rozvoja v SR. 

V tejto súvislosti je však potrebné povedať, že prívlastok „integrovaný“,  zatiaľ nie celkom 

vystihuje to, čo vecne IROP nateraz obsahuje. Skôr by bolo vhodnejšie použiť termín OP 

na podporu integrovaného prístupu k územnému rozvoju.  

Ide o to že, ako už bolo v predchádzajúcom texte charakterizované, v plánovacom systéme 

SR existujú nástroje integrovaného plánovania, ktoré je potrebné ďalej rozvíjať. RIUS a UMR 

nemôžu nahradiť zákonom stanovené nástroje prierezového, alebo ak použijeme trendové 

slovo integrovaného plánovania, ale môžu vytvoriť väzbu medzi nimi a eurofondami. 

V tomto kontexte predstavujú účelovo vybraný súbor projektov majúcich oporu 

v príslušných územných plánoch a PHSR s tým, že je v kompetencii príslušných orgánov 

územnej samosprávy identifikovať rozsah plánovaných opatrení, ktoré sa majú realizovať 

na území RIÚS v rámci podpory z eurofondov. Na druhej strane je samozrejmé, že pri ich 

výbere sa musia riadiť pravidlami stanovenými v IROP a pravidlami, ktoré vyplývajú 

z príslušných nariadení EÚ pre EŠIF. 

Významným faktorom (činiteľom) je pritom aktuálnosť územných plánov a PHSR 

a komplexnosť ich spracovania. Hlavne v prípade PHSR nie je zákonom dostatočne záväzne 

stanovená metodika spracovania a prerokovania. Dodržiavanie existujúceho metodického 

usmernenia však vytvára dostatočný rámec na prípravu PHSR tak, aby to vyhovovalo 

požiadavkám IROP. 

Je teda potrebné v prvej fáze spracovania RIUS a IROP spracovať zhodnotenia aktuálnosti 

a komplexnosti spracovania príslušných plánovacích dokumentov a v prípade potreby 

špecifikovať podmienky ich prijateľnosti na prípravu RIUS a UMR. 

Pre zvýšenie prínosu IROP k celému systému integrovaného plánovania by bolo potrebné, 

aby IROP podporila aktivity na zlepšenie celého plánovacieho systému SR, resp. jeho 

jednotlivých plánovacích nástrojov, ako aj podporila realizáciu plánovacích činností 

na regionálnej a miestnej úrovni. 

7.1.10 Priestorové plánovanie 
Pojem priestorové plánovanie sa používa na označenie sústavy plánov zameraných na rozvoj 

územia z pohľadu zabezpečenia vyváženého rozvoja kvality života v jednotlivých častiach SR. 

Aj keď termín priestor je všeobecnejší ako pojem územie, ktorý tvorí tú časť priestoru, kde sa 

nachádza bezprostredné životné prostredie spoločenstiev ľudí, a to sídelné prostredie, je 

názov priestorové plánovanie v slovenskom plánovacom prostredí zažitý. 

Dôležité je, že v duchu plánovacej kultúry a aj dlhodobého vývoja plánovania na Slovensku to 

nie je legislatívne vymedzený plánovací systém, ale skôr istá neformálna časť plánovacieho 

prostredia napomáhajúca koordinačným aktivitám medzi jednotlivými jeho časťami. 

Vzájomné prelínanie sa a úzke väzby medzi územným plánovaním a systémom podpory 

regionálneho rozvoja vedú k opakovaným snahám integrovať tieto na rozvoj územia 

zamerané plánovacie nástroje do jedného celku s názvom priestorové plánovanie. 

Pri zvažovaní tejto zásadnej štrukturálnej zmeny celého plánovacieho systému, doteraz vždy 

prevládli názory, že existuje množstvo pragmatických dôvodov prečo je efektívne oddeliť 
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plánovanie výstavby – fyzických zmien v území, od priamej regulácie finančných tokov 

do jednotlivých častí územia štátu, regiónov a obcí. 

Významným trendom v rozvoji plánovacích postupov a metód v oblasti územného rozvoja je 

zvyšovanie významu partnerstiev, ako nástroja na efektívne dosiahnutie zhody 

zainteresovaných partnerov na cieľoch, prioritách a projektových zámeroch v danej časti 

územia. A v tomto kontexte je pojem priestorové plánovanie aktuálny, a to nielen 

na regionálnej, ale aj miestnej úrovni. 

7.2 Náčrt SWOT 
Pokiaľ sa na problematiku podpory hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja 

na regionálnej a miestnej úrovni pozeráme zo systémového hľadiska,  náčrt SWOT analýzy by 

vyzeral nasledovne: 

 Silné stránky 

 Fungujúci systém územného plánovania na všetkých plánovacích úrovniach SR 

 Definované a v praxi realizované programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

na úrovni NUTS 3 a LAU 2 

 Vybudovaný systém pre zabezpečenie riadenia projektového cyklu eurofondov 

 Slabé stránky 

 Legislatívne a vecne nedobudovaný systém na podporu regionálneho rozvoja 

 Nedostatočne rozpracovaná národná stratégia regionálneho rozvoja 

 Mnoho prípadov neaktuálnych plánovacích dokumentov na úrovni vyšších územných 

celkov a obcí 

 Nízka miera koordinácie medzi aktivitami podpory regionálneho rozvoja 

a eurofondami 

 Nedostatočná miera integrácie regionálneho a sektorových OP v rámci eurofondov 

 Nedostatočné využívanie partnerstva verejného a súkromného sektora v rámci 

podpory regionálneho a miestneho rozvoja 

 Príležitosti 

 Využiť orientáciu európskej regionálnej politiky na integrované prístupy a využívanie 

územnej koncentrácie na dobudovanie systému podpory regionálneho a miestneho 

rozvoja 

 Vytvoriť dostatočné konzultačné a rozhodovacie platformy (fóra) pre zabezpečenie 

efektívnej vertikálnej a horizontálnej koordinácie v rámci plánovacieho prostredia SR 

 Posilniť väzby medzi územným plánovaním, podporou regionálneho rozvoja 

a sektorovým plánovaním v záujme ich zefektívnenia a skvalitnenia 

 Zvýšiť efektivitu informačného zabezpečenia plánovacích procesov, hlavne čo sa týka 

dostupnosti a kvality disponibilných údajov, ako aj dostupnosti plánových výstupov 

pre verejnosť 

 Podporiť plánovacie aktivity v regiónoch a obciach 

 Hrozby 

 Nedostatok ochoty sektorových plánovacích systémov zapojiť sa do integrovaných 

prístupov k územnému rozvoju 

 Vytváranie paralelného plánovacieho prostredia z eurofondov a následné zvyšovanie  

neprehľadnosti v plánovacích procesoch 

 Prehnaná integrácia plánovacieho prostredia  
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7.2.1 Možnosti ďalšieho rozvoja 
Aj keď sa to mnohým zainteresovaným môže zdať prehnané, je potrebné konštatovať, že 

v poslednom desaťročí sa v SR vybudoval mohutný systém na podporu regionálneho rozvoja, 

ktorý je postavený na metodologických princípoch európskej regionálnej politiky, ako aj už 

v minulosti vybudovanom systéme územného a sektorového plánovania. Čo sa týka ďalšieho 

budovania celého plánovacieho systému tak, aby sa vyrovnal s výzvami v rámci 

programového obdobia EÚ, je asi najefektívnejšie hľadať úspešné vzory hlavne v Nemecku 

a Česku, prípadne iných krajinách EÚ. Argumentom je v prípade Česka dlhodobá existencia 

spoločného plánovacieho systému v bývalom Československu a dobré skúsenosti 

s preberaním plánovacích metód a skúseností z nemeckého plánovacieho prostredia.  

V poslednom kompetenčnom zákone bola v podmienkach MDVRR vytvorená sekcia bytovej 

politiky a mestského rozvoja. Jej cieľom je rozvinúť systém podpory mestského rozvoja v SR. 

Z jej iniciatívy bola MDVRR založená v roku 2014 pracovná skupina pre mestský rozvoj, ktorej 

cieľom je spracovanie Zásad urbánnej politiky, ktoré by premietli „Zásady európskej 

regionálnej politiky“ do slovenských podmienok. 

Pracovníci sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja v rámci prvých krokov realizácie ich 

cieľa zorganizovali anketu, v rámci ktorej boli všetky mestá v SR oslovené s dotazníkom 

zameraným na zistenie ich priorít v rámci programového obdobia 2007 – 2013 

a programového obdobia 2014 – 2020. Otázka znela: V ktorých oblastiach ste realizovali 

a plánujete realizovať rozvojové a investičné projekty? (Pozn.: môže ísť aj o aktivity, 

ktoré nie sú v kompetencii mesta.). Otázka nebola explicitne vztiahnutá na podporu 

z eurofondov. 

Predbežný výsledok vyhodnotenia ankety je prezentovaný so súhlasom vedenia sekcie. 

Priority miest v programových obdobiach 2007-2013 a 2014-2020 
Programové 

obdobie 
2007-2013 

Programové 
obdobie 

2014-2020 

SPRÁVA 

posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity výkonu samosprávy  42,86% 42,86% 

zlepšenie prístupu k službám a informáciám samosprávy, elektronizácia 62,64% 85,71% 

posilnenie spolupráce samosprávy mesta s ďalšími zainteresovanými  51,65% 70,33% 

budovanie značky mesta, propagácia 69,23% 74,73% 

SLUŽBY A INFRAŠTRUKTÚRA   

kapitálové investície do sociálnej infraštruktúry  51,65% 63,74% 

terénne poskytované sociálne služby 78,02% 70,33% 

pobytové sociálne služby 46,15% 46,15% 

kapitálové investície do vzdelávacej infraštruktúry 78,02% 67,03% 

skvalitňovanie procesu predškolského vzdelávania 74,73% 72,53% 

skvalitňovanie procesu základného vzdelávania 90,11% 75,82% 

skvalitňovanie procesu stredoškolského vzdelávania 10,99% 21,98% 

skvalitňovanie procesu vysokoškolského vzdelávania 2,20% 5,49% 

skvalitňovanie a rozširovanie celoživotného vzdelávania 34,07% 37,36% 

kapitálové investície do zdravotnej infraštruktúry 32,97% 31,87% 

skvalitňovanie poskytovania zdravotníckych služieb 24,18% 30,77% 

kapitálové investície do športových zariadení 72,53% 87,91% 
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Priority miest v programových obdobiach 2007-2013 a 2014-2020 
Programové 

obdobie 
2007-2013 

Programové 
obdobie 

2014-2020 

kapitálové investície do kultúrnych zariadení 68,13% 78,02% 

kapitálové investície do voľnočasových zariadení 61,54% 69,23% 

podpora kultúry , umenia, športu, voľnočasových aktivít 79,12% 81,32% 

cestné komunikácie na území mesta 85,71% 89,01% 

cestné komunikácie v priľahlom území mesta 32,97% 37,36% 

riešenie statickej dopravy 58,24% 76,92% 

skvalitňovanie organizácie dopravy 53,85% 61,54% 

skvalitňovanie verejnej dopravy 35,16% 49,45% 

budovanie a údržba cyklotrás 53,85% 85,71% 

skvalitňovanie podmienok pre pešiu dopravu 68,13% 78,02% 

bytová výstavba 62,64% 64,84% 

poskytovanie nájomného bývania 63,74% 70,33% 

skvalitňovanie obchodnej siete 27,47% 30,77% 

skvalitňovanie ostatných služieb 34,07% 40,66% 

zvyšovanie bezpečnosti občanov 83,52% 85,71% 

aktívne začleňovanie sociálne ohrozených skupín obyvateľov 56,04% 69,23% 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANA ZDROJOV 

kanalizácia, zásobovanie vodou 64,84% 59,34% 

odpadové hospodárstvo  81,32% 86,81% 

podpora separovaného zberu 87,91% 83,52% 

zvyšovanie kvality ovzdušia  50,55% 50,55% 

dekontaminácia znečistených lokalít 12,09% 24,18% 

protipovodňová ochrana  60,44% 50,55% 

adaptačné opatrenia na zmenu klímy 4,40% 17,58% 

revitalizácia vybraných území 42,86% 58,24% 

obnova a údržba verejných priestorov 89,01% 84,62% 

obnova a údržba zelene 84,62% 86,81% 

obnova a údržba kultúrneho dedičstva 69,23% 79,12% 

znižovanie energetickej náročnosti budov 76,92% 85,71% 

využívanie energie z obnoviteľných zdrojov 37,36% 53,85% 

EKONOMIKA 

podpora prílevu investícií 64,84% 70,33% 

podpora tvorby pracovných miest 60,44% 73,63% 

podpora malého a stredného podnikania 41,76% 59,34% 

zakladanie a podpora sociálnych podnikov 8,79% 21,98% 

investície do inovácií a výskumu 5,49% 12,09% 

kapitálové investície do zariadení pre cestovný ruch 31,87% 51,65% 

podpora služieb cestovného ruchu 61,54% 75,82% 
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7.2.1.1 Udržateľný mestský rozvoj, mestské funkčné oblasti 

základné pojmy 

Sídelné prostredie – bezprostredné životné prostredie spoločenstiev obyvateľov v území, 

ktorého kvalita sa určuje na základe vyhodnotenia miery uspokojenia potrieb spoločenstiev 

obyvateľov prostredníctvom dostupných možností (disponibilných potenciálov) využitia 

územia; hodnotíme ho prostredníctvom sústavy činiteľov (faktorov) identifikovaných 

na jednotlivých zložkách územia z pohľadu spoločensky významných hľadísk, pričom kvalita 

faktorov je merateľná na základe k nim priradenej sústavy ukazovateľov. 

Osídlené územie – priestor na povrchu zeme, v ktorom sídlia ľudia, t.j. kde existuje sídelné 

prostredie, ktoré zahŕňa okrem vlastného zastavaného územia obce (intravilán) aj ostatné 

územie nevyhnutné pre existenciu sídiel (extravilán). 

Územný priemet rozvoja socioekonomických činností - taký rozvoj jednotlivých typov 

a druhov sídelného prostredia (mestského (napr. obytné, pracovné s iné) a vidieckeho), 

ktorý rozvíja jeho jednotlivé faktory s cieľom zabezpečiť spoločenstvami obyvateľov 

požadovanú kvalitu sídelného prostredia (vyjadrenú prostredníctvom sústavy sociálnych, 

ekonomických, územnotechnických, kultúrnospoločenských a ekologických faktorov). 

Územná koncentrácia socioekonomických aktivít - také rozmiestňovanie investícií v území, 

ktoré má za cieľ dosiahnuť maximálnu efektivitu pri zabezpečovaní celoplošnej minimálne 

požadovanej kvality sídelného prostredia, vyjadrenej prostredníctvom účelovo definovanej 

sústavy ukazovateľov, resp. ich min. cieľových hodnôt; na základe pravidiel územnej 

koncentrácie sa realizuje tematická koncentrácia. 

Mesto – typ sídelného prostredia (sídla) založeného hlavne na rozvoji činností priemyslu 

a služieb, ktoré plní vo vzťahu k jeho okolitému územiu funkciu centra osídlenia, čiže 

zabezpečuje pre spoločenstvá obyvateľov žijúce v jeho okolí časť faktorov ich sídelného 

prostredia. Kategórie jednotlivých centier osídlenia a ich zoznamy sú definované v KURS. 

Udržateľný mestský rozvoj – taký rozvoj, ktorý v plánovom časovom výhľade zabezpečuje 

min. požadovanú kvalitu sídelného prostredia. 

Funkčné oblasti (územie) mesta – územie viacerých obcí osídlené spoločenstvom 

obyvateľov zdieľajúcim spoločné sídelné prostredie, resp. jeho vybrané (mestotvorné) 

faktory, ktoré sa sústreďujú hlavne do centra osídlenia, ktoré predstavuje obec so štatútom 

mesta; kategorizácia funkčných oblastí, ktoré sa v KURS nazývajú ťažiskové priestory centier 

sú tam tiež definované. 

Integrovaný prístup - predstavuje z vecného hľadiska prierezové, viac-sektorové plánovanie 

zamerané na celkové zabezpečenie minimálnych štandardov kvality života v konkrétnej časti 

územia, pričom pojem kvalita života je širší ako sídelné prostredie; z hľadiska implementácie 

EŠIF predstavuje integrovaný prístup združujúci investície v rámci viac ako jednej prioritnej 

osi jedného alebo viacerých OP. 

7.2.2 Plánovací rámec pre podporu UMR a ich funkčných území 
Základným celoštátnym dokumentom definujúcim širší rozvoj systému osídlenia je KURS. 

Definuje hierarchické úrovne centier osídlenia a ich aglomeračné vzťahy, a to jednak 

vo forme ťažísk osídlenia, ako aj vo forme rozvojových urbanizačných osí. Súvisiace 

rozvojové dokumenty na nižších hierarchických úrovniach plánovacieho systému SR tieto 
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komplexne prerokované a schválené rozvojové pravidlá zohľadňujú. Národná stratégia 

regionálneho rozvoja je v štádiu rozpracovania a Partnerská dohoda SR je v štádiu finalizácie.  

Na regionálnej úrovni plnia úlohy prierezových (integrujúcich) dokumentov územný plán 

regiónu a program hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku. 

Na úrovni obcí sú spracovávané územné plány obcí a programy hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obcí.  

Zatiaľ čo v oblasti územného plánovania je procedurálne zabezpečená vertikálna 

previazanosť územných plánov, t. j. územné plány nižšej systémovej úrovne musia 

rešpektovať záväzné časti územných plánov na vyššej hierarchickej úrovni, v oblasti podpory 

regionálneho rozvoja tomu tak zatiaľ nie je. 

Nástroje integrovaného prístupu vyplývajúce z nariadení EÚ (CLLD a ITI) vytvárajú 

požiadavku na vyplnenie tejto medzery a tým zlepšenie funkčnosti celého systému podpory 

regionálneho rozvoja. 

 

Konkrétne UMR, ktorý sa bude spracovávať v rámci RIUS, predstavuje dokument, ktorý 

podobne ako RIUS musí nadväzovať na plánovacie dokumenty vyššieho územného celku 

na strane jednej, ale hlavne na územné plány a PHSR dotknutých obcí. Súčasťou UMR musí 

byť aj vyhodnotenie komplexnosti a aktuálnosti relevantných prierezových plánovacích 

dokumentov.  

7.3 Integrované územné investície (RIÚS/UMR) – popis a súvislosti 

medzi regionálnymi integrovanými územnými stratégiami, 

udržateľným mestským rozvojom a miestnym rozvojom 

vedeným komunitou 
 

Regionálne integrované územné stratégie (RIÚS) a tiež integrované stratégie udržateľného 

mestského rozvoja (UMR) predstavujú v zmysle nariadení EÚ pre EŠIF tzv. Integrované 

územné investície (IÚI). 

PHSR, UP 

RIUS, 
TURM 

IROP, 
SOP 
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Východiskovými dokumentmi pre RIÚS a UMR sú PHSR obcí vychádzajúce z príslušných 

územných plánov.  

7.3.1 Regionálne integrované územné investície  (RIÚS) 
RIÚS je nástroj, ktorý by mal zabezpečiť súlad medzi cieľmi, stratégiami a koncepciami 

nástrojov integrovaného plánovania a jednotlivými OP EŠIF v období 2014 – 2020. Keďže 

rozsah problematiky koordinovaný územným plánom a PHSR pokrýva prakticky všetky 

tematické ciele, predstavuje spracovanie stratégie RIÚS istý výber aktivít, ktoré môžu byť 

podporované z IROP a  jednotlivých OP integrovaným spôsobom. Analytická a návrhová časť 

stratégie predstavuje interpretáciu schválených dokumentácií územných plánov a PHSR 

územnej samosprávy do formy požadovanej na základe jednotných metodických pokynov 

IROP. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že v priebehu implementácie IROP 

môže a s určitosťou aj dôjde k vývoju potrieb záujmov a cieľov kraja, čo sa premietne do jeho 

nástrojov integrovaného plánovania. RIÚS musí teda byť v tomto kontexte dostatočne 

prispôsobivý. Spôsob prípravy a implementácie RIÚS by mala definovať jednotná metodika 

pripravená riadiacim orgánom pre IROP. Prijatie takejto stratégie je podmienené vytvorením 

pracovnej skupiny RIÚS, a to na základe jednotného štatútu.  

7.3.2 Udržateľný mestský rozvoj (UMR) 
UMR je nástroj, ktorý by mal zabezpečiť súlad medzi cieľmi, stratégiami a koncepciami 

nástrojov integrovaného plánovania mestskej oblasti, či už na úrovni mesta, ako aj jeho 

funkčného územia, IROP a jednotlivými OP SR pre EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020.  

Keďže rozsah problematiky koordinovaný územným plánom a PHSR pokrýva prakticky všetky 

tematické ciele predstavuje spracovanie stratégie UMR istý výber aktivít, ktoré môžu byť 

podporované z IROP  a jednotlivých OP SR integrovaným spôsobom.  

UMR na rozdiel od RIÚS predstavuje PHSR obcí vytvárajúcich ťažisko osídlenia podľa KURS 

(ktoré je tvorené príslušným centrom osídlenia a jeho funkčným regiónom); jeho 

spracovanie vychádza z územného plánu a PHSR vyššieho územného celku a tiež obcí 

príslušného ťažiska osídlenia. Analytická a návrhová časť stratégie predstavuje syntézu 

schválených dokumentácií územného plánu a PHSR vyššieho územného celku a hlavne 

zúčastnených obcí do formy požadovanej na základe jednotných metodických pokynov IROP. 

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že v priebehu implementácie IROP môže 

a s určitosťou aj dôjde k vývoju potrieb záujmov a cieľov mesta a jeho funkčnej oblasti, čo sa 

premietne do jeho nástrojov integrovaného plánovania. UMR musí teda byť v tomto 

kontexte dostatočne flexibilný. Spôsob prípravy a implementácie UMR by mala, rovnako ako 

pri RIÚS, definovať jednotná metodika pripravená riadiacim orgánom pre IROP. Prijatie  

stratégie UMR je rovnako podmienené vytvorením pracovnej skupiny UMR, a to na základe 

jednotného štatútu.   

7.3.3 Inštitucionálny návrh 
Zlepšenie plánovacieho systému v oblasti podpory regionálneho rozvoja má dva rozmery, 

jednak celkové zlepšenie jeho štruktúry, ako aj vytvorenie relevantnej implementačnej 

štruktúry pre EŠIF. 

Celkové zlepšenie si vyžaduje vecné, organizačné a finančné zabezpečenie rozšírenia celého 

systému podpory regionálnej politiky o inštitúciu, ktorá by zabezpečovala koordináciu 

záujmov štátu, regiónov a obcí v oblasti regionálneho rozvoja. Môžeme na jeho vytvorenie 
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využiť funkčné vzory zo zahraničia (napr. z Nemecka) a vytvoriť stále plánovacie konferencie 

na zlaďovanie záujmov obcí, vyšších územných celkov a štátu. 

Základom by mali byť sekretariáty týchto inštitúcií, ktoré by boli v období 2014 až 2020 

zodpovedné za prípravu a realizáciu tzv. RIÚS a UMR. Integrované územné stratégie by 

smerom k implementácii EŠIF slúžili ako medzičlánok medzi PHSR vyšších územných celkov 

a obcí a implementáciou jednotlivých OP SR, najmä v ťažisku IROP. Organizačne by boli 

vytvorené na úrovni jednotlivých vyšších územných celkov. 

Je otázne, či bude táto platforma dostačujúca aj pre koordináciu zabezpečovania UMR, 

zahŕňajúce územie viacerých obcí okolo príslušného centra osídlenia prvej úrovne vrátane 

jeho samého. Dá sa predpokladať, že vzhľadom na rôzne geografické, socioekonomické, 

územnotechnické, kultúrno-historické a ekologické podmienky v jednotlivých mestských 

oblastiach budú, okrem istých spoločných charakteristík, prevládať špecifiká jednotlivých 

mestských funkčných oblastí.  

To znamená, že je žiaduce pre každú mestskú oblasť vytvoriť partnerstvo dotknutých obcí. 
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8 Závery 
1. Termín integrované plánovanie nie je v systéme plánovania SR explicitne definovaný. 

Významovo sa zhoduje s termínom priestorové plánovanie, pod ktorým, nakoľko tiež 

nie je explicitne definovaný v plánovacej terminológii SR, sa myslí plánovacie 

prostredie SR, a to hlavne územné plánovanie a podpora regionálneho rozvoja. 

2. Integrované plánovanie je v uvedenej súvislosti v SR zabezpečované v zmysle jeho 

právnych predpisov prostredníctvom územných plánov (ÚP) a programov 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). 

3. Význam integrovaného plánovania stúpa osobitne s rozvojom aglomeračných vzťahov 

v bezprostrednom okolí centier osídlenia SR, ktoré sú dôsledkom urbanizačných 

a dezurbanizačných procesov prebiehajúcich v systéme osídlenia SR. 

4. KURS definuje kategórie centier osídlenia SR a v ich okolí sa nachádzajúce ťažiská 

osídlenia, ktoré predstavujú mestské oblasti. 

5. RIÚS a UMR by mali predstavovať v kontexte integrovaného plánovania v SR nástroje, 

ktoré zabezpečujú prepojenie medzi územným plánom a PHSR na strane jednej 

a IROP a ostatnými OP pre EŠIF integrovaným spôsobom na strane druhej, RIÚS aj 

UMR predstavujú Integrované územné investície. 

6. UMR na rozdiel od RIÚS predstavuje PHSR obcí vytvárajúcich ťažisko osídlenia podľa 

KURS (ktoré je tvorené príslušným centrom osídlenia a jeho funkčným regiónom); 

jeho spracovanie vychádza z územných plánov a PHSR vyššieho územného celku 

a tiež obcí príslušného ťažiska osídlenia. Cieľom UMR je  spracovanie integrovanej 

stratégie rozvoja územia strediska osídlenia a jeho funkčného regiónu vymedzeného 

v KURS.  

7. RIÚS a UMR budú reprezentované účelovo vytvorenými pracovnými skupinami.   

8. Pracovná skupina RIÚS by mala byť zriadená na úrovni príslušného vyššieho 

územného celku.  Pracovnú skupinu UMR by mala byť zriadená na úrovni príslušného 

krajského mesta. 

9. Pri ROP by mala byť vytvorená pracovná skupina technickej podpory, ktorá by 

zodpovedala, za: 

a. metodické usmernenia činnosti pracovných skupín RIÚS a UMR 

b. vybudovanie, prevádzkovanie a údržbu informačného a monitorovacieho 

systému 

c. hodnotenie priebehu realizácie RIÚS a UMR 

10. Výkon činnosti pracovnej skupiny technickej podpory by mal byť koordinovaný 

s  orgánmi ministerstva kompetenčne zodpovedného za oblasť územného plánovania 

a podpory regionálneho rozvoja. 

11. V tejto súvislosti by mal byť do stratégie IROP začlenený cieľ podporovať súčinnosť 

orgánov RIÚS a UMR s orgánmi kompetenčne príslušných ministerstiev 

pri zabezpečovaní nevyhnutných postupov integrovaného plánovania. V súvislosti 

s tým, by sa IROP, ako OP podporujúci integrovaný prístup, mala zamerať aj 

na podporu celého systému integrovaného plánovania SR, najmä na zdokonaľovanie 

jeho monitorovacích funkcií, informačnej podpory a priebežného hodnotenia 

účinnosti jednotlivých plánovacích nástrojov pri zabezpečovaní kvality sídelného 

prostredia v SR. 

12. Z hľadiska hodnotenia výstupov a výsledkov RIÚS a UMR je potrebné definovať cieľ 

týchto ITI, ako aj sústavu ukazovateľov nevyhnutných na ich meranie. Dlhodobý cieľ 
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RIÚS aj UMR vychádza z cieľa zvyšovania ekonomického rastu a zamestnanosti 

v sídelnom prostredí.   
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9 Prílohy 
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PRÍLOHA Č. 1 – KARTOGRAMY 

 

V prílohe sú uvedené kartogramy za:  

- Tematické ciele 1 – 11 

- Prioritné oblasti 1 – 5 

Kartogramy sú spracované za: 

- Jednotlivé ukazovatele 

- Skupinu ukazovateľov za tematický cieľ 

- Skupinu ukazovateľov za prioritnú oblasť 

Kartogramy za jednotlivé ukazovatele sú spracované za sledované jednotky, ktorých škála je 

stanovená na základe početnosti prvkov v jednotlivých zvolených intervaloch. Položka 

v legende „no data“ znamená, že požadovaná hodnota nie je k dispozícii, resp. hodnotu 

ukazovateľa nie je možné vypočítať. 

Pre integrovanú hodnotu skupiny ukazovateľov za tematické ciele a prioritné oblasti boli 

absolútne hodnoty sledovaných ukazovateľov prevedené na relatívnu (bezrozmernú) 

hodnotu tak, aby sa s nimi dali vykonávať aritmetické operácie. Prevod na relatívnu hodnotu 

sa uskutočnil tak, že územnej jednotke s maximálnou absolútnou hodnotou bola priradená 

relatívna hodnota „3“ a územnej jednotke s minimálnou absolútnou hodnotou bola 

priradená relatívna hodnota „-3“. Každej územnej jednotke v rámci príslušného ukazovateľa 

(pokiaľ za ne boli k dispozícii dáta) bola priradená (vypočítaná) primeraná hodnota v rámci 

intervalu <3;-3>. 
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1.1. TC1: POSILNENIE VÝSKUMU, TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJA A INOVÁCIE 
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Podiel zamestnancov v odvetví odborné, vedecké a technické činnosti na celkovom počte 

zamestnancov v danom odvetví v SR v r. 2009 (v %) 
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Podiel zamestnancov v odvetví odborné, vedecké a technické činnosti na celkovom počte 

zamestnancov v danom odvetví v SR v r. 2012 (v %) 
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Zmena podielu zamestnancov v odvetví odborné, vedecké a technické činnosti 

na celkovom počte zamestnancov v danom odvetví v SR v r. 2009 až 2012 (v %) 
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Podiel absolventov VŠ v okrese na celkovom počte absolventov VŠ v SR v r. 2009 

 

Podiel absolventov VŠ v okrese na celkovom počte absolventov VŠ v SR v r. 2012 (v %) 
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Zmena podielu absolventov VŠ v okrese na celkovom počte absolventov VŠ v SR v r. 2009 

až 2012 (v %) 

 

Tabuľka 1 Lokalizácia vysokých škôl a univerzít a ich fakúlt v r. 2009 a 2012 
Lokalizácia 2009 2012 

Bratislava 50 57 

Sládkovičovo 4 4 

Skalica 2 2 

Trnava 10 11 

Dubnica nad Váhom 2 2 

Púchov 1 1 

Trenčín 7 7 

Komárno 4 4 

Nitra 13 13 

Nové Zámky 1 
 

Liptovský Mikuláš 2 2 

Martin 1 1 

Ružomberok 4 4 

Žilina 8 8 

Banská Bystrica 12 12 

Zvolen 5 5 

Prešov 13 12 

Košice 21 21 

Zdroj: UIPŠ 
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Súhrnné hodnotenie za TC1 
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1.2. TC2: ZLEPŠENIE PRÍSTUPU K INFORMÁCIÁM A IKT A ZLEPŠENIE ICH VYUŽÍVANIA 

A KVALITY 
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Podiel zamestnancov v odvetví informácie a komunikácia okresu na celkovom počte 

zamestnancov vo všetkých odvetviach okresu v r. 2009 (v %) 
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Podiel zamestnancov v odvetví informácie a komunikácia okresu na celkovom počte 

zamestnancov vo všetkých odvetviach okresu v r. 2012 (v %) 
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Zmena podielu zamestnancov v odvetví informácie a komunikácia okresu na celkovom 

počte zamestnancov vo všetkých odvetviach okresu v r. 2009 až 2012 (v %) 
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Podiel zamestnancov v odvetví v odvetví informácie a komunikácia okresu zo SR v r. 2009 

(v %) 
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Podiel zamestnancov v odvetví v odvetví informácie a komunikácia okresu zo SR v r. 2012 

(v %) 
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Zmena podielu zamestnancov v odvetví v odvetví informácie a komunikácia okresu zo SR 

v r. 2009 až 2012 (v %) 
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Súhrnné hodnotenie za TC2 
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1.3. ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI MSP, SEKTORA POĽNOHOSPODÁRSTVA 

(V PRÍPADE EPFRV) A SEKTORA RYBÁRSTVA A AKVAKULTÚRY (V PRÍPADE ENRF) 
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Počet malých a stredných podnikov na 1000 obyvateľov okresu v r. 2002 

 

Počet malých a stredných podnikov na 1000 obyvateľov okresu v r. 2012 
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Zmena počtu malých a stredných podnikov na 1000 obyvateľov okresu v r. 2002 až 2012 

(v %) 
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Podiel malých a stredných podnikov okresu na celkovom počte MSP za SR v r. 2002 (v %) 

 

Podiel malých a stredných podnikov okresu na celkovom počte MSP za SR v r. 2012 (v %) 
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Zmena podielu malých a stredných podnikov okresu na celkovom počte MSP za SR 

v r. 2002 až 2012 (v %) 
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Počet živnostníkov na 1000 obyvateľov okresu v r. 2002 

 

Počet živnostníkov na 1000 obyvateľov okresu v r. 2012 
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Zmena počtu živnostníkov na 1000 obyvateľov okresu v r. 2002 až 2012 (v %) 
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Podiel zamestnancov v odvetví poľnohospodárstva, lesníctve a rybolove na celkovom 

počte zamestnancov vo všetkých odvetviach v danom okrese v r. 2009 (v %) 
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Podiel zamestnancov v odvetví poľnohospodárstva, lesníctve a rybolove na celkovom 

počte zamestnancov vo všetkých odvetviach v danom okrese v r. 2012 (v %) 
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Zmena podielu zamestnancov v odvetví poľnohospodárstva, lesníctve a rybolove 

na celkovom počte zamestnancov vo všetkých odvetviach v danom okrese v r. 2009 až 

2012 (v %) 
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Podiel zamestnancov v odvetví poľnohospodárstva, lesníctve a rybolove v okrese 

na celkovom počte zamestnancov v danom odvetví v SR v r. 2009 (v %) 
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Podiel zamestnancov v odvetví poľnohospodárstva, lesníctve a rybolove v okrese 

na celkovom počte zamestnancov v danom odvetví v SR v r. 2012 (v %) 
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Zmena podielu zamestnancov v odvetví poľnohospodárstva, lesníctve a rybolove v okrese 

na celkovom počte zamestnancov v danom odvetví v r. 2009 až 2012 (v %) 

 

Tabuľka 2 Lokalizácia podnikateľských inkubátorov v r.2013 
Kraj Okres Obec Názov 

Bratislavský kraj Bratislava III Bratislava Univerzitný technologický inkubátor STU Bratislava 

Bratislavský kraj Bratislava I Bratislava The Spot 

Bratislavský kraj Malacky Malacky Inkubátor Malacky, n.o. 

Trnavský kraj Galanta Sládkovičovo Technologický inkubátor INOVATECH - Sládkovičovo 

Trenčiansky kraj Prievidza Handlová Podnikateľský inkubátor Handlová 

Trenčiansky kraj Prievidza Prievidza Technologický inkubátor Prievidza 

Žilinský kraj Žilina Žilina Technologický inkubátor VTP Žilina 

Banskobystrický 

kraj 

Banská 

Bystrica Banský Bystrica 
Podnikateľský inkubátor a technologická centrum B. 

Bystrica  

Banskobystrický 

kraj 

Lučenec Fiľakovo Podnikateľský inkubátor a podnikateľské centrum 

TECTUM Prešovský kraj Prešov Prešov Technologické inkubátorové centrum Prešov 

Košický kraj Rožňava Rožňava Podnikateľský inkubátor Rožňava 

Košický kraj Spišská Nová 

Ves 

Spišská Nová Ves Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves 

Košický kraj Košice okolie 
Moldava nad 

Bodvou 
Podnikateľský inkubátor Moldava nad Bodvou 

Košický kraj Gelnica Gelnica Všeobecný podnikateľský inkubátor Gelnica 

Zdroj: SIEA 
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Súhrnné hodnotenie za TC3 – spolu 

 

Súhrnné hodnotenie za TC3 - oblasť MSP a živnostníci 
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Súhrnné hodnotenie za TC3 – oblasť poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu 
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1.4. TC4 PODPORA PRECHODU NA NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO VO VŠETKÝCH 

SEKTOROCH 
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Emisie tuhých znečisťujúcich látok v tonách na 1 km2 v okresoch SR v roku 2003 
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Emisie tuhých znečisťujúcich látok v tonách na 1 km2 v okresoch SR v roku 2012 

 

 



221 

 

Zmena emisií tuhých znečisťujúcich látok v tonách na 1 km2 v okresoch SR medzi rokmi 

2003 a 2012 
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Emisie oxidov síry v tonách na 1 km2 v okresoch SR v roku 2003 

 

Emisie oxidov síry v tonách na 1 km2 v okresoch SR v roku 2012 
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Zmena emisií oxidov síry v tonách na 1 km2 v okresoch SR medzi rokmi 2003 a 2012 

 

Emisie oxidov dusíka v tonách na 1 km2 v okresoch SR v roku 2003 
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Emisie oxidov dusíka v tonách na 1 km2 v okresoch SR v roku 2012 

 

Zmena emisií oxidov dusíka v tonách na 1 km2 v okresoch SR medzi rokmi 2003 a 2012 
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Emisie oxidu uhoľnatého v tonách na 1 km2 v okresoch SR v roku 2003 

 

Emisie oxidu uhoľnatého v tonách na 1 km2 v okresoch SR v roku 2012 
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Zmeny emisií oxidu uhoľnatého v tonách na 1 km2 v okresoch SR medzi rokmi 2003 a 2013 
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Spotreba elektriny v MWh na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac 

v okresoch SR v roku 2003 
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Spotreba elektriny v MWh na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac 

v okresoch SR v roku 2011 
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Zmena spotreby elektriny v MWh na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac 

v okresoch SR medzi rokmi 2003 a 2011 
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Spotreba motorovej nafty v tonách na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac 

v okresoch SR v roku 2003 
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Spotreba motorovej nafty v tonách na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac 

v okresoch SR v roku 2011 
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Zmena spotreby motorovej nafty v tonách na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 

a viac v okresoch SR medzi rokmi 2003 a 2011 
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Spotreba vykurovacích olejov v tonách na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 

a viac v okresoch SR v roku 2003 
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Spotreba vykurovacích olejov v tonách na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 

a viac v okresoch SR v roku 2011 
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Zmena spotreby vykurovacích olejov v tonách na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 

20 a viac v okresoch SR medzi rokmi 2003 a 2011 
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Spotreba tepla v GJ na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac v okresoch SR 

v roku 2003 
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Spotreba tepla v GJ na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac v okresoch SR 

v roku 2011 
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Zmena spotreby tepla v GJ na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac 

v okresoch SR medzi rokmi 2003 a 2011 
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Spotreba čierneho uhlia, hnedého uhlia, koksu v tonách na 1 km2 za podniky s počtom 

zamestnancov 20 a viac v okresoch SR v roku 2003 
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Spotreba čierneho uhlia, hnedého uhlia, koksu v tonách na 1 km2 za podniky s počtom 

zamestnancov 20 a viac v okresoch SR v roku 2011 
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Zmena spotreby čierneho uhlia, hnedého uhlia, koksu v tonách na 1 km2 za podniky 

s počtom zamestnancov 20 a viac v okresoch SR medzi rokmi 2003 a 2011 
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Spotreba zemného plynu v tis. m3 na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac 

v okresoch SR v roku 2003 
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Spotreba zemného plynu v tis. m3 na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac 

v okresoch SR v roku 2011 
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Zmena spotreby zemného plynu v tis. m3 na 1 km2 za podniky s počtom zamestnancov 20 

a viac v okresoch SR medzi rokmi 2003 a 2011 
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Súhrnné hodnotenie za TC4 
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1.5. TC5 PODPORA PRISPÔSOBOVANIA SA ZMENE KLÍMY, PREDCHÁDZANIE 

A  RIADENIE RIZIKA 
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Podiel poľnohospodárskeho pôdneho fondu z celkovej výmery okresu v roku 2003 v % 

 

Podiel poľnohospodárskeho pôdneho fondu z celkovej výmery okresu v roku 2012 v % 
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Rozdiel podielov poľnohospodárskeho pôdneho fondu z celkovej výmery okresu v % medzi 

rokmi 2003 a 2012 
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Podiel ornej pôdy z celkovej výmery okresu v roku 2003 v % 

 

Podiel ornej pôdy z celkovej výmery okresu v roku 2012 v % 
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Rozdiel podielov ornej pôdy z celkovej výmery okresu v % medzi rokmi 2003 a 2012 

 

Podiel lesnej pôdy z celkovej výmery okresu v roku 2003 v % 

 



251 

 

Podiel lesnej pôdy z celkovej výmery okresu v roku 2012 v % 

 

Rozdiel podielov lesnej pôdy z celkovej výmery okresu v % medzi rokmi 2003 a 2012 
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Podiel územia zasiahnutého extrémnou vodnou eróziou z celkovej výmery okresu v % 

 

Podiel územia zasiahnutého extrémnou veternou eróziou z celkovej výmery okresu v % 
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Podiel územia zasiahnutého vysokou náchylnosťou na zosúvanie z celkovej výmery okresu 

v % 
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Súhrnné hodnotenie za TC5 
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1.6. TC6 ZACHOVANIE A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A PODPORA 

EFEKTÍVNEHO VYUŽÍVANIA ZDROJOV 
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Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu v okresoch SR v kg na 1 obyvateľa 

v roku 2005 
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Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu v okresoch SR v kg na 1 obyvateľa 

v roku 2012 
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Zmeny v množstvách vyprodukovaného komunálneho odpadu v okresoch SR v kg na 1 

obyvateľa medzi rokmi 2005 a 2012 

 



259 

 

Podiel zneškodňovania komunálnych odpadov skládkovaním v okresoch SR v roku 2005 

v % 
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Podiel zneškodňovania komunálnych odpadov skládkovaním v okresoch SR v roku 2012 

v % 
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Zmena podielov zneškodňovania komunálnych odpadov skládkovaním v okresoch SR 

v medzi rokmi 2005 a 2012 v % 
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Podiel materiálovo zhodnocovaného komunálneho odpadu v okresoch SR v roku 2005 v % 

 

Podiel materiálovo zhodnocovaného komunálneho odpadu v okresoch SR v roku 2012 v % 
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Zmena podielov materiálovo zhodnocovaného komunálneho odpadu v okresoch SR v % 

medzi rokmi 2005 a 2012 
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Počet environmentálnych záťaží v okresoch SR 

 

Počet hydroelektrárni v okresoch SR 
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Počet stredísk horskej záchrannej služby v okresoch 

 

Podiel chránených území NATURA2000 z celkovej rozlohy okresov SR v % 
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Súhrnné hodnotenie za TC6 
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1.7. TC7 PODPORA UDRŽATEĽNEJ DOPRAVY A ODSTRAŇOVANIE PREKÁŽOK 

V KĽÚČOVÝCH SIEŤOVÝCH INFRAŠTRUKTÚRACH 
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Podiel obyvateľov s dostupnosťou na diaľnicu, resp. rýchlostnú komunikáciu do 15 km v % 

(r. 2012) 
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Podiel obyvateľov s dostupnosťou k železnici* do 30 km v % (r. 2012) 

 
*Pozn.: Dostupnosť obcí k železničným staniciam, v ktorých zastavujú vlaky kategórie EC, EN a IC a vlaky kategórie 

Ex do 30 km. 
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Podiel obyvateľov s dostupnosťou k prístavom* do 80 km v % (r. 2012) 

 
*Pozn.: Dostupnosť k nákladným resp. osobným prístavom do 80 km. Pri výpočte boli do analýzy zahrnuté okrem 

slovenských prístavov (Bratislava, Komárno a Štúrovo) aj relevantné zahraničné prístavy (Budapešť, Győr – Gönyű 

a Viedeň). 
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Súhrnné hodnotenie za TC7 
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1.8. TC8 PODPORA UDRŽATEĽNOSTI A KVALITY ZAMESTNANOSTI A MOBILITY 

PRACOVNEJ SILY 
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Miera evidovanej nezamestnanosti v SR v r. 2001 (december, v %)  

 

Miera evidovanej nezamestnanosti v SR v r. 2008 (december, v %) 
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Miera evidovanej nezamestnanosti v SR v r. 2012 (december, v %) 

 

Zmena miery evidovanej nezamestnanosti v SR v rokoch 2001-2008 (p.b.) 
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Zmena miery evidovanej nezamestnanosti v SR v rokoch 2008-2012 (p.b.) 
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Podiel nezamestnaných vo veku 15-24 na celkovom počte nezamestnaných v SR v r. 2001 

(december, v %) 
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Podiel nezamestnaných vo veku 15-24 na celkovom počte nezamestnaných v SR v r. 2008 

(december, v %) 
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Podiel nezamestnaných vo veku 15-24 na celkovom počte nezamestnaných v SR v r. 2012 

(december, v %) 
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Zmena podielu nezamestnaných vo veku 15-24 na celkovom počte nezamestnaných v SR 

v rokoch 2001-2008 (p.b.) 
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Zmena podielu nezamestnaných vo veku 15-24 na celkovom počte nezamestnaných v SR 

v rokoch 2008-2012 (p.b.) 
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Podiel nezamestnaných vo veku 50+ na celkovom počte nezamestnaných v SR v r. 2001 

(december, v %) 
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Podiel nezamestnaných vo veku 50+ na celkovom počte nezamestnaných v SR v r. 2008 

(december, v %) 
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Podiel nezamestnaných vo veku 50+ na celkovom počte nezamestnaných v SR v r. 2012 

(december, v %) 
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Zmena podielu nezamestnaných vo veku 50+ na celkovom počte nezamestnaných v SR 

v rokoch 2001-2008 (p.b.) 
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Zmena podielu nezamestnaných vo veku 50+ na celkovom počte nezamestnaných v SR 

v rokoch 2008-2012 (p.b.) 
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Súhrnné hodnotenie za TC8 
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1.9. TC9 PODPORA SOCIÁLNEHO ZAČLENENIA, BOJ PROTI CHUDOBE A AKEJKOĽVEK 

DISKRIMINÁCII 
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Podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovom počte nezamestnaných v SR v r. 2008 

(december, v %) 
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Podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovom počte nezamestnaných v SR v r. 2012 

(december, v %) 
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Zmena podielu dlhodobo nezamestnaných na celkovom počte nezamestnaných v SR 

v rokoch 2008-2012 (p.b.) 
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Počet miest v zariadeniach pre seniorov na 1 000 obyv. (2008)  

 

Počet miest v zariadeniach pre seniorov na 1 000 obyv. (2012) 
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Index vývoja počtu miest v zariadeniach pre seniorov na 1 000 obyv. v rokoch 2008 – 2012 

(%) 
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Počet miest v domovoch sociálnych služieb pre dospelých na 1 000 obyv. (2008) 

 

Počet miest v domovoch sociálnych služieb pre dospelých na 1 000 obyv. (2012) 
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Index vývoja počtu miest v domovoch sociálnych služieb pre dospelých na 1 000 obyv. 

v rokoch 2008 – 2012 (%) 
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Počet miest v domovoch sociálnych služieb pre deti na 1 000 obyv. (2008) 

 

Počet miest v domovoch sociálnych služieb pre deti na 1 000 obyv. (2012) 
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Index vývoja počtu miest v domovoch sociálnych služieb pre deti na 1 000 obyv. v rokoch 

2008 – 2012 (%) 
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Podiel obyvateľov rómskej národnosti v roku 2001 (%) (SODB 2001) 

 

Podiel obyvateľov rómskej národnosti v roku 2011 (%) (SODB 2011) 
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Súhrnné hodnotenie za TC9 
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Vybrané ukazovatele z Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013 

 

Kartogramy a grafy boli spracované na základe údajov z Atlasu rómskych komunít 

na Slovensku 2013, ktorý spracovalo Regionálne centrum Rozvojového programu OSN 

pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov v Bratislave (UNDP) v spolupráci so Združením 

miest a obcí Slovenska, Prešovskou univerzitou v Prešove a Úradom splnomocnenca vlády SR 

pre rómske komunity. Do zoznamu obcí s prítomnosťou rómskych komunít boli zaradené 

všetky mestá a obce, v ktorých sa odhadovala prítomnosť minimálne 30 obyvateľov 

vnímaných okolím ako Rómovia alebo prítomnosť minimálne 30 občanov, ktorí deklarovali 

rómsku národnosť (v prípade SODB 2011). V obciach v ktorých sa dotazníkový prieskum 

nerealizoval, boli odhadované počty nižšie ako vyššie uvedená minimálna hranica (v prípade 

agregovaných údajov za okresy Bytča, Námestovo a Tvrdošín odhadované počty rómskych 

obyvateľov boli nižšie ako minimálna hranica). 

Tieto ukazovatele neboli zahrnuté do výpočtu súhrnného hodnotenia za TC9. 
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Podiel Rómov na celkovom počte obyvateľov v okrese 

 
Pozn.: Stĺpcový graf – Mestá Bratislava a Košice boli sledované ako jedna obec (nie na úrovni okresov či 

mestských častí), z tohto dôvodu stĺpcový graf neuvádzame. 

Zdroj: vlastné spracovanie AUREX spol. s r.o. na základe údajov: počet rómskych obyvateľov z Atlasu rómskych 

komunít na Slovensku 2013; počet obyvateľov a obcí – ŠÚ SR – stav k 31.12. 2012  
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Podiel obcí s rómskym obyvateľstvom na celkovom počte obcí okresu 

 
Pozn.: no data – Mestá Bratislava a Košice boli sledované ako jedna obec (nie na úrovni okresov či mestských 

častí), z tohto dôvodu je výpočet tohto ukazovateľa irelevantný. 

Zdroj: vlastné spracovanie AUREX spol. s r.o. na základe údajov: počet obcí s rómskou komunitou z Atlasu 

rómskych komunít na Slovensku 2013, počet obcí – ŠÚ SR – stav k 31.12. 2012  
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Podiel obcí s rómskym obyvateľstvom na celkovom počte obcí s rómskou komunitou v SR 

 
Pozn.: no data – Mestá Bratislava a Košice boli sledované ako jedna obec (nie na úrovni okresov či mestských 

častí), z tohto dôvodu je výpočet tohto ukazovateľa nerelevantný. 

Zdroj: vlastné spracovanie AUREX spol. s r.o. na základe údajov z Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013 
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Podiel Rómov v okrese na celkovom počte Rómov v SR 

 
Zdroj: vlastné spracovanie AUREX spol. s r.o. na základe údajov z Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013 
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Podiel Rómov na celkovom počte obyvateľov obcí s rómskym obyvateľstvom (v %) 
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Podiel Rómov bývajúcich rozptýlene (medzi majoritou v obci) (v %) 

 

Podiel Rómov bývajúcich v koncentráciách vo vnútri obce (v %) 
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Podiel Rómov bývajúcich koncentrovane na okraji obce (v %) 

 

Podiel Rómov bývajúcich v segregovaných koncentráciách (v %) 
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Počet rómskych pedagogických asistentov v školstve spolu (MŠ, ZŠ (1-4), organizované ZŠ, 

špeciálne ZŠ) 
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Podiel rómskych pedagogických asistentov v školstve (MŠ, ZŠ (1-4), organizované ZŠ, 

špeciálne ZŠ) na 1 000 Rómov v okrese 
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Podiel Rómskych poslancov obecného zastupiteľstva obcí s rómskym obyvateľstvom 

v okrese (%) 
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Podiel registrovaných nezamestnaných Rómov na celkovom počte registrovaných 

nezamestnaných obcí s rómskym obyvateľstvom v okrese (%) 
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Počet rómskych podnikateľov/firiem obcí s rómskym obyvateľstvom v okrese 

 

Počet aktívnych (rómskych) živnostníkov obcí s rómskym obyvateľstvom v okrese 
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Podiel rómskych podnikateľov a aktívnych (rómskych) živnostníkov na 1000 Rómov obcí 

s rómskym obyvateľstvom v okrese (%) 
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1.10. TC10 INVESTOVANIE DO VZDELANIA, ZRUČNOSTÍ A CELOŽIVOTNÉHO 

VZDELÁVANIA 
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Počet žiakov na základných školách na 1000 obyv. (2008) 

 

Počet žiakov na základných školách na 1000 obyv. (2012) 

 



315 

 

Index vývoja počtu žiakov na základných školách na 1000 obyv. v rokoch 2008 – 2012 (%) 

 

Počet žiakov na stredných školách na 1000 obyv. (2008) 
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Počet žiakov na stredných školách na 1000 obyv. (2012) 

 

Index vývoja počtu žiakov na stredných školách na 1000 obyv. v rokoch 2008 – 2012 (%) 
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Podiel študentov na vysokých školách na celkovom počte VŠ študentov v SR v r. 2008 (%) 

 

Podiel študentov na vysokých školách na celkovom počte VŠ študentov v SR v r. 2012 (%)  
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Zmena podielu študentov na vysokých školách na celkovom počte VŠ študentov v SR 

v rokoch 2008 – 2012 (p.b.) 

 



319 

 

Podiel obyvateľov vo veku 30-34 rokov s VŠ vzdelaním v r. 2011 (%) 

 

Súhrnné hodnotenie za TC10 
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1.11. TC11 POSILNENIE INŠTITUCIONÁLNYCH KAPACÍT ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY 

A ZAINTERESOVANÝCH STRÁN A EFEKTIVITY VEREJNEJ SPRÁVY 
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Počet zamestnancov vo verejnej správe v r. 2002 

 

Počet zamestnancov vo verejnej správe v r. 2012 
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Index vývoja počtu zamestnancov vo verejnej správe v rokoch 2002 -  2012 (%) 

 

Podiel zamestnancov vo verejnej správe na celkovom počte zamestnancov v r. 2002 (%) 
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Podiel zamestnancov vo verejnej správe na celkovom počte zamestnancov v r. 2012 (%) 
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Zmena podielu zamestnancov vo verejnej správe na celkovom počte zamestnancov 

v rokoch 2002 – 2012 (p.b.) 
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Súhrnné hodnotenie za TC11 
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1.12. PO1 PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE PRIAZNIVÉ PRE INOVÁCIE 

Súhrnné hodnotenie za PO1 
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1.13. PO2 INFRAŠTRUKTÚRA PRE HOSPODÁRSKY RAST A TVORBU PRACOVNÝCH MIEST 

Súhrnné hodnotenie za PO2 
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1.14. PO3 ROZVOJ ĽUDSKÉHO KAPITÁLU A ZLEPŠENIE ÚČASTI NA TRHU PRÁCE 

Súhrnné hodnotenie za PO3 
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1.15. PO4 UDRŽATEĽNÉ A EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV 

Súhrnné hodnotenie za PO4 
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1.16. PO5 MODERNÁ A PROFESIONÁLNA VEREJNÁ SPRÁVA 

Súhrnné hodnotenie za PO5 
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PRÍLOHA Č. 2 – KARTOGRAMY ZA OBLASŤ DEMOGRAFIE 

V prílohe sú uvedené kartogramy za oblasť demografie s tým, že jednotlivé demografické 

charakteristiky sú sledované v dvoch časových horizontoch 2001 a 2012.  
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PRÍLOHA Č. 3 – PRÍLOHY KU KAPITOLE Č. 5 „SÍDELNÁ ŠTRUKTÚRA 

A PARTNERSKÁ DOHODA SR NA ROKY 2014 - 2020“ 
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Zoznamy obcí podľa jednotlivých typov územných celkov ťažísk osídlenia 

vymedzených v KURS 

Centrá osídlenia 

 

Centrá mimo skupín: 

Bratislava, Košice 

 

Centrá prvej skupiny: 

Banská Bystrica, Nitra, Prešov, Žilina, Trenčín, Trnava 

Martin, Nové Zámky, Poprad, Zvolen 

 

Centrá druhej skupiny: 

Bardejov, Čadca, Dunajská Streda, Humenné, Komárno, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, 

Michalovce, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, Rimavská Sobota, Ružomberok, Spišská 

Nová Ves, Topoľčany, Trebišov 

Brezno, Dolný Kubín, Galanta, Kežmarok, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Púchov, 

Rožňava, Senica, Vranov nad Topľou, Žiar nad Hronom 

 

Centrá tretej skupiny: 

Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Detva, Dubnica nad Váhom, Hlohovec, Kysucké 

Nové Mesto, Malacky, Myjava, Levoča, Partizánske, Senec, Skalica, Stará Ľubovňa, Šaľa, 

Snina, Svidník 

Bojnice, Bytča, Fiľakovo, Gelnica, Handlová, Hnúšťa, Holíč, Ilava, Kolárovo, Kráľovský Chlmec, 

Kremnica, Krupina, Liptovský Hrádok, Medzilaborce, Modra, Moldava nad Bodvou, 

Námestovo, Nová Baňa, Rajec, Revúca, Sabinov, Sečovce, Sereď, Stropkov, Svit, Šamorín, 

Šahy, Štúrovo, Šurany, Trstená, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Veľký Meder, 

Vráble, Vysoké Tatry, Zlaté Moravce 

 

Centrá štvrtej skupiny: 

Dobšiná, Dudince, Giraltovce, Hriňová, Hurbanovo, Krompachy, Lipany, Nová Dubnica, 

Poltár, Rajecké Teplice, Sobrance, Spišská Belá, Spišské Podhradie, Stará Turá, Stupava, 

Tisovec, Tornaľa, Trenčianske Teplice, Turzovka, Veľké Kapušany, Vrútky, Žarnovica, 

Želiezovce 

 

Centrá piatej skupiny: 

Beluša, Brezová pod Bradlom, Čierna nad Tisou, Dvory nad Žitavou, Gbely, Hanušovce nad 

Topľou, Jelšava, Krásno nad Kysucou, Leopoldov, Medzev, Modrý Kameň, Nemšová, Nováky, 

Oščadnica, Podolínec, Sládkovičovo, Sliač, Smižany, Spišská Stará Ves, Strážske, Svätý Jur, 

Šaštín-Stráže, Tlmače, Veľký Šariš, Vrbové 
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Mestské oblasti 

 

Mestské oblasti sú podľa KURS 2001 v znení Zmien a doplnkov č. 1 KURS 2011 vymedzené 

nasledovnými obcami okolo krajských miest. 

 

Mestská oblasť mesta Bratislava: 

Bratislava, Malacky, Plavecký Štvrtok, Láb, Zohor, Stupava, Borinka, Marianka, Kostolište, 

Lozorno, Záhorská Ves, Vysoká pri Morave, Jablonové 

Modra, Pezinok, Limbach, Svätý Jur, Šenkvice, Viničné, Slovenský Grob, Vinosady 

Senec, Kalinkovo, Hamuliakovo, Dunajská Lužná, Rovinka, Miloslavov, Most pri Bratislave, 

Zálesie, Malinovo, Ivanka pri Dunaji, Nová Dedinka, Veľký Biel, Chorvátsky Grob, 

Bernolákovo, Tomášov 

 

Mestská oblasť mesta Trnava: 

Jaslovské Bohunice, Špačince, Malženice, Bohdanovce nad Trnavou, Šelpice, Trnava, Bučany, 

Zvončín, Brestovany, Dolné Lovčice, Zavar, Biely Kostol, Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč, 

Ružindol, Suchá nad Parnou 

 

Mestská oblasť mesta Trenčín: 

Skalka nad Váhom, Trenčín, Trenčianska Teplá, Zamarovce, Kostolná - Záriečie, Soblahov, 

Veľké Bierovce, Trenčianska Turná 

 

Mestská oblasť mesta Nitra: 

Jelšovce, Zbehy, Čakajovce, Nitra, Lužianky, Nitrianske Hrnčiarovce, Malý Lapáš, Veľký Lapáš, 

Čechynce, Ivanka pri Nitre  

 

Mestská oblasť mesta Žilina: 

Žilina, Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš, Rosina, 

Lietavská Lúčka, Višňové 

 

Mestská oblasť mesta Banská Bystrica: 

Špania Dolina, Selce, Harmanec, Banská Bystrica, Kordíky, Nemce, Riečka, Tajov, Kynceľová, 

Králiky, Malachov, Badín, Horné Pršany, Vlkanová, Dolný Harmanec, Hronsek, Slovenská 

Ľupča 

 

Mestská oblasť mesta Prešov: 

Veľký Šariš, Fintice, Kapušany, Prešov, Malý Šariš, Župčany, Vyšná Šebastová, Ľubotice, 

Kojatice, Teriakovce, Ruská Nová Ves, Rokycany, Bzenov, Dulova Ves, Haniska, Záborské, 

Kendice, Petrovany, Drienov, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Kokošovce, Zlatá Baňa, 

Podhradík, Svinia 
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Mestská oblasť mesta Košice: 

Košice, Trebejov, Sokoľ, Družstevná pri Hornáde, Budimír, Vajkovce, Rozhanovce, 

Beniakovce, Nižný Klátov, Hrašovík, Košické Oľšany, Bukovec, Baška, Sady nad Torysou, Malá 

Ida, Košická Polianka, Vyšná Hutka, Nižná Hutka, Veľká Ida, Kokšov - Bakša, Valaliky, Haniska, 

Geča, Čaňa, Sokoľany, Seňa, Bočiar, Belža, Kechnec, Milhosť, Kostoľany nad Hornádom 
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Jadrové pásma ťažísk osídlenia prvej úrovne 

 

Jadrové pásma ťažísk osídlenia prvej úrovne podľa KURS 2001 v znení Zmien a doplnkov č. 1 

KURS 2011 zahrnujú okrem obcí ležiacich okolo krajských miest, aj obce ležiace okolo 

bipolárnych jadier týchto ťažísk, konkrétne navyše obce okolo miest Martin a Zvolen 

 

Jadrové pásmo ťažiska osídlenia prvej úrovne okolo mesta Bratislava: 

Bratislava, Zohor, Stupava, Borinka, Marianka, Svätý Jur, Chorvátsky Grob, Bernolákovo, 

Ivanka pri Dunaji, Most pri Bratislave, Zálesie, Malinovo, Tomášov, Malinovo, Miloslavov, 

Rovinka, Dunajská Lužná, Kalinkovo, Hamuliakovo 

 

Jadrové pásmo ťažiska osídlenia prvej úrovne okolo mesta Trnava: 

Jaslovské Bohunice, Špačince, Malženice, Bohdanovce nad Trnavou, Šelpice, Trnava, Bučany, 

Zvončín, Brestovany, Dolné Lovčice, Zavar, Biely Kostol, Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč 

 

Jadrové pásmo ťažiska osídlenia prvej úrovne okolo mesta Trenčín: 

Skalka nad Váhom, Trenčín, Trenčianska Teplá, Zamarovce, Kostolná - Záriečie, Soblahov, 

Veľké Bierovce, Trenčianska Turná 

 

Jadrové pásmo ťažiska osídlenia prvej úrovne okolo mesta Nitra: 

Jelšovce, Zbehy, Čakajovce, Nitra, Alekšince, Nitra, Lužianky, Nitrianske Hrnčiarovce, Malý 

Lapáš, Veľký Lapáš, Čechynce, Ivanka pri Nitre, Branč 

 

Jadrové pásmo ťažiska osídlenia prvej úrovne okolo miest Žilina a Martin: 

Sučany, Lipovec, Turčianske Kľačany, Vrútky, Martin, Bystrička, Dražkovce, Diaková, Košťany 

nad Turcom, Žabokreky, Žilina, Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, 

Bitarová, Hôrky, Mojš, Rosina, Lietavská Lúčka, Višňové 

 

Jadrové pásmo ťažiska osídlenia prvej úrovne okolo miest Banská Bystrica a Zvolen: 

Špania Dolina, Selce, Harmanec, Banská Bystrica, Kordíky, Nemce, Riečka, Tajov, Kynceľová, 

Králiky, Malachov, Badín, Horné Pršany, Vlkanová, Sliač, Zvolen, Kováčová, Lieskovec, Budča, 

Zvolen, Michalková 

 

Jadrové pásmo ťažiska osídlenia prvej úrovne okolo mesta Prešov: 

Veľký Šariš, Fintice, Kapušany, Prešov, Malý Šariš, Župčany, Vyšná Šebastová, Ľubotice, 

Kojatice, Teriakovce, Ruská Nová Ves, Rokycany, Bzenov, Dulova Ves, Haniska, Záborské, 

Kendice 

 

Jadrové pásmo ťažiska osídlenia prvej úrovne okolo mesta Košice: 

Košice, Trebejov, Sokoľ, Družstevná pri Hornáde, Budimír, Vajkovce, Rozhanovce, 

Beniakovce, Nižný Klátov, Hrašovík, Košické Oľšany, Bukovec, Baška, Sady nad Torysou, Malá 
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Ida, Košická Polianka, Vyšná Hutka, Nižná Hutka, Veľká Ida, Kokšov - Bakša, Valaliky, Haniska, 

Geča, Čaňa, Sokoľany, Seňa, Bočiar, Belža, Kechnec, Milhosť 
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Prímestské pásma ťažísk osídlenia prvej úrovne 

 

Prímestské pásma ťažísk osídlenia prvej úrovne sú podľa KURS 2001 v znení Zmien 

a doplnkov č. 1 KURS 2011 vymedzené nasledovnými obcami okolo jadier. 

 

Prímestské pásmo bratislavsko-trnavského ťažiska osídlenia prvej úrovne: 

Bratislava, Zohor, Stupava, Borinka, Marianka, Svätý Jur, Chorvátsky Grob, Bernolákovo, 

Ivanka pri Dunaji, Most pri Bratislave, Zálesie, Malinovo, Tomášov, Vlky, Malinovo, 

Miloslavov, Rovinka, Dunajská Lužná, Kalinkovo, Hamuliakovo 

Malacky, Plavecký Štvrtok, Láb, Plavecký Štvrtok, Vysoká pri Morave, Jablonové, Lozorno, 

Častá, Dubová, Modra, Píla, Pezinok, Budmerice, Vištuk, Jablonec, Vinosady, Limbach, 

Báhoň, Šenkvice, Viničné, Slovenský Grob, Kaplna, Blatné, Igram, Senec, Veľký Biel, Nová 

Dedinka, Kráľová pri Senci, Tureň, Boldog, Kostolná pri Dunaji, Hrubý Šúr 

Jaslovské Bohunice, Špačince, Malženice, Bohdanovce nad Trnavou, Šelpice, Trnava, Bučany, 

Zvončín, Brestovany, Dolné Lovčice, Zavar, Biely Kostol, Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč 

Janíky, Čakany, Štvrtok na Ostrove, Hubice, Oľdza, Hviezdoslavov, Mierovo, Lehnice, 

Šamorín, Kvetoslavov, Veľká Paka, Trnávka, Macov, Báč, Dobrohošť, Kyselica, Vojka nad 

Dunajom, Sereď, Šintava, Dolná Streda, Trakovice, Siladice, Dolné Dubové, Radošovce, Dolná 

Krupá, Boleráz, Suchá nad Parnou, Ružindol, Cífer, Šúrovce, Križovany nad Dudváhom, 

Vlčkovce, Opoj, Majcichov, Slovenská Nová Ves, Voderady 

 

Prímestské pásmo trenčianskeho ťažiska osídlenia prvej úrovne: 

Skalka nad Váhom, Trenčín, Trenčianska Teplá, Zamarovce, Kostolná - Záriečie, Soblahov, 

Veľké Bierovce, Trenčianska Turná 

Ilava, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Nemšová, Hrabovka, Trenčianske Teplice, Petrova 

Lehota, Opatovce, Motešice, Neporadza, Trenčianske Stankovce, Mníchova Lehota, 

Trenčianske Mitice, Trenčianske Jastrabie 

 

Prímestské pásmo nitrianskeho ťažiska osídlenia prvej úrovne: 

Jelšovce, Zbehy, Čakajovce, Nitra, Alekšince, Nitra, Lužianky, Nitrianske Hrnčiarovce, Malý 

Lapáš, Veľký Lapáš, Čechynce, Ivanka pri Nitre, Branč 

Lefantovce, Výčapy - Opatovce, Šurianky, Jelenec, Čab, Ľudovítová, Podhorany, Žirany, 

Kolíňany, Veľké Zálužie, Pohranice, Lehota, Hosťová, Čeľadice, Dolné Obdokovce, Jarok, 

Babindol, Golianovo, Cabaj - Čápor, Malý Cetín, Svätoplukovo, Veľký Cetín, Mojmírovce, 

Štefanovičová 

 

Prímestské pásmo žilinsko-martinského ťažiska osídlenia prvej úrovne: 

Sučany, Lipovec, Turčianske Kľačany, Vrútky, Martin, Bystrička, Dražkovce, Diaková, Košťany 

nad Turcom, Žabokreky, Žilina, Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, 

Bitarová, Hôrky, Mojš, Rosina, Lietavská Lúčka, Višňové 

Kysucké Nové Mesto, Povina, Rudina, Radoľa, Lopušné Pažite, Rudinka, Snežnica, Turany, 

Turčianska Štiavnička, Trebostovo, Sklabinský Podzámok, Valča, Trnovo, Sklabiňa, Turčiansky 
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Peter, Dolný Kalník, Záborie, Horný Kalník, Turčianske Jaseno, Príbovce, Belá - Dulice, 

Necpaly, Benice, Rakovo, Ležiachov, Divina, Svederník, Žilina, Dolný Hričov, Nededza, 

Gbeľany, Varín, Krasňany, Dolný Hričov, Brezany, Lietava, Podhorie, Strečno, Stráňavy, 

Nezbudská Lúčka, Lietavská Svinná - Babkov, Porúbka, Turie, Rajecké Teplice 

 

Prímestské pásmo banskobystricko-zvolenského ťažiska osídlenia prvej úrovne: 

Špania Dolina, Selce, Harmanec, Banská Bystrica, Kordíky, Nemce, Riečka, Tajov, Kynceľová, 

Králiky, Malachov, Badín, Horné Pršany, Vlkanová, Sliač, Zvolen, Kováčová, Lieskovec, Budča, 

Zvolen, Michalková 

Staré Hory, Baláže, Priechod, Slovenská Ľupča, Môlča, Horná Mičiná, Oravce, Čerín, Dolná 

Mičiná, Hronsek, Sebedín - Bečov, Sielnica, Železná Breznica, Lukavica, Veľká Lúka, Tŕnie, 

Sliač, Turová, Zvolenská Slatina, Ostrá Lúka, Breziny, Podzámčok 

 

Prímestské pásmo košicko-prešovského ťažiska osídlenia prvej úrovne: 

Veľký Šariš, Fintice, Kapušany, Prešov, Malý Šariš, Župčany, Vyšná Šebastová, Ľubotice, 

Kojatice, Teriakovce, Ruská Nová Ves, Rokycany, Bzenov, Dulova Ves, Haniska, Záborské, 

Kendice 

Demjata, Tulčík, Chmeľovec, Proč, Podhorany, Záhradné, Šarišská Trstená, Gregorovce, 

Čelovce, Fulianka, Nemcovce, Medzany, Lada, Svinia, Lipníky, Lažany, Chminianska Nová Ves, 

Šarišská Poruba, Trnkov, Okružná, Chmiňany, Podhradík, Ondrašovce, Brežany, Bajerov, 

Kokošovce, Radatice, Janov, Petrovany, Abranovce, Suchá Dolina, Žehňa, Ľubovec, 

Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce, Pečovská Nová 

Ves, Jakubovany, Sabinov, Hubošovce, Uzovce, Šarišské Michaľany, Ostrovany, Daletice 

 

Košice, Trebejov, Sokoľ, Družstevná pri Hornáde, Budimír, Vajkovce, Rozhanovce, 

Beniakovce, Nižný Klátov, Hrašovík, Košické Oľšany, Bukovec, Baška, Sady nad Torysou, Malá 

Ida, Košická Polianka, Vyšná Hutka, Nižná Hutka, Veľká Ida, Kokšov - Bakša, Valaliky, Haniska, 

Geča, Čaňa, Sokoľany, Seňa, Bočiar, Belža, Kechnec, Milhosť 

Košická Belá, Malá Lodina, Veľká Lodina, Obišovce, Kysak, Ploské, Nová Polhora, Kráľovce, 

Chrastné, Vyšný Klátov, Trsťany, Hýľov, Bidovce, Ďurďošík, Nováčany, Olšovany, Ďurkov, 

Šemša, Hodkovce, Ruskov, Vyšný Čaj, Paňovce, Blažice, Nižný Čaj, Slanec, Bohdanovce, 

Rákoš, Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa, Čečejovce, Cestice, Ždaňa, Gyňov, Komárovce, Trstené pri 

Hornáde, Perín - Chym, Nižný Lánec 
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Ťažiská osídlenia prvej úrovne 

 

Ťažiská osídlenia prvej úrovne sú podľa KURS 2001 v znení Zmien a doplnkov č. 1 KURS 2011 

vymedzené nasledovnými obcami okolo jadier. 

 

Bratislavsko-trnavské ťažisko osídlenia 

Bratislava, Zohor, Stupava, Borinka, Marianka, Gajary, Kostolište, Suchohrad, Jakubov, 

Kuchyňa, Záhorská Ves, Pernek, Záhorie, Závod, Studienka, Veľké Leváre, Malé Leváre, 

Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník, Malacky, Plavecký Štvrtok, Láb, 

Plavecký Štvrtok, Vysoká pri Morave, Jablonové, Lozorno, Svätý Jur, Doľany, Štefanová, 

Častá, Dubová, Modra, Píla, Pezinok, Budmerice, Vištuk, Jablonec, Vinosady, Limbach, 

Báhoň, Šenkvice, Viničné, Slovenský Grob, Chorvátsky Grob, Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, 

Most pri Bratislave, Zálesie, Malinovo, Tomášov, Vlky, Malinovo, Miloslavov, Rovinka, 

Dunajská Lužná, Kalinkovo, Hamuliakovo, Čataj, Reca, Hrubá Borša, Hurbanova Ves, Kaplna, 

Blatné, Igram, Senec, Veľký Biel, Nová Dedinka, Kráľová pri Senci, Tureň, Boldog, Kostolná pri 

Dunaji, Hrubý Šúr, Zlaté Klasy, Nový Život, Čenkovce, Blahová, Bellova Ves, Zlaté Klasy, Horná 

Potôň, Orechová Potôň, Michal na Ostrove, Veľké Blahovo, Vydrany, Jahodná, Dunajský 

Klátov, Malé Dvorníky, Holice, Blatná na Ostrove, Veľké Dvorníky, Vieska, Rohovce, 

Kráľovičove Kračany, Kostolné Kračany, Lúč na Ostrove, Kútniky, Povoda, Horný Bar, Dolný 

Bar, Vrakúň, Jurová, Trstená na Ostrove, Bodíky, Baka, Gabčíkovo, Janíky, Čakany, Štvrtok na 

Ostrove, Hubice, Oľdza, Hviezdoslavov, Mierovo, Lehnice, Šamorín, Kvetoslavov, Veľká Paka, 

Trnávka, Macov, Báč, Dobrohošť, Kyselica, Vojka nad Dunajom, Dunajská Streda 

 

Šalgočka, Zemianske Sady, Vinohrady nad Váhom, Pusté Sady, Pata, Veľký Grob, Abrahám, 

Hoste, Veľká Mača, Šoporňa, Pusté Úľany, Váhovce, Sládkovičovo, Gáň, Kajal, Veľké Úľany, 

Jánovce, Košúty, Čierny Brod, Jelka, Topoľnica, Matúškovo, Čierny Brod, Mostová, Horné 

Saliby, Čierna Voda, Čierny Brod, Dolné Saliby, Mostová, Vozokany, Tomášikovo, Sereď, 

Šintava, Dolná Streda, Galanta, Madunice, Jalšové, Ratkovce, Koplotovce, Červeník, Žlkovce, 

Leopoldov, Dolné Trhovište, Pastuchov, Horné Zelenice, Bojničky, Kľačany, Dolné Zelenice, 

Sasinkovo, Dvorníky, Trakovice, Siladice, Hlohovec, Ostrov, Dolný Lopašov, Vrbové, Kočín - 

Lančár, Chtelnica, Krakovany, Šterusy, Bašovce, Ducové, Veľké Orvište, Moravany nad 

Váhom, Trebatice, Borovce, Rakovice, Banka, Veselé, Ratnovce, Dubovany, Drahovce, Nižná, 

Veľké Kostoľany, Sokolovce, Pečeňady, Piešťany, Borský Svätý Jur, Sekule, Moravský Svätý 

Ján, Jaslovské Bohunice, Špačince, Malženice, Bohdanovce nad Trnavou, Šelpice, Trnava, 

Bučany, Zvončín, Brestovany, Dolné Lovčice, Zavar, Biely Kostol, Hrnčiarovce nad Parnou, 

Zeleneč, Naháč, Trstín, Dechtice, Horná Krupá, Kátlovce, Horné Dubové, Smolenice, Lošonec, 

Bíňovce, Horné Orešany, Dolné Orešany, Košolná, Dlhá, Borová, Pavlice, Dolné Dubové, 

Radošovce, Dolná Krupá, Boleráz, Suchá nad Parnou, Ružindol, Cífer, Šúrovce, Križovany nad 

Dudváhom, Vlčkovce, Opoj, Majcichov, Slovenská Nová Ves, Voderady 

 

Trenčianske ťažisko osídlenia 

Vršatské Podhradie, Mikušovce, Krivoklát, Pruské, Tuchyňa, Dulov, Bohunice, Ladce, 

Kameničany, Slavnica, Bolešov, Sedmerovec, Košeca, Borčice, Horná Poruba, Ilava, Dubnica 

nad Váhom, Nová Dubnica, Bošáca, Moravské Lieskové, Haluzice, Dolné Srnie, Beckov, 

Trenčianske Bohuslavice, Nové Mesto nad Váhom, Kočovce, Považany, Skalka nad Váhom, 
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Trenčín, Trenčianska Teplá, Zamarovce, Kostolná - Záriečie, Soblahov, Veľké Bierovce, 

Trenčianska Turná, Horné Srnie, Horná Súča, Dolná Súča, Drietoma, Chocholná - Velčice, 

Ivanovce, Dolná Poruba, Melčice - Lieskové, Omšenie, Adamovské Kochanovce, Ivanovce, 

Bobot, Štvrtok, Krivosúd - Bodovka, Selec, Svinná, Veľká Hradná, Horňany, Dubodiel, 

Nemšová, Hrabovka, Trenčianske Teplice, Petrova Lehota, Opatovce, Motešice, Neporadza, 

Trenčianske Stankovce, Mníchova Lehota, Trenčianske Mitice, Trenčianske Jastrabie 

 

Nitrianske ťažisko osídlenia 

Jelšovce, Zbehy, Čakajovce, Nitra, Alekšince, Nitra, Lužianky, Nitrianske Hrnčiarovce, Malý 

Lapáš, Veľký Lapáš, Čechynce, Ivanka pri Nitre, Branč, Hruboňovo, Kapince, Nové Sady, Malé 

Zálužie, Lukáčovce, Rišňovce, Rumanová, Báb, Malé Chyndice, Nová Ves nad Žitavou, Veľké 

Chyndice, Klasov, Vráble, Paňa, Lúčnica nad Žitavou, Veľká Dolina, Vinodol, Žitavce, Poľný 

Kesov, Lefantovce, Výčapy - Opatovce, Šurianky, Jelenec, Čab, Ľudovítová, Podhorany, 

Žirany, Kolíňany, Veľké Zálužie, Pohranice, Lehota, Hosťová, Čeľadice, Dolné Obdokovce, 

Jarok, Babindol, Golianovo, Cabaj - Čápor, Malý Cetín, Svätoplukovo, Veľký Cetín, 

Mojmírovce, Štefanovičová, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom, 

Diakovce, Tešedíkovo, Hájske, Horná Kráľová, Močenok, Šaľa, Kostoľany pod Tribečom, 

Ladice, Neverice, Beladice, Slepčany 

 

Žilinsko-martinské ťažisko osídlenia 

Veľké Rovné, Kolárovice, Kotešová, Bytča, Predmier, Hlboké nad Váhom, Bytča, Jablonové, 

Maršová - Rašov, Súľov - Hradná, Čierne, Skalité, Raková, Svrčinovec, Oščadnica, Krásno nad 

Kysucou, Dunajov, Čadca, Ochodnica, Nesluša, Rudinská, Kysucký Lieskovec, Lodno, Horný 

Vadičov, Dolný Vadičov, Kysucké Nové Mesto, Povina, Rudina, Radoľa, Lopušné Pažite, 

Rudinka, Snežnica, Sučany, Lipovec, Turčianske Kľačany, Vrútky, Martin, Bystrička, 

Dražkovce, Diaková, Košťany nad Turcom, Žabokreky, Šútovo, Ratkovo, Nolčovo, Podhradie, 

Kláštor pod Znievom, Slovany, Ďanová, Folkušová, Laskár, Karlová, Blatnica, Socovce, 

Turčiansky Ďur, Turany, Turčianska Štiavnička, Trebostovo, Sklabinský Podzámok, Valča, 

Trnovo, Sklabiňa, Turčiansky Peter, Dolný Kalník, Záborie, Horný Kalník, Turčianske Jaseno, 

Príbovce, Belá - Dulice, Necpaly, Benice, Rakovo, Ležiachov, Ondrašová, Abramová, 

Moškovec, Blažovce, Mošovce, Jazernica, Borcová, Bodorová, Ivančiná, Malý Čepčín, 

Turčianske Teplice, Rakša, Háj, Žilina, Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, 

Bitarová, Hôrky, Mojš, Rosina, Lietavská Lúčka, Višňové, Dlhé Pole, Terchová, Lysica, Belá, 

Kotrčiná Lúčka, Hričovské Podhradie, Stráža, Paština Závada, Dolná Tižina, Zbyňov, Jasenové, 

Stránske, Konská, Malá Čierna, Kľače, Veľká Čierna, Rajec, Kunerad, Kamenná Poruba, Šuja, 

Ďurčiná, Rajec, Rajecká Lesná, Divina, Svederník, Žilina, Dolný Hričov, Nededza, Gbeľany, 

Varín, Krasňany, Dolný Hričov, Brezany, Lietava, Podhorie, Strečno, Stráňavy, Nezbudská 

Lúčka, Lietavská Svinná - Babkov, Porúbka, Turie, Rajecké Teplice 

 

Banskobystricko-zvolenské ťažisko osídlenia 

Špania Dolina, Selce, Harmanec, Banská Bystrica, Kordíky, Nemce, Riečka, Tajov, Kynceľová, 

Králiky, Malachov, Badín, Horné Pršany, Vlkanová, Donovaly, Dolný Harmanec, Brusno, 

Motyčky, Turecká, Pohronský Bukovec, Hiadeľ, Podkonice, Moštenica, Medzibrod, Lučatín, 

Ľubietová, Poniky, Strelníky, Povrazník, Dúbravica, Hrochoť, Staré Hory, Baláže, Priechod, 

Slovenská Ľupča, Môlča, Horná Mičiná, Oravce, Čerín, Dolná Mičiná, Hronsek, Sebedín - 
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Bečov, Ráztoka, Nemecká, Predajná, Valaská, Podbrezová, Hronec, Čierny Balog, Osrblie, 

Brezno, Hriňová, Detva, Dúbravy, Vígľaš, Stožok, Kriváň, Slatinské Lazy, Sliač, Zvolen, 

Kováčová, Lieskovec, Budča, Zvolen, Michalková, Očová, Bacúrov, Dubové, Dobrá Niva, 

Pliešovce, Sása, Babiná, Sielnica, Železná Breznica, Lukavica, Veľká Lúka, Tŕnie, Sliač, Turová, 

Zvolenská Slatina, Ostrá Lúka, Breziny, Podzámčok 

 

 

Košicko-prešovské ťažisko osídlenia 

Košice, Trebejov, Sokoľ, Družstevná pri Hornáde, Budimír, Vajkovce, Rozhanovce, 

Beniakovce, Nižný Klátov, Hrašovík, Košické Oľšany, Bukovec, Baška, Sady nad Torysou, Malá 

Ida, Košická Polianka, Vyšná Hutka, Nižná Hutka, Veľká Ida, Kokšov - Bakša, Valaliky, Haniska, 

Geča, Čaňa, Sokoľany, Seňa, Bočiar, Belža, Kechnec, Milhosť, Opiná, Bunetice, Kecerovský 

Lipovec, Vtáčkovce, Mudrovce, Kecerovce, Rankovce, Opátka, Boliarov, Herľany, Čižatice, 

Vyšná Kamenica, Bačkovík, Čakanovce, Zlatá Idka, Poproč, Jasov, Nižná Kamenica, Košický 

Klečenov, Rudník, Svinica, Slanské Nové Mesto, Debraď, Turňa nad Bodvou, Slančík, 

Drienovec, Mokrance, Moldava nad Bodvou, Dvorníky - Včeláre, Zádiel, Skároš, Kalša, Nový 

Salaš, Žarnov, Turnianska Nová Ves, Hosťovce, Peder, Slanská Huta, Chorváty, Janík, Buzica, 

Rešica, Košická Belá, Malá Lodina, Veľká Lodina, Obišovce, Kysak, Ploské, Nová Polhora, 

Kráľovce, Chrastné, Vyšný Klátov, Trsťany, Hýľov, Bidovce, Ďurďošík, Nováčany, Olšovany, 

Ďurkov, Šemša, Hodkovce, Ruskov, Vyšný Čaj, Paňovce, Blažice, Nižný Čaj, Slanec, 

Bohdanovce, Rákoš, Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa, Čečejovce, Cestice, Ždaňa, Gyňov, 

Komárovce, Trstené pri Hornáde, Perín - Chym, Nižný Lánec, Egreš, Čeľovce, Slivník, Nižný 

Žipov, Kuzmice, Brezina, Lastovce, Kazimír, Byšta, Michaľany 

 

Veľký Šariš, Fintice, Kapušany, Prešov, Malý Šariš, Župčany, Vyšná Šebastová, Ľubotice, 

Kojatice, Teriakovce, Ruská Nová Ves, Rokycany, Bzenov, Dulova Ves, Haniska, Záborské, 

Kendice, Terňa, Mošurov, Malý Slivník, Veľký Slivník, Pušovce, Štefanovce, Chmeľov, 

Bertotovce, Hendrichovce, Fričovce, Široké, Chminianske Jakubovany, Krížovany, Víťaz, 

Ovčie, Zlatá Baňa, Hrabkov, Žipov, Klenov, Kvačany, Sedlice, Lesíček, Miklušovce, Tuhrina, 

Mirkovce, Drienov, Lúčina, Brestov, Varhaňovce, Šarišské Bohdanovce, Demjata, Tulčík, 

Chmeľovec, Proč, Podhorany, Záhradné, Šarišská Trstená, Gregorovce, Čelovce, Fulianka, 

Nemcovce, Medzany, Lada, Svinia, Lipníky, Lažany, Chminianska Nová Ves, Šarišská Poruba, 

Trnkov, Okružná, Chmiňany, Podhradík, Ondrašovce, Brežany, Bajerov, Kokošovce, Radatice, 

Janov, Petrovany, Abranovce, Suchá Dolina, Žehňa, Ľubovec, Drienovská Nová Ves, 

Ličartovce, Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce, Hanigovce, Milpoš, Lúčka, Ľutina, 

Lipany, Jakovany, Sabinov, Červenica pri Sabinove, Bodovce, Drienica, Šarišské Sokolovce, 

Rožkovany, Dubovica, Červená Voda, Ratvaj, Jakubova Voľa, Uzovský Šalgov, Uzovské 

Pekľany, Ražňany, Renčišov, Jarovnice, Pečovská Nová Ves, Jakubovany, Sabinov, Hubošovce, 

Uzovce, Šarišské Michaľany, Ostrovany, Daletice, Radvanovce, Medzianky, Pavlovce, 

Hanušovce nad Topľou 
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Ťažiská osídlenia druhej úrovne 

 

Ťažiská osídlenia druhej úrovne sú podľa KURS 2001 v znení Zmien a doplnkov č. 1 KURS 

2011 vymedzené nasledovnými obcami okolo jadier. 

 

Ťažisko osídlenia považskobystricko-púchovské 

Považská Bystrica, Plevník - Drienové, Púchov, Nimnica, Streženice, Lednické Rovne, Dolné 

Kočkovce, Beluša, Visolaje 

 

Ťažisko osídlenia prievidzské 

Nitrianske Pravno, Pravenec, Poluvsie, Nedožery - Brezany, Lazany, Kanianka, Malá Čausa, 

Bojnice, Lipník, Chrenovec - Brusno, Prievidza, Jalovec, Veľká Čausa, Kocurany, Opatovce nad 

Nitrou, Ráztočno, Koš, Handlová, Sebedražie, Nováky, Lehota pod Vtáčnikom, Cigeľ, 

Zemianske Kostoľany 

 

Ťažisko osídlenia novozámocko-komárňanské 

Nesvady, Bajč, Imeľ, Hurbanovo, Vrbová nad Váhom, Martovce, Kameničná, Svätý Peter, 

Komárno, Chotín, Iža, Zlatná na Ostrove, Patince, Komjatice, Lipová, Šurany, Úľany nad 

Žitavou, Hul, Dolný Ohaj, Palárikovo, Bánov, Bešeňov, Nové Zámky, Dvory nad Žitavou, 

Zemné, Andovce, Komoča 

 

Ťažisko osídlenia liptovskomikulášsko-ružombersko-dolnokubínske 

Oravský Podzámok, Dolný Kubín, Veličná, Medzibrodie nad Oravou, Bziny, Oravská Poruba, 

Vyšný Kubín, Jasenová, Bobrovec, Liptovský Trnovec, Smrečany, Pavlova Ves, Liptovský 

Mikuláš, Prosiek, Konská, Liptovská Sielnica, Žiar, Bobrovček, Liptovské Beharovce, Bukovina, 

Bobrovník, Pavlova Ves, Trstené, Liptovský Ondrej, Veterná Poruba, Liptovský Mikuláš, 

Vlachy, Galovany, Partizánska Ľupča, Malatíny, Beňadiková, Ľubeľa, Gôtovany, Liptovský 

Hrádok, Závažná Poruba, Svätý Kríž, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Liptovský Peter, Podtureň, 

Dúbrava, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Uhorská Ves, Liptovská Porúbka, Lúčky, 

Kalameny, Valaská Dubová, Švošov, Lisková, Turík, Likavka, Liptovská Teplá, Ružomberok, 

Hubová, Bešeňová, Potok, Martinček, Liptovský Michal, Ivachnová, Sliače, Štiavnička, 

Liptovská Štiavnica, Ludrová 

 

Ťažisko osídlenia lučenecko-rimavskosobotské 

Stará Halič, Gregorova Vieska, Tomášovce, Vidiná, Lučenec, Veľké Dravce, Halič, Buzitka, 

Veľké Dravce, Boľkovce, Nitra nad Ipľom, Holiša, Šávoľ, Mikušovce, Panické Dravce, Prša, 

Trebeľovce, Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Fiľakovské Kováče, Fiľakovo, Rapovce, Biskupice, 

Belina, Kalinovo, Veľká Ves, Nové Hony, Pinciná, Rimavská Sobota, Kružno, Čerenčany, 

Zacharovce, Ožďany, Tomášovce, Rimavské Janovce, Husiná, Dolné Zahorany, Pavlovce, 

Jesenské 

 

Ťažisko osídlenia popradsko-spišskonovoveské 
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Spišská Belá, Krížová Ves, Rakúsy, Mlynčeky, Stráne pod Tatrami, Kežmarok, Malý Slavkov, 

Ľubica, Huncovce, Veľká Lomnica, Stará Lesná, Vrbov, Žakovce, Vlková, Abrahámovce, 

Levoča, Dravce, Dlhé Stráže, Spišský Štvrtok, Kurimany, Nová Lesná, Veľký Slavkov, Mlynica, 

Gerlachov, Štôla, Poprad, Batizovce, Mengusovce, Lučivná, Svit, Spišská Teplica, Švábovce, 

Hozelec, Gánovce, Hôrka, Jánovce, Vydrník 

Iliašovce, Letanovce, Arnutovce, Harichovce, Smižany, Spišské Tomášovce, Danišovce, 

Spišská Nová Ves, Odorín, Lieskovany, Markušovce, Teplička, Teplička, Hnilčík 

 

Ťažisko osídlenia michalovsko-vranovsko-humenské 

Ľubiša, Veľopolie, Brestov, Gruzovce, Udavské, Humenné, Lieskovec, Myslina, Kochanovce, 

Kamenica nad Cirochou, Topoľovka, Lackovce, Závadka, Hažín nad Cirochou, Hudcovce, 

Brekov, Jasenov, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Vyšný Kazimír, Benkovce, Ondavské Matiašovce, 

Čičava, Tovarné, Sedliská, Nižný Kručov, Vranov nad Topľou, Čaklov, Kladzany, Tovarnianska 

Polianka, Majerovce, Hencovce, Vechec, Kučín, Nižný Hrabovec, Kamenná Poruba, Sačurov, 

Dlhé Klčovo, Poša, Nižný Hrušov 

Strážske, Staré, Oreské, Pusté Čemerné, Trnava pri Laborci, Voľa, Vinné, Kusín, Jovsa, Kaluža, 

Klokočov, Nacina Ves, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Michalovce, Rakovec nad 

Ondavou, Lúčky, Zalužice, Suché, Pozdišovce, Moravany, Krásnovce, Zemplínska Široká, 

Trhovište, Šamudovce, Lastomír, Laškovce 
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Vývoj prírastkov / úbytkov obyvateľstva v krajských mestách a ich jadrových územiach  vymedzených podľa KURS 

 

 

1970-1980 1980-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 

jadrové pásmo BA 2 279 -3 038 24 -89 -33 -177 -2 -8 149 140 441 1 280 

 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 

 

1 125 520 870 1 127 1 446 1 784 1 976 2 142 2 392 364 2 220 

 

 

1970-1980 1980-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 

mesto Bratislava 74 327 61 938 4 458 2 130 1 991 1 277 235 -893 -1 848 -1 255 -947 -18 673 

 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 

 

-1 623 -1 516 -378 304 632 836 1 864 2 270 1 740 -19 609 2 397 

 
             

 

1970-1980 1980-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 

jadrové pásmo KE 1 751 727 172 208 115 106 476 320 315 233 294 991 

 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 

 

675 318 317 364 405 416 -2 925 453 511 1 118 515 

 

 

1970-1980 1980-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 

mesto Košice 52 813 32 792 2 541 1 185 1 041 988 691 564 -229 -67 206 -5 987 

 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 

 

-584 -228 -275 -135 -275 -359 -578 221 6 6 802 -524 
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1970-1980 1980-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 

jadrové pásmo PO -19 229 93 16 36 31 18 37 12 8 13 35 

 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 

 

21 8 31 16 17 29 6 38 28 47 37 

 

 

1970-1980 1980-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 

mesto Prešov 16 612 19 236 2 293 905 1 050 674 460 314 329 187 81 -1 272 

 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 

 

-300 -339 -380 -146 29 -152 -225 -80 -358 803 -286 

  

             

 

1970-1980 1980-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 

jadrové pásmo ZA 411 -838 53 59 10 33 191 16 12 47 58 168 

 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 

 

54 48 83 95 188 128 201 248 386 44 343 

 

 

1970-1980 1980-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 

mesto Žilina 15 628 13 886 1 169 606 687 312 126 112 30 -135 -139 -1 279 

 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 

 

-53 -69 -10 157 52 -107 -43 -75 -123 -3 614 -133 

 
             

 

1970-1980 1980-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 
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jadrové pásmo NR -1 104 -2 751 8 92 89 10 24 109 57 87 76 125 

 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 

 

77 193 166 142 164 211 -37 146 252 -274 215 

 

 

1970-1980 1980-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 

mesto Nitra 16 332 16 680 939 269 441 230 212 -23 -7 43 -16 -290 

 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 

 

-351 -237 -396 -570 -372 -356 -374 -378 -248 -4 569 -268 

 
             

 

1970-1980 1980-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 

jadrové pásmo BB 795 -795 127 59 64 68 78 34 106 146 55 105 

 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 

 

206 187 64 131 135 159 175 133 143 115 94 

 

 

1970-1980 1980-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 

mesto Banská Bystrica 17 939 21 010 633 244 166 178 133 -236 -351 -193 -272 -944 

 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 

 

-563 -532 -257 -423 -551 -264 -360 -116 -171 -44 -192 

  

             

 

1970-1980 1980-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 

jadrové pásmo TT -1 259 -1 255 63 -37 82 68 59 56 106 53 97 71 
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2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 

 

90 183 226 203 338 633 527 355 461 230 407 

 

 

1970-1980 1980-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 

mesto Trnava 19 074 7 987 617 285 378 174 11 -157 -201 -42 -121 605 

 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 

 

-418 -380 -348 -312 -362 -428 -312 -121 -237 -1 149 -146 

 
             

 

1970-1980 1980-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 

jadrové pásmo TN -65 -964 -74 38 -74 23 -44 2 -14 16 104 176 

 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 

 

155 153 189 184 140 138 154 112 180 159 70 

 

 

1970-1980 1980-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 

mesto Trenčín 10 845 6 856 801 119 599 525 167 213 -73 -5 -80 -1 240 

 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 

 

-441 -362 -201 -100 10 -1 67 -312 -111 -571 51 
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Absolútne a priemerné ročné prírastky obyvateľov krajských miest a ich jadrových území 

 

 

 

prírastky spolu v období priemerný ročný prírastok 

 

1970-

2012 

1970-

1991 

1991-

2001 

2001-

2012 

1991-

2012 

1991-

2001 

2001-

2012 

1991-

2012 

jadrové pásmo BA 16 932 -759 445 17 246 17 691 49 1437 842 

mesto Bratislava 109 657 136 265 5 148 -31 756 -26 608 572 -2646 -1267 

jadrové pásmo KE 7 875 2 478 2 239 3 158 5 397 249 263 257 

mesto Košice 90 609 85 605 6 920 -1 916 5 004 769 -160 238 

jadrové pásmo PO 787 210 264 313 577 29 26 27 

mesto Prešov 39 435 35 848 6 293 -2 706 3 587 699 -226 171 

jadrové pásmo ZA 2 038 -427 479 1 986 2 465 53 166 117 

mesto Žilina 26 985 29 514 2 768 -5 297 -2 529 308 -441 -120 

jadrové pásmo NR -1 923 -3 855 552 1 380 1 932 61 115 92 

mesto Nitra 26 691 33 012 2 088 -8 409 -6 321 232 -701 -301 

jadrové pásmo BB 2 384 0 737 1 647 2 384 82 137 114 

mesto Banská Bystrica 34 834 38 949 302 -4 417 -4 115 34 -368 -196 

jadrové pásmo TT 1 757 -2 514 547 3 724 4 271 61 310 203 

mesto Trnava 24 397 27 061 944 -3 608 -2 664 105 -301 -127 

jadrové pásmo TN 758 -1 029 -23 1 810 1 787 -3 151 85 

mesto Trenčín 16 756 17 701 2 266 -3 211 -945 252 -268 -45 
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Prírastky/úbytky obyvateľov v jadrových pásmach krajských miest 

 

 

priemerný ročný prírastok 

 

1991-2012 1991-2001 2001-2012 

jadrové pásmo BA 842 49 1437 

jadrové pásmo TT 203 61 310 

jadrové pásmo KE 257 249 263 

jadrové pásmo ZA 117 53 166 

jadrové pásmo TN 85 -3 151 

jadrové pásmo BB 114 82 137 

jadrové pásmo NR 92 61 115 

jadrové pásmo PO 27 29 26 
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Prírastky/úbytky obyvateľov krajských miest 

 

 

priemerný ročný prírastok 

 

1991-2012 1991-2001 2001-2012 

mesto Bratislava -1267 572 -2646 

mesto Nitra -301 232 -701 

mesto Žilina -120 308 -441 

mesto Banská Bystrica -196 34 -368 

mesto Trnava -127 105 -301 

mesto Trenčín -45 252 -268 

mesto Prešov 171 699 -226 

mesto Košice 238 769 -160 
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Saldo migrácie obyvateľstva sťahovaním za okresy v jednotlivých krajoch za 

roky 2001 – 2012 v počte obyvateľov36 

 

Saldo migrácie podľa krajov a za SR 

 

Územie saldo 2001 - 2012 

Slovenská republika 41 438 

Bratislavský kraj 36 630 

Trnavský kraj 19 798 

Nitriansky kraj 8 940 

Žilinský kraj -1 108 

Trenčiansky kraj -1 463 

Banskobystrický kraj -3 770 

Košický kraj -4 219 

Prešovský kraj -13 370 

 

 

 

 

 

                                                           

36  Údaje sú spracované z databázy SDB ŠÚ SR Saldo sťahovania 
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Bratislavský kraj saldo 2001 – 2012 

Okres Senec 17 665 

Okres Bratislava II 8 421 

Okres Malacky 6 743 

Okres Pezinok 6 166 

Okres Bratislava III 5 842 

Okres Bratislava IV 3 324 

Okres Bratislava I -1 432 

Okres Bratislava V -10 099 

Trnavský kraj saldo 2001 – 2012 

Okres Dunajská Streda 8 076 

Okres Galanta 4 215 

Okres Trnava 2 813 

Okres Piešťany 1 779 

Okres Senica 1 596 

Okres Skalica 1 460 

Okres Hlohovec -141 
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Trenčiansky kraj saldo 2001 – 2012 

Okres Trenčín 2 236 

Okres Nové Mesto nad Váhom 797 

Okres Púchov 59 

Okres Prievidza -339 

Okres Partizánske -516 

Okres Myjava -644 

Okres Bánovce nad Bebravou -738 

Okres Považská Bystrica -1 152 

Okres Ilava -1 166 

Nitriansky kraj saldo 2001 – 2012 

Okres Nitra 3 265 

Okres Komárno 2 084 

Okres Topoľčany 1 087 

Okres Nové Zámky 941 

Okres Levice 817 

Okres Šaľa 410 

Okres Zlaté Moravce 336 
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Žilinský kraj saldo 2001 – 2012 

Okres Žilina 2 861 

Okres Turčianske Teplice 766 

Okres Bytča 275 

Okres Liptovský Mikuláš -10 

Okres Ružomberok -33 

Okres Kysucké Nové Mesto -88 

Okres Tvrdošín -854 

Okres Martin -881 

Okres Námestovo -974 

Okres Dolný Kubín -1 016 

Okres Čadca -1 154 

 

 

Banskobystrický kraj saldo 2001 – 2012 

Okres Zvolen 545 

Okres Lučenec 417 

Okres Veľký Krtíš 300 

Okres Krupina 231 

Okres Poltár 38 

Okres Banská Štiavnica -121 

Okres Detva -198 

Okres Žiar nad Hronom -313 

Okres Žarnovica -409 

Okres Banská Bystrica -475 

Okres Revúca -906 

Okres Rimavská Sobota -1 290 

Okres Brezno -1 589 

   



372 

 

Prešovský kraj saldo 2001 – 2012 

Okres Prešov 192 

Okres Kežmarok -97 

Okres Medzilaborce -199 

Okres Levoča -265 

Okres Stropkov -562 

Okres Sabinov -635 

Okres Svidník -1 047 

Okres Vranov nad Topľou -1 160 

Okres Snina -1 205 

Okres Bardejov -1 774 

Okres Stará Ľubovňa -1 792 

Okres Humenné -1 875 

Okres Poprad -2 951 

 

Košický kraj saldo 2001 – 2012 

Okres Košice - okolie 6 649 

Okres Rožňava 215 

Okres Sobrance 209 

Okres Trebišov 184 

Okres Košice IV -295 

Okres Gelnica -598 

Okres Michalovce -698 

Okres Košice I -1 892 

Okres Spišská Nová Ves -2 078 

Okres Košice II -2 390 

Okres Košice III -3 525 
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Saldo migrácie na 1 000 obyvateľov za roky 2001 – 2012 za okresy 

 

Bratislavský kraj  

Okres Bratislava I -2,85 

Okres Bratislava II 6,40 

Okres Bratislava III 7,86 

Okres Bratislava IV 2,95 

Okres Bratislava V -7,15 

Okres Malacky 8,41 

Okres Pezinok 9,09 

Okres Senec 25,04 

Trnavský kraj 

 Okres Dunajská Streda 5,83 

Okres Galanta 3,70 

Okres Hlohovec -0,26 

Okres Piešťany 2,32 

Okres Senica 2,18 

Okres Skalica 2,58 

Okres Trnava 1,84 

Trenčiansky kraj 

 Okres Bánovce nad Bebravou -1,62 

Okres Ilava -1,59 

Okres Myjava -1,90 

Okres Nové Mesto nad 

Váhom 1,05 

Okres Partizánske -0,91 

Okres Považská Bystrica -1,49 

Okres Prievidza -0,20 

Okres Púchov 0,11 

Okres Trenčín 1,65 

Nitriansky kraj 

 Okres Komárno 1,63 

Okres Levice 0,58 

Okres Nitra 1,67 

Okres Nové Zámky 0,53 

Okres Šaľa 0,63 

Okres Topoľčany 1,23 

Okres Zlaté Moravce 0,65 

Žilinský kraj 

 Okres Bytča 0,74 

Okres Čadca -1,04 

Okres Dolný Kubín -2,15 

Okres Kysucké Nové Mesto -0,22 

Okres Liptovský Mikuláš -0,01 

Okres Martin -0,75 

Okres Námestovo -1,40 

Okres Ružomberok -0,05 

Okres Turčianske Teplice 3,83 

Okres Tvrdošín -2,00 

Okres Žilina 1,52 

Banskobystrický kraj 

 Okres Banská Bystrica -0,36 

Okres Banská Štiavnica -0,60 

Okres Brezno -2,05 

Okres Detva -0,50 

Okres Krupina 0,85 

Okres Lučenec 0,47 

Okres Poltár 0,14 

Okres Revúca -1,86 

Okres Rimavská Sobota -1,29 

Okres Veľký Krtíš 0,54 

Okres Zvolen 0,67 

Okres Žarnovica -1,25 
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Okres Žiar nad Hronom -0,54 

Prešovský kraj 

 Okres Bardejov -1,93 

Okres Humenné -2,42 

Okres Kežmarok -0,12 

Okres Levoča -0,68 

Okres Medzilaborce -1,34 

Okres Poprad -2,35 

Okres Prešov 0,10 

Okres Sabinov -0,94 

Okres Snina -2,58 

Okres Stará Ľubovňa -2,89 

Okres Stropkov -2,24 

Okres Svidník -2,62 

Okres Vranov nad Topľou -1,24 

Košický kraj 

 Okres Gelnica -1,60 

Okres Košice I -2,32 

Okres Košice II -2,47 

Okres Košice III -9,73 

Okres Košice IV -0,43 

Okres Košice - okolie 4,92 

Okres Michalovce -0,53 

Okres Rožňava 0,29 

Okres Sobrance 0,75 

Okres Spišská Nová Ves -1,81 

Okres Trebišov 0,15 

 

 

Hodnoty sú vypočítané na základe údajov zo ŠÚ SR z každoročne vydávaných publikácií 

Pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike. 
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