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Vážení čtenáři, 

předkládáme Vám páté číslo elektronického periodika REGIONÁLNÍ DISPARITY.  

Když  jsme v roce 2007 vydávali první  číslo, bylo naším cílem připravit periodikum úrovně „working 
papers“, v němž bychom odbornou veřejnost průběžně  informovali o výsledcích řešení výzkumného 
úkolu  základního  výzkumu  „Regionální  disparity  v územním  rozvoji  České  republiky“,  který  je  na 
Ekonomické fakultě VŠB‐TU Ostrava řešen v letech 2007 – 2010. 

V průběhu roku 2008 došlo k rozšíření obsahového záběru také na problematiku regionální politiky, 
regionálního  rozvoje  a  využívání  strukturálních  fondů  Evropské  unie  ve  prospěch  rozvoje  regionů 
České republiky, vytvořili jsme si okruh recenzentů – expertů na územní problematiku, kteří posuzují 
příspěvky  před  jejich  zveřejněním,  což  v současné  době  již  vytváří  podmínky,  aby  se  z našeho 
periodika stal plnohodnotný recenzovaný elektronický časopis.  

I nadále  chceme  v časopise  vytvářet dostatečný prostor pro publikování příspěvků  zaměřených na 
teorii  a  metodologii  územního  rozvoje,  rádi  bychom  ale  také  dali  dostatečný  prostor  aplikačně 
orientovaným příspěvkům regionální a municipální praxe. 

Od čtvrtého čísla dáváme prostor také zahraničním autorům, píšícím česky, slovensky nebo anglicky. 
Věříme, že to náš časopis obohatí a pro naše čtenáře jej učiní ještě zajímavějším. 

Minulé  číslo  bylo  monotematicky  zaměřeno  na  dobře  hodnocené  příspěvky  z mezinárodního 
vědeckého  semináře  „Regionální disparity  –  jejich pojetí  klasifikace  a měření“,  který  se uskutečnil 
v závěru minulého roku v Šilheřovicích. V tomto čísle  jsou prezentovány  ještě tři zajímavé příspěvky 
z tohoto semináře, doplněné o dva příspěvky slovenských autorů. 

V dalším  čísle bychom  rádi dali prostor  řešitelům výzkumného programu MMR „WD – výzkum pro 
potřeby  řešení  regionálních  disparit“,  ale  také  již  rádi  uvítáme  příspěvky  z české  nebo  zahraniční 
regionální manažerské praxe. 

Zájemci  o  publikování  v  našem  časopise  se  mohou  obracet  na  vedoucí  redaktorku  Moniku 
Šeděnkovou (email: monika.sedenkova@vsb.cz).  
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REGIONÁLNÍ DISPARITY VE FINANČNÍ DOSTUPNOSTI NÁJEMNÍHO BYDLENÍ 
 
Autor: 
 

 

 
 
Mgr. Martina Mikeszová1 
 

 

ABSTRAKT 

Příspěvek  se  zaměřuje na  analýzu  regionálních disparit  ve  finanční dostupnosti nájemního bydlení 

v České  republice. V  příspěvku  je  diskutována  problematika měření  finanční  dostupnosti  bydlení  i 

nedostupnosti  zdrojů  dat;  z toho  důvodu  byla  také  použita  alternativní metodika měření  finanční 

dostupnosti bydlení,  jež se vypořádává s nedostatkem dat. Dále příspěvek ukazuje výsledky analýzy 

regionálních  disparit  ve  finanční  dostupnosti  nájemního  bydlení  v letech  2000  –  2006.  Cílem 

příspěvku je zejména zjistit, zda se disparity mezi regiony a mezi různými typy domácností zvyšovaly 

nebo snižovaly. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

finanční dostupnost bydlení, nájemní bydlení, regionální disparity 

ABSTRACT 

The paper addresses an analysis of  regional disparities  in  rental housing affordability  in  the Czech 

Republic.  In  the paper,  the  issue of measuring housing  affordability  and  the  lack of  relevant data 

set(s)  are  discussed;  therefore,  alternative methodological  approach  for measurement  of  housing 

affordability  that  makes  it  possible  to  overcome  the  problem  of  insufficient  data  was  used. 

Additionally,  the  paper  shows  selected  results  of  analysis  of  regional  disparities  in  rental  housing 

affordability  in  the Czech Republic  in  the period 2000 – 2006. The aim of  the paper  is  to discover 

whether the disparities have been growing or shrinking among regions and among different types of 

households. 

KEYWORDS 

housing affordability, regional disparities, rental housing 

ÚVOD 

Regiony  v ČR  (kraje)  mezi  sebou  vykazují  disparity  především  v  ekonomické  výkonnosti  (podílu 

regionů na tvorbě HDP) a vývoji zaměstnanosti, přičemž regionální rozdíly se prohlubovaly zejména 

v 90.  letech  (Hampl  2001,  Blažek,  Csank  2007).  Tento  vývoj  byl  způsoben  zásadními  změnami  ve 

společnosti i v ekonomice, ke kterým došlo během transformačního období, i jako reakce na umělou 

nivelizační  politiku  v  období  před  rokem  1989.  K  dynamickým  změnám  regionální  diferenciace 

docházelo  zejména  ve  druhé  polovině  90.  let,  po  roce  2000  již  regionální  disparity  oscilují  kolem 

                                                            
1
   Příspěvek byl vytvořen v rámci projektu „Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření 

na snížení regionálních disparit“ podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD‐05‐07‐3 
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dosažené  hladiny  a  dochází  ke  stabilizaci  nové  regionální  struktury  ČR  (Blažek,  Csank  2007).  Tyto 

regionální rozdíly v ekonomické výkonnosti regionů  jsou nepochybně také provázané s regionálními 

disparitami ve vybavení infrastrukturou, vzdělávacími podmínkami i podmínkami bydlení.  

Mnohé odborné publikace zaměřující se na analýzu a popis změn v oblasti bydlení a reforem v oblasti 

bytové  politiky  v  průběhu  ekonomické  transformace  v  ČR  (např.  Lux  et  al.  2002,  Lux,  Sunega, 

Kostelecký, Čermák, Košinár 2004, Donner 2006, Lux, Sunega 2006, Lux 2007) ukázaly, že ekonomické 

změny  v ČR  měly,  mimo  jiné,  za  následek  podstatné  kvantitativní  i  kvalitativní  změny  v  oblasti 

nabídky  bydlení  (zejména  v  rozsahu  i  formě  nové  bytové  výstavby)  i  ve  výši  a  distribuci  výdajů 

domácností na bydlení. Relativní výdaje  českých domácností na bydlení  (definovány  jako průměrný 

podíl  výdajů  na  bydlení  na  celkových  měsíčních  výdajích  domácnosti)  rostly  v  průběhu  celého 

transformačního období, konkrétně z 11 % v roce 1990 na 22 % v roce 2003 (Lux, Sunega, Kostelecký, 

Čermák, Montag 2005). Z pravidelného monitoringu  i analýz výdajů českých domácností na bydlení 

(Sunega  2003,  Lux  &  Burdová  2000,  Lux  2002,  Lux  et  al.  2002)  je  zřejmé,  že  výdaje  na  bydlení 

ukrajovaly  stále  větší  podíl  z  celkového  koláče  spotřebních  výdajů  českých  domácností  a  staly  se 

hlavní  výdajovou  položkou  českých  domácností.  Mimo  to,  po  roce  2000  došlo  k  podstatnému 

zvyšování  nerovností  ve  výši  relativních  výdajů  na  bydlení  mezi  nejchudšími  a  nejbohatšími 

domácnostmi (Lux, Sunega, Kostelecký, Čermák, Montag 2005: 169). 

Ve  výši  tržních  cen  vlastnického  a  družstevního  bydlení,  a  též  ve  výši  tzv.  tržního  nájemného,  se 

postupně objevily značné regionální rozdíly (zejména v rozdílu v průměrné výši cen bydlení a nájmů 

mezi Prahou  a  zbytkem  ČR),  které  mají  pravděpodobně  přímý  vliv  na  vytvoření  a  zvyšování 

regionálních disparit ve  finanční dostupnosti bydlení.  I přes  tuto skutečnost nebyly disparity dosud 

důsledně  zmapovány  a  analyzovány. V  rámci projektu  „Regionální disparity  v dostupnosti bydlení, 

jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit“2 byl proto řešen 

jeden z prvních dílčích cílů, kterým byla kvantifikace a deskripce vývoje finanční dostupnosti bydlení a 

vývoje regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro jednotlivé kraje NUTS 3 a mezi nimi 

v letech  2000  –  2006.  Cílem  analýz  bylo  zmapovat  vývoj  finanční  dostupnosti  nájemního  i 

vlastnického  bydlení  v jednotlivých  krajích  ČR  v letech  2000  –  2006  pro  různé  typy  domácností, 

postihnout  vývoj  regionálních  rozdílů  ve  finanční  dostupnosti  bydlení  a  následně  identifikovat 

domácnosti  potencionálně  ohrožené  finanční  nedostupností  bydlení3.  Tento  příspěvek  se  věnuje 

zejména  speciální metodice  výpočtu  indikátorů  finanční dostupnosti,  která byla  speciálně  vyvinuta 

týmem  socioekonomie  bydlení  Sociologického  ústavu  AV  ČR  pro  analýzu  regionálních  disparit  ve 

finanční  dostupnosti  bydlení,  a  zároveň  ukazuje  vybrané  výsledky  analýzy  finanční  dostupnosti 

nájemního bydlení. 

1.  METODOLOGIE MĚŘENÍ FINANČNÍ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ  

Při měření finanční dostupnosti bydlení se standardně používají čtyři indikátory finanční dostupnosti 

(Hulchanski 1995, Garnett 2000, Hui 2001). Pro  finanční dostupnost nájemního bydlení  jsou  to  tzv. 

míra  zatížení,  tj.  indikátor podílu  čistého nájemného nebo  výdajů na bydlení na  celkových  čistých 

                                                            
2
   Projekt „Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit“ 

je řešen v rámci programu „WD – Výzkum pro řešení regionálních disparit“ financovaném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Na první 

části projektu, která zahrnovala zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení, se podílel tým socioekonomie bydlení 

Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. s pomocí Institutu regionálních informací, s.r.o. 
3
   Podrobné výsledky analýz včetně metodiky měření finanční dostupnosti bydlení byly zveřejněny v knize Regionální rozdíly v dostupnosti 

bydlení v České republice (Lux, Kuda eds. 2008).  
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příjmech domácnosti a rezidální příjem, který  je roven částce celkového  čistého příjmu domácnosti 

sníženého o výdaje na bydlení a o částku životního minima nezbytnou k úhradě ostatních základních 

životních potřeb jednotlivých členů domácnosti. Při měření finanční dostupnosti vlastnického bydlení 

je  používán  indikátor  price‐to‐income  ratio  (poměřující  průměrné/mediánové  ceny  prodávaného 

bydlení a průměrné/mediánové roční čisté příjmy domácností, P/I) nebo lending multiplier (ukazující 

poměr celkové sumy, kterou domácnost zaplatí v rámci splátek úvěrů na bydlení, k celkovým čistým 

ročním příjmům domácnosti, LM). Žádný z uvedených indikátorů však není zcela oproštěn od potřeby 

normativního stanovení určité limitní hranice, jejíž překročení indikuje skutečnost, že stávající bydlení 

je  již pro danou domácnost  finančně nedostupné – například určení maximální míry  zatížení nebo 

minimálního  reziduálního  příjmu.  Stanovení  určité  hranice  únosnosti  je  jen  obtížně  vědecky 

odůvodnitelné, podobně jako každý jiný normativní soud. 

Normativita při určení hranice únosnosti  je  jen  jedním z problémů při měření a hodnocení  finanční 

dostupnosti bydlení. Všechny indikátory používané pro měření, jak je bydlení finančně dostupné pro 

různé  skupiny  domácností  v  různých  částech  země,  se musí  rovněž  vyrovnávat  se  skutečností,  že 

analýza  prostých  výdajů  na  bydlení  nezohledňuje  dostatečně  kvalitu  samotného  bydlení,  velikost 

užívaného  bydlení,  ochranu  nájemních  práv  a  ostatní  s  bydlením  související  náklady  (náklady 

dojížďky).  Vysoká míra  zatížení  (tedy  na  první  pohled  problém  s  finanční  dostupností  bydlení)  u 

některých domácností bydlících například v nájemním bydlení, nemusí být způsobena  jejich nízkým 

příjmem nebo obecnou vysokou úrovní nákladů na bydlení, ale pouze tím, že tyto domácnosti bydlí v 

příliš  luxusních a/nebo příliš velkých bytech neodpovídajících velikosti  jejich domácností  (například 

dvoučlenná domácnost bydlí ve  čtyřpokojovém bytě), u kterých  je  také vyžadováno vyšší nájemné. 

Pokud  by  se  takové  domácnosti  přestěhovaly  do  „přiměřeného“  bydlení  (které  nelze  než  opět 

definovat normativně), pak by  jejich míra zatížení mohla výrazněji poklesnout na hodnoty, které  již 

nejsou hodnoceny  jako neúnosné nebo problémové. Prostý „neupravený“ výpočet míry zatížení tak 

může  podávat  zkreslený  obraz  o  tom,  kolik  domácností  je  skutečně  v  nouzi  z  pohledu  finanční 

dostupnosti  bydlení.  Indikátory  používané  pro  měření  finanční  dostupnosti  bydlení  se  s  tímto 

problémem musí  vypořádat,  jinak  odráží  spíše  defekty  na  daném  trhu  s  bydlením  než  skutečné 

disparity ve finanční dostupnosti bydlení.  

Analýza vývoje finanční dostupnosti bydlení je navíc v českém prostředí v mnoha ohledech specifická. 

Je tomu zejména proto, že míra ochrany před nepříznivým vývojem na trhu bydlení je mezi českými 

domácnostmi  rozdělena  nerovněji,  než  je  tomu  ve  vyspělých  zemích.  V  průběhu  ekonomické 

transformace  se  z  hlediska  přístupu  k  bydlení  (socio‐ekonomického  pohledu)  u  nás,  stejně  jako  v 

jiných  tranzitivních zemích, v zásadě vyprofilovaly dva základní  segmenty  trhu. „Dědictví“ důsledků 

bytové politiky z minulého režimu a pokračování v regulaci nájemného (resp. nedostatečná reforma v 

oblasti nájemního bydlení) a privatizace obecních bytů za zvýhodněných cenových podmínek po roce 

1989  jsou  hlavními  příčinami  rozdělení  české  společnosti  z  hlediska  přístupu  k  bydlení  a  rovněž 

z hlediska finanční dostupnosti bydlení do dvou hlavních zřetelně oddělených (i když přesně jen velmi 

těžko definovatelných) skupin: skupiny domácností užívajících výhod „privilegovaného“ bydlení, kam 

náleží lidé hradící regulované nájemné, lidé, kteří si pořídili vlastní nebo družstevní bydlení ještě před 

rokem 1989 a  lidé, kteří měli možnost koupit si vlastní bydlení při privatizaci obecních bytů, během 

které  byly  a  dosud  jsou  byty  prodávány  i  hluboko  pod  úrovní  tržních  cen;  a  segment 

„neprivilegovaného“  bydlení,  ve  kterém  bydlí  lidé  hradící  z  důvodu  samotné  regulace  nájemného 

zbytečně vysoké  tržní nájemné  (Lux, Sunega 2002) a kteří  z důvodu  časově omezených nájemních 

smluv  a  zcela  volného  způsobu  stanovení  nájemného  (prvotního  i  opětovného)  užívají  slabší 

legislativní ochrany před jednáním pronajímatelů, lidé označovaní někdy jako „nebydlící“ (manželé po 
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rozvodu  nebo  dospělé  děti,  které  jsou  z  důvodu  nízkých  příjmů  a  nemožnosti  dědictví  „privilegií“ 

nuceni žít v nechtěném soužití s jinou domácností), a lidé, kteří si pořídili vlastní či družstevní bydlení 

za tržních podmínek a uhradili trhem určenou cenu.  

Na rozdíl od  jiných sociálních nerovností byla tato segmentace  (a z ní plynoucí sociální nerovnost v 

přístupu  k  bydlení)  vytvořena  nikoliv  působením  tržních  sil,  ale  realitou  zásadní  ekonomické 

transformace a aktivitou státu a obcí, centrální a lokální bytovou politikou, a to i v jiných tranzitivních 

zemích  (Lux  ed.  2003).  Proto  by  analýza  vývoje  finanční  dostupnosti  bydlení měla  být  prováděna 

zvlášť  pro  „privilegovaný“  a  zvlášť  pro  „neprivilegovaný“  sektor  bydlení.  Pro  účel  relevantního 

zmapování vývoje finanční dostupnosti bydlení i vývoje regionálních disparit ve finanční dostupnosti 

bydlení v ČR budou analýzy prováděny zvlášť pro jednotlivé právní typy bydlení (nájemní a vlastnické 

bydlení),  zvlášť  pro  „privilegovaný“  a  „neprivilegovaný“  segment  trhu,  zvlášť  pro  jednotlivé  typy 

domácností a s využitím konceptu „přiměřeného“ bydlení (tj. bydlení odpovídajícího velikosti daného 

typu domácnosti). Z důvodu nedostatku  informací o „privilegovaném“ sektoru vlastnického bydlení 

(privatizovaný  bytový  fond)  se  ovšem  naše  analýza  omezí  pouze  na  „privilegovaný“  a 

„neprivilegovaný“ sektor nájemního bydlení a „neprivilegovaný“ sektor vlastnického bydlení. 

V  České  republice  neexistuje  takový  datový  soubor,  který  by  umožnil  jednoduchou  analýzu 

regionálních  disparit  ve  finanční  dostupnosti  bydlení,  tj.  analýzu  skutečných  disparit  na  základě 

znalosti konkrétních domácností s jejich konkrétními výdaji a příjmy. Ačkoliv pro celorepublikovou (či 

lépe omezenou celorepublikovou) výpověď o finanční dostupnosti bydlení je možné využít datového 

souboru  Českého  statistického  úřadu  (ČSÚ)  Statistika  rodinných  účtů,  vzhledem  k  velikosti 

dotázaného  vzorku  a  kvalitě  výběru  (jedná  se  o  kvótní  výběr)  ji  není možné  použít  pro  analýzu 

regionálních disparit. Tento nedostatek přitom není jediný. V České republice chybí relevantní data o 

příjmech domácností; Statistiku rodinných účtů nelze pro tento účel rovněž použít. Nezbývá tedy jiná 

možnost než pro účel modelování příjmu domácnosti využít jiné zdroje, například regionální statistiku 

cen práce (RSCP).  

Za účelem zmapování regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení byl proto použit alternativní postup, 

který lze shrnout do sedmi bodů:  

1. Vytvoření typologie domácností 

2. Výpočet čistých příjmů domácností 

3. Vytvoření typologie bydlení 

4. Stanovení průměrných tržních cen a průměrných tržních nájmů 

5. Přiřazení typu bydlení k typu domácnosti 

6. Výpočet indikátorů finanční dostupnosti bydlení 

7. Zmapování regionálních disparit. 

V prvním  kroku byly definovány  typy domácností na  základě  tří  kriterií:  ekonomické  aktivity  členů 

domácnosti,  kategorie  zaměstnání  ekonomicky  aktivních  členů  domácnosti  a  velikosti  a  složení 

domácnosti. Kvůli velkému počtu  různých kombinací  těchto kritérií bylo nutné vyřadit pro analýzu 

nevhodné  nebo  marginálně  zastoupené4  typy  domácností  (dle  SLDB  2001).  Výsledná  typologie 

obsahuje 60 typů domácností, které reprezentují zhruba 66 % všech českých domácností. Vedle toho 

                                                            
4 
  Zejména byly vyřazeny domácnosti podnikatelů, neboť nemáme k dispozici regionální data o jejich příjmech. Zároveň byly také vyřazeny 

mnohé marginálně zastoupené domácnosti např. domácnosti důchodců s dětmi. 
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byly  také na  základě analýzy dat  ze SLDB 2001 definovány  čtyři kategorie velikosti bytu  (1+1, 2+1, 

3+1, 4+1), které byly následně přiřazeny k jednotlivým  typům domácností podle počtu  jejích  členů 

(přiměřené  bydlení).  Například  jednočlenným  domácnostem  bylo  přiřazeno  bydlení  v bytě  1+1 

(1+kk).  Indikátory  finanční dostupnosti bydlení pro  jednotlivé typy domácností byly poté vypočteny 

za pomocí dat o čistých průměrných příjmech domácností odhadnutých softwarovou simulací daní a 

dávek  na  datech  regionální  hrubé  příjmové  statistiky  Českého  statistického  úřadu  (hrubé  mzdy 

zaměstnanců), datech Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva  financí týkajících se státní 

sociální  podpory,  a  za  pomocí  dat  o  průměrných  tržních  nájmech,  průměrných  maximálních 

regulovaných nájmech a průměrných cenách bytů v jednotlivých  českých regionech v letech 2000 – 

2006  zjištěných  Institutem  regionálních  informací,  s.r.o.  Výdaje  na  energie,  vodu  a  ostatní  služby 

spojené  s bydlením  nebyly  v indikátorech  zohledněny,  neboť  podrobná  regionální  data  o  těchto 

nákladech domácností nejsou k dispozici a zároveň můžeme předpokládat, že tyto výdaje se výrazně 

regionálně neliší (zejména ve srovnání s regionálními rozdíly v cenách bytů a v nájmech). 

Z vypočtených  indikátorů  finanční dostupnosti bydlení byla vytvořena databáze  zahrnující data pro 

všech  60  typů  domácností  ve všech  krajích  od  roku  2000  do  roku  2006.  Při  analýze  regionálních 

disparit ve  finanční dostupnosti nájemního  i vlastnického bydlení  jsme  se  zaměřili na dvě  základní 

úrovně zkoumání regionálních rozdílů: na vývoj regionálních rozdílů a vývoj rozdílů mezi konkrétními 

kraji  a  následně  na  proměny  v zastoupení  domácností  v různě  definovaných  kategorií  finanční 

dostupnosti bydlení  v jednotlivých  krajích, přičemž  regionální disparity byly  analyzovány  zvlášť pro 

segment  „privilegovaného“  nájemního  bydlení  a  „neprivilegovaného“  nájemního  a  vlastnického 

bydlení. 

Jelikož  je  velmi  obtížné  a  nepřehledné  sledovat  vývoj  indikátorů  finanční  dostupnosti  pro  každý  z 

šedesáti  typů  domácností,  byl  jednak  sledován  vývoj  průměrných  hodnot  indikátorů  finanční 

dostupnosti za úhrn všech domácnosti v daném kraji a na druhé straně byly pomocí klastrové analýzy 

vygenerovány  4  shluky  domácností,  které  se  vyznačují  obdobnou  hodnotou  vybraného  indikátoru 

finanční  dostupnosti  bydlení,  a  následně  byl  sledován  vývoj  finanční  dostupnosti  pro  tyto  shluky 

domácností. Dalším úhlem pohledu  zkoumání  regionálních disparit  ve finanční dostupnosti bydlení 

bylo  testování  hypotézy,  zda  se  rozdíly  mezi  regiony  v čase  snižují  či  zvyšují.  Pro  vyhodnocení 

regionálních  disparit  a  jejich  vývoje  v  čase  byly  použity  jak  standardní  statistické míry  variability, 

kterými jsou rozptyl, směrodatná odchylka a variační koeficient, tak Gini koeficient i tzv. koeficient ß‐

konvergence,  jež  je  používán  v ekonomii  a  obecně  vypovídá  o  tom,  zda  chudá  ekonomika  roste 

rychleji než bohatá (např. Barro, Sala‐i‐Martin 1991).  

Druhou úrovní mapování regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení bylo zkoumání vývoje 

zastoupení  domácností  dle  různých  kategorií  finanční  dostupnosti  bydlení  na  celkovém  počtu 

domácností  v daném  kraji.  Na  základě  různě  definovaných  výší maximálně  únosné míry  zatížení 

nájemným,  reziduálního příjmu, maximálních  výší hodnoty P/I  i na  základě bonity domácností pro 

poskytnutí  úvěru  na  „přiměřené“  bydlení  z hlediska  bank  byly  identifikovány  domácnosti  s velmi 

nízkou  finanční  dostupností.  Skutečné  zastoupení  těchto  domácností  v jednotlivých  krajích  bylo 

kvantifikováno podle SLDB 2001 a porovnáno v jednotlivých letech. 

2.  ANALÝZA FINANČNÍ DOSTUPNOSTI NÁJEMNÍHO BYDLENÍ V KRAJÍCH ČR 

Měření  finanční  dostupnosti  nájemního  bydlení  bylo  provedeno  zvlášť  pro  segment 

„privilegovaného“ a segment „neprivilegovaného“ nájemního bydlení. Vývoj finanční dostupnosti pro 

segment „privilegovaného“ a „neprivilegovaného“ nájemního bydlení se ukazuje jako značně odlišný. 
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Míra  zatížení  regulovaným  nájemným  od  roku  2000  ve  všech  krajích  klesá  (graf  č.1)  a  regionální 

rozdíly v míře zatížení domácností v „privilegovaném“ nájemním bydlení jsou malé (omezují se pouze 

na  výrazně  vyšší  míru  zatížení  v Praze  vzhledem  k ostatním  krajům).  Variační  koeficient,  který 

popisuje vývoj  regionálních  rozdílů v míře zatížení výdaji na nájemné v „privilegovaném“ segmentu 

nájemního bydlení, byl v období od roku 2000 do roku 2006 v zásadě na stále stejné úrovni (graf č. 2). 

Regionální rozdíly v míře zatížení se tudíž v této oblasti a ve sledovaném období obecně nezvyšovaly 

ani  nesnižovaly.  Důvodem  takového  vývoje  byla  zejména  skutečnost,  že  od  roku  2002  se  zcela 

zastavila  deregulace  nájemného  (v  reálném  vyjádření  nájmy  dokonce  klesaly),  zvyšovaly  se  pouze 

„ostatní“ výdaje na bydlení (ceny energií a služeb), které se do provedených analýz z výše uvedených 

důvodů nepromítají. V letech 2000 a 2001 došlo pouze k mírnému nárůstu nájemného v segmentu 

„privilegovaného“ nájemního bydlení,  který  zhruba odpovídal míře  inflace v těchto  letech.  Jedinou 

výjimku představují domácnosti manažerů, u kterých vlivem prudkého nárůstu příjmu v Praze došlo 

ke snižování regionálních rozdílů.  

 

Graf  č.  1:  Souhrnný  index  míry  zatížení  (vážený  průměr  míry  zatížení  ‐  60  typů  zkoumaných 
domácností) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: IRI, Regionální statistika cen práce (RSCP), ČSÚ, vlastní výpočty. 

 

Finanční  dostupnost  bydlení  v segmentu  „neprivilegovaného“  nájemního  bydlení  se  jak  z hlediska 

vývoje míry  zatížení,  tak  z hlediska  vývoje  regionálních  disparit  jeví  jako mnohem  proměnlivější. 

Analýza vývoje průměrné míry zatížení za úhrn všech sledovaných domácností v jednotlivých krajích 

ukázala, že nejvyšší míra zatížení  tržním nájemným  je u pražských domácností, které pak následují 

domácnosti  jihomoravské  (graf  č.  3).  Naopak  nejnižší  míru  zatížení  najdeme  u  domácností 

v Ústeckém  kraji,  kde  by  potencionální  míra  zatížení  v roce  2006  byla  2,5krát  nižší.  Přestože 

v Ústeckém  kraji  žije  nejvíce  domácností  nezaměstnaných  a  poměrně  vysoké  procento 

nízkopříjmových  domácností,  nízká  úroveň  nájmů  v porovnání  s  Prahou  má  za  následek  vyšší 
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dostupnost  bydlení. Míra  zatížení  v ostatních  českých  regionech  je  zhruba  uprostřed  rozpětí mezi 

mírou  zatížení  v Jihomoravském  kraji  a  v kraji Ústeckém.  Z hlediska  vývoje  v čase míra  zatížení  od 

roku 2000 do roku 2004 rostla ve všech krajích kromě Prahy, mezi roky 2004 a 2005 spíše zůstává ve 

všech  krajích  kromě Prahy na  stejné úrovni a od  roku 2005 do  roku 2006 míra  zatížení  klesala  ve 

všech krajích kromě Moravskoslezského. V Praze se míra zatížení zvyšovala pouze do roku 2003 a pak 

již  začala  klesat. Vývoj míry  zatížení  v Moravskoslezském  kraji  se odlišuje od ostatních  regionů  až 

v roce 2005; domácnosti v tomto kraji měly do té doby jednu z nejnižších měr zatížení, avšak v roce 

2006 již byla průměrná míra zatížení domácností v tomto kraji pátá nejvyšší. Tento vývoj byl vyvolán 

prudkým nárůstem nájmů, který však nebyl doprovázen tak prudkým růstem mezd. 

 

Graf  č.  2:  Vývoj  variačního  koeficientu  míry  zatížení  regulovaným  nájmem  u  vybraných  typů 
domácností v letech 2000 až 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: IRI, Regionální statistika cen práce (RSCP), ČSÚ, vlastní výpočty. 

 

Průměrná míra  zatížení  ovšem  zastírá  poměrně  velké  rozdíly mezi  jednotlivými  typy  domácností. 

Neboť by bylo obtížné a nepřehledné sledovat a porovnávat rozdíly v míře zatížení pro každý ze 60 

typů  domácností,  byly  za  pomoci  klastrové  analýzy  vytvořeny  čtyři  shluky  domácností,  které  se 

vyznačují obdobnou mírou zatížení. Domácnosti ve shluku s nejvyšší mírou zatížení mají míru zatížení 

pohybující  se  okolo  54  %,  kdežto  průměrná míra  zatížení  ve  shluku  domácností  s nejnižší mírou 

zatížení  dosahuje  jen  13 %  (graf  č.  4).  Shluk  domácností  s  velmi  vysokou mírou  zatížení  zahrnuje 

domácnosti,  které  nemají  vlastní  příjmy  a  jsou  závislé  na  sociální  pomoci  státu  (domácnosti 

dlouhodobě  nezaměstnaných),  ale  i  domácnosti  starobních  důchodců  a  samoživitelů  dělníků  a 

prodavačů  či  provozního  personálu  (např.  prodavačky,  číšníci  atd.).  Do  shluku  domácností  s vyšší 

mírou  zatížení  („spíše  vysoká“)  patří  domácnosti  nižších  kategorií  zaměstnání  (řemeslníci,  obsluha 

strojů,  úředníci),  kde  je  pouze  jeden  člen  výdělečně  činný.  Do  shluku  domácností  s  nižší mírou 

zatížení  („spíše nízká“) náleží  řemeslníci  se dvěma  výdělečně  činnými  členy  v domácnosti  a  rodiny 
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techniků a odborníků s jedním  členem pobírajícím mzdu. Nejnižší míru zatížení  („velmi nízká“) mají 

logicky domácnosti dvou zaměstnaných z řad techniků, odborníků či manažerů.  

 

Graf  č.  3:  Souhrnný  index  míry  zatížení  (vážený  průměr  míry  zatížení  ‐  60  typů  zkoumaných 
domácností) 

 

Zdroj: IRI, Regionální statistika cen práce (RSCP), ČSÚ, vlastní výpočty. 

 

Vývoj míry zatížení pro tyto shluky domácností v čase, tedy v období let 2000 až 2006, popisuje graf č. 

4. Souhrnná míra  zatížení pro  shluk domácností  je vypočtena  jako průměrná míra  zatížení u všech 

příslušných  typů  domácností  vážená  reálným  zastoupením  daných  typů  domácností  v jednotlivých 

českých  krajích  podle  SLDB  2001. Graf  č.  4  dokládá,  že  vývoj míry  zatížení  není  pro  všechny  typy 

domácností  stejný. Míra  zatížení  pro  shluk  domácností  s nejvyšší  mírou  zatížení  rostla  ve  všech 

krajích kromě Prahy od roku 2000 až do roku 2005 a teprve od roku 2005 začíná klesat. V Praze míra 

zatížení od  roku 2000 do  roku 2003 prudce  vzrostla a pak  již  jen  klesá. Graf  rovněž ukazuje,  že u 

domácností  s nejvyšší mírou  zatížení  jsou  patrné  největší  regionální  rozdíly,  zatímco  domácnosti 

s nejnižší mírou zatížení mají míru zatížení v jednotlivých krajích obdobnou. 
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Graf č. 4: Vývoj míry zatížení pro různé shluky domácností 

 

 

   

Zdroj: IRI, Regionální statistika cen práce (RSCP), ČSÚ, vlastní výpočty. 

 

Hlavní město Praha představuje specifický  region, ve kterém se nenalézají žádné přidružené menší 

ekonomicky  slabší  obce  s nízkou  úrovní  cen.  Lze  tedy  předpokládat,  že míra  zatížení  ve  velkých 

krajských  městech  (Brno,  Ostrava,  Plzeň)  může  být  mnohem  vyšší,  než  je  krajský  průměr,  a 

dominance Prahy v krajském srovnání je tak způsobena specifikou tohoto kraje. Z toho důvodu jsme 
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zkoumali vývoj míry zatížení u čtyř shluků domácností ve vybraných krajských městech5 a příslušných 

krajích. Zřetelně můžeme vidět,  že  zatímco ve  shluku domácností  s nejvyšší mírou  zatížení pražské 

domácnosti  dominují,  u  ostatních  shluků  domácností  je  situace  v Praze  a  v Brně  velmi  podobná. 

V roce 2005 a 2006 byla míra zatížení domácností zahrnutých do shluku domácností s nízkou mírou 

zatížení v Brně dokonce vyšší než v Praze. Z grafů je tedy zřejmé, že ačkoli na základě srovnání krajů 

se zřetelně odlišuje Praha od zbytku republiky, ze srovnání míry zatížení v krajských městech vyplývá, 

že situace v obou největších českých městech není natolik odlišná.  

Zaměříme‐li se na vývoj regionálních rozdílů (sledovaný pomocí variačních koeficientů), pak z grafu č. 

5 nevyplývá, že by docházelo ke kontinuálnímu zvyšování regionálních rozdílů od roku 2000 do roku 

2006.  Od  roku  2000  do  roku  2003  došlo  k nárůstu  regionálních  disparit  ve  finanční  dostupnosti 

tržního  („neprivilegovaného“)  nájemního  bydlení  a  naopak  od  roku  2004  se  regionální  disparity 

snižovaly. Tento vývoj  lze připodobnit k vlně. Nejdříve se nájemné zvyšuje v regionech s již vysokým 

nájemným  a  regionální  nerovnosti  dosahují  svého  vrcholu  v roce  2003;  následně  pak  dochází  ke 

„slévání“  rozdílů,  u  regionů  s vyšším  nájemným  výše  nájmu  stagnovala  a  u  regionů  s nižším 

nájemným naopak výrazněji rostla.  

 

Graf č. 5: Srovnání souhrnné míry zatížení ve vybraných krajích a příslušných krajských městech pro 
shluky domácností podle výše míry zatížení (2000 – 2006)  

 

 

                                                            
5  

Jelikož ovšem nejsou dostupná data o průměrných příjmech (mzdách) v jednotlivých krajských městech, nezbývá nám při podrobnějším 

srovnání  situace  v krajských městech  než  předpokládat,  že  je  průměrný  příjem  v krajských městech  shodný  s průměrným příjmem 

v krajích. Skutečný průměrný příjem v krajských městech je velmi pravděpodobně vyšší než krajský průměr, ale je možné předpokládat, 

že  tento  rozdíl nebude  tak  výrazný, neboť největší  váhu  v krajském průměru mají  zpravidla  krajská města. Míra  zatížení domácností 

v krajských  městech  byla  tedy  vypočítána  jako  poměr  průměrného  tržního  nájemného  za  přiměřený  byt  v krajském  městě 

k průměrnému příjmu daného typu domácnosti v kraji. 
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Zdroj: IRI, Regionální statistika cen práce (RSCP), ČSÚ, vlastní výpočty. 
 

Graf č. 6: Vývoj variačního koeficientu míry zatížení tržním nájmem u vybraných typů domácností 
v letech 2000 až 2006 

 

Zdroj: IRI, Regionální statistika cen práce (RSCP), ČSÚ, vlastní výpočty. 
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Graf č. 7: Reziduální příjem u vybraných typů domácností v roce 2006 

Zdroj: IRI, Regionální statistika cen práce (RSCP), ČSÚ, vlastní výpočty. 

 

Kromě míry zatížení je dalším indikátorem pro měření finanční dostupnosti bydlení reziduální příjem. 

Reziduální příjem vyjadřuje objem prostředků,  jež domácnostem zůstává po zaplacení nájemného a 

základních  životních  nákladů  (1,5násobku  minimálních  životních  nákladů  členů  domácnosti). 

Regionální rozdíly v míře zatížení a reziduálním příjmu v roce 2006 znázorňuje graf  č. 7. Shrneme‐li 

poznatky o  regionálních  rozdílech v míře zatížení a v reziduálním příjmu, pak můžeme definovat  tři 

shluky  domácností.  První  shluk  představují  domácnosti  manažerů,  které  mají  nejnižší  regionální 

rozdíly v míře zatížení, avšak nejvyšší v reziduálním příjmu. V této skupině Praha zcela „utíká“ zbytku 

regionů. Míra zatížení manažerů v Praze sice odpovídá míře zatížení techniků v jiných krajích, avšak 

reziduální  příjem  je  zcela  jiný.  Příjmy  v Praze  jsou  totiž  absolutně  nejvyšší  a  stejné  to  je  i  u  výše 

nájmů, z toho důvodu, i přes vyšší míru zatížení zůstává pražským manažerům po odečtení nejvyššího 

nájmu  z nejvyššího  příjmu  nejvíce  finančních  prostředků.  Druhou  skupinu  představuje  většina 

kategorií  zaměstnání,  jejichž  typickým  reprezentantem  je  technik  (KZAM  3).  Regionální  rozdíly  v 

reziduálním příjmu již v této skupině nejsou tak velké jako v případě manažerů a naopak větší rozdíly 

jsou  v  míře  zatížení.  Poslední  skupinu  tvoří  převážně  domácnosti  pomocných  dělníků  a  většina 

domácností samoživitelů a rodin s členem na rodičovské dovolené (reprezentovaných typem technici 

a  zdravotníci). V této  skupině  se opět  Praha  ještě  spolu  s Jihomoravský  krajem odlišuje  od  zbytku 

krajů. Výše reziduálního příjmu zde dosahuje zhruba stejné výše jako v ostatních krajích, ovšem míra 

zatížení je mnohem vyšší. 
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Graf  č.  8:  Zastoupení  zkoumaných  domácností  v různých  kategoriích  podle  podílu  výše  čistého 
příjmu  sníženého  o  tržní  nájemné  na  minimálních  životních  nákladech  v segmentu 
„neprivilegovaného“ nájemního bydlení (dle SLDB 2001)  

2000  2006 

   

Zdroj: IRI, Regionální statistika cen práce (RSCP), ČSÚ, vlastní výpočty. 

 

Struktura domácností podle různých normativně definovaných mezí relativního reziduálního příjmu 

v roce 2006 (graf č. 8) ukázala, že v roce 2006 by reziduální příjem 17 % domácností v Praze a 19 % 

domácností v Jihomoravském kraji byl nulový nebo dokonce záporný, tj. čistý příjem by domácnosti 

nestačil  ani  na  zaplacení  tržního  nájmu  a  1,5násobku  životních  nákladů  členů  domácnosti. 

Dominantní postavení Prahy a Jihomoravského kraje lze vysvětlit skutečností, že v těchto krajích jsou 

nedostupností ohroženi samostatně žijící starobní důchodci, kteří zde patří k nejpočetnějším typům 

domácností; podobně  lze také zdůvodnit nárůst procentuálního zastoupení ohrožených domácností 

v Jihomoravském  kraji  v roce  2006  oproti  roku  2000.  U  většiny  ostatních  krajů  s výjimkou  krajů 

Ústeckého a Moravskoslezského zastoupení domácností s nulovým reziduálním příjmem nepřesahuje 

hranici 5 %  (v Karlovarském kraji  je  to mírně nad 5 %). Překvapit může  skutečnost,  že v Ústeckém 

kraji,  kde  je  obecně  nejnižší  míra  zatížení,  je  poměrně  hojně  zastoupena  skupina  domácností 

s nulovým  reziduálním  příjmem  –  důvodem  je  vysoké  zastoupení  domácností  dlouhodobě 

nezaměstnaných. Z hlediska vývoje finanční dostupností tržního nájemního bydlení mezi roky 2000 a 

2006  je  jistě pozitivní, že se proměňuje struktura zastoupení domácností podle různých normativně 

definovaných mezí  relativního  reziduálního  příjmu  ve  prospěch  vyšší  dostupnosti  bydlení,  a  to  ve 

všech krajích ČR kromě Jihomoravského kraje. 
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Graf č. 9: Charakteristiky krajů v roce 2006 

Zdroj: IRI,Regionální statistika cen práce (RSCP), ČSÚ, vlastní výpočty.  

 

Pokud  bychom  rozčlenili  kraje  podle  zastoupení  domácností,  jež  jsou  potencionálně  ohroženy 

finanční nedostupností bydlení, pak můžeme definovat zejména dvě specifické skupiny krajů. První 

skupinu tvoří Praha a spolu s Jihomoravským krajem, Jihomoravský kraj se ovšem vyznačuje velkými 

rozdíly mezi  krajským městem,  Brnem,  a  zbytkem  kraje.  V Praze  a  v Brně  najdeme  nejvyšší míru 

zatížení, vysoké HDP/obyv. a zároveň početnou skupinou ohrožených domácností (viz graf č. 9). Další 

skupinu tvoří naopak kraje (Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Olomoucký), kde je 

bydlení nejdostupnější, ale kde  je  také nejvyšší míra nezaměstnanosti. Z toho důvodu  také skupina 

domácností dlouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou ohroženy ve všech krajích, je zde nejpočetnější, 

a proto  skupina domácností ohrožených nedostupností  je v těchto krajích početnější než například 

v Plzeňském, Jihočeském nebo Libereckém kraji. 

 ZÁVĚR  

Analýza  regionálních  disparit  ve  finanční  dostupnosti  bydlení  byla  provedena  pomocí  specifické 

metodiky, která umožňuje vypořádat se s nedostatečnou datovou základnou poskytovanou oficiální 

statistikou (neexistujícími datovými soubory dostatečného rozsahu, které by umožňovaly relevantní 

třídění  na  úroveň  jednotlivých  regionů).  Nevýhodou  navrženého  přístupu  je  skutečnost,  že 

neumožňuje  hodnotit  skutečnou  finanční  dostupnost  bydlení  (nájemního  nebo  vlastnického)  pro 

jednotlivé  typy  domácností,  vypovídá  pouze  o  potenciální  finanční  dostupnosti  bydlení  za  výše 

zmíněných modelových (a částečně i normativních) předpokladů. Výhodou je naopak skutečnost, že 

umožňuje  relevantní  hodnocení  regionálních  disparit  v  potenciální  finanční  dostupnosti  bydlení 

v čase a mezi jednotlivými typy domácností tak, jak byly prezentovány výše. 
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Z výsledků analýzy vývoje regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti nájemního bydlení vyplývá, že 

vývoj finanční dostupnosti pro segment „privilegovaného“ a „neprivilegovaného“ nájemního bydlení 

je  značně  odlišný.  Míra  zatížení  regulovaným  nájemným  od  roku  2000  ve  všech  krajích  klesá, 

regionální rozdíly  jsou zde malé a v období  let 2000 – 2006 se regionální rozdíly v podstatně vůbec 

nezměnily.  Zastoupení  domácností  s velmi  nízkou  finanční  dostupností  tohoto  typu  bydlení  bylo 

v letech 2000 až 2006 také oproti „neprivilegovanému“ segmentu malé.  

V segmentu  „neprivilegovaného“ nájemního bydlení dochází od  roku 2000 do  roku 2003 k nárůstu 

regionálních disparit ve finanční dostupnosti tržního nájemního bydlení a naopak od roku 2004 tyto 

regionální  disparity  klesají.  Podrobnější  zkoumání  rozdílů  mezi  konkrétními  regiony  v roce  2006 

odhalilo, že ze skupiny regionů vystupují tři kraje: Ústecký kraj na straně nižší míry zatížení a Praha a 

Jihomoravský kraj na straně opačné. Z hlediska vývoje míry zatížení  samotné  se významně odlišuje 

Moravskoslezský kraj, který byl v roce 2000 v dostupnosti bydlení na úrovni Ústeckého kraje, ovšem 

v roce  2006  se  již  přesunul  do  středu  skupiny  většiny  krajů.  Srovnání míry  zatížení  v roce  2006 

v krajských městech  překvapivě  ukázalo,  že míra  zatížení  domácností  v  Praze  ve  srovnání  s jinými 

krajskými městy (zejména s Brnem) není nikterak výrazně vyšší a odlišnost Prahy v krajském srovnání 

je tak způsobena specifickým postavením hlavního města (jež je současné obcí i krajem). 

Analýza vývoje dostupnosti „neprivilegovaného“ nájemního bydlení u  jednotlivých typů domácností 

v jednotlivých  regionech  také  odhalila,  že mezi  domácnostmi  s vyššími  příjmy  (mezi  domácnostmi 

vedoucích  a  řídících  pracovníků  i  odborníků  a  specialistů)  nejsou  regionální  rozdíly  zdaleka  tak 

významné  jako mezi  příjmově  nejslabšími  domácnostmi.  V  regionech  s vysokou  úrovní  cen  bytů  i 

nájmů  (Praha,  Jihomoravský  kraj)  totiž  dosahuje  výše  čistého  příjmu  kvalifikovaných  zaměstnanců 

výrazně vyšší úrovně než ve většině ostatních regionů, kdežto příjem pracovníků s nižší kvalifikací  je 

sice vyšší než v ostatní regionech, ale ne v takové míře. Nezávisle na tom, zda rodina manažera žije a 

pracuje  v Praze,  v Brně  či  v Českých  Budějovicích,  bude  potencionální  finanční  dostupnost  bydlení 

(měřená  mírou  zatížení  nájmem)  těchto  rodin  obdobná. U  nižších  kategorií  zaměstnání  se  však 

dostupnost  bydlení  mezi  jednotlivými  kraji  začíná  výrazně  lišit.  Jinými  slovy,  pro  určité  typy 

domácností  by  bylo  velmi  náročné  či  téměř  nemožné  dovolit  si  bydlet  ve  vyspělejších  „dražších“ 

regionech.  

Tato potencionální bariéra v migraci mezi regiony může mít negativní důsledky pro trh práce, neboť 

například  pro  rodiny  provozního  personálu  ve  službách,  prodavaček  a  jiných  zaměstnanců  ve 

službách, ale  i pro  rodiny  řemeslníků by bylo velmi obtížné bydlet v Praze, byť  jsou  tyto profese v 

hlavním  městě  velmi  poptávané.  Tyto  domácnosti  z hlediska  racionálního  rozhodnutí  „logicky“ 

zůstávají  v regionech  s vyšší dostupností bydlení,  i  když  s  často  vysokou nezaměstnaností  a nízkou 

nabídkou pracovních příležitostí. Jiné potencionální riziko může představovat poměrně velký rozdíl ve 

finanční dostupnosti  nájemního  bydlení  pro  rodiny,  kde  je  jeden  člen  na  rodičovské  dovolené  ‐ 

nedostupnost bydlení pro rodinné domácnosti totiž může ovlivňovat demografické chování mladých 

lidí.  V Praze  a  Jihomoravském  kraji  dokonce  většina  rodinných  domácností,  ve  kterých  byl  pouze 

jeden  člen  výdělečně  činný,  spadala  do  skupiny  domácností  potencionálně  ohrožených  finanční 

nedostupností  bydlení.  Zejména  v těchto  krajích  tak  lze  očekávat,  že  budou mladí  lidé  odkládat 

založení  rodiny  či  se  stěhovat  do míst  s vyšší  finanční  dostupností  bydlení.  Tyto  i  jiné  souvislosti 

budou podrobně zkoumány v rámci dalších dílčích cílu projektu „Regionální disparity v dostupnosti 

bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit“, které se 

budou  hlavně  zaměřovat  na  analýzu  hlavních  potenciálních  důsledků  vývoje  finanční  dostupnosti 

bydlení i regionálních disparit v této oblasti. 
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ABSTRAKT 

Regionálna politika nebola v SR dlhé obdobie prioritnou politickou oblasťou. To síce na jednej strane 

neznamená, že sa nevyvíjala, no na druhej strane je zrejmé, že tento živelný vývoj viedol k výrazným 

regionálnym  disparitám.  Ani  vládne  zásahy,  ktoré  sa  objavili  po  roku  1989,  neviedli  k výraznému 

zlepšeniu  tohto  stavu.  I preto  na  scénu  vystúpilo  niekoľko  nových  aktérov  regionálnej  politiky, 

ktorých  hlavnou  úlohou  by  malo  byť  nielen  inštitucionálne  posilnenie  regionálnej  politiky,  ale 

predovšetkým kvalitatívne i kvantitatívne zlepšenie jej výstupov. 

Tento príspevok je zameraný na vývoj územno‐správneho členenia SR po roku 1989 a jeho dopad na 

regionálnu  politiku  a postavenie  jej  aktérov.  Okrem  toho  príspevok  obsahuje  niekoľko  ďalších 

spoločenských, politických alebo ekonomických súvislostí, ktoré tento vývoj ovplyvnili. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

územno‐administratívne členenie SR, regionálna politika SR, aktéri regionálnej politiky 

ABSTRACT 

Regional policy has not been considered a priority policy field  in the SR for a  long time.  It does not 

mean, at the one hand, that it has not developed at all but, on the other hand, its development has 

been rather spontaneous and has led to huge interregional disparities. Nor the central government’s 

policy interventions, which have been implemented since 1989, have led to significant improvement 

of this state. Therefore some new regional policy actors have been established, and their main task 

has been centered on both  institutional  strengthening of  regional policy and qualitative as well as 

quantitative improvement of its outcomes. 

This paper  is  centered on  the development of  spatial and administrative division of Slovakia after 

1989 and its  impact on regional policy and its actors. Besides, there are some other social, political, 

and economic contexts  linked to the development of spatial and administrative division of Slovakia 

mentioned in the paper. 

KEYWORDS 

spatial and administrative division of Slovakia, regional policy of Slovakia, regional policy actors 

ÚVOD 

Spoločensko‐ekonomické zmeny, ktoré so sebou priniesol nedávny vývoj v celej východnej a strednej 

Európe  (SR  nevynímajúc)  spôsobili,  že  do  popredia  politickej  i odbornej  diskusie  sa  dostala  aj 

problematika regionálnej politiky. SR prešla od roku 1989 mnohými dôležitými zmenami. Dôležité je 

pri tom všímať si zmeny v politickej, ekonomickej  i administratívnej oblasti pretože tieto mali, majú 



REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 5/2009      disparity.vsb.cz 
 

KVĚTEN 2009     ‐ 22 ‐ 

a v konečnom dôsledku stále i budú mať pomerne výrazný vplyv aj na vývoj regionálnej politiky a jej 

kvantitatívne i kvalitatívne charakteristiky (Klimovský, 2008b). 

Tento  príspevok  je  venovaný  vývoju  územno‐administratívneho  členenia  SR  po  roku  1989,  jeho 

dopadom  na  regionálnu  politiku  a postaveniu  jej  aktérov.  Cieľom  je  naznačiť  či  popísať  niektoré 

politické,  ekonomické  a  spoločenské  súvislosti  tak,  aby  bolo  zrejmé,  prečo  sa  regionálna  politika 

v slovenských  podmienkach  vyvíjala  určitým  spôsobom  a k akým  výsledkom  tento  vývoj  viedol. 

Špeciálna  pozornosť  je  venovaná  aj  aktérom  tejto  verejnej  politiky  a ich  pôsobeniu  v uvedenom 

období.  Za  týmto  účelom  je  použitý  popis  politických,  ekonomických  a legislatívnych  podmienok, 

v ktorých bola regionálna politika v tom ktorom období tvorená, a uvedené sú tiež vybrané empirické 

údaje, ktoré súvisia s týmto vývojom a ktoré pomáhajú osvetliť či dokázať niektoré tvrdenia. 

1.  POLITICKÝ VÝVOJ PO ROKU 1989 A JEHO VPLYV NA PODOBU REGIONÁLNEJ POLITIKY 

K oficiálnemu  odstráneniu  komunistických,  respektíve  socialistických  inštitúcií  došlo  prakticky 

okamžite,  ale  ich  nahradenie  novým  systémom  demokratických  inštitúcií  sa  ukázalo  ako 

problematické.  Tieto  problémy  súviseli  jednak  s nedostatkom  inštitucionálnych  skúseností  so 

zavádzaním nových politických, administratívnych a ekonomických prvkov do podmienok demokracie 

a trhovej  ekonomiky  a jednak  s relatívne  nízkou  mierou  profesionality  na  strane  rozhodujúcich 

politických  aktérov.  Navyše,  celú  situáciu  komplikovala  aj  skutočnosť,  že  k takémuto  zavádzaniu 

dochádzalo  často chaotickým a živelným  (nestrategickým a nesystematickým)  spôsobom. Do úvahy 

neboli brané rôzne špecifiká ani širší spoločensko‐politický a ekonomický kontext, ale prihliadalo sa 

takmer  výlučne  iba  na  čo  najrýchlejšie  zavedenie  rôznych  zmien  vedúcich  k adaptácii  politicko‐

administratívnych  a ekonomických  inštitúcií  v nových  spoločenských,  politických  a ekonomických 

podmienkach.  Politické  strany,  ktoré  vznikli  na  prelome  rokov  1989  a 1990  nedisponovali 

dostatočným expertným potenciálom, neprešli dlhodobým procesom  ideologickej profilácie a často 

čelili vnútorným dezintegračným procesom (Mesežnikov, 2004, 60). 

Z pohľadu  regionálnej  politiky  boli  v uvedenom  období  dôležité  dve  zmeny.  Tou  prvou  bolo 

obnovenie  samosprávneho  charakteru  obcí  prostredníctvom  zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom 

zriadení,  čím  sa  tieto  stali  významným  aktérom  tvorby  politiky  na  lokálnej  úrovni  a čiastočne  i na 

regionálnej  úrovni  (v tejto  súvislosti  došlo  k zrušeniu  systému  národných  výborov).  Druhá  zmena 

spočívala  v zrušení  najvyšších  miestnych  orgánov  štátnej  správy  všeobecného  charakteru  (teda 

krajských  úradov),  ktoré  dovtedy  sídlili  v Banskej  Bystrici,  Bratislave  a Košiciach  (Bratislava  mala 

priznané špecifické postavenie – obrázok č. 1). Do tvorby a implementácie regionálnej politiky sa tak 

v tomto  období  zapájali  najmä  stále  existujúce  okresné  úrady  a novovzniknuté  obvodné  úrady 

(obrázok č. 2). 

Ďalší  politický  vývoj  bol  plný  politického  napätia,  ktoré  vyústilo  až  do  rozdelenia  spoločného 

československého  štátu.  Následné  politické  turbulencie,  ktoré  boli  spojené  s vytvorením 

samostatného štátu, spôsobili, že k moci sa v roku 1994 dostala vládna koalícia v zložení HZDS, SNS 

a ZRS.  Počas  funkčného  obdobia  vlády,  ktorú  zostavili  tieto  politické  subjekty,  sa  potvrdilo,  že 

politická  prax  sa  môže  významne  odlišovať  od  toho,  čo  je  oficiálne  deklarované  a v dôsledku 

porušovania  demokratických  princípov  bola  SR  v danom  čase  „vyradená“  z procesu  prístupových 

rokovaní s EÚ. 
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Obrázok č. 1: Kraje a okresy na území SR v období rokov 1971 – 1990 

 

Vzhľadom  na  uvedené  nie  je  prekvapujúce,  že  táto  vládna  koalícia  nemala  skutočný  záujem 

o decentralizáciu moci a o posilňovanie regionálnej politiky ako takej. Časť vládneho plánu, ktorá bola 

venovaná  reforme  verejnej  správy,  a ktorá  bola  vypracovaná  v závere  roka  1995,  vyvolala  veľkú 

kritiku  zo  strany  opozičných  politických  subjektov  i zo  strany  reprezentantov  rôznych  združení  na 

lokálnej i regionálnej úrovni. Napriek tomu boli v roku 1996 schválené dva zákony, ktoré významným 

spôsobom ovplyvnili ďalšiu tvorbu regionálnej politiky v SR. Išlo konkrétne o zákon č. 221/1996 Z. z. 

o územnom a správnom usporiadaní SR a zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy 

a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov.  Finálna  podoba  oboch  spomínaných  zákonov 

koncentrovala politickú moc v rukách centrálnej vlády a to na úkor  lokálnych  i regionálnych štruktúr 

moci.  Na  základe  ustanovení,  ktoré  obsahovali,  boli  opätovne  do  života  uvedené  krajské  úrady. 

V tomto  prípade  však  nešlo  o obnovenie  troch  pôvodných  krajských  úradov,  ktoré  na  území  SR 

existovali  v období  rokov  1960  –  1990,  ale  o zriadenie  ôsmich  nových  krajských  úradov,  ktoré 

disponovali novými sídlami i novými územnými hranicami (obrázok č. 3). Zároveň bolo zriadených 79 

okresov,  ktoré  opäť  nekopírovali  pôvodných  38  okresov  fungujúcich  v podmienkach  SR 

v predchádzajúcom  období  (obrázok  č.  3).  Osobitne  sa  vytvorila  tiež  sústava miestnych  orgánov 

špecializovanej štátnej správy a zatiaľ čo orgány všeobecnej štátnej správy boli organizované striktne 

hierarchicky  a podliehali  tak priamo  vláde, orgány  špecializovanej  štátnej  správy boli organizované 

skôr  na  funkčnej  báze  a nepôsobili  nevyhnutne  na  úrovni  krajov  i okresov  (Malíková  a Staroňová, 

2000, 58). Tieto zmeny viedli podľa Klinga, Nižňanského a Petráša (1999) k tomu, že administratívny 

systém sa na regionálnej úrovni stal menej efektívnym, pričom nedošlo na tejto úrovni iba k nárastu 

orgánov a úradníkov, ale celkom prirodzene aj k nárastu výdavkov  spojených  s pôsobením orgánov 

štátnej správy na regionálnej úrovni. Vládne zásahy navyše deformovali vzťahy na regionálnej úrovni, 

prehĺbili  regionálne  sociálne  a ekonomické  diferencie  medzi  novozriadenými  regiónmi  a neboli 

akceptované ani zo strany odbornej či laickej verejnosti. 
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Obrázok č. 2: Okresy a obvody na území SR v období rokov 1990 – 1996 

 
 

Obrázok č. 3: Územno‐správne členenie územia SR (kraje a okresy) platné od roku 1996 

 
 

V polovici 90. rokov 20. storočia boli obce vo veľmi zložitej situácii, no regióny boli v ešte ťažšej pozícii 

(regionálne disparity sa neustále prehlbovali; rozvojovú infraštruktúru sa nedarilo rozvíjať potrebným 

tempom,  čo  bránilo  príchodu  investorov  do  menej  rozvinutých  oblastí;  regióny  boli  v dôsledku 

neexistencie vlastných samosprávnych orgánov plne odkázané na rozhodnutia centrálnej vlády alebo 

miestnych orgánov štátnej správy a podobne). Najviditeľnejšie boli tieto problémy v regiónoch, ktoré 

nedisponovali  významným  centrom  a ktoré  boli  z hľadiska  investícií  „podkapitalizované“  (typickým 

príkladom boli okresy Čadca, Medzilaborce, Revúca a podobne). V neposlednom rade je potrebné na 

tomto mieste spomenúť aj neadekvátnosť, ktorá bola charakteristická pre všetky regionálne politiky 
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dovtedajších vlád (Krivý, 1997, 289). V tejto súvislosti napríklad Kling (2002a) zdôrazňuje, že politické 

elity v období  transformácie dostatočne nedocenili význam  regionálnej politiky a pred komplexným 

riešením existujúcich problémov v kontexte regiónov uprednostňovali sektorové politiky. Okrem toho 

chýbala regionálnej politike v tomto období aj potrebná koncepčnosť a systémovosť. Podobne ladené 

boli  aj  stanoviská  a odporúčania  EÚ  (napríklad  v roku  1997  bolo  SR  zo  strany  EÚ  odporúčané 

zavedenie politiky zameranej na  riešenie  regionálnych  rozdielov). V neposlednom  rade  je potrebné 

uviesť,  že  v priebehu  90.  rokov  20.  storočia  došlo,  ako  konštatuje  Kling  (2002a),  k zvýrazneniu 

postavenia  hlavného  mesta  Bratislavy,  a to  aj  na  úkor  ostatných  oblastí  SR  (mnoho  mladých 

a vzdelaných  ľudí  z regiónov odišlo  za prácou práve do hlavného mesta a to  sa  stalo  tiež miestom 

sústredenia zahraničných investícií). 

V roku 1998  sa konali parlamentné voľby, na základe ktorých bola vytvorená vládna koalícia, ktorá 

HZDS,  teda  víťaza  týchto  parlamentných  volieb,  nezahŕňala.  Najväčším  problémom  a zároveň 

najväčšou  slabinou  takto  vytvorenej  vládnej  koalície  (pozostávala  z dvoch pravicových  subjektov  – 

SDK a SMK a dvoch  ľavicových subjektov – SDĽ a SOP) bola  jej programová nekonzistencia. Napriek 

týmto  odlišným  politickým  preferenciám,  každý  z členov  tejto  vládnej  koalície  deklaroval  ochotu 

naštartovať rozsiahle reformy, ktoré mali viesť k modernizácii a k orientácii na občanov a ich potreby. 

Takéto deklarácie sa stali súčasťou programových dokumentov vládnej koalície, ktorá sa okrem iného 

zaviazala urobiť všetko potrebné pre to, aby SR bola zaradená do procesu získania členstva v EÚ. 

Inštitucionálne  bola  regionálna  politika  posilnená  hneď  niekoľkými  krokmi.  Nová  vláda  zverila 

zodpovednosť  za  regionálny  rozvoj  jednému  zo  svojich  podpredsedov  a v roku  1999  zriadila 

Ministerstvo  výstavby a regionálneho  rozvoja  SR, ako aj Radu  vlády pre  regionálnu politiku. Na  jej 

podnet schválila Národná  rada SR v tom  istom  roku  tiež  Integrovaný plán  regionálneho  rozvoja SR. 

Vláda v rámci týchto inštitucionálnych zmien presunula (aj keď až po určitých vnútorných rozporoch) 

zodpovednosť za reformu verejnej správy na vládneho splnomocnenca pre reformu verejnej správy 

a vo februári 1999 poverila výkonom tejto funkcie Viktora Nižňanského. Spoluzodpovednosť za túto 

reformu prebral aj podpredseda vlády pre ekonomiku,  Ivan Mikloš. SDĽ však prakticky od  začiatku 

kritizovala všetko, čo súviselo s touto reformou (špeciálne pri tom kritizovala rozsah decentralizácie) 

a bolo zrejmé, že tým sleduje vlastné stranícke záujmy. Bez ohľadu na tieto snahy však bol 11. apríla 

2000 vládou schválený Návrh koncepcie decentralizácie a modernizácie verejnej správy. 

Približne v tom istom období vláda rozhodovala o zriadení samosprávnych jednotiek aj na regionálnej 

úrovni.  V tejto  súvislosti  bolo Ministerstvo  vnútra  SR  poverené  pripraviť  a predložiť  na  rokovanie 

vlády niekoľko návrhov zákonov (návrh zákona o samospráve vyšších územných celkov, návrh zákona 

o voľbách do orgánov samosprávy vyšších územných celkov a návrh zákona o územnom a správnom 

usporiadaní SR). Tieto návrhy ale ministerstvo, ako uvádza Klimovský (2006a), predkladalo neskoro, 

v dôsledku  čoho  nastala  pri  ich  prerokovávaní  časová  tieseň.  Navyše,  návrh  zákona  o územnom 

a správnom členení ministerstvo nevypracovalo vôbec a nové územné a správne členenie sa rozhodlo 

zakomponovať do návrhu zákona o samospráve vyšších územných celkov. Tento návrh ministerstvo 

predložilo na rokovanie vlády v alternatívnom znení s možnosťami zriadenia 12 alebo 8 regionálnych 

samosprávnych jednotiek. 
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Obrázok č. 4: Návrh územného členenia regionálnej samosprávy – model 16 žúp (2000) 

 
 

Obrázok  č.  5:  Vládny  návrh  územného  členenia  regionálnej  samosprávy  –  model  12  vyšších 
územných celkov, respektíve samosprávnych krajov (2001) 

 
 

Toto bolo v rozpore s minimálne dvoma predchádzajúcimi uzneseniami vlády, pretože pôvodne boli 

vypracované alternatívy v počte 16  (obrázok  č. 4) a 12  (obrázok  č. 5)  regionálnych  samosprávnych 

jednotiek. Vláda ako celok sa napokon priklonila k modelu 12 regionálnych samosprávnych jednotiek 

(tabuľka  č.  1).    Bolo  to  trochu  prekvapujúce,  pretože  už  v roku  1999  sa  SDĽ  ústami  svojich 

predstaviteľov  postavila  za model  3  +  1  (tri  regióny,  teda  Západné  Slovensko,  Stredné  Slovensko 

a Východné  Slovensko  a hlavné mesto  Bratislava)  a v  tomto  čase  nebola  ochotná  pripustiť  žiadny 
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model,  pri  ktorom  by  počet  regionálnych  samosprávnych  jednotiek  presiahol  počet  8  existujúcich 

krajov, ako  reprezentantov miestnej  štátnej  správy. Veto neuplatnila ani  SMK,  ktorá mala  výrazné 

výhrady  voči  prerokovávanému modelu  kvôli  tomu,  že  nerešpektoval  jej  požiadavku  o schválenie 

takzvanej Komárňanskej župy, ktorá by sa rozkladala na území južného Slovenska a ktorá by zahŕňala 

územia, na ktorých príslušníci maďarskej menšiny predstavujú väčšinové obyvateľstvo. 

 

Tabuľka  č.  1:  Základné  charakteristiky  jednotiek  obsiahnutých  vo  vládnom  návrhu  územného 
členenia regionálnej samosprávy (2001) 

Navrhovaný región  rozloha 
(km²) 

počet 
obyvateľov 

hustota 
zaľudnenia 

počet obcí 

Bratislavský samosprávny kraj  368 452.006 1.228,3  17

Gemersko‐novohradský samosprávny 
kraj 

4.326 266.636 61,6  299

Košický (Abovský) samosprávny kraj  2.951 403.819 136,8  197

Liptovsko‐oravsko‐turčiansky 
samosprávny kraj 

4.757 376.646 79,2  213

Nitriansky samosprávny kraj  6.339 717.624 113,2  350

Spišský samosprávny kraj  4.115 360.074 87,5  203

Šarišský samosprávny kraj  3.494 342.400 98,0  349

Trenčiansky samosprávny kraj  4.501 609.828 135,5  276

Trnavský samosprávny kraj  5.833 714.204 122,4  319

Zemplínsky samosprávny kraj  5.186 418.431 80,7  375

Pohronský (Zvolenský) samosprávny kraj  5.129 397.353 77,5  216

Žilinský samosprávny kraj  2.031 310.719 153,0  102

Zdroj: Koncepcia decentralizácie a modernizácie..., 2000, 2001. 

 

Okrem  toho  sa  vláda  v tomto  období  rozhodla  vytvoriť  takzvanú  Integrovanú  sieť  regionálnych 

rozvojových  agentúr,  ktoré mali  pomáhať pri  rozvoji  v  regiónoch.  Prvá  takáto  agentúra  vznikla  už 

v roku 1994 a do  integrovanej siete bolo v roku 2000 zaradených 18 agentúr, pričom tento počet sa 

postupne v neskoršom období zvyšoval. 

Súčasťou reformy verejnej správy mala byť tiež redukcia orgánov miestnej štátnej správy a to tak na 

úrovni krajov ako aj na úrovni okresov. Ako však konštatujú Kňažko a Nižňanský (2001) v tomto bola 

vládna  koalícia  rozdelená.  Najvýraznejším  rozdeľujúcim  prvkom  sa  pri  tom  stal  presun  majetku 

z orgánov  štátnej  správy  na  orgány  územnej  samosprávy.  Dokonca  aj  štátni  zamestnanci  sa 

vyjadrovali  proti  tomuto  presunu  a SDĽ  spoločne  s SOP  požadovali  zastaviť  tento  presun,  čo  bolo 

v rozpore  so  Stratégiou  reformy  verejnej  správy,  ktorá  bola  prijatá  aj  za  účasti  týchto  dvoch 

politických strán už v roku 1999. Celý spor vyvrcholil v septembri 2000, kedy SDĽ využila právo veta 

a pri  rokovaní  vlády zastavila  návrh  na  zrušenie  krajskej  a okresnej  štátnej  správy  všeobecného 

charakteru. 
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Následne,  v novembri  2000,  kritizovala  Európska  komisia  vo  svojej  hodnotiacej  správe  vládu  za 

pomalé  tempo pri prijímaní právnych predpisov potrebných pre  realizáciu  reformy verejnej  správy 

a za neschopnosť schváliť zákon o štátnej službe  (Kling a Nižňanský, 2001, 208). V tejto situácii, ako 

poukazuje Demeš (2001), nezostali pasívne rôzne mimovládne organizácie a začali volať po realizácii 

reformy verejnej správy. Po konferencii „Občianska vízia Slovenska: Tretí sektor o reforme verejnej 

správy“,  ktorú  organizovala  Nadácia  S.P.A.C.E.  v januári  2001  sa  v marci  toho  istého  roku  začala 

kampaň „Za skutočnú reformu verejnej správy“. Sprevádzali ju rôzne petičné aktivity a jej výsledkom 

bola otvorená výzva viac než 300 slovenských mimovládnych organizácií, ktorá bola nazvaná „Splňte, 

čo  ste  sľúbili,  dohodnite  sa,  oživte  skutočnú  reformu  verejnej  správy“.  V tejto  atmosfére  vláda 

pristúpila k schvaľovaniu návrhov týkajúcich sa zriadenia regionálnych samosprávnych jednotiek a 1. 

apríla  2001 na  svojom  mimoriadnom  zasadnutí  schválila  návrhy  zákonov,  ktoré  predpokladali 

vytvorenie  12  regionálnych  samosprávnych  jednotiek  a 12 paralelných  jednotiek  štátnej  správy na 

regionálnej  (krajskej)  úrovni. Aj  keď model  12  +  12  nebol  v súlade  s požiadavkami  SDĽ  a SOP,  ani 

jedna z týchto strán neuplatnila pri hlasovaní o návrhoch zákonov na tomto vládnom zasadnutí právo 

veta. Vládne návrhy mali viacerých odporcov (a to najmä na strane opozičných politických strán), no 

boli aj subjekty (napríklad ZMOS), ktoré otvorene tieto návrhy podporovali. Bez ohľadu na uvedené 

však na zasadnutí parlamentu boli vládne návrhy opakovane pozmeňované a 4. júla 2001 parlament 

schválil z pohľadu regionálnej politiky dva mimoriadne dôležité zákony, a to zákon č. 302/2001 Z. z. 

o samospráve  vyšších  územných  celkov  (o  samosprávnych  krajoch)  a zákon  č.  303/2001  Z.  z. 

o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku. Schválené 

zákony  pri  tom  na  regionálnej  úrovni  zriadili  model  8  +  8,  teda  8  regionálnych  samosprávnych 

jednotiek  (hranice  týchto  regionálnych  samosprávnych  jednotiek  boli  určené  zhodne  s hranicami 

krajov – obrázok  č. 3) a 8 paralelne existujúcich  jednotiek  štátnej  správy – krajov. Za  tento model 

hlasovali spoločne opozičné politické strany a tiež SDĽ a SOP. 

Okamžite po rozhodnutí Národnej rady SR o návrhoch zákonov týkajúcich sa regionálnej samosprávy 

sa  vládny  splnomocnenec  vzdal  svojej  funkcie a a podpredseda  vlády pre ekonomiku,  Ivan Mikloš, 

odmietol  niesť  ďalej  zodpovednosť  za  realizáciu  tejto  reformy.  ZMOS  a tiež  viaceré mimovládne 

organizácie  i samostatné obce protestovali proti schválenému územnému členeniu a prirovnávali ho 

k porušovaniu  demokratických  princípov  či  k politickému  zlyhaniu.  K ničomu  závažnému  však  už 

nedošlo a protesty boli prehlušené blížiacimi sa novými parlamentnými voľbami. 

Reformné kroky z hľadiska regionálnej politiky a jej vývoja doplnil významne aj neskôr prijatý zákon č. 

416/2001  Z.  z.  o prechode  niektorých  pôsobností  z orgánov  štátnej  správy  na  obce  a na  vyššie 

územné celky. Pokiaľ  ide o presun kompetencií, na samosprávne kraje boli prenesené kompetencie 

v oblasti  pozemných  komunikácií,  dráh,  cestnej  dopravy,  civilnej  ochrany,  sociálnej  pomoci, 

územného  plánovania,  školstva,  telesnej  kultúry,  divadelnej  činnosti,  osvetovej  činnosti,  knižníc, 

zdravotníctva, humánnej farmácie, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. V oblasti regionálneho 

rozvoja pri tom príslušný zákon explicitne ustanovil, že orgány samosprávnych krajov: 

 vykonávajú stratégie regionálneho rozvoja; 

 koordinujú  úlohy  súvisiace  so  zabezpečovaním  hospodárskeho  rozvoja  a sociálneho 

rozvoja územia; 

 koordinujú plnenie koncepcií rozvoja príslušného samosprávneho kraja; 

 poskytujú podklady,  informácie,  číselné údaje,  rozbory a vyhodnotenia orgánom  štátnej 

správy a obciam. 
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Zaujímavo  sa  v tomto  období  rozvíjalo  tiež  zapájanie  slovenských  subjektov  do  takzvaných 

euroregionálnych  štruktúr  (tabuľka  č.  2).  Tieto  kvôli  komplikovanému  politickému  vývoju  neboli 

v priebehu 90. rokov 20. storočia v SR rozvíjané a výnimkou bol prakticky  iba Tatranský euroregión, 

do  ktorého  boli  zapojené  subjekty  pôsobiace  v oblasti  Vysokých  Tatier.  Zmeny,  ktoré  priniesli 

parlamentné  voľby  v roku  1998  však  vyvolali  podľa  Slavíka  (2008)  výraznú  akceleráciu  vývoja 

v rozvíjaní  euroregionálnych  štruktúr  aj  so  zapojením  slovenských  subjektov.  Už  v roku  1999  boli 

zriadené  tri nové euroregióny  (plné  členstvo  slovenským  subjektom bolo v tomto  roku priznané aj 

v rámci  štruktúry  Karpatského  euroregiónu,  hoci  tento  vznikol  už  v roku  1993),  v priebehu 

nasledujúceho  roku  ďalšie  tri  a od  roku  2001  ďalšie  štyri  euroregióny  so  zapojením  slovenských 

subjektov. 

 

Tabuľka č. 2: Euroregióny s účastníckym subjektom zo SR 

Názov euroregiónu  krajiny pôvodu účastníckych subjektov  rok 
založenia 

AUS CZE  HUN POL  ROM SVK  UKR 

Tatranský euroregión                       1994 

Karpatský euroregión                       1999 /1993

Euroregión Váh‐Dunaj‐Ipeľ/Vág‐Duna‐Ipoly                       1999 

Euroregión Záhorie‐Wienviertel‐Jižní 
Morava                      

1999 

Euroregión Neogradiensis                       1999 

Beskydský euroregión                       2000 

Euroregión Biele Karpaty                       2000 

Euroregión Slaná‐Rimava/Sajó‐Rima                       2000 

Euroregión Podunajského trojspolku                       2001 

Euroregión Kras                       2001 

Euroregión Ipeľ/Ipoly                       2002 

Euroregión Ister‐Granum                2003 

Zdroj: Koncepcia územného rozvoja… 2001 ‐ doplnené. 

 

Voľby do orgánov regionálnej samosprávy sa uskutočnili v decembri 2001 a boli poznamenané nízkou 

volebnou účasťou (na prvom kole sa zúčastnilo približne 26 % oprávnených voličov, na druhom kole 

dokonca  iba necelých 23 % oprávnených voličov. Celkovo sa o funkcie 8 predsedov samosprávnych 

krajov  uchádzalo  133  uchádzačov  a o 401  poslaneckých mandátov  sa  uchádzalo  4.112  kandidátov 

(Kling a Nižňanský, 2002, 267). Okrem  schválenia  zákonov, ktoré  zriadili  regionálnu  samosprávu, a 

prvých  volieb  do  orgánov  tejto  samosprávy  však  rok  2001  priniesol  z hľadiska  regionálnej  politiky 

oveľa  viac. Už  v marci  2001 boli medzi  SR  a EÚ otvorené predvstupové  rokovania  v kapitole  č.  21 

(Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov). Hodnotiaca správa EÚ z tohto roku ale 

konštatovala,  že  SR  dosiahla  iba  malý  pokrok  v pripravenosti  na  implementáciu  štrukturálnych 

fondov. Na  druhej  strane  ocenila,  že  vláda  prijala Národný  plán  regionálneho  rozvoja  SR  a na  jej 

návrh prijal parlament zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Nemenej významným 



REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 5/2009      disparity.vsb.cz 
 

KVĚTEN 2009     ‐ 30 ‐ 

z hľadiska  regionálnej  politiky  bolo  aj  prijatie  zákon  č.  565/2001  Z.  z.  o investičných  stimuloch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadviazal svojím obsahom na zákon č. 193/2001 Z. z. 

o podpore  na  zriadenie priemyselných  parkov  a o doplnení  zákona  NR  SR  č.  180/1995  Z.  z. 

o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. 

Fungovanie organizačných  jednotiek  regionálnej územnej samosprávy v období  rokov 2002 – 2005, 

teda  v období  prvého  funkčného  obdobia  ich  volených  orgánov,  bolo  z hľadiska  politickej  reflexie 

ovplyvnené  dvoma  základnými  momentmi.  Prvý  z nich  reprezentoval  spôsob  vytvorenia 

samosprávnych krajov – predovšetkým neakceptovanie vládneho návrhu na vytvorenie 12, relatívne 

rovnocenných  samosprávnych  krajov  a následné  vytvorenie  8,  ekonomicky  a sociálne 

nerovnocenných  samosprávnych  krajov  (tabuľka  č.  4).  Druhým  momentom  boli  výsledky  prvých 

volieb  do  zastupiteľstiev  samosprávnych  krajov  i volieb  predsedov  samosprávnych  krajov,  kde  sa 

jednoznačne prejavila tendencia silnej politizácie tejto úrovne samosprávy. 

Veľmi pozitívne  je však potrebné  z hľadiska  tvorby verejnej politiky na  regionálnej úrovni hodnotiť 

snahu predstaviteľov samosprávnych krajov o spoluprácu s predstaviteľmi obcí a miest – aj keď táto 

sa nerodila ľahko. Predstavitelia ZMOS v prvom roku fungovania samosprávnych krajov vnímali svoju 

snahu  o  nadväzovanie  kontaktov  a budovanie  vzťahov  medzi  obcami  či  mestami,  respektíve  ich 

asociáciami a samosprávnymi krajmi ako  jednostrannú a nedocenenú. V neskoršom období  sa však 

ich vzťahy predsa  len zlepšili. Najvýraznejšie sa snaha o spoluprácu prejavila už v januári 2002, kedy 

sa predsedovia samosprávnych krajov dohodli na tom, že každý z nich vytvorí ako svoj poradný orgán 

radu starostov a primátorov samosprávneho kraja. Najviac členov majú rady starostov a primátorov 

v dvoch východoslovenských  samosprávnych krajoch a v Banskobystrickom  samosprávnom kraji,  čo 

súvisí  s množstvom malých  obcí  nachádzajúcich  sa  práve  na  území  týchto  samosprávnych  krajov. 

Takáto  početnosť  vyvoláva  koordinačné  problémy  a spôsobuje,  že  dosahovanie  spoločných 

kompromisov  je  zložitejšie  v porovnaní  s radami,  ktoré  zahŕňajú  oveľa  menší  počet  členov.  Aby 

predsedovia  samosprávnych  krajov  posilnili  svoju  pozíciu  a zároveň  dokázali  koordinovať  spoločné 

aktivity, dohodli  sa 22.  januára 2002  zároveň na vytvorení Rady predsedov  samosprávnych krajov, 

ktorá sa schádzala raz za štvrťrok. 

Samosprávne  kraje  počas  prvého  funkčného  obdobia  nadviazali  pomerne  bohaté  kontakty  i  so 

zahraničnými subjektmi regionálneho charakteru. Pozitívnym trendom pri tom  je  fakt, že slovenské 

samosprávne  kraje  sa  neorientovali  výhradne  na  nadväzovanie  cezhraničnej  spolupráce 

s regionálnymi územnými  jednotkami, s ktorými susedia na štátnej hranici, ale darilo sa  im budovať 

partnerské  vzťahy  aj  s takými  regionálnymi  územnými  jednotkami,  ktoré  s nimi  nesusedia,  ba 

dokonca  i s takými,  ktoré  sú  od  nich  výrazne  vzdialené.  Pokiaľ  ide  o rozvíjanie  medzinárodnej 

spolupráce,  v polovici  roka  2003  sa  uskutočnilo  pracovné  stretnutie  predstaviteľov  slovenských 

samosprávnych  krajov  so  zástupcami  Združenia  európskych  regiónov,  ktorých  cieľom  bolo 

oboznámenie  slovenských partnerov  s cieľmi  a aktivitami  tohto  združenia,  ako  aj  s podmienkami  a 

výhodami  možného  členstva.  Slovenským  samosprávnym  krajom  sa  následne  podarilo  v 

relatívne krátkom  čase  zriadiť v Bruseli  svoje  zastupujúce kancelárie  (v  tomto ohľade vynikli najmä 

aktivity úradov Bratislavského samosprávneho kraja, Košického samosprávneho kraja a Prešovského 

samosprávneho  kraja)  a spoločným  úsilím  tiež  dosiahli  vytvorenie  bruselského  Domu  slovenských 

regiónov. 

Ďalším  významným medzníkom  vo  vývoji  regionálnej politiky boli parlamentné  voľby  v roku  2002. 

V rámci  predvolebnej  rétoriky  vyšla  napríklad  politická  strana  Smer  už  vo  februári  2002,  teda  na 

začiatku  funkčného  obdobia  novej  regionálnej  samosprávy,  s iniciatívou  znížiť  počet  krajov  na  4 

(model  3  +  1,  teda  Stredné  Slovensko,  Východné  Slovensko,  Západné  Slovensko  a  samostatná 
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Bratislava)  a počet  okresných  úradov  na  41.  Po  spomínaných  parlamentných  voľbách  v roku  2002 

bola zostavená vládna koalícia, ktorej súčasťou boli aj niektoré subjekty pôsobiace v predchádzajúcej 

vládnej  koalícii,  čím  sa  de  facto  zabezpečilo  pokračovanie  reformných  krokov.  Vládnu  koalíciu 

vytvorili  výlučne  pravicové,  respektíve  stredo‐pravicové  politické  strany  a v  ich  predvolebnom 

programe bola zhoda minimálne pri podpore trhového mechanizmu a pri snahe o reformu vo sfére 

niektorých sociálno‐ekonomických politík (Mesežnikov, 2004, 64). 

V priebehu  funkčného  obdobia  tejto  vlády  sa  objavili  tri  dôležité  politické  turbulencie,  ktoré 

v konečnom dôsledku viedli až k skráteniu jej funkčného obdobia. Napriek uvedenému je však nutné 

zdôrazniť, že tejto vládnej koalícii sa podarilo naštartovať, či zrealizovať viacero dôležitých reforiem, 

z ktorých niektoré pomerne výrazným spôsobom ovplyvnili a stále ovplyvňujú aj regionálnu politiku. 

 

Obrázok č. 6: Súčasné územno‐správne členenie Slovenska 

 
 

Vláda  v súlade  s  vlastným programovým  vyhlásením  pristúpila  v roku  2003  k viacerým  dôležitým 

krokom. Už  vo  februári  tohto  roku,  ako uvádzajú Kling  a Pilát  (2003), prijala  vláda Návrh  ďalšieho 

postupu decentralizácie verejnej správy, ktorý pripravil a na  jej rokovanie predložil Viktor Nižňanský 

(ten sa začiatkom roka 2003 ujal funkcie splnomocnenca vlády pre decentralizáciu verejnej správy). 

Aj na základe  tohto dokumentu sa  rozhodla vláda pristúpiť k  rozsiahlej  redukcii všeobecnej štátnej 

správy.  Z hľadiska  občanov  sa  najviditeľnejším  krokom  javilo  zrušenie  okresných  úradov 

a znovuzriadenie,  respektíve  obnovenie  obvodných  úradov  (obrázok  č.  6).  Vláda  týmto  krokom 

sledovala  redukciu všeobecnej miestnej  štátnej  správy, ktorej potrebnosť bola vyvolaná  rozsiahlym 

presunom  právomocí  z orgánov  tejto  sústavy  štátnych  orgánov  na  orgány  územnej  samosprávy, 

a posilnenie  špecializovanej miestnej  štátnej  správy.  Redukcia  sa  však  nedotkla  orgánov miestnej 

štátnej  správy  (teda  štátnych orgánov pôsobiacich na  regionálnej úrovni)  v takom  rozsahu,  ako  sa 

predpokladalo.  Typickým  príkladom  bolo  podľa  Klinga  a Piláta  (2003)  výrazne  pomalé  tempo  pri 

tomto zoštíhľovaní z hľadiska počtu zamestnancov. 
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V roku 2003 došlo tiež k schváleniu Národného rozvojového plánu (aj keď pôvodne mal byť spoločne 

s Regionálnym operačným programom Slovensko schválený už v roku 2002). Európska komisia tento 

dokument označila ako prijateľný, no zároveň si vyžiadala niektoré doplnenia a spresnenia. 

Pokiaľ  ide o regionálnu  samosprávu,  samosprávne  kraje  sa mali  stať od  začiatku  svojho pôsobenia 

významnými  aktérmi  tvorby  verejných  politík  na  regionálnej  úrovni.  Žiaľ,  vďaka  ťažkopádnej 

organizácii  relevantných  organizačných  jednotiek,  nedostatku  skúseností  a neschopnosti  rýchleho 

vypracovania a schválenia kvalitných strategických dokumentov  týkajúcich sa  ich vlastného  rozvoja, 

sa  sami pripravili o možnosť  zaujať  túto pozíciu v uvedenom období.  Časť viny podľa Klinga  (2004) 

dopadá v tomto prípade však aj na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré pripravilo 

a zverejnilo metodické príručky na vypracovanie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí 

a samosprávnych  krajov  až  v roku  2004.  Zastupiteľstvá  samosprávnych  krajov  však  svoje  vlastné 

programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja alebo aspoň pripravili ich návrhy väčšinou schválili už 

v predchádzajúcich dvoch rokoch 

Veľmi významným reformným krokom sa v tomto období stalo zavedenie fiškálnej decentralizácie do 

praxe. Všetky  relevantné politické strany deklarovali potrebu decentralizácie moci prostredníctvom 

fiškálnej decentralizácie a to  tak na  lokálnej ako aj  regionálnej úrovni. Fiškálna decentralizácia však 

nebola  implementovaná  v rovnakom  čase  ako  decentralizácia  kompetencií,  ktorá  bola 

implementovaná  už  v priebehu  funkčného  obdobia  predchádzajúcej  vlády,  čo  vyvolalo  viaceré 

problémy. Ako konštatuje Palúš (2004), predovšetkým samosprávne kraje a ich orgány boli v zložitej 

situácii a vo veľmi veľkej miere boli závislé od štátneho rozpočtu. V tejto súvislosti Pilát a Valentovič 

(2004)  uvádzajú,  že  samosprávne  kraje  mali  napríklad  v roku  2003  iba  približne  6  %  celkových 

výdavkov krytých z vlastných príjmov (teda nie z grantov a transferov z rozpočtových kapitol štátneho 

rozpočtu). To, prirodzene, narážalo na základné princípy rozdelenia politickej moci a zodpovednosti, 

pretože tieto nové jednotky neboli voči rozhodnutiam centrálnej vlády nijako výrazne chránené. 

Poslednou  z významných  zmien  vo  vzťahu  k aktérom  tvorby  regionálnej  politiky  bolo  zavedenie 

externej  kontroly  realizovanej  Najvyšším  kontrolným  úradom  aj  voči  územnej  samospráve  a jej 

orgánom.  Stalo  sa  tak  v septembri  2005,  kedy  parlament  schválil  novelu  ústavného  zákona  č. 

460/1990 Zb. Ústavy SR v znení neskorších predpisov. Na základe novej právnej úpravy už Najvyšší 

kontrolný  úrad môže  kontrolovať  nielen  aktivity  samosprávnych  jednotiek  pri  výkone  prenesenej 

štátnej  správy,  ale  aj  aktivity,  ktoré majú  samosprávny  charakter. Najvýraznejším  odporcom  bolo 

opäť ZMOS, ktoré argumentovalo zasahovaním do základných samosprávnych princípov, no väčšina 

odborníkov  sa  zhodla  v tom,  že  vzhľadom na  zvýšenú úlohu  regionálnych  i lokálnych  jednotiek pri 

formulácii a implementácii  vlastných  verejných politík  je nevyhnutné, aby  tieto  subjekty podliehali 

zvýšenej kontrole. 

Z významných dokumentov  schválených  v tomto období  je dôležité  spomenúť Národný  strategický 

referenčný  rámec  pre  roky  2007  –  2013,  ktorého  prvú  verziu  schválila  vláda  v októbri  2005.  Ako 

zdôrazňujú  Gáková  a Sirák  (2006),  po  Integrovanom  pláne  regionálneho  a sociálneho  rozvoja 

Slovenska  prijatého  v roku  1999, Národnom  pláne  regionálneho  rozvoja  SR  prijatého  v roku  2001 

a Národnom  rozvojovom  pláne  SR  prijatom  v roku  2003,  išlo  o štvrtý  významný  pokus  prijatia 

strategického  dokumentu,  ktorý  by  mal  prispieť  okrem  iného  k dlhodobému  ekonomického 

i sociálnemu rozvoju slovenských regiónov. 

Čo sa týka regionálnej samosprávy, v roku 2005 sa uskutočnili historicky druhé voľby do jej orgánov. 

V rámci nich bola, ako konštatujú Pilát a Valentovič  (2006)  zaznamenaná ešte nižšia volebná účasť 

ako pri prvých voľbách (prvého kola sa zúčastnilo približne 18 % oprávnených voličov a druhého kola 
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dokonca  len  o niečo  viac  než  11  %  oprávnených  voličov),  a to  aj  napriek  tomu,  že  sa  celkovo 

rozdeľovalo viac poslaneckých mandátov (konkrétne 412 mandátov). Na strane druhej ale platí aj to, 

že  nižší  bol  v porovnaní  s prvými  voľbami  aj  záujem  o využitie  pasívneho  volebného  práva  – 

o poslanecký mandát  sa uchádzalo 2833  kandidátov a o funkciu predsedu  samosprávneho  kraja  sa 

uchádzalo celkovo 64 kandidátov. 

Nová  vládna  koalícia,  ktorá  sa  ujala  vlády  v roku  2006  po  predčasných  parlamentných  voľbách, 

a ktorá  zahŕňa  tri  politické  strany  (Smer‐DS,  SNS  a ĽS‐HZDS),  úplne  abdikovala  na  pokračovanie 

implementácie decentralizačnej politiky. Vo vzťahu k inštitucionálnemu rámcu regionálnej politiky SR 

sa  jej podarilo  zatiaľ  implementovať dve  významné  zmeny. Po prvé,  v Národnej  rade  SR presadila 

prijatie zákona č. 254/2007 Z. z. o zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení zákona č. 515/2003 

Z.  z.  o krajských  úradoch  a obvodných  úradoch  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení 

nálezu  Ústavného  súdu  SR  č.  263/2006  Z.  z.,  ktorým  došlo  k zrušeniu  dovtedy  existujúcej  siete 

krajských úradov (teda orgánov všeobecnej štátnej správy pôsobiacich na tej istej úrovni, ako orgány 

samosprávnych  krajov).  A po  druhé,  do  funkcie  splnomocnenca  vlády  pre  územnú  samosprávu 

ustanovila v januári 2007 Jána Turčana. Jednou z jeho najdôležitejších úloh, ktorá mu bola uložená vo 

februári  toho  istého  roku,  je  vypracovanie  postupu,  na  základe  ktorého  má  byť  vypracovaná 

koncepcia  komunálnej  reformy. Už  z toho  vyplýva,  že  pre  súčasnú  vládu  je materiál  vypracovaný 

Viktorom  Nižňanským  irelevantný  a že  nemá  reálny  záujem  o komunálnu  reformu  do  konca 

súčasného  funkčného  obdobia.  Predloženie  tohto  postupu  sa  totiž  predpokladá  až  v polovici  roku 

2009, čo vzhľadom na blížiace sa parlamentné voľby znamená, že pravdepodobne sa tento plánovaný 

postup nebude dodržiavať. Navyše, ide o prípravu postupu pri zostavovaní koncepcie a nie o prípravu 

samotnej koncepcie, čo iba potvrdzuje predchádzajúce konštatovanie. 

Táto  vládna  koalícia  zároveň  presadila  v parlamente  prijatie  zákona  č.  XXX/2008  Z.  z.  o podpore 

regionálneho  rozvoja,  ktorý  nanovo  stanovil  inštitucionálny  rámec  pôsobenia  aktérov  regionálnej 

politiky.  Popri Ministerstve  výstavby  a regionálneho  rozvoja  SR,  samosprávnych  krajoch  a obciach 

osobitne vyzdvihuje aj pôsobenie euroregionálnych  štruktúr a subjektov pôsobiacich v Integrovanej 

sieti  agentúr  pre  podporu  regionálneho  rozvoja.  Explicitne  však  predpokladá  aj  existenciu  ďalších 

aktérov regionálnej politiky. 

2.  REGIONÁLNE DISPARITY V RÁMCI SR 

Hoci SR  je v kontexte EÚ  relatívne malou krajinou,  ide o krajinu  s vysokými  regionálnymi  rozdielmi 

(tabuľka č. 4). Táto skutočnosť je podľa Klinga (2002a) spojená so skutočnosťou, že územie Slovenska 

bolo až do roku 1993 (s výnimkou krátkeho obdobia počas druhej svetovej vojny) súčasťou nejakého 

väčšieho štátneho celku. V dôsledku toho sa tak na toto územie neprihliadalo ako na integrálny celok 

a regionálna štruktúra nebola rozvíjaná priorite z hľadiska jeho záujmov. V slovenských regiónoch sa 

najmä  v období  po  druhej  svetovej  vojne  zavádzali  priemyselné  aktivity  s veľmi  nízkou  mierou 

finalizácie  a nízkou  mierou  pridanej  hodnoty.  Okrem  toho  vytvárala  socialistická  industrializácia 

monodvetvové  a monoštruktúrne  regióny,  plne  závislé  od  produkcie  implantovaných  podnikov, 

s takmer  nulovým  únikovým  adaptačným  potenciálom.  Tak  sa  tieto  regióny  po  kolapse  nosných 

priemyselných  podnikov  po  roku  1989  dostali  do  vážnych  ekonomických  a sociálnych  problémov 

(Kling,  2002b,  175),  ktoré  v rôznych  obmenách  pretrvávajú  dodnes.  Aby  bolo  možné  lepšie  si 

prestaviť  uvedené  skutočnosti,  v tejto  časti  sú  prezentované  niektoré  údaje  potvrdzujúce  veľké 

rozdiely medzi regiónmi v SR.  
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Ak  sa vezme do úvahy mieru nezamestnanosti, ako dôležité kritérium pre  sledovanie  regionálnych 

rozdielov, možno  vidieť,  že  zatiaľ  čo  Bratislavská  oblasť    (miera  nezamestnanosti  sa  pohybovala 

v roku 2006 na úrovni 4,6 %) sa umiestňuje v prvej štvrtine regiónov EÚ (celkovo na 51. mieste), teda 

medzi  regiónmi  EÚ  s najnižšou mierou nezamestnanosti, oblasť Východné  Slovensko patrí  v tomto 

ukazovateli  dlhodobo medzi  najhoršie  regióny  EÚ  (miera  nezamestnanosti  sa  pohybovala  v  tejto 

oblasti v roku 2006 na úrovni 19,1 %), a ako uvádza Valentovič (2008), vyššia miera nezamestnanosti 

bola v roku 2006 zaznamenaná už iba v nemeckom regióne Macklenburg‐Vorpommern, španielskom 

regióne  Ciudad  Autónoma  de  Ceuta  a tiež  v  prípade štyroch  francúzskych  zámorských  území 

(Guadeloupe, Guyana, Martinique a Reunion). V ťažkej  situácii  je pri uplatnení  tohto kritéria ale aj 

oblasť Stredné Slovensko, kde miera nezamestnanosti za rovnaké obdobie dosiahla hodnotu 16,4 %. 

Podobné  výsledky možno,  ako  konštatuje Hudec  (2007),  vidieť  aj  pri  uplatnení  kritéria  rozdelenia 

výdavkov  na  výskum  a vývoj  v jednotlivých  regiónoch  nachádzajúcich  sa  na  území  SR.  Najlepšiu 

pozíciu  má  z tohto  hľadiska  znovu  Bratislavská  oblasť,  kde  sa  v roku  2004  do  výskumu  a vývoja 

investovalo celkovo takmer 114 mil. EUR. Na opačnom póle stojí oblasť Východné Slovensko a oblasť 

Stredné Slovensko, kde sa do výskumu a vývoja v rovnakom období  investovalo  iba o niečo viac než 

27 mil. EUR, respektíve v prípade oblasti Stredné Slovensko niečo viac ako 28 mil. EUR. 

 

Tabuľka č. 3: Súčasná štruktúra jednotiek NUTS v SR 

Úroveň 
NUTS 

jednotka NUTS  orgány verejnej moci pôsobiace v danej 
jednotke NUTS 

počet  označenie  existencia  názov 

NUTS I  1  krajina  áno  vrcholné orgány 
štátu a ústredné 
orgány štátnej 

správy 

NUTS II  4  oblasť  nie  ‐ 

NUTS III  8  kraj  áno  orgány 
samosprávnych 

krajov 

NUTS IV  79  okres  nie  ‐ 

NUTS V  2883 (2922*)  obec  áno  orgány obcí 

Legenda: * ‐ počet vrátane mestských častí miest Bratislava a Košice. 

 

Nemenej významným problémom vytvárajúcim predpoklady pre prehlbovanie regionálnych disparít 

je aj nevyhovujúca štruktúra sídelných jednotiek na lokálnej úrovni (obrázok č. 7). Sídelný rozvoj sa na 

území  SR  v 20.  storočí  (a predovšetkým  za posledných 50  – 60  rokov)  realizoval podľa  takzvaných 

urbanizačných osí, čo vyústilo do vzniku periférnych oblastí najmä na juhu stredného Slovenska a na 

území východného Slovenska (Kling, 2002a, 117 – 118).  

Pre  štruktúru  sídelných  jednotiek  v SR  je  typická  vysoká miera  fragmentácie  a existencia  veľkého 

počtu veľmi malých sídelných  jednotiek. Až 87 % slovenských obcí má menej než 2.000 obyvateľov 

(obrázok č. 7), pričom v týchto obciach žije necelých 31 % všetkých obyvateľov SR. Naopak, v obciach 

s populáciou prevyšujúcou hranicu 20.000 obyvateľov, ktorých podiel na celkovom počte obcí je  iba 
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necelých 1,5 %, žije takmer 40 % celej slovenskej populácie. Navyše, podľa metodiky, ktorú používa 

OECD je až približne 90 % všetkých slovenských obcí sídelnými jednotkami vidieckeho charakteru. 

V neposlednom  rade  je dôležité poznamenať ale  i to,  že  regionálne  rozdiely  sa prehlbovali aj   ako 

dôsledok aktivít a rôznych politík vlád, ktoré sa dostali k moci po roku 1989. Súvisí to predovšetkým 

s tým, že: 

 po  roku  1989  neexistovala  jednotná  regionálna  politika  a snahy  jednotlivých  vlád  boli 

často  chaotické,  pričom  priority,  ktoré  presadzovali  neboli  podložené  relevantnými 

analýzam  a vo  väčšine  prípadov pri  ich určovaní  víťazil  stranícky princíp nad princípom 

odbornosti; 

 týmto  vládam  sa  zatiaľ  nepodarilo  dosiahnuť  primeranú  úroveň  vyváženosti  medzi 

regiónmi  z hľadiska  infraštruktúry,  čo  malo  a má  za  následok,  že  väčšina  investícií 

(zahraničné  investície  nevynímajúc)  a rozvojových  podnikateľských  aktivít  (hlavne  tých, 

ktoré  smerujú  do  odvetví  s vyššou  pridanou  hodnotou)  sa  sústredila  do  Bratislavskej 

oblasti a oblasti Západné Slovensko; 

 viaceré  z týchto  vlád  dlhodobo  presadzovali  riešenia  rôznych  problémov  „od  zeleného 

stola“; 

 pomerne  častým  sprievodným  javom  riešenia  regionálnych problémov bola aj neochota 

relevantných partnerov spolupracovať pri riešení najpálčivejších problémov (tu sa pri tom 

nemá  na mysli  iba  rivalita medzi  orgánmi  štátnej  správy  a územnej  samosprávy,  ale  aj 

rivalita z hľadiska poskytovania  služieb pri zvažovaní možností partnerstiev  súkromného 

a verejného sektora). 

Obrázok č. 7: Veľkostná štruktúra obcí v SR (2004) 

Zdroj: Zvolenský In: Čavojec a Sloboda, 2005, 19 
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Tabuľka č. 4: Regionálne disparity na úrovni NUTS III v SR 

Samosprávny kraj 

rozloha (km²) 
počet obyvateľov 

(2007) 
hustota zaľudnenia 

počet obcí 

celkový počet  počet miest 
podiel obcí do 

2000 obyvateľov 
(%) 

Banskobystrický  9.455  656.341  69,4  516  24  91,4 

Bratislavský  2.052  604.826  294,7  73  7  75,0 

Košický  6.752  772.470  114,4  440  17  91,3 

Nitriansky  6.344  707.797  111,6  354  15  82,6 

Prešovský  8.981  799.509  89,0  666  23  92,5 

Trenčiansky  4.502  600.080  133,3  276  18  83,6 

Trnavský  4.147  554.490  133,7  251  16  81,5 

Žilinský  6.801  694.891  102,2  315  18  79,2 

Samosprávny kraj 
nezamestnanosť (2007) 

Regionálny 
hrubý domáci produkt (2005) 

počet 
nezamestna‐

ných 

podiel na 
nezamestna‐
nosti v SR (%) 

miera 
nezamestna‐
nosti (%) 

medziročný 
index 

(2007/2006) 

celková výška 
(mil. SKK) 

podiel na 
HDP v SR (%) 

medziročný 
index 

(2005/2004) 

HDP 
pripadajúci 

na 
obyvateľa 

Banskobystrický  64.900  22,2  20,0  94,6  130.126  8,8  94,8  197.850 

Bratislavský  14.100  4,8  4,2  97,9  405.640  27,3  118,2  673.374 

Košický  54.700  18,7  15,9  76,7  179.077  12,1  104,3  232.206 

Nitriansky  37.400  12,8  10,7  82,9  173.539  11,7  109,5  244.801 

Prešovský  51.700  17,7  13,8  76,0  129.103  8,7  107,2  161.844 

Trenčiansky  16.700  5,7  5,7  78,8  146.183  9,8  103,6  243.274 

Trnavský  18.700  6,4  6,5  73,6  164.377  11,1  111,6  296.871 

Žilinský  33.600  11,5  10,1  85,3  157.256  10,6  110,8  226.464 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
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3.  NAJDÔLEŽITEJŠÍ AKTÉRI REGIONÁLNEJ POLITIKY V SR – ICH FUNKCIE A POSTAVENIE 

V slovenských podmienkach  stojí na vrchole hierarchie aktérov  tvorby  regionálnej politiky vláda SR 

reprezentovaná  Ministerstvom  výstavby  a regionálneho  rozvoja  SR.  Prirodzene,  na  regionálnej 

politike sa podieľajú aj ďalšie ústredné orgány štátnej správy  (zo všetkých možno spomenúť najmä 

Ministerstvo  dopravy,  pôšt  a telekomunikácií  SR;  Ministerstvo  hospodárstva  SR;  či  Ministerstvo 

životného  prostredia  SR),  no  ústredným  orgánom  na  tomto  úseku  je  už  spomínané Ministerstvo 

výstavby a regionálneho rozvoja SR a vo vzťahu k tvorbe regionálnej politiky je potrebné zdôrazniť, že 

všetky orgány  štátnej  správy  zodpovedajú  (v  zmysle hierarchickej  zodpovednosti)  za  svoje  aktivity 

priamo  tomuto ministerstvu. Súčasťou organizačnej  štruktúry Ministerstva výstavby a regionálneho 

rozvoja  SR  je  aj Agentúra na podporu  regionálneho  rozvoja,  ktorá  sa  ako  jeho  integrovaná  súčasť 

špecializuje na regionálny rozvoj (a teda aj na regionálnu politiku). 

Pokiaľ  ide o ďalších aktérov  tvorby  regionálnej politiky pôsobiacich priamo v  regiónoch a patriacich 

do subsystému štátnej správy, spomenúť  je potrebné najmä obvodné úrady  (a v rámci nich hlavne 

odbory  civilnej  ochrany  a krízového  riadenia),  ďalej  katastrálne  úrady  a správy  katastra,  krajské 

a obvodné pozemkové úrady, krajské a obvodné lesné úrady, krajské školské úrady a riaditeľov škôl či 

školských  zariadení,  krajské  stavebné  úrady,  krajské  úrady  životného  prostredia,  obvodné  úrady 

životného prostredia a stále pracoviská obvodných úradov životného prostredia, krajské a obvodné 

úrady  pre  cestnú  dopravu  a pozemné  komunikácie,  úrady  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny  a ich 

detašované  či  vysunuté  pracoviská,  inšpektoráty  životného  prostredia,  inšpektoráty  Slovenskej 

obchodnej  inšpekcie,  inšpektoráty  stavebnej  inšpekcie,  školské  inšpekčné  centrá,  krajské 

inšpektoráty  Slovenskej  energetickej  inšpekcie  a ich  detašované  pracoviská,  regionálne  správy 

ochrany prírody a krajiny,  správy národných parkov a správy chránených krajinných oblastí, krajské 

a regionálne veterinárne a potravinové správy, obvodné banské úrady, krajské pamiatkové úrady  či 

pobočky Štátnej plavebnej správy. 

V súvislosti  s rozsiahlou  decentralizačnou  politikou,  ktorá  bola  v slovenských  podmienkach 

formulovaná  a  implementovaná  v období  rokov  1999  –  2005,  nadobudli  z hľadiska  regionálnej 

politiky  výnimočné  silnú  pozíciu  aj  jednotky  územnej  samosprávy.  V tejto  súvislosti  je  potrebné 

spomenúť najmä samosprávne kraje. Samosprávny kraj (legislatívne tiež nazývaný ako vyšší územný 

celok)  je  samostatným územným  samosprávnym a správnym celkom SR, ktorého územný obvod  je 

zhodný  s územným obvodom kraja.  Ide o právnickú osobu, ktorá  samostatne hospodári  s vlastným 

majetkom  a s vlastnými  príjmami,  pričom  zabezpečuje  a chráni  práva  i záujmy  svojich  obyvateľov. 

Samosprávny  kraj  sa  pri  výkone  samosprávy  stará  predovšetkým  o všestranný  rozvoj  zvereného 

územia  i o potreby  svojich  obyvateľov.  V rámci  normotvornej  činnosti  môžu  samosprávne  kraje 

vydávať všeobecne záväzné nariadenia, a to tak pri výkone samosprávnych funkcií, ako aj pri výkone 

delegovanej  štátnej  správy  (všeobecne  záväzné  nariadenia  vydávané  v rámci  výkonu  samosprávy 

majú vyššiu právnu silu). Ak vydávajú všeobecne záväzné nariadenia z pozície orgánu vykonávajúceho 

delegovanú štátnu správu, môžu tak konať  iba na základe zákonného zmocnenia a v jeho medziach. 

Základnými samosprávnymi orgánmi samosprávneho kraja sú: 

 zastupiteľstvo samosprávneho kraja – kolektívny rozhodovací zbor; 

 predseda  samosprávneho  kraja  –  výkonný  a rozhodovací  orgán,  ktorý  zastupuje 

samosprávny kraj navonok. 



REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 5/2009      disparity.vsb.cz 
 

KVĚTEN 2009     ‐ 38 ‐ 

Okrem toho sa v každom samosprávnom kraji zriaďujú aj tieto orgány: úrad samosprávneho 
kraja  –  orgán  zabezpečujúci  administratívne  a organizačné  záležitosti  orgánov 
samosprávneho  kraja;  riaditeľ  úradu  samosprávneho  kraja  –  orgán  stojaci  na  čele  úradu 
samosprávneho  kraja  a zodpovedajúci  za  jeho  fungovanie;  hlavný  kontrolór  –  orgán 
nezávislej  a nestrannej  kontroly  zákonnosti  činnosti  samosprávneho  kraja,  hospodárenia 
samosprávneho kraja, ako aj nakladania s vlastným majetkom a majetkovými právami; útvar 
hlavného  kontrolóra  –  orgán  zabezpečujúci  odborné,  administratívne  a organizačné 
záležitosti  týkajúce  sa  riadneho  plnenia  úloh  zo  strany  hlavného  kontrolóra; mandátová 
komisia zastupiteľstva samosprávneho kraja; finančná komisia zastupiteľstva samosprávneho 
kraja. 

Popri týchto orgánoch môže samosprávny kraj rozhodnúť aj o zriadení ďalších orgánov.  Ide 
najmä o iné komisie zastupiteľstva samosprávneho kraja. Samosprávne kraje však zriaďujú, či 
už  v pozícii  samosprávneho  subjektu  alebo  subjektu  vykonávajúceho  delegovanú  štátnu 
správu,  aj  ďalšie  subjekty,  napríklad  archívy  samosprávnych  krajov,  vybrané  druhy  škôl 
a školských  zariadení,  vybrané  druhy  zdravotníckych  zariadení,  rôzne  vlastné  rozpočtové 
a príspevkové organizácie a podobne. 

Jednotlivé samosprávne kraje či územné jednotky na nižšej úrovni pôsobia aj v rámci vyšších, 
takzvaných euroregionálnych štruktúr. Spolupráca v rámci týchto štruktúr sa, ako konštatuje 
Klimovský  (2004),  zameriava  na  cezhraničnú  spoluprácu  a špeciálny  ohľad  je  kladený  na 
ekonomický  rozvoj, ako aj kultúrnu výmenu. V tejto  súvislosti  je potrebné poznamenať,  že 
iba obce nachádzajúce  sa v centrálnej  časti územia SR  (v  severnej  časti Banskobystrického 
kraja) a niekoľko obcí v okolí Bratislavy (vrátane niekoľkých mestských častí mesta Bratislava) 
nie je zapojených do tejto formy spolupráce. 

Dôležitými  záujmovými  združeniami  právnických  osôb  sú  z hľadiska  regionálnej  politiky  takzvané 

regionálne  rozvojové agentúry. Od  roku 2000 sú  tieto agentúry na základe zmluvy s Ministerstvom 

výstavby a regionálneho rozvoja SR združené do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr 

a riadia sa príslušnými ustanoveniami zákona  č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

právnych predpisov. Sú poverené k tomu, aby aktivizovali hospodársky a sociálny rozvoj regiónu a to 

predovšetkým  prostredníctvom  nástrojov,  ktoré  vedú  k inštitucionálnemu  prepájaniu  verejného, 

súkromného  ziskového  i tretieho  sektora.  Spomínané  ministerstvo  podporuje  ich  aktivity 

poskytovaním  dotácií  na  financovanie  ich  činnosti.  V súčasnosti  pôsobí  v tejto  sieti  46  subjektov, 

ktoré sú situované v nasledujúcich mestách: Banská Bystrica, Bardejov, Brezno, Čadca, Dolný Kubín, 

Dunajská  Streda,  Galanta,  Hlohovec,  Hnúšťa,  Humenné,  Kežmarok,  Komárno,  Kráľovský  Chlmec, 

Liptovský  Mikuláš,  Lučenec,  Malacky,  Martin,  Michalovce,  Moldava  nad  Bodvou,  Nitra,  Prešov, 

Prievidza, Púchov, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, 

Spišská  Nová  Ves,  Starý  Smokovec,  Stropkov,  Svidník,  Šahy,  Šaľa,  Štúrovo,  Topoľčany,  Trebišov, 

Trenčín,  Trnava,  Veľký  Krtíš,  Vranov  nad  Topľou,  Zlaté Moravce  a Žilina  (Klimovský  2008c:  265). 

V kalendárnom  roku  2007  (v  tomto  roku  pôsobilo  v  Integrovanej  sieti  regionálnych  rozvojových 

agentúr 45 subjektov) napríklad tieto agentúry podali 733 projektov (z nich bolo reálne schválených 

314  projektov)  a vypracovali  či  pomohli  vypracovať  230  podnikateľských  zámerov,  z ktorých  bolo 

realizovaných 79  zámerov  (výsledné hodnotenie  týchto agentúr  za  kalendárny  rok 2007  vyjadrené 

počtom bodov, ktoré  im za nimi realizované aktivity pridelilo ministerstvo, sú uvedené v obrázku č. 

8). 

Popri týchto agentúrach zaradených do  integrovanej siete pôsobia pri tvorbe regionálnej rozvojovej 

politiky aj ďalšie subjekty agentúrneho charakteru. Ako uvádza Kling (2003), celkovo sa totiž vytvorili 
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tri  riešenia  vzťahov medzi  samosprávnymi  krajmi  a Integrovanou  sieťou  regionálnych  rozvojových 

agentúr. Prvé riešenie spočívalo v tom, že úrad samosprávneho kraja uzavrel dohodu s existujúcimi 

regionálnymi  rozvojovými  agentúrami.  Tento  postup  zvolil  napríklad  Úrad  Banskobystrického 

samosprávneho  kraja.  Druhým  riešením  bolo  založenie  regionálnej  rozvojovej  agentúry  zo  strany 

úradu samosprávneho kraja a jej následné zaradenie do integrovanej siete takýchto agentúr s cieľom 

zachovania práva na dotáciu na  jej  činnosť  z kapitoly Ministerstva výstavby a regionálneho  rozvoja 

SR.  Takto  postupovali  napríklad  úrady  Bratislavského  samosprávneho  kraja,  Nitrianskeho 

samosprávneho  kraja  či  Trnavského  samosprávneho  kraja.  Posledné  z týchto  riešení,  ktoré  využil 

napríklad  Úrad  Košického  samosprávneho  kraja,  Úrad  Prešovského  samosprávneho  kraja  i Úrad 

Žilinského samosprávneho kraja, bolo založené na tom, že príslušný úrad zriadil regionálnu rozvojovú 

agentúru bez  toho, aby  sa  táto následne uchádzala o zaradenie do  integrovanej  siete  regionálnych 

rozvojových agentúr. 

 

Obrázok  č.  8:  Výsledky  hodnotenia  aktivít  realizovaných  regionálnymi  rozvojovými  agentúrami 
(2007) 

 
Zdroj: Výsledky hodnotenia..., 2007. 

 

Do  tvorby  regionálnej politiky sa zapájajú aj dobrovoľné zoskupenia obcí, ktoré sú označované ako 

mikroregióny.  Tieto  nie  sú  legálne  definované  a zvyčajne  ide  o územne malé  jednotky  zahŕňajúce 

niekoľko  obcí,  ktoré  majú  spoločnú  históriu  či  ekonomické  prepojenie.  Niekedy  ich  hranice 

nerešpektujú oficiálne administratívne hranice a pokiaľ ide o ich počet, v roku 2004 bola na území SR 

registrovaných 245 mikroregionálnych združení, ktoré zahŕňali približne 65 % všetkých slovenských 

obcí. 

V SR  existuje  tiež  niekoľko  profesijných  komôr,  ktorých  vznik  je  naviazaný  na  zákon,  a ktoré  sú 

neodmysliteľnou  súčasťou  subsystému  takzvanej  záujmovej  samosprávy.  Zo  všetkých  možno 

z hľadiska  vplyvu  na  tvorbu  regionálnej  politiky  spomenúť  najmä  nasledujúcich  päť  profesijných 

komôr: Komora  geodetov  a kartografov  (so  sídlom  v Bratislave);  Slovenská  komora  architektov  (so 
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sídlom  v  Bratislave);  Slovenská  komora  stavebných  inžinierov  (so  sídlom  v Bratislave);  Slovenská 

obchodná a priemyselná komora (so sídlom v Bratislave); Slovenská živnostenská komora (so sídlom 

v Žiline). 

Prirodzene,  na  tomto mieste  je  vhodné  spomenúť,  že  významnú  rolu  v rámci  regionálnej 
politiky  plnia  aj  iné  subjekty  verejnoprávneho  charakteru.  Spomenúť  tu možno  napríklad 
vysoké školy a univerzity. Platí pri tom, že tieto zohrávajú dôležitú rolu a to hlavne z hľadiska 
rozvoja  ľudských  zdrojov,  pričom  ich  regionálny  význam  z hľadiska  rozvojovej  politiky  je 
nepopierateľný. Na druhej  strane  je ale nevyhnutné akceptovať  i to,  že, ako uvádza Rehák 
(2005), univerzity jednak nepredstavujú pre podniky tých najdôležitejších partnerov a jednak neplatí 

automaticky to, že situovanie univerzity do ekonomicky zaostalého regiónu predstavuje nevyhnutne 

dobrý príklad nástroja smerujúceho k rozvoju tohto regiónu. 

Čo  sa  týka  regionálneho  školstva  (predovšetkým  stredných  škôl,  medzi  ktoré  sa  v slovenských 

podmienkach  zaraďujú  predovšetkým  gymnáziá,  stredné  odborné  školy,  konzervatóriá,  stredné 

odborné  učilištia,  združené  stredné  školy,  učilištia  a strediská  praktického  vyučovania),  tieto 

predstavujú,  podobne  ako  univerzity  a vysoké  školy,  skupinu  aktérov  tvorby  rozvojovej  politiky 

s významným dopadovým potenciálom na regionálnej i lokálnej úrovni. 

V neposlednom  rade  je v súvislosti  s verejnoprávnymi aktérmi  tvorby  regionálnej politiky potrebné 

spomenúť  aj  existenciu  rôznych  poradných  orgánov.  Ak  sa  hovorí  o aktuálnych  slovenských 

podmienkach,  potom  platí,  že  vláda  SR má  právo menovať  a odvolávať  splnomocnencov,  ktorým 

zároveň  určuje  aj  ich  oprávnenia.  Súčasná  vláda  SR  menovala  viacerých  splnomocnencov,  no 

z hľadiska  regionálnej politiky sú najdôležitejší  títo: Splnomocnenec vlády SR pre  rómske komunity, 

Splnomocnenec  vlády  SR  pre  informačnú  spoločnosť,  Splnomocnenec  vlády  SR  pre  územnú 

samosprávu,  Hlavný  hraničný  splnomocnenec  SR,  Splnomocnenec  vlády  SR  pre  vodohospodárske 

otázky  na  hraničných  vodách  s Maďarskou  republikou,  Ukrajinou,  Rakúskou  republikou  a Českou 

republikou a Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo – 

Nagymaros. 

Okrem toho môže vláda zriaďovať kolektívne poradné orgány, ktoré majú charakter rád, a ktoré plnia 

vo  vzťahu  k nej  predovšetkým  koordinačné,  konzultačné  či  odborné  úlohy. Na  čele  týchto  rád  sú 

členovia vlády alebo štátni tajomníci a vláda schvaľuje aj ich štatúty. Stálymi kolektívnymi poradnými 

orgánmi,  ktoré  nesporne  hrajú  dôležitú  rolu  aj  vo  sfére  regionálnej  politiky,  a to  predovšetkým 

z hľadiska prípravy strategických dokumentov, sú: Hospodárska rada vlády SR, Legislatívna rada vlády 

SR, a Rada vlády SR pre vedu a techniku. Popri  týchto  stálych kolektívnych poradných orgánov pri 

vláde  SR  v súčasnosti  pôsobia  aj  ďalšie  rady.  Z hľadiska  regionálnej  politiky  najdôležitejšie  funkcie 

plnia:  Hospodárska  a sociálna  rada,  Komisia  pre  vedomostnú  spoločnosť,  Rada  vlády  SR  pre 

regionálnu  politiku  a dohľad  nad  štrukturálnymi  operáciami,  Rada  vlády  SR  pre  trvalo  udržateľný 

rozvoj,  Rada  vlády  SR  pre  verejnú  správu  a  Výbor  vlády  SR  pre  obnovu  a rozvoj  Vysokých  Tatier. 

Prirodzene,  poradné  orgány  si  zriaďujú  aj  miestne  orgány  štátnej  správy  či  orgány  samosprávy 

(spôsob  ich  kreovania  nie  je  striktne  legislatívne  limitovaný  a v ich  štruktúre  môže  jednoznačne 

prevažovať prvok odbornosti nad prvkom straníckej príslušnosti). 

Popri politicko‐administratívnych aktéroch sú do  tvorby regionálnej politiky zapojení aj ďalší aktéri. 

Ide  o rozsiahlu  skupinu  veľmi  rozdielnych  subjektov,  z ktorých  je  vhodné  uviesť  predovšetkým 

podniky  (niekedy  súhrne  označované  aj  ako  firmy), masmédiá  a  organizácie  občianskeho  sektora. 

V tomto príspevku sa im však vzhľadom na jeho obmedzený rozsah nebudem venovať (k tomu pozri 

bližšie napríklad Klimovský, 2006b; Klimovský, 2009; Šebová, 2009). 
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4.  ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY 

Najnovšie vývojové trendy podľa Valentoviča (2008) naznačujú, že v porovnaní s ostatnými krajinami 

EÚ  sa pozícia  regiónov nachádzajúcich  sa na území SR  zlepšuje. Kým v oblasti Východné Slovensko 

dochádza  iba k veľmi miernemu zlepšovaniu, Bratislavská oblasť, ktorá  je najrozvinutejšou oblasťou 

SR, zaznamenáva výrazné zlepšenie. Bratislavský rozvojový pól  je „ťahúňom“ aj pre oblasť Západné 

Slovensko.  Rozvoj  sa  tu  pri  tom  koncentruje  do  okolia  takzvanej  Považskej  rozvojovej  osi,  kde  sú 

vytvorené  vhodné  podmienky  na  rozvoj  investičných  zámerov  a to  predovšetkým  z hľadiska 

existujúcej infraštruktúry. 

Aj  naznačené  pozitívne  trendy  však  so  sebou  prinášajú  určité  riziká.  V niektorých  regiónoch  sa 

napríklad začínajú objavovať vážne problémy so získavaním novej kvalifikovanej pracovnej sily a to aj 

napriek  existujúcej  vysokej  miere  nezamestnanosti  (Valentovič  2008:  451).  To  naznačuje  zlú 

vzdelanostnú  štruktúru  v daných  regiónoch,  ktorú  by  mohli  pomôcť  riešiť  hlavne  vzdelávacie 

inštitúcie a to  tým, že svoje študijné programy prispôsobia aktuálnym potrebám, no zároveň v nich 

zachytia aj odhadované budúce potreby. 

 

Tabuľka č. 5: Existencia a počty orgánov štátnej správy a samosprávy na regionálnej úrovni v SR za 
posledných 20 rokov (1989 ‐ 2008) 

Obdobie  úrady všeobecnej štátnej správy 
na úrovni: 

paralelne existujúce 
úrady špecializovanej 
štátnej správy na 
úrovni krajov, 

okresov či obvodov 

paralelne existujúce 
úrady samosprá‐

vneho charakteru na 
úrovni krajov 

(samosprávne kraje) 
krajov  okresov  obvodov 

do roku 1990  3  38  ‐  Áno  ‐ 

1990 – 1996  ‐  38  121  Áno  ‐ 

1996 – 2002  8  79  ‐  Áno  ‐ 

2002 – 2003  8  79  ‐  Áno  8 

2004 – 2007  8  ‐  50  Áno  8 

po roku 2007  ‐  ‐  50  Áno  8 

 

Miera vplyvu  straníckej politiky na  tvorbu  regionálnej politiky dosahuje dlhodobo vysoké hodnoty. 

I keď  by  sa mohlo  zdať,  že  rozsiahla  decentralizácia  a demokratizácia  spoločnosti  by mohli  viesť 

k zvyšovaniu prvku odbornosti pri formulácii a implementácii takej dôležitej politiky, akou regionálna 

politika nesporne  je, opak  je pravdou. Aj v posledných  rokoch  totiž došlo k viacerým pochybeniam, 

ktoré minimálne  otriasli  dôverou  v deklarované  ciele  v oblasti  tejto  politiky  (spomenúť  tu možno 

napríklad kauzu „Eurofondy“, kvôli ktorej musel v roku 2001 z postu podpredsedu vlády pre európsku 

integráciu  odstúpiť  Pavol  Hamžík,  či  kauza  „Nástenkový  tender“,  ktorá  rozvírila  hladinu  verejnej 

mienky  na  prelome  rokov  2008  a  2009,  a v rámci  ktorej musel minister  výstavby  a regionálneho 

rozvoja, Marian  Janušek, odstúpiť  zo  svojej pozície). Podobným deformačným účinkom  straníckych 

politiky  však  bola  ovplyvnená  aj  reforma  verejnej  správy,  ktorá  ovplyvnila  inštitucionálny  rámec 

tvorby regionálnej politiky a ktorú pripravil v pozícii splnomocnenca vlády Viktor Nižňanský. Dokonca 

ani nižšie úrovne politiky (teda regionálna a lokálna úroveň) sa nevyhli tomuto vplyvu. Ako príklad tu 
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možno  uviesť  podľa  Klimovského  (2008a)  prípravu  zriadenia  samosprávnych  krajov,  pri  ktorej  sa 

rozhodujúca  časť  odbornej  i politickej  diskusie  týkala  výlučne  počtu  vytváraných  jednotiek  a ich 

hraníc,  a nie  komplexného  prehodnocovania  celého  fungovania  regionálnej  politiky  a jej  aktérov 

z hľadiska kvality poskytovaných služieb. 

 

Obrázok č. 9: Operačné programy Národného strategického referenčného rámca pre obdobie 2007 
– 2013 

 
Legenda: ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, KF – Kohézny fond. 

Zdroj: Správa o stave pripravenosti..., 2008, 2. 

 

Spomínajúc počty územno‐správnych  jednotiek, ako vyplýva z tabuľky  č. 5, za posledných 20  rokov 

došlo k viacerým územno‐správnym zmenám, čo sa určite tiež odrazilo na kvalite regionálnej politiky. 

Táto  diskusia  pri  tom  stále  nie  je  považovaná  za  uzatvorenú  (týka  sa  to  najmä  regionálnej 

samosprávy).  Na  jednej  strane  tu  vystupujú  obhajcovia  znižovania  samosprávnych  celkov  na 

regionálnej  úrovni  (napríklad  v roku  2005,  v rámci  „predvolebnej“  kampane  vyšla  SNS  s návrhom 

modelu  3  +  2,  ktorý  by  zahŕňal  tri  regióny:  Stredné  Slovensko,  Východné  Slovensko  a Západné 

Slovensko a dve samostatne stojace mestá, a to Bratislavu a Košice), no nájdu sa aj takí, ktorí volajú 

po  ich zvýšení,  či aspoň po  reorganizácii existujúceho stavu  (napríklad v tom  istom  roku obhajovali 

zástupcovia  pôsobiaci  v štruktúrach  Konzervatívneho  inštitútu  M.  R.  Štefánika  –  Bačík  a Sloboda 

(2005) a Dostál a Sloboda (2005) – takzvaný župný variant so 16 samosprávnymi jednotkami, pričom 
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tento sa iba v niekoľkých momentoch odlišoval od návrhu, ktorý už v roku 1998 pripravila Únia miest 

a obcí SR). 

 

Tabuľka č. 6: Operačné programy Národného strategického referenčného rámca pre obdobie 2007 
– 2013 

Operačný program  fond určený na 
financovanie 

príspevok 
Európskych 
spoločenstiev 

(EUR) 

schválenie  zasadnutie 
monitorovacieh

o výboru 

Doprava  ERDF 

KF 

877.409.097

2.329.495.498
13. 9. 2007  22. 1. 2008 

Informatizácia 
spoločnosti 

ERDF  993.095.405
17. 9. 2007  21. 1. 2008 

Technická pomoc  ERDF  97.601.421 24. 9. 2007  17. 12. 2007 

Regionálny operačný 
program 

ERDF  1.445.000.000
24. 9. 2007  5. 12. 2007 

Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia 

ESF  881.801.578 26. 10. 2007  28. 11. 2007 

Vzdelávanie  ESF  617.801.578 7. 11. 2007  14. 11. 2007 

Životné prostredie  ERDF 

KF 

230.756.935

1.569.243.065
8. 11. 2007  19. 12. 2007 

Zdravotníctvo  ERDF  250.000.000 8. 11. 2007  28. 1. 2008 

Výskum a vývoj  ERDF  1.209.415.373 28. 11. 2007  28. 1. 2008 

Konkurencieschopno
sť a hospodársky rast 

ERDF 
772.000.000

28. 11. 2007  21. 1. 2008 

Bratislavský kraj  ERDF  87.000.000 3. 12. 2007  21. 2. 2008 

SPOLU  ERDF+ESF+KF  11.360.619.950    

Legenda: ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, KF – Kohézny fond. 

Zdroj: Správa o stave pripravenosti..., 2008, 2. 

 

Uvedený problém nie je spomínaný bezdôvodne. Regionálnej politike je totiž aj v rámci EÚ venovaná 

veľká  pozornosť  a tak  by  bolo  vhodné,  aby  finančné  prostriedky,  ktoré môže  SR  v prebiehajúcom 

programovacom  období  využívať  (ide  o viac  než  11 mld.  EUR  –  tabuľka  č.  6  a obrázok  č.  9),  boli 

využívané  účelne  a efektívne  a aby  o ich  prerozdelení  nerozhodovali  klientelistické  či  korupčné 

vzťahy, ale kvalita podávaných projektov. Tieto by  totiž mohli prispieť k odstráneniu  či  zmierneniu 

aspoň niektorých z uvádzaných problémov. Prirodzene, na tomto mieste je potrebné mať neustále na 

zreteli aj to, že, ako konštatuje Kling (2002b), regionálne disparity v rámci EÚ za posledných 20 rokov 

neklesajú, ba skôr naopak, pretrvávajú na svojich úrovniach. Deje sa tak aj napriek rozsiahlej pomoci 

EÚ zaostalým regiónom. I preto je vzhľadom na skôr uvedené problémy, ktorým SR v súčasnosti čelí, 

potrebné dôkladne zvažovať rozsah a spôsob využitia ponúkanej pomoci. 
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ABSTRAKT 

Regionálny  rozvoj  sa  stal  dôležitým  prostriedkom  na  zlepšovanie  životných  podmienok  ľudí  a na 

zvyšovanie  výkonu  spoločnosti. V súčasnosti  sú  na  Slovensku  výrazné  disparity medzi  jednotlivými 

regiónmi,  ktoré  sú  badateľné  predovšetkým  v oblasti  investícií  do  regiónu,  úrovne  infraštruktúry, 

výšky nezamestnanosti, životnej úrovne obyvateľov  jednotlivých  regiónov. Disparity považujeme za 

fenomén s výraznou informačnou hodnotou, ktorého pojmový aparát využívajú aj politické strany vo 

svojich programoch.  Práca analyzuje volebné programy z hľadiska regionálneho rozvoja – porovnáva 

programy  opozície,  koalície  a analyzuje  aj  Programové  vyhlásenie  vlády  so  zameraním  na  priority 

podpory regionálneho rozvoja. Zistenia sú komparované s výsledkami predbežného prieskumu medzi 

voličmi v Prešovskom samosprávnom kraji. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Politická strana. Regionálne disparity. Regionálny rozvoj. Volebný program. 

ABSTRACT 

The regional development has become an important tool to improve living conditions and to improve 

the performance of  society. Currently  there are  significant disparities among  the different  regions 

that  are observable  especially n  the  fields of  investments  to  regions,  infrastructure  level,  level of 

unemployment, quality of  life  in different regions... Disparities are considered to be a phenomenon 

with considerable information value, their  notional apparatus is  also used by political parties in their 

programs.  The article analyses the election programs from the regional development point of view – 

it compares the programs of opposition, coalition and it also analyses the Program declaration of the 

government  focused  on  the  priorities  of  the  regional  development  support.  The  findings  are 

compared to the results of the pre‐survey among the voters in the Prešov self‐governing district. 

KEYWORDS 

Political party. Regional disparities. Regional development. Election programme 
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ÚVOD 

Každá historická etapa vývoja Slovenska, či už v rámci Československa alebo ešte predtým Rakúsko–

Uhorska,  zanechali  na  jeho  regiónoch  svoje  stopy.  Ekonomický  a sociálny  rozvoj  regiónov  na 

Slovensku  prebiehal  niekedy  živelne,  inokedy  plánovito,  avšak  územno‐plánovacie  dokumenty 

vypracovávané  v  duchu  ideológií  často  objektívne  napomáhali  ďalším  deformáciám  rozvoja 

regionálnej  štruktúry  a prehlbovaniu  už  existujúcich  regionálnych  disparít  predchádzajúcich 

historických etáp vývoja.  

 
Rok  1989  znamenal  veľký  prelom  nielen  z hľadiska  politického,  ekonomického  a sociálneho,  ale 

znamenal tiež významnú zmenu v regionálnom vývoji na Slovensku. Regióny východného Slovenska 

stratili  zmenou  politickej  a ekonomickej  orientácie  Slovenska  svoju  výhodnú  polohu  vo  vzťahu 

k bývalému Sovietskemu zväzu. Zrazu sa dostali ďaleko od západných  trhov, ktoré sa po roku 1990 

stali  na  Slovensku  z hľadiska  ekonomického  rozvoja  rozhodujúcimi.  Priemyselná  základňa  týchto 

regiónov  bola  priamo  závislá  od  vzťahov  s východným  susedom  (zdroj  priemyselných  surovín 

i odbytisko    výrobkov)  a po  zmene  podmienok  (nákup  surovín  za  trhové  ceny  a zrušenie  zmlúv 

o odbyte výrobkov na sovietsky  trh) kolabovala. V 90. rokoch minulého storočia došlo k silnejšiemu 

prehlbovaniu  rozdielov  medzi  mestským  a vidieckym  priestorom.  Nevhodná  regionálna  politika 

a politika vidieckeho rozvoja v priebehu tejto dekády, ktorú viedli predstavitelia politických strán vo 

vláde  mala  za  následok  útlm  až  úpadok  rozvojových  procesov  v mnohých  regiónoch  či 

mikroregiónoch. Politické a rozhodovacie elity na Slovensku v predchádzajúcich volebných obdobiach 

dostatočne  nedocenili  dôležitosť  regionálnej  politiky  v období  začiatku  o dovŕšenia  transformácie. 

Pretrvávalo  uprednostňovanie  sektorových  politík  pred  komplexným  riešením  problémov 

hospodárstva  v regionálnom  kontexte.  V priebehu  celého  desaťročia  neexistovala  pevná  stratégia 

rozvoja  spoločnosti,  ktorá  by  stmeľovala  nielen  sektorové,  ale  aj  regionálne  záujmy,  regionálnej 

politike  v predchádzajúcom  období  chýbala  koncepčnosť  a systémovosť.  Ale  v predvolebných 

obdobiach  bola  regionálna  agenda  silnou  pákou  na  voličov  a frekventovaným  fenoménom 

predvolebných materiálov.  

Až s približujúcim sa členstvom Slovenska v EÚ po voľbách 2002 sa začala koncepčná práca v oblasti 

regionálnej politiky, avšak tento krát výrazne sa orientujúca len na využívanie možností vyplývajúcich 

z nášho  členstva  v únii.  Táto  tendencia  pretrváva  dodnes  a nesie  sa  v znamení  takzvaného 

„slnečnicového efektu“, kde regióny dokážu žiadať vždy o tú pomoc, ktorá sa momentálne ponúka, 

bez ohľadu na  to,  či  je  to v súlade s ich strategickými zámermi alebo  či  ju dokážu efektívne využiť. 

Takéto správanie úspešne dlhodobo podporujú aj strany koalície i opozície.  

1.  METÓDY 

Regionálny  rozvoj  sa  stal  dôležitým  prostriedkom  na  zlepšovanie  životných  podmienok  ľudí, 

proklamovaným  faktorom  na  zvyšovanie  výkonu  spoločnosti,  ale  aj  prostriedkom  na  získavanie 

politickej moci nie  iba  regionálnych politikov. V súčasnosti  existujú na  Slovensku  výrazné disparity 

medzi jednotlivými regiónmi, ktoré sú badateľné predovšetkým v oblasti investícií do regiónu, úrovne 

infraštruktúry, výšky nezamestnanosti, životnej úrovne obyvateľov jednotlivých regiónov... Jednotlivé 

kraje zaostávajú v sociálno‐ekonomickej úrovni za Bratislavou a Prešovský kraj zaostáva za ostatnými 

krajmi Slovenska. Je úlohou politikov na centrálnej i regionálnej úrovni stanoviť čo treba v regiónoch 

podporiť  a akými  prostriedkami  dosiahnuť  viditeľný  pokrok  akceptovaný  voličmi,  pretože  disparity 

v sociálno‐ekonomickom  priestore  považujeme  za  ovplyvniteľné  manažmentom  (Kutscherauer, 
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2007).   Politické  intervencie   môžu zmierniť nežiaduce rozvojové disparity v priestorovej ekonomike 

(Hučka,  2007). No  a  podľa Nijkampa  (2007)  je  priestorová  variabilita  rôzneho  stupňa  typická  pre 

ekonomický rozvoj.  

V práci  je  vykonaná  analýza  vybraných  procesov manažmentu  regionálneho  rozvoja  vo  volebných 

programoch jednotlivých politických strán na Slovensku v aktuálnom volebnom období – po voľbách 

v roku 2006. Analyzované  sú volebné programy z hľadiska proklamovaného  regionálneho  rozvoja – 

jednotlivých  rozvojových  faktorov  a prvkov  sociálno‐ekonomickej  priestorovej  štruktúry  regiónov; 

porovnanie programov opozície, koalície a analýza Programového vyhlásenia vlády so zameraním na 

regionálny  rozvoj.  Aktuálne  zistenia  sú  komparované  s výsledkami  predbežného  dotazníkového 

prieskumu medzi voličmi,  ktorý bol vykonaný v roku 2008,  teda  v období, kedy už opatrenia vlády 

v oblasti regionálneho rozvoja vychádzajú z politicky stabilizovanej základne, prinášajú svoje výsledky 

a voliči ich už vnímajú. Regionálny rozvoj je vnímaný ako cesta na odstránenie disparít v regióne.  

Manažment  regionálneho  rozvoja  spojený  s elimináciou  odôvodnených  regionálnych  disparít  sa 

onedlho  z dôvodu volieb  stane  znova  silne  frekventovanou  súčasťou politickej agendy  jednotlivých 

strán. Takýto krátkodobý a tendenčný záujem o dlhodobo udržateľný rozvoj nestačí.   

2.  VÝCHODISKÁ A VÝSLEDKY 

Rozvojom a vedecko‐technický pokrokom zvyšuje nároky na ľudí. Pre zvyšovanie výkonu spoločnosti 

je  potrebné  zabezpečiť  vhodné  podmienky  a  podporu  priaznivého  prostredia.  Veľký  význam  pri 

formovaní sociálno‐ekonomických procesov majú politické regióny (Ištok, 1997), ekonomické regióny 

(Tej, 2002) a iným  spôsobom  vymedzené, napr. euroregióny  (Daňková, 2005),  vytvárajúc pomerne 

frekventované  spojenie  hraníc,  prebiehajúcich  ekonomických  činností  a manažmentu  regiónu.  V 

zákone 503/2001 Z.  z. o podpore  regionálneho  rozvoja v platnom  znení  je  región  charakterizovaný 

ako „územne vymedzený priestor na tvorbu a uskutočňovanie regionálnej a štrukturálnej politiky na 

úrovni druhého stupňa alebo    tretieho stupňa podľa klasifikácie štatistických územných  jednotiek“. 

Každý  región  je  spravovaný  administratívnym  aparátom,  ktorého  riadenie  zabezpečujú  politické 

strany    a politici  (aj  bez  politickej  príslušnosti),  ktorí  sa  tak  stávajú  silnou  skupinou  aktérov 

regionálnych záujmov (Dočkal, 2006).  

Cieľom každého regiónu je predovšetkým jeho rozvoj a rast, preto sa musia do rozvojových procesov 

zapájať  všetky prvky  systému,  ktoré daný  región  tvoria, hlavne  tak,  aby  sa  zlepšil  a skvalitnil  život 

obyvateľov regiónu pri postupnom vyrovnávaní disparít a aby sa zlepšilo medziregionálne postavenie 

regiónu  (je  však  dôležité  podotknúť,  že  v súčasnosti musí  ísť  hlavne  o rozvoj,  ktorý  neničí  vlastnú 

zdrojovú  základňu).  Manažment  rozvojového  procesu  na  centrálnej  úrovni  majú  v rukách  volení 

predstavitelia jednotlivých politických strán, na regionálnej úrovni politickí predstavitelia regionálnej 

samosprávy a štátnej  správy, na  lokálnej úrovni  zase  samospráva  ‐ volení predstavitelia politických 

strán. Voliči sú spotrebiteľmi ‐ užívateľmi činností, ktoré riadia volení predstavitelia. Spektrum účinku 

každého  investičného  i neinvestičného  rozhodnutia v smere  regionálneho  rozvoja postihuje nie  iba 

širšie územie a jeho životné prostredie, ale aj sociálne hľadiská, pracovné príležitosti a mnohé  iné... 

(Beran, Dlask, 2005). 

Jednotlivé prvky  regionálnych  rozvojových procesov obsahuje magický  rozvojový päťuholník. Tento 

magický päťuholník obsahuje prvky ako: rast; práca; rovnosť a spravodlivosť; participácia; nezávislosť 

a samostatnosť. Všetky tieto prvky sú závislé od politicky  indukovaných procesov, teda od výsledku 

volieb  a rozdelenia  politickej  moci.  Je  možné,  že  ich  váha  bude  v každom  volebnom  období 
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i v každom regióne rôzna, rozdielna bude aj váha ich pôsobenia pri eliminácii regionálnych disparít (aj 

v závislosti od aktuálneho politického  spektra). Rast predstavuje predpoklad na boj proti  chudobe, 

zodpovedá  potrebám  súčasnej  generácie,  ale  bez  toho  aby  ohrozil možnosť  budúcich  generácií. 

Druhým  prvkom magického  päťuholníka  rozvoja  je  práca  produktívna,  zaplatená  a vyplývajúca  zo 

zamestnaneckého  vzťahu,  ktorá  vytvára  v procese  rozvoja  viacej  dôležitých  funkcií  (predovšetkým 

umožňuje  zapojiť  do  pracovného  procesu  nevyužité  pracovné  zdroje,  ktoré  predtým  neboli,  čo  je 

dôležité hlavne z hľadiska efektívnosti ekonomiky; prináša príjem a tento príjem ak je dostatočný tak 

umožňuje  prekonanie  individuálnej  chudoby;  vo  vzťahu  k samorozvoju  generuje  práca  aj 

národnohospodársky  dopyt  pre  ostatné  sektory  a podniky  fungujúce  v danej  ekonomike;  práca 

uspokojuje  nie  len  materiálne  potreby,  ale  u pracujúceho  zlepšuje  aj  možnosť  sebauplatnenia). 

Tretím prvkom magického päťuholníka je rovnosť a spravodlivosť, ktoré treba chápať ako nevyhnutné 

kvalitatívne korekčné mechanizmy rozvoja a týkajú sa rozdeľovania príjmov a bohatstva, sú zamerané 

na  rozdeľovanie dôchodkov  a iných národnohospodárskych  veličín  ako prístup  k vzdelaniu, prístup 

k zdravotníckym  zariadeniam  a službám  alebo  prístup  k infraštruktúre  a podobne.  Participácia  ako 

ďalší  prvok magického  päťuholníka  hovorí  o tom,  že  rozvoj  sa  deje  iba  s pomocou  zúčastnených, 

všetkých regionálnych aktérov. Posledným prvkom  je nezávislosť a samostatnosť, ktoré sú obrátené 

proti politickému a ekonomickému poručníctvu silnejších voči slabším – volených a voličov (Nohlen, 

Nuscheler,  1992).  Týchto  päť  prvkov  alebo  kritérií  spolu  navzájom  súvisí  a sú  čiastočne 

v komplementárnom, ale aj v konfliktnom vzťahu. Pri riadení regionálneho rozvoja je preto dôležité aj 

to akú váhu v tom ktorom volebnom období   prikladáme  jednotlivým prvkom, pretože to vyjadruje 

aktuálne  hodnotové  predstavy  v chápaní  rozvoja  a jednotlivých  nástrojov  regionálnej  politiky 

u politikov  –  skupiny  aktérov  regionálnych  záujmov.  Cesta  k rozvoju,  jeho  manažment,  musí 

vychádzať  predovšetkým  z hodnotového  postoja  k samotnému  rozvoju  daného  regiónu  (Samson 

a kol., 2001).  

Potreby a predstavy  jednotlivca sa v súčasnosti vyjadrujú v politických a v sociálnych rozhodovacích 

procesoch,  preto  môžeme  túto  skutočnosť  spájať  s rozvojovými  procesmi  a manažmentom 

regionálneho rozvoja. Štát plní v procese regionálneho rozvoja strategickú a výkonnú  funkciu. Tieto 

funkcie  sa prejavujú  formulovaním  stratégie hospodárskej,  sociálnej a zahraničnej politiky a ďalších 

čiastkových  politík  (regionálnej  politiky...),  štát  takisto  predkladá  legislatívny  rámec  pre  realizáciu 

týchto politík a stanovuje ekonomické nástroje pre zavedenie stratégie rozvoja do praxe, čo podlieha 

politickým  rozhodovacím  procesom;  podporuje  rozvoj  zaostávajúcich  regiónov  z verejných  zdrojov 

a zároveň  aj  kontroluje  dodržiavanie  zákonných  noriem  a realizáciu  rozvojovej  politiky.  Úloha 

samosprávy v rámci administratívnych regiónov je po reforme územnosprávneho členenia a reforme 

verejných  inštitúcií  čoraz  väčšia,  hlavne  v oblasti  zodpovednosti  za  regionálny  rozvoj  na  území 

konkrétneho  regiónu  v rámci  originálnych  kompetencií.  To  však  nevylučuje  politickú  dispozíciu  pri 

naštartovaní a riadení rozvojových procesov. 

3.  REGIONÁLNY ROZVOJ A PROGRAMY POLITICKÝCH STRÁN 

Pre  analyzovanie  rozvoja  regiónu  vo  volebných  programoch  politických  strán  a hnutí  sme  si  na 

porovnanie  zvolili  priority  zamerania  podpôr  regionálneho  rozvoja,  ktoré  boli    vymedzené  do 

nasledujúcich  oblastí:  rozvoj  hospodárstva  a podnikateľského  prostredia;  rozvoj  ľudských  zdrojov; 

rozvoj výskumu a vývoja; medzištátna, cezhraničná a medziregionálna spolupráca; rozvoj cestovného 

ruchu;  zlepšenie  sociálnej  infraštrukturálnej  vybavenosti  regiónu;  zlepšenie  technickej 

infraštrukturálnej vybavenosti regiónu; verejné práce; rozvoj kultúry; rozvoj občianskej vybavenosti; 
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opatrenia  na  ochranu  a tvorbu  životného  prostredia  a využívanie  prírodných  zdrojov.  S týmito 

prioritami sme porovnávali nielen regionálny rozvoj vo volebných programoch strán súčasnej koalície 

(ĽS‐HZDS, SNS, Smer‐SD), ale aj strán súčasnej opozície (KDH, SDKÚ, SMK).  

V tabuľke 1 sme zamerali pozornosť na jednotlivé priority regionálneho rozvoja vo volebné programy 

strán  súčasnej  koalície.  Z tabuľky  vyplýva,  že  rozvoj  hospodárskeho  a podnikateľského  prostredia 

spomína ako cieľ každá z uvedených strán. Podobne je to aj pri rozvoji ľudských zdrojov a pri zlepšení 

technickej  infraštrukturálnej  vybavenosti.  Verejným  prácam  a rozvoju  kultúry  sa,  ako  priorite  pri 

rozvoji  regionálneho  rozvoja,  vo  volebnom  programe  nevenuje  žiadna  zo  strán  súčasnej  koalície.  

Rozvoj  výskumu  a vývoj  si  za  cieľ  vybrali  ĽS‐HZDS  a SNS  na  rozdiel  od  strany  Smer‐SD. Na  druhej 

strane  si  len  strana  Smer‐SD  za  cieľ  stanovila  medzinárodnú,  cezhraničnú  a medziregionálnu 

spoluprácu. Na rozvoj cestovného ruchu sa nezamerala len strana ĽS‐HZDS. Naopak, táto strana ako 

jediná zo strán súčasnej koalície, si vo svojom volebnom programe vybrala za cieľ v tejto oblasti aj 

zlepšenie sociálnej infraštrukturálnej vybavenosti regiónu. Čo sa týka rozvoja občianskej vybavenosti, 

opatrení  na  ochranu  a tvorbu  životného  prostredia  a využívania  prírodných  zdrojov,  ako  priorít 

podpôr  zameraných  na  regionálny  rozvoj,  len  jedna  strana  si  ich  vybrala  ako  ciele  v oblasti 

regionálneho rozvoja a to SNS.  

Vo  svojom  volebnom programe mala  ĽS‐HZDS  z 12 priorít  zamerania podpôr  regionálneho  rozvoja 

rozpracovaných  5  priorít,  pričom  ostatným  7  prioritám  nevenovala  pozornosť.  Takisto  aj  volebný 

program strany Smer‐SD obsahoval iba 5 priorít a ďalším 7 prioritám tiež nebola venovaná pozornosť. 

Strana  SNS mala  vo  svojom  volebnom  programe  rozpracovaných  8  priorít,  5  priorít  ich  program 

neobsahoval.   

 

Tabuľka č. 1:  Koalícia ‐ zameranie na priority regionálneho rozvoja  

Strana  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Spolu 

ĽS‐HZDS  A  A  A  N  N  A  A  N  N  N  N  N  5A 

SMER‐SD  A  A  N  A  A  N  A  N  N  N  N  N  5A 

SNS  A  A  A  N  A  N  A  N  N  A  A  A  8A 

Zdroj: Volebné programy politických strán 

Legenda:  1  –  rozvoj  hospodárskeho  a podnikateľského  prostredia;  2  –  rozvoj  ľudských  zdrojov;  3  –  rozvoj 

výskumu a vývoja; 4 – medzištátna, cezhraničná a medziregionálna spolupráca; 5 – rozvoj cestovného ruchu; 6 – 

zlepšenie  sociálnej  infraštrukturálnej  vybavenosti  regiónu;  7  –  zlepšenie  technickej  infraštrukturálnej 

vybavenosti regiónu; 8 – verejné práce; 9 – rozvoj kultúry; 10 – rozvoj občianskej vybavenosti; 11 – opatrenia na 

ochranu a tvorbu  životného prostredia; 12  –  využívanie prírodných  zdrojov. A  –  strana prioritu  vo  volebnom 

programe spomína; B ‐  strana prioritu vo volebnom programe nespomína. 

 

V tabuľke 2 sme sa zamerali na priority podpôr regionálneho rozvoja vo volebných programoch strán 

súčasnej  opozície.  Rozvoj  ľudských  zdrojov,  zlepšenie  technickej  infraštrukturálnej  vybavenosti 

regiónu a rozvoj občianskej vybavenosti  si  za  cieľ vo  svojom volebnom programe vybrali všetky  zo 

strán dnešnej opozície. 

Len  strana  SMK  sa  vo  svojom  volebnom  programe  zamerala  aj  na  rozvoj  hospodárskeho 

a podnikateľského prostredia, na  rozvoj výskumu a vývoja, na verejné práce, na  rozvoj kultúry a na 
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využívanie prírodných zdrojov, pričom v nich videla prostriedok na zvýšenie konkurencieschopnosti 

regiónu  a odstraňovanie  neproduktívnych  disparít.  Ostatné  zo  strán  opozície  sa  vo  volebných 

programoch na tieto priority nezamerali. Čo sa týka rozvoja cestovného ruchu, tak iba strana KDH mu 

nevenovala  pozornosť.  Zlepšenie  sociálnej  infraštrukturálnej  vybavenosti  a opatrenia  na  ochranu 

a tvorbu životného prostredia si vo svojom volebnom programe za prostriedok na regionálny rozvoj 

vybrali strany KDH a SMK. Strana SDKÚ‐DS im pozornosť nevenovala.  

           

 Tabuľka č. 2:  Opozícia ‐ zameranie na priority regionálneho rozvoja  

Strana  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Spolu 

KDH  N  A  N  N  N  A  A  N  N  A  A  N  5A 

SDKÚ  N  A  N  N  A  N  A  N  N  A  N  N  4A 

SMK  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  12A 

Zdroj: Volebné programy politických strán 

Legenda:  1  –  rozvoj  hospodárskeho  a podnikateľského  prostredia;  2  –  rozvoj  ľudských  zdrojov;  3  –  rozvoj 

výskumu a vývoja; 4 – medzištátna, cezhraničná a medziregionálna spolupráca; 5 – rozvoj cestovného ruchu; 6 – 

zlepšenie  sociálnej  infraštrukturálnej  vybavenosti  regiónu;  7  –  zlepšenie  technickej  infraštrukturálnej 

vybavenosti regiónu; 8 – verejné práce; 9 – rozvoj kultúry; 10 – rozvoj občianskej vybavenosti; 11 – opatrenia na 

ochranu a tvorbu  životného prostredia; 12  –  využívanie prírodných  zdrojov. A  –  strana prioritu  vo  volebnom 

programe spomína; B ‐  strana prioritu vo volebnom programe nespomína 

 

Z priorít  zamerania podpôr  regionálneho  rozvoja mala  strana KDH  vo  svojom  volebnom programe 

obsiahnutých  5  priorít,  pričom  ostatným  sa  vo  svojom  programe  v časti  regionálneho  rozvoja 

nevenovala. Rovnako  aj  strana  SDKÚ nemala  vo  svojom  volebnom programe  rozpracované  všetky 

priority  zamerania  podpôr  regionálneho  programu,  pretože  vo  svojom  volebnom  programe 

nevenovala  pozornosť  až  8  prioritám.  Najlepšie,  a z nášho  pohľadu  aj  najkomplexnejšie, mala  vo 

svojom volebnom programe rozpracované priority podpôr regionálneho rozvoja strana SMK, ktorá sa 

venovala všetkým 12 prioritám zamerania podpôr regionálneho rozvoja. 

V tabuľke 3 sú porovnané frekvencie výskytu priorít  týkajúcich sa regionálneho rozvoja vo volebných 

programoch politických strán súčasnej vlády.  

 

Tabuľka č. 3: Zameranie parlamentných strán na regionálny rozvoj  

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Spolu 

Koalícia  3A  3A  2A  1A  2A  1A  3A  3N  3N  1A  1A  1A  18A 

Opozícia  1A  3A  1A  1A  2A  2A  3A  1A  1A  3A  2A  1A  21A 

Spolu  4A  6A  3A  2A  4A  3A  6A  1A  1A  4A  3A  2A  39A 

Zdroj: Volebné programy politických strán 

Legenda:  1  –  rozvoj  hospodárskeho  a podnikateľského  prostredia;  2  –  rozvoj  ľudských  zdrojov;  3  –  rozvoj 

výskumu a vývoja; 4 – medzištátna, cezhraničná a medziregionálna spolupráca; 5 – rozvoj cestovného ruchu; 6 – 

zlepšenie  sociálnej  infraštrukturálnej  vybavenosti  regiónu;  7  –  zlepšenie  technickej  infraštrukturálnej 
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vybavenosti regiónu; 8 – verejné práce; 9 – rozvoj kultúry; 10 – rozvoj občianskej vybavenosti; 11 – opatrenia na 

ochranu a tvorbu  životného prostredia; 12 – využívanie prírodných  zdrojov. A –  strana   prioritu vo volebnom 

programe spomína; B ‐  strana prioritu vo volebnom programe nespomína 

 

Vo všetkých volebných programoch politických strán súčasnej koalícia a súčasnej opozície bolo spolu 

obsiahnutých  39  frekvencií  priorít  zamerania  podpôr  regionálneho  rozvoja.  Z toho  v programoch 

súčasnej  koalície  bolo  spolu  obsiahnutých  18  frekvencií  a v programoch  súčasnej  opozície  bolo  21 

frekvencií  priorít  podpôr  regionálneho  rozvoja.  Najvyššiu  frekvenciu  výskytu mal  rozvoj  ľudských 

zdrojov a zlepšovanie technickej  infraštruktúry, najmenšia pozornosť bola venovaná rozvoju kultúry 

a verejným prácam. 

 
Pozornosť  problematike  regionálneho  rozvoja  venuje  terajšia  vláda  vo  svojom  programovom 

vyhlásení,  v časti  venovanej bytovej  výstavbe a regionálnemu  rozvoju. Za   dôležitú úlohu považuje 

predovšetkým zastaviť prehlbujúce sa regionálne disparity. To chce dosiahnuť účelnou kombináciou 

centrálnych  rozvojových  impulzov  a parciálnych  politík  samosprávnych  krajov  s cieľom  podpory 

harmonického a trvalo udržateľného rozvoja v rámci celého územia Slovenska. Vláda chce regionálny 

rozvoj  zabezpečiť  aj  zvýšením  kompetencií  samosprávnych  krajov,  aby  tieto  mohli  komplexne 

a hlavne  s väčšou mierou  zodpovedať  a nakladať  s príslušnými  finančnými  zdrojmi  a tak  vykonávať 

rozvojovú  politiku.  Rozvoj  regiónov  vláda  vidí  aj  spoluprácou  štátnych  inštitúcií  s inštitúciami 

samosprávnych krajov a s využitím finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.  

Dôležité v regionálnom  rozvoji  je, podľa vlády, vypracovať víziu  regionálneho  rozvoja Slovenska na 

ďalších dvadsať  rokov. Od  tohto  sa už potom odvíja národný  strategický  referenčný  rámec kde  sú 

vymedzené  podmienky  podpory  regionálneho  rozvoja  a v rámci  toho  aj  pôsobnosť  jednotlivých 

orgánov, či už štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy. Vláda takisto uvádza tvorbu nového 

zákona  o podpore  regionálneho  rozvoja.  V rámci  priorít  regionálneho  rozvoja  sa  vláda má  snažiť 

o zosúladenie priorít v tejto oblasti s pripomienkami Európskej komisie. Takisto bude riešiť zlepšenie 

dostupnosti  územia,  ktorú  považuje  za  elementárnu  podmienku  zvýšenia  domácej  a zahraničnej 

investičnej činnosti, preto sa vláda  v programovom vyhlásení zaviazala výraznejšie podporovať nielen 

celoštátnu, ale aj regionálnu dopravnú  infraštruktúru. Vláda takisto vytvorí potrebný  inštitucionálny 

rámec  pre  postupný  prechod  plnej  zodpovednosti  jednotlivých  samosprávnych  krajov  na 

implementáciu  uceleného  operačného  programu  jednotlivých  regiónov.  Vo  svojom  programovom 

vyhlásení sa zaviazala vo zvýšenej miere podporovať rozvoj malého a stredného podnikania, pričom 

však  bude mať  na  zreteli  diferencovaný  prístup  pre  zaostávajúce  regióny  Slovenska.  Za  dôležitú 

považuje  vláda  cezhraničnú  spoluprácu  susediacich  regiónov,  a preto  sa  bude  snažiť  o posilnenie 

zodpovednosti  samosprávnych  krajov.  Takisto  bude  vo  väčšej  miere  riešiť  sociálno‐ekonomické 

problémy  rómskej  komunity.  Vláda  sa  vo  svojom  programovom  vyhlásení  zaväzuje  spracovať 

a realizovať komplexný komunikačný akčný plán s ohľadom na aktivity v oblasti regionálneho rozvoja, 

ktorého  cieľom bude  informovanosť,  zvýšenie  a motivácia občanov obcí  a miest pri  zlepšovaní  ich 

vlastných životných podmienok a odstraňovanie regionálnych disparít (Programové vyhlásenie vlády 

SR, 2006). 

Analýza  programového  vyhlásenia  vlády  z hľadiska  zamerania  podpôr  regionálneho  rozvoja 

poukázalo na to, že sú v ňom zahrnuté v podstate všetky priority, ale s rozdielnou váhou pozornosti. 

Vláda sa z týchto priorít venovala hlavne zlepšeniu technickej a predovšetkým budovaniu dopravnej 

infraštruktúry.  Takisto  vidí  prioritu  v medziregionálnej  resp.  cezhraničnej  spolupráci  medzi 

jednotlivými prihraničnými regiónmi. Čo sa týka celkového pohľadu vlády na regionálny rozvoj, bolo 
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pre ňu prioritou vypracovať Národný strategický referenčný rámec a v rámci neho podmienky rozvoja 

zaostalých regiónov, v rámci takého strategického rámca presne vymedziť kompetencie a pôsobnosť 

orgánov  štátnej  správy, orgánov  samosprávnych krajov a orgánov obcí  ‐ vrátane   novšieho  zákona 

o podpore  regionálneho  rozvoja. Vláda nezabudla ani na zosúladenie priorít Slovenska s prioritami, 

ktoré má Európska komisia v spomínanej oblasti. Čo sa týka zdrojov, ktoré chce vláda pri regionálnom 

rozvoji  využiť,  chce  použiť  nielen  prostriedky  z doplnkových  zdrojov  ako  sú  štrukturálne  fondy 

Európskej  únie,  ale  snahou  vlády  je  využívať  aj  vlastné  zdroje.  Pozitívnym  signálom  tejto  časti 

programového  vyhlásenia  je  to,  že  vláda  chce  priamo  zapojiť  a motivovať  inštitúcie  pôsobiace 

v regióne, ako aj samotných občanov zaostávajúcich regiónov – čo sa jej veľmi nedarí.  

V Programe  vlády  sa  samozrejme  vôbec  nespomína  prípadné  zhoršenie  ekonomickej  situácie  na 

Slovensku  (bez  ohľadu  na  to,  aké  faktory  ju  budú mať  na  svedomí)  a nie  je  sformulovaný  žiaden 

krízový variant. Samozrejme v období finančnej krízy a nárastu nezamestnanosti spôsobenej útlmom 

výrobných aktivít domácich  i zahraničných producentov na našom území a v krajinách EU,  je možné 

predpokladať stagnáciu v riešení disparít a ich prípadné zhoršovanie. Ich informačná funkcia ale môže 

napomôcť vybrať špecifické a cielené opatrenia  jednotlivých vládnych úrovní tak, aby nedochádzalo 

k nekontrolovanému či neovplyvniteľnému zhoršovaniu z dôvodu neadresnosti opatrení. 

Zloženie parlamentu   poslancami za  jednotlivé kraje má veľký význam pre celý región. Je známe, že 

čím  viac  poslancov ma  ten  ktorý  kraj  v NR  SR  tým  stúpa  jeho  sila  v zabezpečovaní  rozvojových 

podmienok ako aj následný tzv.  lobing pre prísun financií do daného regiónu (Fedoročko, 2007). Vo 

všeobecnosti môžeme konštatovať, že väčšie obsadenie poslaneckých kresiel za daný kraj  je priamo 

úmerné prísunu  finančných prostriedkov do  tohto  kraja  zo  štátneho  rozpočtu  ale  aj  z jednotlivých 

fondov. Nezanedbateľnou  je  aj  pomoc  pre  samosprávu  a podnikateľský  sektor,  ktorý  vedia  využiť 

týchto poslancov pri riešení problémov daného kraja a získavaní kontaktov či prvotných informácii pri 

svojich aktivitách. Výsledky volieb z hľadiska počtu poslancov sú znázornené v tabuľke 4.  

 

Tabuľka č.  4:  Počet poslaneckých mandátov podľa krajov    

Kraj  mandáty v r. 2006  prírastok od r. 1998 

Bratislavský  42  ‐ 20 

Trnavský  13  + 2 

Trenčiansky  12  ‐ 3 

Nitriansky  20  + 6 

Žilinský  16  + 2 

Banskobystrický  14  + 2 

Košický   16  + 2 

Prešovský  17  + 9 

Zdroj: www. nrsr.sk 

 

Prešovský  samosprávny  kraj  zaznamenal  v ostatnom  volebnom  období  najvyšší  nárast  počtu 

poslaneckých  mandátov  v NR  SR.  To  predstavuje  dobrý  predpoklad  pre  presadzovanie  jeho 
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rozvojových záujmov zákonnými spôsobmi a zvýšenie  rastu z dôvodu aktívnej  činnosti politikov ako 

regionálnych rozvojových aktérov.     

4.  NÁZORY VOLIČOV 

Politické strany vo svojich volebných programoch označili za najzaostalejšie regióny z ich pohľadu (ale 

aj  podľa momentálnej  situácie  v nich  v porovnaní  s ostatnými  regiónmi)  nasledujúce  kraje  – 

banskobystrický,  košický  a prešovský.  Keďže  do  tejto  skupiny  najzaostalejších  regiónov  patrí  aj 

Prešovský  samosprávny  kraj,  bolo  pre  nás  zaujímavé  dať  priestor  na  vyjadrenie  sa  k tejto  situácii 

a uvedenej  problematike  v jednom  z  regiónov  ľudom,  ktorí    v ňom  žijú  (regionálny  rozvoj 

predstavoval pre nich cestu riešenia regionálnych disparít). Na pozíciu Prešovského samosprávneho 

kraja poukazuje tabuľka 5. 

 

Tabuľka č. 5: Hrubá pridaná hodnota podľa krajov a ekonomických činností v r. 2004 (b.c., mil. sk) 

Kraj  sekundárny 
sektor 

podiel 

(%) 
terciálny 
sektor 

podiel 

(%) 

spolu 

SR 

podiel 

(%) 

Spolu SR  427 774  100,0 728 468 100,0 1 210 674  100,0

Bratislavský  72 258  16,9 232 815 32,0 307 878  25,4

Trnavský  62 450  14,5 57 774 7,9 127 542  10,5

Trenčiansky  57 707  13,4 61 506 8,4 123 815  10,2

Nitriansky  59 034  13,8 67 954 9,3 138 326  11,4

Žilinský  51 569  12,1 70 227 9,6 127 016  10,5

B.‐bystrický  38 719  9,1 75 523 10,4 123 281  10,2

Košický  50 909  11,9 96 746 13,2 154 209  12,7

Prešovský  35 128  8,2 65 923 9,0 108 607  8,9

Zdroj: KS ŠÚ v Prešove – Bulletin 4/2006 

 
Mapovacieho  prieskumu  sa  zúčastnilo  100  respondentov,  z toho  63  žien  a 37  mužov.  Najviac 

respondentov bolo vo veku v rozmedzí 36 až 65 rokov (66,00 %). Druhú skupinu tvorili respondenti 

v intervale 26 až 35 rokov, ktorých bolo 18,00 %, respondentov s vekom 18 až 25 rokov bolo v nami 

spracovanej  vzorke  16,00  %.  Najvyššie  dosiahnuté  vzdelanie  –  vysokoškolské  malo  20  % 

respondentov,  54  %  malo  ukončené  stredoškolské  s maturitou,  respondenti  s ukončeným 

stredoškolským  vzdelaním  bez  maturity  predstavovali  26  %  opýtaných.  Na  ilustráciu  vzťahu 

politického  prostredia  reprezentovaného  politikmi,  politickými  stranami  a volebnými  programami 

(v oblasti regionálneho rozvoja) a voličmi, občanmi v produktívnom veku, obyvateľmi a spotrebiteľmi 

využijeme  iba  vybrané  problémy  z dotazníkového  zisťovania  a charakteristiky  Pearsonovho 

kontingenčného koeficientu Cp, počtu respondentov n a stupňov voľnosti h. 
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4.1   POZNANIE PREDVOLEBNÝCH SĽUBOV 

Respondentov sme sa opýtali na to, či si ešte pamätajú na predvolebné sľuby. Až 66,00 % opýtaných 

respondentov tvrdí, že si predvolebné sľuby pamätá. Zo 63 žien, kladne odpovedalo 66,67 % a z 37 

mužov  sa  kladne  vyjadrilo  64,86  %.  strán  a hnutí  nepamätá.  Koeficient  kontingencie  je  v tomto 

prípade na úrovni Cp = 0,124 (pre n = 100  a h = 1), čo predstavuje veľmi slabú závislosť v odpovediach 

týchto dvoch skupín respondentov. Frekvencia odpovedí podľa veku a vzdelania je uvedená v tabuľke 

6. Z výsledkov kontingečnej analýzy  je vidieť, že štruktúra odpovedí  je v hodnotení  iba slabo závislá 

od veku respondenta a stredne závislá od jeho vzdelania. Dalo by sa povedať, že voliči každého veku 

si  uvedomujú  aj  niekoľko  rokov  po  voľbách  aké  volebné  sľuby  im  boli  dané,  oveľa  silnejšie  si  to 

pamätajú  v skupine  vysokolškolsky  vzdelaných  ľudí.  Táto  závislosť  smerom  k nižšiemu  stupňu 

vzdelania klesá.   

 

Tabuľka č. 6: Poznanie predvolebných sľubov  

Vek 

  nie  áno  podiel 

18 ‐ 25  43,75  56,25  16,00 

26 ‐ 35  55,56  44,44  18,00 

36 ‐ 65  25,76  74,24  66,00 

Spolu  34,00  66,00  100,00 

Cp = 0,245; n = 100; h = 1 

Vzdelanie 

SŠ bez maturity  26,92  73,08  26,00 

SŠ s maturitou  31,48  68,52  54,00 

VŠ  50,00  50,00  20,00 

Spolu  34,00  66,00  100,00 

Cp = 0,401; n = 100, h = 1 

Zdroj: Výsledky realizovaného výskumu 

4.2   KONKRETIZÁCIA SĽUBOV  

Respondenti  sa  mohli  vyjadriť  aj  ku  konkrétnym  predvolebným  sľubom  a mohli  uviesť  viacero 

možností. Najviac  respondentov  (34 %)  si  pamätalo  na  klasický  sľub,  že  strany  po  voľbách  zvýšia 

mzdy.  Ďalšie,  čo  im  ostalo  v pamäti  bolo  zníženie  nezamestnanosti  (19  %)  a  zlepšenie  situácie 

v zdravotníctve  (14  %),  oblasť  infraštruktúry  (7  %)  respondentov  ‐    predovšetkým  dobudovanie 

diaľnic,  rýchlostných  komunikácii,  ale  aj  budovanie  kanalizácií  a čističiek  odpadových  vôd  v rámci 

jednotlivých regiónov. Ďalej si respondenti spomenuli na bol sľub bezplatného školstva (11 %), 33 % 

respondentov si pamätalo na zvyšovanie dôchodkov, sociálne istoty, sociálne programy a zvyšovanie 

životnej  úrovne.  Na  zámery  politikov  v  rozvoji  regiónov  si  pamätalo  iba  6  %  respondentov.  Vo 
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všetkých  skupinách  (podľa  pohlavia,  veku  alebo  vzdelania)  si  najväčšie  množstvo  respondentov 

pamätalo sľuby v sociálnej oblasti, znižovanie nezamestnanosti a zvyšovania miezd (tabuľka 7). Ženy 

i muži si pomerne málo pamätali na predvolebné sľuby týkajúce sa regionálneho rozvoja (Cp = 0,205; 

n = 100, h = 2), závislosť odpovedí bola na úrovni slabej závislosti. Respondenti si najviac pamätali na 

sľuby, ktoré sa týkali zvýšenia miezd (24,32 % mužov), na sociálnu oblasť a zníženia nezamestnanosti 

si pamätalo 21,62 % z celkového počtu opýtaných mužov. Na riešenie problematiky rozvoja regiónov 

ako predvolebný sľub si z mužov pamätalo  len 8,11 %. Čo sa  týka  respondentiek,  tak  tie sa najviac 

pamätali na sociálnu oblasť a zvýšenie mzdy ako jeden z predvolebných sľubov (39,68 % žien). Čo sa 

týka riešenia otázky nezamestnanosti, pamätalo si na tento sľub 17,46 % respondentiek. Rovnako ako 

to bolo pri mužoch  tak aj respondentky si najmenej spomínali na sľuby v oblasti riešenia problému 

rozvoja regiónov a riešenia disparít (4,76 %). Hodnotenie názorov respondentov na konkrétne sľuby 

podľa veku vykazuje stredne silnú závislosť v strede  intervalu, ako aj hodnotenie podľa vzdelania – 

hoci ide o markantnejšiu stredne silnú závislosť ako pri veku, ktoré je na hornej hranici spektra. Aj pri 

tejto otázke je proporcia závislosti v rovnakom poradí ako pri predchádzajúcej, t.j. najslabšia závislosť 

na základe pohlavia respondentov, najsilnejšia závislosť podľa ich vzdelania. 

 

Tabuľka č. 7:  Konkretizácia predvolebných sľubov politických strán 

Vek 

  1  2  3  4  5  6  7  8 

18 ‐ 25  18,75  18,75  12,50  6,25  25,00  12,50  37,50  12,50 

26 ‐ 35  ‐  ‐  11,11  11,11  22,22  16,67  22,22  5,56 

36 ‐ 65  12,12  16,67  15,15  6,06  39,39  21,21  34,85  4,55 

Podiel   11,00  14,00  14,00  7,00  34,00  19,00  33,00  6,00 

Cp = 0,455; n = 359, h = 2 

Vzdelanie 

SŠ bez maturity  3,85  19,23  19,23  7,69  34,62  19,23  26,92  3,85 

SŠ s maturitou  14,81  12,96  12,96  7,41  40,74  20,37  37,04  7,41 

VŠ  10.00  10,00  10,00  5,00  15,00  15,00  30,00  5,00 

Spolu  11,00  14,00  14,00  7,00  34,00  19,00  33,00  6,00 

Cp = 0,625; n = 300, h = 2 

Zdroj: Výsledky realizovaného výskumu 

Legenda:  1  –    školstvo;  2  –  zdravotníctvo;  3  –  ekonomická  oblasť;  4  –  infraštruktúra;  5  –  mzdy;  6  – 

nezamestnanosť; 7 – sociálna oblasť; 8 – rozvoj regiónov. 
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4.3   NÁZOR NA PLNENIE PREDVOLEBNÝCH SĽUBOV 

S výrokom o tom, či strany, ktoré vytvorili po voľbách súčasnú koalíciu, plnia svoje predvolebné sľuby 

úplne súhlasili 3,00 % respondentov, čiastočne súhlasilo 32,00 % respondentov, s výhradami súhlasilo 

41,00 % a nesúhlasilo 24,00 %  respondentov. Hodnotenie nevychádza práve  lichotivo pre politické 

strany, ale  treba  si uvedomiť, že  sme   v druhej polovici volebného obdobia a podľa  teórie verejnej 

voľby vtedy politici vykonávajú nepopulárne alebo nevýrazné (čo je náš prípad) opatrenia. Čo sa týka 

názorov žien a mužov, sú ženy kritickejšie voči sľubom politikov ako muži (ale kontingenčná závislosť 

je opäť slabá, Cp = 0,169, pre n = 100  a h = 2). 

Najviac  z opýtaných mužov  ‐  37,84  %,  čiastočne  súhlasí  s výrokom,  že  strany,  ktoré  sú  súčasťou 

terajšej  koalície plnia  sľuby, o ktorých hovorili pred  voľbami.  S týmto  výrokom  s výhradami  súhlasí 

35,14 %  opýtaných mužov.  S výrokom  o plnení  sľubov  nesúhlasí  24,32 %  respondentov mužského 

pohlavia.  Len 2,70 %  z opýtaných mužov  (jeden)  s výrokom o plnení predvolebných  sľubov  terajšej 

koalície úplne súhlasí. Čo sa týka respondentiek, tak so spomínaným sľubom úplne súhlasí len 3,17 % 

(dve)  z opýtaných  žien.  23,81  %  respondentiek  s týmto  výrokom  nesúhlasí.  S výrokom  o plnení 

predvolebných  sľubov  čiastočne  súhlasí  28,57  %  a až  44,44  %  opýtaných  respondentiek  s týmto 

výrokom súhlasí, ale s výhradami.  

 

Tabuľka č. 8:  Plnenie predvolebných sľubov  

Vek 

 
súhlasím  čiastočne 

súhlasím 

súhlasím s 

výhradami 

nesúhlasím  podiel 

18 ‐ 25  ‐  18,75  56,25  25,00  16,00 

26 ‐ 35  ‐  33,33  33,33  33,33  18,00 

36 ‐ 65  4,55  34,85  39,39  21,21  66,00 

Podiel   3,00  32,00  41,00  24,00  100,00 

Cp = 0,351; n = 100; h = 2 

Vzdelanie 

SŠ bez maturity  ‐  46,15  38,46  15,38  26,00 

SŠ s maturitou  5,56  24,07  46,30  24,07  54,00 

VŠ  ‐  35,00  30,0  35,00  20,00 

Spolu  3,00  32,00  41,00  24,00  100,00 

Cp = 0,661; n = 100; h = 2 

Zdroj: Výsledky realizovaného výskumu 

 

V tabuľke 8 je znázornená štruktúra odpovedí respondentov podľa veku a vzdelania. Najpriaznivejšie 

realizáciu  predvolebných  sľubov  –  vrátane  regionálneho  rozvoja  vnímajú  starší  občania, 

najkritickejšie  sa  k realizácii  vyjadruje  stredná  veková  skupina  (Cp  =  0,351;  n  =  100,  h  =  2).  Ak 
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sledujeme  odpovede  respondentov  podľa  vzdelania,  dostávame  sa  do  známej  polohy  fokusových 

prieskumov,  a to  že  s rastúcim  vzdelaním  rastie  aj  kritickosť  voči  skutočnému  plneniu  volebných 

sľubov  jednotlivých  politických  strán  –  dosiahnutý  kontingenčný  koeficient  ja  v tomto  prípade 

najvyšší Cp = 0,661; n = 100, h = 2). Aj keď vzdelanostná štruktúra  je v Prešovskom samosprávnom 

kraji  najmenej  priaznivá,  aj  tu  sa  prejavujú  v hodnotení  rovnaké  tendencie  ako  v krajoch  s vyšším 

dosiahnutým vzdelaním v populácii. 

 ZÁVĚR 

Slovensko  sa  so  svojimi  regiónmi  nachádza  v turbulentnom  prostredí,  v ktorom  musí  naďalej 

usmerňovať  svoje  národné  pôsobenie.  Podľa  Ivaničku  (2008)  má  Slovensko  právo  a povinnosť 

nastoľovať a presadzovať na svojom území vlastné priority a národné záujmy. Jeho osudy nie sú  len 

v rukách aktérov pôsobiacich zvonka, ale v rukách všetkých aktérov regionálnych záujmov, politikov 

a voličov nevynímajúc. Slovensko so svojimi regiónmi musí naďalej využívať svojho genia loci a pritom 

brať do úvahy silu génia Európy. Hodnotový systém spojený s globalizáciou sa tak dostáva do vzťahu 

politiky  s národnými,  regionálnymi  i miestnymi  záujmami  konkrétnych  spoločenských  skupín 

a národov – regionálny rozvoj nevynímajúc. 

Pre  ďalšie  obdobie  a rozvoj  regiónov    by  bolo  vhodné,  aby  politické  strany  vytvorili  odporúčania 

a postupy ako rozvoj regiónov v nových podmienkach podporovať. Tie by  strany nemali používať len 

vo  svojich  volebných  programoch,  ale  ich  realizovať  tak,  aby  sa  aj  zaostalé  regióny  z rozvojového 

hradiska aspoň stabilizovali, prípadne rozvíjali. Vychádzajúc z realizovaného prieskumu  je potrebné, 

aby sa volení predstavitelia  zamerali na informačnú základňu, ktorú im disparity v regióne ponúkajú. 

Základným  determinantom  budúceho  regionálneho  vývoja  bude  schopnosť  regiónov  reagovať  na 

meniace  sa podmienky nadregionálneho okolia.  Ďalším determinantom  je  členstvo  Slovenska  v EÚ 

(prijatie Eura) a následne vývoj EÚ ako  celku. Politici budú orientovať  svoju pozornosť na podporu 

procesu hodnotenia dopadov vplyvov prijímanej a existujúcej legislatívy na podnikateľské prostredie, 

určovať pravidlá a aktívne podporovať vznik verejno‐súkromných partnerstiev v oblasti spravovania 

a vytvárania verejných statkov a zabezpečovania verejných služieb. Prioritou by sa mali stať inovácie, 

prostredníctvom  ktorých  bude  možné  efektívne  prispievať  k dlhodobému  rozvoju  ekonomickej 

prosperity spoločnosti, teda aj krajov. Ďalej  bude potrebné ovplyvňovať lokalizáciu investícií a aktivít, 

vyvažovať  pôsobenie  trhových  síl,  stabilizovať  zaostávajúce  regióny,  zabraňovať  vzniku  nových 

priestorových disproporcií,  ako  aj  zabezpečovať  všeobecne prijímané požiadavky  rozvoja územia – 

udržateľného  rozvoja,  ochrany  prírodných,  kultúrnych  a  historických  hodnôt.  V  blízkej  budúcnosti 

budú  rozvoj  regiónov  určovať  predovšetkým  stratégie  vytvárané  na  nadregionálnej  úrovni,  až 

postupne, za predpokladu rastu ekonomickej výkonnosti i regionálneho povedomia, by mohlo dôjsť k 

posilneniu  koncepčných  prístupov  vychádzajúcich  priamo  z  regiónov.  Dobudovanie  infraštruktúry 

a vytvárania priaznivého podnikateľského prostredia ako predpokladu príchodu investorov niekedy aj 

do marginálnych  regiónov  by  v súčasnosti  radi  videli  nie  iba  voliči,  ale  aj  politici,  a  určite  všetci 

regionálni rozvojoví aktéri.    

Politická  reštrukturalizácia  a transformácia  Slovenska  často  posúvala  do  úzadia  regionálny  rozvoj, 

vedu,  školstvo,  kultúru. Ruka  v ruke  s ekonomickou  reštrukturalizáciou  vyvolali odliv pracovnej  sily 

z marginalizovaných  regiónov,  čo  viedlo  k uplatneniu  ďalších  degresívnych  rozvojových  faktorov. 

Spoločenská objednávka pre ďalšie volebné obdobie bude určite v súlade s kompetenciami regiónov 

zahŕňať opäť aj regionálny rozvoj. Je iba na lídroch politických strán ako sa tejto problematiky ujmú, 

uchopia príležitosti a rozvinú ju do svojich programových zámerov tak, aby im voliči uverili. 
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ABSTRAKT 

Příspěvek  „Možnosti měření  regionálních  disparit  –  nový  pohled“  je  věnován  deskripci  a  analýze 

využití těch statisticko‐matematických metod, s jejichž pomocí lze kvalifikovaně zhodnotit tendence a 

vývojové  trendy  v oblasti  regionálních  rozdílů.  Vzhledem  k tomu,  že  tento  příspěvek  je  určitým 

završení dřívějších prací na problematice měření regionálních disparit, nejsou  jeho součástí všechny 

autorem analyzované metody, ale pouze  ty, u nichž autor dospěl k závěru,  že  jejich použití  se  jeví 

jako nejvhodnější  jak z hlediska míry obtížnosti  jejich praktického použití, tak z hlediska kvantifikace 

potřebných  podkladových  dat.  V rámci  tohoto  příspěvku  se  tak  postupně  seznámíte  s metodou 

semaforu, metodou bodovou a metodou normované proměnné, přičemž současně uvidíte praktickou 

možnost využití těchto metod při hodnocení regionálních disparit.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Měření, Metoda  bodová, Metoda  normované  proměnné, Metoda  semaforu,  Regionální  disparity, 

Statisticko‐matematické metody. 

ANNOTATION 

The paper “Possibilities of regional disparities´ measurement – a new viewpoint”  is devoted to the 

description  and  analysis  of  utilization  of  statistical‐mathematic  methods  with  whose  help  it  is 

possible  to  expertly  evaluate  trends  and development  trends  in  the  field of  regional divergences. 

Regarding to the fact that this paper  is a certain consummation of previous works dealing with the 

problems of  regional disparities´ measurement, not all  the analyzed methods are  its part, but only 

those at which the author came to a conclusion that their utilization seems to be as the most suitable 

from the viewpoint of the difficulty  level of their practical use as well as from the viewpoint of the 

quantification of necessary supporting data. Within  this paper you will  thus subsequently acquaint 

with  a  semaphore  method,  spot  method  and  standardized  variable  method  while  you  will 

simultaneously  see  the  practical  possibility  of  utilization  of  these  methods  while  evaluating  of 

regional disparities.  

KEYWORDS 

Measuring, Regional disparities, Spot method, Standardized variable method, Semaphore method, 

Statistical‐mathematic methods. 

ÚVOD 

Regionální disparitu chápeme  jako každou …  rozdílnost  či nerovnost,  jejíž  identifikace a  srovnávání 

má nějaký smysl (sociální, ekonomický, politický apod.) [Hučka, s. 14]. Dá se tedy říci, že za regionální 

disparitu považujeme v podstatě jakoukoliv …rozdílnost nebo nepoměr různých jevů či procesů mající 
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jednoznačné územní umístění (lze ji alokovat ve vymezené územní struktuře) a vyskytující se alespoň 

ve dvou entitách této územní struktury [Hučka, s. 14]. Vyjdeme‐li z obou výše uvedených definic, pak 

před námi automaticky vyvstává otázka,  jak  lze  takto definované regionální disparity měřit.  Jednou 

z možností  jak odpovědět na tuto otázku  je také tento článek,  jenž  je věnován novému pohledu na 

možnosti měření regionálních disparit.  

 

Tabulka č. 1: Výchozí statistická data pro výpočet ekonomických indexů regionálních disparit 

kraj  2002  2003  2004  2005 

HDP na obyvatele (CZK, b. c.) – HDP/obyv. 

Hl. m. Praha  506 109 530 334 567 946  610 799

kraj Vysočina  209 301 217 107 235 264  246 426

Moravskoslezský kraj  186 132 195 867 226 089  249 017

čistý disponibilní důchod na obyvatele (CZK, b. c.) – ČDD/obyv. 

Hl. m. Praha  170 588 181 308 185 188  189 894

kraj Vysočina  118 597 123 798 129 208  132 395

Moravskoslezský kraj  113 212 116 768 120 990  128 773

míra ekonomické aktivity (%) – MEA 

Hl. m. Praha  62,55 62,53 61,31  62,03 

kraj Vysočina  58,59 58,00 58,74  58,34 

Moravskoslezský kraj  58,66 58,08 57,62  58,45 

mzda (CZK) – w 

Hl. m. Praha  20 364 21 590 22 914  24 109 

kraj Vysočina  13 349 14 094 15 045  15 927 

Moravskoslezský kraj  14 263 15 177 16 159  17 009 

naděje dožití ‐ ND 

Hl. m. Praha  76,25 76,30 76,45  77,39 

kraj Vysočina  75,60 75,95 76,00  76,56 

Moravskoslezský kraj  74,05 74,30 74,35  74,94 

Zdroj: Český statistický úřad 

1.  METODY MĚŘENÍ REGIONÁLNÍ DISPARIT 

Budeme‐li podrobněji analyzovat dostupné  statisticko‐matematické metody,  jež  jsou využitelné při 

konstrukci  multikriteriálních  indexů,  pak  dospějeme  k závěru,  že  z hlediska  měření  regionálních 

rozdílů lze za nejvhodnější označit sedm různých metod, mezi něž patří metoda průměrné odchylky, 

bodová metoda, metoda  normované  proměnné, metoda  vzdálenosti  od  fiktivního  bodu, metoda 

souhrnného indexu, metoda semaforu a konečně také metoda založená na škálovacích technikách.  
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Každá z výše uvedených metod má jak svá pro, tak svá proti, přičemž jejich praktické využití je silně 

závislé  nejen  na míře  obtížnosti,  s níž  jsou  jednotlivé  indexy  konstruovány,  ale  také  na  souboru 

dostupných a prakticky použitelných statistických ukazatelů. Podíváme‐li se na problematiku měření 

regionálních disparit právě z tohoto úhlu pohledu, pak dospějeme k závěru, že z hlediska praktického 

využití se ze sedmi výše  jmenovaných metod  jeví  jako nejvhodnější  jednak metoda semaforu,  již  lze 

uplatnit  především  ve  fázi  identifikace  a  kvantifikace  proměnných,  a  jednak  bodová  metoda  a 

metoda normované proměnné, což jsou vědecké postupy, jež naleznou své uplatnění zejména ve fázi 

výpočtu a  tvorby ekonomických  indexů  regionálních disparit. Za hlavní pozitivum  těchto  tří metod 

můžeme označit  jejich vypovídací schopnost a nepříliš velkou výpočetní náročnost. Pojďme si proto 

nyní ukázat, jak lze tyto tři metody využít při konstrukci ekonomických indexů regionálních disparit, a 

to  na  konkrétním  vzorku  statistických  dat,  jež  jsou  zachycena  v tabulce  č.  1.  Jak  je  z této  tabulky 

patrné,  pro  naše  potřeby  jsme  využili  statistická  data  zobrazující  vývoj  ve  třech  krajích  České 

republiky, jimiž jsou Hl. m. Praha, kraj Vysočina a Moravskoslezský kraj. 

1. METODA SEMAFORU 

Metodu  semaforu můžeme označit  za  jednu  ze  specifických  podob metody  škálování, přičemž  lze 

současně  také  konstatovat,  že  tato metoda  se  svým  pojetím  výrazně  blíží  proceduře  očíslování. 

Podstata  této  metody  je  založena  na  přiřazení  specifických  symbolů  jednotlivým  hodnotám 

vybraných  ukazatelů,  přičemž  tyto  symboly  zpravidla  odpovídají  určité  percentuální  úrovni 

maximální,  popř. minimální  výše  hodnoty  analyzovaného  ukazatele.  Nejčastěji mají  tyto  symboly 

podobu tří kruhů, jež odpovídají barvám na semaforu, z čehož je také odvozován název této metody. 

Dá se tedy říci, že pokud je v rámci této metody přiřazen ukazateli pro region A červený kruh, zatímco 

ukazateli  pro  region B  kruh  zelený,  pak  jsme  díky  tomuto  barevnému  rozlišení  schopni  rozpoznat 

rozdíly mezi jednotlivými regiony, ale současně nejsme schopni přesně kvantifikovat jejich konkrétní 

úroveň. Naopak významnou devizou tohoto přístupu je jeho přehlednost, rychlost a bezproblémové 

využití v rámci analýzy různě širokých skupin socio‐ekonomických ukazatelů. 

Jak jsme již naznačili výše, metoda semaforu je tedy spíše metodou grafickou, s jejíž pomocí můžeme 

sestavit několik typů hodnotících škál, mezi něž patří např.: 

 dvoubarevná  škála,  která  nabízí  možnost  barevného  odlišení  ukazatelů  od  minimální 

hodnoty k hodnotě maximální, k čemuž využívá dvou barev,  jejichž  intenzita se mění dle 

toho, jak se mění hodnoty vybraných ukazatelů (viz HDP na obyvatele v tabulce 2), 

 tříbarevná škála, s jejíž pomocí je skupina ukazatelů roztříděna prostřednictvím tří barev, 

přičemž střední barva odpovídá percentilu 50 (viz čistý disponibilní důchod na obyvatele 

v tabulce 2), 

 datová čára, v  jejímž případě  je k odlišení hodnot používána délka datové čáry  (viz míra 

ekonomické aktivity v tabulce 2) 

 nebo škála vyjádřená pomocí sady  ikon, kde pro „očíslování“ ukazatelů využíváme různé 

sady ikon, které mohou být:  

o tří objektové,  jejichž prostřednictví  jsou ukazatele rozčleněny dle kritéria  67 %,       
 33 % a < 33 % (viz naděje dožití v tabulce 2),  

o čtyř objektové, při  jejímž užití dochází k členění  75 %,  50 %,  25 % a < 25 %       

(viz mzda v tabulce 2) 
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o popřípadě pěti objektové, kde jsou výchozím kritériem procentní hodnoty  80 %,     
 60 %,  40 %,  20 % a < 20 % (viz míra nezaměstnanosti v tabulce 2). 

Vzhledem  ke  své  grafické  podobě  je  tuto metodu možno  označit  za  ideální  nástroj  pro  vytváření 

nemetrických  škál,  což  z ní  činí  ideální  nástroj  pro  fázi  identifikace  a  kvantifikace  proměnných 

využitelných při hodnocení regionálních disparit. 

 

Tabulka č. 2: Deskripce regionálních disparit na základě metody semaforu 

Zdroj: vlastní výpočet 

2.  BODOVÁ METODA 

Princip  bodové metody,  jejímž  autorem  je M.  K.  Bennet,  je  založen  na  nalezení  regionu,  v němž 

dosahuje  analyzovaný  ukazatel  buďto  maximální,  nebo  naopak  minimální  hodnoty.  Maximální 

hodnota  je pak při porovnávání  jednotlivých ukazatelů brána v potaz tehdy, pokud  je za progresivní 

považován  růst příslušného  indikátoru,  kdežto minimální hodnota  je  využívána  v okamžiku, pokud 

k progresi dochází při poklesu jeho hodnoty. Region, jenž dosáhne u příslušného ukazatele maximální 

výše  je následně oceněn 1.000 bodů, kdežto ostatní  regiony dostávají bodové ohodnocení od 0 do 

1.000 bodů, a to v závislosti na podílu příslušného ukazatele na stanovené optimální hodnotě. Tento 

kraj 2002 2003 2004 2005

Hl. m. Praha 506 109 530 334 567 946 610 799
kraj Vysočina 209 301 217 107 235 264 246 426
Moravskoslezský kraj 186 132 195 867 226 089 249 017

Hl. m. Praha 170 588 181 308 185 188 189 894
kraj Vysočina 118 597 123 798 129 208 132 395
Moravskoslezský kraj 113 212 116 768 120 990 128 773

Hl. m. Praha 62,55 62,53 61,31 62,03
kraj Vysočina 58,59 58,00 58,74 58,34
Moravskoslezský kraj 58,66 58,08 57,62 58,45

Hl. m. Praha 3,64 4,19 3,89 3,51
kraj Vysočina 5,11 5,32 6,85 6,77
Moravskoslezský kraj 13,32 14,75 14,55 13,89

Hl. m. Praha 20 364 21 590 22 914 24 109
kraj Vysočina 13 349 14 094 15 045 15 927
Moravskoslezský kraj 14 263 15 177 16 159 17 009

Hl. m. Praha 76,25 76,30 76,45 77,39
kraj Vysočina 75,60 75,95 76,00 76,56
Moravskoslezský kraj 74,05 74,30 74,35 74,94

naděje dožití

HDP na obyvatele (CZK, b. c.)

čistý disponibilní důchod na obyvatele (CZK, b. c.)

míra ekonomické aktivity (%)

míra nezaměstnanosti (%)

mzda (CZK)
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podíl  je pak zcela  logicky vyjádřen pomocí promile. Pokud  je výchozím kritériem minimální hodnota 

ukazatele,  pak  se  při  určování  výše  bodového  ohodnocení  počítá  s převrácenou  hodnotou  tohoto 

poměru.  Takto  získané  body  jsou  následně  sečteny,  přičemž  výsledná  hodnota  je  určitou 

charakteristickou regionální disparity. 

Za  určitou  výhodu  bodové metody můžeme  označit  její  schopnost  shrnout  ukazatele  zachycené 

v různých  měrných  jednotkách  do  jedné  syntetické  charakteristiky.  Touto  charakteristikou  je 

bezrozměrné  číslo,  které  sice  nemá  reálný  smysl,  ale  může  využito  buďto  ke  stanovení  pořadí 

jednotlivých regionů. Současně se stanovením celkového pořadí můžeme průběžné výsledky bodové 

metody  využít  také  k určení  regionálních  rozdílů,  jež  jsou  spojeny  s jednotlivými  kategoriemi 

ukazatelů, tj. ke stanovení míry zaostávání regionu A za regionem B.    

Určitou  specifickou  podobou  využití  bodové metody  je  stanovení  hodnoty  ekonomického  indexu 

regionální  disparit  pomocí  váženého  aritmetického  průměru  bodů,  které  jednotlivé  regiony  za 

příslušné  indikátory  získaly.  V tomto  případě  je  ekonomický  index  regionálních  disparit  (EIRD) 

vypočten pomocí následující rovnice:  
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 kde:  xij – hodnota i‐tého ukazatele pro j‐tou zemi 

  ximax – maximální hodnota i‐tého ukazatele 

  ximin – minimální hodnota i‐tého ukazatele 

Pomocí  takto  vypočteného  indexu  pak  lze  stanovit  buďto  pořadí  jednotlivých  regionů,  nebo  určit 

rozdíly dosažené v jednotlivých letech. 

Při praktickém využití bodové metody může být použita také jedna z následujících modifikací bodové 

metody: 

 základem  pro  stanovení  kriteriální  hodnoty  nejsou  ukazatele  v  různých  regionech,  ale 

naopak  ukazatele  jednoho  konkrétního  regionu.  V  rámci  této metody,  tak  není možno 

omezit horní hodnotu příslušného ukazatele (může být větší než 1.000 bodů). 

 základem  pro  stanovení  kriteriální  hodnoty  je  předem  stanovená  hodnota  ukazatele. 

Také v tomto případě neplatí horní mez daná 1.000 bodů. 

Postup výpočtu ekonomického indexu regionálních disparit pomocí bodové metody je následující: 

1. V první fázi jsou jednotlivé ukazatele rozčleněny na ty, u nichž je za optimální považována 

hodnota maximální  (HDP/obyv.,  ČDD/obyv., MEA, w  ,ND)  a  ty,  v  jejichž  případě  je  za 

optimální  hodnoty  označována  hodnota  minimální  (u),  přičemž  ihned  po  tomto 

rozčlenění  jsou  stanoveny  konkrétní  hodnoty  jak minimálních,  tak maximálních  veličin. 

Aplikujeme‐li tento postup např. na HDP na obyvatele v námi vybraných krajích v  letech 

2002‐2005, pak získáme kriteriální hodnotu 610.799, již přidělíme 1.000 bodů. 

2. V následující fázi je takto vypočtené kriteriální hodnota použita k bodovému ohodnocení 

daných  veličin  v  jednotlivých  krajích  a  v  jednotlivých  letech.  V  případě  minimálních 

hodnot  je použit následující postup: kriteriální hodnota  je vydělena hodnotou skutečnou 

a tento podíl je vynásoben 1000. Použijeme‐li tento postup opět na časovou řadu HDP na 

obyvatele,  pak  např.  v  případě  Hl. m.  Prahy  dospějeme  pro  rok  2002  k  následujícímu 
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údaji: 829 =  (506109/610799)*1000. Podobným  způsobem  se postupuje  také  v případě 

maximálních  veličin,  v jejichž  případě  je  však  skutečná  hodnota  vydělena  hodnotou 

kriteriální  a  tento  podíl  jsme  násoben  1000.  Takto  stanovená  hodnota  nám  pak  udává 

počet bodů, které daný kraj získal za jednotlivé ukazatele. 

3. Po stanovení bodových hodnot pro  jednotlivé ukazatele  je nutno přistoupit ke stanovení 

konkrétní hodnoty ekonomického  indexu regionálních disparit, pro daný kraj a daný rok. 

Využijeme‐li  opět  příkladu  Hl.  m.  Prahy  pak  dospějeme  k  následujícím  bodovým 

hodnotám: 829 (HDP/obyv.), 898 (ČDP/obyv.), 1.000 (MEA), 965 (u), 845 (w) a 985 (ND). 

Při vlastním výpočtu pak z těchto hodnot vypočteme hodnotu průměrnou, přičemž tento 

výsledek můžeme  označit  za  ekonomický  index  regionálních  disparit.  V našem  případě 

pak  tento  index  dosáhl  výše  920  bodů  (viz  tabulka  3).  Při  hodnocení  tohoto  indexního 

čísla  je důležitá  jeho vzdálenost od optimální hodnoty, která dosahuje výše 1.000 bodů. 

Dá  se  tedy  říci,  že  čím  více  se  hodnota  indexu  blíží  1.000  bodů,  tím  lépe  daný  region 

naplňuje zvolená kritéria.  

4. Jak  již  bylo  naznačeno  výše,  takto  vypočtený  index  můžeme  využít  jak  k  porovnání 

meziregionálních  rozdílů  prostřednictvím  procentuální  podílů,  tak  ke  stanovení  pořadí 

jednotlivých regionů.  

 

Tabulka č. 3: Hodnota ekonomického indexu regionálních disparit vypočteného na základě bodové 
metody 

kraj  2002  2003  2004  2005 

ekonomický index regionálních disparit 

Hl. m. Praha  920 924 954  999

kraj Vysočina  687 693 687  700

Moravskoslezský kraj  608 615 633  658

procentuální podíl (průměr R‐3 = 100,0 %) 

Hl. m. Praha  124,6 124,1 125,8  127,1

kraj Vysočina  93,0 93,2 90,6  89,1

Moravskoslezský kraj  82,4 82,7 83,5  83,7

pořadí krajů 

Hl. m. Praha  1 1 1  1

kraj Vysočina  2 2 2  2

Moravskoslezský kraj  3 3 3  3

Zdroj: vlastní výpočet   

3. METODA NORMOVANÉ PROMĚNNÉ 

Druhou možností,  jak  vytvořit  vícekriteriální  index,  je  využití metody  normované  proměnné  (uij), 

kterou lze vyjádřit pomocí následující rovnice: 
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kde:  uij – normovaná veličina i‐tého ukazatele pro j‐tou zemi 
  sxi – směrodatná odchylka i‐tého ukazatele 

 

Podobně  jako v předchozím případě,  také  zde  je veličina uij bezrozměrnou  veličinou, která má  jak 

nulový průměr, tak průměr jednotkový. Za velkou výhodu této veličiny pak můžeme označit možnost 

jejího bezproblémového sčítání. 

V případě  regionálních disparit, při  jejichž měření se zpravidla vychází z různého počtu  jednotlivých 

ukazatelů,  lze  k  charakteristice  jednotlivých  regionů  využít  také  průměrnou  hodnotu  normované 

veličiny, již lze opět označit za ekonomický index regionálních disparit: 
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 Srovnáme‐li  tuto metodu  s výše uvedenou bodovou metodou, pak dospějeme k závěru, že metoda 

normované  proměnné,  na  rozdíl  od  metody  bodové,  přihlíží  k relativní  proměnlivosti  ukazatelů 

zahrnutých  do  příslušného  indexu.  Dá  se  tedy  říci,  že  tento  přístup  v podstatě  potírá  absolutní 

proměnlivost,  s níž  počítá  bodová  metoda.  Naopak  za  nevýhodu  tohoto  přístupu  ke  konstrukci 

ekonomického  indexu  regionálních  disparit můžeme  označit  nemožnost  jejího  použití  v okamžiku, 

kdy  jsou  srovnávány  podílové  veličiny.  Jinými  slovy  řečeno,  pomocí  této  metody  nedospějeme 

k závěru, že region A zaostává za regionem B. 

Postup  výpočtu ekonomického  indexu  regionálních disparit pomocí metody normované proměnné 

má následující podobu: 

1. V první fázi konstrukce EIRD pomocí normované proměnné je zapotřebí stanovit jednotlivé 

směrodatné  odchylky  (sx),  k čemuž  lze  využít  buďto  specializovaný  statistický  software, 

nebo tabulkový proces Microsoft Office Excel. Při využití tohoto postupu např. u hrubého 

domácího  produktu  na  obyvatele  v  námi  vybraných  krajích  v  letech  2002‐2005,  tak 

vypočteme směrodatnou odchylku dosahující hodnoty 159.660. 

2. Poté co je stanovena směrodatná odchylka jednotlivých ukazatelů, nastupuje druhá fáze, 

která  odpovídá  prvním  kroku  popsanému  v rámci  bodové  metody,  pročež  této 

problematice již nebudeme věnovat. 

3. Ve  třetí  fázi  výpočtu  EIRD  jsou  jednotlivé  kriteriální  hodnoty  a  směrodatné  odchylky 

využity  k výpočtu  jednotlivých  normovaných  proměnných.  Také  v tomto  případě  se 

konkrétní postup liší v závislosti na tom, zda je za kriteriální považována maximální, nebo 

naopak  minimální  hodnota.  V případě  minimální  hodnoty  je  pro  výpočet  použit 

následující  postup:  od  kriteriální  hodnoty  je  odečtena  skutečná  hodnota  proměnné  a 

tento  rozdíl  je následně  vydělen  směrodatnou odchylkou. Použijeme‐li  tento postup na 

časovou  řadu HDP/obyv.,  pak  např.  v  případě Hl. m.  Prahy  dospějeme  pro  rok  2002  k 

následujícímu údaji:  ‐0,656 =  (506109‐610799)/159660. V případě maximálních veličin  je 
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použit postup opačný,  tj. od skutečné hodnoty  je odečtena hodnotou kriteriální a  tento 

rozdíl jsme vydělen směrodatnou odchylkou.  

4. Také  při  stanovení  konkrétní  hodnoty  ekonomického  indexu  regionálních  disparit,  pro 

daný  kraj  a  daný  rok  je  postup  stejný  jako  v  předchozím  případě,  tj.  opět  jsou 

zprůměrovány všechny normované proměnné pro daný kraj a daný rok. Vyjdeme‐li opět z 

již  dříve  uvedeného  příkladu,  pak  dospějeme  k  závěru,  že  v  roce  2002  dosáhlo  Hl. m. 

Prahy  následujících  hodnot  normovaných  proměnných:  ‐0,656  (HDP/obyv.),  ‐0,678 

(ČDD/obyv.),  0,000  (MEA),  ‐0,029  (u),  ‐1,048  (w)  a  ‐1,133  (ND),  z  čehož  vyplývá,  že 

ekonomický  index  regionálních disparit v  tomto případě dosáhl výše  ‐0,591  (viz  tabulka 

4).  Jak  je z výše uvedeného zřejmé,  takto vypočtené  indexy nabývají záporných hodnot, 

přičemž platí, že za optimální považujeme situaci, v níž se hodnota tohoto indexu blíží 0. 

5. Také v tomto případě lze vypočtený index využít jak k porovnání meziregionálních rozdílů 

prostřednictvím  procentuálních  podílů,  tak  ke  stanovení  pořadí  jednotlivých  regionů. 

Porovnáme‐li  výsledky,  k nimž  jsme  v našem  případě  dospěli,  pak  zjistíme,  že  zatímco 

pořadí  regionů  zůstalo  zachováno,  údaje  zobrazující  procentuální  úroveň 

meziregionálních rozdílů se poněkud lišily.  

 

Tabulka č. 4: Hodnota ekonomického indexu regionálních disparit vypočteného na základě metody 
normované proměnné 

kraj  2002  2003  2004  2005 

ekonomický index regionálních disparit 

Hl. m. Praha  ‐0,591 ‐0,459 ‐0,410  ‐0,047

kraj Vysočina  ‐2,054 ‐1,984 ‐1,870  ‐1,740

Moravskoslezský kraj  ‐2,625 ‐2,615 ‐2,539  ‐2,232

procentuální podíl (průměr R‐3 = 100,0 %) 

Hl. m. Praha  297,4 367,2 392,1  2 871,4

kraj Vysočina  85,5 85,0 85,9  77,0

Moravskoslezský kraj  66,9 64,5 63,3  60,0

pořadí krajů 

Hl. m. Praha  1 1 1  1

kraj Vysočina  2 2 2  2

Moravskoslezský kraj  3 3 3  3

Zdroj: vlastní výpočet 

ZÁVĚR 

Jak  je  i z výše uvedeného zřejmé, všechny  tři námi vybrané metody mají  svá pro a proti. Přesto  je 

nutno  říci,  že všechny  tři  lze v běžné praxi poměrně dobře využít, neboť použití nevyžaduje  žádné 

speciální matematicko‐statistické  znalosti. Navíc  je  nutno  říci,  že  v případě  všech  výše  uvedených 
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metod lze poměrně úspěšně využít také standardně dostupným tabulkový procesor Microsoft Office 

Excel. Máme‐li  blíže  zhodnotit  využití  obou  výše  uvedených metod,  pak musíme  konstatovat,  že 

zatímco metodu semaforu doporučujeme využít zejména v první fázi konstrukce indexů regionálních 

disparit,  tj.  při  výběru  a  kvantifikaci  jednotlivých  ukazatelů  zahrnutých  do  příslušného  indexu, 

v druhé,  výpočetní,  fázi,  se  přikláníme  spíše  k využití  obou  sofistikovanějších  matematicko‐

statistických metod, tj. bodové metody a metody normované proměnné. 
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ABSTRAKT 

V souvislosti  s řešením  projektu WD‐05‐07‐3 MMR  ČR  pro  výzkum  regionálních  disparit  v oblasti 

finanční  i  fyzické  dostupnosti  bydlení  nastala  potřeba  zefektivnit  práci  se  značným  množstvím 

získaných  dat.  Procedura  zpracování  tabulkových  dat  do  grafické  podoby  a  provádění  analýz  se 

v množství  potřebných  výstupů  jevila  jako  rutinní  záležitost.  Využití  výpočetní  techniky  se  stalo 

nezbytnou součástí a nástrojem řešitelského týmu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Disparity, Software 

ABSTRACT 

A  requirement of an efficiency work with amount of project data arose with an association with a 

Interregional  Housing  Disparities  Research  (Ministry  of  a  Local  Development  project).  Data 

processing and analyses  interpretation has became a routine work. Computer Aided processing has 

found an use  in  the project. The University of Ostrava has  released a  simply data processing  tool 

called „Disparitier“. 

KEYWORDS 

Disparity, Software 

ÚVOD 

Na pracovišti Vysoké školy báňské – Technické univerzitě Ostrava, Fakultě stavební vznikl softwarový 

nástroj pro  správu a analýzu dat pro projekt WD‐05‐07‐3 MMR  ČR. Nástroj, pojmenovaný názvem 

„Disparitér“,  se  stal  softwarovou  utilitou  pro  zpracování,  analýzu  a  prezentaci  grafických  výstupů 

projektu nejen pro odbornou veřejnost.  

Projekt  MMR  ČR  ‐  WD‐05‐07‐3  nese  název  „Regionální  disparity  v  dostupnosti  bydlení,  jejich 

socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit“ a na řešení se podílí tři 

subjekty – Sociologický ústav AV ČR,  Institut regionálních  informací v Brně a Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita v Ostravě. Sociologický ústav AV ČR s IRI Brno zpracovává tématiku ekonomické 

dostupnosti bydlení, VŠB‐TU Ostrava se zabývá dostupností fyzickou. Projekt je pětiletý s ukončením 

v roce 2011. 
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1.  APLIKACE 

Utilita  „Disparitér“  si  klade  za  cíl  zjednodušit  opakované  procesy  analýz  a  prezentovat  výsledky 

projektu  v co  možná  nejjednodušší  a  nejsrozumitelnější  podobě.  Zvolené,  tzv.  „user  friendly“ 

uživatelské prostředí nabídne uživateli  co možná nejpohodlnější práci  s daty, bez nutnosti  znalosti 

prostředí MS Excel. Uživatel je veden interaktivní nápovědou. Opakovatelný proces analýz dat nabízí 

výpočet  směrodatné  odchylky6,  variačního  koeficientu7,  odchylky  hodnot  od  průměru  hodnoty 

ukazatele za celou Českou republiku a srovnávací mezikrajskou matici vybraného ukazatele. 

 

Obrázek č. 1: Uživatelské prostředí utility „Disparitér“ 

 
 

 

Aplikace je založena na tabulkovém procesoru MS Excel, v kódu objektového programovacího jazyka 

Visual Basic for Applications (dále VBA). Samotná databáze bude postupně rozdělena do tří segmentů 

–  finanční dostupnost,  fyzická dostupnost a  ceny bytů. V současné době  je hotový první  segment. 

Databáze  prozatím  čítá  kolem  5 000  údajů  a  postupem  řešení  projektu  se  bude  rozšiřovat  a 

aktualizovat. Zdrojový kód s databází je zabezpečen administrátorským heslem. Uživatel může pouze 

generovat grafy a aktualizovat údaje.  

Uživatel bude moci provést aktualizaci dat utility, a to  jak pomocí automatizovaného aktualizačního 

balíčku, tak pomocí šablony tabulky, kdy si doplní vlastní data. Aktualizační balíček vyhledá aplikaci a 

vloží  do  ní  nový  řetězec  dat.  Systém  seznamů  prvků  pro  filtraci  je  flexibilní  a  tyto  seznamy  se 

automaticky obnoví a doplní. V rámci projektu budou data aktualizována průběžně až do roku 2011. 

 

                                                            
6  

Směrodatná  odchylka  je míra  statistické  disperze.  Jedná  se  o  kvadratický  průměr  odchylek  hodnot  znaku  od  jejich  aritmetického 

průměru. 
7
   Variační koeficient je poměrná míra variability, která porovnává směrodatnou odchylku s průměrem. 
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2.  PROSTŘEDÍ APLIKACE 

Uživatel  se  po  spuštění  aplikace  rozhodne,  zda  chce  získat  hodnoty  ukazatelů  řešení  regionálních 

disparit nebo přímo analýzu disparit v podobě již zmíněných variačních koeficientech a směrodatných 

odchylek, či speciální srovnávací mezikrajské matice.  

Při zvolení jednoho z těchto postupů se uživatel poprvé setká s tzv. prvkem systému, což je např. pro 

finanční dostupnost bydlení vybraný typ domácnosti, který  je složen z hlavy rodiny, partnera, počtu 

dětí  a  klasifikace  KZAM  (klasifikace  zaměstnání).  Systém  filtrů  jednotlivých  dílčích  složek  prvku 

usnadní jeho výběr, tento výběr může být i víceprvkový, což značí, že v jednom grafickém výstupu je 

zahrnuto  více  zvolených  typů  domácností.  Jak  již  bylo  zmíněno,  utilita  „Disparitér“  si  klade  za  cíl 

zjednodušit a zestručnit podobu výstupů pro uživatele, proto systém detekuje nejvhodnější typ grafu 

pro zobrazení prvků (sloupcový, přímkový). 

Při  dokončení  volby  prvků  a  volby  územní  jednotky  (krajská  města,  kraje)  nastane  procedura 

generování grafů do nového externího  souboru  (sešitu) dokumentu MS Excel. Utilita  zůstává  stále 

aktivní  a  nabízí  volbu  rychlého  návratu  do  prostředí  systému  „Disparitér“,  kde může  uživatel  své 

dotazování pozměnit a regenerovat grafy. 

Generované výstupy v novém sešitu MS Excel v sobě ukládají všechny dosud provedené výstupy, jako 

tzv. „historii“. Dříve generované grafy uživatel nalezne v předcházejících listech souboru.  

Uživatel  tak  bude  mít  k dispozici  jednoduché  a  přehledné  výstupy  projektu  s možností  vkládání 

vlastních upravených dat. 

 

Obrázek č. 2: Graf z absolutních hodnot vybraného ukazatele ‐ při volbě jednoho ukazatele ve více 

letech se detekuje přímkový graf 

      
 

Základním  výstupem  jsou  spojnicové  grafy  vybraného  ukazatele.  Pokud  není  zvolená  časová  řada, 

zobrazí se údaje v jednom roce ve sloupcovém grafu. 
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Obrázek č. 3: Grafy směrodatných odchylek a variačních koeficientů 

 
 

Na  grafech  směrodatných  odchylek  a  variačních  koeficientů  jsou  viditelné  změny  stavu  vybrané 

disparity. Pro tento ukazatel se kraje svými hodnotami k sobě v časové řadě přibližují. 

 

Obrázek č. 4: Graf odchylek od průměrné hodnoty ukazatele za ČR v % 

          
 

Procentuální odchylky od průměrné hodnoty za ČR jsou zobrazeny ve sloupcovém grafu.  

Z grafu jsou zřetelné rozdíly hodnot krajů od průměru ČR v procentech. 



REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 5/2009      disparity.vsb.cz 
 

KVĚTEN 2009     ‐ 75 ‐ 

Obrázek č. 5: Srovnávací mezikrajská matice s procentuálními vzájemnými vztahy 

 
 

Ve srovnávací  matici  se  zobrazují  procentuální  hodnoty  mezikrajského  porovnání  generovaného 

ukazatele. Uživatel může zjistit, v jakém  je vybraný kraj  stavu vůči ostatním krajům v procentech a 

může zjistit, který kraj je v tomto ukazateli ve srovnání s ostatními kraji ne tom nejhůře nebo nejlépe. 

 

Obrázek č. 6: Srovnávací mezikrajská matice v grafické podobě 

 
 

kraj Hlavní město Praha Středočeský HMP a ST Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Česká republika

Hlavní město Praha 1,905635 3,129287 1,688131 1,907692 1,487013 0,715006 1,514361 1,879045 1,765113 1,652342 2,431638 1,663774 1,763662 0,9938 2,0730643
3,409286185 117,4% 55,9% 91,8% 49,5% 56,0% 43,6% 21,0% 44,4% 55,1% 51,8% 48,5% 71,3% 48,8% 51,7% 29,1% 60,8%

Středočeský 3,409286 3,129287 1,688131 1,907692 1,487013 0,715006 1,514361 1,879045 1,765113 1,652342 2,431638 1,663774 1,763662 0,9938 2,0730643
1,905634847 178,9% 58,4% 164,2% 88,6% 100,1% 78,0% 37,5% 79,5% 98,6% 92,6% 86,7% 127,6% 87,3% 92,5% 52,2% 108,8%

HMP a ST 3,409286 1,905635 1,688131 1,907692 1,487013 0,715006 1,514361 1,879045 1,765113 1,652342 2,431638 1,663774 1,763662 0,9938 2,0730643
3,129286556 109% 61% 175% 54% 61% 48% 23% 48% 60% 56% 53% 78% 53% 56% 32% 66%

Jihočeský 3,409286 1,905635 3,129287 1,907692 1,487013 0,715006 1,514361 1,879045 1,765113 1,652342 2,431638 1,663774 1,763662 0,9938 2,0730643
1,688130999 202,0% 112,9% 185,4% 71,2% 113,0% 88,1% 42,4% 89,7% 111,3% 104,6% 97,9% 144,0% 98,6% 104,5% 58,9% 122,8%

Plzeňský 3,409286 1,905635 3,129287 1,688131 1,487013 0,715006 1,514361 1,879045 1,765113 1,652342 2,431638 1,663774 1,763662 0,9938 2,0730643
1,907691628 178,7% 99,9% 164,0% 88,5% 120,6% 77,9% 37,5% 79,4% 98,5% 92,5% 86,6% 127,5% 87,2% 92,5% 52,1% 108,7%

Karlovarský 3,409286 1,905635 3,129287 1,688131 1,907692 0,715006 1,514361 1,879045 1,765113 1,652342 2,431638 1,663774 1,763662 0,9938 2,0730643
1,487013007 229,3% 128,2% 210,4% 113,5% 128,3% 143,0% 48,1% 101,8% 126,4% 118,7% 111,1% 163,5% 111,9% 118,6% 66,8% 139,4%

Ústecký 3,409286 1,905635 3,129287 1,688131 1,907692 1,487013 1,514361 1,879045 1,765113 1,652342 2,431638 1,663774 1,763662 0,9938 2,0730643
0,715005648 476,8% 266,5% 437,7% 236,1% 266,8% 208,0% 47,6% 211,8% 262,8% 246,9% 231,1% 340,1% 232,7% 246,7% 139,0% 289,9%

Liberecký 3,409286 1,905635 3,129287 1,688131 1,907692 1,487013 0,715006 1,879045 1,765113 1,652342 2,431638 1,663774 1,763662 0,9938 2,0730643
1,514361435 225,1% 125,8% 206,6% 111,5% 126,0% 98,2% 47,2% 146,2% 124,1% 116,6% 109,1% 160,6% 109,9% 116,5% 65,6% 136,9%

Královéhradecký 3,409286 1,905635 3,129287 1,688131 1,907692 1,487013 0,715006 1,514361 1,765113 1,652342 2,431638 1,663774 1,763662 0,9938 2,0730643
1,879044719 181,4% 101,4% 166,5% 89,8% 101,5% 79,1% 38,1% 80,6% 115,3% 93,9% 87,9% 129,4% 88,5% 93,9% 52,9% 110,3%

Pardubický 3,409286 1,905635 3,129287 1,688131 1,907692 1,487013 0,715006 1,514361 1,879045 1,652342 2,431638 1,663774 1,763662 0,9938 2,0730643
1,765112588 193,1% 108,0% 177,3% 95,6% 108,1% 84,2% 40,5% 85,8% 106,5% 100,4% 93,6% 137,8% 94,3% 99,9% 56,3% 117,4%

Vysočina 3,409286 1,905635 3,129287 1,688131 1,907692 1,487013 0,715006 1,514361 1,879045 1,765113 2,431638 1,663774 1,763662 0,9938 2,0730643
1,652342365 206,3% 115,3% 189,4% 102,2% 115,5% 90,0% 43,3% 91,6% 113,7% 106,8% 80,8% 147,2% 100,7% 106,7% 60,1% 125,5%

Jihomoravský 3,409286 1,905635 3,129287 1,688131 1,907692 1,487013 0,715006 1,514361 1,879045 1,765113 1,652342 1,663774 1,763662 0,9938 2,0730643
2,431637707 140,2% 78,4% 128,7% 69,4% 78,5% 61,2% 29,4% 62,3% 77,3% 72,6% 68,0% 146,7% 68,4% 72,5% 40,9% 85,3%

Olomoucký 3,409286 1,905635 3,129287 1,688131 1,907692 1,487013 0,715006 1,514361 1,879045 1,765113 1,652342 2,431638 1,763662 0,9938 2,0730643
1,66377416 204,9% 114,5% 188,1% 101,5% 114,7% 89,4% 43,0% 91,0% 112,9% 106,1% 99,3% 146,2% 81,4% 106,0% 59,7% 124,6%

Zlínský 3,409286 1,905635 3,129287 1,688131 1,907692 1,487013 0,715006 1,514361 1,879045 1,765113 1,652342 2,431638 1,663774 0,9938 2,0730643
1,76366187 193,3% 108,0% 177,4% 95,7% 108,2% 84,3% 40,5% 85,9% 106,5% 100,1% 93,7% 137,9% 94,3% 141,7% 56,3% 117,5%

Moravskoslezský 3,409286 1,905635 3,129287 1,688131 1,907692 1,487013 0,715006 1,514361 1,879045 1,765113 1,652342 2,431638 1,663774 1,763662 2,0730643
0,993800389 343,1% 191,8% 314,9% 169,9% 192,0% 149,6% 71,9% 152,4% 189,1% 177,6% 166,3% 244,7% 167,4% 177,5% 52,1% 208,6%

Česká republika 3,409286 1,905635 3,129287 1,688131 1,907692 1,487013 0,715006 1,514361 1,879045 1,765113 1,652342 2,431638 1,663774 1,763662 0,9938
2,073064288 164,5% 91,9% 150,9% 81,4% 92,0% 71,7% 34,5% 73,0% 90,6% 85,1% 79,7% 117,3% 80,3% 85,1% 47,9% 128,3%
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Srovnávací matice se zobrazí  také v grafické podobě – ve spektrálním grafu. Princip porovnávání  je 

stejný  jako  u  výše  uvedené matice.  Na  obrázku  č.  6  je  patrna  svislá  červená  linie  Ústeckého  a 

Moravskoslezského kraje, což znamená, že tyto kraje jsou vůči ostatním krajům nejslabší. Naopak hl. 

město  Praha,  Středočeský  kraj  a  Jihomoravský  kraj  jsou  na  svislici  v zeleném  spektru  a  v tomto 

ukazateli jsou na tom lépe.  

ZÁVĚR  

Aplikace  výrazně  usnadňuje  práci  na  projektu  a  zčásti  řeší  problematiku  prezentování  výsledků. 

Aplikace  je  již ve stavu, kdy může být prezentována veřejnosti  jako ucelený výstup. V následujících 

letech se bude dále  rozvíjet a budou  se doplňovat nové moduly. V rámci  řešení projektu nastanou 

nové potřeby využití automatizovaných procesů, které bude možno díky modulového řešení snadno 

do aplikace zavést. Nejen řešitelé, ale i koncoví uživatelé budou mít k dispozici kompletní projektový 

nástroj, který budou moci obsluhovat sami, budou moci zobrazovat analýzy dat projektu a také dat 

vlastních. 
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