
  



 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

KATEDRA REGIONÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionální sociální disparity Slovenska 

 

Regional and Social Disparities in Slovakia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:    Bc. Veronika Lapinová 

Vedoucí diplomové práce:   RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D. 

 

 

 

Ostrava 2014 



 

 
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Děkuji RNDr. Ivanovi Šotkovskému, Ph.D. za cenné rady, věcné připomínky a pomoc při 

zpracování této diplomové práce. 



3 

 

 

Obsah 
1 Úvod ........................................................................................................................................ 5 

2 Teoretická východiska regionálních disparit ........................................................................... 7 

2.1 Region .............................................................................................................................. 7 

2.1.1 Regionalizace ............................................................................................................ 8 

2.2 NUTS ............................................................................................................................... 9 

2.3 Koncepce regionálních disparit ...................................................................................... 10 

2.3.1 Charakter disparit .................................................................................................... 10 

2.3.2 Vznik regionálních disparit ..................................................................................... 11 

2.3.3 Informační hodnota disparit .................................................................................... 13 

2.4 Regionální disparity v teoriích regionálního rozvoji ...................................................... 14 

2.4.1 Liberální endogenní přístup .................................................................................... 15 

2.4.2 Keynesiánský exogenní přístup ............................................................................... 16 

2.4.3 Přístup centrálně řízené ekonomiky ........................................................................ 16 

2.4.4 Moderní neo-endogenní přístup .............................................................................. 17 

2.5 Dekompozice regionálních disparit ................................................................................ 17 

2.5.1 Dekompozice v sociální sféře a její indikátory ....................................................... 18 

2.6 Metody hodnocení regionálních disparit ........................................................................ 22 

3 Sociální disparity regionů NUTS 3 ....................................................................................... 25 

3.1 Obecná charakteristika Slovenska .................................................................................. 25 

3.1.2 Administrativní členění Slovenska .......................................................................... 26 

3.2 Charakteristika NUTS III ............................................................................................... 27 

3.3 Obyvatelstvo ................................................................................................................... 30 

3.3.1 Index stáří ................................................................................................................ 32 

3.3.2 Průměrný věk .......................................................................................................... 34 



4 

 

 

3.3.3 Střední délka života při narození ............................................................................. 35 

3.3.4 Vzdělanostní úroveň ................................................................................................ 37 

3.4 Sociální vybavenost ........................................................................................................ 38 

3.4.1 Počet nemocničních lůžek ....................................................................................... 38 

3.4.2 Počet míst v zařízeních sociální péče ...................................................................... 40 

3.4.3 Počet knihoven ........................................................................................................ 41 

3.5 Sociální patologie ........................................................................................................... 42 

3.5.1 Ohrožení chudobou ................................................................................................. 42 

3.5.2 Počet trestných činů ................................................................................................ 43 

3.6 Zhodnocení sociálních regionálních disparit .................................................................. 44 

4 Sociální politika Slovenska ................................................................................................... 46 

4.1 Principy sociální politiky ............................................................................................... 46 

4.2 Systém sociální ochrany na Slovensku .......................................................................... 48 

4.2.1 Státní sociální podpora ............................................................................................ 49 

4.3 Sociální dávky ................................................................................................................ 50 

4.3.1 Přídavek na dítě ....................................................................................................... 50 

4.3.2 Příspěvek při narození dítěte ................................................................................... 50 

4.3.4 Pohřebné .................................................................................................................. 51 

4.4  Komparace s Českou republikou ................................................................................... 51 

5 Závěr ...................................................................................................................................... 53 

Seznam použité literatury ......................................................................................................... 55 

Seznam zkratek ........................................................................................................................ 57 

Prohlášení o využití výsledků ............................................. Chyba! Záložka není definována. 

Seznam příloh ............................................................................................................................. 1 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Úvod 

 V poslední době často zmiňovaným termínem z oblasti regionálního rozvoje se stal 

pojem - regionální disparity. Tímto pojmem se rozumí rozdíly či nerovnosti na úrovni 

hospodářského, sociálního a environmentálního rozvoje regionů. Pohled v této práci je zúžen 

na sociální disparity Slovenska.  

 V médiích se často setkáváme s vysoce rozdílnou mírou nezaměstnaností mezi 

jednotlivými kraji jednoho státu a právě tento jev je jedním z mnoha příkladů regionálních 

disparit. Otázky související s regionálními disparitami se v posledních letech dostávají do 

popředí zájmů široké veřejnosti, také právě díky mediím. 

 Už téměř na počátku lidských dějin, můžeme nacházet jisté snahy o záměrném 

ovlivňování ekonomického i sociálního vývoje určitých území. Na začátku se jednalo o 

působení na nižší úrovni a to např. měst, od kterých se přecházelo k oblastem větším. 

V návaznosti na rozvoj prostorové organizace celé společnosti, mohlo docházet k ovlivňování 

vývoje i celého státu. Snaha korigovat vývoj spolu se vznikající potřebou mocenského vlivu, 

silně spojenou s uplatňováním politických zájmů, tak mohla dát základ pro regionální 

politiku. Jedním z cílů regionální politiky Evropské unie je právě zmírňování regionálních 

disparit. Slovenská republika se stala součástí EU v roce 2004, kdy do unie přistoupila spolu 

s dalšími deseti zeměmi.   

 V devadesátých letech minulého století, došlo v řadě zemí k přechodu na systém 

tržního hospodářství a to sebou přineslo řadu změn. Jednou z nich bylo právě prohloubení 

rozdílů mezi jednotlivými regiony. Jinak tomu nebylo ani se Slovenskem. V době socializmu 

se v Československu regionální disparity silně redukovaly. Snižování regionálních rozdílů 

mělo za následek snižování konkurenceschopnosti státu a vedlo ke snižování efektivnosti celé 

ekonomiky. Po roce 1989, ale už nebyly regionální disparity za každou cenu potlačovány. 

V současnosti je Slovenská republika jednou z členských zemí EU, jejímž konceptem politiky 

soudržnosti, je zaměření se, na snižování regionálních disparit.  
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 Cílem práce je provést analýzu sociálních disparit na Slovensku v rámci regionů 

NUTS III a pokusit se určit pořadí jednotlivých regionů srovnáním vybraných 

indikátorů, pomocí jejich agregované podoby. 

 První část práce je zaměřena na teorii regionálních disparit. Je v ní blíže představen 

pojem region a to, jak vzniká a jak se vytváří pro statistické potřeby pomocí klasifikace 

NUTS. Dále je nastíněn charakter, vznik a informační hodnota regionálních disparit, jejich 

druhy a dekompozice, ale také metody, pomocí kterých lze disparity měřit. 

 Druhá část je zaměřena na regionální disparity Slovenska na úrovni NUTS III v rámci 

sociální oblasti. Pro sledování a následnou analýzu disparity byly vybrány ukazatele jako 

například index stáří, podíl vysokoškolsky vzdělané populace, kapacita v domovech pro 

seniory či počet trestných činů. Použitá data byla získaná z portálu Statistického úřadu 

Slovenské republiky 

 Protože je obsahem práce téma ze sociální oblasti, je třetí část věnována sociální 

politice Slovenska. Je zde nastíněna problematika sociálních dávek, které poskytuje svým 

občanům v určité výši v porovnání s Českou republikou.    
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2 Teoretická východiska regionálních disparit 

 Disparita se stává velmi často používaným termínem posledních deseti let. Tímto 

pojmem se označují nerovnosti, respektive rozdílnosti znaků, jevů a procesů, jejichž sledování 

a porovnávání má racionální smysl. Regionální disparita je taktéž nerovnost nebo rozdílnost, 

která je jednoznačně prostorově umístěna a vyskytuje se alespoň ve dvou entitách daného 

území. Regionální nerovnosti jsou tedy rozdíly na úrovni hospodářského, sociálního a 

environmentálního rozvoje regionů. 

 

2.1 Region 

 Region můžeme obecně typizovat, jako území účelově vymezené, které je dáno 

funkčními vazbami nebo vazbami společnými - přírodními, etnickými, kulturními, sociálními 

apod. Jediná správná definice tohoto pojmu však neexistuje, důvodem je fakt, že region nemá 

pouze jeden jednoznačný význam, neboť jiný pohled na něj mohou mít geografové, 

historikové, politici či samotní obyvatelé. Region si proto můžeme sami vytyčovat podle toho, 

za jakým účelem jej definujeme. Základním pojetím může být region dán přirozeně, tak jak je 

území členěno samotných zemským povrchem pomocí jeho vlastností. Vzniká tak na 

základně přirozených a dlouho utvářených vztahů. Obyvatelé se s území po čase sami 

identifikují. Na vytvoření regionální identity se podílí řada faktorů jako historie, kulturní 

zvyklosti, životní úroveň apod. Druhým příkladem jsou regiony utvářené uměle, které 

vznikají na základně vytyčených administrativních hranic. Tyto regiony jsou reprezentovány 

příslušnými orgány a vymezují se pro potřebu vykonávání státní správy a územní samosprávy 

(Malinovský, 2006)  

 „Pojem region nevznikl současně s moderními vědeckými teoriemi regionálního 

rozvoje, ale pochází již z dávnější minulosti, konkrétně z antického období. Tehdy byl region 

vnímán jako objekt mocenského působení jednotlivých vládců, kterým šlo o ovládnutí a 
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vojenskou kontrolu určitého území (regio), respektive o dosažení největší moci v určitém 

území (regnum). Pravděpodobně z těchto výrazů byl následně odvozen vlastní termín region.“ 

(Krejčí, 2010, s. 116) 

 Posilování moci státu, vedlo k utváření nejrůznějších soustav a následnému vzniku 

různých typů administrativně statistických regionů. Pokud budeme vycházet z předpokladu, 

že stát je výchozí územní jednotkou, potom můžeme region představovat, jako tři prostorově 

rozdílné jednotky, jak uvádí Malinovský (2006): 

 subnacionální region; 

 supranacionální region; 

 transnacionální region. 

 Subnacionálním územím se rozumí dílčí část jednoho státu, jako jsou například 

kantony ve Švýcarsku či kraje v České a Slovenské republice. Supranacionální území se 

vyznačuje seskupením dvou a více států, příkladem může být severní Evropa a Balkán. 

Posledním ze tří zmíněných je transnacionální území. V tomto prostoru působí regionální 

aktéři ze dvou a více dílčích území dvou a více států. Vhodným příkladem území tohoto typu 

jsou euroregiony, např. euroregion Beskydy, jehož partnerskými státy jsou Česká republika, 

Slovensko a Polsko. 

 

2.1.1 Regionalizace 

 Regionalizaci můžeme definovat jako vymezování územních jednotek – regionů. 

Regiony, jako nedílná součást krajinné sféry, jsou charakterizovány souhrnem faktických 

přírodních a socioekonomických prvků a procesů, jejich specifickým rozmístěním, 

uspořádáním a mírou integrace a společně tak vytváří vlastní prostorovou strukturu, která se 

vymezuje od ostatních. Jak uvádí Šotkovský (2012), mezi nejznámější metody regionalizace 

patří: 

 metoda kartografické syntézy studovaných objektů – touto metodou se dospívá k 

nalezení jader regionů a jejich hraničního území, 
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 metoda generalizace textu – touto metodou se vybírají podstatné prvky, fakta a vztahy 

a upouští se od těch méně podstatných a netypických, vybírají se tak území vnitřně co 

nejvíc homogenní a sobě navzájem co nejvíce heterogenní, 

 metoda analýzy v „n“ rozměrném prostoru – daná metoda je založena na výběru z více 

syntetických faktorů, které nabízejí větší počet hodnocených územních jednotek, podle 

vybraných faktorů se následně ohraničují homogenní či nodální regiony, 

 metoda vymezení nodálních regionů – podstatou této metody je zkoumání přitažlivosti 

regionálního centra neboli jádra, pro ostatní území, zkoumá se různý vzat okolí 

k centru, nejčastěji však dojížďka za prací, do škol, za specifickými službami apod. 

 

2.2 NUTS 

 Nomenklatura územních statistických jednotek, zkráceně NUTS, jsou územní celky 

vytvořené pro statistické potřeby a možnosti porovnávání účinnosti evropských politik. Tuto 

klasifikaci zavedl v roce 1988 Evropský statistický úřad Eurostat. Důvodem tohoto účelového 

vymezení subnacionálních územních jednotek, bylo provádění účelné prostorové politiky 

evropské úrovně s vyšší mírou aplikovatelnosti. Při vymezování NUTS je nutné spolu 

s existencí územně správních jednotek vycházet z jejich skladebnosti, tzn. vyšší územní 

jednotky jsou tvořeny jistými jednotkami nižšími (Malinovský, 2006).   

 Tato klasifikace obsahuje celkem 6 úrovní: 

 NUTS 0 – stát, 

 NUTS I – územní jednotka velkých oblastí daného státu, 

 NUTS II – regiony soudržnosti, 

 NUTS III – kraje, 

 LAU I (dříve NUTS IV) – okresy, 

 LAU II (dříve NUTS V) – obce. 
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 Z důvodu dosažení dobré srovnatelnosti jednotlivých statistických celků, byly pro dílčí 

úrovně NUTS stanoveny doporučené počty obyvatel. Jejich výše a rozmezí je uvedena 

v následující tabulce 2-1. 

Tabulka 2-1: Doporučený počet obyvatel pro územní jednotky NUTS  

 

 

 

Zdroj: ČSÚ. Vlastní zpracování. 

 

2.3 Koncepce regionálních disparit 

2.3.1 Charakter disparit 

 Existence zmiňovaných nerovností vzniká v důsledku vývoje lidské společnosti, pro 

kterou je charakteristický vysoký stupeň proměnlivosti, která působí na vývoj a dělá ho 

nerovnoměrným. Nerovnoměrný vývoj společenských subjektů a jeho částí se projeví v jejich 

rozdílnosti. Kutscherauer (2010) tvrdí, že k identifikaci podstatných znaků společenských 

subjektů a k jejich srovnávání a zkoumání, vedou dva podstatné důvody. 

 Pro první důvod je příznačná potřeba identifikovat a bádat nad nerovností podstatných 

znaků subjektů, nejčastěji jde o zjišťování v čem dané subjekty (regiony, státy, firmy apod.) 

zaostávají. To může mít podstatný vliv na jejich systémové změny struktury a chování. Tento 

přístup je doposud silně dominantní a mnohdy se takovéto negativní znaky označují jako 

disparitní přístup. 

 Méně častým důvodem, bývá bádání nad nerovnostmi subjektů, vedoucích k poznání 

jejich jedinečnosti, účelně a efektivně se odlišit od ostatních subjektů a také k případnému 

vhodnému využití zjištěných nerovností, pro získání komparativních výhod. 

  Podle těchto dvou úhlů pohledu, můžeme regionální disparity rozdělit na negativní a 

pozitivní, obrázek 2-2. Současně můžeme přijmout podobnost, nejčastěji používanou 

Statistická jednotka
Minimální počet 

obyvatel

Maximální počet 

obyvatel

NUTS I 3 mil. 7 mil.

NUTS II 800 tis. 3 mil.

NUTS III 150 tis. 800 tis.
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v regionálních analýzách, se silnými a slabými stránkami. Pozitivní disparity můžeme chápat 

jako silné stránky a naopak negativní disparity jako slabé stránky. Důsledkem působení 

silných stránek často vznikají komparativní respektive konkurenční výhody daného objektu, 

které spočívají v jedinečných schopnostech a hodnotných zdrojích. Slabé stránky často vyústí 

do klíčových zranitelností daného objektu, které většinou spočívají v chybějících zdrojích a 

schopnostech (Kutscherauer, 2010). 

Obrázek 2-2: Schéma pozitivních a negativních regionálních disparit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kutscherauer, A. (2010). Vlastní zpracování. 

 

2.3.2 Vznik regionálních disparit 

 Způsob vzniku regionálních disparit, můžeme podle Kutscherauera (2010), účelně 

rozdělit do dvou dimenzí. První dimenzí jsou disparity, které vznikají samovolně, tedy 

spontánně. Tyto bývají vyvolané geografickými a zdrojovými asymetrickými šoky, kterými 

mohou byt kupříkladu vichřice, povodně, požáry apod. Druhou dimenzí jsou disparity, které 

vznikají na základně činnosti člověka, jako jsou ekonomická činnost, politický vliv apod. 
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 Vznik regionálních disparit je zapříčiněn řadou faktorů. Nejobsáhleji tyto faktory 

rozpracovali a popsali Klassen a Vanhove (1987). V pojetí těchto zmíněných autorů můžeme 

faktory vzniku regionálních disparit obecně rozdělit na primární a sekundární. 

K primárním faktorům řadíme: 

 relativně nízkou mobilitu pracovní síly – pracující reagují opožděně a ne okamžitě 

na rozdíly ve mzdách, v důsledku toho vznikají regionální deformace v příjmech, 

 relativně nízkou mobilitu kapitálu - reakce kapitálu na rozdíly ve výrobních 

nákladech jsou silně rigidní, 

 geografické faktory – každý region disponuje jiným přírodním bohatství, klimatem, 

či svou polohou a krajinným reliéfem,  

 ekonomickou struktura regionů – regiony disponují rozdílnou ekonomickou 

strukturou, ty s orientací na útlumová odvětví, zažívají problémy s nezaměstnaností, 

naopak u regionů soustřeďujících se na rozvíjející odvětví, jakými jsou bankovnictví, 

IT technologie apod., roste poptávka po nových pracovních místech, 

 a další – institucionální faktory, psychologické faktory apod. (Kutscherauer, 2010). 

K sekundárním faktorům, které vyplívají z faktorů primárních, řadíme: 

 vnější ekonomiku – tu tvoří parametry, které se velkou měrou podílejí na přílivu 

nového kapitálu, jako je technická, finanční a dopravní infrastruktura spolu 

s fungováním centrálních úřadů, 

 demografickou situaci – rozdíly ve vzdělanosti obyvatel, jejich věkové struktuře a 

přírůstku obyvatel, 

 rigiditu nákladů a cen - v regionech existují jisté setrvačné síly, které zabraňují 

přizpůsobování trhů ve změnách nabídky a poptávky, proto se mnohdy změna mezd 

neodvíjí od produktivity práce jako takové, či podle fungování trhu, ale je založena na 

vyjednávání odborů, 
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 faktory prostředí – velkou roli zde sehrává jakási image, na základně které může být 

daný region atraktivní a stává se tak pro investory či návštěvníky vyhledávaným 

místem,  

 a další – inovace, zakládaní nových podniků apod. (Kutscherauer, 2010). 

2.3.3 Informační hodnota disparit 

 Do jisté míry je pro zvolený přístup k identifikaci a hodnocení disparit podstatné, do 

jaké míry přinášejí danému uživateli poznání a jakou mají pro něj informační hodnotu. Dle 

Kutscherauera (2010, s. 12), mohou informace o zjištěných disparitách pro jejich příjemce mít 

hodnotu: 

 „poznávací – informace zvyšující stav poznání uživatele, 

 rozhodovací – informace vytvářející uživateli východiska pro rozhodování, 

 motivační – informace motivují uživatele k nějaké konkrétní činnosti,  

 operační – informace poskytující uživateli impulzy pro operativní jednání.“  

 

 Poznávací hodnota informuje uživatele o širších souvislostech podstatných znaků u 

jevu, který zkoumáme. Zvyšuje proto u příjemce stav poznání bez požadavků na jejich další 

využití. Poznání bývá nejčastějším důvodem pro tvorbu analýz. 

 Rozhodovací hodnota se zakládá na přijetí rozhodnutí po získání a vyhodnocení 

informací. Nejčastěji jde o východisko pro tvorbu regionálních strategií a problémů. 

Poskytnou informace za účelem následného rozhodnutí je druhým nejčastějším důvodem, 

proč vůbec dochází k analýzám regionálních disparit. 

 Motivační hodnota spočívá v tom, že získané informace podněcují jejich příjemce 

k činnosti a motivuje je k nějakému typu jednání, jehož účinky mají dlouhodobý charakter. 

Příkladem může být vyhledávání lokalit s nízkou kriminalitou pro kvalitní a bezpečné 

bydlení.  
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 Operační hodnotu informací, můžeme chápat jako okamžité jednání na vzniklou 

situaci v důsledku změny podstatných znaků zkoumaných subjektů. Pro upřesnění využijeme 

předešlého příkladu se změnou lokality bydlení, kterou začneme hledat právě po získání 

informací, že v okolí současného bydliště došlo k nárůstu kriminality.  

 

2.4 Regionální disparity v teoriích regionálního rozvoji 

 Jedním z předmětů regionálního rozvoje jsou regionální disparity, u kterých 

odlišujeme jednotlivé přístupy a teorie. Ty můžeme rozdělit na základě toho, jaký význam 

v rámci prostorového vývoje přisuzují konvergenčním a divergenčním tendencí. Zatímco řada 

teoretických přístupů prokazuje tendenci regionálních systémů ke konvergenci, jiné teorie, 

spolu s výzkumy ukazují na divergenční tendence. Podle Kutscherauera (2010), můžeme za 

konvergenci považovat situaci, ve které zaostalejší regiony rostou výrazně rychleji než 

regiony vyspělé. Dalším příkladem konvergence je pak situace, v níž dochází ke snížení 

variability mezi regiony, např. v úrovni HDP. Za zmínění stojí i taková, která vychází z toho, 

že každý jednotlivý region má jiný stav své rovnováhy, ke které směřuje. Vetší míru 

podobnosti sociálních, institucionálních či technologických parametrů nacházíme na úrovni 

jednotlivých zemí než na mezinárodní úrovni, konvergenci tedy uplatňuje více na 

meziregionální než na mezinárodní úrovni.   

 Přístupy k regionálním disparitám byly významně poznamenány sociálně 

ekonomickými paradigmaty charakteristickými pro dané období. Formovaly je politici, 

představitelé silných ekonomických a sociálních proudů, minulost, ale také aktuální 

ekonomické a sociální potřeby. Pokud použijeme u rozlišení daných přístupů k regionálnímu 

rozvoji a regionálním disparitám princip účelovosti, můžeme rozeznávat tyto hlavní vývojové 

přístupy (Kutscherauer, 2010, s. 29): 

 „liberální endogenně rozvojový přístup, 

 exogenní keynesiánský přístup, 

 marxisticko-socialistický (extrémně intervencionistický) přístup, 

 moderní neo-endogenní přístup.“ 
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 Endogenním přístupem je takový typ regionálního rozvoje, při kterém se využívají 

vlastní zdroje, kterými region disponuje. Primárně se spoléháme na vlastní rozvojový 

potenciál a dochází ke snaze o plné využití vlastněných zdrojů.  Exogenní přístup je založen 

na pomoci z vnějšku, například v podobě dotací nebo státních subvencí (Malinovský, 2006). 

 

2.4.1 Liberální endogenní přístup  

 Tento přístup vychází z názorů liberální hospodářsko-politické koncepce, jež vychází 

z myšlenky volného působení trhu. Optimální alokace zdrojů je zde zajišťována tržním 

mechanismem a státní zásahy jsou považovány za nežádoucí. Počátky toho přístupu jsou 

datovány do 20. až 30. let minulého století. Tento přístup však považuje meziregionální 

disparity za jev pouze dočasný. Důvodem je původ tohoto tvrzení, které pochází z neoklasické 

teorie, která existenci regionálních disparit nepředpokládá.  

 Liberální endogenní teorie vychází z myšlenky, podle které, cenové diferenciace 

v rámci hospodářství prezentují signály pro investiční příležitosti. Subjekty poté na dané 

příležitosti reagují, ovšem jen do té doby, než dojde k vyrovnání cenových hladin. V dlouhém 

období by proto mělo dojít k eliminaci regionálních disparit (Kutscherauer, 2010).  

Zmíněné mechanismy budou ovšem fungovat, jen za  určitých předpokladů (Maier, Todtling, 

1998): 

 hospodářské subjekty se snaží maximalizovat svůj užitek a podniky zisk, 

 hospodářské subjekty jsou dokonale informovány o podstatných cenách, 

 všechny ceny jsou pružné, 

 na všech trzích vládne atomistická konkurence, je dostatečná nabídka a poptávka, 

nikdo nemůže ovlivňovat tržní cenu, 

 výrobní faktory jsou dokonale mobilní mezi regiony, prostorové rozdíly se proto 

stírají. 
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2.4.2 Keynesiánský exogenní přístup 

 Období velké hospodářské krize, která proběhla ve 30. letech minulého století, 

otevřela prostor pro nový směr – keynesiánství. Do té doby převládala pouze neoklasická 

doktrína, podle které hospodářská krize neměla nastat. Na počátku nového přístupu stála 

práce Johna Maynarda Keynese, anglického ekonoma „Všeobecná teorie zaměstnanosti, 

úroku a peněz“, ve které poukázal na vliv agregátní poptávky na tržní rovnováhu. Tuto 

myšlenku poté rozvinulo mnoho dalších autorů. Tento přístup byl založen na zásazích 

veřejného sektoru. 

 Po druhé světové válce, kdy vzrostl v Evropě zájem o sociální, hospodářské i politické 

potřeby, došlo k zájmu o řešení interregionálních disparit. Až do 50. let minulého století byly 

motivací regionální politiky sociální důvody. Regionální rozdíly začaly být v tu dobu 

vnímány jako problém. Aby nedocházelo k prohlubování nerovností mezi kraji, byly pro tento 

přístup zásahy státu naopak žádoucí.  

 Příznačným příkladem keynesiánského přístupu k RR je koncepce polarizace. Tato 

koncepce je založena na myšlence, že hospodářský růst nevzniká rovnoměrně, ale jeho základ 

určuje motorická jednotka. Danou jednotkou je odvětví, které má nadprůměrný růst. Tato 

jednotka tedy může vést kupředu celé hospodářství, protože pomocí meziodvětvových vazeb 

působí na další odvětví. Teorii polarizace rozšířil Francois Perroux (Kutscherauer, 2010). 

 

2.4.3 Přístup centrálně řízené ekonomiky 

 Tento přístup vychází z marxisticko-socialistických idejí. Tržní signály jsou v této 

teorii nahrazeny příkazovým systémem. Stát je univerzálním správcem dané ekonomiky a 

reguluje ji za pomoci centrálního plánování. V praxi docházelo k efektu převráceného 

minimaxu, což znamená, že dané podniky maximalizovaly vstupy a minimalizovaly výstupy. 

V důsledku izolace nabídky a poptávky vznikala na trhu nerovnováha. Centrálním 

plánováním nedošlo k vymizení regionálních disparit přirozeným vývojem, ale pouze na 

základě administrativních a politických rozhodnutích.  
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2.4.4 Moderní neo-endogenní přístup 

 Od 80. let minulého století vznikala řada nových, moderních teorií, mezi které řadíme 

např. teorii výrobních okrsků, teorii flexibilní specializace či teorii učících se regionů. 

 Teorie výrobních okrsků, autorů S. Brusca nebo G. Becattiniho, se zaměřuje 

především na oblast tzv. třetí Itálie, která nepatří k tradiční průmyslové oblasti, i když je 

ekonomicky velmi úspěšná. Základem úspěchu jsou kvalitní sociálně-kulturní a 

institucionální struktury, podobně jako je tomu u  networking malých a středních firem. 

 M Piore a Ch. Sabel, jsou autory teorie flexibilní specializace. Tito autoři vidí jako 

příčinu meziregionálních nerovností ve formálních a neformálních institucích.  

 Nejmladším přístupem je teorie učících se regionů, která se stále vyvíjí a formuje. 

Tato teorie klade důraz na proces učení a to nejen praxí, ale také učení užíváním, hledáním a 

spoluprací. Pro rozvoj regionů je zde nejdůležitějším prvkem schopnost jeho aktérů se umět 

učit, nalézat přístupy k novým technologiím a získávat informace (Kutscherauer, 2010). 

 Moderní přístupy se projevují ve snaze o aktivizaci vnitřního potenciálu jednotlivých 

regionů. Disparitám bývá dále přisuzován prvek motivace, kterou by pro méně úspěšné 

regiony, měly být ty úspěšnější a sloužit jim jako zdroj inspirací k jejich vlastnímu rozvoji. 

 

2.5 Dekompozice regionálních disparit 

  Regionální disparity jsou reprezentovány rozsáhlým spektrem jevů a procesů, pomocí 

kterých je možné tyto nerovnosti vysledovat a následně měřit a vyhodnocovat. Pro jejich lepší 

identifikaci byly rozděleny do čtyř úrovní (sféra, problémový celek, deskriptor, indikátor). 

Sféry ekonomická a sociální jsou oproti sféře územní od počátku regionálními aktéry 

vnímány podstatně více a je na ně kladen větší důraz. Disparity z územní sféry bývají 

přijímány po dosažení určité ekonomické úrovně. Obecně v bohatších regionech je otázka 

kvality životního prostředí či dopravní infrastruktury brána mnohem odpovědněji. 

 Disparity jsou tvořeny syntézou vícero znaků, které ji charakterizují a pomocí nich je 

možné jejich zařazení do tří sfér - ekonomické, sociální a územní. Dekompozice indikátorů je 

provedena v následující klasifikační posloupnosti (Kutscheraouer, 2010, s.56): 
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 „1. rozlišovací úroveň – sféra disparit: 3 sféry, 

 2. rozlišovací úroveň – problémový celek: 13 celků, 

 3. rozlišovací úroveň – deskriptor: 46 deskriptorů, 

 4. rozlišovací úroveň – indikátor: 165 indikátorů.“ 

 

2.5.1 Dekompozice v sociální sféře a její indikátory 

 Na životní úroveň má vliv velká řada faktorů, které se vzájemně doplňují. Velmi 

složitě je můžeme od sebe nejen v teorii, ale především v praxi oddělit. Zpravidla každý 

faktor, který se odráží ve kvalitě života, v sobě může osahovat více možností úhlů pohledu, 

my si musíme vybrat ten, který je pro daný účel nejvhodnější. Sociální sféra se člení na tři 

problémové celky a to obyvatelstvo, sociální vybavenost a sociální patologii. Problémové 

celky se dále člení do 14 deskriptorů, které jsou zaznamenány v následující tabulce 2-3. 

Tabulka 2-3: Soustava deskriptorů v sociální sféře. 

  

 

 

 

 

 

  

  

   

Zdroj: Kutscherauer, A. (2010). Vlastní zpracování. 

Problémový celek Deskriptor

Věková struktura

Zdravotní stav

Vzdělání

Životní úroveň 

Migrace

Zdravotnictví

Školství

Sociální služby

Kultura

Sport

Bydlení

Ohrožení chudobou

Kriminalita

Nehodovost

Obyvatelstvo

Sociální vybavenost

Sociální patologie
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Obyvatelstvo 

 V rámci sledování sociálních disparit, jsou informace o obyvatelích velice podstatné. 

Rozvoj regionů by neexistoval bez činnosti člověka a je realizován právě za účelem 

uspokojení jeho potřeb. Dle Kutscherauera (2010), je za účelem sledování těchto disparit 

obyvatelstvo rozčleněno na dalších pět deskriptorů: 

 věková struktura, 

 zdravotní stav, 

 vzdělanostní úroveň, 

 životní úroveň, 

 migrace. 

 Sledování věkové struktury obyvatelstva je významné pro budoucí očekávání. 

V současné době je velice typické pro vyspělé státy stárnutí jejich obyvatelstva. S tím souvisí 

tlak na posilování kvalit a rozsahu sociálních služeb i zdravotní péče. Dopady stárnoucí 

populace se promítnou také v požadavcích na bydlení, na trhu práce a výrazně ovlivní 

formování důchodové politiky státu. Indikátory věkové struktury jsou index stáří a průměrný 

věk. 

 Nároky na zdravotnictví souvisí také s vývojem zdravotního stavu obyvatel. Jeho stav 

se odráží na kapacitě zdravotních služeb a kvalifikaci personálu. Pokud není zdravotní stav 

obyvatelstva dobrý, ztráta zdraví se projeví na kvalitě odvedené práce a jejím výkonu, který 

se odrazí na výkonnosti celé ekonomiky. Indikátory z této oblasti jsou naděje na dožití, výskyt 

závažných onemocnění a průměrná délka pracovní neschopnosti.  

 Vzdělání je souhrn znalostí, které získáváme po celý svůj život, ale především pomocí 

studia. Jeho úroveň můžeme posuzovat pouze pomocí nejvyššího dosaženého vzdělání. 

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva se zásadně odráží na celkové kvalitě života v regionech. 
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Indikátorem vzdělanosti je podíl obyvatel s úplným středním vzděláním a vysokoškolským 

vzděláním z počtu obyvatel v produktivním věku. 

 Velikost příjmů se odráží na velikosti naší spotřeby a rozsahu našeho majetku. Je to 

odraz životní úrovně, která se ve vyspělém světě zvyšuje. Důchod obyvatel vypovídá o jejich 

kupní síle, proto jej můžeme považovat za základní indikátor životní úrovně spolu se 

spotřebou domácností. 

 Sociální i ekonomická úroveň regionů se odráží v jejich jisté atraktivitě pro 

obyvatelstvo. Čím je daný region atraktivnější, tím více obyvatel se do něj stěhuje, 

indikátorem je přírůstek stěhováním na 1000 obyvatel. Velkou roli zde sehrává image 

regionů.  

 

Sociální vybavenost 

 Sociální vybavenost je nepostradatelným předpokladem k zajištění služeb. Služby 

uspokojují lidské potřeby a jejich výsledem je užitek. Podílejí se na rozvoji lidského 

potenciálu. Sociální vybaveností jsou zaštítěny práva na bydlení, vzdělání a zdravotní péči. 

Podle Kutscherauera (2010), za účelem sledování sociálních disparit se sociální vybavenost 

člení na těchto šest deskriptorů: 

 zdravotnictví, 

 školství 

 sociální služby, 

 kultura, 

 sport, 

 bydlení. 

 Ve zdravotnictví se monitorují služby na úrovni počtu lékařů, lůžkové kapacitě 

nemocnic a ambulantní a stomatologické péče. Zdravotnictví se zabývá péčí o zdraví nejen 

těla, ale i ducha. Důležitou roli v tomto oboru hraje především prevence. 
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 Regiony se odlišují strukturou své populace, se kterou souvisí kapacita školních a 

předškolních zařízení a jejich síť. Kvalita školství se podílí na vzdělanosti populace a 

ovlivňuje následný rozvoj regionů 

  V důsledku stárnutí populace lze očekávat, že vzroste poptávka po sociálních 

službách. Tyto služby jsou poskytovány osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. 

Kapacity těchto zařízení bývají dlouhodobě přeplněné, převážně v domovech pro seniory, po 

kterých se poptávka neustále zvyšuje. Indikátorem sociálních služeb je právě počet míst 

v sociálních zařízením vztažených k počtu obyvatel daného regionu. 

 Pro sledování kulturní vybavenosti, je z velkého spektra kulturních zařízení pro 

sledování disparit doporučováno zaměření na veřejné knihovny, střediska volnočasových 

aktivit, domy dětí a mládeže. Kvalita volného času je důležitým prvkem působícím na 

utváření jedince. Společnost by se měla především zajímat o to, jakým způsobem tráví volný 

čas děti. Obdobně je to s vybaveností sportovních zařízení. 

 

Sociální patologie 

 Tímto pojmem se označují jevy, které jsou společností hodnoceny jako negativní. 

Nejčastěji se jedná o určité vzorce chování, které vybočují od stanovených norem chování či 

morálky. Tyto jevy ovlivňují pocit bezpečnosti obyvatel a zvyšují následný tlak na konání 

veřejné správy.  Kutsecherauer (2010), pod sociální patologii zařadil tyto tři deskriptory: 

 ohrožení chudobou, 

 kriminalitu, 

 nehodovost. 

 Ohrožení chudobou není specifikem pouze rozvojový zemí, ale nyní ohrožuje značnou 

část obyvatel EU. Je spojeno s vyplácením sociálních dávek a jejím příjemcům hrozí sociální 

vyloučení. Chudoba vede k nárůstu kriminální činnosti a dalším negativním jevům s ní 

spojených. Indikátory ohroženosti chudobou jsou měsíční příjmy pod hranicí životního 

minima a míra chudoby. 
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 Kriminalitou je myšleno páchání přestupků a trestních činů. Jejich počet vypovídá o 

bezpečnosti a kvalitě života. Rozdíly v kriminalitě nejsou pouze v jejich četnosti, ale také 

v jejich struktuře. Jako indikátory pro sledování kriminality slouží počet trestných činů 

připadajících na počet obyvatel v regionu. 

 Problematika dopravní nehodovosti se týká téměř každého. Narůstající počet 

dopravních nehod souvisí se zvyšujícím se počtem automobilů na silnicích. Ukazatelem 

nehodovosti je počet dopravních nehod se zřetelem na počet obyvatel a délku silnic. 

 

2.6 Metody hodnocení regionálních disparit 

 Mezi některé využívané metody hodnocení regionálních disparit, řadíme dle 

Kutscherauera (2012), tyto následující metody. 

 Metoda meziregionální komparace se zabývá na základě předchozí analýzy 

porovnávání regionů. Touto metodou jsou obsaženy také procesy probíhající uvnitř vybraných 

regionů. Cílem metody je objevení společných či odlišných rysů ve vývoji. 

 Metoda využívající geografické informační systémy (GIS), pracuje s využíváním 

počítačových systémů, které zpracovávají geografická data, která jsou následně převedena do 

mapové podoby. 

 Při metodě míry variability jsou regionální disparity často hodnoceny za pomoci 

variačního koeficientu a směrodatné odchylky. 

 Rozsáhlou skupinou metod je shluková analýza, pomocí daných metod dochází ke 

klasifikaci určitých objektů do poměrně homogenních celků, které se následně označují jako 

klastry případně shluky. 

 Faktorová analýza je statistickou metodou, pomocí které se nalézají pozorované 

příčiny daných indikátorů, sloužících k popisu regionálních disparit. 

 Cílem simplicistního modelu, je obohacení metodologie, která je užívána při situační 

analýze regionů. 
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 Metoda reálné konvergence, slouží ke zhodnocení vývoje daných ukazatelů, pomocí 

kterých se charakterizují rozdíly v území a dále následně určuje, zda se zjištěné rozdíly 

zmenšují či naopak prohlubují. 

 Metodami vhodnými pro měření disparit využitelnými regionálním managementem je 

pět základních. Každá z těchto metod má své klady a zápory, které jsou blíže nastíněny 

v tabulce 2-4.  

 V této práci bude využita metoda semaforu. Při této metodě jsou jednotlivým 

hodnotám námi zvolených ukazatelů přiřazeny specifické symboly, které odpovídají určité 

percentuální úrovni sledovaného ukazatele. Nejčastěji bývají těmto symbolů přiřazeny tři 

barvy, pomocí kterých jsou ukazatele rozděleny do tří barevných škál, přičemž střední barva 

odpovídá percentilu padesát. U barev zelená, oranžová a červená, odpovídá zmíněnému 

percentilu padesát, oranžová barva. U dvoubarevné škály se indikátory odlišují pomocí dvou 

barev od minimální po maximální hodnotu. Intenzita barev se mění tak, jak se mění hodnota 

náležitého indikátoru. 

 Další použitou metodou bude bodová metoda. Principem této metody je nalezení 

regionu s ukazatelem maximální nebo minimální hodnoty. Maximální bude použita za 

předpokladu, že je za progresivní považován růst daného indikátoru, zatím co minimální 

hodnota bude brána v potaz, pokud k její regresi dochází při poklesu hodnot indikátoru. 

Takový region bude pomocí bodového hodnocení oceněn 1000 body. Ostatní regiony budou 

ohodnoceny v intervalu 0 – 1000, v závislosti na velikost promile, kterou učiní hodnota jejího 

indikátoru z dříve stanovené kriteriální hodnoty. Jestliže je kritériem minimální hodnota, ve 

výpočtu se využívá převrácená hodnota poměru.  

Bodová hodnota indikátoru v případě maxima se určí rovnicí:  

          Xij 

      B ij = 
_________ 

         Xi max    , 

  

v případě minima pak pomocí rovnice: 

       Xi min 

      B ij= 
_________

  

       X ij           , 
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kde: B ij – bodová hodnota i-tého indikátoru pro j-tý region, 

       X ij – hodnota i-tého indikátoru pro j-tý region, 

      Xi max – maximální hodnota i-tého indikátoru, 

       Xi min -  minimální hodnota i-tého indikátoru. 

 

 Sečtením těchto bodů lze dospět ke konečné hodnotě souhrnného indikátoru. Ten lze 

využít ke stanovení míry disparit mezi jednotlivými regiony. Na místo pouhého sečtení bodů, 

lze příslušný indikátor dopočíst pomocí aritmetického průměru počtu bodů. Výhodu této 

metody spatřujeme ve schopnosti shrnout ukazatele zachycené v odlišných jednotkách 

(Kutscherauer, 2012). 

Tabulka 2-4: Klady a zápory metod pro měření disparit využitelnými regio. managementem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kutscherauer, A. (2010, s. 116) 
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3 Sociální disparity regionů NUTS 3 

 V první části této kapitoly se zaměříme na obecnou charakteristiku Slovenska a jeho 

územní členění podle klasifikace NUTS. Druhá část kapitoly už bude soustředěna přímo na 

dané disparity. Bude se zabývat jednak popisem vybraných indikátorů, které mají zásadní vliv 

na vývoj disparit, ale také se bude snažit pomocí těchto indikátorů, nastínit vývoj disparit ze 

sociální oblasti. Indikátory jsou vybírány podle subjektivního pocitu jejich důležitosti.  

3.1 Obecná charakteristika Slovenska 

 Slovenská republika je středoevropský vnitrozemský stát, který sousedí s Českou 

republikou a Rakouskem na západě, na severu s Polskem, na jihu s Maďarskem a na východě 

s Ukrajinou. S Českou republikou jí pojí též část jejich společné historie. V letech 1918-1938 

a dále v období let 1945-92 tvořily jeden Československý stát. Od roku 1948 vládl 

v Československu komunistický režim podporován Sovětským svazem. V roce 1989 nastala 

všeobecná stávka, která vyústila v revoluci a následným demokratickým volbám. V roce 1993 

se ČSFR mírovou cestou rozdělila na dva nové samostatné státy – Slovenskou a Českou 

republiku. Ze začátku se Slovensko potýkalo s ekonomickými problémy, protože disponovalo 

menším objemem výrobního průmyslu, který se dříve soustředil do oblastí Česka. Základní 

údaje o SR jsou uvedeny v tabulce 3-1.  

 Tabulka 3-1: Základní údaje o SR 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistický úřad SR. Vlastní zpracování. 

Název Slovenská republika

Státní zřízení Parlamentní republika

Vznik 1.1.1993

Úřední jazyk Slovenština

Rozloha 49 036 km2

Počet obyvatel k 31.12.2013 5 415 919

Hlavní město Bratislava

Hustota zalidnění 110 obyv./km2

Měna EUR

Národnostní složení 85,8% Slováci, 9,7% Maďaři

Náboženství 62% římští katolíci, 6,9% protestanti

Správní členění 8 krajů

Prezident Ivan Gašparovič
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 Tato tabulka bude aktuální do června toho roku, kdy na postu prezidenta vystřídá 

současného Ivana Gašparoviče, Andrej Kiska, vítěz březnových prezidentských voleb. Právě 

v červnu proběhne inaugurace nového prezidenta. 

 

3.1.2 Administrativní členění Slovenska 

 Slovensko od svého vzniku v roce 1993, začalo utvářet své administrativní členění. To 

měnilo svou podobu až do té dnešní. V roce 2001 došlo k ustanovení zákona č. 302/2001 o 

samosprávě vyšších územních celků, účinnost tohoto zákona měla dát vzniknout dvanácti 

samosprávných krajů. Nakonec, ale došlo k zachování původních osmi krajů, na základě 

zákona 221/1996 o územním a samosprávním uspořádání Slovenské republiky. V současné 

době má tedy SR osm vyšších územně samosprávných celků – krajů, které se dále člení na 79 

okresů. Podrobnější územní dělení Slovenska je zobrazeno v tabulce 3-2. 

Tabulka 3-2: NUTS úrovně na Slovensku 

 

 

 

 

Zdroj: Statistický úřad SR. Vlastní zpracování. 

 

 Podle Evropského statistického úřadu Eurostat, můžeme Slovensko rozdělit také podle 

klasifikace NUTS. Skladba regionů soudržnosti, které jsou tvořeny z vyšších územních 

samosprávných celků, jsou podrobněji nastíněny v následující tabulce 3-3. 

 

 

 

 

Statistická jednotka Statistické rozdělení území

NUTS 0 SR - stát

NUTS I SR - území

NUTS II 4 oblasti

NUTS III 8 krajů

LAU I 79 okresů

LAU II 2891 obcí
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Tabulka 3-3: NUTS II a NUTS III na Slovensku 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistický úřad SR. Vlastní zpracování. 

3.2 Charakteristika NUTS III  

 NUTS jako územní statistické jednotky, slouží jako základ pro sledování ukazatelů 

sociálně – ekonomického rozvoje regionů. Jejich vymezení vycházelo z územně správního 

členění SR a ze vzájemné dohody mezi Statistickým úřadem SR a Statistickým úřadem EU – 

Eurostat. Takto vymezené území je podstatné pro možnost čerpání prostředků z fondů EU. 

Jejich vymezení je obsaženo v předešlé podkapitole v tabulkách 3-2 a 3-3. 

 Území Slovenska je členěno na osm samosprávných krajů, ty jsou samostatným 

územním samosprávným a správním celkem. Každý kraj má své zastupitelstvo. První kraje 

vznikly už v roce 1949, později docházelo k jejich změnám a v roce 1990 došlo k jejich 

úplnému zrušení. Znovu byly obnoveny v červenci 1996 a do dnešní doby jich je osm. Ty 

jsou dále vymezeny 79 okresy. Jak naznačuje tabulka 3-4, nejmenší počet okresů, a to sedm, 

má Trnavský a Nitranský kraj. Naopak nejvyšší počet třinácti okresů mají společně kraje 

Banskobystrický a Prešovský. Největší zalidněnost má Bratislavský kraj, důvodem je jeho 

malá rozloha, která je ze všech krajů nejmenší. V tomto kraji sídlí také hlavní město, které je 

lákadlem pro mnoho obyvatel. Mohou v něm nalézt velké nejen kulturní vyžití, ale také 

zaměstnání, za kterým zde mnoho obyvatel také dojíždí. Bratislava spolu s Bratislavským 

krajem se řadí mezi nejbohatší oblasti Slovenska. Ostatní kraje jsou vyobrazeny na mapě  3-5. 

 

 

NUTS II NUTS III

Bratislavský kraj Bratislavský kraj

Žilinský kraj

Banskobystrický kraj

Prešovský karj

Košický kraj

Trnavský kraj

Trenčínský kraj

Nitranský kraj

Střední Slovensko

Východní slovensko

Západní Slovensko
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Tabulka 3-4: Základní charakteristika krajů Slovenska 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistický úřad SR. Vlastní zpracování. 

 

Mapa 3-5: Kraje na Slovensku 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.poznajslovensko.sk 

 

 Z tabulky 3-4 a grafu procentuálního podílu jednotlivých krajů na celkové rozloze 

Slovenska je patrné, že největší prostor zaujímá Banskobystrický kraj a těsně za ním je kraj 

Prešovský, společně zaujímají více než třetinu území celého státu. Nejmenší podíl na celkové 

rozloze Slovenska má Bratislavský kraj, který zaujímá pouze 4% území. 

 

Bratislavský 2 053 618 390 301 Bratislava 8

Trnavský 4 146 557 608 134 Trnava 7

Trenčianský 4 502 592 394 132 Trenčín 9

Nitrianský 6 344 686 622 108 Nitra 7

Žilinský 6 809 690 420 101 Žilina 11

Banskobystrický 9 454 656 813 69 Bánská Bystrica 13

Prešovský 8 973 818 916 91 Prešov 13

Košický 6 755 794 756 118 Košice 11

SR Celkem 49 036 5 415 919 110 hl.m. Bratislava 79

Počet 

okresů
Kraj (NUTS III) Rozloha (km

2
)

Počet 

obyvatel

Hustota 

zalidnění 

(obyv./km2)

Sídlo kraje
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Graf 3-6: Procentuální podíl jednotlivých krajů na celkové rozloze Slovenska 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistický úřad SR. Vlastní zpracování. 

 

 Bratislavský kraj se nachází v západní části země a jedná se o území hlavního města 

a jeho blízkého okolí. Přestože je co do rozlohy nejmenším, rozhodně ho nemůžeme pokládat 

za nejmenší co do významu. Je pomyslnou středoevropskou křižovatkou. Jeho společné 

hranice tvoří hned tři státy a to Maďarko, Rakousko a ČR. V kraji žije více než 618 tis. 

obyvatel a hustota obyvatelstva je zde větší než 300 obyvatel na km
2
. Tento kraj má výbornou 

dostupnost všemi druhy dopravy. V Bratislavě se nachází nejvýznamnější slovenské letiště 

s pravidelnými vnitrostátními i mezinárodními linkami. Dalšími výhodami je množství 

univerzit, kvalifikovaná pracovní síla či množství finančních institucí.  

 Trnavský kraj se nachází v jihozápadní části Slovenska a patří, co se týče rozlohy, 

k těm menším. Toto území patří k nejstarším kulturním oblastem země, což dokazují mnohé 

pravěké nálezy. Trnavský kraj se vyznačuje intenzivním zemědělstvím na jihu území, kde se 

nachází také početná maďarská menšina. Tento kraj patří k těm nejméně kompaktním, jeho 

regiony jsou územně dosti rozdělené. K vyhledávaným turistickým cílům tohoto kraje patří 

lázeňské město Piešťany.  

 Trenčianský kraj leží v západní části země a spadá do oblasti Západních Karpat. 

Dominantou toho kraje je Trenčínský hrad, který je národní kulturní památkou Slovenska. 

Většina jeho území je hornatá a protnutá úrodným údolím nejdelší řeky Váh. Krajem se 
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křižuje významná mezinárodní železniční trať, která spojuje Maďarsko – Bratislavu – Trenčín 

– Polsko. Na základě ekonomické struktury můžeme tento kraj charakterizovat jako 

průmyslový.  

 Nitranský kraj se nachází v jižní části Slovenska. Převážnou část území tvoří 

Podunajská nížina a oblasti mezi řekami Váh a Ipeľ. Většina území je intenzivně zemědělsky 

využívána a ve pojení s příznivými geografickými a klimatickými podmínkami, patří ke 

krajům s nejlepšími podmínkami pro zemědělskou produkci. Na jihu nalezneme početnou 

maďarskou menšinu.  

 Žilinský kraj leží na severu země. Jeho území má převážně horský charakter, který 

tvoří Západní Tatry spolu s Velkou a Malou Fatrou. Lidé se usidlují především do údolí řek. 

Na území Žilinského kraje vyvěrá mnoho termálních pramenů a stalo se oblíbenou destinací 

díky mnoha termálním koupelím. Tento kraj se vyznačuje značným potenciálem pro rozvoj, 

díky blízkosti průmyslových zón v ČR a v sousedícím Polsku. 

 Banskobystrický kraj co se týče rozlohy, je největším krajem země a zároveň je 

krajem s nejmenší zalidněností. Je situován v jižní části středního Slovenska. Na jihu se 

nacházejí nížiny, sever je naopak hornatý. Proto má zde velký význam lesnictví, zemědělsky 

obdělávány jsou především oblasti v údolí řek. V hornaté severní oblasti se soustřeďuje 

hutnický, dřevařský, strojařský aj. průmysl, na jihu převažuje potravinářský průmysl. 

 Prešovský kraj je situován na severovýchodě země. Tento kraj je druhým největším 

s nejvyšším počtem obyvatel ze všech krajů. Daný region má silně horský charakter a v jeho 

západní části se tyčí Vysoké Tatry. Ve městě Poprad se nachází mezinárodní letiště, které je 

například s Prahou spojeno pravidelnými leteckými linkami. Celoslovenský význam mají 

ložiska soli kamenné, které se nacházejí v oblasti již zmíněného Popradu. K největšímu 

přírodnímu bohatství kraje patří jeho krásná příroda, na které je založen tamní cestovní ruch.  

 

3.3 Obyvatelstvo 

 Na Slovensku žilo k 31. 12. 2013 celkem 5 415 919 obyvatel a tímto počtem se tak 

řadí na osmnácté místo, mezi zeměmi EU. Za sledované období, od roku 2011, docházelo 
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k pozvolnému nárůstu obyvatel, to dosáhlo svého maxima v roce 2010 a to počtem 5 435 273 

obyvatel. V mezidobí těchto devíti let došlo k jeho nárůstu o více než 56 tisíc. V roce 2011 

došlo k jeho výraznějšímu snížení o více než 30 tisíc. Od té doby na Slovensku opět dochází 

k pozvolnému nárůstu obyvatelstva. Vývoj obyvatelstva v období let 2001 až 2013 je 

zaznamenán v tabulce 3-7.  

Tabulka 3-7: Vývoj počtu obyvatel v letech 2001 až 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistický úřad SR. Vlastní zpracování.  

 Následující grafu 3-8, který znázorňuje procentuální podíl obyvatelstva v jednotlivých 

krajích, za rok 2013, je patrné, že je obyvatelstvo Slovenska rozmístěno rovnoměrně bez 

ohledu na velikost jednotlivých krajů. Nejvíce, a to po 15% obyvatel, žije v Košickém a 

Prešovském kraji. O pouhé 3 p.b. méně obyvatel žije v Bratislavském kraji, přestože je tento 

kraj více než třikrát menší a nejmenší ze všech krajů zároveň. To je také důvodem nejvyšší 

hustoty zalidnění, která v tomto kraji činní 301 obyv./km
2
. Nejméně obyvatel žije 

v Trnavském kraji, který je i přesto zalidněn nadprůměrně, protože se jedná o 

kraj s velmi malou rozlohou. 
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Graf 3-8: Procentuální podíl obyvatelstva v jednotlivých krajích 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistický úřad SR. Vlastní zpracování. 

 

3.3.1 Index stáří 

 Stárnutí populace se stává hrozbou vyspělého světa. Je spojeno se změnou ve věkové 

struktuře obyvatelstva, ve které výrazně přibývá podíl osob z poproduktivní věkové skupiny a 

naopak ubývá podíl dětské složky v celkové populaci. Starší věkové skupiny obyvatelstva tak 

rostou relativně rychleji než celková populace. Proces stárnutí se silně projevuje u 

ekonomicky nejvyspělejších zemí. Velkou roli zde sehrávají dva faktory, kterými jsou 

dlouhověkost, jako důsledek kvalitní zdravotní péče a pokles plodnosti, který je mj. způsoben 

odkladem mateřství do vyššího věku rodiček. Tyto demografické změny budou mít 

v budoucnu velký vliv na hospodaření s veřejnými financemi. Jinak tomu není na Slovensku, 

které stejně jako ostatní státy bude muset pokročit v provádění důchodové reformy. 

 Celý proces demografického stárnutí se může charakterizovat pomocí indexu stáří, 

tabulka 3-10. Tento index charakterizuje věkové struktury obyvatelstva, vypovídající o 

zmíněném stárnuti populace. Index vyjadřuje kolik je v populaci obyvatel ve věku 65 let a 

více na sto dětí ve věku 0 – 14 let. Pokud je výsledná hodnota indexu nižší než sto, je podíl 

dětské složky vyšší než podíl seniorů a naopak. Optimální hodnota indexu stáří, tedy nejde 

přesně určit, ale žádoucí je, aby byla co nejnižší.  
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 Složení obyvatelstva podle hlavních věkových skupin, pohlaví a krajů je v tabulce 3-9, 

která vychází z údajů za rok 2012. Dětskou, předproduktivní složku, tvoří obyvatelé ve věku 0 

– 14 let, produktivní složku obyvatelé ve věku 15 – 64 let a poproduktivní složku tvoří senioři 

ve věku 65 a více let.  

Tabulka 3-9: Obyvatelstvo podle hlavních věkových skupin, pohlaví a kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistický úřad SR. Vlastní zpracování. 

 

Tabulka 3-10: Index stáří podle krajů 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Statistický úřad SR. Vlastní zpracování. 

 Z tabulky 3-10 je patrné, že nejstarší věkovou strukturu mají v krajském srovnání kraje 

Trenčianský a Nitranský. U obou těchto krajů dosahuje hodnota indexu, už od roku 2010, 

hodnotu vyšší než sto, u kraje Trenčianského v roce 2012 dokonce hodnotu 108, která je za 

sledované období nejvyšší mezi všemi kraji. V daném kraji předproduktivní složku tvořilo 

13,31% obyvatelstva a poproduktivní 14,37%. Podíl seniorské populace převyšovaly ženy, 

KRAJ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bratislavský 92,6 95,3 96,8 97,7 97,4 96,0 99,8 99,3

Trnavský 76,9 80,3 83,6 86,9 89,7 91,5 94,6 97,3

Trenčianský 83,4 87,7 91,9 96,2 99,4 101,3 104,3 108,0

Nitranský 87,2 90,6 94,0 96,5 98,9 100,2 103,7 106,9

Žilinský 62,4 65,1 67,6 70,0 71,8 73,7 75,7 78,5

Banskobystrický 76,5 79,4 82,2 84,8 86,8 88,1 89,3 92,7

Prešovský 51,6 53,4 55,2 56,9 58,2 59,1 59,9 62,2

Košický 59,4 61,2 62,8 64,0 65,0 65,3 66,3 68,7

celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy

Bratislavský 612 682 14,37 7,37 7,00 71,36 34,50 36,86 14,27 5,50 8,77

Trnavský 556 577 13,86 7,13 6,73 72,67 36,55 36,12 13,47 5,18 8,29

Trenčianský 593 159 13,31 6,80 6,51 72,32 36,60 35,72 14,37 5,66 8,71

Nitranský 688 400 13,47 6,96 6,51 72,13 36,25 35,88 14,40 5,33 9,07

Žilinský 690 121 15,80 8,11 7,69 71,80 36,28 35,52 12,40 4,70 7,70

Bánskobystrický 658 490 14,72 7,52 7,20 71,65 35,88 35,77 13,63 5,02 8,61

Prešovský 817 382 18,26 9,37 8,89 70,38 35,66 34,72 11,36 4,34 7,02

Košický 794 025 17,46 8,96 8,50 70,56 35,37 35,19 11,98 4,47 7,51

CELKELM 5 410 836 15,35 7,88 7,47 71,52 35,86 35,66 13,13 4,97 8,16

KRAJ

Obyvatelstvo 

celkem (=100 

%)

z toho ve věku (v %)

0 - 14 let 15 - 64 let 65 a více let



34 

 

 

které jí tvořily 8,71% a muži se na ní podíleli 5,66%. Jako naopak „nejmladší“ můžeme 

označit Prešovský kraj. Hodnota indexu stáří dosahovala v roce 2012 hodnotu 62,2. Dětská 

složka v tomto kraji dosahovala 18,26%, což byl nejvyšší podíl mezi ostatními kraji a senioři 

tvořili 11,36%. U Bratislavského kraje se hodnota indexu změnila nejméně, proto bychom 

mohli říci, že tohoto kraje se stárnutí obyvatel dotklo nejméně, naopak krajem s nejrychleji se 

zvyšujícím indexem stáří je kraj Trenčianský. 

 

3.3.2 Průměrný věk 

 Mezi základní charakteristiky, díky kterým lze charakterizovat věkovou strukturu 

obyvatelstva patří průměrný věk. Jeho růst je opět spojen se stárnutím populace a nízkým 

počtem narozených dětí. Lidé se dožívají vyššího věku také v návaznosti na dostupnost a 

zvyšující se kvalitu zdravotní péče.  

 Nejčastěji se průměrný věk vypočítává pomocí váženého aritmetického průměru, který 

lze zapsat takto: 

 

 

kde: x – věk, 

     ω – nejvyšší věk v populaci, kdy už nikdo nežije, 

    Px – počet osob ve věku x, 

        - průměrný věk.     

 Průměrný věk, za sledované období, stoupnul ve všech krajích, tabulka 3-11. Nejvíc 

vzrostl v Trenčianském kraji, který má souběžně také nejvyšší hodnotu indexu stáří. Nejvyšší 

průměrný věk byl zaznamenán v Nitranském, Bratislavském a Trenčianském kraji. Nejmenší 

rozdíl v růstu průměrného věku byl zaznamenán v Bratislavském kraji, za sledované období 

vzrostl o 1,4 let. Jedním z důvodů může být fakt, že Bratislavský kraj je dlouhodobě 

vyhledávanou lokalitou ekonomicky aktivního obyvatelstva, které se zde koncentruje a 

uplatňuje na pracovním trhu.  
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Tabulka 3-11: Průměrný věk podle krajů 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistický úřad SR. Vlastní zpracování 

 

3.3.3 Střední délka života při narození 

  Střední délka života, nebo též naděje dožití, bývá velmi často a nesprávně 

zaměňována s ukazatelem průměrného věku, kterým se zabývá předešlá podkapitola. Střední 

délka života je tedy ukazatelem průměrného počtu let, připadajících na každé narozené dítě 

v dané generaci za předpokladu, že se po celou dobu života dítěte nezmění řád vymírání, 

zajištěný úmrtnostní tabulkou pro dané období.  

 Střední délka života při narození se vypočítá pomocí vzorce:  

        

       

kde: Lx – tabulkový počet žijících podle věku, 

      lx – tabulkový počet dožívajících podle věku, 

      ex – naděje dožití podle věku 

 Pro tento ukazatel je důležité rozlišovat střední délkou života mužů, tabulka 3-12, a 

střední délkou života žen, tabulka 3-13. Ženy se statisticky dožívají o několik let vyššího věku 

než muži. Nejvyšší naději na dožití při narození mají muži i ženy z Bratislavského kraje, u 

mužů je to věk 74,1 let a u žen 80,9 let. Nejnižší naději dožití mají obyvatelé  Košického 

kraje. Dominujícím průmyslem v tomto kraji je hutnictví, které bývá jedním z největších 

KRAJ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bratislavský 39,3 39,5 39,7 39,9 40,0 40,1 40,6 40,7

Trnavský 38,0 38,3 38,6 38,9 39,2 39,5 39,9 40,2

Trenčianský 38,4 38,7 39,1 39,4 39,7 40,0 40,4 40,7

Nitranský 38,7 39,0 39,3 39,6 39,8 40,1 40,5 40,8

Žilinský 36,6 36,9 37,2 37,5 37,7 38,0 38,4 38,6

Banskobystrický 38,0 38,3 38,6 38,9 39,1 39,4 39,6 39,9

Prešovský 35,1 35,4 35,7 36,0 36,2 36,4 36,7 36,9

Košický 36,3 36,5 36,8 37,0 37,2 37,4 37,7 37,9
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průmyslových zdrojů emisí oxidů uhlíku (CO, CO2). Dalším vedlejším produktem je 

množství nebezpečného odpadu, který je toxický a karcinogenní. Všechny tyto látky se 

nepříznivě podepisují na zdraví obyvatel a spolu se špatnou kvalitou ovzduší způsobují 

environmentální problémy.  

Tabulka 3-12: Střední délka života mužů podle krajů  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistický úřad SR. Vlastní zpracování 

 

Tabulka 3-13: Střední délka života žen podle krajů  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistický úřad SR. Vlastní zpracování 

 V průměru střední délka života při narození za sledované období stoupla u mužů o 2,1 

let a u žen pouze o 1,7 let. Naděje dožití od roku 2005, se nejvíce prodloužila u mužů 

v krajích Banskobystrickém (o 2,4 let) a Trenčianském (o 2,3 let), střední délka života žen se 

nejvíce prodloužila v kraji Bratislavském (o 2,2 let), v ostatních krajích byl nárůst vyrovnaný, 

v průměru to bylo o 1,6 let. 

KRAJ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bratislavský 72,0 72,1 72,5 73,0 73,4 73,6 73,9 74,1

Trnavský 70,4 70,6 70,8 71,0 71,4 71,7 72,1 72,5

Trenčianský 71,1 71,5 71,4 71,8 71,9 72,4 72,8 73,3

Nitranský 69,8 70,0 70,1 70,1 70,4 70,8 71,3 71,6

Žilinský 70,0 70,1 70,1 70,1 70,4 70,8 71,4 71,8

Banskobystrický 68,9 69,3 69,4 69,8 70,0 70,4 71,0 71,3

Prešovský 70,5 70,6 70,7 70,7 71,1 71,4 72,1 72,6

Košický 69,1 69,2 69,4 69,7 70,1 70,5 70,8 71,2

KRAJ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bratislavský 78,7 78,9 79,2 79,6 80,0 80,1 80,5 80,9

Trnavský 78,0 78,1 78,3 78,6 78,9 79,2 79,4 79,7

Trenčianský 78,9 79,1 79,1 79,4 79,6 79,9 80,3 80,6

Nitranský 77,9 78,0 78,0 78,3 78,5 78,8 79,1 79,3

Žilinský 78,3 78,5 78,6 78,8 78,9 79,3 79,7 80,1

Banskobystrický 77,6 77,6 77,7 78,1 78,4 78,7 78,9 79,0

Prešovský 78,2 78,5 78,5 79,0 79,3 79,6 79,7 79,8

Košický 77,0 77,4 77,7 77,8 77,9 78,1 78,4 78,7
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3.3.4 Vzdělanostní úroveň 

 Na Slovensku v průběhu dvou posledních cenzů SODB, přibylo více než 200 tis. 

obyvatel s ukončeným vysokoškolským vzděláním. v roce 2001 to bylo přes 423 tis. obyvatel, 

v roce 2011 už bylo vysokoškolsky vzdělaných obyvatel více než 625 tis.  

 V následující tabulce 3-14, jsou uvedeny stavy osob s ukončeným vysokoškolským 

vzděláním za roky 2001 a 2011 nejen podle počtu a kraje, ale také jako podíl osob 

s ukončeným vysokoškolským vzděláním na populaci ve věku starších 25 let. Největší podíl 

vysokoškoláků je v Bratislavském kraji, kteří tvoří téměř třetinu všech obyvatel. V období let 

2001 a 2011 stoupnul počet vysokoškoláků o 5,8 p.b. V následujících krajích už nárůst nebyl 

tak markantní a pohyboval se v průměru o 3,8 pb. Nejméně vysokoškolsky vzdělaných lidí 

žije v trnavském kraji (52 189). 

Tabulka 3-14: Podíl osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním na populaci ve věku 25 a 

starších (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SLDB za rok 2001 a 2002. Vlastní zpracování. 

 V Bratislavském kraji žije oproti jiným krajům značná převaha vysokoškoláků. 

V tomto kraji je také nejvyšší počet vysokých školy, což může být jedním z hlavních důvodů. 

V tabulce 3-15 jsou zaznamenány počty vysokých škol ve všech ostatních krajích za rok 

2012. Nejméně, a to po dvou vysokých školách, je v krajích Prešovském a Žilinském, 

2001 2011 2001 2011

Bratislavský 102 076 141 089 25,0 30,8

Trnavský 33 254 52 189 9,2 12,8

Trenčianský 42 060 60 772 10,6 14,0

Nitranský 46 188 68 143 9,7 13,4

Žilinský 47 785 72 596 11,0 15,1

Banskobystrický 46 426 68 164 10,7 14,3

Prešovský 47 992 76 481 10,2 14,2

Košický 57 543 85 752 12,0 15,8

CELKEM 423 324 625 186 12,2 16,3

KRAJ

Počet osob s ukončeným vysokoškol. 

vzděláním

Podíl osob s ukončeným vysokoškol. 

vzděláním na populaci ve věku 25 a 

více let (%)
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přestože ani jeden z krajů nepatří na poslední místo v počtu obyvatel s ukončeným 

vysokoškolským vzděláním.  

Tabulka 3-15: Počet vysokých škol v r. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zdroj: Statistický úřad SR. Vlastní zpracování. 

 

3.4 Sociální vybavenost 

 Sociální vybavenost v krajích je tvořena sociální infrastrukturou, která je pro 

obyvatele podstatná pro kvalitu jejich života. Často je to jedno z kritérií, které si lidé určují při 

hledání nového bydlení. Sociální vybavenost je charakterizována několika deskriptory 

z oblasti zdravotnictví, školství, sociálních služeb, kultury apod.  

3.4.1 Počet nemocničních lůžek 

 V roce 2001 bylo na Slovensku celkem 92 nemocnic, do roku 2012 se jejich počet 

zvýšil na 117 s celkovým počtem 30 623 lůžek. Nejvíce lůžek je v Prešovském kraji (5 240) a 

nejméně v Trnavském kraji (2 193), tabulka 3-16. Téměř ve všech krajích došlo k úbytku 

lůžek, v Nitranském kraji dokonce o více než tisíc. Jediným krajem, kde naopak došlo 

k navýšení lůžek, bylo v Prešovském kraji, kde došlo také k nárůstu o sedm nových 

nemocnic.  

 

 

 

Bratislavský 9

Trnavský 4

Trenčiansky 3

Nitransky 3

Žilinský 2

Banskobystrický 3

Prešovský 2

Košický 4

KRAJ
Počet vys. 

škol



39 

 

 

Tabulka 3-16: Počet lůžek v nemocnicích 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistický úřad SR. Vlastní zpracování. 

 Aby byly počty nemocničních lůžek v krajích relevantním indikátorem ovlivňujícím 

sociální disparity mezi regiony, jsou v tabulce 3-17, vztaženy přepočtem na počet lůžek 

připadajících na 10 tis. obyvatel. Můžeme vidět, že téměř ve všech krajích je kopírován tentýž 

trend, snižování počtu lůžek. V Prešovském a Bratislavském kraji došlo v roce 2005 k jejich 

výraznějšímu navýšení, ale následně docházelo postupně opět k jejich redukci. Přestože se 

počet nemocnic za sledované období navýšil, docházelo paradoxně ke snižování počtu lůžek. 

Vysvětlením může být neustále vyvíjející se lékařská technika a postupy, díky kterým je 

mnohdy i po zákroku, možné odejít domů ještě tentýž den bez potřeby hospitalizace. Také 

lékařské zákroky jsou stále méně invazivní a vyžadují kratší dobu rekonvalescence. 

Graf 3-17: Počet lůžek v nemocnicích na 10 tis. obyvatel 

 

 

Zdroj: Statistický úřad SR. Vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zdroj: Statistický úřad SR. Vlastní zpracování. 

30

40

50

60

70

80

90

100

P
o

če
t 

lů
že

k

ROK

Bratislavský kraj
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Prešovský kraj
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KRAJ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bratislavský 5 440 5 396 4 533 4 528 5 499 5 327 5 257 5 179 5 064 5 069 4 738 4 702

Trnavský 2 518 2 489 2 447 2 138 2 278 2 242 2 352 2 331 2 336 2 325 2 198 2 193

Trenčiansky 3 654 3 567 3 477 3 451 3 286 3 245 3 233 3 164 3 093 3 089 2 915 2 815

Nitriansky 4 543 4 513 4 336 4 187 4 271 4 285 4 302 4 163 4 094 3 942 3 580 3 512

Žilinský 4 376 4 351 4 065 3 821 4 181 3 793 3 797 3 788 3 858 3 846 3 530 3 530

Banskobystrický 4 294 4 293 4 168 4 085 4 540 4 174 4 128 3 976 3 953 3 780 3 811 3 761

Prešovský 4 640 4 630 4 618 4 475 6 224 5 759 5 749 5 823 5 881 5 830 5 600 5 240

Košický 5 746 5 804 5 411 5 135 5 612 5 499 5 470 5 488 5 369 5 369 4 845 4 870

CELKEM 35 211 35 043 33 055 31 820 35 891 34 324 34 288 33 912 33 648 33 250 31 217 30 623
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3.4.2 Počet míst v zařízeních sociální péče 

 Demografické stárnutí populace, které se týká i Slovenska, sebou přináší potřebu pro 

budování míst, jako jsou domovy pro seniory. Zatímco v minulosti bývalo zvykem, že senioři 

v době, kdy už dosáhli určitého věku a přestávali být samostatnými, začaly se o ně starat 

jejich děti. Dnešní doba tomuto zvyku není příliš nakloněná. V době, kdy senioři začínají 

potřebovat cizí péči, jejich vlastní děti ještě nedosáhly důchodového věku, stále chodí do 

zaměstnání. Odejít z práce dobrovolně nechtějí a mnohdy z ekonomických důvodů hlavně 

nemohou. Právě proto jsou v posledních letech domovy pro seniory tolik žádané a mnohdy 

jsou v nich dlouhé pořadníky. V mezidobí let 2001 a 2008, které je zachyceno v tabulce 3-18, 

je patrné, že k nárůstu míst docházelo také ve většině krajů. K poklesu míst v domovech pro 

seniory došlo v krajích Bratislavském, Žilinském a Banskobystrickém. 

 V grafu 3-19, který následuje, jsou počty míst přepočítány na 10 tis. obyvatel. 

Nejmenší kapacitu v těchto sociálních zařízeních mají v Prešovském a Bratislavském kraji. 

Největší kapacita míst v domovech pro seniory je v Žilinském kraji a v Trenčianském, který 

má také jeden z nejvyšších indexů stáří.  

Tabulka 3-18: Počet míst v domovech pro seniory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistický úřad SR. Vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAJ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bratislavský 1254 1104 1101 1154 1131 1164 1237 1204

Trnavský 1782 1703 1844 1798 1736 1711 1696 1818

Trenčianský 1775 1688 1457 1549 1756 1806 2004 2013

Nitranský 1539 1469 1453 1621 1830 1814 1878 1655

Žilinský 2243 2098 2073 2075 2031 2087 2001 2119

Banskobystrický 2036 1974 1864 1845 1826 1767 1729 1763

Prešovský 1174 1188 1227 1166 1244 1333 1342 1413

Košický 1571 1698 1647 2006 1723 1576 1871 1937

CELKEM 13374 12922 12666 13214 13277 13258 13758 13922
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Graf 3-19: Počet míst v domovech pro seniory na 10 tis. obyvatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistický úřad SR. Vlastní zpracování. 

 

 

3.4.3 Počet knihoven 

 Pro sledování kulturní vybavenosti je jedním z mnoha doporučovaných ukazatelů 

právě síť knihoven. Data pro tento indikátor byla dostupná pouze do roku 2007. Ačkoliv se 

nejedná o aktuální hodnoty, z tabulky 3-20 je patrné, že se jejich počet během několika let, 

příliš nezměnil, proto lze předpokládat, že tomu taky bylo i po roce 2007. Počty knihoven 

v jednotlivých krajích jsou značně rozdílné. Bratislavský kraj, který mnozí obyvatelé ve svých 

volných chvílích navštěvují právě z důvodu kulturního vyžití, v počtu knihoven silně 

zaostává. Zatímco v tomto kraji bylo v roce 2007 pouze 86 knihoven, téhož času bylo 

v ostatních krajích knihoven na několik stovek. Nejvíce však v kraji Prešovském, kde v roce 

2001 jich bylo dokonce 580, ale později byl jejich počet redukován, až na číslo 557. Můžeme 

říci, že ve všech krajích docházelo k úbytku knihoven, pouze v Košickém kraji jich v období 

let 2001 až 2007 sedm přibylo. Důvody, proč je mezi jednotlivými kraji, tak značný nesoulad 

v počtu knihoven, neumíme ničím zdůvodnit.  
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Tabulka 3-20: Počet knihoven v jednotlivých krajích 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistický úřad SR. Vlastní zpracování. 

 

3.5 Sociální patologie 

 Údaje v této podkapitole budou reflektovat negativní jevy, které jsou součástí každé 

lidské společnosti. V médiích se každý den setkáváme se zprávami o nejrůznějších trestných 

činnostech, které se dějí v našem okolí, ať už se jedná i o ty méně závažné, jsou společností 

vnímány jako silně nežádoucí.  

3.5.1 Ohrožení chudobou 

 Chudoba se netýká pouze rozvojových zemí, ale stala se hrozbou pro mnoho 

vyspělých států. Chudobu můžeme označit jako sociální status člověka, který trpí hmotným 

nedostatkem. Protože si pod tímto pojmem každý může představit něco jiného, byla potřeba 

jej nějak exaktně vystihnout. Na Slovensku je hranicí chudoby částka 346 EUR. Pokud člověk 

disponuje na měsíc s částkou menší, než je tato, dostává se pod hranici chudoby. Vývoj tohoto 

ukazatele je vyobrazen v tabulce 3-21. 

 Podle této tabulky se počet obyvatel pod hranicí chudoby, od roku 2005 do roku 2012, 

snížil zhruba o 2 tisíce. Mohli bychom říci, že nejlépe jsou na tom obyvatelé Bratislavského 

kraje, ve kterém je počet osob pod tímto minimem nejmenší. Více než čtyřikrát tolik obyvatel, 

pod hranicí chudoby žije v Prešovském kraji. Bratislavský kraj patří dlouhodobě k těm 

s nejnižší mírou nezaměstnanosti. Prešovský kraj, naopak patří k těm s nejvyšší mírou 

nezaměstnaností. To se podepsalo také na tomto ukazateli. Od roku 2008, kdy došlo 

k ekonomické krizi, se počet obyvatel pod hranicí chudoby v Prešovském kraji rapidně zvýšil.  

KRAJ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Bratislavský 87 87 87 87 87 86 86

Trnavský 248 248 248 247 246 245 245

Trenčianský 255 255 255 276 270 250 251

Nitranský 355 355 356 356 355 355 351

Žilinský 308 308 308 313 312 308 305

Banskobystrický 432 433 433 431 429 428 424

Prešovský 580 587 575 567 562 558 557

Košický 391 417 414 400 397 402 398
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Tabulka 3-21: Počet obyvatel pod hranicí chudoby 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistický úřad SR. Vlastní zpracování. 

 

3.5.2 Počet trestných činů 

 Počet registrovaných trestných činů na území Slovenska, byl v roce 2012 nejnižší od 

roku 2005. V tabulce 3-22 jsou zachyceny počty trestných činů v jednotlivých krajích na 1000 

obyvatel. Můžeme vidět, že hodnoty mají klesající tendenci. Nejvíce trestných činů na 1000 

obyvatel bylo spácháno v Bratislavském kraji. Je to kraj s největší koncentrací lidí, proto je 

zde velké procento kapsářství a drobných krádeží.  

 Počet trestných činů vypovídá o bezpečnosti daného regionu. V tomto ohledu patří 

k těm bezpečnějším Trenčianský a Prešovský kraj. Přestože v Prešovském kraji žije nejvíce 

obyvatel pod hranicí chudoby, která může zvýšit páchání trestných činů, se zde tato teorie 

v praxi nepotvrdila a naopak i v tomto kraji došlo ke snížení trestných činů. 

Tabulka 3-22: Počet trestných činů na 1000 obyvatel 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistický úřad SR. Vlastní zpracování. 

KRAJ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bratislavský 46 671 43 570 35 410 42 561 39 963 32 067 42 956 37 948

Trnavský 60 263 46 469 44 610 38 287 44 622 37 884 52 547 59 090

Trenčiansky 77 968 64 800 42 041 59 290 51 512 60 635 54 484 49 406

Nitransky 113 859 83 911 86 776 91 204 91 287 92 995 102 400 109 926

Žilinský 82 864 76 621 59 080 71 677 62 537 66 647 75 524 87 343

Banskobystrický 65 894 87 596 82 656 88 147 88 719 110 361 100 898 102 699

Prešovský 170 291 124 809 124 156 109 369 130 869 151 061 164 347 162 123

Košický 99 781 99 824 91 756 87 081 84 610 99 082 106 904 107 044

CELKEM 717 591 627 600 566 485 587 616 594 119 650 732 700 060 715 579

KRAJ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bratislavský 39 41 41 40 39 33 32 30

Trnavský 21 19 19 19 18 16 16 16

Trenčianský 14 13 14 13 14 13 13 13

Nitranský 16 16 15 15 14 14 14 14

Žilinský 20 20 18 16 16 15 15 14

Banskobystrický 22 22 21 20 21 19 18 17

Prešovský 18 16 14 13 14 13 12 13

Košický 29 25 22 19 19 18 18 18

CELKEM 180 169 164 155 155 140 139 135
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3.6 Zhodnocení sociálních regionálních disparit 

 Pro celkové zhodnocení sociálních disparit regionů NUTS III na Slovensku, byly 

vybrány ty indikátory, jejichž data byla úplná v časovém horizontu let 2005 až 2012. 

V celkovém hodnocení chybí proto například ukazatel o vzdělanostní úrovni, protože přesný 

počet osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním, je statisticky evidován pouze za roky 

2001 a 2011, díky pravidelným cenzům v rozmezí deseti let. Vybranými indikátory pro dané 

roky byly z předešlé části vybrány tyto: index stáří, průměrný věk, střední délka života, počet 

nemocničních lůžek, ohrožení chudobou a počet trestných činů. 

 Zhodnocení je provedeno pomocí bodové metody, kdy jednotlivé kraje byly podle 

metodiky ohodnoceny body v intervalu od 0 do 1000. Kriteriální hodnota indikátoru byla 

stanovena na základě maxima či minima, dosaženého v rámci skupiny krajů.  

 Analyzovaným obdobím je osmiletá časová řada od roku 2005 do roku 2012. Za rok 

2005, můžeme jako nejlépe sociálně vybavený kraj, označit kraj Prešovský. Nejhůře byl na 

tom Trnavský kraj. Oba tyto kraje od sebe odděluje 98 bodů. V roce 2012 činil odstup nejlépe 

hodnoceného kraje, kterým byl opět Prešovský kraj, od posledního Banskobystrického kraje 

92 bodů. Tento trend můžeme nazvat jako mírně konvergentní (viz tabulka 3-23).  

Tabulka 3-23: Indikátor vybraných disparit sociální sféry krajů (bodová metoda) 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistický úřad SR. Vlastní zpracování. 

 Z grafu 3-24 je ale patrné, že velká disparita mezi jednotlivými kraji přetrvává. Za 

sledovanou oblast je na tom výrazně nejlépe Prešovský kraj, přestože v něm žije nejvíce 

obyvatel pod hranicí chudoby. V souhrnném hodnocení je to kompenzováno nízkým počtem 

trestných činů či počtem lůžek v nemocnicích. Nejhorším krajem na úrovni sledovaných 

indikátorů je dlouhodobě Banskobystrický kraj, který u jednotlivých indikátorů vykazoval 

KRAJ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bratislavský 770 768 788 767 773 811 766 783

Trnavský 723 746 748 760 750 777 738 729

Trenčianský 768 790 811 783 777 779 776 780

Nitranský 741 758 757 754 751 752 738 732

Žilinský 775 770 791 785 792 795 779 773

Banskobystrický 762 735 738 729 724 719 725 728

Prešovský 821 833 842 852 836 840 833 821

Košický 766 771 783 797 797 792 771 770
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podprůměrné hodnoty. Pokud bychom vytvořili žebříček za rok 2012, nejlépe by v něm byl 

ohodnocen po prvním Prešovském kraji (821 b.) kraj Bratislavský (783 b.) dále, Trenčianský 

(780b.), Žilinský (773 b.), Košický (770 b.), Nitranský (732 b.), Trnavský (729 b.) a na 

posledním místě kraj Banskobystrický (728 b.) 

Graf 3-24: Indikátor vybraných disparit sociální sféry krajů 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Statistický úřad SR. Vlastní zpracování. 
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4 Sociální politika Slovenska 

 Po roce 1989 došlo na Slovensku v rámci celkové změny politických, ekonomických i 

společenských poměrů, i ke změně sociální politiky. Ještě před rozpadem ČSFR v rámci 

procesu přeměny, se měnily nejen funkce sociální politiky, ale také její základní pilíře. Začalo 

docházet k jejímu adresnějšímu a demokratičtějšímu rázu. V roce 1990 SP reagovala na 

ekonomickou reformu pomocí opatření reagující na aktuální sociální důsledky. Následně 

začala vnikat řada vládních dokumentů jako „Záchranná sociální síť“ a později „Scénář 

sociální reformy“. Zmíněný Scénář pracoval s přechodem od centrálně řízeného státu 

k demokraticky decentralizované správě, s občanskou participací a s přechodem k liberalizaci 

sociálních aktivit. Cílem této reformy bylo vrátit občanům zodpovědnost za jejich vlastní 

sociální postavení. V oblasti sociální ochrany, kterou se rozumí politika uskutečňována 

v jednotlivých státech za účelem rozvoje a aktivizace člověka, bylo vykonáno několik 

opatření, které byly v průběhu několika let měněny a doplňovány.  

  V roce 1995 přijala tehdejší vláda Koncepci transformace sociální sféry SR, která 

zahrnovala princip tripartity při změnách ekonomických a sociálních podmínek práce i života, 

princip reformy penzijního systému, pomoc rodinám, zdravotně postiženým či 

nezaměstnaným. V roce 2001 započal proces reforem sociální ochrany i na trhu práce. 

V dalším období byla přijata série zákonů důchodové reformy.   

 Při vstupu do EU byla legislativa sociální politiky, ochrany a trhu práce v souladu 

s ostatními členskými zeměmi, přestože Slovensko patřilo k nejméně ekonomicky vyspělým 

členským státům. Mělo nižší životní úroveň i nízký podíl vyplácených sociálních dávek. 

 

4.1 Principy sociální politiky 

 

 Podle Kolibové (2007), sehrávají v sociální politice významnou roli následující čtyři 

principy, které se do ní promítají a dotvářejí její typickou podobu.  

 Sociální spravedlnost je jedním z klíčových principů sociální politiky. Chování, 

pomocí kterého je dosaženo spravedlnosti, je společností pozitivně hodnoceno. Doposud 
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neexistuje definice, co je a co není sociálně spravedlivé. Sociální spravedlivost je možné 

vymezit pravidly, podle kterých budou ve společnosti rozdělovány příjmy i bohatství, ale také 

životní příležitosti a předpoklady mezi občany nebo sociální skupiny. Ve vyspělých zemích se 

často setkáváme se spravedlností, která využívá tzv. modelu pevného dna a otevřeného stropu, 

tzn., že primární podpora je směřována k usilování jedince a jeho seberealizace, ale přiznává 

ochotu pomoci občanům sociálně slabým. 

 Sociální solidarita je klíčem SP, protože solidarita je založena na spolupráci široké 

škály aktérů na regionální, komerční či dobročinné bázi. Solidarita jako taková se opírá o 

lidskou vzájemnost. V moderních společnostech se realizuje přes redistribuční opatření 

v podobě transferové politiky státu. 

          Princip subsidiarity je nutno chápat ve vzájemném působení dvou předešlých 

principů. Spojuje osobní odpovědnost se solidaritou. Jde o poskytování sociální pomoci na 

nejnižší možné úrovni, nemůže-li si jedinec pomoci sám, měla by pomoci jeho rodina, 

sousedé, obec ve které žije atd., pokud dojde k selhání těchto forem pomoci, teprve potom 

pomůže stát. Důležité je si uvědomit, že každý má zodpovědnost sám za sebe a své jednání. 

         Princip participace požaduje, aby občan sám mohl mít možnost účastnit se procesu 

realizace sociálně politických opatření. Participace občanů vede k větší možnosti ztotožnění 

se k přijetí systému sociální politiky, což se následně promítá do účinnosti všech sociálních 

opatření. 

 Pro sociální politiku existuje velké množství přístupů, které se od sebe odlišují. Jedno 

z nejpoužívanějších hovoří o dvou základních druzích (Beblavý, 2012): 

 reziduální sociální politika – stát bere na sebe zodpovědnost za jedince až v tom 

okamžiku, kdy selhává trh či rodina, sociální politika pomáhá při pomoci v nouzi a 

snaží se omezovat vyplácení sociálních dávek, minimalizovat zásahy státu a vychází 

z liberálních myšlenek, 

 institucionální sociální politika – tato politika je charakterizována centrálně 

organizovaným systémem sociálních služeb, sociální pomoc je zde vnímána jako 

běžná a oprávněná funkce společnosti, touto politikou má docházet k integraci 

společnosti a vyrovnávání nerovností.  
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4.2 Systém sociální ochrany na Slovensku 

 Na Slovensku je systém sociální ochrany rozdělen na čtyři části. Dvě hlavní části jsou 

zdravotní péče a sociální pojištění, dalšími jsou státní sociální podpora a sociální pomoc 

(Bednárik, 2012). 

 Zdravotní péče jsou to dávky poskytovány pod dohledem Ministerstva zdravotnictví. 

Na Slovensku je povinný systém zdravotního pojištění, který pokrývá léčebné náklady ve 

zdravotnických zařízeních i část nákladů na léky. Celý systém zabezpečují tři zdravotní 

pojišťovny.  Dohled nad zdravotní péčí a její vykonávání je svěřeno zdravotním střediskům, 

nemocnicím, poliklinikám, sanatoriím a lázním. V systému fungují jak státní, tak soukromá 

střediska. 

 Systém sociálního pojištění - jsou to finanční dávky financovány z příspěvků. Systém 

je pod kompetencí Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny. Do prvního pilíře tohoto 

pojištění, financovaném režimem průběžného systému, řadíme pojištění důchodové, pro 

invaliditu, pro pozůstalé, pro nemoc, mateřství nezaměstnanost a pojištění pro případ 

pracovního úrazu. Druhý pilíř je financován režimem fondového systému, ve kterém působí 

šest soukromých penzijních fondů. Třetí pilíř, který je doplňkovým důchodovým spořením, je 

zprostředkováván přes soukromé doplňkové důchodové pojišťovny. 

 Státní sociální podpora - je zřizována ve formě peněžních dávek zejména pro rodiny 

s dětmi. Dávky jsou vypláceny prostřednictvím Úřadu práce, sociálních věcí a rodiny. Daňové 

zvýhodnění rodin s dětmi je v kompetenci Ministerstva financí a je prováděno 

prostřednictvím finančních úřadů. 

 Sociální pomoc - zahrnuje nejen finanční prostředky, ale též věcné dávky. Tato 

pomoc je poskytována občanům přes státní správu a státní samosprávu. Pomoc touto cestou je 

poskytována občanům v hmotné nouzi, osobám se zdravotním postižením a osobám, které 

mají sníženou schopnost vykonávat výdělečnou činnost.   
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4.2.1 Státní sociální podpora 

 Tato podpora je prováděna pomocí rodinných dávek financovaných ze státního 

rozpočtu. Stát se jejich prostřednictvím podílí přímo na řešení konkrétních životních situací 

jako například narození dítěte. Nárok na tyto dávky není podmíněn placením příspěvků, 

případně se ani neodvíjí od příjmů oprávněných osob. Na Slovensku není systém státní 

sociální podpory zastřešen jedním zákonem, ale každá dávka sociální podpory je posuzována 

podle zákona samostatného, který je pro každou dávku jiný. 

 Dávky poskytuje Úřad práce, sociálních věcí a rodiny, podle místa trvalého bydliště 

oprávněných osob. Dávky je možné přisuzovat pouze fyzickým osobám s trvalým pobytem 

nebo oprávněným osobám s přechodným pobytem na území SR. U dávek sociální podpory to 

bývají rodiče dítěte, případě jiný zákonný zástupce, kterému je nezletilé dítě svěřeno do 

náhradní péče. Dávky mohou být vypláceny jednorázově nebo opakovaně (Vybíralová, 2011). 

Jednorázové dávky: 

 příspěvek při narození dítěte, 

 příplatek k příspěvku při narození dítěte, 

 příspěvek rodičům, kterým se narodí trojčata a více dětí současně, nebo v průběhu 

dvou let opakovaně dvojčata a více dětí současně, 

 jednorázový příspěvek dítěti při jeho svěření do pěstounské péče, 

 jednorázový příspěvek dítěti při zániku pěstounské péče, 

 příspěvek na pohřeb. 

Opakované dávky: 

 přídavek na dítě, 

 příplatek k přídavku, 

 rodičovský příspěvek, 

 opakovaný příspěvek dítěti v pěstounské péči, 
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 opakovaný příspěvek pěstounovi, 

 zvláštní opakovaný příspěvek pěstounovi. 

 

4.3 Sociální dávky 

4.3.1 Přídavek na dítě 

 Je to dávka, kterou stát přispívá oprávněné osobě na výchovu a výživu nezaopatřeného 

dítěte ve smyslu zákona č. 600/2003 Z. z. o přídavku na dítě a o změně a doplnění zákona č. 

461/2003 Z. z. o sociálním pojištění ve znění pozdějších předpisů. Oprávněnou osobou je 

rodič nezaopatřeného dítěte, případně osoba, které je dítě svěřeno do péče náhradní na základě 

pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu.  

 Za nezaopatřené dítě se považuje dítě, které neukončilo povinnou devítiletou školní 

docházku, nejdéle však do 25 let věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání 

formou studia nebo pokud nemůže výdělečnou činnost vykonávat z důvodu nemoci či úrazu 

(Vybíralová, 2011).  

 Výše přídavku na dítě činí 23,10 € měsíčně na každé nezaopatřené dítě bez ohlednu na 

výšku příjmu rodičů. Tato dávka je vyplácena opakovaně. (upraveno podle: 

www.upsvar.sk/pd/urad-prace-socialnych-veci-a-rodiny/statne-socialne-davky/pridavok-na-

dieta.html?page_id=268838)   

4.3.2 Příspěvek při narození dítěte 

 Touto dávkou stát přispívá na náklady, spojené se zabezpečením základních potřeb 

narozeného dítěte. Zákon pamatuje i na situaci, kdy se najednou narodí více dětí a to formou 

příplatku k příspěvku při narození dítěte. Výše obou dávek je stanovena zákonem č. 383/2013 

Z. z. o příspěvku při narození dítěte a příspěvku na více současně narozených dětí a o změně a 

doplnění některých zákonů. 

 Na tento příspěvek má nárok žena, která porodila dítě a současně splňuje podmínky 

trvalého pobytu na území SR. Pokud matka zemřela, nebo je po ní vyhlášeno celostátní 
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pátrání, nebo pokud bylo dítě svěřeno do péče otce před dovršením jeho dvanácti měsíců, 

stává se oprávněnou osobou k tomuto přídavku otec (Vybíralová, 2011).  

 Výše příspěvku při narození dítěte činí 829,86 €, pokud jde o dítě narozené z prvního 

porodu až třetího porodu, které se dožilo nejméně 28 dní. Výše 151,37 € bude vyplacena 

v případě, že se dítě narodí ze čtvrtého nebo dalšího porodu, nebo pokud jde o dítě z prvního 

až třetího porodu, které se nedožilo 28 dní. Pokud se současně narodí dvě a více dětí a 

nejméně dvě z nich se dožily 28 dní, suma se zvyšuje o částku 75,69 € na každé dítě. 

(upraveno podle: http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-

rodinam-detmi/penazna-pomoc/prispevok-pri-narodeni-dietata/) 

4.3.4 Pohřebné 

 Stát touto dávkou přispívá na úhradu výdajů spojených se zabezpečením pohřbu 

zemřelého. Podmínkou je nejen trvalý nebo přechodný pobyt na území SR zemřelého, ale 

rovněž trvalý nebo přechodný pobyt na území SR oprávněné osoby, která pohřeb vypravuje. 

Nárok na tuto dávku trvá jeden rok od doby, kdy proběhl pohřeb. Legislativně jej upravuje 

zákon č. 238/1998 Z. z. o příspěvku na pohřeb ve znění pozdějších předpisů. 

 Výše příspěvku na každý pohřeb činí 79,67 €, výše nákladů na pohřeb tuto částku 

neovlivňuje. Současně je potřeba doložit potvrzení od pohřební služby a úmrtní list. 

(upraveno podle: http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/prispevok-

pohreb/) 

4.4  Komparace s Českou republikou 

 Základní dlouhodobou dávkou pro rodiny s dětmi v České republice je přídavek na 

dítě, ten pomáhá na pokrytí nákladů spojených s výchovou a výživou dítěte. Nárok na tento 

přídavek má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž příjem je nižší než 2,4 násobek částky 

životního minima rodiny. Nárok se posuzuje podle příjmů za předchozí kalendářní rok. Jako 

příjem je považován i rodičovský příspěvek. Pro dítě do šesti let tato dávka činí 500 Kč, pro 

děti mezi šesti a patnácti lety pak 610 Kč a pro děti ve věku od patnácti do dvaceti šesti let je 

velikost této dávky 700 Kč. (upraveno podle: https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prid_na_d

dit) 
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 V České republice se ještě v roce 2012 uvažovalo o zrušení porodného, plánovalo se 

jeho sloučení s rodičovským příspěvkem. Ke zrušení nakonec nedošlo. O porodné mohou 

žádat rodiny, kterým se narodí dítě a současně velikost jejich příjmů nepřesáhne hodnotu 2,4 

násobku životního minima. Pokud dojde ke splnění podmínek, bude matce při narození dítěte 

vyplaceno porodné ve výši 13 tis. Kč, při narození dvou a více dětí současně činí výše 

porodného 19,5 tis. Kč. (upraveno podle: http://socialni-davky-2013.eu/socialni-davky-

porodne-2013/) 

 Pohřebné, jednorázová dávka na vypravení pohřbu, je v České republice stanovena 

částkou 5 tis. Kč, bez ohledu na příjem rodiny zemřelého. Pohřebné náleží osobě, která 

vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného 

dítěte za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. (upraveno 

podle: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/pohrebne) 

 Podle těchto tří vybraných sociálních dávek, které jsou vypláceny společně na území 

SR a ČR je patrné, že sociální podpora na Slovensku je značně vyšší. Nejen co se týče výše 

jednotlivých dávek, ale také podmínkami, které musí uchazeči při žádosti o jejich vyplácení 

splnit. Srovnání jejich výší je v následující tabulce 4-1. Pohřebné je jedinou dávkou, která je 

na Slovensku nižší než v Česku, ale je vyplácena plošně na rozdíl od České republiky, kde na 

ní mají nárok pouze osoby, kterým zemřelo nezaopatřené dítě, nebo nezaopatřené dítě, 

kterému zemřel rodič. Přídavek na dítě je na Slovensku ve výši 23,10 € vyplácen bez ohledu 

na věk dítěte, v České republice je tato výše překročena pouze u dítěte staršího 15 let, navíc 

přídavky na dítě nejsou vypláceny plošně, ale jsou podmíněny velikostí příjmů rodiny.  

Tabulka 4-1: Výše dávek v České a Slovenské republice (v €, přepočteno podle aktuálního 

kurz) 

 

  

  

Zdroj:Portály jednotlivých ministerstev. Vlastní zpracování. 

DRUH DÁVEK Slovenská rep. Česká rep.

Přídavek na dítě do 6 let 23,10 18,22

Přídavek na dítě 6 - 15 let 23,10 22,23

Přídavek na dítě 15 26 let 23,10 25,51

Porodné 829,86 473,76

Pohřebné 79,67 182,22
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5 Závěr 

 Hlavním cílem této práce bylo provést analýzu sociálních disparit na Slovensku 

v rámci regionů NUTS III a pokusit se určit pořadí jednotlivých regionů srovnáním vybraných 

indikátorů, pomocí jejich agregované podoby.  

 Při psaní práce byly použity především odborné knižní zdroje a zejména v analytické 

části, pak byly použity oficiální internetové zdroje pro potřebu získání statistických údajů za 

jednotlivé Slovenské regiony NUTS III.  

   První část práce byla rámcově zaměřená na definování základních pojmů v teoretické 

rovině. Pozornost byla věnována regionům, jejich vymezení, typologii a vzniku. Blíže byla 

rozepsána i klasifikace území pomocí nomenklatury územních statistických jednotek, spolu 

s úrovňovou klasifikací od NUTS 0 až po LAU II, i s jejich doporučenými počty obyvatel. 

Dále byla nastíněna teorie regionálních disparit. Regionální disparity se stávají fenoménem a 

často reflektovaným pojmem posledních deseti let. Jejich vznik je naprosto přirozený a odvíjí 

se také od neustálého vývoje lidské společnosti. Jejich existence je způsobena i přírodními 

podmínkami. Jejich potlačování, ke kterému docházelo i v období minulého režimu, mělo za 

následek snižování konkurenceschopnosti jednotlivých regionů. Nejinak tomu bylo 

v Československu.  

 Regionální disparity se dělí do tří sfér a to do sféry ekonomické, uzemní a nakonec 

sociální. Právě sociální disparity Slovenska byly ve druhé části podrobněji rozpracovány. 

Byly klasifikovány podle jednotlivých krajů, kterých je na Slovensku osm. Pro analýzu 

jednotlivých krajů bylo vybráno devět indikátorů na základě subjektivního pocitu jejich 

důležitosti. Jednalo se například o index stáří, střední délku života při narození či průměrný 

věk. U indikátorů jako počet míst v domovech pro seniory, bylo zapotřebí jejich vztažení na 

počet obyvatel v daných krajích. Pro zhodnocení sociálních disparit bylo zapotřebí 

z jednotlivých indikátorů vytvořit jejich agregovanou podobu, pomoci bodové metody. 

 Analyzovaným obdobím byla osmiletá časová řada od roku 2005 do roku 2012. Na 

základě analýzy jsme došli k závěru, že mezi jednotlivými kraji je značná disparita, přestože 

trend regionálních disparit byl za dané období mírně konvergentní. V roce 2005 byl odstup 

nejlépe hodnoceného Prešovského kraje od posledního Trnavského kraje 98 bodů. V roce 
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2012 byl odstup snížen na 92 bodů. Nejlépe hodnoceným krajem byl opět Prešovský, ale 

Trnavský kraj vystřídal Banskobystrický kraj. Jako nejlépe hodnocený kraj, bychom na 

základě provedené analýzy, mohli určit Prešovský kraj. Jendy z nejlepších výsledků 

vykazoval téměř u všech indikátorů. Dalo by se říci, že zaostával pouze u počtu míst 

v domovech pro seniory a v počtu obyvatel pod hranicí chudoby. Na pomyslném žebříčku se 

na druhém místě umístil kraj Bratislavský. Další pořadí bylo následující – Trenčianský kraj, 

Žilinský kraj, Košický kraj, Nitranský kraj, Trnavský kraj a Banskobystrický kraj. 

 Poslední část práce byla věnována sociální politice a sociálním dávkám na Slovensku. 

Pro jejich lepší posouzení byly porovnány s vyplácením sociálních dávek v Česku. Na tomto 

srovnání nás nejvíce zaujalo to, že nárok na základní dávku, jakou je přídavek na dítě, mají 

nárok plošně všechny rodiny, bez ohledu na jejich finanční situaci a velikost příjmů. 

V porovnání i s ostatními vybranými dávkami, byly ty na Slovensku v porovnání s Českem 

vyšší a bez nastavení tolika podmínek k jejich dosažení. 
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Seznam zkratek 

NUTS – Nomenklatura územních statistických jednotek 

LAU – Místní správní jednotka 

GIS – Geografické informační systémy 

ČSFR – Česká a Slovenská Federativní Republika 

CO – oxid uhelnatý 

CO2 – oxid uhličitý 

SODB – Sčítania obyvateľov, domov a bytov 

SP – Sociální politika 
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