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ABSTRAKT 
Územný rozvoj čelí problémom v oblasti hospodárskej reštrukturalizácie, starnutia obyvateľstva, 
vyľudňovania vidieckych regiónov a malých miest, sociálneho vylúčenia a ďalších. Megatrendy 
demografickej nerovnováhy, migrácie a urbanizácie menia súčasnú spoločnosť vo viacerých smeroch. 
Migrácia obyvateľov má dosah na urbanizáciu a rozdielny rozvoj regiónov. Prevažuje mobilita z 
menej hospodársky vyspelých oblastí do hospodársky rozvinutých oblastí. Urbanizácia, zmena 
hospodárskej štruktúry a migrácia vedú k oslabovaniu a vyľudňovaniu vidieckych, 
poľnohospodárskych, priemyselných a baníckych oblastí. Problémy s vyľudňovaním sú vo viacerých 
regiónoch EÚ. Rizikom je nevyužitie a strata domáceho potenciálu rozvoja. Negatívne trendy pomáha 
riešiť územná súdržnosť, ktorá je prierezovým politickým cieľom EÚ spoločne so sociálnou a 
hospodárskou súdržnosťou. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: migrácia, mobilita, urbanizácia, vyľudňovanie, talenty 
 
 
ABSTRACT 
Territorial development faces problems in the areas of economic restructuring, aging, the 
depopulation of rural regions and small towns, social exclusion etc. The megatrends of demographic 
imbalance, migration and urbanization are changing present society in several directions. Population 
migration has an impact on urbanization and different development of regions. Mobility from less 
economically developed areas to economically developed areas prevails. Urbanization, economic 
restructuring and migration lead to weakening and depopulation of rural, agricultural, industrial and 
mining areas.There are problems with depopulation in several EU regions. The risk is the 
underutilization and loss of domestic development potential. Territorial cohesion, which is a cross-
cutting EUpolicy objective together with social and economic cohesion, helps to solve negative trends. 
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ÚVOD 
 
 Prítomnosť človeka sa prejavuje pretváraním prostredia v ktorom pôsobí. Koncentrácia 
obyvateľov na určitom území vytvára potenciál pre kvalitný život, ale i pre negatívne externality. 
Mobilita ľudí dynamizuje procesy a vedie k premene sídiel. V prípade veľkých transformačných 
procesov s výrazným dosahom hovoríme o megatrendoch. Megatrendy predstavujú významný posun 
v spoločenských, environmentálnych a ekonomických podmienkach. Svoj základ majú v 
informatizácii, využívaní vyspelých technológií, globalizácii, demografii, decentralizácii, sieťovaní, 
ekológii a pod. Competence Centre on Foresight identifikuje 14 megatrendov (EC, 2019): 
demografická nerovnováha, migrácia, urbanizácia, urýchlenie technologických zmien 
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a hyperkonektivity, meniaci sa charakter práce, príjmová polarizácia, rastúci konzumerizmus, nové 
systémy správy spoločnosti, rastúca vzácnosť zdrojov, diverzifikácia vzdelávania a učenia, zdravotné 
zaťaženie ovplyvnené nezdravým životným štýlom a znečistením prostredia, posun ekonomickej sily 
zo zavedených vyspelých ekonomík k rozvíjajúcim sa ekonomikám, klimatické zmeny a zhoršovanie 
životného prostredia, zmena bezpečnostnej paradigmy a diverzifikácia hrozieb a aktérov. Tieto 
megatrendy sú výrazné jednak sami osebe a jednak vo vzájomnom prepojení. V príspevku si bližšie 
všímame súvislosti migrácie (mobility), urbanizácie a vyľudňovania. 
 
Migrácia 
 

Megatrendy sú rôznym spôsobom prítomné v regiónoch sveta. V dôsledku demografickej 
nerovnováhy je nerovnomerný populačný vývoj vo svete i v regiónoch. V rozvojových krajinách 
prebieha vysoký populačný rast. V hospodársky vyspelých krajinách pôrodnosť klesá, avšak vďaka 
prisťahovalectvu počet obyvateľov rastie. Rozdielne prejavy a dôsledky má vnútorná a medzinárodná 
migrácia obyvateľov. Migrácia obyvateľov má dosah na urbanizáciu a rozdielny rozvoj regiónov. 
Migrácia resp. mobilita je ovplyvňovaná atraktívnosťou krajiny a sídla (dostupnosť a kvalita v oblasti 
vzdelávania, pracovných miest, kultúry, športu, bezpečnosti a životného prostredia). Postoje k migrácii 
majú dosah na ekonomický a politický vývoj v krajinách EÚ. 

Medzinárodná migrácia je komplexný fenomén, ktorý sa dotýka množstva ekonomických, 
sociálnych a bezpečnostných aspektov, ktoré ovplyvňujú každodenný život človeka v čoraz 
prepojenejšom globalizujúcom sa svete (Kačírková, 2018). Migračné vlny tu boli už v dávnejšej 
minulosti. Rímska ríša zanikla pod vplyvom nájazdov. V 4. až 7. storočí na území Európy  prebiehalo 
sťahovanie národov,  keď sa presúvali germánske, slovanské a avarské kmene. Potom prišli maďarské 
kmene. Osmanskej ríši podľahla Byzantská ríša a pod jej vplyvom prebiehala expanzia Osmanskej ríše 
z Balkánu do strednej Európy. Uhorskí králi pozývali obyvateľov z nemecky hovoriacich území, aby 
zvýšili osídlenie po tatárskom vpáde a rozvíjali ťažbu a spracovanie kovov. Prisťahovalci rozvíjali 
stredoveké mestá. Migráciu ovplyvňovali vojny, povstania, revolúcie, morové epidémie, klimatické 
zmeny a pod.1 Na prelome 19. a 20. storočia dochádza k vysťahovalectvu za prácou v severnej 
Amerike. Rozpad Rakúsko Uhorska a politický vývoj v Československu vyvolali emigračné vlny po 
rokoch1918, 1945, 1948 a 1968. Otvorenie hraníc po roku 1989 a nižšia úroveň slovenskej ekonomiky 
viedli k ďalšej vlne vysťahovalectva, ktoré je už ale spojené s návratom časti obyvateľov na 
Slovensko. 

Migračné saldo obyvateľstva za krajiny EÚ-28 bolo v roku 1992 po prvýkrát vyššie ako 
prirodzený prírastok. V roku 2011 hrubá miera migračného salda bola 1,8 na tisíc obyvateľov a hrubá 
miera prirodzeného prírastku bola 0,8 na tisíc obyvateľov.Najvyššie hrubé miery celkového pohybu 
obyvateľstva mali Cyprus, Luxembursko, Belgicko, Spojené kráľovstvo a Švédsko .Najvyššie záporné 
hrubé miery celkového pohybu obyvateľstva boli v Lotyšsku, Litve a Bulharsku (Obrázok 1). 
Z hľadiska regiónov (NUTS 3) došlo v roku 2014 z 1 341 regiónov EÚ k rastu počtu obyvateľov v 806 
regiónoch, a k úbytku v 530 regiónoch. Vysokú hrubú mieru rastu počtu obyvateľov  mali zväčša 
regióny súvisiace s hlavnými mestami a ich okolím:  Londýn, Kodaň, Dublin, Luxemburg, Viedeň, 
Štokholm a Bukurešť. Oproti tomu, v Nemecku sa regióny s rastúcou populáciou nachádzajú mimo 
hlavného mesta Berlína. V roku 2014 bolo v EÚ 217 regiónov s migračným saldom presahujúcim 8,0 
na tisíc obyvateľov, pričom cieľovými krajinami migrantov boli najmä regióny v Nemecku 
(147regiónov), Spojenom kráľovstve (26), Francúzsku (11), Rakúsku (10) a Švédsku (9). K poklesu 
počtu obyvateľov dochádza najmä v regiónoch východnej, strednej a južnej Európy(pobaltské členské 
štáty EÚ, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, vnútrozemie Grécka a Portugalska, Španielsko, stredné a 
východné Francúzsko, južné Taliansko, východné Fínsko, stredné Rakúsko, východné Nemecko, 
západné pobrežie Spojeného kráľovstva). V 801regiónoch bol počet zomretých vyšší ako počet 
narodených. Obyvateľstvo EÚ starne v dôsledku zvyšovania strednej dĺžky života pri narodení v 

                                                           
1 Pre krajiny ako Španielsko, Portugalsko, Holandsko, Veľké Británia a USA boli zdrojom presunu obyvateľov aj 
kolonializmus a otrokárstvo. 
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spojení s nízkou mierou plodnosti. Demografické zmeny majú vplyv na príjmy a výdaje verejných 
financií, penzijný a zdravotný systém. Medzi regióny, ktoré budú čeliť najväčším demografickým 
problémom, patria okrajové, vidiecke a deindustrializované regióny, v ktorých bude počet obyvateľov 
pravdepodobne klesať. Vývoj miest a vidieka je rozdielny. Väčšina mestských regiónov zaznamenáva 
rast počtu obyvateľov, zatiaľ čo počet obyvateľov v mnohých vidieckych oblastiach klesá. Všeobecne 
na populačný rast pôsobí vplyv regiónu hlavného mesta spojený s lepšími pracovnými príležitosťami 
(eurostat, 2017).Migrácia ovplyvňuje regióny nerovnomerným spôsobom. Rast urbanizácie vytvára 
tlak na riešenia v oblasti mestskej infraštruktúry. Odľahlé, vidiecke a pohraničné regióny čelia 
vyľudňovaniu, ktoré je sprievodným znakom úpadku. Potenciál pre pozitívny demografický vývoj 
majú tie vidiecke oblasti, ktoré sa nachádzajú v blízkosti prosperujúcich miest, alebo majú s nimi 
dobré dopravné spojenie (Margaras, 2019). 
 

Obrázok 1.Hrubá miera celkovej zmeny počtu obyvateľov. (regióny NUTS 3, rok 2016)  

 
Zdroj: eurostat (2018) 

 
V prípade mobility talentovaných ľudí je smerovanie podobné celkovému procesu migrácie. 

Prevažuje mobilita z menej hospodársky vyspelých krajín resp. regiónov do hospodársky vyspelých 
krajín resp. regiónov. Nedostatok príležitostí pre talentovaných ľudí v domácej krajine ja argumentom 
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proti kritickým hlasom upozorňujúcim na dôsledky znižovania domáceho tvorivého potenciálu 
vplyvom odchodu talentovaných ľudí.  Proces obehovej resp. dočasnej mobility môže stimulovať 
prenos znalostí do pôvodných krajín.  Kvalifikovaní migranti sa vracajú so získanými znalosťami do 
domovskej krajiny a môžu ich tu zužitkovať pre domáci rozvoj.  Podmienkou je, aby v domovskej 
krajine bola dostatočná absorpčná kapacita pre návrat talentov na primeranej úrovni ich zručností a 
vedomostí. (OECD, 2008) 
 
Migračné toky v SR 
 

Na začiatku 21. storočia dosiahla úhrnná plodnosť na Slovensku historicky minimálnu úroveň. 
V období 1999-2003 bola priemerná úhrnná plodnosť 1,24 dieťaťa na ženu. Až 53 okresov dosahovalo 
úhrnnú plodnosť nižšiu ako 1,3 dieťaťa na ženu. Bolo to dôsledkom proces transformácie plodnosti 
charakteristickej odkladaním a rekuperáciou plodnosti2 (Šprocha, 2016). 

 
V druhej polovici 20. storočia prevládal koncentračný typ sťahovania, keď obyvateľstvo 

smerovalo najmä do miest s dobrou ponukou pracovných príležitostí, rástla urbanizácia a vidiek sa 
postupne vyľudňoval. Vtedy existovalo šesť hlavných imigračných priestorov, ktoré tvorili najväčšie 
mestá Bratislava a Košice3, a okresy Banská Bystrica, Považská Bystrica, Martin a Veľký Krtíš. 
Vnútorná migrácia sa začala meniť na začiatku 90. rokov. Z hľadiska počtu prisťahovaných 
obyvateľov sa najatraktívnejším stal Bratislavský kraj a najmenej atraktívnym Prešovský 
kraj.(Jurčová, 2010) 

 
V roku 2011 bolo 47 okresov, kde zmena počtu obyvateľov bola viac ovplyvnená migráciou 

ako prirodzeným pohybom4,pričom v 23 okresoch bola absolútna hodnota migračného salda viac ako 
dvakrát vyššia ako absolútna hodnota prirodzeného prírastku. S výnimkou jedného mestského okresu 
Košíc a okresu Košice - okolie, boli všetky migračne ziskové okresy koncentrované v západnej časti 
Slovenska. V roku 2011 existovalo 22 okresov s kladným migračným saldom. Prevažne ide o okresy 
tvoriace širší metropolitný región Bratislavy5. Územie južného a východného Slovenska zahŕňa 27 
dlhodobo úbytkových okresov. Prírastky obyvateľstva v širšom zázemí Bratislavy celkove súvisia 
hlavne s migráciou a procesom suburbanizácie. Prírastky na severe stredného Slovenska a v západnej 
časti východného Slovenska sú výsledkom vyššej pôrodnosti. Najväčšie úbytky obyvateľstva sú v 
okresoch na južnom, strednom a východnom Slovensku a sú spôsobené kombináciou nízkej 
reprodukcie (nízka pôrodnosť, vysoká úmrtnosť) a záporného migračného salda. (Šprocha, Vaňo, 
Bleha, 2013)Migračná mapa sa výrazne mení. Zmeny v rozložení okresov, ktoré získavajú a strácajú 
v dôsledku migrácie v období 1996 – 2011 ukazuje Obrázok 2. Postupne zostala užšia skupina okresov 
najmä na juhozápade Slovenska, ktorá získavala prírastky obyvateľov vďaka domácej a zahraničnej 
migrácii.  

 
Značná časť talentovaných ľudí nenachádza v SR kvalitné pracovné miesta a dostatočné 

motivačné prostredie. Pesimistický scenár nízkej aktivizácie rozvojového potenciálu v oblastiach 
súvisiacich s inováciami, vzdelaním a technologickým rozvojom spoločnosti sa odvíja od pasívneho 
prístupu k výzvam súvisiacich so znalostnou spoločnosťou. K faktorom, ktoré zhoršujú vývoj 
v spoločnosti, patrí najmä nízky sklon firiem k realizovaniu domáceho výskumu a vývoja, 
pokračovanie trendu odchodu mladých ľudí do zahraničia a ich dlhodobého zotrvania tam. V 
podmienkach SR vláda síce vypracováva strategické dokumenty rozvoja, tie sú však neúčinné pre 
nízku schopnosť zainteresovaných aktérov implementovať potrebné opatrenia. (Brzica, Kačírková, 
Vokoun, 2017). 

                                                           
2 Pre mladšie kohorty narodené v 80. a 90. rokoch je typický model s nízkou plodnosťou v mladšom veku. Rekuperácia značí 
dobiehanie (realizáciu) odložených pôrodov, čo sa odzrkadľuje nárastom intenzity plodnosti vo vyššom veku rodičiek. 
3Vysoké migračné stratyvykazovali ich susedné okresy Bratislava – vidiek a Košice – vidiek. 
4 Pri porovnaní absolútnych hodnôt migračného salda a prirodzeného prírastku. 
5 Najvyššie migračné saldo, viac ako 30 promile, dosahuje okres Senec. 
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Obrázok 2. Migračne ziskové (červená farba) a stratové (modrá farba) okresy SR (vnútorné aj 
zahraničné sťahovanie, 1996-2011) 

 
 

Zdroj: (Šprocha, Vaňo, Bleha, 2013) 
 
 
Urbanizácia 
 

OSN publikuje odhady a projekcie mestského a vidieckeho obyvateľstva v 233 krajinách a 
oblastiach sveta s približne 1 900 mestskými sídlami, ktoré majú viac ako 300 000 obyvateľov (United 
Nations, 2019). V súčasnosti žije v mestských oblastiach 55% svetovej populácie a do roku 2050 sa 
podiel môže zvýšiť na 68%. Do mestských oblastí by tak pribudlo ďalších 2,5 mld. ľudí, pričom 
takmer 90% tohto nárastu sa uskutoční v Ázii a Afrike. Budúci nárast počtu obyvateľov miest bude 
koncentrovaný v Indii, Číne a Nigérii (budú mať 35% podiel na predpokladanom raste svetovej 
mestskej populácie medzi rokmi 2018 a 2050)6.  

Najviac urbanizovanými regiónmi v roku 2018 boli Severná Amerika (82%), Latinská 
Amerika a Karibik (81%), Európa (74%) a Oceánia (68%). Úroveň urbanizácie v Ázii sa blíži k 50%. 
Afrika zostáva väčšinou vidiecka, nakoľko v mestách žije 43% obyvateľov. 

Celosvetová vidiecka populácia dosahuje 3,4 mld. a v dôsledku urbanizácie sa predpokladá 
pokles na úroveň na 3,1 mld. Takmer 90% svetovej vidieckej populácie žije v Ázii a Afrike (India má 
893 mil.a Čína 578 mil. vidieckych obyvateľov). 

Najväčším mestom na svete je Tokio s aglomeráciou, ktoré má 37 mil. obyvateľov, po ňom 
nasleduje Nové Dillí s 29 mil., Šanghaj s 26 mil. a Mexico City a SãoPaulo, z ktorých každé má 
približne 22 mil. obyvateľov. Káhira, Bombaj, Peking a Dhaka majú okolo 20 mil. obyvateľov. 
Očakáva sa, že okolo roku 2030 bude Dillí najľudnatejším mestom na svete. Vtedy bude existovať 43 

                                                           
6Do roku 2050 sa predpokladá, že v Indii pribudne 416 mil. mestských obyvateľov, v Číne 255 mil. a v Nigérii 189 mil. 
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megamiest s viac ako 10 miliónmi obyvateľov7. Dôsledky megatrendu rýchlej urbanizácie sa budú 
koncentrovať v týchto mestách. Takmer polovica obyvateľov sveta žije v mestách s menej ako 0,5 mil. 
obyvateľmi a v nich nedochádza k extrémnym nárokom na zdroje. 

Európa má multicentrickú štruktúru a väčšina obyvateľov žije v stredne veľkých a malých 
mestách. Dôležité je vytváranie funkčných prepájaní miest a ich satelitných miest. V krajinách 
existujú rôzne typy regiónov z pohľadu osídlenia a ľudských aktivít: priemyselné, mestské, vidiecke, 
riedko osídlené, odľahlé, ostrovné, horské a pohraničné. Partnerstvo medzi mestskými a vidieckymi 
oblasťami sa musí posilňovať, pretože mestské oblasti hrajú dôležitú úlohu v rozvoji svojich 
okrajových oblastí, aby dosiahli územnú súdržnosť a vyrovnaný regionálny rozvoj. 

Aby bola urbanizácia prínosom, musí byť pre všetkých zabezpečený prístup k infraštruktúre a 
službám v oblasti bývania, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, dôstojnej práci a bezpečnosti. 
Význam veľkých miest spočíva i v tom, že vďaka koncentrácii aktérov znalostného trojuholníka sú 
príťažlivé pre talentovaných ľudí. Mestá s najvyššou úrovňou etnickej, sociálnej a sexuálnej tolerancie 
sú atraktívne pre talenty na globálnej úrovni (Brzica, Kačírková, Vokoun, 2017). 
 
Vyľudňovanie sídel 
 

Prosperita krajín, regiónov a obcí sa odvíja od ich ekonomického, ľudského a krajinno-
ekologického potenciálu. Využívanie potenciálu ľudských zdrojov predstavuje v regiónoch jeden z 
najvýznamnejších faktorov rozvoja. Kvalita ľudských zdrojov je výrazne determinovaná 
vzdelanostnou úrovňou obyvateľov, ktorá do veľkej miery formuje potenciál daného regiónu a je 
nutným predpokladom pre štruktúrne zmeny smerujúce k dosiahnutiu vyššieho štádia rozvoja (Frank, 
2014).Vyľudňovanie je opakom úspešného územného rozvoja. Vyľudňovanie poľnohospodárskych, 
priemyselných alebo baníckych oblastí je dôsledkom zmenenej hospodárskej štruktúry a 
deindustrializácie. Súvisí s procesmi migrácie a starnutia. Migrácia je dôsledkom nízkej ekonomickej 
aktivity, nedostatočnej infraštruktúry a nedostatku služiebv určitej lokalite. Na vidieku sú prejavmi 
vyľudňovanie, opustená pôda a strata biodiverzity. V oblastiach, ktoré nedosahujú primeraný 
hospodársky rozvoj, môžu byť dôvodmi takejto situácie geografická okrajová poloha, extrémne 
podmienky v oblasti životného prostredia, nedostačujúca infraštruktúra, nízky sklon k podnikaniu a 
pod. 

Vplyv hospodárskeho úpadku určitej oblasti na jej obyvateľstvo a podniky má prejavy v podobe 
straty priemyselnej štruktúry a pracovných miest, všeobecnej chudoby, demografickej zmeny, 
vysťahovalectva apod. Na osídlenie majú vplyv živelné pohromy, lebo zhoršujú problémy erózie, 
salinácie a dezertifikácie, porušujú ekosystémy a biodiverzitu, postihujú trvalo udržateľný rozvoj a 
ohrozujú sociálnu súdržnosť. Migráciu ovplyvňujú disproporcie vo vzťahu mesto – vidiek. 

Vyľudňovanie predstavuje kolaps spoločenského modelu so všetkými jeho dôsledkami pre 
obyvateľstvo a podnikateľskú štruktúru príslušnej oblasti. Kraje s negatívnym saldom sťahovania nie 
sú schopné generovať dostatočný ekonomický rast a tvorbu pracovných miest (Frank, 2014).Na 
Slovensku sú tri dlhodobo zaostávajúce mestské oblasti (Korec, Polonyová, 2011) : 

• juh stredného Slovenska (Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota a Rožňava),  
• severovýchodné Slovensko (Poprad, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Poprad a Bardejov),  
• východné Slovensko (Svidník, Humenné, Snina, Vranov nad Topľou, Michalovce a 

Trebišov). 
 
Pre zmenu negatívneho vývoja vznevýhodnených oblastiach musia existovať absorbčné 

kapacity. Týka sa to všetkých aktérov - obyvateľov, podnikateľov, občianskych aktivistov, 
samosprávy a pod. Nevýhodou malých obcí je, že samospráva má obmedzené kapacity pre riešenie 

                                                           
7V Európe sa k tejto kategórii približujú len mestá Londýn a Paríž. 



 

 41 

problémov a vytváranie podmienok pre rozvoj, čo sa prejavuje na absencii riešenia zanedbaných 
území v ich strategických dokumentoch8. 

 
Dlhodobosť problémov poukazuje na málo účinnú regionálnu politiku na úrovni štátu i EÚ. 

Dôsledkom regionálnej polarizácie je formovanie periférnych regiónov. Príkladom vyľudňovania obcí 
sú regióny na juhu stredného Slovenska - Novohrad a Gemer9. Slabá priemyselná základňa sa prejavila 
v nedostatku pracovných príležitostí a stagnácii rozvoja mnohých obcí. Talentovaní ľudia odchádzajú 
za vzdelaním a pracovnými príležitosťami, čo oslabuje miestny potenciál rozvoja. V dôsledku vzniku 
vojenského výcvikového priestoru zanikli obce Lešť, Turie Pole a rôzne lazy. Obec Selce a osada 
Suchý Bukovec zanikli kvôli ťažbe uhlia. Stavebný uzáver obmedzil rozvoj obcí Dolné Strháre a 
Modrý Kameň. Obraz vyľudnených malých obcí tvoria chátrajúce obydlia, dvory, spustnuté dedinské 
školy a fary. 

 
 Vypuklé problémy s vyľudňovaním sú vo viacerých regiónoch EÚ. Najviac vyľudnené oblasti 
sa nachádzajú v Španielsku. Od obdobia rýchlej industrializácie v 60. rokov odtiaľ odišli generácie 
obyvateľov. Sú tam stovky opustených mestečiek a obcí alebo sídla, kde zostal iba jediný obyvateľ10.  
Ide o osídlenie územia, často horského, s najnižšou hustotou v EÚ (1,63 obyvateľov na km2). Mieru 
vyľudnenia tu charakterizujú pojmom demografická púšť. Úbytkom obyvateľstva najviac trpí región 
Kastília-León. A to napriek tomu, že tu je sústredená viac ako polovica španielskeho prírodného a 
kultúrneho dedičstva monitorovaná UNESCO a OSN. (Domínguez, 2016) Región Astúria, v minulosti 
výrazne priemyselný a banícky, musel vzhľadom na úpadok lokálneho priemyslu a stratu pracovných 
miest, reagovať na zmenené podmienky a zameral sa na cestovný ruch. V rámci projektu vypracovali 
turistické značky a produkty, ktoré boli úzko späté s konceptom Astúrie a prírody (prírodný raj, 
kultúra a kultúrne bohatstvo, gastronómia, mestá a dediny, panské domy). Lorena v regióne Armejún 
je vyľudnené horské mesto. Prevažná väčšina domov a verejných priestorov je prázdna. Mesto sa 
pomaly zotavuje vďaka Združeniu priateľov Armejúnu, ktorého iniciatívy sú zamerané na 
zalesňovanie, recykláciu a využívanie udržateľnej energie. Združenie pre obmedzenie vyľudňovania 
vidieka propaguje tieto periférne oblasti a a snaží sa sem prilákať ľudí, ktorí napríklad hľadajú 
alternatívny spôsob života. Medzi mnohými problémami vystupuje zatváranie vidieckych škôl, čo 
sťažuje príchod rodín s malými deťmi. 
 

V oblasti Sliezska (Poľsko) viedla zmena hospodárstva k zatváraniu podnikov, čo malo za 
následok stratu pracovných miest a spustnutie krajiny s množstvom opustených priemyselných 
podnikov. Projekt Zabrze je zameraný na podporu cestovného ruchu v oblasti priemyselného dedičstva 
ako alternatíve k úpadku baníctva. Podobný je rozvoj upadajúceho uhoľného revíru v La Roche-en-
Ardenne (Belgicko), kde vybudovali prázdninové centrum v oblasti sociálneho cestovného ruchu. 

 
Územná súdržnosť je prierezovým politickým cieľom EÚ spoločne so sociálnou a 

hospodárskou súdržnosťou. EÚ hľadá rovnováhu medzi výdavkami určenými na podporu 
konkurencieschopnosti a výdavkami určenými na zníženie rozdielov medzi jednotlivými územiami. 
Zložitosť spočíva v požiadavke, aby sa zohľadňoval územný dosah sektorových opatrení už v štádiu 
ich prípravy. Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) má vo svojej agende aj tému oblastí 
v úpadku. EHSV vo svojich stanoviskách a Európsky parlament vo svojich uzneseniach riešia 
problematiku demografických zmien a ich dôsledky pre politiku súdržnosti (Európsky parlament, 
2011). Chýbajúce hospodárske alternatívy v oblastiach úpadku nútia obyvateľov hľadať alternatívy 
mimo svojho sídla. Vyľudňovanie poľnohospodárskych, priemyselných alebo baníckych oblastí je 
výsledkom zmenenej hospodárskej štruktúry. Zvládnutie procesu deindustrializácie a úspešné hľadanie 

                                                           
8V prípade malých miest (do 5 000 obyvateľov) len necelých 40 % sa zaoberá témou nevyužitých a zanedbaných území. 
Bariérou je aj nedostatok systémovej podpory, financií a vlastnícke vzťahy. (MDaV SR, 2019) 
9V Gemeri sú príkladom vyľudňujúcich sa sídiel Kyjatice, Ploské, Poproč, Ratkovská Suchá, Revúca, Rimavská Sobota a 
ďalšie. 
10Napr. Almazán, Valdemoro, Lorena, Sarnago a ďalšie. 
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alternatív vytvárajúcich pracovné miesta patrí k veľkým výzvam, pred ktorými stojí EÚ. Podpora 
znevýhodnených oblastí prispieva k oživeniu vidieckych oblastí, k odvráteniu odchodu obyvateľov z 
vidieka a vyľudňovaniu oblastí so znevýhodnenými podmienkami. Význam cieľa zameraného na 
udržanie poľnohospodárskej a potravinovej výroby v znevýhodnených oblastiach by mohol vzrásť, ak 
sa kvôli klimatickým zmenám znížia možnosti výroby potravín v tých častiach sveta, ktoré sú 
efektívne v súčasnosti. Takto môžu dnešné opatrenia priniesť prospech v budúcnosti. Otázkou je, či 
vyľudňovanie je pre niektoré oblasti vlastne prirodzené a v konečnom dôsledku prospešné pre 
rovnováhu v prírode. 

 
Cestovný ruch je pre oblasti v úpadku zdrojom ekonomických aktivít s veľkým potenciálom 

pre spoločenský a hospodársky rozvoj. S odvetvím cestovného ruchu sú prepojené ďalšie sektory 
hospodárstva a so svojimi záujmami sa presadzuje množstvo aktérov. Oblasti s priemyselným 
úpadkom nie sú prirodzenými turistickými oblasťami, čo sťažuje hľadanie vhodného typu cestovného 
ruchu11. Problémom odvetvia cestovného ruchu je sezónnosť, ktorá sťažuje sociálne väzby a núti ľudí 
k migrácii v určitých obdobiach roka. 

 
Informačnú bázu pre rozhodovanie pomáha vytvárať vesmírny program The Global 

Monitoring for Environment and Security (GMES) (esa, 2012). Je to iniciatíva EÚ a European Space 
Agency (ESA), ktorá rozširuje potenciál pre výrazné zlepšenie environmentálnych problémov 
v oblasti riadenie prírodných zdrojov, potravinovej bezpečnosti, biodiverzity a predpovedania kvality 
ovzdušia. Taktiež pomôže pri odhaľovaní postupnej degradácie území, čo môže prispieť k zníženiu 
rizika vyľudňovania a nežiaducej migrácii. Informácie získané zo satelitov prispievajú k lepšiemu 
pochopeniu problémov súvisiacich so zmenou klímy. Európska komisia a Komisia Africkej Únie 
podpísali 12. 6. 2018 dohodu o spolupráci s cieľom uľahčiť prístup Africkej Únie k údajom o 
pozorovaní Zeme zo satelitov Sentinel 12 v rámci programu Copernicus. Vďaka tomu bude 
monitorované územie Afriky s cieľom odhaľovať problémy na súši, v mori a v ovzduší.  
 
 
ZÁVER 
 
 Mobilita ľudí dynamizuje procesy, vedie k premene sídiel, má dosah na urbanizáciu a 
rozdielny rozvoj regiónov. Príspevok migrácie k rastu počtu obyvateľov je vyšší ako príspevok 
pôrodnosti. Populačný rast je v regiónoch, v ktorých sú hlavné mestá. Najväčším demografickým 
problémom čelia okrajové, vidiecke a deindustrializované regióny. Obavy z rastúcej mobility talentov 
majú tie krajiny, z ktorých talentovaní ľudia odchádzajú vo väčšej miere a ich návrat je neistý. Preto 
musia krajiny, regióny, sídla a firmy vytvárať podmienky, aby vznikla dostatočná absorpčná kapacita 
pre návrat talentov na primeranej úrovni ich zručností a vedomostí. Dlhodobosť problémov poukazuje 
na nižšiu účinnosť regionálnej politiky na úrovni štátov i EÚ. Na Slovensku z domácej migrácie 
najviac získava región juhozápadneho Slovenska a Košice s okolím. Dôležité je posilňovanie 
partnerstva medzi mestskými a vidieckymi oblasťami, pretože mestské oblasti hrajú významnú úlohu 
v rozvoji svojich okrajových oblastí, s cieľom dosiahnuť územnú súdržnosť a vyrovnaný regionálny 
rozvoj. Atraktívnosti vidieka pomáha dostupnosť služieb, základnej infraštruktúry, efektívne 
podnikanie, pestrosť aktivít. Oblasti bez hospodárskeho rozvoja čelia riziku vyľudňovania. 
Zaostávajúcimi oblasťami z pohľadu odchodu obyvateľov sú juh, východ a severovýchod Slovenska. 
Cestovný ruch je pre oblasti v úpadku zdrojom ekonomických aktivít s veľkým potenciálom pre 
spoločenský a hospodársky rozvoj. Vyľudňovanie je pre niektoré oblasti prirodzené a  prospešné pre 

                                                           
11Kultúrneho, historicko-priemyselného, športového, vzdelávacieho a ďalších foriem odlišných od tradičného cestovného 
ruchu. 
12Rad družíc Sentinel pre diaľkový prieskum Zeme poskytujemultispektrálne snímky s vysokým rozlíšením. Sentinel 1, 2, 3 a 
5  robia monitoring morí, pokrytia Zeme vegetáciou, sledovanie stavu poľnohospodárskych plodín, ľadovcov, dôsledkov 
katastrof (záplavy a výbuchy sopiek) a znečistenia atmosféry. Sledujú výšku morí, ich teplotu, farbu a kvalitu a znečistenie 
vody. 
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rovnováhu v prírode. Moderné technológie v podobe satelitov pomáhajú odhaľovať problémy na súši, 
v mori a v ovzduší a umožňujú vládam a ďalším subjektom reagovať na ne. Podpora znevýhodnených 
oblastí prispieva k oživeniu vidieckych oblastí, k odvráteniu odchodu obyvateľov z vidieka a 
vyľudňovaniu oblastí so znevýhodnenými podmienkami. Vznevýhodnených oblastiach však musia 
existovať absorbčné kapacity, ktoré budú uskutočňovať zmenu negatívneho trendu. 
 
 

Poďakovanie[zaradenie príspevku] 
Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA č. 2/0138/18 „Atraktivita krajiny a veľkých miest z 
hľadiska mobility talentov“. 

 
 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 
 
Brzica, D., Kačírková, M., Vokoun, J. (2017): Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej 

spoločnosti. Bratislava, EÚ SAV. 
Brzica, D., Kačírková, M.(2019): Mobilita talentovaných pracovníkov v podmienkach SR: analytický 

pohľad. Ekonomické rozhľady – EconomicReview,vol. 48., 1/2019, pp. 5-23. 
Domínguez, A. (2016): The Depopulation of Europe. 6.12.2016. Dostupné na: 

https://lacuna.org.uk/environment/the-depopulation-of-europe/ 
EC (2019): Competence Centre on Foresight – Megatrends Hub. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/knowledge4policy/foresight_en 
esa (2012): Global Monitoring for Environment and Security (GMES). Dostupné na: 

https://www.esa.int/About_Us/Ministerial_Council_2012/Global_Monitoring_for_Environme
nt_and_Security_GMES 

Európsky parlament (2011): Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. 11. 2011 o demografickej zmene 
a jej dôsledkoch pre budúcu politiku súdržnosti EÚ (2010/2157(INI). Dostupné na: 
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+20111115+ITEMS+DOC+XML+V0//SK&amp;language=SK#sdocta9 

eurostat (2017): Štatistika obyvateľstva na regionálnej úrovni. Dostupné na:  
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Archive:%C5%A0tatistika_obyvate%C4%BEstva_na_region%C3
%A1lnej_%C3%BArovni 

Eurostat(2018): Eurostat regional year book 2018. Luxembourg, Publications Office of the European 
Union. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9210140/KS-HA-18-001-EN-N.pdf/655a00cc-6789-
4b0c-9d6d-eda24d412188 

Frank, K. (2014): Analýza vybraných štruktúrnych charakteristík Slovenských regiónov. 
Workingpapers 68, EÚ SAV. Dostupné na: 

http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/265_wp68frank1.pdf 
Jurčová, D. (2010): Migračné toky v Slovenskej republike. NFOSTAT, Bratislava. Dostupné na:  

http://www.infostat.sk/vdc/pdf/migracnetoky.pdf 
Kačírková, M. (2018): Potenciálne riziká mobility vysokokvalifikovaných pracovníkov v globálnom 

prostredí. In Globálne existenciálne riziká 2018, Strix a SSŽP, Žilina. pp. 34–41. 
Korec, P., Polonyová, E. (2011): Zaostávajúce regióny Slovenska – pokus o identifikáciu a poukázanie 

na príčiny. Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 55, 2011, No. 2, pp. 165-190. 
Dostupné na: http://actageographica.sk/stiahnutie/55_2_03_Korec_Polonyova.pdf 

Margaras, V. (2019): Demographic trends in EU regions. European Parliamentary Research Service. 
Dostupné na:  

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eprs-briefing-633160-demographic-trends-eu-
regions-final.pdf 



 

 44 

MDaV SR (2019): Zisťovanie stavu a bariér zhodnocovania nevyužívaných území v intravilánoch 
miest Slovenska. Odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja MDaV SR, Bratislava. 
Dostupné na:   
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/mestsky-rozvoj-6/mestsky-
rozvoj/dokumenty/zistovanie-stavu-a-barier-zhodnocovania-nevyuzivanych-uzemi-v-
intravilanoch-miest-slovenska 

OECD (2008): TheGlobalCompetitionfor Talent: Mobility oftheHighlySkilled. OECD. 
Šprocha, B., Vaňo, B., Bleha, B. (2013): Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch Slovenskej 

republiky do roku 2035. Prognostický ústav SAV, Bratislava. Dostupné na: 
http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Prognoza_okresy_SR_2035.pdf 

Šprocha, B. (2016): Transformácia plodnosti na Slovensku v 20. a na začiatku 21. Storočia. 
Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z. v spolupráci s Centrom pre historickú demografiu a 
populačný vývoj Slovenska, FiF UK v Bratislave. Dostupné na: 
http://www.infostat.sk/vdc/pdf/transformacia.pdf 

UnitedNations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019):World 
Urbanization Prospects: The 2018 Revision (ST/ESA/SER.A/420). New York: United 
Nations. Dostupné na:  https://population.un.org/wup/ 

 
 
ADRESA AUTORA 
 
Ing. Jaroslav VOKOUN 
Ekonomický ústav SAV, Šancová 56, 811 05 Bratislava, Slovenská republika 
e-mail: jaroslav.vokoun@savba.sk 
 

 


