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7. REGIONÃ  LNE PODMIENKY A HĽADISKÃ 

7.1. Členenie regionÃ¡lnych podmienok a hľadÃsk
VÃ½chodiskovÃº situÃ¡ciu pre zabezpečenie TUR na regionÃ¡lnej a miestnej
Ãºrovni
určujÃº najmÃ¤ podmienky a hľadiskÃ¡ v rovnakÃ½ch hlavnÃ½ch
oblastiach/sfÃ©rach ako na
celoslovenskej (nadregionÃ¡lnej/nÃ¡rodnej) Ãºrovni, teda
a) kultÃºrnej,
b) sociÃ¡lnej,
c) ekonomickej,
d) environmentÃ¡lnej.
V prÃpade Slovenska je zohľadnenie regionÃ¡lnych sÃºvislostÃ TUR mimoriadne
dÃ´ležitÃ©, už
aj vďaka diverzifikovanej štruktÃºre prÃrodnÃ½ch podmienok, ktorÃ¡ patrÃ k
najpestrejšÃm v
EurÃ³pe. Diverzitu krajiny ďalej zvÃ½raznil celÃ½ rad kultÃºrnych, etnickÃ½ch,
nÃ¡boženskÃ½ch a
politickÃ½ch vplyvov, križovatky obchodnÃ½ch ciest i vojenskÃ½ch ťaženÃ.
Rok 1989 prinÃ¡ša
renesanciu takÃ½ch fenomÃ©nov, ako je sÃºkromnÃ© vlastnÃctvo, trhovÃ©
hospodÃ¡rstvo,
samosprÃ¡vna demokracia a pod., ktorÃ© prirodzene pÃ´sobia na opÃ¤tovnÃ½
nÃ¡rast vnÃºtornej
heterogenity, medziregionÃ¡lnych rozdielov, čiastočnÃº renesanciu miestnej a
regionÃ¡lnej
kultÃºry, ale aj spoločenskej stratifikÃ¡cie. Na druhej strane, masovÃ©
preberanie prvkov
zÃ¡padnej kultÃºry prispieva k zotieraniu regionÃ¡lnych i nÃ¡rodnÃ½ch špecifÃk
a k ich nahrÃ¡dzaniu
unifikovanou ”globÃ¡lnou kultÃºrou” rovnakÃ½ch reklÃ¡m, služieb,
architektÃºry, automobilizmu,
obalov a v konečnom dÃ´sledku i vzorcov sprÃ¡vania a hodnotovÃ½ch
orientÃ¡ciÃ.
Schopnosť citlivo a mÃºdro rozhodovať a voliť medzi tÃ½m, čo je nežiadÃºci
anachronizmus a
čo je naopak autentickÃ¡ nÃ¡rodnÃ¡/regionÃ¡lna/miestna hodnota
hodnÃ¡ zachovania, podpory a
rozvÃjania predstavuje jednu z najvÃ¡žnejšÃch a najaktuÃ¡lnejšÃch vÃ½ziev, s
ktorÃ½mi bude
Slovensko na ceste k TUR v najbližšÃch rokoch konfrontovanÃ©.

7.2. KultÃºrne podmienky a hľadiskÃ¡ rozvoja regiÃ³nov

MedziregionÃ¡lne rozdiely v kultÃºrnej oblasti v sÃºčasnosti ovplyvňujÃº
najmÃ¤:
• Ãºroveň sociÃ¡lneho, ekonomickÃ©ho rozvoja regiÃ³nu a Ãºroveň sektoru
služieb,
• charakter a intenzita kapitÃ¡lovÃ½ch vstupov do regiÃ³nu,
• miera nezamestnanosti a predpoklady na jej riešenie,
• kapacita, kvalita a aktivita ľudskÃ©ho potenciÃ¡lu ako hlavnÃ©ho

rozvojovÃ©ho faktora,
• priestorovÃ¡ pozÃcia regiÃ³nu.
VÃ½sledkom obnovenia obecnÃ©ho zÃ¡kladu sÃdelnej štruktÃºry je vytvorenie
podmienok na
posilnenie sociÃ¡lneho kapitÃ¡lu, ktorÃ½ predstavuje kombinÃ¡ciu hustoty
občianskych aktivÃt,
www.environet.sk Strana 2 z 59

NÃ¡rodnÃ¡ stratÃ©gia TUR – IV. časť
združenÃ a subjektov, hustotu sietÃ a komunikÃ¡cie, hustotu spoločenskÃ½ch
noriem a Ãºroveň
dÃ´very v komunite, sÃdle, či regiÃ³ne.
AplikÃ¡cia analytickÃ½ch poznatkov a zÃ¡sad TUR pre oblasť kultÃºrnych
zdrojov do
regionÃ¡lnej mierky by sa mala odvodiť od realizÃ¡cie kultÃºrnej, historickej a
spoločenskej
topografie (KHST) spracovanej pre všetky regiÃ³ny Slovenska. Na zÃ¡klade
takto spracovanÃ©ho
prieskumu a poznania javov a vecÃ hmotnÃ©ho a nehmotnÃ©ho charakteru sa
vytvÃ¡ra
kvalifikovanÃ½ zÃ¡klad pre vyhodnocovanie lokÃ¡lnych zdrojov, stanovovanie
limitov a
rozvojovÃ½ch potenciÃ¡lov z hľadiska TUR. NÃ¡slednou aplikÃ¡ciou takto zÃskanÃ½ch skÃºsenostÃ a
ich vyhodnotenia je možnÃ© ich zapracovať do konkrÃ©tnych politÃk,
ÃºzemnÃ½ch a rozvojovÃ½ch
plÃ¡nov, ktorÃ© budÃº založenÃ© na smerovanÃ k TUR.
Všetky regiÃ³ny majÃº určitÃ© rozvojovÃ© predispozÃcie, avšak tieto sÃº
rozdielne (niektorÃ© iba
latentnÃ©, inÃ© reÃ¡lne). Zvyčajne ide o kvalitnÃ© prÃrodno-rekreačnÃ©
podmienky a kultÃºrnohistorickÃ©
zaujÃmavosti. Vzhľadom na rad ohraničenÃ tÃ½chto regiÃ³nov
(zložitÃ¡ dostupnosť,
nedostatok ubytovacÃch kapacÃt, slabšia Ãºroveň zariadenÃ a služieb),
vÃ¤čšina z nich nie je
zatiaľ schopnÃ¡ efektÃvne ich využÃvať. InÃ½m vÃ½znamnÃ½m problÃ©mom
je nedostatok bytov
alebo naopak neatraktivita voľnÃ½ch bytov a sÃºčasnÃ½ stav bytovÃ©ho
fondu. VoľnÃ½ bytovÃ½ fond
v problÃ©movÃ½ch regiÃ³noch je zatiaľ neatraktÃvny, vzhľadom na
problÃ©my regiÃ³nov. NelÃ¡ka
najmÃ¤ mladÃº generÃ¡ciu, ktorÃº by z hľadiska rozvoja svojich potenciÃ¡lov
tieto regiÃ³ny
potrebovali. ĽudskÃ½ potenciÃ¡l je ťažiskovÃ½m faktorom rozvoja každÃ©ho
sÃdelnÃ©ho a
ÃºzemnÃ©ho spoločenstva. Tento potenciÃ¡l rozhoduje o využÃvanÃ
ostatnÃ½ch potenciÃ¡lov sÃdla či
Ãºzemia (vzťah ku kapitole č. 7 AGENDY 21). Z toho vyplÃ½va, že istÃ¡ kapacita
(početnosť)
ľudskÃ½ch zdrojov vytvÃ¡ra v značnej miere rozvojovÃ½ rÃ¡mec sÃdelnÃ©ho
organizmu, podmienky
na život, prÃ¡cu, voľnÃ½ čas, vzdelÃ¡vanie, zdravotnÃcke a sociÃ¡lne služby.
Najviac opustenÃ½ch, nevyužitÃ½ch a havarijne poškodenÃ½ch historickÃ½ch

objektov sa
paradoxne nachÃ¡dza v regiÃ³noch, kde je najvyššia nezamestnanosť (napr.
Spiš, Šariš, Gemer,
Orava, okolie Prievidze). Z analÃ½zy Ãºdajov ÃºstrednÃ©ho zoznamu
kultÃºrnych pamiatok SR
vyplÃ½va, že zhruba 2500 kultÃºrnych pamiatok sa nachÃ¡dza v narušenom
stave a takmer 700 je
v dezolÃ¡tnom stave. Tieto objekty sa regionÃ¡lne nachÃ¡dzajÃº vo všetkÃ½ch
častiach nÃ¡šho
Ãºzemia. PredstavujÃº tak potenciÃ¡lne stavebnÃ© objekty a stavebnÃ½ fond
pre tisÃcky pracovnÃ½ch
prÃležitostÃ v stavebnÃctve, službÃ¡ch a podnikanÃ (vrÃ¡tane cestovnÃ©ho
ruchu). PredstavujÃº
vÃ½znamnÃ½ faktor miestneho a regionÃ¡lneho rozvoja z hľadiska TUR,
nakoľko ide o
zhodnocovanie pÃ´vodnÃ½ch, originÃ¡lnych historickÃ½ch štruktÃºr s
uplatnenÃm prevažne
tradičnÃ½ch a miestnych materiÃ¡lov (drevo, piesok, štrk, tehly, kameň,
vÃ¡pno) a domÃ¡cej
materiÃ¡lovej zÃ¡kladne (technolÃ³gie, vnÃºtornÃ© vybavenie a pod.).
Pri identifikÃ¡cii regiÃ³nov v procese decentralizÃ¡cie verejnej sprÃ¡vy bolo
uplatnenÃ©
kritÃ©rium hodnotenia doterajšieho vÃ½voja ÃºzemnÃ©ho a sprÃ¡vneho
usporiadania Ãºzemia
Slovenska a stabilita hranÃc jednotlivÃ½ch ÃºzemnÃ½ch a sprÃ¡vnych celkov
vyššieho a nižšieho
rÃ¡du. Na zÃ¡klade historickej analÃ½zy je možnÃ© konštatovať, že
prirodzenÃ© regiÃ³ny (danÃ©
geografickÃ½m členenÃm terÃ©nu a prÃrodnÃ½mi podmienkami) sa začali
formovať už v 9. storočÃ.
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ZÃ¡kladnÃ¡ štruktÃºra regiÃ³nov sa sformovala v obdobÃ 13.-14. storočia.
Vykazovala vysokÃº
stabilitu svojho ohraničenia a vnÃºtornÃ©ho členenia. Zachovala sa prakticky
až do roku 1922 a
aj v ďalšom obdobÃ predstavovala jeden zo zÃ¡kladnÃ½ch prvkov vÃ½stavby
jednotlivÃ½ch
modelov ÃºzemnÃ©ho a sprÃ¡vneho členenia až po sÃºčasnosť. JednÃ½m z
prejavov vysokej
stability historicky sformovanÃ½ch regiÃ³nov je i formovanie regionÃ¡lnych
združenÃ miest a
obcÃ po roku 1990, keď sa obnovila miestna samosprÃ¡va. Hodnotenie stability
ÃºzemnÃ©ho a
sprÃ¡vneho členenia na ÃºzemÃ SR preukÃ¡zalo priamu Ãºmeru stability resp.
nestability
jednotlivÃ½ch modelov členenia verejnej sprÃ¡vy s mierou rešpektovania
historicky sformovanej
regionÃ¡lnej štruktÃºry.
V rÃ¡mci reformy verejnej sprÃ¡vy boli uznesenÃm vlÃ¡dy schvÃ¡lenÃ©
nasledujÃºce ÃºzemnÃ©
usporiadanie veľkÃ½ch ÃºzemnÃ½ch celkov (VÃšC), ktorÃ© rešpektuje

jestvovanie vyššÃch
sÃdelnÃ½ch štruktÃºr - ťažÃsk osÃdlenia a urbanizačnÃ½ch osÃ: VÃšC
Bratislava, TrnavskÃ½,
Nitriansky, Trenčiansky, ŽilinskÃ½, Liptovsko - oravsko - turčiansky,
ZvolenskÃ½, Gemersko –
novohradskÃ½, SpišskÃ½, ŠarišskÃ½, Košicko – abovskÃ½, ZemplÃnsky.

7.3. SociÃ¡lne podmienky a hľadiskÃ¡ rozvoja regiÃ³nov

CelkovÃ½ rozvoj ľudskÃ½ch zdrojov regiÃ³nov Slovenska je danÃ½ kultÃºrnym
vÃ½vojom
regiÃ³nov, ich prÃrodnÃ½mi podmienkami a ekonomickou charakteristikou. Na
zÃ¡klade toho sa
vyprofilovali aj regionÃ¡lne rozdiely v zÃ¡kladnÃ½ch sociÃ¡lnych ukazovateľoch.
Podiel mestskÃ©ho obyvateľstva ako ukazovateľ vÃ½voja sÃdelnÃ½ch
procesov poukazuje na
formovanie a koncentrÃ¡ciu sÃdelnej štruktÃºry obyvateľstva na Slovensku,
ktorej zÃ¡klady
siahajÃº až do ranÃ©ho stredoveku. K 31.12. 1998 bol najvyššÃ podiel
mestskÃ©ho obyvateľstva v
mestskÃ½ch okresoch Bratislavy a KošÃc (100%). RelatÃvne vysokÃ½ podiel
mestskÃ©ho
obyvateľstva (od 70,0 do 74,9%) je v okresoch BanskÃ¡ Bystrica, Zvolen, Ilava
a Detva. Medzi
okresmi so 60 až 70 percentnÃ½m podielom mestskÃ©ho obyvateľstva sÃº na
jednej strane okresy,
ktorÃ½ch jadrÃ¡ tvoria veľkÃ© mestÃ¡ (Prešov, Poprad, Martin. Žilina, TrenčÃn)
a na druhej strane
okresy s menšÃmi mestami. NajnižšÃ podiel mestskÃ©ho obyvateľstva je v
okresoch, ktorÃ©
tvoria zÃ¡zemie dvoch najvÃ¤čšÃch miest SR (Malacky, Senec,
DunajskÃ¡ Streda, Košice okolie), ďalej v geograficky marginÃ¡lnych okresoch severnÃ©ho Slovenska
(Bytča, Čadca,
KysuckÃ© NovÃ© Mesto, NÃ¡mestovo a TrstenÃ¡), v severnej časti
vÃ½chodnÃ©ho Slovenska
(Kežmarok, StarÃ¡ Ľubovňa, Sabinov, Bardejov) a v nesÃºvislom pÃ¡se
južnÃ½ch okresov
(Galanta, Šaľa, NovÃ© ZÃ¡mky, Levice, Krupina, VeľkÃ½ KrtÃš, PoltÃ¡r,
RimavskÃ¡ Sobota,
Rožňava a Trebišov).
Index veku - najpriaznivejšia situÃ¡cia je vo vÃ½chodoslovenskom regiÃ³ne a v
severnej časti
strednÃ©ho Slovenska (najmÃ¤ Orava a Kysuce), kde podiel predproduktÃvneho obyvateľstva k
poproduktÃvnemu je zvÃ¤čša vyššÃ ako 120/100.
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StrednÃ¡ dĺžka života žien je najnižšia v zÃ³ne južnÃ½ch okresov od Dunajskej
Stredy až po
Trebišov, kde zvÃ¤čša dosahuje maximÃ¡lne hodnoty 75 rokov. Naopak,
najvyššia je v
okresoch severnej polovice Slovenska, kde dosahuje 77 rokov a viac.
StrednÃ¡ dĺžka života mužov je všeobecne vyššia v severnej polovici Slovenska.

Najnižšie
hodnoty dosahuje v okresoch Levice, Žiar nad Hronom, VeľkÃ½ KrtÃš, Lučenec,
RimavskÃ¡
Sobota, Rožňava, Trebišov, Michalovce a Čadca (pod 67 rokov).
Podľa počtu registrovanÃ½ch trestnÃ½ch činov je najvyššia kriminalita v
Bratislave a
Košiciach a v okresoch Piešťany, Martin, BanskÃ¡ Bystrica, Zvolen, a Lučenec,
kde dosahuje
hodnoty viac ako 20 trestnÃ½ch činov na 1000 obyvateľov. Naopak, najnižšia
Ãºroveň
kriminality je v okresoch TrstenÃ¡, Skalica, NovÃ© ZÃ¡mky a v severnej časti
vÃ½chodoslovenskÃ©ho regiÃ³nu (Kežmarok, StarÃ¡ Ľubovňa, Sabinov,
Bardejov, Stropkov a
Medzilaborce), kde je menej ako 10 trestnÃ½ch činov na 1000 obyvateľov. V 71
okresnÃ½ch
mestÃ¡ch (necelÃ¡ polovica obyvateľov SR) sa sÃºstreďuje takmer 94,4%
nÃ¡silnej kriminality,
97,6% majetkovej kriminality a takmer 98% celkovej kriminality v SR.
RegionÃ¡lne rozdiely miery nezamestnanosti hovoria v neprospech
vÃ½chodoslovenskÃ©ho
a juhoslovenskÃ©ho regiÃ³nu. PriemernÃ¡ miera nezamestnanosti je tam
dlhodobo vysokÃ¡. V
roku 1999 s vÃ½nimkou KošÃc presahovala vo všetkÃ½ch okresoch hranicu
16% (najvyššia v
okresoch RevÃºca - 34,9%, RimavskÃ¡ Sobota 37,0%, VeľkÃ½ KrtÃš 31,8%,
Stropkov 30,1%),
Rožňava 32,6%, Sobrance 31,1%, Trebišov 32,6%). Najnižšia bola v zÃ¡padnej
časti
Slovenska a vo veľkomestÃ¡ch (Bratislava, Košice). Tempo rastu počtu
nezamestnanÃ½ch a
priemernej miery nezamestnanosti je rÃ½chle (1997 - 12,97%, 1998 - 14,69%,
1999 - 18,39%,
mÃ¡j 2000 - viac ako 20%). NepriaznivÃ½ vÃ½voj nezamestnanosti a
prehlbovanie jej
regionÃ¡lnych disparÃt je alarmujÃºci. Rozdiel v Ãºrovni nezamestnanosti medzi
zÃ¡padnou a
vÃ½chodnou časťou Slovenska je vysvetliteľnÃ½ ako dÃ´sledok pÃ´sobenia
viacerÃ½ch faktorov
(relatÃvna geografickÃ¡ poloha s ohľadom na centrÃ¡ ekonomickÃ©ho rastu,
podiel zamestnanosti
v jednotlivÃ½ch sektoroch nÃ¡rodnÃ©ho hospodÃ¡rstva, vzdelanostnÃ¡ a
etnickÃ¡ štruktÃºra
regionÃ¡lnej populÃ¡cie, regionÃ¡lna podnikateľskÃ¡ aktivita a jej
diverzifikovanosť, Ãºroveň
infraštruktÃºry).
EkonomickÃ¡ a sociÃ¡lna štatistika umožňuje agregÃ¡ciu ukazovateľov miery
nezamestnanosti, sociÃ¡lnej odkÃ¡zanosti a priemernej mzdy. Tieto priamo
alebo nepriamo
indikujÃº mieru chudoby. V troch okresoch vÃ½chodnÃ©ho Slovenska
(Medzilaborce, Sobrance
a Gelnica) dosahujÃº všetky tri sledovanÃ© charakteristiky veľmi nepriaznivÃ©
hodnoty.

NepriaznivÃ© hodnoty prvÃ½ch dvoch charakteristÃk vykazujÃº okresy
RimavskÃ¡ Sobota,
Rožňava, SpišskÃ¡ NovÃ¡ Ves a Trebišov. Z aspektu druhÃ©ho a tretieho
ukazovateľa je najmenej
priaznivÃ¡ situÃ¡cia v okresoch Krupina, RevÃºca, VeľkÃ½ KrtÃš, Bardejov,
Kežmarok, Levoča,
Sabinov, Snina, SvidnÃk, Vranov nad Topľou, Stropkov a PoltÃ¡r. RegiÃ³ny
chudoby sa
vyznačujÃº vÃ½raznÃ½m rastom dlhodobo nezamestnanÃ½ch, nÃ¡rastom
počtu sociÃ¡lne
odkÃ¡zanÃ½ch, nÃzkym prÃjmom ekonomicky aktÃvneho obyvateľstva,
slabÃ½m priemyslom a
službami, vyššÃm zastÃºpenÃm obyvateľov zamestnanÃ½ch v
poľnohospodÃ¡rstve a absenciou
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modernej infraštruktÃºry. Ãšroveň chudoby je priestorovo
diferencovanÃ¡ (vÃ½razne vyššia vo
vidieckych perifÃ©rnych oblastiach a vyššia vo vÃ½chodnej časti krajiny).
EkonomickÃ¡ slabosť
slovenskÃ©ho vidieka v porovnanÃ s industrializovanÃ½mi oblasťami vedie ku
vzniku novej
chudoby, spojenej s vysokou mierou nezamestnanosti určitÃ½ch sociÃ¡lnych
skupÃn a vysokou
zÃ¡vislosťou na sociÃ¡lnych prÃjmoch.
VzdelanostnÃ¡ Ãºroveň obyvateľstva je takisto regionÃ¡lne diferencovanÃ¡.
ÃšplnÃ©
stredoškolskÃ© vzdelanie dosiahlo v roku 1998 spolu 62,3% z celkovÃ©ho
počtu obyvateľov vo
veku nad 17 rokov, vysokoškolskÃ© vzdelanie dosiahlo 13,3% 22-ročnÃ½ch a
staršÃch
obyvateľov. VÃ½razne nadpriemernÃ¡ Ãºroveň vzdelanosti je v Bratislave a
Košiciach,
nadpriemernÃ© hodnoty dosahujÃº najmÃ¤ okresy s vysokoškolskÃ½mi
centrami (napr. BanskÃ¡
Bystrica, Martin, Žilina, Nitra). Najnižšie hodnoty vzdelanosti dosahujÃº
geograficky
marginÃ¡lne, vzdelÃ¡vacou infraštruktÃºrou nie vždy dostatočne saturovanÃ©
oblasti severnÃ©ho,
južnÃ©ho a vÃ½chodnÃ©ho Slovenska (napr. Čadca, StarÃ¡ Ľubovňa,
Bardejov, DunajskÃ¡ Streda,
Galanta, KomÃ¡rno, NovÃ© ZÃ¡mky, VeľkÃ½ KrtÃš, RimavskÃ¡ Sobota,
Rožňava, Košice-vidiek,
Trebišov).
Na zÃ¡klade vyššie uvedenÃ½ch skutočnostÃ je zrejmÃ©, že aj index
ľudskÃ©ho rozvoja (Human
Development Index - HDI, pozri kapitola 3.8.) vykazuje pre regiÃ³ny Slovenska
značnÃ©
rozdiely. Pre Ãºzemie Slovenska boli vypracovanÃ© viacerÃ© nÃ¡rodnÃ©
sprÃ¡vy o ľudskom rozvoji,
ktorÃ© tieto rozdiely vyhodnocujÃº (poslednÃ¡ z roku 1999). Porovnanie
jednotlivÃ½ch regiÃ³nov

vychÃ¡dza zo sÃºčtu bodovÃ©ho hodnotenia dosiahnutÃ©ho v jednotlivÃ½ch
ukazovateľoch (3
zÃ¡kladnÃ© okruhy - žiť dlhÃ½ a zdravÃ½ život, zÃskavať vzdelanie, mať prÃstup k prostriedkom
potrebnÃ½m na primeranÃ½ životnÃ½ štandard a celkovo viac ako 20
ukazovateľov). Podľa
nÃ¡rodnej sprÃ¡vy je sÃºčasnÃ½ stav na Slovensku charakterizovanÃ½
značnÃ½mi rozdielmi medzi
jednotlivÃ½mi regiÃ³nmi Slovenska - či už v zmysle dosiahnutej životnej
Ãºrovne, bohatstva,
ekonomickÃ©ho a ľudskÃ©ho potenciÃ¡lu, alebo predpokladov ďalšieho
rozvoja.
Na zÃ¡klade poradia v uvedenÃ½ch ukazovateľoch bolo stanovenÃ©
vÃ½slednÃ© hodnotenie
jednotlivÃ½ch krajov Slovenska a určenÃ© bolo ich nasledovnÃ© poradie:
BratislavskÃ½, TrnavskÃ½,
Trenčiansky, Nitriansky, KošickÃ½, ŽilinskÃ½ a BanskobystrickÃ½, PrešovskÃ½
kraj.
Kraje boli potom zatriedenÃ© do troch skupÃn, pričom bol bližšie
charakterizovanÃ½
dosiahnutÃ½ stav ľudskÃ©ho rozvoja (pozri tabuľka č. 64).
Bratislava a jej zÃ¡zemie mÃ¡ na ÃºzemÃ Slovenska vÃ½nimočnÃ© postavenie,
pričom vyššia
kvalita života je podmienenÃ¡ najmÃ¤ ekonomickÃ½m potenciÃ¡lom tohto
regiÃ³nu. BratislavskÃ½
kraj vykazuje totiž aj vysokÃ© hodnoty negatÃvnych aspektov ľudskÃ©ho
rozvoja, akÃ½mi sÃº
kriminalita, znečistenia ovzdušia, čo možno považovať za dÃ´sledok veľmi
vysokej
koncentrÃ¡cie ľudskÃ½ch aktivÃt v tomto regiÃ³ne.
FenomÃ©n hlavnÃ©ho administratÃvneho, hospodÃ¡rskeho a kultÃºrneho
centra štÃ¡tu Bratislavy,
ako aj efekt susedstva s RakÃºskom ako členom EÃš a susedstvo s Českou
republikou sa
prejavuje v najvyššÃch hodnotÃ¡ch podmienok ľudskÃ©ho rozvoja - za
BratislavskÃ½m regiÃ³nom
nasledujÃº susediace regiÃ³ny TrnavskÃ©ho, Trenčianskeho a Nitrianskeho
kraja. Naopak, na
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najnižšej priečke sa nachÃ¡dza najvzdialenejšÃ PrešovskÃ½ kraj a nebyť mesta
Košice, s
najvÃ¤čšou pravdepodobnosťou by sa k nemu približoval aj KošickÃ½ kraj.
Tab.č. 64 - RegionÃ¡lna kvalita života v krajoch SR
Poradie Kraj Obyvateľ.
(% z celku)

Podmienky ľudskÃ©ho rozvoja
Najrozvinu
tejšÃ regiÃ³n
1. BratislavskÃ½
11,5
1. RegiÃ³n s dobrÃ½mi podmienkami pre

zdravÃ½ a dlhÃ½ život, s rozvinutou sieťou
školskÃ½ch a vzdelÃ¡vacÃch zariadenÃ a silnÃ½m
ekonomickÃ½m potenciÃ¡lom zvyšujÃºcim
životnÃº Ãºroveň vysoko nad priemer
Slovenskej republiky
RozvinutÃ©
regiÃ³ny
2. TrnavskÃ½
21,5
2. RegiÃ³n s priemernÃ½mi podmienkami pre
dlhÃ½ a zdravÃ½ život, dobrÃ½m prÃstupom k
vzdelÃ¡vacÃm kapacitÃ¡m a rozvinutÃ½mi
podmienkami pre dosiahnutie primeranej
životnej Ãºrovne.
3. Trenčiansky 3. RegiÃ³n s dobrÃ½mi podmienkami pre
možnosť žiť zdravÃ½ a dlhÃ½ život,
priemernÃ½mi možnosťami vzdelÃ¡vania a
rozvinutou životnou Ãºrovňou.
4. Nitriansky 4. RegiÃ³n s dobrÃ½mi podmienkami pre dlhÃ½
a zdravÃ½ život, dobrÃ½m prÃstupom k
vzdelÃ¡vaniu, avšak porovnateľne nižšou
životnou Ãºrovňou prameniacou z nÃzkej
ekonomickej sily.
5. KošickÃ½ 5. RegiÃ³n s menej vhodnÃ½mi podmienkami
pre zdravÃ½ a dlhÃ½ život, s priemernÃ½mi
vzdelÃ¡vacÃmi kapacitami a rozvinutÃ½m
ekonomickÃ½m potenciÃ¡lom predovšetkÃ½m
zÃ¡sluhou krajskÃ©ho mesta Košice.
Menej
rozvinutÃ©
regiÃ³ny
6. ŽilinskÃ½ 67,0 6. RegiÃ³n s dobrÃ½mi podmienkami pre dlhÃ½
a zdravÃ½ život, priemernÃ½mi možnosťami
vzdelÃ¡vania a podpriemernou hospodÃ¡rskou
silou a kÃºpyschopnosťou obyvateľstva.
7. BanskobystrickÃ½ 7. RegiÃ³n s menej vhodnÃ½mi podmienkami
pre zdravÃ½ a dlhÃ½ život, dobrÃ½mi
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možnosťami vzdelÃ¡vania a priemernou
životnou Ãºrovňou podľa vybranÃ½ch
ekonomickÃ½ch obyvateľov.
8. PrešovskÃ½ 8. RegiÃ³n s veľmi dobrÃ½mi podmienkami
pre dlhÃ½ a zdravÃ½ život avšak porovnateľne
nÃzkym edukatÃvnym potenciÃ¡lom a
najnižšou ekonomickou vÃ½konnosťou a
kÃºpnou silou.
Zdroj: Vagač, L., ed., 1999
Z uvedenÃ½ch vÃ½sledkov je zrejmÃ©, že sÃºčasnÃ½ stav rozvoja ľudskÃ½ch
zdrojov ako zÃ¡kladnÃ½
predpoklad TUR na ÃºzemÃ Slovenska z regionÃ¡lneho aspektu nie je
priaznivÃ½ vzhľadom k

pretrvÃ¡vajÃºcim (a dokonca prehlbujÃºcim sa) regionÃ¡lnym disparitÃ¡m.

7.4. EkonomickÃ© podmienky a hľadiskÃ¡ rozvoja regiÃ³nov

Rovnako ako v prÃpade ostatnÃ½ch podmienok a hľadÃsk, aj v rÃ¡mci
ekonomiky mÃ¡ na
Slovensku regionÃ¡lny rozmer vÃ½znamnÃ© postavenie.
Z hľadiska vÃ½konnosti ekonomiky mÃ¡ osobitnÃ© postavenie BratislavskÃ½
kraj. Jeho
ekonomickÃ¡ sila je dÃ´sledkom takÃ©ho spolupÃ´sobenia extenzÃvnych a
intenzÃvnych faktorov,
ktorÃ© mÃ¡ za nÃ¡sledok, že produktivita tohto kraja mÃ¡ dominantnÃ©
postavenie vo všetkÃ½ch
odvetviach nÃ¡rodnÃ©ho hospodÃ¡rstva okrem poľnohospodÃ¡rstva. Na
ÃºzemÃ tohto kraja sa
vytvÃ¡ra viac než 33% HDP a umiestňuje sa v ňom viac ako 60% investÃciÃ
alokovanÃ½ch v SR.
Za Bratislavou nasledujÃº z hľadiska ekonomickej vÃ½konnosti TrnavskÃ½ a
BanskobystrickÃ½
kraj. V tÃ½chto dvoch krajoch (najmÃ¤ však v Trnavskom) za poslednÃ©
obdobie
najdynamickejšie rÃ¡stlo pÃ´sobenie intenzÃvnych faktorov ekonomickej
vÃ½konnosti, sÃºvisiace s
rastom pridanej hodnoty v rÃ¡mci ekonomickÃ½ch aktivÃt rozvÃjanÃ½ch na
ÃºzemÃ krajov. StrednÃº
ekonomickÃº vÃ½konnosť majÃº Trenčiansky a KošickÃ½ kraj, kde napriek
relatÃvne vysokÃ©mu
objemu produkcie je relatÃvne nÃzky podiel pridanej hodnoty. TÃ½ka sa to
najmÃ¤ KošickÃ©ho
kraja, kde vÃ½konnosť dÃ´chodkovÃ½ch procesov je najnižšia spomedzi
všetkÃ½ch krajov SR.
NÃzku ekonomickÃº vÃ½konnosť majÃº Nitriansky a ŽilinskÃ½ kraj a najnižšiu
PrešovskÃ½ kraj. V
prÃpade posledne menovanÃ©ho kraja je to vÃ½sledok takÃ©ho spolupÃ
´sobenia extenzÃvnych a
intenzÃvnych faktorov ekonomickej vÃ½konnosti, kde ani vysokÃ½ podiel
pridanej hodnoty
nestačÃ vyvÃ¡žiť extrÃ©mne nÃzky podiel produkcie spojenÃ½ s hlbokou
podkapitalizÃ¡ciou kraja,
ktorÃ¡ ani v poslednom obdobÃ nezaznamenala vÃ½raznÃ© zlepšenie. V prÃpade Nitrianskeho a
ŽilinskÃ©ho kraja je problÃ©m podobnÃ½ ako v prÃpade Trenčianskeho a
KošickÃ©ho kraja, len
podiel pridanej hodnoty je ešte nižšÃ, a to napriek miernemu nÃ¡rastu pÃ
´sobenia
intenzifikačnÃ½ch faktorov ekonomickej vÃ½konnosti v poslednom obdobÃ.
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Z hľadiska vÃ½konnosti priemyselnej vÃ½roby mÃ¡ vedÃºce postavenie
BratislavskÃ½ kraj,
nasledovanÃ½ KošickÃ½m a Trenčianskym krajom. Na tieto 3 kraje v roku 1998
pripadalo viac
ako 56% priemyselnej vÃ½roby (BratislavskÃ½ kraj 319,5 tis. Sk/obyv.,
PrešovskÃ½ kraj: 58,9 tis.

Sk/obyv.).
Aj z hľadiska objemu stavebnej produkcie mÃ¡ dominantnÃ© postavenie
BratislavskÃ½ kraj
pred ŽilinskÃ½m a KošickÃ½m. NajmenšÃ podiel stavebnej produkcie na
obyvateľa mÃ¡
Nitriansky kraj (38 tis. Sk/obyv. ku 8,3 tis. Sk/obyv.).
Čo sa tÃ½ka trhovÃ½ch služieb je rozdiel medzi najvÃ½konnejšÃm
BratislavskÃ½m krajom a
najslabšÃm PrešovskÃ½m krajom viac než 1300% (90,4 tis. Sk/obyv. ku 6,9 tis.
Sk/obyv. v
tržbÃ¡ch a službÃ¡ch za rok 1998). V regiÃ³noch s malou ekonomickou
vÃ½konnosťou a menej
rozvinutou technickou a sociÃ¡lnou infraštruktÃºrou prevlÃ¡dajÃº netrhovÃ©
služby, ktorÃ© na
rozdiel od trhovÃ½ch negenerujÃº hospodÃ¡rsky zisk v takom rozsahu ako
trhovÃ© (z hľadiska
TUR však mÃ´žu predstavovať inÃ© prÃnosy).
DominantnÃ© postavenie BratislavskÃ©ho kraja je zrejmÃ© aj z prehľadu
podielu krajov SR na
exporte, kde tento kraj generoval až 46% exportu oproti cca 5%, ktorÃ©
pripadali na PrešovskÃ½
kraj (176 mld. Sk oproti 21,7 mld. Sk v bežnÃ½ch cenÃ¡ch). Za BratislavskÃ½m
krajom
nasledovali KošickÃ½, Trenčiansky a BanskobystrickÃ½.
Aj Ãºdaje o novÃ½ch podnikateľskÃ½ch aktivitÃ¡ch, reprezentovanÃ½ch v
prvom rade malÃ½mi a
strednÃ½mi podnikmi potvrdzujÃº vÃ½razne osobitnÃº pozÃciu
BratislavskÃ©ho kraja. Za nÃm
nasleduje TrnavskÃ½ a Nitriansky kraj.
Z hľadiska cezhraničnÃ½ch vplyvov na ekonomickÃ½ rozvoj jestvujÃº rozdielne
podmienky v
zÃ¡padnej a vÃ½chodnej časti Slovenska. Na jednej strane je to blÃzkosť krajiny
s rozvinutou
ekonomikou (RakÃºsko) a na druhej strane krajiny s tzv. tranzitÃvnou
ekonomikou (Česko,
Poľsko, Maďarsko) a samostatne Ukrajina, pričom ekonomickÃ¡ spoluprÃ¡ca s
technologicky
vyspelejšÃmi ekonomikami v tejto etape oveľa viac prospieva rozvoju podnikov,
ako
spoluprÃ¡ca vÃ½chod-vÃ½chod, predovšetkÃ½m z dÃ´vodu transferu
technolÃ³giÃ, znalostÃ, investÃciÃ,
obchodnÃ½ch prÃležitostÃ i cezhraničnej mobility pracovnÃ½ch sÃl.
Skutočnosť, že rozvoju či aspoň Ãºdržbe a modernizÃ¡cii infraštruktÃºry sa v
uplynulom
obdobÃ nevenovala na Slovensku dostatočnÃ¡ pozornosť, mala nepriaznivÃ½
dopad na
nerovnomernosť rozmiestňovania ekonomickÃ½ch aktivÃt najmÃ¤ vo vÃ¤zbe
na dopravu.
Charakter vzťahu medzi rastom produktivity prÃ¡ce a miezd je regionÃ¡lne
diferencovanÃ½
a okrem Ãºrovne produktivity prÃ¡ce zÃ¡visÃ od regionÃ¡lnych špecifÃk.
EkonomickÃ¡ vÃ½konnosť

regiÃ³nu mÃ´že trvalo rÃ¡sť iba vtedy, ak rastie produktivita prÃ¡ce na jeho
ÃºzemÃ a tento rast je
vÃ¤čšÃ, než je rast miezd. TakÃ½to pozitÃvny vÃ½voj sa zaznamenal v
Bratislavskom, Žilinskom,
Banskobystrickom a Prešovskom kraji. V ostatnÃ½ch krajoch možno
konštatovať opačnÃ½
proces.
PriemernÃ¡ mesačnÃ¡ mzda dosahuje na Slovensku 10 212 Sk. BratislavskÃ½
regiÃ³n
dosahuje v porovnanÃ s celoslovenskÃ½m priemerom vÃ½nimočnÃ©
postavenie aj v tejto oblasti,
keď ho prevyšuje o 2810 Sk. Porovnanie jednotlivÃ½ch krajov zvÃ½razňuje
zaostÃ¡vanie
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Nitrianskeho a PrešovskÃ©ho kraja. Rozdiel vo vÃ½ške priemernej mesačnej
mzdy medzi
PrešovskÃ½m a BratislavskÃ½m krajom je 4684 Sk. Z hľadiska peňažnÃ½ch
prÃjmov obyvateľstva
najvÃ¤čšiu odkÃ¡zanosť na mimoregionÃ¡lne finančnÃ© zdroje vykazuje
PrešovskÃ½ a ŽilinskÃ½ kraj,
najvÃ¤čšiu finančnÃº sebestačnosť zasa BratislavskÃ½ a TrnavskÃ½ kraj.
NajvyššÃ podiel na celkovÃ½ch vÃ½davkoch obyvateľstva SR za tovar a služby
mÃ¡
BratislavskÃ½ kraj (14,3%), nasledujÃº KošickÃ½ (13,8%), Nitriansky (13,3%) a
PrešovskÃ½ kraj
(13,0%). KÃ½m v prÃpade BratislavskÃ©ho kraja je to dÃ´sledok dÃ´chodkovej
vybavenosti
obyvateľstva, tak v prÃpade ostatnÃ½ch troch krajov je to dÃ´sledok počtu ich
obyvateľov.
Aj z hľadiska ekonomickÃ½ch ukazovateľov je teda jednoznačnÃ¡ existencia
nepriaznivÃ½ch
regionÃ¡lnych rozdielov medzi regiÃ³nmi SR (reprezentovanÃ½mi
jednotlivÃ½mi krajmi).
Zastavenie prehlbovania regionÃ¡lnych rozdielov a ich postupnÃ©
zmierňovanie (nie však
smerom k oslabovaniu rozvinutÃ½ch regiÃ³nov, ale posilňovaniu
zaostÃ¡vajÃºcich) je jednou z
hlavnÃ½ch vÃ½ziev TUR v SR pre najbližšie roky.

7.5. EnvironmentÃ¡lne podmienky a hľadiskÃ¡ rozvoja regiÃ³nov

EnvironmentÃ¡lna problematika na Slovensku vykazuje v zÃ¡vislosti na rÃ
´znorodosti
prÃrodnÃ½ch a socio-ekonomickÃ½ch podmienok veľkÃº priestorovÃº
diverzitu. Pre potrebu
vyjadrenia doterajšieho vÃ½voja, sÃºčasnÃ©ho stavu a predpokladanÃ©ho
vÃ½voja
environmentÃ¡lnych javov a problÃ©mov vo vzťahu k TUR je potrebnÃ©
zohľadňovať minimÃ¡lne
dva aspekty:
• prirodzenÃ© predpoklady krajiny na využÃvanie človekom - prÃrodnÃ¡ štruktÃºra a dynamika
krajiny, jej potenciÃ¡l a limity zaťažiteľnosti (využiteľnosti) prÃrodnej krajiny,

• environmentÃ¡lna kvalita krajiny - stav a vÃ½voj ovplyvnenia krajiny

činnosťou človeka,
ohrozenie a deštrukcia jednotlivÃ½ch zložiek krajiny, resp. jednotlivÃ½ch
krajinnÃ½ch
systÃ©mov.
PrirodzenÃ© predpoklady krajiny na využÃvanie človekom sÃº danÃ©
predovšetkÃ½m jej
prvotnou štruktÃºrou, ktorÃ¡ je určujÃºca z hľadiska produktivity krajiny (jej
potenciÃ¡lu na
využitie), Ãºnosnosti krajiny (stability, odolnosti) a limitov pre hospodÃ¡rske
využÃvanie. TÃ¡to
štruktÃºra je zhmotnenÃ¡ v typoch prÃrodnej krajiny - Ãºzemie Slovenska je
možnÃ© zjednodušene
rozdeliť na 5 zÃ¡kladnÃ½ch krajinnÃ½ch typov s viacerÃ½mi podtypmi, ktorÃ©
predstavujÃº zÃ¡kladňu
pre antropogÃ©nne aktivity.
ZÃ¡kladnÃ½m ”viditeľnÃ½m” prejavom pÃ´sobenia činnosti človeka v krajine
je tzv. druhotnÃ¡
krajinnÃ¡ štruktÃºra. ZÃ¡kladnÃ© využitie krajiny je možnÃ© vyjadriť v
niekoľkÃ½ch hlavnÃ½ch
skupinÃ¡ch - najčastejšie sa jednÃ¡ o urbanizovanÃº, poľnohospodÃ¡rsku,
lesohospodÃ¡rsku a
nevyužÃvanÃº krajinu.
Z regionÃ¡lneho aspektu je možnÃ© vyhodnotiť zastÃºpenie jednotlivÃ½ch
typov prvotnej a
druhotnej krajinnej štruktÃºry a ich vzÃ¡jomnÃ½ vzťah.
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NÃžinnÃ¡ krajina sa vyskytuje na ÃºzemÃ Slovenska celkovo na 35,1% plochy a
z
jednotlivÃ½ch typov krajiny je najrozšÃrenejšÃm. Je charakteristickÃ¡ pre
južnÃº, juhozÃ¡padnÃº a
juhovÃ½chodnÃº časť Slovenska. PozostÃ¡va z 9 zÃ¡kladnÃ½ch regiÃ³nov
(orografickÃ½ch celkov). V
tomto krajinnom type dominuje poľnohospodÃ¡rska orÃ¡činovÃ¡ krajina.
KotlinovÃ¡ krajina nižšieho stupňa zaberÃ¡ 5,4% plochy Ãºzemia SR a
pozostÃ¡va z 11
regiÃ³nov. NajrozšÃrenejšÃm spÃ´sobom využitia je
zmiešanÃ¡ poľnohospodÃ¡rsko-lesnÃ¡ krajina.
KotlinovÃ¡ krajina vyššieho stupňa zaberÃ¡ 3,7% plochy SR a patria do nej 4
severoslovenskÃ© kotliny, v ktorÃ½ch prevlÃ¡da
zmiešanÃ¡ poľnohospodÃ¡rsko-lesnÃ¡ krajina.
PrÃhorskÃ¡ krajina nižšieho stupňa sa vyskytuje na 12,1% plochy Ãºzemia SR a
priestorovo
je veľmi členenÃ¡ (pozostÃ¡va zo 46 regiÃ³nov). Z hľadiska využÃvania
prevlÃ¡da v tomto type
krajiny zmiešanÃ¡ poľnohospodÃ¡rsko-lesnÃ¡ krajina (53% plochy), zvyšok
zaberajÃº lesy.
PrÃhorskÃ¡ krajina vyššieho stupňa zaberÃ¡ 1,6% plochy a tvorÃ ju 10
regiÃ³nov. PrevlÃ¡da tu
zmiešanÃ¡ poľnohospodÃ¡rsko-lesnÃ¡ a lesnÃ¡ krajina.
HorskÃ¡ krajina nižšieho stupňa zaberÃ¡ na ÃºzemÃ Slovenska 18,7% plochy a

pozostÃ¡va z 51
regiÃ³nov. PrevlÃ¡da tu lesnÃ¡ krajina, za ňou nasleduje
zmiešanÃ¡ poľnohospodÃ¡rsko-lesnÃ¡
krajina.
HorskÃ¡ krajina vyššieho stupňa zaberÃ¡ na ÃºzemÃ SR 20,7% plochy a možno
ju rozčleniť na
43 regiÃ³nov. Viaže sa v rozhodujÃºcej miere na horskÃ© oblasti strednÃ©ho a
severnÃ©ho
Slovenska. Dominuje tu lesnÃ¡ krajina.
VysokohorskÃ¡ krajina zaberÃ¡ na ÃºzemÃ Slovenska 2,7% plochy v najvyššÃch
polohÃ¡ch
ZÃ¡padnÃ½ch KarpÃ¡t. PrevlÃ¡da tu lesnÃ¡ krajina, nasledovanÃ¡ hÃ´ľnou až
glaciÃ¡lnou krajinou.
Aj z veľkÃ©ho počtu regiÃ³nov (184) vidieť, že prÃrodnÃ¡ krajina SR, najmÃ¤
prÃhorskÃ¡ a
horskÃ¡, je Ãºzemne veľmi diferencovanÃ¡, čo je treba v rÃ¡mci NS TUR brať na
vedomie.
EnvironmentÃ¡lna kvalita krajiny sÃºvisÃ aj s pÃ´sobenÃm človeka v krajine,
ktorÃ© sa
prejavuje dlhodobÃ½m "tlakom" na využÃvanie prvotnej štruktÃºry krajiny, jej
postupnou
zmenou na druhotnÃº štruktÃºru a vytvÃ¡ranÃm terciÃ¡rnej (socioekonomickej)
štruktÃºry, ktorÃ¡
predstavuje okrem inÃ©ho aj ochranu socioekonomickÃ½ch zÃ¡ujmov v
krajine.
Kvalita krajiny z environmentÃ¡lneho hľadiska (nie z hľadiska sociÃ¡lneho alebo
ekonomickÃ©ho) je synergickÃ½m vyjadrenÃm kvality jednotlivÃ½ch zložiek substrÃ¡tu a reliÃ©fu,
pÃ´dy, ovzdušia, vody, bioty a urbanizovanÃ©ho prostredia, ktorÃ©
vytvÃ¡rajÃº krajinnÃ½ systÃ©m.
Pre Ãºzemie Slovenska je environmentÃ¡lnu kvalitu krajiny možnÃ© vyjadriť
viacerÃ½mi
spÃ´sobmi (pozri kapitolu 5.). SÃºhrnnÃ© pÃ´sobenie negatÃvnych faktorov na
stav krajiny a jej
zložiek je možnÃ© vyjadriť napr. pomocou ÃºzemnÃ©ho systÃ©mu
stresovÃ½ch faktorov v krajine
(ÃšSSF), ktorÃ½ vymedzuje zÃ¡kladnÃ© prvky poškodenia a ohrozenia krajiny
formou jadrovÃ½ch,
lÃniovÃ½ch a veľkoplošnÃ½ch prvkov pÃ´sobenia stresovÃ½ch faktorov,
pričom rozlišuje tri stupne
intenzity pÃ´sobenia (silnÃ¡, strednÃ¡, slabÃ¡). StresovÃ½mi faktormi negatÃvne vplÃ½vajÃºcimi na
životnÃ© prostredie, ekologickÃº kvalitu (stabilitu) a biodiverzitu sÃº najmÃ¤:
• mestskÃ© osÃdlenie, vÃ½raznÃ¡ urbanizÃ¡cia a sprievodnÃ© hospodÃ¡rske
aktivity - najviac
zaťaženÃ© Ãºzemia sÃº Bratislava a okolie, strednÃ© Považie, HornÃ¡ Nitra,
Žiarska kotlina,
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časť Spišskej kotliny, Košice a okolie, oblasť Vranov nad Topľou - StrÃ¡žske HumennÃ©,
prakticky všetky vÃ¤čšie mestÃ¡ a ich okolie, ako aj inÃ© devastovanÃ©

oblasti (HnÃºšťa Hačava, Jelšava - LubenÃk a i.),
• emisne zaťaženÃ© Ãºzemia - tento faktor sÃºvisÃ s predchÃ¡dzajÃºcim,
zaťaženÃ© oblasti sa do
značnej miery zhodujÃº s vyššie vymedzenÃ½mi,
• poľnohospodÃ¡rsky intenzÃvne využÃvanÃ© Ãºzemia - na Podunajskej,
ZÃ¡horskej a
VÃ½chodoslovenskej nÃžine, v Juhoslovenskej a Košickej kotline, ale aj v
inÃ½ch kotlinÃ¡ch
SR,
• lesnÃ© oblasti ohrozenÃ© imisiami - faktor ohrozujÃºci najmÃ¤ zdravotnÃ½
stav a
sprostredkovane aj ekologickÃº kvalitu rozsiahlych oblastÃ lesnÃ½ch
ekosystÃ©mov - imisne
narušenÃ© sÃº najmÃ¤ vyššie polohy pohorÃ v smrekovom vegetačnom
stupni,
• intenzÃvne dopravne zaťaženÃ© oblasti (hlavnÃ© železničnÃ© trate a
cestnÃ© komunikÃ¡cie) faktor je zdrojom nepriaznivÃ©ho pÃ´sobenia hluku, emisiÃ a inÃ½ch stresorov
na biotu.
Najviac zaťaženÃ½mi oblasťami sÃº okolia frekventovanÃ½ch dopravnÃ½ch
ťahov,
sÃºstreďujÃºcich sa najmÃ¤ v kotlinÃ¡ch a nÃžinÃ¡ch Slovenska.
UcelenÃ½ ÃºzemnÃ½ systÃ©m stresovÃ½ch faktorov v krajine by sa mal v
sÃºčasnosti spracovÃ¡vať
v rÃ¡mci SAŽP, ktorÃ¡ vypracovala a vyhodnocuje environmentÃ¡lnu
regionalizÃ¡ciu
Slovenska, ktorÃ¡ na zÃ¡klade komplexnÃ©ho zhodnotenia stavu zložiek
životnÃ©ho prostredia
(horninovÃ© prostredie, ovzdušie, voda, pÃ´da, biota) a inÃ½ch faktorov
vymedzuje 5 stupňov
kvality životnÃ©ho prostredia:
• I+II – prostredie vysokej Ãºrovne, resp. prostredie vyhovujÃºce –
zaberÃ¡ 36.824 km2
(75,1% plochy SR). Žije tu v sÃºčasnosti 2,379 mil. obyvateľov (44,4%
obyvateľov SR).
TakÃ©to prostredie je typickÃ© najmÃ¤ pre horskÃ© a prÃhorskÃ© oblasti
Slovenska, menej pre
urbanizovanÃ© nÃžiny s relatÃvne prijateľnou mierou vplyvu intenzÃvneho
poľnohospodÃ¡rstva.
• III – prostredie mierne narušenÃ© – zaberÃ¡ 7.306 km2 (14,9% plochy SR). Žije
tu v
sÃºčasnosti 964 tis. obyvateľov (18,0% obyvateľov SR). TakÃ©to prostredie
bolo
vyhodnotenÃ© pre urbanizovanÃ© časti nÃžin a kotlÃn, často s
nepriaznivÃ½mi prejavmi
intenzÃvneho poľnohospodÃ¡rstva (časti ZÃ¡horskej a Podunajskej nÃžiny,
veľkÃ¡ časť
VÃ½chodoslovenskej nÃžiny, časti Juhoslovenskej, Žiarskej, Zvolenskej,
Hornonitrianskej,
Trenčianskej, Ilavskej, Žilinskej, Turčianskej, Oravskej, Liptovskej, Popradskej,

Spišskej,
Rožňavskej a Košickej kotliny, pomerne rozsiahla oblasť Spišsko-gemerskÃ©ho
Rudohoria.
• IV – prostredie narušenÃ© – zaberÃ¡ 2.795 km2 (5,7% plochy SR), žije tu 752
tis. obyv.
(14,0% obyvateľov SR) a V – prostredie silne narušenÃ© – zaberÃ¡ 2.109 km2
(4,3 % plochy
SR), žije tu 1,262 mil. obyv. (23,6% obyvateľov SR). Tieto dve kategÃ³rie tvoria
tzv.
ohrozenÃ© oblasti Slovenska. Ich vÃ½mera bola v roku 1998 upresnenÃ¡ na
4.470 km2 (9,5%
rozlohy Ãºzemia SR) a počet obyvateľov žijÃºcich v tÃ½chto oblastiach je
1.861.000 (34,6%
obyvateľov). K tÃ½mto oblastiam patria BratislavskÃ¡, TrnavskogalantskÃ¡,
Hornonitrianska,
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HornopovažskÃ¡, StrednopohronskÃ¡, StrednospišskÃ¡, StrednogemerskÃ¡,
KošickÃ¡ a
StrednozemplÃnska oblasť.
Stav ohrozenÃ½ch oblastÃ SR (ohrozenie a poškodenie jednotlivÃ½ch zložiek
krajiny) je
pravidelne vyhodnocovanÃ½ v rÃ¡mci "SprÃ¡v o stave životnÃ©ho prostredia
SR".
ÃšzemnÃ½ systÃ©m ekologickej stability (ÃšSES) je prÃ¡vne vymedzenou
kategÃ³riou na
hodnotenie stavu krajiny (predovšetkÃ½m jej biotickÃ½ch zložiek).
ZÃ¡kladnÃ½mi dokumentmi
ÃšSES sÃº Generel nadregionÃ¡lneho ÃšSES pre Ãºzemie Slovenska (1992),
dokumentÃ¡cie
regionÃ¡lnych ÃšSES bÃ½valÃ½ch okresov SR (1993-1995) a
NÃ¡rodnÃ¡ ekologickÃ¡ sieť Slovenska
(1996).
Z uvedenÃ©ho prehľadu je vidieť, že pre SR sÃº použÃvanÃ© viacerÃ©
možnÃ© spÃ´soby
vyhodnocovania environmentÃ¡lnej (ekologickej) kvality Ãºzemia, resp. jej
pozitÃvnych a
negatÃvnych faktorov. Všetky tieto prÃstupy majÃº vÃ½raznÃ½ regionÃ¡lny
(priestorovÃ½) rozmer a
diferencujÃº Ãºzemie Slovenska z hľadiska rÃ´znych kritÃ©riÃ. Zatiaľ však
stÃ¡le absentuje
integrovanÃ½ pohľad na problematiku, ktorÃ½ by synergicky zhodnotil tri
zÃ¡kladnÃ© použÃvanÃ©
prÃstupy - hodnotenie negatÃvnych faktorov (ÃºzemnÃ½ systÃ©m
stresovÃ½ch faktorov), hodnotenie
pozitÃvnych faktorov (kostra ÃºzemnÃ©ho systÃ©mu ekologickej stability) a
celoplošnÃ©
hodnotenie pÃ´sobenia pozitÃvnych a negatÃvnych faktorov (environmentÃ¡lna
regionalizÃ¡cia,
stupeň ekologickej stability použÃvanÃ½ v rÃ¡mci ÃšSES).
RegionÃ¡lne aspekty problematiky TUR sÃº veľmi zreteľnÃ© a dÃ´ležitÃ© aj z
environmentÃ¡lneho hľadiska, avšak pri riešenÃ NSTUR nemÃ´žu byť v danej

mierke a Ãºrovni
podrobnosti dostatočne zohľadnenÃ©. Preto je potrebnÃ© niektorÃ© zÃ¡sady
a dÃ´ležitÃ© kroky, ktorÃ©
by mali nasledovať pri riešenÃ regionÃ¡lnych stratÃ©giÃ TUR, zdÃ´razniť už v
tejto fÃ¡ze.
Pre nadvÃ¤znÃ© regionÃ¡lne stratÃ©gie (agendy) TUR je s ohľadom na vyššie
uvedenÃ©
skutočnosti vhodnÃ©:
• upresnenie prÃrodnÃ½ch typov krajiny a ich regionalizÃ¡cia pre riešenÃ©
Ãºzemie vrÃ¡tane
vyhodnotenia produktivity (potenciÃ¡lov) krajiny a jej Ãºnosnosti (stability,
odolnosti),
• určenie regulatÃvov a limitov využÃvania krajiny zohľadňujÃºcich prÃrodnÃº
štruktÃºru
krajiny ako aj legislatÃvne aspekty (ochrana prÃrodnÃ½ch zdrojov a inÃ½ch
vÃ½znamnÃ½ch
zÃ¡ujmov),
• vypracovanie jednotnÃ©ho systÃ©mu environmentÃ¡lnej regionalizÃ¡cie
krajiny
(environmentÃ¡lnej, resp. ekologickej kvality), ktorÃ½ by zohľadňoval a
integroval doteraz
použÃvanÃ© prÃstupy (ÃšSES, ÃšSSF, environmentÃ¡lna regionalizÃ¡cia)
vrÃ¡tane zÃ¡sad, limitov
a regulatÃvov využÃvania jednotlivÃ½ch vymedzenÃ½ch typov (Ãºrovne
prostredia, stupeň
kvality, resp. stability...),
• porovnanie sekundÃ¡rnej a terciÃ¡rnej štruktÃºry krajiny (sÃºčasnÃ©ho využÃvania krajiny a
zÃ¡ujmov človeka v krajine) s regulatÃvmi a limitmi vyplÃ½vajÃºcimi z prvotnej
štruktÃºry, jej
limitov a regulatÃvov, ale aj limitov a regulatÃvov vyplÃ½vajÃºcich z
environmentÃ¡lnej
regionalizÃ¡cie,
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• vypracovanie a zdÃ´vodnenie princÃpov a nÃ¡vrhov na trvalo udržateľnÃ©
využÃvanie krajinyprÃrodnÃ½ch
zdrojov a krajiny ako systÃ©mu.

7.6. InštitucionÃ¡lne podmienky a hľadiskÃ¡ rozvoja regiÃ³nov

VlÃ¡da SR vo svojom programovom vyhlÃ¡senÃ v novembra 1998 deklaruje ako
jednu
zo svojich priorÃt vytvorenie inštitucionÃ¡lnych, finančnÃ½ch a ostatnÃ½ch
predpokladov pre
komplexnÃº regionÃ¡lnu politiku. Podpora regionÃ¡lneho rozvoja je v EÃš
považovanÃ¡ za
kľÃºčovÃ½ prvok politiky hospodÃ¡rskej a sociÃ¡lnej sÃºdržnosti. TÃ¡to oblasť je
v členskÃ½ch
krajinÃ¡ch EÃš previazanÃ¡ s ich nÃ¡rodnÃ½m systÃ©mom podpory
regionÃ¡lneho rozvoja.
Okrem požiadaviek EÃš aj pre podporu TUR na regionÃ¡lnej Ãºrovni je
potrebnÃ©

pripraviť kvalitnÃ© nÃ¡stroje a vytvoriť, resp. vybudovať potrebnÃ© inštitÃºcie.
KľÃºčovÃ½m
predpokladom je realizÃ¡cie reformy verejnej sprÃ¡vy. Z nÃ¡strojov sÃº
potrebnÃ© najmÃ¤ rÃ´zne
dokumenty pre oblasť plÃ¡novania, prÃ¡vne nÃ¡stroje (prijatie novÃ½ch
prÃ¡vnych predpisov,
ratifikÃ¡ciu medzinÃ¡rodnÃ½ch dohovorov a inÃ½ch medzinÃ¡rodnÃ½ch
zÃ¡vÃ¤zkov), rozšÃrenie
špeciÃ¡lnych foriem vzdelÃ¡vania, vÃ½chovy, ale tiež poradenstva a
propagÃ¡cie. Uplatňovanie
regionÃ¡lnej politiky si vyžaduje zlepšenie prÃstupu k informÃ¡ciÃ¡m a
uplatňovanie novÃ½ch
informačnÃ½ch technolÃ³giÃ. Z nÃ¡strojov majÃº osobitnÃ½ vÃ½znam
štrukturÃ¡lne fondy
predvstupovej pomoci EÃš. Uplatňovanie regionÃ¡lnej politiky vyžaduje
dobudovanie novÃ½ch
riadiacich a poradnÃ½ch orgÃ¡nov v rÃ¡mci štÃ¡tnej sprÃ¡vy a vytvorenie
ďalšÃch nezÃ¡vislÃ½ch
inštitÃºciÃ.
PočiatočnÃ½m krokom k naplneniu uvedenej priority bol 1. 12.1999 vznik
samostatnÃ©ho
ÃºstrednÃ©ho orgÃ¡nu štÃ¡tnej sprÃ¡vy – Ministerstva vÃ½stavby a
regionÃ¡lneho rozvoja SR, ktorÃ©
zodpovedÃ¡ za oblasť regionÃ¡lnej politiky a podpory regionÃ¡lneho rozvoja.
Podpora regionÃ¡lneho rozvoja tvorÃ kľÃºčovÃ½ prvok v politike hospodÃ¡rskej
a sociÃ¡lnej
sÃºdržnosti EÃš. Jednou z predvstupovÃ½ch požiadaviek EÃš bolo vytvorenie a
schvÃ¡lenie
potrebnÃ½ch dokumentov pre oblasť regionÃ¡lnej politiky a regionÃ¡lneho
rozvoja.
RegionÃ¡lny rozvoj zahŕňa okrem Ãºstrednej problematiky realizÃ¡cie
regionÃ¡lnej politiky
otÃ¡zky poskytovania štÃ¡tnej pomoci, verejnÃ©ho obstarÃ¡vania,
rozpočtovÃ©ho plÃ¡novania,
ochrany hospodÃ¡rskej sÃºťaže, politiky trhu prÃ¡ce a sÃºvisÃ s postupnou
reformou a
modernizÃ¡ciou verejnej sprÃ¡vy.
V roku 1999 boli prijatÃ© alebo novelizovanÃ© tieto legislatÃvne opatrenia:
• zÃ¡kon č. 231/1999 Z. z. o štÃ¡tnej pomoci,
• zÃ¡kon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarÃ¡vanÃ a o zmene a doplnenÃ
niektorÃ½ch zÃ¡konov,
• novela zÃ¡kona o hospodÃ¡rskej sÃºťaži.
Medzi dÃ´ležitÃ© dokumenty, legislatÃvne opatrenia ktorÃ© boli od roku 1999
vypracovanÃ© a
vlÃ¡dou schvÃ¡lenÃ© patria najmÃ¤:
• IntegrovanÃ½ plÃ¡n regionÃ¡lneho a sociÃ¡lneho rozvoja SR (uznesenie vlÃ¡dy
SR č.923/1999),
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• ZÃ¡sady regionÃ¡lnej politiky (uznesenie vlÃ¡dy SR č.725/2000),
• NÃ¡rodnÃ½ plÃ¡n regionÃ¡lneho rozvoja SR (uznesenie vlÃ¡dy SR č.240/2001).

ZÃ¡sady regionÃ¡lnej politiky SR rozpracovÃ¡vajÃº organizačno-inštitucionÃ¡lne,
nÃ¡strojovÃ©,
programovÃ© a zdrojovÃ© možnosti zabezpečovania aktivÃt regionÃ¡lneho
rozvoja. Ako jeden
z hlavnÃ½ch cieľov regionÃ¡lnej politiky v SR sa v tomto dokumente
vymedzuje: “ podporovať
hospodÃ¡rsky a sociÃ¡lny rozvoj regiÃ³nov, najmÃ¤ pokiaľ ide o aktivizÃ¡ciu ich
nedostatočne
využÃvanÃ©ho hospodÃ¡rskeho a sociÃ¡lneho potenciÃ¡lu a racionÃ¡lne využÃvať Ãºzemia vrÃ¡tane
ochrany životnÃ©ho prostredia.”
NÃ¡rodnÃ½ plÃ¡n regionÃ¡lneho rozvoja SR (NPRR SR) je zÃ¡kladnÃ½m
programovÃ½m
dokumentom uskutočňovania regionÃ¡lnej politiky na Slovensku do roku 2006 a
zÃ¡sadnou
podmienkou pre zÃskanie finančnÃ½ch prostriedkov z predvstupovÃ½ch
fondov EurÃ³pskej Ãºnie
(po vstupe SR EÃš zo štrukturÃ¡lnych fondov EÃš). Poskytuje celkovÃ½ pohľad
na sÃºčasnÃ½ stav
SR a jeho regiÃ³ny, bariÃ©ry rozvoja a nÃ¡vrhy na ich prekonanie prostrednÃctvom rozvojovÃ½ch
priorÃt a stratÃ©giÃ. StrategickÃ½m cieľom tohto dokumentu je: “Zabezpečiť
pri rešpektovanÃ
trvalo udržateľnÃ©ho rozvoja takÃ½ rast HDP, aby SlovenskÃ¡ republika do
roku 2006 dosiahla
Ãºroveň 60-65% z priemeru HDP/obyv. štÃ¡tov EÃš”. NPRR SR bol
vypracovanÃ½ v širokej
spoluprÃ¡ci predstaviteľov štÃ¡tnej sprÃ¡vy, samosprÃ¡vy, zÃ¡ujmovÃ½ch
združenÃ, školstva,
vedeckej obce, tretieho sektora, malÃ½ch a strednÃ½ch podnikateľov a
finančnÃ½ch inštitÃºciÃ.
Za Ãºčelom legislatÃvneho zastrešenia realizÃ¡cie podpory regionÃ¡lneho
rozvoja MVRR SR
pripravilo nÃ¡vrh zÃ¡kona o regionÃ¡lnom rozvoji, ktorÃ½ bude vymedzovať
kompetencie
jednotlivÃ½ch subjektov a zÃ¡kladnÃ© strategickÃ© ciele v oblasti
regionÃ¡lneho rozvoja. NÃ¡vrh
zÃ¡kona bol schvÃ¡lenÃ½ na rokovanÃ vlÃ¡dy SR uznesenÃm z 11.7.2001 č.640
a v sÃºčasnej dobe je
predmetom rokovania NR SR. Jeho Ãºčinnosť sa predpokladÃ¡ od 1.1.2002.
ZÃ¡kon o
regionÃ¡lnom rozvoji vytvorÃ legislatÃvne prostredie, ktorÃ© umožnÃ:
• realizovanie koncepčnej a cieľavedomej nÃ¡rodnej regionÃ¡lnej politiky,
• zjednotenie zÃ¡kladnÃ½ch princÃpov fungovania tohto Ãºseku verejnej
sprÃ¡vy s pravidlami,
planÃ½mi v rÃ¡mci EÃš a ich prenesenie do vnÃºtroštÃ¡tneho prÃ¡va
• naplnenie podmienok, vyplÃ½vajÃºcich pre tÃºto oblasť z acquis
communautaire.
Jeho cieľom je nielen zmierňovať spoločensky neakceptovateľnÃ© regionÃ¡lne
diferencie
a pomÃ¡hať pri revitalizÃ¡cii a reštrukturalizÃ¡cii regiÃ³nov, ale aj vymedziť pÃ

´sobenie inštitÃºciÃ
zaoberajÃºcich sa regionÃ¡lnym rozvojom, stanoviť ich vzÃ¡jomnÃ© vzťahy a
definovať zÃ¡kladnÃ©
nÃ¡stroje regionÃ¡lnej politiky. Okrem tÃ½chto cieľov a Ãºloh by mal tento
zÃ¡kon podporovať
TUR v oblastiach ochrany prÃrodnÃ½ch zdrojov, prÃrodnÃ©ho a kultÃºrneho
dedičstva a inÃ½ch
verejnÃ½ch statkov. Podľa zÃ¡meru zÃ¡kona vyššie ÃºzemnÃ© samosprÃ¡vne
celky zodpovedajÃº za
TUR tÃ½chto ÃºzemÃ. ZÃ¡kon bol predmetom rokovania LRV SR, ktorÃ¡ ho
odporučila
dopracovať a zosÃºladiť so zÃ¡konmi upravujÃºcimi reformu verejnej sprÃ¡vy.
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V roku 2001 boli pripravenÃ© všeobecne zÃ¡vÃ¤znÃ© prÃ¡vne predpisy v
oblasti reformy verejnej
sprÃ¡vy (zÃ¡kon o samosprÃ¡ve vyššÃch ÃºzemnÃ½ch celkov a o zmene a
doplnenÃ niektorÃ½ch
zÃ¡konov – zÃ¡kon o samosprÃ¡vnych krajoch, zÃ¡kon o voľbÃ¡ch do orgÃ¡nov
samosprÃ¡vnych
krajov, zÃ¡kon o prechode niektorÃ½ch pÃ´sobnostÃ z orgÃ¡nov štÃ¡tnej
sprÃ¡vy na obce a vyššie
ÃºzemnÃ© celky, novela zÃ¡kona o obecnom zriadenÃ a zÃ¡kon o majetku
samosprÃ¡vnych krajov).
RegionÃ¡lna politika si vo všeobecnosti vyžaduje takÃº sÃºstavu nÃ¡strojov,
ktorÃ© umožnia jej
ÃºčinnÃº realizÃ¡ciu na jednotlivÃ½ch Ãºrovniach pri rešpektovanÃ a
akcelerovanÃ vlastnÃ½ch
vnÃºtornÃ½ch zdrojov v kombinÃ¡ciÃ s externÃ½mi faktormi. Tejto podmienke
vyhovuje
štrukturalizÃ¡cia nÃ¡strojov:
1. z hľadiska Ãºrovne: nÃ¡stroje centra, regionÃ¡lnej a komunÃ¡lnej Ãºrovne
2. z hľadiska charakteru nÃ¡strojov: programovÃ© fiskÃ¡lne a ostatnÃ©
finančnÃ© a
mimoekonomickÃ© (inštitucionÃ¡lne, legislatÃvne a normotvornÃ© nÃ¡stroje)
EÃš v programovom obdobÃ rokov 2000-2006 poskytuje kandidÃ¡tskym
krajinÃ¡m finančnÃ©
prostriedky z predvstupovÃ½ch fondov. Rozvoju regiÃ³nov v SR napomÃ¡hajÃº
nasledovnÃ©
predvstupovÃ© nÃ¡stroje:
PHARE – regionÃ¡lny rozvoj a PHARE CBC - programy, ktorÃ© v investičnej
oblasti poskytujÃº
prostriedky na rozvoj regiÃ³nov v oblasti podpory produktÃvnych investÃciÃ,
rozvoja ľudskÃ½ch
zdrojov a riešenia zÃ¡kladnej infraštruktÃºry).
ISPA - nÃ¡stroj na realizÃ¡ciu štrukturÃ¡lnej politiky v rÃ¡mci dopravy a
životnÃ©ho prostredia.
SAPARD - nÃ¡stroj určenÃ½ na podporu poľnohospodÃ¡rstva a rozvoja vidieka
Po vstupe Slovenska do EÃš bude možnÃ© využÃvať štrukturÃ¡lne fondy a
kohÃ©zny fond EÃš.
VyužÃvanie finančnÃ½ch prostriedkov z predvstupovÃ½ch a neskÃ´r
štrukturÃ¡lnych fondov

EurÃ³pskej Ãºnie bude uskutočňovanÃ© prostrednÃctvom NPRR SR. SystÃ©m
monitorovania a
hodnotenia NPRR SR zabezpečujÃº navzÃ¡jom prepojenÃ© orgÃ¡ny zriadenÃ©
na princÃpe
partnerstva – NÃ¡rodnÃ½ monitorovacÃ vÃ½bor a RegionÃ¡lne monitorovacie
vÃ½bory.
Ãšlohu implementačnej a platobnej agentÃºry v rÃ¡mci využÃvania
prostriedkov z fondov EÃš
v oblasti hospodÃ¡rskej a sociÃ¡lnej sÃºdržnosti a cezhraničnej spoluprÃ¡ce
zabezpečuje
ImplementačnÃ¡ agentÃºra pre regionÃ¡lny rozvoj, ktorÃ¡ je zriadenÃ¡ ako
samostatnÃ¡ sekcia
pri MVRR SR.
Medzi orgÃ¡ny a organizÃ¡cie zodpovednÃ© za regionÃ¡lny rozvoj patria
najmÃ¤:
a) VlÃ¡da SR, ktorÃ¡ schvaľuje programovÃ© dokumenty a zÃ¡sadnÃ©
opatrenia tÃ½kajÃºce sa tvorby
a realizÃ¡cie politiky regionÃ¡lneho rozvoja, predkladÃ¡ NR SR legislatÃvne
nÃ¡vrhy
ovplyvňujÃºce politiku regionÃ¡lneho rozvoja, navrhuje NR SR objem
finančnÃ½ch
prostriedkov zo štÃ¡tneho rozpočtu na zabezpečenie štÃ¡tnej regionÃ¡lnej
politiky;
b) Rada vlÃ¡dy SR pre trvalo udržateľnÃ½ rozvoj, ktorÃ¡ by mala zohrať
vÃ½znamnÃº Ãºlohu pri
overovanÃ, do akej miery sa v regionÃ¡lnom rozvoji uplatňujÃº princÃpy TUR;
c) Rada vlÃ¡dy SR pre regionÃ¡lnu politiku ako koordinačnÃ½, poradnÃ½ a
iniciatÃvny orgÃ¡n
vlÃ¡dy pre otÃ¡zky regionÃ¡lnej politiky a koordinÃ¡ciu štrukturÃ¡lnych
nÃ¡strojov, ktorÃ©ho
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funkciu sekretariÃ¡tu vykonÃ¡va Odbor rozvoja regiÃ³nov (zriadenÃ½ od
1.1.2000 na Ãšrade
vlÃ¡dy SR), Rada pripravuje vytvoriť ako svoj pomocnÃ½ orgÃ¡n PracovnÃº
skupinu pre
regionÃ¡lnu a štrukturÃ¡lnu politiku (s prierezovÃ½m zastÃºpenÃm prakticky
všetkÃ½ch veľkÃ½ch
skupÃn spoločnosti – štÃ¡tnej sprÃ¡vy, samosprÃ¡vy, odbornÃ½ch inštitÃºciÃ,
tretieho sektora
atď.);
d) Ministerstvo vÃ½stavby a regionÃ¡lneho rozvoja SR, ktorÃ©ho hlavnou
Ãºlohou je tvorba
legislatÃvneho a inštitucionÃ¡lneho rÃ¡mca podpory regionÃ¡lneho rozvoja,
koordinÃ¡cia prÃ¡c
pri tvorbe analytickÃ½ch a programovÃ½ch dokumentov v oblasti
regionÃ¡lneho rozvoja,
zodpovedÃ¡ za monitoring, prognÃ³zy sociÃ¡lnej a ekonomickej situÃ¡cie
okresov a krajov,
vyhodnocovanie medziregionÃ¡lnych rozdielov, spracovanie analÃ½z a
koncepcie sociÃ¡lnoekonomickÃ©ho
rozvoja regiÃ³nov a zabezpečovanie spoluprÃ¡ce s EÃš v oblasti

hospodÃ¡rskej a sociÃ¡lnej sÃºdržnosti a systÃ©movÃ©ho prepojenia
regionÃ¡lnej politiky SR so
susednÃ½mi krajinami a krajinami EÃš;
e) ImplementačnÃ¡ agentÃºra pre regionÃ¡lny rozvoj (IARR) bola
zriadenÃ¡ 1.6.2001. MÃ¡
postavenie samostatnej sekcie v rÃ¡mci MVRR SR. V sÃºlade s programovacÃm
dokumentom Phare 2001 bude IARR implementovať projekty Phare
“EkonomickÃ¡ a
sociÃ¡lna sÃºdržnosť, CezhraničnÃ¡ spoluprÃ¡ca (CBC) a InfraštruktÃºra pre
rÃ³mske osady”.
f) NÃ¡rodnÃ½ riadiaci a monitorovacÃ vÃ½bor, ktorÃ©ho Ãºlohou je dbať na
NPRR SR a
koordinovať činnosť regionÃ¡lnych a sektorovÃ½ch riadiacich a monitorovacÃch
vÃ½borov
(v sÃºčasnosti plnÃ funkciu tohto vÃ½boru PrÃpravnÃ½ vÃ½bor pre
štrukturÃ¡lne fondy EÃš);
g) krajskÃ© Ãºrady a okresnÃ© Ãºrady (ich Ãºtvary regionÃ¡lneho rozvoja a
inÃ½ch odvetvovÃ½ch
vzťahov), ktorÃ© inštitucionÃ¡lne zabezpečujÃº regionÃ¡lnu politiku na
regionÃ¡lnej Ãºrovni. Po
plÃ¡novanom uskutočnenÃ reformy verejnej sprÃ¡vy prejdÃº všetky
kompetencie v oblasti
regionÃ¡lneho rozvoja danÃ©ho VÃšC na samosprÃ¡vne orgÃ¡ny.
SamosprÃ¡vne orgÃ¡ny VUC
– budÃº vypracovÃ¡vať a zodpovedať za realizÃ¡ciu programu hospodÃ¡rskeho a
sociÃ¡lneho
rozvoja VÃšC, ktorÃ½ bude zÃ¡kladom pre vypracÃºvanie regionÃ¡lnych
operačnÃ½ch
programov, monitorovať a pravidelne (ročne) vyhodnocovať sociÃ¡lnoekonomickÃ½ rozvoj
VÃšC;
h) obce, ktorÃ© vypracÃºvajÃº a schvaľujÃº program hospodÃ¡rskeho a
sociÃ¡lneho rozvoja obce a
zabezpečujÃº jeho plnenie, podporujÃº rozvoj obecnÃ½ch aktivÃt prostrednÃctvom všeobecne
zÃ¡vÃ¤znÃ½ch nariadenÃ, mÃ´žu vytvÃ¡rať s okolitÃ½mi obcami
mikroregiÃ³ny;
i) regionÃ¡lne rozvojovÃ© agentÃºry, ktorÃ© vznikli postupne v rokoch 19931997 (prevažne
ako združenia prÃ¡vnickÃ½ch osÃ´b) s poslanÃm prispieť k rozvoju regiÃ³nov.
Ich cieľom je
rozvoj malÃ©ho a strednÃ©ho podnikania, poskytovanie poradenskej,
reklamnej a
sprostredkovateľskej činnosti, organizovanie kurzov, uznesenÃm č.738
schvÃ¡lila vlÃ¡da SR
vytvorenie siete regionÃ¡lnych rozvojovÃ½ch agentÃºr;
j) regionÃ¡lne riadiace a monitorovacie vÃ½bory vytvÃ¡ranÃ© pre NUTS II sÃº
založenÃ© na
princÃpe partnerstva a majÃº plniť Ãºlohu regionÃ¡lneho partnera na nÃ¡rodnej
a miestnej
Ãºrovni.
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7.7. CelkovÃ© zhodnotenie uplatňovania regionÃ¡lnej politiky
SÃºčasnÃ½ stav slovenskej regionÃ¡lnej politiky je nevyhovujÃºci a v nesÃºlade
s princÃpmi a
kritÃ©riami TUR. IniciatÃvy v SR zameranÃ© na regionÃ¡lny rozvoj sa
realizujÃº
predovšetkÃ½m prostrednÃctvom celoštÃ¡tnych rezortnÃ½ch prÃstupov,
ktorÃ© nie sÃº
regionÃ¡lne zosÃºlaďovanÃ©. ChÃ½bajÃº ÃºčinnÃ© nÃ¡stroje a finančnÃ©
zdroje na regionÃ¡lny rozvoj.
SR ešte nemÃ¡ zavedenÃ½ potrebnÃ½ prÃ¡vny, sprÃ¡vny a rozpočtovÃ½
rÃ¡mec integrovanej
regionÃ¡lnej politiky v sÃºlade s EÃš. Tieto nedostatky by mali vyriešiť ZÃ¡sady
regionÃ¡lnej
politiky SR. V rÃ¡mci ŠpeciÃ¡lneho prÃpravnÃ©ho programu (SPP) sa okrem
vypracovania
NÃ¡rodnÃ©ho rozvojovÃ©ho plÃ¡nu a pilotnÃ½ch projektov pre vybranÃ©
sektory vyžaduje aj
vybudovanie efektÃvneho systÃ©mu inštitucionÃ¡lneho zabezpečenia
štrukturÃ¡lnej politiky.
OčakÃ¡va sa tiež prÃchod zahraničnÃ½ch expertov.
V sÃºčasnom obdobÃ prebieha proces inštitucionÃ¡lneho a administratÃvneho
budovania
kapacity Implementačnej agentÃºry pre regionÃ¡lny rozvoj. Hlavnou Ãºlohou v
najbližšom
obdobÃ je zabezpečenie akreditÃ¡cie IARR na nÃ¡rodnej Ãºrovni. SÃºbežne
prebiehajÃº školenia
pracovnÃkov IARR tÃ½kajÃºce sa implementÃ¡cie projektov, finančnÃ©ho
manažmentu a
procedurÃ¡lnych postupov v oblasti kontroly a internÃ©ho auditu. ZÃ¡roveň
IARR zabezpečuje
dlhodobÃº technickÃº asistenciu zo strany EurÃ³pskej komisie a ukončenie
procesu technickÃ©ho
a administratÃvneho vybavenia IARR.
KľÃºčom k presadzovaniu požiadaviek TUR v rÃ¡mci regionÃ¡lnej politiky je
predovšetkÃ½m
vlastnÃ¡ iniciatÃva Ãºzemnej samosprÃ¡vy naprÃklad vo vzťahu k takÃ½m
medzinÃ¡rodnÃ½m
dokumentom akÃ½mi sÃº tzv. AalborgskÃ¡ Charta eurÃ³pskych miest
smerujÃºcich k trvalo
udržateľnÃ©mu rozvoju z roku 1994 alebo lisabonskÃ½ AkčnÃ½ plÃ¡n: od
Charty k akcii z roku
1996.
V sÃºvislosti s realizÃ¡ciou reformy verejnej sprÃ¡vy (vznik samosprÃ¡vy vyššÃch ÃºzemnÃ½ch
celkov) bude potrebnÃ© v zÃ¡konoch zakotviť prÃ¡vo subjektov Ãºzemnej
samosprÃ¡vy (v sÃºlade s
čl. 11 EurÃ³pskej charty miestnej samosprÃ¡vy a v sÃºlade s čl. 11
pripravovanej EurÃ³pskej
charty regionÃ¡lnej samosprÃ¡vy) využÃvať sÃºdne prostriedky na
zabezpečenie slobodnÃ©ho

vÃ½konu svojich prÃ¡vomocÃ a rešpektovanie princÃpov samosprÃ¡vy. V
budÃºcnosti sa bude
mÃ´cť aj samosprÃ¡vny vyššÃ ÃºzemnÃ½ celok vzhľadom na svoju prÃ¡vnu
subjektivitu obracať na
sÃºdy v sÃºlade s čl. 142 Ãšstavy SR.
Nie je doriešenÃ½ systÃ©m efektÃvnej integrÃ¡cie a Ãºzemnej pÃ´sobnosti
štÃ¡tom
podporovanÃ½ch agentÃºr. V sÃºčasnosti pÃ´sobÃ cca 70 agentÃºr v rÃ´znych
regiÃ³noch
Slovenska. Po doriešenÃ ich vzÃ¡jomnej pÃ´sobnosti mÃ´žu tieto agentÃºry byť
vÃ½znamnÃ½m
inštitucionÃ¡lnym nÃ¡strojom, podporujÃºcim poskytovanie informÃ¡ciÃ a
regionÃ¡lne poradenstvo.
V sÃºvislosti s Ãºčasťou MVO na regionÃ¡lnom rozvoji a predvstupovÃ½ch
aktivitÃ¡ch do
EÃš je dÃ´ležitÃ©, že sa napr. pripravila spoluprÃ¡ca MVO s kompetentnÃ½mi
orgÃ¡nmi
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zodpovednÃ½mi za realizÃ¡ciu opatrenÃ na vstup SR do EÃš. Už od augusta
1999 sÃº zÃ¡stupcovia
MVO zaradenÃ do pracovnÃ½ch skupÃn pre vypracovanie IntegrovanÃ©ho
regionÃ¡lneho a
sociÃ¡lneho rozvoja. ZÃ¡stupcovia 3. sektora by mali byť aj v Poradnom
vÃ½bore RV SR pre
regionÃ¡lnu politiku. PracovnÃ¡ skupina pre regionÃ¡lny rozvoj pri GrÃ©miu
tretieho sektora v
presadzovanÃm regionÃ¡lnej politiky a regionÃ¡lneho rozvoja však upozorňuje
najmÃ¤ na:
• chÃ½bajÃºci zÃ¡kon o podpore regionÃ¡lneho rozvoja, v ktorom bude
potrebnÃ© presadiť
princÃpy, ktorÃ© zabezpečia transparentnosť financovania programov a
projektov
z verejnÃ½ch zdrojov, eliminujÃº konflikty zÃ¡ujmov a nebudÃº ohrozovanÃ©
zmenami vlÃ¡dy,
• existujÃºce bariÃ©ry pri hľadanÃ optimÃ¡lneho modelu štruktÃºry
zabezpečovania regionÃ¡lneho
rozvoja, ide najmÃ¤ o:
∗ nejednoznačnosť vÃ½beru prioritnÃ©ho regiÃ³nu pre Program Phare 2000+ a
predbežnÃ©
neprijatie prioritnÃ©ho regiÃ³nu EK,
∗ rezortizmus, trieštenie zÃ¡ujmov a činnostÃ rezortov, ako aj nÃzky stupeň
ochoty
vzÃ¡jomne sa dohodnÃºť,
∗ minimÃ¡lny prenos akÃ½chkoľvek informÃ¡ciÃ z centrÃ¡lnych ÃºrovnÃ do
regiÃ³nov a medzi
socio-ekonomickÃ½mi partnermi.
∗ nevyhovujÃºca štruktÃºra zberu štatistickÃ½ch Ãºdajov v rÃ¡mci Slovenska.
V tejto sÃºvislosti MVO pre riešenie vyššie uvedenÃ½ch problÃ©mov
požadujÃº:
∗ pripraviť novÃº štruktÃºru a mechanizmy regionÃ¡lneho rozvoja, ako aj

zÃ¡kona o
regionÃ¡lnom rozvoji, obsahovo aj časovo v sÃºlade s prÃpravou a realizÃ¡ciou
reformy
verejnej sprÃ¡vy na Slovensku, ktorÃ¡ mÃ¡ pre TUR spoločnosti zÃ¡sadnÃ½
vÃ½znam,
∗ chÃ¡pať regionÃ¡lny rozvoj ako prerozdeľovanie verejnÃ½ch statkov podľa
princÃpov
partnerstva, koncentrÃ¡cie, programovosti, doplnkovosti, subsidiarity a
transparentnosti,
∗ pripraviť štruktÃºru a mechanizmy regionÃ¡lneho rozvoja, ktorÃ© budÃº
motivovať ľudÃ a
zdroje v regiÃ³ne do zabezpečenia jeho TUR a využÃvať existujÃºce odbornÃ©
kapacity
v regiÃ³noch, umožnia spoluprÃ¡cu a komunikÃ¡ciu odbornÃkov s obyvateľmi
regiÃ³nu,
umožnia Ãºčasť všetkÃ½ch socio-ekonomickÃ½ch partnerov na rozhodovanÃ o
rozvoji ich
regiÃ³nu, nebudÃº zÃ¡visieť od politickÃ½ch zmien, budÃº pod verejnou
kontrolou, pri
formovanÃ regionÃ¡lnych štruktÃºr a systÃ©mu ich podpory budÃº rozlišovať
činnosti a
aktivity pre TUR celospoločenskÃ©ho a verejnÃ©ho zÃ¡ujmu, ktorÃ© nie je
možnÃ© realizovať
na komerčnej bÃ¡ze, zapoja do tvorby novej štruktÃºry a mechanizmov
regionÃ¡lneho
rozvoja, ako aj do tvorby zÃ¡kona o regionÃ¡lnom rozvoji socio-ekonomickÃ½ch
partnerov
už v prÃpravnej fÃ¡ze.
♦ VyvÃ¡ženÃ¡ regionÃ¡lna politika, optimÃ¡lne uplatňovanÃ¡ decentralizÃ¡cia
verejnej sprÃ¡vy
a zdrojov, ale aj praktickÃ© uplatňovanie inštitÃºtu medziregionÃ¡lnej solidarity
patria
medzi najvÃ¤čšie vÃ½zvy pri zabezpečovanÃ TUR SR.
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Preto je potrebnÃ© viacerÃ© ciele pre dosiahnutie TUR SR preniesť na
regionÃ¡lnu Ãºroveň (pre
každÃ½ regiÃ³n) a vypracovať regionÃ¡lne AGENDY 21 s využitÃm
modelovÃ©ho projektu
"RegionÃ¡lna AGENDA 21 pre StrednÃ© Pohronie", vypracovanÃ©ho sÃºbežne
s NSTUR.

8. ZHODNOTENIE VÃ CHODISKOVEJ SITUÃ CIE

8.1. HlavnÃ© oblasti a problÃ©movÃ© okruhy rozvoja spoločnosti
Na zÃ¡klade zhodnotenia kultÃºrnych, sociÃ¡lnych, ekonomickÃ½ch,
environmentÃ¡lnych,
inštitucionÃ¡lnych a regionÃ¡lnych podmienok a hľadÃsk možno zovšeobecniť
hlavnÃ© oblasti a
problÃ©movÃ© okruhy rozvoja spoločnosti v SR pre NÃ¡rodnÃº stratÃ©giu
trvalo udržateľnÃ©ho
rozvoja. Ich čÃslovanie je priebežnÃ©, pričom poradie nie je určovanÃ© na
zÃ¡klade dÃ´ležitosti

(vÃ¡hy) problematiky - jednotlivÃ© okruhy sÃº navzÃ¡jom prepojenÃ© a
vytvÃ¡rajÃº komplexnÃ½,
synergickÃ½ obraz vÃ½voja a stavu slovenskej spoločnosti.
A. MedzinÃ¡rodnÃ¡ pozÃcia SR - miesto vo svetovom spoločenstve
1. PriaznivÃ¡ vÃ½chodiskovÃ¡ pozÃcia SR v medzinÃ¡rodnom kontexte, v pozÃcii bližšie
k rozvinutÃ½m demokratickÃ½m krajinÃ¡m, než k rozvojovÃ½m a
nedemokratickÃ½m
krajinÃ¡m
• zmena medzinÃ¡rodnÃ©ho postavenia SR v 90-tych rokoch – po Ãºspešnom
prechode od
socializmu k demokracii a relatÃvne bezproblÃ©movom rozdelenÃ
Československa
vznikla SR ako samostatnÃ½ štÃ¡t na zÃ¡klade princÃpov parlamentnej
demokracie
• členstvo SR v medzinÃ¡rodnÃ½ch organizÃ¡ciÃ¡ch (OSN, UNESCO, OBSE, Rada
EurÃ³py,
OECD), pristÃºpenie k medzinÃ¡rodnÃ½m dohovorom, zmluvÃ¡m a chartÃ¡m
• proces integrÃ¡cie SR do eurÃ³pskych štruktÃºr a transatlantickÃ½ch
štruktÃºr
• existencia predvstupovÃ½ch fondov EÃš a proces aproximÃ¡cie prÃ¡va, Ãºčasť
SR na 5.
RÃ¡mcovom programe EÃš, rÃ´znych medzinÃ¡rodnÃ½ch projektoch a pod.
• predpoklad začlenenia SR medzi vyspelÃ© svetovÃ© krajiny - relatÃvne
priaznivÃ©
demografickÃ©, sociÃ¡lne, hospodÃ¡rske ukazovatele v celosvetovom
porovnanÃ – nÃzke
hodnoty Ãºmrtnosti, potratovosti, pomerne vysokÃ¡ Ãºroveň vzdelanosti
obyvateľov SR,
pomerne vysokÃ¡ Ãºroveň hospodÃ¡rstva v porovnanÃ s rozvojovÃ½mi
krajinami
• postupnÃ© znižovanie environmentÃ¡lneho dlhu z obdobia socializmu
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2. PrÃležitosti a rizikÃ¡ procesu globalizÃ¡cie
• prÃležitosti spojenÃ© s globalizÃ¡ciou – lepšÃ prÃstup k informÃ¡ciÃ¡m, širšie
možnosti
vzdelania a pracovnÃ©ho uplatnenia, prÃležitosti na uplatnenie slovenskÃ½ch
vÃ½robcov
na svetovÃ½ch trhoch (voľnÃ½ obchod tovaru a služieb)
• nepriaznivÃ© trendy spojenÃ© s celosvetovÃ½m globalizačnÃ½m procesom
– strata nÃ¡rodnej
identity, prienik cudzÃch kultÃºrnych, sociÃ¡lnych a hospodÃ¡rskych vzorcov,
nadmernÃ½
prienik nadnÃ¡rodnÃ½ch spoločnostÃ na domÃ¡ci trh (medzinÃ¡rodnÃ½
finančnÃ½ trh),
globÃ¡lne environmentÃ¡lne problÃ©my a i.
• nepripravenosť spoločnosti na uvedenÃ© rizikÃ¡ a prÃležitosti –
prevlÃ¡dajÃºca obava
z prevÃ¡ženia rizÃk
B. VnÃºtornÃ¡ politika, verejnÃ¡ sprÃ¡va a Ãºčasť verejnosti na rozhodovanÃ -

zÃ¡klady
fungovania demokratickÃ©ho štÃ¡tu
3. Rozvoj demokracie, politickÃ©ho pluralitnÃ©ho systÃ©mu, prÃ¡vnych
nÃ¡strojov a inštitÃºciÃ
v 90-tych rokoch
• celkovÃ¡ zmena spoločensko-politickÃ½ch podmienok a zÃ¡sadnÃ© reformy
vo všetkÃ½ch
oblastiach života – vÃ½raznÃ¡ zmena nÃ¡strojov, orgÃ¡nov a inštitÃºciÃ pre
zabezpečenie riadenia
spoločnosti – napr. oblasť plÃ¡novania (opustenie direktÃvneho systÃ©mu
plÃ¡novania), prÃ¡vny
systÃ©m a ekonomickÃ© nÃ¡stroje (postupnÃ¡ harmonizÃ¡cia nÃ¡šho
prÃ¡vneho systÃ©mu
a ekonomickÃ½ch nÃ¡strojov s prÃ¡vom a ekonomickÃ½mi nÃ¡strojmi
vyspelÃ½ch demokratickÃ½ch
krajÃn)
• postupnÃ¡ celkovÃ¡ zmena prÃ¡vneho systÃ©mu SR po novele Ãšstavy SR s
postupnÃ½m
prijÃmanÃm novÃ½ch prierezovÃ½ch prÃ¡vnych predpisov a predpisov pre
oblasť sociÃ¡lnu,
kultÃºrnu, ekonomickÃº a environmentÃ¡lnu s orientÃ¡ciou na zabezpečenie
TUR
• postupnÃ© uplatňovanie hodnÃ´t spojenÃ½ch s demokraciou (emancipÃ¡cia,
autonÃ³mia,
sebarealizÃ¡cia, vÃ¤čšÃ vplyv občanov na rozhodovanÃ, ochrana prÃ¡va na
slobodu nÃ¡zorov,
ale i bezpečnosť občanov, pokoj a poriadok)
• deklarovanie TUR v programovom vyhlÃ¡senÃ vlÃ¡dy SR ako nevyhnutnej
podmienky
vstupu SR do eurÃ³pskych a transatlantickÃ½ch štruktÃºr
• podpora princÃpov a kritÃ©riÃ TUR v niektorÃ½ch prierezovÃ½ch
rozvojovÃ½ch koncepciÃ¡ch
a prÃ¡vnych predpisoch SR
• pozitÃvna Ãºloha NR SR pri zavÃ¡dzanÃ sociÃ¡lnej a trhovej ekonomiky
• prehlbovanie demokratizÃ¡cie a humanizÃ¡cie školstva, rozvoj vzdelÃ¡vacÃch
prÃležitostÃ a
rovnosť prÃstupu k vzdelaniu
• pozitÃvne zmeny v oblasti pÃ´sobenia a fungovania inštitÃºciÃ v oblasti
vzdelÃ¡vania,
vÃ½chovy, poradenstva, propagÃ¡cie, vedy, vÃ½skumu, informatiky a pod.
• budovanie štÃ¡tneho informačnÃ©ho systÃ©mu, rezortnÃ½ch
informačnÃ½ch systÃ©mov a vlÃ¡dnej
dÃ¡tovej siete GOVNET
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4. ProblÃ©my pri zabezpečovanÃ plnenie niektorÃ½ch funkciÃ štÃ¡tu, verejnej
sprÃ¡vy a
hlavnÃ½ch inštitÃºciÃ
• chÃ½bajÃºci rozmer strategickÃ©ho a dlhodobÃ©ho plÃ¡novania a riadenia
spoločnosti krÃ¡tkodobÃ½ časovÃ½ horizont plÃ¡novania bez rešpektovania dlhodobÃ½ch

a trvalÃ½ch priorÃt
spoločnosti
• pretrvÃ¡vajÃºca nekoncepčnosť prÃstupu vlÃ¡dnÃºcich politickÃ½ch strÃ¡n k
uplatňovaniu
kľÃºčovÃ½ch reforiem spoločnosti – uprednostňovanie stranÃckych zÃ¡ujmov
pred
celospoločenskÃ½mi (prepojenie štÃ¡tu s politickÃ½mi stranami),
celkovÃ¡ pomalosť a malÃ¡
Ãºčinnosť reforiem spoločnosti
• nedostatočnÃ© uplatňovanie niektorÃ½ch ÃºstavnÃ½ch princÃpov v praxi –
napr. zastupiteľskej a
priamej demokracie (sÃºvisÃ s neukončenou reformou verejnej sprÃ¡vy)
• nedostatočnÃ© dodržiavanie niektorÃ½ch medzinÃ¡rodnÃ½ch zÃ¡vÃ¤zkov,
ale aj domÃ¡cich
prÃ¡vnych predpisov a dokumentov vo vzťahu k TUR napr. neuplatnenie
vÃ½sledkov a
odporÃºčanÃ UNCED (uznesenie vlÃ¡dy SR č. 718/1992) v hospodÃ¡rskej a
sociÃ¡lnej sfÃ©re,
nedostatočnÃ© uplatňovanie vÃ½sledkov AGENDY 21 (uznesenie vlÃ¡dy SR č.
655/1997)
• nedostatočnÃ¡ vynÃºtiteľnosť prÃ¡va, nedodržiavanie niektorÃ½ch zÃ¡konov a
predpisov
(čiastočne aj zo strany štÃ¡tnych orgÃ¡nov)
• nedostatky v koncepčnej prÃ¡ci ÃºstrednÃ½ch orgÃ¡nov štÃ¡tnej sprÃ¡vy neuplatňovanie
princÃpov TUR a strategickÃ©ho environmentÃ¡lneho hodnotenia pri
prerokovanÃ a
schvaľovanÃ zÃ¡sadnÃ½ch rozvojovÃ½ch koncepciÃ a prÃ¡vnych predpisov
• nedostatočne kvalitnÃ½ vÃ½kon verejnej sprÃ¡vy - pretrvÃ¡vajÃºci rezortnÃ½
prÃstup v činnosti,
nedostatočnÃ¡ transparentnosť, prevaha administratÃvnej a operatÃvnej
činnosti nad
koncepčnou, zdĺhavÃ© postupy vybavovania a nepružnosť činnosti,
uprednostňovanie
politickÃ½ch a ekonomickÃ½ch zÃ¡ujmov
• nedostatočnÃ¡ funkčnosť systÃ©mu kontroly verejnej sprÃ¡vy
• nevyhovujÃºce kompetencie medzi štÃ¡tnou sprÃ¡vou a verejnou sprÃ¡vou
(prerozdeľovanie
danÃ, verejnÃ½ch zdrojov), nevhodnÃ© posilnenie Ãºlohy štÃ¡tu na Ãºkor
Ãºzemnej samosprÃ¡vy
vyplÃ½vajÃºce z nedostatočnÃ©ho posilnenia samosprÃ¡vneho sektora po
roku 1990,
nedotiahnutej reformy verejnej sprÃ¡vy, jej nedostatočnÃ©ho a pomalÃ©ho
uplatňovania
• malÃ½ dÃ´raz na rozvoj a financovanie ”nadstavbovÃ½ch” rezortov školstva,
kultÃºry,
sociÃ¡lnych vecÃ a rodiny a životnÃ©ho prostredia v systÃ©me štÃ¡tnej
sprÃ¡vy, dominancia
vÃ½robnÃ½ch sektorov
• nedoriešenÃ© vzťahy v oblasti prÃrodnÃ½ch zdrojov – kompetenčnÃ© spory

rezortov životnÃ©ho
prostredia, pÃ´dohospodÃ¡rstva a čiastočne hospodÃ¡rstva najmÃ¤ v oblasti
manažmentu a
ochrany vodnÃ½ch zdrojov, pÃ´dy, lesa
• nevhodnÃ¡ reorganizÃ¡cia štÃ¡tnej sprÃ¡vy v životnom prostredÃ v roku 1996
– nedostatočnÃ©
financovanie a znÃženie Ãºčinnosti vÃ½konu štÃ¡tnej sprÃ¡vy v tomto rezorte
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• nadmernÃ¡ miera korupcie v spoločnosti - dotÃ½ka sa všetkÃ½ch oblastÃ
hospodÃ¡rstva, najviac
však verejnej sprÃ¡vy, sÃºdnictva a polÃcie, niektorÃ½ch sociÃ¡lnych rezortov
(napr.
zdravotnÃctvo)
• v oblastiach personÃ¡lneho, finančnÃ©ho a vecnÃ©ho zabezpečenia
nedostatočne
organizovanÃ©, pripravenÃ© a vybavenÃ©, zdrojovo poddimenzovanÃ©
ozbrojenÃ© sily SR, čÃm
dochÃ¡dza k rozporu medzi nastÃºpenou cestou integrÃ¡cie SR do NATO a
realizačnÃ½mi
možnosťami pri ich modernizÃ¡cii
• pretrvÃ¡vajÃºca nedostatočnÃ¡ podpora občanov SR pre prointegračnÃ©
smerovanie
a ukotvenie SR v eurÃ³pskych a transatlantickÃ½ch štruktÃºrach
• nedostatočne kvalitne fungujÃºci systÃ©m vnÃºtornej bezpečnosti – štÃ¡tna
polÃcia dlhodobo
založenÃ¡ na represÃvnom systÃ©me, s nedostatočnou kriminÃ¡lnou
prevenciou (v minulosti
ochrana spoločnosti pred ochranou jednotlivca), nedoriešenÃ© prÃ¡vomoci
mestskÃ½ch polÃciÃ
• nevyhovujÃºca funkčnosť sÃºdnictva – zÃ¡vislosť sudcov na politickej moci,
dohady o
korupcii, pomalosť rozhodovania
• nedostatočnÃ© koordinačnÃ© mechanizmy a spoluprÃ¡ca medzi sektormi v
projektoch
zameranÃ½ch na TUR na miestnej a regionÃ¡lnej Ãºrovni, nedostatočnÃ©
podmienky a
podpornÃ© mechanizmy pre uplatňovanie TUR SR
• nerozpracovanosť ukazovateľov TUR pre Ãºčely rozhodovania na miestnej,
regionÃ¡lnej
a nÃ¡rodnej Ãºrovni, nepostačujÃºca kvalita informÃ¡ciÃ pre rozhodovanie
5. PozitÃvna, avšak doposiaľ nedostatočne využÃvanÃ¡ Ãºloha mimovlÃ¡dnych
organizÃ¡ciÃ,
zÃ¡ujmovÃ½ch združenÃ a verejnosti v rozvoji spoločnosti
• čiastočnÃ¡ demokratizÃ¡cia a decentralizÃ¡cia riadenia spoločnosti, priblÃženie vÃ½konu
verejnej sprÃ¡vy občanovi na princÃpe subsidiarity
• pozitÃvne pÃ´sobenie tretieho sektora (mimovlÃ¡dnych organizÃ¡ciÃ) vo
všetkÃ½ch
spoločenskÃ½ch oblastiach (najmÃ¤ environmentÃ¡lnej, spoločenskej,
humÃ¡nnej) – vzÃ¡jomnÃ¡

spoluprÃ¡ca, rozvoj komunitnÃ½ch iniciatÃv, podpora demokratickÃ½ch
politickÃ½ch procesov
• pozitÃvna Ãºloha zÃ¡ujmovÃ½ch združenÃ pri presadzovanÃ regionÃ¡lnej,
miestnej alebo
odvetvovej politiky napr. ZMOS, ÃšM SR, vytvÃ¡ranie partnerstiev hlavnÃ½ch
skupÃn
spoločnosti
• nedostatočne fungujÃºca občianska spoločnosť - nedostatočnÃ¡ podpora
niektorÃ½ch
ľudskÃ½ch prÃ¡v a občianskych slobÃ´d občanov zo strany štÃ¡tnych orgÃ¡nov,
nedostatočnÃ©
uplatňovanie rovnosti šancÃ a prÃležitostÃ pre ich uplatňovanie
C. HodnotovÃ© orientÃ¡cie obyvateľov a prÃ¡vne vedomie, vÃ½chova a
vzdelÃ¡vanie
6. NarušenÃ© prÃ¡vne vedomie a nepriaznivÃ¡ hodnotovÃ¡ orientÃ¡cie
obyvateľov
• narušenie prirodzenÃ©ho prÃ¡vneho vedomia (vnÃºtornÃ¡ izolÃ¡cia a pasivita
absolÃºtnej vÃ¤čšiny
občanov), odmietanie zodpovednosti za veci verejnÃ©
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• vysokÃ¡ miera tolerancie verejnosti voči nezÃ¡konnÃ©mu sprÃ¡vaniu,
sociÃ¡lno-patologickÃ½m
javom a k niektorÃ½m typom asociÃ¡lneho sprÃ¡vania a rasizmu
• dvojakÃ¡ morÃ¡lka – rozpor medzi proklamovanÃ½m kresťanstvom prevažnej
vÃ¤čšiny
obyvateľov a skutočnou morÃ¡lkou v spoločnosti
• pretrvÃ¡vanie nepriaznivÃ½ch trendov a hodnotovÃ½ch orientÃ¡ciÃ zo
socialistickej etapy
vÃ½voja spoločnosti, objavovanie sa novÃ½ch negatÃvnych trendov (tzv.
hodnotovÃ½ chaos
v spoločnosti) - Ãºstup tradičnÃ½ch hodnÃ´t (usilovnosť, disciplÃna, zmysel pre
povinnosť,
skromnosť, vzÃ¡jomnÃ¡ ohľaduplnosť) na Ãºkor preferovania individualizmu,
materiÃ¡lnych
hodnÃ´t, nadspotreby a konzumnÃ©ho spÃ´sobu života
• malÃ½ zÃ¡ujem občanov a celej spoločnosti o otÃ¡zky životnÃ©ho prostredia,
nedostatočne
vypestovanÃ© a uplatňovanÃ© povedomie spolunÃ¡ležitosti s prÃrodou
• neistota a frustrÃ¡cia časti obyvateľstva (najmÃ¤ na vidieku) v sÃºvislosti s
prechodom od
totalitnÃ©ho režimu k demokracii
• nÃ¡hrada tradičnÃ½ch dlhodobÃ½ch vzorcov spotreby (založenÃ½ch na
skromnosti,
nenÃ¡ročnosti) za konzumnÃ© vzorce založenÃ© na nadvÃ½robe a
nadspotrebe, konzumnom
spÃ´sobe života
• nedostatočnÃ¡ vÃ½chova a osveta v budovanÃ prÃ¡vneho vedomia a
hodnotovÃ½ch orientÃ¡ciÃ
• minimÃ¡lna informovanosť občanov o problematike TUR

7. NegatÃvne aspekty pri zabezpečovanÃ kultÃºrneho rozvoja a nÃ¡rodnÃ©ho
povedomia
• nedostatočnÃ© a čiastočne deformovanÃ© historickÃ© a nÃ¡rodnÃ©
povedomie vÃ¤čšiny
obyvateľov (zaprÃčinenÃ© nacionalizmom alebo historickÃ½m agnosticizmom)
• nedostatočnÃ¡ prezentÃ¡cia vÃ½sledkov historickÃ½ch vÃ½skumov napriek
relatÃvne vysokej
Ãºrovni historickÃ©ho vÃ½skumu, zideologizovanie historiografie
• nepriaznivÃ© trendy v rozvoji kultÃºry – nedostatočnÃ¡ funkčnosť kultÃºrnych
zariadenÃ,
potlačenie tradičnÃ½ch kultÃºrnych hodnÃ´t, preferovanie importovanej,
masovej a nÃ¡silnej
kultÃºry
8. ProblÃ©my rozvoja vzdelÃ¡vania, vedy a vÃ½skumu
• nevhodnÃ¡ štruktÃºra vzdelÃ¡vania na zÃ¡kladnom a strednom stupni,
založenÃ¡ na množstve
informÃ¡ciÃ pri nedostatku praktickÃ½ch činnostÃ, spÃ´sobilostÃ a zručnostÃ
• nedostatočnÃ½ dÃ´raz vÃ½uky na eurÃ³psku dimenziu, vÃ½učbu jazykov,
informačnÃ©
technolÃ³gie
• kvantitatÃvny nÃ¡rast vysokÃ©ho školstva na Ãºkor kvality (nÃ¡rast počtu
študentov na Ãºkor
modernizÃ¡cie a kvality vzdelania)
• absencia stratÃ©gie rozvoja školstva, pomalÃ¡ transformÃ¡cia vysokÃ©ho
školstva,
nesystÃ©movÃ© zavÃ¡dzanie opatrenÃ, nedostatočnÃ¡ Ãºčasť verejnosti na
reformÃ¡ch
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• nevyhovujÃºci stav vo vede a vÃ½skume – nedostatočnÃ¡ orientÃ¡cia na
problÃ©movÃ½ vÃ½skum a
nedostatočne pružnÃ½ systÃ©m vÃ½skumu, dlhodobÃ© podfinancovanie,
nedostatočne
rozpracovanÃ© koncepčnÃ© materiÃ¡ly
• nedostatočnÃ½ rozvoj teÃ³rie koncepcie TUR, nedostatočnÃ½ prenos
vedeckÃ½ch poznatkov do
informÃ¡ciÃ a praxe
D. ÃšzemnÃ½ rozvoj, ÃºzemnÃ© plÃ¡novanie, stavebnÃ½ poriadok a
zaostÃ¡vajÃºca vÃ½stavba
9. NevyvÃ¡ženÃ½ rozvoj sÃdelnÃ©ho prostredia (miest a vidieckych obcÃ),
nesÃºlad
plÃ¡novacÃch činnostÃ
• prevažujÃºci nesÃºlad ÃºzemnÃ©ho plÃ¡novania, regionÃ¡lneho plÃ¡novania,
rezortnÃ©ho
plÃ¡novania, zÃ¡ujmov regiÃ³nov a obcÃ, zÃ¡ujmov a činnosti orgÃ¡nov štÃ¡tnej
sprÃ¡vy –
presadzovanie skupinovÃ½ch a rezortnÃ½ch zÃ¡ujmov na Ãºkor zabezpečenia
TUR,
nejednotnosť zÃ¡merov a prÃstupov
• nezabezpečenie uzÃ¡konenej optimalizÃ¡cie priestorovÃ©ho usporiadania a

funkčnÃ©ho
využÃvania Ãºzemia regiÃ³nov v praxi
• nÃzky stupeň rozpracovanosti Ãºzemno-plÃ¡novacej dokumentÃ¡cie na
miestnej Ãºrovni (viac
ako 50 % obcÃ nemÃ¡ spracovanÃ½ ÃºzemnÃ½ plÃ¡n)
• zvyšovanie rozdielov medzi urbÃ¡nnym a rurÃ¡lnym prostredÃm
(demografickÃ¡,
spoločensko-kultÃºrna, hospodÃ¡rska, ekonomickÃ¡ oblasť) vyvolÃ¡vajÃºce
prehlbovanie
medziregionÃ¡lnych rozdielov, najmÃ¤ v rÃ¡mci jadrovÃ½ch a marginÃ¡lnych
regiÃ³nov,
formovanie problÃ©movÃ½ch regiÃ³nov – spočÃva napr. v dlhodobom
narušenÃ prirodzenej
formy osÃdlenia, v preľudnenÃ miest a vyľudňovanÃ malÃ½ch vidieckych sÃdiel
• pretrvÃ¡vajÃºca nedostatočnÃ¡ atraktivita vidieckych sÃdiel (najmÃ¤
vzdialenejšÃch od
mestskÃ½ch centier) – nedostatok pracovnÃ½ch prÃležitostÃ,
malÃ¡ obÃ½vanosť bytovÃ©ho fondu,
sÃºvisiace sociÃ¡lne a ekonomickÃ© problÃ©my
• prevažujÃºce nepriaznivÃ© migračnÃ© trendy obyvateľov - pokračovanie
procesu
vyľudňovanie vidieka (najmÃ¤ malÃ½ch obcÃ) sprevÃ¡dzanÃ© ďalšÃmi
nepriamymi faktormi
(demografickÃ½mi, sociÃ¡lnymi, hospodÃ¡rskymi,
nedostatočnÃ¡ infraštruktÃºra), čiastočne
vyvÃ¡ženÃ© procesom sÃºstreďovania obyvateľstva do zÃ¡zemia miest
• narastanie negatÃvnych javov v mestskom prostredÃ – nepriaznivÃ©
demografickÃ© trendy,
nedostatok bytovÃ©ho fondu, konzumnÃ½ spÃ´sob života, strata sociÃ¡lnej
kontroly, sociÃ¡lnopatologickÃ©
javy, environmentÃ¡lne a dopravnÃ© problÃ©my
10. Formovanie problÃ©movÃ½ch (okrajovÃ½ch, marginÃ¡lnych) regiÃ³nov
• vÃ½raznÃ© regionÃ¡lne rozdiely v ekonomickej vÃ½konnosti regiÃ³nov,
prejavujÃºce sa aj
v miere zahraničnÃ½ch investÃciÃ
• vysokÃ¡ regionÃ¡lna diferenciÃ¡cia nezamestnanosti ako dÃ´sledok pÃ
´sobenia viacerÃ½ch
faktorov (relatÃvna geografickÃ¡ poloha s ohľadom na centrÃ¡ ekonomickÃ©ho
rastu, podiel
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zamestnanosti v jednotlivÃ½ch sektoroch nÃ¡rodnÃ©ho hospodÃ¡rstva,
vzdelanostnÃ¡ a etnickÃ¡
štruktÃºra regionÃ¡lnej populÃ¡cie, regionÃ¡lna podnikateľskÃ¡ aktivita a jej
diverzifikovanosť,
Ãºroveň infraštruktÃºry)
• veľkÃ© regionÃ¡lne rozdiely v oblasti vzdelanosti (spojenÃ© aj s etnickou
otÃ¡zkou)
• veľkÃ© regionÃ¡lne rozdiely v infraštruktÃºre – nedostatočnÃ¡ vybavenosť na
vidieku

(kanalizÃ¡cia, vodovody, plynofikÃ¡cia), najmÃ¤ v marginÃ¡lnych regiÃ³noch,
nedostatočnÃ¡
dostupnosť okrajovÃ½ch oblastÃ a regiÃ³nov (cestnÃ¡ a železničnÃ¡ sieť)
• regionÃ¡lne rozdiely v kvalite dopravnej siete a dopravnÃ©ho spojenia –
nedostatočnÃ¡
dostupnosť najmÃ¤ okrajovÃ½ch regiÃ³nov, klesajÃºca frekvencia
dopravnÃ©ho spojenia
• vÃ½raznÃ½ a celkovo sa prehlbujÃºci trend formovania tzv. marginÃ¡lnych
(okrajovÃ½ch)
regiÃ³nov, charakteristickÃ½ch zaostÃ¡vanÃm za centrÃ¡lnymi regiÃ³nmi
takmer vo všetkÃ½ch
oblastiach - rast počtu dlhodobo nezamestnanÃ½ch, sociÃ¡lne odkÃ¡zanÃ½ch
obyvateľov, nÃzky
prÃjem ekonomicky aktÃvneho obyvateľstva, vysokÃ¡ zÃ¡vislosť na sociÃ¡lnych
prÃjmoch,
slabÃ¡ Ãºroveň priemyslu a služieb, absencia modernej infraštruktÃºry
11. PretrvÃ¡vajÃºce problÃ©my vo vÃ½stavbe a Ãºdržbe bytovÃ©ho a
domovÃ©ho fondu
• zlÃ¡ kvalita a stav časti bytovÃ©ho fondu, nedostatočnÃ¡ starostlivosť
(nedostatok investÃciÃ
do oprÃ¡v a obnovy) o bytovÃ½ fond napriek celkovo pomerne mladÃ©mu
bytovÃ©mu fondu
Slovenska a jeho dobrej infraštruktÃºrnej vybavenosti najmÃ¤ v mestÃ¡ch
• reštitučnÃ½ proces, nÃ¡vrat majetku do rÃºk vlastnÃkov – predpoklad na
lepšiu starostlivosť o
sÃdelnÃ© a technickÃ© objekty (napr. rekonštrukcie centier miest a veľkÃ©ho
počtu objektov)
• uplatňovanie niektorÃ½ch pozitÃvnych programov v oblasti starostlivosti o
sÃdla (Program
obnovy dediny, PeknÃ¡ obec)
• nedostatočne rozvinutÃ½ trh s bytmi a z toho vyplÃ½vajÃºca nÃzka mobilita
obyvateľov, čo
nepriaznivo ovplyvňuje trh prÃ¡ce a zvyšuje nezamestnanosť
• nedoriešenÃ© majetkovÃ© vzťahy k technickej infraštruktÃºre obcÃ (prevod
vlastnÃctva
inžinierskych sietÃ na obce)
• pretrvÃ¡vajÃºca regulÃ¡cia cien nÃ¡jomnÃ©ho a bytovÃ½ch služieb
(deformovanÃ½ vzťah
obyvateľov k majetku)
• monofunkčnÃ¡ uniformnÃ¡ vÃ½stavba v uplynulom obdobÃ - dÃ´raz na
vonkajšÃ efekt namiesto
skromnosti a funkčnosti pÃ´vodnej vÃ½stavby, nerešpektovanie miestnych
podmienok a
kontinuity – extrÃ©my socialistickej vÃ½stavby sÃº nahrÃ¡dzanÃ©
novodobÃ½mi extrÃ©mami
architektÃºry ”milionÃ¡rskych ” vilovÃ½ch štvrtÃ
• nedostatočnÃ¡ ochrana pamiatkovÃ©ho fondu v sÃdlach - zlÃ½ stavebnÃ½
stav pamiatkovÃ½ch
objektov, často aj vÃ¡žne narušenie nevhodnÃ½mi Ãºpravami, nekvalitnÃ¡ a
nekoordinovanÃ¡

činnosť zodpovednÃ½ch organizÃ¡ciÃ, nedoriešenÃ¡ prÃ¡vna a
finančnÃ¡ pomoc vlastnÃkom a
nÃ¡jomcom pamiatkovÃ½ch a historickÃ½ch objektov (vyvolÃ¡vajÃºca
chÃ½bajÃºce prostriedky na
obnovu a Ãºdržbu stavebnÃ©ho fondu)
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• nedostatočnÃ¡ ochrana kultÃºrnych pamiatok – slabÃ¡ koordinÃ¡cia, nÃzka
kvalita odbornÃ©ho
riadenia, konflikty zÃ¡ujmov, nevyhovujÃºce finančnÃ© a personÃ¡lne
zabezpečenie
• stagnÃ¡cia vÃ½stavby, vrÃ¡tane bytov a občianskej vybavenosti, ako aj
vÃ½vozu stavebnÃ½ch
prÃ¡c, nepriaznivÃ¡ štruktÃºra stavebnÃ½ch prÃ¡c (nÃzky podiel oprÃ¡v a
Ãºdržby malÃ½ch
objektov, preferovanie veľkÃ½ch projektov infraštruktÃºry a energetickÃ½ch
stavieb)
• neuplatňovanie tradičnÃ½ch zručnostÃ a remesiel v starostlivosti o krajinu a
sÃdla – postupnÃ½
zÃ¡nik, nahrÃ¡dzanie novÃ½mi často nevhodnÃ½mi technolÃ³giami
E. SociÃ¡lno-humÃ¡nna dimenzia TUR
12. NepriaznivÃ© demografickÃ© trendy a štruktÃºra obyvateľstva
• nepriaznivÃ© demografickÃ© trendy (fÃ¡za tzv. druhÃ©ho demografickÃ©ho
prechodu) a vÃ½raznÃ¡
zmena demografickÃ©ho sprÃ¡vania obyvateľov SR v 90-tych rokoch čiastočne prirodzenÃ½
proces identickÃ½ so situÃ¡ciou vo vyspelÃ½ch krajinÃ¡ch, s čiastočne
zmenenÃ½mi vnÃºtornÃ½mi
podmienkami (sociÃ¡lne faktory, nedostatok bytov)
• pokles prirodzenÃ©ho prÃrastku obyvateľov (najmÃ¤ vÃ½razne znÃženÃ¡ pÃ
´rodnosť), zvyšovanie
priemernÃ©ho veku a zhoršovanie vekovej štruktÃºry (stagnujÃºci typ
populÃ¡cie)
• nÃzka strednÃ¡ dĺžka života a jej pomalÃ½ rast (v porovnanÃ s vyspelÃ½mi
krajinami –
prehlbovanie rozdielov), vÃ½raznÃ½ rozdiel medzi priemernÃ½m vekom
dožitia mužskej a
ženskej populÃ¡cie, veľkÃ© regionÃ¡lne rozdiely (mesto – vidiek, zÃ¡pad – sever
a vÃ½chod),
odlišnÃ© demografickÃ© sprÃ¡vanie rÃ³mskeho etnika
13. NepriaznivÃ½ zdravotnÃ½ stav a zdravotnÃ¡ starostlivosť,
nevhodnÃ¡ vÃ½živa a životnÃ½ štÃ½l
• nepriaznivÃ½ zdravotnÃ½ stav populÃ¡cie – vysokÃ¡ chorobnosť a Ãºmrtnosť
(prÃčinami sÃº
najmÃ¤ poruchy kardiovaskulÃ¡rneho systÃ©mu, zhubnÃ© nÃ¡dory), nÃzka
strednÃ¡ dĺžka života –
prÃčinami sÃº nezdravÃ½ životnÃ½ štÃ½l (vÃ½živa, inÃ© rizikovÃ© faktory),
sociÃ¡lne pomery,
nepriaznivÃ½ stav životnÃ©ho prostredia
• malÃ¡ osobnÃ¡ angažovanosť občanov o vlastnÃ© zdravie - pretrvÃ¡vanie
rizikovÃ½ch faktorov

vÃ½živy a zdravia – nadmernÃ¡ spotreba potravÃn, zlÃ© stravovacie nÃ¡vyky,
fajčenie,
alkoholizmus, stres (napriek čiastočne pozitÃvnym trendom v oblasti vÃ½živy
oproti
obdobiu pred rokom 1990)
• neujasnenÃ¡ zdravotnÃ¡ politika, nedostatočnÃ© financovanie rezortu,
nedostatočnÃ¡ primÃ¡rna
prevencia a vÃ½chova k zdravÃ©mu životnÃ©mu štÃ½lu
14. NegatÃvne aspekty sociÃ¡lnej štruktÃºry spoločnosti, nÃ¡rast
nezamestnanosti a
chudoby
• narušenie prirodzenej sociÃ¡lnej štruktÃºry obyvateľstva (bohatÃ¡, strednÃ¡,
chudobnÃ¡ vrstva)
a sÃºkromno-vlastnÃckych vzťahov
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• relatÃvne malÃ¡ početnosť strednej vrstvy a nadmernÃ© zastÃºpenie
sociÃ¡lne slabej skupiny
obyvateľov, ”rozdanie” veľkej časti nÃ¡rodnÃ©ho majetku medzi mÃ¡lo
početnÃº skupinu
politicky privilegovanej vrstvy
• zvÃ½razňovanie sociÃ¡lnych rozdielov – nÃ¡rast počtu obyvateľov žijÃºcich v
chudobe,
zvÃ½razňovanie regionÃ¡lnych disparÃt, vznik psychosociÃ¡lnych problÃ©mov
• vysokÃ¡ miera nezamestnanosti - kľÃºčovÃ½ problÃ©m ekonomiky a
sociÃ¡lnej sfÃ©ry s
tendenciou stÃ¡leho prehlbovania nepriaznivÃ©ho vÃ½voja (miera
nezamestnanosti patrÃ
k najvyššÃm v EurÃ³pe)
• nepriaznivÃ¡ vnÃºtornÃ¡ štruktÃºra nezamestnanosti - vysokÃ½ podiel
evidovanÃ½ch
nezamestnanÃ½ch na jedno voľnÃ© pracovnÃ© miesto, vysokÃ½ a
narastajÃºci podiel dlhodobo
nezamestnanÃ½ch, nezamestnanÃ½ch medzi absolventmi škÃ´l a sociÃ¡lne
slabšÃmi skupinami
• nÃzka mobilita a nedostatočnÃ¡ kvalifikÃ¡cia pracovnej sily - najmÃ¤ na
vidieku a v rÃ¡mci
ohrozenÃ½ch skupÃn obyvateľov
• nedostatočne efektÃvny a mÃ¡lo motivačnÃ½ sociÃ¡lny systÃ©m doteraz
neriešiaci problÃ©my
nezamestnanosti a chudoby
• nedostatočne ÃºčinnÃ½ systÃ©m kontroly a postihovania nelegÃ¡lnej
zamestnanosti, absencia
oficiÃ¡lneho programu na podporu chudobnÃ½ch a ich sociÃ¡lne začleňovanie
do spoločnosti
15. Problematika postavenia (postupnÃ© sociÃ¡lne vylÃºčenie) ohrozenÃ½ch
skupÃn v
spoločnosti
• prehlbovanie problÃ©mov ohrozenÃ½ch a rizikovÃ½ch skupÃn obyvateľstva –
rÃ³mska
populÃ¡cia, mlÃ¡dež, staršia generÃ¡cia, mladÃ© rodiny, neÃºplnÃ© rodiny,

dlhodobo
nezamestnanÃ, ľudia s nižšÃm vzdelanÃm
• zvÃ½razňujÃºci sa problÃ©m identity a uplatnenia mlÃ¡deže v spoločnosti –
zvyšovanie tlaku
na nadmernÃ© konzumnÃ© očakÃ¡vania, odcudzovanie sa tradičnÃ©mu
prostrediu, rozpor
očakÃ¡vanÃ a reÃ¡lnych možnostÃ, odraz v hodnotovÃ½ch orientÃ¡ciÃ¡ch
• nedostatočnÃ© plnenie Ãºlohy rodiny v spoločnosti (najmÃ¤ vÃ½chovnÃ¡ a
vzdelÃ¡vacia funkcia)
• zvÃ½razňujÃºce sa problÃ©my staršej generÃ¡cie (najmÃ¤ poproduktÃvneho
obyvateľstva) –
zhoršujÃºce sa zdravie, ekonomickÃ¡ situÃ¡cia, medziľudskÃ© vzťahy
• veľkÃ© zmeny v postavenÃ žien – zvyšujÃºca sa emancipovanosť a
zvyšovanie nÃ¡rokov
kladenÃ½ch na ženy (domÃ¡cnosť, zamestnanie, verejnÃ½ život),
pretrvÃ¡vajÃºce rozdiely
v odmeňovanÃ, kariÃ©rnom postupe a zastÃºpenÃ žien vo verejnom živote v
porovnanÃ s
mužmi
16. ZaostÃ¡vanie rÃ³mskej populÃ¡cie
• zvÃ½razňujÃºci sa až akcelerujÃºci problÃ©m rÃ³mskej populÃ¡cie, vnÃmanÃ½ ako etnickÃ½ problÃ©m
– prehlbovanie rozporov medzi rÃ³mskou a vÃ¤čšinovou populÃ¡ciou
• nepriaznivÃ¡ sociÃ¡lno-politickÃ¡ situÃ¡cia vo vÃ¤čšine rÃ³mskych
spoločenstiev je dÃ´sledkom
zložitÃ©ho komplexu problÃ©mov - zlÃ½ zdravotnÃ½ stav, nÃzka Ãºroveň
vzdelania, zdravotnÃ©ho
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a sociÃ¡lneho vedomia, nÃzky štandard bÃ½vania, osobnÃ¡ hygiena,
komunÃ¡lna hygiena,
zdevastovanÃ© životnÃ© prostredie v blÃzkosti sÃdiel, nedostatočnÃ©
zÃ¡sobovanie pitnou
vodou, nesprÃ¡vna životosprÃ¡va, zlÃ© stravovacie nÃ¡vyky, fajčenie,
alkoholizmus
• zvÃ½šenÃ¡ emigrÃ¡cia RÃ³mov do krajÃn zÃ¡padnej a severnej EurÃ³py v
rokoch 1999-2000
• doterajšia neÃºspešnosť v snahÃ¡ch o riešenie rÃ³mskej otÃ¡zky
17. NÃ¡rast sociÃ¡lno-patologickÃ½ch javov
• nÃ¡rast kriminality na ÃºzemÃ SR - vzrast majetkovej kriminality, prerastanie
zločinnosti do
bezpečnostnÃ½ch štruktÃºr, novÃ© formy kriminality – organizovanÃ½ zločin,
drogy,
vydierania, Ãºnosy a pod.)
• regionÃ¡lna koncentrÃ¡cia kriminality do miest, v poslednom obdobÃ presun
kriminality
z veľkÃ½ch centier do menšÃch miest
• nÃ¡rast prejavov ostatnÃ½ch sociÃ¡lno-patologickÃ½ch javov – drogovÃ©
zÃ¡vislosti (vrÃ¡tane
alkoholizmu), prostitÃºcia

• nedostatočnÃ¡ reakcia spoločnosti na sociÃ¡lno-patologickÃ© javy –
nedostatočnÃ© prÃ¡vne
predpisy, tolerantnÃ½ postoj občanov, pretrvÃ¡vajÃºca korupcia a klientelizmus
F. Ekonomika a hospodÃ¡rsky vÃ½voj
18. Charakter ekonomickej transformÃ¡cie po roku 1990
• mÃ¡lo ÃºspešnÃ¡ ekonomickÃ¡ reforma v 90-tych rokoch – sprievodnÃ©
poruchy
makroekonomickej rovnovÃ¡hy (relatÃvne vysokÃ½ rast HDP sprevÃ¡dzanÃ½
neÃºmerne sa
zvyšujÃºcou nezamestnanosťou, zahraničnou zdĺženosťou), zaostÃ¡vanie vo
vÃ½voji
v porovnanÃ s vyspelÃ½mi krajinami (zastaralÃ¡ štruktÃºra hospodÃ¡rstva,
prehlbovanie
rozdielov v reÃ¡lnom raste HDP, vysokÃ¡ energetickÃ¡ a surovinovÃ¡ nÃ¡ročnosť
hospodÃ¡rstva)
• nedostatočnÃ© zohľadnenie vonkajšÃch faktorov vÃ½voja (civilizačnÃ©
trendy a transformÃ¡cia
do postmateriÃ¡lnej spoločnosti, prechod svetovej ekonomiky na využÃvanie
modernÃ½ch
informačnÃ½ch technolÃ³giÃ), nedostatočnÃ© vybudovanie potrebnÃ½ch
inštitÃºciÃ, absencia
hospodÃ¡rskej koncepcie TUR
• štrukturÃ¡lne deformÃ¡cie ekonomiky - prerastajÃºce do štrukturÃ¡lnej
nezamestnanosti, nÃzkej
vÃ½konnosti ekonomiky (klasickÃ¡ industriÃ¡lna hierarchia, vysokÃ½ stupeň
monopolizÃ¡cie,
centralizÃ¡cie a koncentrÃ¡cie prerastajÃºci do zneužÃvania monopolnÃ©ho
postavenia, nÃzka
konkurencieschopnosť)
• nedostatočnÃ© vyprofilovanie sektorov informačnej ekonomiky, digitÃ¡lnej
ekonomiky a
elektronickÃ©ho obchodovania - vÃ½raznÃ© zaostÃ¡vanie Slovenska vo
všetkÃ½ch oblastiach
rozvoja informačnej spoločnosti, absencia stratÃ©gie a programu
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19. SprievodnÃ© pozitÃvne a negatÃvne prejavy ekonomickej reformy
• orientÃ¡cia ekonomiky SR smerom k vyspelÃ½m zÃ¡padnÃ½m krajinÃ¡m –
nominÃ¡lny rast
zahranično-obchodnej vÃ½meny, vÃ½raznÃ¡ zmena v teritoriÃ¡lnej štruktÃºre
(ťažisko vÃ½meny
na zÃ¡padnÃ½ch trhoch)
• relatÃvne uspokojivÃ½ vÃ½voj inflÃ¡cie, menovÃ©ho vÃ½voja a politiky
počas ekonomickej
reformy v 90-tych rokoch
• dosiahnutie odlišnej kvality tvorby nÃ¡rodnÃ©ho produktu – vÃ½raznÃ©
zvÃ½šenie podielu
sÃºkromnÃ©ho sektoru na tvorbe HDP (cca 85 %), vÃ½raznÃ¡ liberalizÃ¡cia
ekonomiky,
zvÃ½šenie podielu terciÃ©rneho sektoru na tvorbe HDP
• rast zahraničnej zadĺženosti a mÃ¡lo efektÃvne vynakladanie prostriedkov

(vysokÃ½ podiel
v porovnanÃ s HDP aj v prepočte na obyvateľa, nÃzky pomer exportu k
zahraničnÃ©mu
dlhu), nepriaznivÃ¡ časovÃ¡ štruktÃºra dlhov a rastÃºce nÃ¡klady na dlhovÃº
službu, rast čistej
zadĺženosti
• stÃ¡ly deficit obchodnej bilancie, nevhodnÃ¡ štruktÃºra vÃ½vozu a dovozu na strane vÃ½vozu
prevažujÃº produkty na nižšej Ãºrovni spracovania a využitia modernÃ½ch
technolÃ³giÃ,
s nižšou pridanou hodnotou, na strane dovozu naopak prevažujÃº tovary
dlhodobej
spotreby, investičnÃ© a komponentnÃ© vÃ½robky nÃ¡ročnÃ© na vedu a
vÃ½skum, s vysokou
pridanou hodnotou
• nedostatočnÃ© zastÃºpenie zahraničnÃ©ho kapitÃ¡lu v ekonomike SR
(najnižšÃ v porovnanÃ
s ostatnÃ½mi krajinami V4) - dÃ´sledok najmÃ¤ nestabilnÃ©ho politickÃ©ho a
ekonomickÃ©ho
prostredia, vysokÃ©ho legislatÃvneho rizika, netransparentnej privatizÃ¡cie,
neukončenej
privatizÃ¡cie bankovÃ©ho sektora a znÃženÃ©ho ratingu slovenskej ekonomiky
• nepriaznivÃ½ vÃ½voj štÃ¡tneho rozpočtu (sÃºstavnÃ½ rast deficitu a
verejnÃ©ho dlhu) – fiskÃ¡lna
politika založenÃ¡ dlhodobo na nadmernÃ½ch vÃ½davkoch a nie reÃ¡lnych prÃjmoch
• nepriaznivÃ½ vÃ½voj daňovÃ½ch prÃjmov (nÃzky podiel danÃ z prÃjmov
prÃ¡vnickÃ½ch osÃ´b,
pokles danÃ z prÃjmu fyzickÃ½ch osÃ´b)
• vydÃ¡vanie štÃ¡tnych zÃ¡ruk na problematickÃ© Ãºvery do infraštruktÃºrnych
projektov
s diskutabilnou nÃ¡vratnosťou a bez vÃ¤zby na zvyšovanie exportnej
vÃ½konnosti
• nefunkčnÃ½ kapitÃ¡lovÃ½ trh – stagnÃ¡cia a zlyhÃ¡vanie zÃ¡kladnÃ½ch
funkciÃ a prÃ¡va
• neprimeranÃ¡ expanzÃvna finančnÃ¡ politika štÃ¡tu v ostatnom desaťročÃ –
nedostatok zdrojov
pre sÃºkromnÃ½ sektor, zvÃ½šenie ÃºrokovÃ½ch mier, zadĺženie štÃ¡tu
• netransparentnÃ© hospodÃ¡renie s prostriedkami štÃ¡tnych ÃºčelovÃ½ch
fondov, nedostatočnÃ¡
kontrola hospodÃ¡rnosti, často nedostatočnÃ¡ efektÃvnosť
• nedostatočnÃ½ rozvoj a mÃ¡lo ÃºčinnÃ¡ podpora malÃ½ch a strednÃ½ch
podnikateľov a
podmienok pre zamestnanosť - negatÃvny dopad na vÃ½voj spoločnosti
• pristÃºpenie vlÃ¡dy SR a hospodÃ¡rskych rezortov v rokoch 1999-2000 k
zÃ¡sadnej
reštrukturalizÃ¡cii a ozdraveniu podnikovej sfÃ©ry a bankovÃ©ho sektora,
privatizÃ¡cii veľkÃ½ch
štÃ¡tnych podnikov, zÃ¡sadnÃ½m ozdravnÃ½m opatreniam
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20. VÃ½voj v sektore pÃ´dohospodÃ¡rstva a jeho nepriaznivÃ© aspekty
• nepriaznivÃ½ ekonomickÃ½ vÃ½voj poľnohospodÃ¡rstva – celkovÃ© znÃženie produkcie a
zamestnanosti, nÃzka Ãºroveň reštrukturalizÃ¡cie a
nedostatočnÃ¡ technologickÃ¡ vybavenosť
(konzervovanie zastaralÃ½ch organizačnÃ½ch foriem, nÃzka produktivita
prÃ¡ce, nÃzka
konkurencieschopnosť s vyspelÃ½mi krajinami) - nedostatočnÃ© využÃvanie
potenciÃ¡lu
poľnohospodÃ¡rstva a potravinÃ¡rstva a predpokladov na potravinovÃº
sebestačnosť vo
vÃ¤čšine agropotravinÃ¡rskych produktov
• dlhodobÃ© znižovanie vÃ½mery poľnohospodÃ¡rskej pÃ´dy až na dolnÃº
hranicu potravinovej
bezpečnosti, zvyšovanie vÃ½mery ÃºzemÃ s dlhodobou, resp. trvalou stratou
produkčnej
schopnosti (zastavanÃ© Ãºzemia, urbanizovanÃ© plochy), nevyužÃvanie časti
pÃ´dneho fondu
(ekonomickÃ© problÃ©my poľnohospodÃ¡rskeho sektora)
• nedostatočnÃ¡ podpora rozvoja alternatÃvneho (organickÃ©ho,
ekologickÃ©ho)
poľnohospodÃ¡rstva a integrovanÃ©ho rozvoja vidieka
• pomalÃ½ a nedoriešenÃ½ proces obnovy vlastnÃckych vzťahov k pÃ´de a
majetku –
pozemkovÃ© Ãºpravy, reštitÃºcie
• nepriaznivÃ½ ekonomickÃ½ vÃ½voj lesnÃ©ho hospodÃ¡rstva – pokles HDP a
zamestnanosti,
reÃ¡lneho speňaženia dreva, zaostÃ¡vanie kvality produktov, nepriaznivÃ½
vÃ½voj vÃ½robnÃ©ho
kapitÃ¡lovÃ©ho faktoru sprevÃ¡dzanÃ½ nÃzkou mierou investovania, len
čiastočne vyvÃ¡ženÃ½
zlepšujÃºcimi sa niektorÃ½mi ukazovateľmi (zvyšovanie vÃ½mery, zlepšovanie
vekovej
štruktÃºry, pozitÃvny vÃ½voj zÃ¡sob dreva)
• nevyhovujÃºce trendy vo vodnom hospodÃ¡rstve – preferovanie
veľkokapacitnÃ½ch zdrojov
vzdialenÃ½ch od miesta spotreby, centralizovanÃ© riadenie, cenovÃ©
deformÃ¡cie (regulÃ¡cia
ceny bez zÃ¡vislosti na skutočnej vÃ½ške nÃ¡kladov) – nejasnÃ¡ transformÃ¡cia
a presun
kompetenciÃ na obce
• nerovnovÃ¡ha v dostupnosti vodnÃ½ch zdrojov (nedostatočnÃ© napojenie
obyvateľov
niektorÃ½ch oblastÃ na vodovodnÃº sieť), prekračovanie ekologickÃ½ch
limitov využiteľnosti
zÃ¡sob vÃ´d v niektorÃ½ch oblastiach, nedostatočnÃ¡ miera čistenia
odpadovÃ½ch vÃ´d
• absencia systÃ©mu oceňovania mimoprodukčnÃ½ch funkciÃ prÃrodnÃ½ch
zdrojov (najmÃ¤ pÃ´dy,
lesa a vody) – deformÃ¡cie v ekonomike pÃ´dohospodÃ¡rstva, neadekvÃ¡tne
postavenie

odvetvÃ v hospodÃ¡rstve
21. VÃ½voj vo vÃ½robnom sektore (ťažbe nerastnÃ½ch surovÃn a priemyslu) a
jeho
nepriaznivÃ© aspekty
• pokles podielu priemyslu na tvorbe HDP a znižovanie zamestnanosti v
priemyselnÃ½ch
odvetviach – nesprevÃ¡dzanÃ© adekvÃ¡tnym presunom produkcie a
pracovnÃ½ch prÃležitostÃ do
modernÃ½ch odvetvÃ (najmÃ¤ sektoru služieb a informačnÃ½ch technolÃ³giÃ)
• nekoncepčnÃ¡ a neukončenÃ¡ reštrukturalizÃ¡cia vÃ½roby spÃ´sobujÃºca
Ãºpadok množstva
podnikov (nedostatok prostriedkov na investovanie, platobnÃ¡ neschopnosť,
zadĺženie
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podnikov, ale často aj nekompetentnÃ© riadenie a rozkrÃ¡danie majetku
vyÃºsťujÃºce do
likvidÃ¡cie množstva podnikov a vytvÃ¡rania tisÃcok nezamestnanÃ½ch)
• pravdepodobnosť ďalšÃch regresÃvnych zmien priemyslu
(nepriaznivÃ¡ vnÃºtornÃ¡ štruktÃºra
priemyslu, podkapitalizovanie odvetvÃ, nekvalifikovanÃ¡ pracovnÃ¡ sila,
skupinovÃ© zÃ¡ujmy,
neexistencia stratÃ©gie rozvoja jednotlivÃ½ch odvetvÃ)
• potreba zosÃºladenia podmienok podnikania v sektore ťažby surovÃn s praxou
v EÃš
• čiastočne pozitÃvne trendy v priemyselnej vÃ½robe – rast produktivity prÃ¡ce
a celkovÃ½ nÃ¡rast
vÃ½roby v modernÃ½ch odvetviach, čiastočnÃ½ pokles vÃ½roby v
tradičnÃ½ch odvetviach
nÃ¡ročnÃ½ch na suroviny a zaťaženie prostredia (najmÃ¤ ťažkÃ½ priemysel)
22. VÃ½voj v oblasti rozvoja terciÃ©rneho sektora (technickej a dopravnej
infraštruktÃºry a
cestovnÃ©ho ruchu) a jeho nepriaznivÃ© aspekty
• pokles vÃ½znamu verejnej a hromadnej dopravy, preferovanie cestnej
osobnej a nÃ¡kladnej
dopravy, nedostatočnÃ© využÃvanie kombinovanej dopravy
• Ãºpadok železničnej dopravy - klesanie vÃ½konov, zaostÃ¡vanie technickej
zÃ¡kladne,
neriešenie modernizÃ¡cie železničnÃ½ch tratÃ a infraštruktÃºry
• nedostatočnÃ½ rozvoj a Ãºdržba dopravnej infraštrukÃºry nižšieho rÃ¡du
(najmÃ¤ v okrajovÃ½ch
regiÃ³noch)
• zaostÃ¡vanie za vyspelÃ½mi krajinami v oblasti telekomunikÃ¡ciÃ a spojov
napriek ich
veľkÃ©mu rozvoju v uplynulÃ½ch rokoch
• mimoriadne nepriaznivÃ½ vÃ½voj cestovnÃ©ho ruchu napriek jeho
vysokÃ©mu potenciÃ¡lu –
stÃ¡ly pokles prÃjmov z aktÃvneho zahraničnÃ©ho cestovnÃ©ho ruchu, rast
vÃ½davkov na
pasÃvny zahraničnÃ½ cestovnÃ½ ruch, trvalÃ½ pokles podielu odvetvia na
tvorbe HDP

• nedostatočnÃ¡ zÃ¡kladňa malÃ½ch zariadenÃ cestovnÃ©ho ruchu,
nevyhovujÃºca kvalita služieb
23. VÃ½voj v oblasti bankovÃ©ho sektora a jeho negatÃva
• veľkÃ½ rozvoj bankovÃ©ho sektoru a poisťovnÃctva v 90-tych rokoch, avšak
prevažujÃºci
živelnÃ½ vÃ½voj - prevaha nepriaznivÃ½ch trendov (netransparentnÃ©
hospodÃ¡renie, rizikovÃ©
Ãºvery, nedostatočnÃ¡ podpora podnikateľov a rozvojovÃ½ch projektov)
vyÃºsťujÃºcich do
likvidÃ¡cie viacerÃ½ch peňažnÃ½ch Ãºstavov
• zahÃ¡jenie procesu reštrukturalizÃ¡cie a ozdravenia bankovÃ©ho sektora
(1999-2000)
24. EnergetickÃ¡ a surovinovÃ¡ nÃ¡ročnosť a malÃ¡ efektÃvnosť hospodÃ¡rstva
SR
• pretrvÃ¡vajÃºca vysokÃ¡ surovinovÃ¡, materiÃ¡lovÃ¡ a energetickÃ¡ nÃ¡ročnosť
ekonomiky (najmÃ¤
priemyselnÃ½ch odvetvÃ) napriek čiastočnÃ©mu a dočasnÃ©mu poklesu v
spotrebe energie
• neefektÃvne využÃvanie energie – veľkÃ½ podiel energeticky nÃ¡ročnÃ©ho
priemyslu so
zastaralÃ½mi technolÃ³giami, veľkÃ© straty energie v rozvodoch, plÃ½tvanie
energiou
v dÃ´sledku netrhovej cenovej politiky (regulovanÃ© ceny)
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• pretrvÃ¡vajÃºca geopolitickÃ¡ zÃ¡vislosť SR na dodÃ¡vkach strategickÃ½ch
surovÃn (ropa, zemnÃ½
plyn, uhlie, urÃ¡n) z vÃ½chodoeurÃ³pskeho regiÃ³nu
G. Starostlivosť o životnÃ© prostredie
25. VyužÃvanie obnoviteľnÃ½ch zdrojov energie a problematika jadrovej
energie
• preferovanie využÃvania neobnoviteľnÃ½ch zdrojov energie, najmÃ¤ jadrovej
energie
v dÃ´sledku toho, že v sÃºčasnosti neexistuje zatiaľ ekonomicky zdÃ
´vodniteľnÃ¡
a konkurencie schopnÃ¡ nÃ¡hrada na bÃ¡ze obnoviteľnÃ½ch zdrojov, ktorÃ¡ by
mohla prevziať
Ãºlohu zÃ¡kladnÃ©ho zÃ¡sobovania hospodÃ¡rstva energiou
• v sÃºčasnosti nedoriešenÃ© otÃ¡zky definitÃvneho nakladania s vyhorenÃ½m
jadrovÃ½m palivom
a vysokoaktÃvnymi rÃ¡dioaktÃvnymi odpadmi; vlÃ¡da SR sa priklÃ¡ňa riešiť spÃ
´sob ich
ukladania na hlbinnom rÃ¡dioaktÃvnom Ãºložisku v SR. V otÃ¡zke odstavovania
jadrovÃ½ch
elektrÃ¡rnÃ (uzn.vlÃ¡dy SR č. 801/1999) za realistickÃ© termÃny odstavenia
blokov JE V-1
JaslovskÃ© Bohunice stanovila rok 2006 ( 1.blok) a rok 2008 (2.blok)
• v sÃºvislosti s Energetickou koncepciou SR ( uzn.vlÃ¡dy SR č.5/2000) a s
problematikou JE
Mochovce (uzn.vlÃ¡dy SR č.257/2000) vlÃ¡da SR nesÃºhlasÃ s poskytnutÃm
štÃ¡tnej zÃ¡ruky,

a to v akejkoľvek forme, na vÃ½stavbu a prevÃ¡dzku 3. a 4. bloku JE Mochovce
• nedostatočnÃ© využÃvanie obnoviteľnÃ½ch zdrojov energie (najmÃ¤
geotermÃ¡lna energia,
slnečnÃ¡ energia, biomasa) napriek ich pomerne vysokÃ©mu potenciÃ¡lu
• nevhodnÃ¡ štruktÃºra využÃvania hydroenergetickÃ©ho potenciÃ¡lu preferovanie veľkÃ½ch
vodnÃ½ch diel, veľmi nÃzky podiel malÃ½ch vodnÃ½ch elektrÃ¡rnÃ s
vÃ½konom do 1 MW
26. PretrvÃ¡vajÃºca environmentÃ¡lna zÃ¡ťaž a zadĺženosť
• čiastkovÃ© zlepšenie kvality vÃ¤čšiny zložiek prostredia v 90-tych rokoch
najmÃ¤
s uplatňovanÃm prÃ¡va, vznikom štÃ¡tnej sprÃ¡vy pre životnÃ© prostredie a v
sÃºvislosti
s Ãºtlmom pÃ´dohospodÃ¡rstva, poklesom priemyselnej vÃ½roby a
modernizÃ¡ciou vÃ½roby
(najmÃ¤ zavÃ¡dzanÃm novÃ½ch technolÃ³giÃ, zmenou palivovej zÃ¡kladne,
ekonomickÃ½mi
nÃ¡strojmi) – zlepšovanie situÃ¡cie napr. v imisnom zaťaženÃ Ãºzemia, spotrebe
lÃ¡tok
poškodzujÃºcich ozÃ³novÃº vrstvu, zaťaženÃ pÃ´dy a lesa a pod.
• pretrvÃ¡vajÃºce regionÃ¡lne znečistenie ovzdušia, sprievodnÃ¡ degradÃ¡cia
prostredia
(acidifikÃ¡cia) a nepriaznivÃ© zdravotnÃ© vplyvy na obyvateľov ohrozenÃ½ch
oblastÃ SR
• pretrvÃ¡vajÃºca nepriaznivÃ¡ kvalita povrchovÃ½ch a podzemnÃ½ch vÃ´d
zaprÃčinenÃ¡
nedostatočnÃ½m čistenÃm odpadovÃ½ch priemyselnÃ½ch a komunÃ¡lnych vÃ
´d a veľkoplošnÃ½m
znečistenÃm (poľnohospodÃ¡rstvo, urbanizÃ¡cia)
• pretrvÃ¡vajÃºca deštrukcia pÃ´dneho fondu v dÃ´sledku vodnej a veternej
erÃ³zie pÃ´dy,
zhutnenia pÃ´dy a niektorÃ½ch nepriaznivÃ½ch trendov vo fyzikÃ¡lnych
vlastnostiach pÃ´dy
(okysľovanie pÃ´dy, znižovanie zÃ¡sob humusu a obsahu živÃn)
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• pretrvÃ¡vajÃºca kontaminÃ¡cia pÃ´dneho fondu v dÃ´sledku priemyselnej
vÃ½roby a imisnÃ©ho
zaťaženia (acidifikÃ¡cia pÃ´d, kontaminÃ¡cia toxickÃ½mi lÃ¡tkami)
• pretrvÃ¡vajÃºce ohrozenie genofondu a ekologickej stability krajiny –
oslabenie populÃ¡ciÃ
rastlinstva a živočÃšstva, znÃženie biodiverzity najmÃ¤ v urbanizovanÃ½ch a
poľnohospodÃ¡rskych oblastiach, šÃrenie synantropnÃ½ch a invÃ¡znych druhov
bioty
• pretrvÃ¡vajÃºce imisnÃ© zaťaženie a inÃ© nepriaznivÃ© faktory
zdravotnÃ©ho stavu lesnÃ½ch
porastov (defoliÃ¡cia, choroby, škodcovia, prÃrodnÃ© škodlivÃ© činitele) ako
dÃ´sledok
hospodÃ¡rskej činnosti človeka vrÃ¡tane nevhodnÃ©ho charakteru lesnÃ©ho
hospodÃ¡rstva,
avšak zlepšovanie viacerÃ½ch ukazovateľov

• pretrvÃ¡vajÃºce nedostatky v nakladanÃ s odpadmi – nedostatočnÃ©
spracovanie a ďalšie
využÃvanie odpadov, nÃzky podiel separovanÃ©ho zberu, potreba
dlhodobÃ©ho a trvalÃ©ho
doriešenia problematiky skladovania vysokoaktÃvneho jadrovÃ©ho odpadu,
nÃ¡rast
produkcie komunÃ¡lneho odpadu
• nedostatočnÃ© riešenie problematiky tzv. starÃ½ch environmentÃ¡lnych
zÃ¡ťažÃ ( nedostatok
finančnÃ½ch prostriedkov) – najmÃ¤ devastovanÃ½ch ÃºzemÃ vplyvom
banskej činnosti, ťažby
nerastnÃ½ch surovÃn a sprievodnÃ½ch aktivÃt (najmÃ¤ ukladania materiÃ¡lu)
• pretrvÃ¡vajÃºce riziko kontaminÃ¡cie potravÃn, zvyšujÃºce sa riziko
environmentÃ¡lnej
mutagenÃ©zy a možnÃ© rizikÃ¡ geneticky modifikovanÃ½ch potravÃn
27. NepriaznivÃ© dÃ´sledky globÃ¡lnej zmeny klÃmy a narušenia ozÃ³novej
vrstvy
• zmeny klimatickÃ½ch parametrov - predpokladanÃ© zvÃ½šenie teplÃ´t,
nepriaznivÃ© zmeny
v zrÃ¡žkovom režime, zvÃ½raznenie suchÃ½ch obdobÃ, pokles pÃ´dnej
vlhkosti
• zmeny hydrologickÃ½ch parametrov - prietokovÃ½ režim vodnÃ½ch tokov,
pokles zÃ¡sob
podzemnÃ½ch vÃ´d, zvÃ½šenie nebezpečenstva vzniku povodnÃ, ale aj
suchÃ½ch obdobÃ
• prekračovanie kritickÃ½ch koncentrÃ¡ciÃ prÃzemnÃ©ho ozÃ³nu pre
poľnohospodÃ¡rske plodiny a
lesnÃ© ekosystÃ©my
• Ãºbytok stratosfÃ©rickÃ©ho ozÃ³nu so sprievodnÃ½mi negatÃvnymi vplyvmi
najmÃ¤ na zdravie
človeka a inÃ© organizmy
28. Rozdielna kvalita životnÃ©ho prostredia v regiÃ³noch Slovenska
• vysokÃ¡ biodiverzita Ãºzemia Slovenska v celoeurÃ³pskom kontexte – relatÃvne dobre
zachovanÃ© prÃrodnÃ© a kultÃºrne dedičstvo ako vhodnÃ½ zÃ¡klad pre
zachovanie a zlepšenie
ekologickej kvality Ãºzemia
• pretrvÃ¡vajÃºce znečistenie, degradÃ¡cia prostredia a zaťaženie obyvateľov v
tzv. ohrozenÃ½ch
oblastiach SR s nÃzkou kvalitou životnÃ©ho prostredia (napriek nespornÃ©mu
zlepšovaniu
vÃ¤čšiny ukazovateľov)
• zvyšujÃºce sa zdravotnÃ© rizikÃ¡ obyvateľov miest a obcÃ ležiacich na
hlavnÃ½ch dopravnÃ½ch
ťahoch (hlukovÃ© zaťaženie, zvÃ½šenÃ¡ nehodovosť)
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• celkovÃ¡ nÃzka kvalita prostredia vo vÃ¤čšÃch mestÃ¡ch v dÃ´sledku pÃ
´sobenia celÃ©ho
komplexu nepriaznivÃ½ch faktorov

• nedostatočnÃ¡ Ãºroveň infraštruktÃºry obcÃ (najmÃ¤ vodovod a kanalizÃ¡cia)
v niektorÃ½ch
oblastiach (najmÃ¤ vÃ½chodnÃ© a severnÃ© Slovensko) a s tÃ½m sÃºvisiace
zdravotnÃ© rizikÃ¡.
• zdravotnÃ© rizikÃ¡ spojenÃ© s dlhodobÃ½m pÃ´sobenÃm nebezpečnÃ½ch a
zvlÃ¡štnych odpadov –
najmÃ¤ na sklÃ¡dkach odpadov, haldÃ¡ch a odkaliskÃ¡ch v urbanizovanÃ½ch
Ãºzemiach
• nedostatočnÃ© zohľadnenie tzv. geobariÃ©r ako aktuÃ¡lnych a
potenciÃ¡lnych obmedzujÃºcich
faktorov rozvoja (napr. prirodzenÃ¡ rÃ¡dioaktivita prostredia a jej vplyv na
zdravie
obyvateľov pri bytovej vÃ½stavbe, zvyšujÃºce sa riziko prÃrodnÃ½ch katastrof
a pohrÃ´m)
• pozitÃvna Ãºloha ÃºzemnÃ©ho plÃ¡novania ako nÃ¡stroja na zvyšovanie
environmentÃ¡lnej a
ekologickej kvality krajiny, určovanie regulatÃvov ÃºzemnÃ©ho rozvoja,
formovanie systÃ©mu
ekologickej stability, eliminÃ¡ciu negatÃvnych faktorov.

8.2. AnalÃ½za silnÃ½ch a slabÃ½ch strÃ¡nok, prÃležitostÃ a rizÃk
(SWOT analÃ½za)
sÃºčasnÃ©ho stavu spoločnosti vo vzťahu k TUR

UvedenÃ© silnÃ© strÃ¡nky a prÃležitosti, ako aj slabÃ© strÃ¡nky a
rizikÃ¡ predstavujÃº celkovÃ©
zhodnotenie vÃ½chodiskovÃ©ho stavu TUR SR vychÃ¡dzajÃºce z podrobnÃ½ch
analÃ½z
uskutočnenÃ½ch v rÃ¡mci NSTUR. Z protirečivosti niektorÃ½ch konštatÃ¡ciÃ
(to, čo sa javÃ ako
silnÃ¡ strÃ¡nka, resp. prÃležitosť, sa z inÃ©ho uhla pohľadu mÃ´že javiť aj ako
slabÃ¡ strÃ¡nka, resp.
riziko) je zrejmÃ©, že koncept TUR je naozaj veľmi zložitÃ¡ a
komplexnÃ¡ problematika.
SilnÃ© strÃ¡nky a prÃležitosti podporujÃºce TUR SR sÃº najmÃ¤:
• rozvoj modernej parlamentnej demokracie, sÃºvisiaca reforma inštitÃºciÃ a
novelizÃ¡cia
prÃ¡vnych predpisov (zÃ¡kony, strategickÃ© a koncepčnÃ© dokumenty,
Ãšstava SR)
• začatie procesu zÃ¡sadnÃ½ch reforiem spoločnosti - najmÃ¤ reforma verejnej
sprÃ¡vy, reforma
vzdelÃ¡vania a vÃ½chovy, sociÃ¡lna reforma
• postupnÃ½ presun kompetenciÃ ”zhora nadol” - od štÃ¡tu k samosprÃ¡vam,
bližšie k občanom
• rozvoj tretieho sektora (najmÃ¤ MVO) - vznik a rozvoj mnohÃ½ch
zÃ¡ujmovÃ½ch organizÃ¡ciÃ,
združenÃ, sietÃ vytvÃ¡ranÃ½ch občanmi, podnikateľskou sfÃ©rou a obcami
• postupnÃ¡ zmena kolektÃvneho uvažovania a jednania (typickÃ©ho pre etapu
socializmu) na
individuÃ¡lne - konkrÃ©tne vedomosti a schopnosti občanov nadobÃºdajÃº
čoraz vÃ¤čšÃ vÃ½znam
• budovanie trhovej ekonomiky - celkovÃ¡ liberalizÃ¡cia ekonomickÃ©ho

prostredia,
sprevÃ¡dzanÃ¡ rozsiahlou privatizÃ¡ciou štÃ¡tneho majetku a rozvojom
sÃºkromnÃ©ho podnikania
(v sÃºčasnosti vytvÃ¡ra sÃºkromnÃ¡ sfÃ©ra viac ako 80 % HDP)
• relatÃvne uspokojivÃ½ vÃ½voj v oblasti inflÃ¡cie a menovej politiky - po
prudkom pÃ¡de
reÃ¡lnych prÃjmov obyvateľstva v rokoch 1990-1993 nastala
postupnÃ¡ stabilizÃ¡cia, aj keď v
rokoch 1999-2000 nastal opÃ¤ť pokles reÃ¡lnej mzdy oproti roku 1998
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• prevažujÃºci pozitÃvny vÃ½voj kvality prÃrodnÃ½ch zdrojov a krajiny zlepšujÃºca sa situÃ¡cia v
oblasti čistoty ovzdušia, kvality povrchovÃ½ch vÃ´d, znÃženie zaťaženia krajiny
exploatÃ¡ciou
prÃrodnÃ½ch zdrojov, poľnohospodÃ¡rstvom a lesnÃ½m hospodÃ¡rstvom
• predvstupovÃ½ proces SR do EurÃ³pskej Ãºnie a s tÃ½m sÃºvisiace zmeny
najmÃ¤
v inštitucionÃ¡lnej oblasti
• pozvanie a vstup SR do OECD, ktorÃ© je potvrdenÃm zlepšujÃºcej sa
medzinÃ¡rodnej pozÃcie
SR a malo by byť predpokladom pre pozitÃvny vÃ½voj ekonomiky a
spoločnosti.
SlabÃ© strÃ¡nky a rizikÃ¡ ohrozujÃºce TUR SR sÃº najmÃ¤:
• nepriaznivÃ¡ situÃ¡cia v spoločnosti - nÃzka Ãºroveň morÃ¡lky a prÃ¡vneho
vedomia
(pretrvÃ¡vajÃºce deformÃ¡cie z obdobia totality), prevažujÃºca
nepriaznivÃ¡ hodnotovÃ¡
orientÃ¡cia v spoločnosti - čoraz vÃ¤čšie rozšÃrenie konzumnÃ©ho spÃ´sobu
života a preferencie
materiÃ¡lnych hodnÃ´t nad duchovnÃ½mi
• nepripravenosť veľkej časti občanov na realizÃ¡ciu zÃ¡sadnÃ½ch zmien zvÃ½šenÃ¡ miera
neistoty, sprevÃ¡dzanÃ¡ podstatne zvÃ½šenou požiadavkou zdieľania
zodpovednosti za svoj
osud a za vÃ½voj celej spoločnosti je vnÃmanÃ¡ veľkou časťou občanov
Slovenska v kontexte
rastÃºcej chudoby negatÃvne
• nedostatočnÃ¡ transparentnosť rozhodovania vo verejnej sprÃ¡ve,
pretrvÃ¡vajÃºca korupcia
a klientelizmus
• pretrvÃ¡vajÃºce chÃ¡panie verejnej sprÃ¡vy ako nÃ¡stroja moci a nie ako
služby občanom
• pretrvÃ¡vajÃºci rezortizmus a krÃ¡tkodobosť v plÃ¡novanÃ rozvoja, bez
rešpektovania
dlhodobÃ½ch, trvalÃ½ch priorÃt spoločnosti
• celkovÃ¡ pomalosť a malÃ¡ Ãºčinnosť reforiem, ktorÃ© zatiaľ občania ani
spoločnosť ako celok
pozitÃvne nepociťujÃº (pretrvÃ¡va skeptickÃ½ až negatÃvny postoj k vÃ½voju
a vÃ½sledkom
dosiahnutÃ½m počas uplynulÃ©ho desaťročia)

• zhoršovanie kvality života niektorÃ½ch skupÃn občanov – predovšetkÃ½m
rodÃn s malÃ½mi
deťmi, dlhodobo nezamestnanÃ½ch, neÃºplnÃ½ch rodÃn, dÃ´chodcov
• celkovo mÃ¡lo vÃ½konnÃ¡ a nevhodne štruktÃºrovanÃ¡ ekonomika
typickÃ¡ pre industriÃ¡lnu
spoločnosť
• nedostatočnÃ½ dÃ´raz na modernizÃ¡ciu priemyslu (prioritnÃ½mi sÃº doteraz
tradičnÃ© odvetvia hutnÃctvo, jadrovÃ¡ energetika, strojÃ¡renstvo, chemickÃ½ priemysel a pod.)
• snaha o zÃ¡chranu neefektÃvnych veľkÃ½ch podnikov, zachovanie
tradičnÃ©ho
poľnohospodÃ¡rstva, priorizovanie bankovÃ©ho a finančnÃ©ho sektora
• nedostatočnÃ© zdroje pre financovanie a rozvoj ostatnÃ½ch ”neproduktÃvnych” sektorov
(sociÃ¡lna sfÃ©ra, kultÃºra, školstvo a veda, zdravotnÃctvo, životnÃ©
prostredie)
• nedostatočnÃ© zastÃºpenie perspektÃvnych odvetvÃ založenÃ½ch na
modernÃ½ch technolÃ³giÃ¡ch
a efektÃvnom využÃvanÃ pracovnej sily a prostriedkov, nedostatočnÃ½ dÃ´raz
na rozvoj
štruktÃºr informačnej spoločnosti
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• vysokÃ¡ energetickÃ¡ nÃ¡ročnosť hospodÃ¡rstva a nÃzke využÃvanie
obnoviteľnÃ½ch zdrojov
energie
• pretrvÃ¡vajÃºce znečistenie podzemnÃ½ch vÃ´d, kontaminÃ¡cia pÃ´d a
substrÃ¡tu, zlÃ½ zdravotnÃ½
stav lesov.
VÃ½zvou TUR SR z hľadiska historickÃ©ho a kultÃºrneho kontextu je hľadať a
nachÃ¡dzať
pretrhnutÃ© tradÃcie a kontinuitu svojho historickÃ©ho vÃ½voja, obnoviť sÃdelnÃº identitu, rozvÃjať
harmonickÃ© vzťahy jednotlivca a spoločnosti s prostredÃm, progresÃvnymi
technolÃ³giami
nadviazať na tradičnÃ© formy hospodÃ¡renia zabezpečujÃºce zachovanie
hodnÃ´t kultÃºrneho
a prÃrodnÃ©ho prostredia.
V sociÃ¡lnej oblasti je vÃ½zvou TUR lepšia kvalita života spoločnosti, v rÃ¡mci
ktorej by sa
mali vytvÃ¡rať primeranÃ© podmienky pre uspokojenie rozvojovÃ½ch potrieb
každÃ©ho člena
spoločnosti nielen v sÃºčasnosti, ale aj pre uspokojovanie potrieb budÃºcich
generÃ¡ciÃ.
Je zrejmÃ©, že v sÃºčasnom globalizujÃºcom sa svete nie je možnÃ© dlhodobo
udržať slovenskÃº
ekonomiku fungujÃºcu na odlišnÃ½ch princÃpoch ako
vyspelÃ¡ svetovÃ¡ ekonomika. NajvÃ¤čšou
vÃ½zvou pre Slovensko je preto adekvÃ¡tne zareagovať na uvedenÃ½ trend
modernizÃ¡cie a
postupne vytvoriť progresÃvnu trvalo udržateľnÃº ekonomiku.

VÃ½chodiskovÃ½ stav TUR SR z environmentÃ¡lneho hľadiska je protirečivÃ½ a
zÃ¡roveň
znepokojujÃºci vzhľadom k vÃ½skytu viacerÃ½ch pozitÃvnych trendov
doprevÃ¡dzanÃ½ch
pretrvÃ¡vanÃm niektorÃ½ch negatÃvnych javov a trendov (tieto však
vÃ¤čšinou presahujÃº
environmentÃ¡lny rozmer a tÃ½kajÃº sa skÃ´r celkovÃ©ho stavu spoločnosti a
ekonomiky).
DoterajšÃ vÃ½voj slovenskej spoločnosti je teda zložitÃ½, komplexnÃ½ a
nejednoznačnÃ½.
NespornÃ© Ãºspechy politickej, spoločenskej a ekonomickej transformÃ¡cie v
90-tych rokoch sÃº
sprevÃ¡dzanÃ© aj mnohÃ½mi chybnÃ½mi krokmi a nedostatkami, ktorÃ© v
niektorÃ½ch oblastiach
prevažujÃº. Po desiatich rokoch, počas ktorÃ½ch sa Slovensko snažÃ zaviesť
novÃ© reformy,
zmeniť svoj obraz, zlepšiť svoju prosperitu, hľadať novÃ© formy riadenia a
vzÃ¡jomnej
komunikÃ¡cie všetkÃ½ch subjektov na medzinÃ¡rodnej, nÃ¡rodnej, regionÃ¡lnej
a miestnej Ãºrovni je
zrejmÃ©, že chÃ½ba komplexnÃ¡ strategickÃ¡ vÃzia rozvoja spoločnosti na
vlÃ¡dnej Ãºrovni.
NSTUR by mala predstavovať prÃ¡ve dokument takÃ©hoto charakteru.
e) VypracovanÃm a prijatÃm NSTUR sa ponÃºka možnosť reÃ¡lne oživiť
celospoločenskÃ½
a ľudskÃ½ potenciÃ¡l SR, osloviť a zapojiť všetky veľkÃ© skupiny spoločnosti
do prÃpravy
novÃ©ho smeru rozvoja spoločnosti a vytvorenia novÃ©ho inštitucionÃ¡lneho
rÃ¡mca pre
zdravÃº, sociÃ¡lne vyspelÃº, vzdelanÃº a prosperujÃºcu občiansku spoločnosť.
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IV. PREDSTAVA TUR SR A MOŽNOSTI VÃVOJA
ÃšstrednÃ½m motÃvom predstavy TUR SR je zmena Slovenska na krajinu
založenÃº a
riadenÃº na princÃpoch a kritÃ©riÃ¡ch TUR a ich uvedomelom praktickom
uplatňovanÃ.
VÃzia predpokladÃ¡ uskutočnenie celkovej zmeny spoločnosti, pravidiel
fungovania ekonomiky
a najmÃ¤ uvedomelÃ© dodržiavanie tÃ½chto demokraticky prijatÃ½ch
pravidiel. Podmienkou
dosiahnutia vÃzie je, že TUR bude chÃ¡panÃ½ ako
komplexnÃ¡ prierezovÃ¡ problematika tÃ½kajÃºca
sa celej spoločnosti, založenÃ¡ na aktÃvnej participÃ¡cii všetkÃ½ch hlavnÃ½ch
skupÃn spoločnosti.
Prioritou rozvoja sa stane celkovÃ½ sociÃ¡lny a kultÃºrny rozvoj človeka a
spoločnosti v
harmonickom vzťahu s prÃrodou a životnÃ½m prostredÃm.
Predstava je založenÃ¡ na predpoklade, že SR mÃ¡ ambÃcie zachovať si svoju
prÃrodu s jej
rozmanitosťou i autoregulačnÃ½mi schopnosťami, budÃºcim generÃ¡ciÃ¡m

odovzdať dostatok
šetrne využÃvanÃ½ch prÃrodnÃ½ch zdrojov a kvalitnÃ© životnÃ© prostredie.
ZÃ¡roveň predpokladÃ¡
smerovanie k fungujÃºcej, prÃrodu šetriacej ekonomike, založenej na princÃpoch efektÃvneho
využÃvania a spravodlivej distribÃºcie zdrojov a k zdravej, zmysluplne
fungujÃºcej spoločnosti,
umožňujÃºcej uspokojovanie sociÃ¡lnych, duchovnÃ½ch a kultÃºrnych potrieb.
DÃ´ležitou
podmienkou dosiahnutia vÃzie TUR sÃº inštitÃºcie a prÃ¡vne predpisy, ktorÃ©
slÃºžia jednotlivcovi
a nÃ¡sledne i celej spoločnosti pri zvyšovanÃ kvality života, vrÃ¡tane prÃ¡va na
kvalitnÃ© životnÃ©
prostredie a všestrannÃ½ rozvoj ľudskÃ½ch zdrojov. V rÃ¡mci vnÃºtornÃ©ho
regionÃ¡lneho a
miestneho rozvoja je potrebnÃ© vyrovnÃ¡vanie medziregionÃ¡lnych disparÃt a
využÃvanie
regiÃ³nov v sÃºlade s ich potenciÃ¡lom, princÃpmi a kritÃ©riami TUR. Na
miestnej Ãºrovni budÃº
vypracovanÃ© a realizovanÃ© miestne AGENDY 21. Vo sfÃ©re
medzinÃ¡rodnÃ½ch vzťahov sa
Slovensko stane krajinou pozitÃvne ovplyvňujÃºcou medzinÃ¡rodnÃ©
smerovanie k trvalej
udržateľnosti a prijme svoj diel spoluzodpovednosti za medzinÃ¡rodnÃ© dianie
v zmysle hesla:
”Mysli globÃ¡lne, konaj lokÃ¡lne!”
Predstava predpokladÃ¡ zÃ¡sadnÃ© zmeny vzorcov vÃ½roby a spotreby
smerom k ekoefektÃvnym
sofistikovanÃ½m vÃ½robÃ¡m, nenÃ¡ročnÃ½m nielen na suroviny a energiu a
šetrnÃ½m
voči životnÃ©mu prostrediu, ale aj nenÃ¡ročnÃ½m na sÃºčasnÃ© formy
dopravy a prepravy a
podstatnÃ©mu zvÃ½šeniu efektÃvnosti využÃvania zdrojov. ZÃ¡roveň sa
predpokladÃ¡ zvÃ½šenie
racionÃ¡lnosti a uvedomelosti spotrebiteľskÃ©ho sprÃ¡vania v zmysle
dobrovoľnÃ©ho
sebaregulovania a imunity voči nadspotrebe tak, aby tÃ¡to zmena bola na
prospech prÃrody,
spoločnosti, ale aj samotnÃ©ho spotrebiteľa. Smerovanie k TUR znamenÃ¡, že
sa bude venovať
pozornosť producentom (ovplyvňovanÃm podnikateľskÃ©ho prostredia), ale aj
spotrebiteľom
tovarov a služieb najmÃ¤ v oblasti bÃ½vania, stravovania, dopravy a trÃ¡venia
voľnÃ©ho času.
HodnotovÃ© orientÃ¡cie obyvateľstva by sa mali postupne zmeniť,
preferovanÃ© by mali byť
vzorce trvalo udržateľnej vÃ½roby a spotreby, konzumnÃ½ životnÃ½ štÃ½l by
mal byť ekonomicky i
morÃ¡lne znevÃ½hodňovanÃ½. Ukazovatele stavu životnÃ©ho prostredia
(zaťaženia a ohrozenia
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krajiny) by sa zlepšovali v dÃ´sledku uplatňovania novej filozofie
hospodÃ¡rskeho a sociÃ¡lneho
rozvoja spoločnosti.
Dosiahnutie predstavy TUR sa nezaobÃde bez podstatnÃ½ch zmien v
ekonomickej oblasti ekonomika by sa mala decentralizovať, diverzifikovať, sofistikovať a
transformovať do
mierok, primeranÃ½ch potrebÃ¡m človeka. RezortnÃ© politiky budÃº
revidovanÃ© v zmysle
strategickÃ½ch cieľov a odporÃºčanÃ NSTUR, celkovÃ¡ koncepcia
hospodÃ¡rskeho, sociÃ¡lneho a
environmentÃ¡lneho rozvoja SR bude dÃ´sledne vychÃ¡dzať z princÃpov TUR ďalšÃ rozvoj
odvetvÃ bude založenÃ½ na tÃ½chto princÃpoch a bude podriadenÃ½
spoločnÃ©mu cieľu. RealizačnÃ©
predpoklady na uplatňovanie kvalitnÃ½ch prÃ¡vnych predpisov a rozvojovÃ½ch
dokumentov v
praxi sa podstatne zlepšia. Na oblasti zabezpečujÃºce rozvoj ľudskÃ½ch
zdrojov (zdravotnÃctvo,
vzdelÃ¡vanie, veda a vÃ½skum, kultÃºra) a ochranu životnÃ©ho prostredia
bude vyčlenenÃ½ dostatok
finančnÃ½ch prostriedkov.
ZlepšÃ sa kvalita a zaangažovanosť pracovnÃkov v štÃ¡tnej sprÃ¡ve,
samosprÃ¡ve a ďalšÃch
oblastiach života spoločnosti. Ich prÃ¡ca bude operatÃvna, kvalifikovanÃ¡ a
kompetentnÃ¡ a pri
rozhodovanÃ sa budÃº sprÃ¡vať nezÃ¡visle. EliminujÃº sa vplyvy korupcie a
podstatne sa zlepšÃ
prÃ¡vne vedomie občanov a celej spoločnosti.
Ãšspešnosť dosiahnutia predstavy TUR SR vyžaduje zÃ¡sadnÃº spoločenskÃº
zmenu.
Spoločnosť, jej hlavnÃ© skupiny, ale aj jednotlivÃ občania musia zmeniť svoje
doterajšie
sprÃ¡vanie, postoje, hodnotovÃ© orientÃ¡cie, spÃ´soby riešenia problÃ©mov a
dosahovania cieľov
tak, aby boli v sÃºlade s princÃpmi a kritÃ©riami TUR. Malo by Ãsť o cielenÃ½
proces zmien,
ktorÃ½mi by bolo možnÃ© dosiahnuť najvyššie možnÃº udržateľnÃº kvalitu
života.
Pre uskutočnenie tejto zÃ¡sadnej zmeny je v SR potrebnÃ© ako vstupnÃ½
predpoklad
uskutočniť prechod spoločnosti smerom k nasledovnÃ½m atribÃºtom:
VyspelÃ¡ občianska spoločnosť
• otvorenÃ¡ spoločnosť občanov s vyspelÃ½m prÃ¡vnym vedomÃm, s
rozvinutÃ½mi
mechanizmami zabraňujÃºcimi zneužÃvaniu politickej a ekonomickej moci
• spoločnosť, kde každÃ½ občan preberie na seba určitÃº časť zodpovednosti
za jej
kvalitatÃvny rozvoj, zameranÃ½ na zlepšenie kvality života (dosiahnutie
zdravej,
sociÃ¡lne a demograficky vyvÃ¡ženej spoločnosti)

• spoločnosť, kde sa kladie veľkÃ½ dÃ´raz na rozvoj ľudskÃ©ho kapitÃ¡lu
(znalosti, rozvoj
vedy, kultÃºry, duchovnÃ©ho a intelektuÃ¡lneho života), rozvÃjanie a lepšie
využÃvanie
schopnostÃ ľudÃ na zÃ¡klade presvedčenia, že ľudskÃ¡ tvorivosť je prakticky
neobmedzenÃ½m zdrojom
• spoločnosť, v ktorej sa cieľavedome podporuje a rozvÃja nÃ¡rodnÃ¡ a
regionÃ¡lna identita
• spoločnosť, kde sa medzi všetkÃ½mi hlavnÃ½mi skupinami presadzuje
vzÃ¡jomnÃ¡ dÃ´vera
a partnerskÃ© vzťahy, kde je rešpektovanÃ¡ nielen sloboda a rovnoprÃ¡vnosť
ale aj
medzigeneračnÃ¡ a vnÃºtrogeneračnÃ¡ solidarita
• spoločnosť, ktorÃ¡ podporuje princÃpy sociÃ¡lnej solidarity a subsidiarity,
pomÃ¡ha
rodinÃ¡m pri riešenÃ štÃ¡tom uznanÃ½ch životnÃ½ch udalostÃ, ktorÃ©
prekračujÃº rÃ¡mec
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poistnÃ½ch udalostÃ a to formou prÃspevkov štÃ¡tnej sociÃ¡lnej podpory,
garantuje im
pomoc a ochranu formou sociÃ¡lnej pomoci, aby sa zmiernil stav hmotnej
nÃºdze alebo
sociÃ¡lnej nÃºdze
• spoločnosť, ktorÃ¡ zabraňuje a predchÃ¡dza všetkÃ½m formÃ¡m
diskriminÃ¡cie, sociÃ¡lneho
vylÃºčenia a chudobe
• spoločnosť, ktorÃ¡ zabezpečuje ochranu prÃ¡v a prÃ¡vom chrÃ¡nenÃ½vh
zÃ¡ujmov,
humanizÃ¡ciu spoločenskÃ½ch vzťahov a prehĺbenie sociÃ¡lneho rozmeru TUR
ako
zÃ¡ruky slobodnÃ©ho sebaurčenia a sebauplatnenia občanov.
Spoločnosť vzdelania (učiaca sa spoločnosť)
• spoločnosť, kde mÃ¡ každÃ½ rovnakÃ½ prÃstup k vzdelaniu a rovnakÃº šancu
uspieť
• spoločnosť, kde sa vzdelanie spolu so znalosťami a zručnosťami, vedeckÃ½mi
a vÃ½vojovÃ½mi poznatkami považujÃº za najcennejšÃ kapitÃ¡l rozvoja
• spoločnosť, kde sa podporuje celoživotnÃ© vzdelÃ¡vanie, vzdelanosť, rozvoj
kultÃºry,
vedy a vÃ½skumu a využÃvajÃº sa pre rozvoj na všetkÃ½ch Ãºrovniach a vo
všetkÃ½ch
sfÃ©rach.
InformačnÃ¡ (informatizujÃºca sa ) spoločnosť
• spoločnosť, ktorÃ¡ prekročila industrializmus, adaptovala sa na prebiehajÃºce
procesy
civilizačnej transformÃ¡cie, vÃ½menu zastaralÃ½ch technolÃ³giÃ,
reorganizÃ¡ciu ekonomiky
do podoby sietÃ
• spoločnosť, v ktorej poklesla Ãºloha štÃ¡tu a vzrÃ¡stla Ãºloha samosprÃ¡vy,
neziskovÃ½ch

organizÃ¡ciÃ a podnikateľskÃ½ch subjektov
• spoločnosť, ktorÃ¡ sa otvorila svetu, integrovala do sietÃ svetovej ekonomiky,
v ktorej
dochÃ¡dza k rastu životnej Ãºrovne obyvateľstva, podpore sociÃ¡lnej ochrany
obyvateľov
a k ekonomickej a spoločenskej stabilizÃ¡cii.
Spoločnosť s environmentÃ¡lnym vedomÃm
• spoločnosť, ktorÃ¡ dÃ´sledne rešpektuje požiadavky zabezpečujÃºce
dlhodobÃ© využÃvanie
krajiny a prÃrodnÃ½ch zdrojov
• spoločnosť, ktorÃ¡ dÃ´sledne uplatňuje princÃp preventÃvnej opatrnosti a
bezpečnosti,
monitoruje vÃ½skyt rizikovÃ½ch faktorov a znižuje ich na minimum
• spoločnosť, ktorÃ¡ eliminuje čerpanie a využÃvanie neobnoviteľnÃ½ch prÃrodnÃ½ch
zdrojov a prispÃ´sobuje intenzitu využÃvania obnoviteľnÃ½ch prÃrodnÃ½ch
zdrojov
regeneračnÃ½m schopnostiam prÃrody
• spoločnosť, ktorÃ¡ venuje zvÃ½šenÃº pozornosť zachovaniu biodiverzity
rastlinnÃ½ch a
živočÃšnych druhov a spoločenstiev, vrÃ¡tane zachovania a posilňovania život
podporujÃºcich, autoregulačnÃ½ch, samočistiacich a sebapodpornÃ½ch prÃrodnÃ½ch
mechanizmov
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• spoločnosť, ktorÃ¡ uplatňuje integrovanÃ© plÃ¡novanie a rozhodovanie vo
všetkÃ½ch
sfÃ©rach a ktorÃ¡ považuje environmentÃ¡lnu vÃ½chovu a vzdelÃ¡vanie za
vÃ½znamnÃº sÃºčasť
nielen vÃ½učby na školÃ¡ch, ale aj za sÃºčasť celoživotnÃ©ho vzdelÃ¡vania.
♦ Hoci dosiahnutie predstavy TUR SR sa javÃ ako reÃ¡lne až v dlhodobom
časovom
horizonte, je potrebnÃ© zdÃ´razniť, že sÃºčasnÃ© globÃ¡lne celosvetovÃ©
problÃ©my,
medzinÃ¡rodnÃ© postavenie a ciele Slovenska nedÃ¡vajÃº pre našu krajinu
inÃº zmysluplnÃº
alternatÃvu, ako je postupnÃ¡ realizÃ¡cia vÃzie TUR.
FormulovanÃ¡ predstava TUR (žiadÃºci scenÃ¡r) je dlhodobÃ¡ a vo svojej
podstate
nealternatÃvna (bez dosiahnutia TUR nie je dlhodobÃ½ rozvoj ľudskej
spoločnosti reÃ¡lny).
SÃºvisÃ s ňou však otÃ¡zka možnosti viacerÃ½ch variantov krÃ¡tkodobÃ©ho až
strednodobÃ©ho
vÃ½voja spoločnosti vo vzťahu k predstave TUR. Z hodnotenia doterajšieho
vÃ½voja a sÃºčasnej
vÃ½chodiskovej situÃ¡cie SR vychÃ¡dza formulovanie dvoch protichodnÃ½ch
smerov/scÃ©narov
možnostÃ vÃ½voja – negatÃvneho (s prevahou negatÃvnych javov a trendov
vÃ½voja)
a pozitÃvneho (s prevahou pozitÃvnych javov a trendov vÃ½voja).

NegatÃvny smer/scenÃ¡r je možnÃ© chÃ¡pať ako takÃ½ ďalšÃ vÃ½voj
slovenskej spoločnosti,
ktorÃ½ by bol založenÃ½ na prevahe pÃ´sobenia doterajšÃch negatÃvnych
javov a trendov,
vyvolÃ¡vajÃºcich rizikÃ¡ a ohrozenia z hľadiska TUR. RealizÃ¡cia scenÃ¡ra by
znamenala
nedostatočnÃ½ rozvoj občianskej spoločnosti, pretrvÃ¡vajÃºce problÃ©my
sÃºvisiace s neefektÃvnou
verejnou sprÃ¡vou, prehlbovanie hospodÃ¡rskych a sociÃ¡lnych problÃ©mov a
disproporciÃ.
PretrvÃ¡valo by zaostÃ¡vanie slovenskej ekonomiky, spÃ´sobenÃ©
zotrvačnÃ½m spÃ´sobom vÃ½voja,
nedostatočnÃ½m rastom vÃ½konnosti, konkurencieschopnosti, produktivity
prÃ¡ce, reÃ¡lnych
miezd a životnej Ãºrovne a rastom technologickÃ©ho zaostÃ¡vania.
PretrvÃ¡vala by absencia
dlhodobej vÃzie a stratÃ©gie rozvoja ekonomiky a spoločnosti. Dlhodobo by sa
nedarilo znÃžiť
nezamestnanosť, regionÃ¡lne rozdiely by sa prehlbovali za vzniku nedostatočne
rozvinutÃ½ch,
marginÃ¡lnych regiÃ³nov. Školstvo, zdravotnÃctvo, kultÃºra a životnÃ©
prostredie by trpeli
nedostatkom zdrojov (vrÃ¡tane ľudskÃ½ch) a celkovo podcenenÃm ich
vÃ½znamu. Pokračoval by
rozvoj nepriaznivÃ½ch sociÃ¡lnych javov (zÃ¡važnÃ¡ trestnÃ¡ činnosť, korupcia,
narkomÃ¡nia,
xenofÃ³bia, rasizmus a inÃ© sociÃ¡lno-patologickÃ© javy). RÃ¡stla by
ekonomickÃ¡ nerovnovÃ¡ha,
sociÃ¡lne a politickÃ© napÃ¤tie, pribÃºdalo by spoločenskÃ½ch konfliktov.
VÃ½voj životnÃ©ho
prostredia by bol nejednoznačnÃ½, v zÃ¡vislosti na pretrvÃ¡vanÃ viacerÃ½ch
negatÃvnych javov a
trendov. PrÃ¡vne vedomie by stagnovalo či dokonca naďalej upadalo.
BudÃºce smerovanie SR v trajektÃ³rii blÃzkej naznačenÃ©mu negatÃvnemu
scenÃ¡ru by bolo
jednoznačne nepriaznivÃ©. Spochybnili by sa integračnÃ© ambÃcie a celkovÃ¡
hodnovernosť SR,
spoločnosť by pretrvÃ¡vala v hodnotovom vÃ¡kuu a chaose, morÃ¡lne zÃ¡sady a
princÃpy TUR by
sa ignorovali. Celkovo takÃ½to vÃ½voj nevytvÃ¡ra predpoklady pre dlhodobÃ©
dosiahnutie vÃzie
TUR a je možnÃ© označiť ho za nežiadÃºci a neakceptovateľnÃ½.
www.environet.sk Strana 41 z 59

NÃ¡rodnÃ¡ stratÃ©gia TUR – IV. časť
PozitÃvny smer/scenÃ¡r je chÃ¡panÃ½ ako pravdepodobnÃ½ vÃ½voj slovenskej
spoločnosti v
prÃpade presadenia pokračovania pozitÃvnych javov a trendov. Tento scenÃ¡r
predstavuje
vytvorenie spoľahlivÃ½ch zÃ¡kladov prÃ¡vneho štÃ¡tu, občianskej spoločnosti,
efektÃvneho a
konkurencieschopnÃ©ho hospodÃ¡rstva, ale aj kvalitnÃ©ho školstva,
zdravotnÃctva a životnÃ©ho

prostredia, ako aj podporu vedy a kultÃºry. Rozvoj spoločnosti by bol
budovanÃ½ prevažne na
pozitÃvnych hodnotovÃ½ch zÃ¡kladoch a morÃ¡lnych zÃ¡sadÃ¡ch. ScenÃ¡r
predpokladÃ¡ prijatie SR do
EÃš, s čÃm by bolo spojenÃ© posilnenie medzinÃ¡rodnej pozÃcie a prestÃže,
celkovÃ½ prÃnos pre
hospodÃ¡rstvo, zvÃ½šenie životnej Ãºrovne občanov, skvalitnenie prÃ¡vneho
systÃ©mu. Medzi
zÃ¡kladnÃ© hodnoty uplatňovanÃ© v spoločnosti by patrili napr. zabezpečenie
trvalÃ©ho mieru,
jednotnÃ½ postup a spoločnÃ© riešenie problÃ©mov, rovnosť medzi občanmi
a medzi členskÃ½mi
štÃ¡tmi, garantovanie zÃ¡kladnÃ½ch slobÃ´d, princÃpy solidarity a subsidiarity,
zabezpečenie
zÃ¡kladnÃ½ch ekonomickÃ½ch, sociÃ¡lnych a environmentÃ¡lnych potrieb
občanov. Celkovo
vytvÃ¡ra pozitÃvny scenÃ¡r vhodnÃ© predpoklady k dlhodobÃ©mu prechodu k
TUR SR.
Na druhej strane mÃ´žu byť uplatnenÃm tohto scenÃ¡ra ohrozenÃ© niektorÃ©
ciele TUR SR, a to
v oblasti hospodÃ¡rskej (celkovÃ¡ nepripravenosť ekonomiky - viacerÃ©
hospodÃ¡rske odvetvia sa
mÃ´žu stať po vstupe SR do EÃš nekonkurencieschopnÃ©, pravdepodobnÃ©
sÃº vysokÃ© nÃ¡klady na
reštrukturalizÃ¡ciu slovenskej ekonomiky, nedostatok kvalifikovanÃ©ho
vedÃºceho personÃ¡lu),
sociÃ¡lnej (nedostatočnÃ¡ informovanosť a pripravenosť občanov na zmenu,
jazykovÃ© a
mentÃ¡lne bariÃ©ry, odliv kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia (mÃ´že
byť doprevÃ¡dzanÃ½
prÃsunom pracovnej sily zo zahraničia do SR), orientÃ¡cia na konzumnÃ©
vzorce sprÃ¡vania,
vÃ¤čšiu materiÃ¡lnu nÃ¡ročnosť, rastÃºci individualizmus a vÃ¤čšia otvorenosť
voči sociÃ¡lnopatologickÃ½m
javom), životnÃ©ho prostredia (intenzifikÃ¡cia a špecializÃ¡cia
poľnohospodÃ¡rstva
mÃ´že viesť k znižovaniu biodiverzity, podporovanÃ© mÃ´žu byť projekty
narušujÃºce životnÃ©
prostredie a pod.).
Napriek niektorÃ½m negatÃvnym argumentom a s tÃ½m sÃºvisiacimi rizikami
je potrebnÃ©
konštatovať, že pozitÃvny scenÃ¡r vytvÃ¡ra vhodnÃ½ a potrebnÃ½ predpoklad
prechodu k trvalo
udržateľnej spoločnosti.
PravdepodobnÃ½ ďalšÃ strednodobÃ½ vÃ½voj spoločnosti SR je v prÃpade
pokračovania
sÃºčasnÃ½ch a doterajšÃch javov a trendov kombinÃ¡ciou oboch
naznačenÃ½ch smerov/scenÃ¡rov –
sÃºčasnÃ½m pÃ´sobenÃm niektorÃ½ch negatÃvnych aj pozitÃvnych trendov. V
zÃ¡ujme dosiahnutia
dlhodobej vÃzie TUR spoločnosti je dÃ´ležitÃ©, aby bol vÃ½voj usmerňovanÃ½
so snahou

minimalizovania negatÃvnych trendov a podporovania pozitÃvnych trendov.
NajvÃ¤čšie reÃ¡lne možnosti budÃºceho pozitÃvneho vÃ½voja spoločnosti sÃº
spojenÃ© s
predvstupovÃ½m procesom SR do EÃš, v rÃ¡mci ktorÃ©ho sa realizuje
množstvo vÃ½znamnÃ½ch
inštitucionÃ¡lnych zmien prevažne v podobe prijÃmania novej modernej
legislatÃvy a budovania
demokratickÃ½ch inštitÃºciÃ. K najvÃ½znamnejšÃm rozvojovÃ½m
dokumentom zohľadňujÃºcim
uvažovanÃ½ vstup SR do EÃš a podporujÃºcim aj budÃºce uplatnenie princÃpov TUR v praxi by
mali patriť najmÃ¤ StratÃ©gia štÃ¡tnej environmentÃ¡lnej politiky, Koncepcia
decentralizÃ¡cie a
modernizÃ¡cie verejnej sprÃ¡vy, IntegrovanÃ½ plÃ¡n regionÃ¡lneho a
sociÃ¡lneho rozvoja SR pre
www.environet.sk Strana 42 z 59

NÃ¡rodnÃ¡ stratÃ©gia TUR – IV. časť
realizÃ¡ciu programu PHARE 2000, časť 1 - NÃ¡rodnÃ¡ rozvojovÃ¡ stratÃ©gia,
PlÃ¡n rozvoja
vidieka Slovenskej republiky pre implementÃ¡ciu programu SAPARD,
NÃ¡rodnÃ½ plÃ¡n
regionÃ¡lneho rozvoja a Koncepcia ÃºzemnÃ©ho rozvoja Slovenska 2001. Aj
viacerÃ© rezortnÃ©
rozvojovÃ© dokumenty najmÃ¤ z poslednÃ½ch dvoch rokov si medzi svoje
ciele alebo priority
kladÃº smerovanie k TUR. OtÃ¡zkou je, do akej miery tento deklarovanÃ½ cieľ
uvedenÃ©
dokumenty spĺňajÃº. NSTUR by po jej schvÃ¡lenÃ mala predstavovať
prierezovÃ½ dokument
rozvoja spoločnosti, integrujÃºci ciele vyššie uvedenÃ½ch dokumentov.
NajvÃ¤čšie ohrozenia pozitÃvneho vÃ½voja spoločnosti sÃº spojenÃ© s
pretrvÃ¡vajÃºcimi
negatÃvnymi javmi v oblasti praktickÃ©ho fungovania inštitÃºciÃ, uplatňovania
prÃ¡vnych
predpisov a sprÃ¡vania sa nielen verejnÃ½ch činiteľov, ale aj samotnÃ½ch
občanov. PrejavujÃº sa
napr. v doterajšom nÃzkom prÃ¡vnom vedomÃ a nedodržiavanÃ zÃ¡konov,
deklaratÃvnom
charaktere prijatÃ½ch dokumentov a v absencii kontroly. V tejto sÃºvislosti je
zrejmÃ©, že bez
zmeny fungovania spoločnosti smerom k dÃ´slednÃ©mu dodržiavaniu
prÃ¡vnych predpisov,
realizÃ¡cie a kontroly uplatňovania dokumentov je ohrozenÃ¡ nielen realizÃ¡cia
pozitÃvneho
scenÃ¡ra, ale aj dlhodobej vÃzie TUR.

V.

NÃRODNÃ

STRATÃ‰GIA TRVALO UDRŽATEĽNÃ‰HO ROZVOJA

1. OrientÃ¡cia a priority tur sr
ZÃ¡kladnou orientÃ¡ciou SR by malo byť dlhodobÃ©, cieľavedomÃ© a
komplexnÃ©
smerovanie k vytvÃ¡raniu spoločnosti založenej na princÃpoch TUR a ich
praktickom

uplatňovanÃ. K dosiahnutiu tejto orientÃ¡cie je potrebnÃ© vo všetkÃ½ch
sfÃ©rach spoločnosti
vychÃ¡dzať z princÃpov a kritÃ©riÃ TUR a orientovať sa na tieto dlhodobÃ©
priority (integrovanÃ©
ciele) TUR SR:
• rozvinutÃ¡ demokratickÃ¡ krajina - integrÃ¡cia SR do rozhodujÃºcich
svetovÃ½ch
politickÃ½ch a hospodÃ¡rskych štruktÃºr, využitie pozitÃvnych trendov
globalizÃ¡cie,
prevzatie spoluzodpovednosti za globÃ¡lny vÃ½voj svetovÃ©ho spoločenstva,
pozitÃvne
ovplyvňovanie medzinÃ¡rodnÃ©ho smerovania k trvalej udržateľnosti,
• modernÃ½ štÃ¡t a systÃ©m verejnej sprÃ¡vy – rozvoj politickÃ©ho
pluralitnÃ©ho systÃ©mu,
vytvorenie zodpovedajÃºcich prÃ¡vnych nÃ¡strojov, vybudovanie modernÃ½ch
inštitÃºciÃ,
kvalitnÃ¡ a efektÃvna činnosť verejnej sprÃ¡vy (štÃ¡t, regiÃ³n, obec) v prospech
občanov,
• vyspelÃ¡ občianska spoločnosť – celkovÃ¡ zmena hodnotovÃ½ch orientÃ¡ciÃ,
posilnenie
prÃ¡vneho vedomia, historickÃ©ho a nÃ¡rodnÃ©ho povedomia, dosiahnutie
vysokej Ãºrovne
vzdelanosti a informovanosti občanov a ich Ãºčasti na rozhodovanÃ,
zmysluplne
fungujÃºce zložky spoločnosti (združenie, rodina, občan),
• sociÃ¡lna solidarita a sociÃ¡lna ochrana – sociÃ¡lna politika smerujÃºca k
zvÃ½šeniu
osobnej participÃ¡cie a zodpovednosti občanov za seba, k akceptÃ¡cii princÃpov
sociÃ¡lnej solidarity zabraňujÃºcej sociÃ¡lnemu znevÃ½hodneniu, resp.
vylÃºčeniu
www.environet.sk Strana 43 z 59

NÃ¡rodnÃ¡ stratÃ©gia TUR – IV. časť
a chudobe; k podpore stimulujÃºcich opatrenÃ štÃ¡tnej rodinnej politiky a
politiky
zamestnanosti a k ochrane prÃ¡v a prÃ¡vom chrÃ¡nenÃ½ch zÃ¡ujmov občanov
a k eliminÃ¡cii všetkÃ½ch foriem diskriminÃ¡cie,
• vyvÃ¡ženÃ½ ÃºzemnÃ½ rozvoj – uplatnenie komplexnÃ©ho priestorovÃ©ho a
ÃºzemnÃ©ho
plÃ¡novania, prednostnÃ½ rozvoj zaostÃ¡vajÃºcich a okrajovÃ½ch regiÃ³nov,
uplatnenie
inštitÃºtu medziregionÃ¡lnej solidarity, integrovanÃ½ rozvoj sÃdiel, obnovenie a
udržiavanie historickÃ½ch štruktÃºr, sÃdelnej identity a foriem osÃdlenia,
• vysokÃ¡ kvalita ľudskÃ½ch a spoločenskÃ½ch zdrojov – postupnÃ©
vytvÃ¡ranie a podpora
zdravej, demograficky vyvÃ¡ženej spoločnosti, zabezpečenie zvyšujÃºcej sa
kvality
života - sociÃ¡lnych, ekonomickÃ½ch, kultÃºrnych a duchovnÃ½ch potrieb s dÃ
´razom na
problÃ©movÃ© skupiny obyvateľstva, odstrÃ¡nenie negatÃvnych sociÃ¡lnych a
sociÃ¡lnopatologickÃ½ch

javov,
• novÃ½ model ekonomiky – dosiahnutie dlhodobo fungujÃºceho modernÃ©ho
hospodÃ¡rstva a informačnej spoločnosti, odstrÃ¡nenie štrukturÃ¡lnych
deformÃ¡ciÃ
ekonomiky, vyvÃ¡ženÃ½ rozvoj hospodÃ¡rstva s dÃ´razom na perspektÃvne
modernÃ©
odvetvia a regionÃ¡lne prÃrodno-sociÃ¡lne podmienky
• vysokÃ¡ kvalita životnÃ©ho prostredia, ochrana a racionÃ¡lne využÃvanie
prÃrodnÃ½ch zdrojov – efektÃvna ochrana životnÃ©ho prostredia, šetrnÃ©
využÃvanie
prÃrodnÃ½ch zdrojov, odstrÃ¡nenie environmentÃ¡lnych zÃ¡ťažÃ a poškodenia
prostredia,
limitovanie ekonomickÃ©ho rozvoja v sÃºlade s prÃrodnÃ½mi podmienkami
a potenciÃ¡lmi, dosiahnutie a udržanie kvalitnÃ©ho životnÃ©ho prostredia s dÃ
´razom na
ohrozenÃ© oblasti.
• zaručenie života a bezpečnosti občanov, existencie a fungovania štÃ¡tu –
zaručenie
bezpečnosti SR, jej suverenity a integrity, zachovanie a rozvoj
demokratickÃ½ch
zÃ¡kladov štÃ¡tu, jeho vnÃºtornej bezpečnosti a poriadku, ochrany života a
zdravia
občanov, zachovanie mieru a stability v strednej EurÃ³pe spojenÃ© s
rozširovanÃm zÃ³ny
demokracie, bezpečnosti a prosperity, vrÃ¡tane plnohodnotnÃ©ho členstva SR
v NATO
a v EÃš, zabezpečenie trvalo udržateľnÃ©ho hospodÃ¡rskeho, sociÃ¡lneho,
environmentÃ¡lneho a kultÃºrneho rozvoja spoločnosti, spolu s ochranou dÃ
´ležitÃ½ch
infraštruktÃºr štÃ¡tu a životnÃ©ho prostredia.
• realizÃ¡cia životnÃ½ch zÃ¡ujmov SR – udržanie mieru a stability vo svete a
predchÃ¡dzanie napÃ¤tiam a krÃzam, ich včasnÃ© a efektÃvne riešenie
mierovÃ½mi
prostriedkami, dobrÃ© vzťahy s bezprostrednÃ½mi susedmi a rozvoj
všetkÃ½ch foriem
vzÃ¡jomne vÃ½hodnej regionÃ¡lnej spoluprÃ¡ce, vnÃºtropolitickÃ¡ stabilita
založenÃ¡ na
zodpovedajÃºcej celospoločenskej zhode v otÃ¡zkach životnÃ½ch a dÃ
´ležitÃ½ch zÃ¡ujmov
SR, zaručenie sociÃ¡lneho zmieru a stability v spoločnosti, dosiahnutie
environmentÃ¡lnej bezpečnosti v rÃ¡mci vnÃºtornÃ½ch a medzinÃ¡rodnÃ½ch
štruktÃºr,
dosiahnutie dynamickÃ©ho prechodu ekonomiky SR na ekologicky
vyvÃ¡ženejšiu,
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vÃ½konnejšiu a zdrojovo diverzifikovanÃº trhovÃº ekonomiku schopnÃº
primerane
uspokojovať potreby občanov.

2. StrategickÃ© ciele tur sr
StrategickÃ© ciele TUR, ktorÃ© je potrebnÃ© v rÃ¡mci smerovania k vyššie

uvedenÃ½m
dlhodobÃ½m prioritÃ¡m dosiahnuť, sÃº:
1. Posilnenie medzinÃ¡rodnÃ©ho postavenia a kreditu SR
2. Využitie pozitÃvnych trendov a eliminÃ¡cia rizÃk globalizÃ¡cie
3. Rozvoj demokracie, politickÃ©ho pluralitnÃ©ho systÃ©mu, prÃ¡vnych
nÃ¡strojov a inštitÃºciÃ
4. Zlepšenie fungovania štÃ¡tu, jeho hlavnÃ½ch inštitÃºciÃ a verejnej sprÃ¡vy
5. Podpora mimovlÃ¡dnych organizÃ¡ciÃ, zÃ¡ujmovÃ½ch združenÃ a verejnosti
v Ãºčasti na
rozvoji spoločnosti
6. Posilnenie prÃ¡vneho vedomia, zmena hodnotovÃ½ch orientÃ¡ciÃ
obyvateľov, vÃ½chova a
osveta
7. Rozvoj kultÃºry, kultÃºrno-historickÃ©ho a nÃ¡rodnÃ©ho povedomia
8. Vybudovanie modernÃ©ho a kvalitnÃ©ho školskÃ©ho systÃ©mu, podpora
vedy a vÃ½skumu
9. Dosiahnutie vyvÃ¡ženÃ©ho rozvoja sÃdelnÃ©ho prostredia a integrÃ¡cia
plÃ¡novacÃch činnostÃ
10. PrednostnÃ½ rozvoj problÃ©movÃ½ch (okrajovÃ½ch, marginÃ¡lnych)
regiÃ³nov
11. Podpora vÃ½stavby a Ãºdržby stavebnÃ©ho fondu a ochrana
historickÃ½ch štruktÃºr v krajine
12. Dosiahnutie priaznivÃ½ch trendov a vyvÃ¡ženej demografickej štruktÃºry
13. Zlepšenie zdravotnÃ©ho stavu obyvateľstva a zdravotnej starostlivosti,
skvalitnenie
životnÃ©ho štÃ½lu
14. Zmiernenie sociÃ¡lnych rozdielov v spoločnosti, znÃženie miery
nezamestnanosti,
ukončenie transformÃ¡cie systÃ©mu sociÃ¡lneho zabezpečenia a podpora
politiky
zamestnanosti
15. ZvÃ½šenie podpory pre sociÃ¡lne ohrozenÃ© skupiny obyvateľov a rodinu
16. KomplexnÃ© zlepšenie postavenia rÃ³mskej menšiny
17. MinimalizÃ¡cia vÃ½skytu sociÃ¡lno-patologickÃ½ch javov
18. Ukončenie celkovej transformÃ¡cie ekonomiky
19. Zlepšenie hlavnÃ½ch ekonomickÃ½ch ukazovateľov
20. Rozvoj integrovanÃ©ho modelu pÃ´dohospodÃ¡rstva
21. ReštrukturalizÃ¡cia, modernizÃ¡cia a ozdravenie vÃ½robnÃ©ho sektora
22. Zlepšenie dopravnej a technickej infraštruktÃºry, rozvoj cestovnÃ©ho ruchu
23. ReštrukturalizÃ¡cia a modernizÃ¡cia bankovÃ©ho sektora
24. ZnÃženie energetickej a surovinovej nÃ¡ročnosti a zvÃ½šenie efektÃvnosti
hospodÃ¡rstva SR
25. ZnÃženie podielu využÃvania neobnoviteľnÃ½ch prÃrodnÃ½ch zdrojov pri
racionÃ¡lnom
využÃvanÃ obnoviteľnÃ½ch zdrojov
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26. ZnÃženie environmentÃ¡lneho zaťaženia prostredia
27. Zmiernenie dÃ´sledkov globÃ¡lnej zmeny klÃmy, narušenia ozÃ³novej
vrstvy a prÃrodnÃ½ch
katastrof
28. Zlepšenie kvality životnÃ©ho prostredia v regiÃ³noch.

3. Cesty a prostriedky na podporu priorÃt a
dosiahnutia strategickÃ½ch cieľov tur sr
K dosiahnutiu strategickÃ½ch cieľov TUR SR je potrebnÃ©:

3.1. Posilnenie medzinÃ¡rodnÃ©ho postavenia a kreditu SR
• ukončenie integračnÃ©ho procesu do EÃš, plnohodnotnÃ© členstvo v EÃš
• integrÃ¡cia v zÃ¡padnÃ½ch bezpečnostnÃ½ch štruktÃºrach NATO
• dodržiavanie medzinÃ¡rodnÃ½ch zÃ¡vÃ¤zkov SR v oblasti dokumentov TUR a
medzinÃ¡rodnÃ½ch
dohovorov
• iniciÃ¡cia projektov podporujÃºcich TUR, pÃ´sobenie v relevantnÃ½ch
medzinÃ¡rodnÃ½ch
organizÃ¡ciÃ¡ch (OSN, EÃš, OECD a i.) v prospech presadzovania TUR v
medzinÃ¡rodnom
kontexte
• Ãºčasť na medzinÃ¡rodnÃ½ch aktivitÃ¡ch v oblasti odzbrojenia a. kontroly
zbrojenia, prevencie
konfliktov a mierovÃ½ch operÃ¡ciÃ, okrem inÃ©ho aj v rÃ¡mci NATO
• vytvÃ¡ranie a udržiavanie stabilnÃ©ho a spravodlivÃ©ho medzinÃ¡rodnÃ©ho
ekonomickÃ©ho a
sociÃ¡lneho systÃ©mu
• mobilizÃ¡cia zdrojov na podporu “odkÃ¡zanÃ½ch" krajÃn
(slovenskÃ¡ zahraničnÃ¡ pomoc - AID)
• cezhraničnÃ¡ spoluprÃ¡ca regiÃ³nov (napr. cestou euroregiÃ³nov), spoluprÃ¡ca
medzi
partnerskÃ½mi mestami a regiÃ³nmi na medzinÃ¡rodnÃ½ch programoch a
projektoch

3.2. Využitie pozitÃvnych trendov a eliminÃ¡cia rizÃk globalizÃ¡cie

k) zmena myslenia a hodnotovÃ½ch orientÃ¡ciÃ slovenskej spoločnosti v
zmysle prekonania
industrializmu a pochopenia meniacej sa ekonomickej i spoločenskej reality,
uľahčenie
adaptÃ¡cie spoločnosti na prebiehajÃºce civilizačnÃ© zmeny
• uplatnenie globÃ¡lnych dlhodobÃ½ch perspektÃv do politickÃ½ch a
rozhodovacÃch procesov vypracovanie stratÃ©gie adaptÃ¡cie ekonomiky SR na podmienky globalizÃ¡cie
svetovej
ekonomiky
• zmena pravidiel fungovania ekonomiky SR v smere jej adaptÃ¡cie na
vytvÃ¡rajÃºce sa
princÃpy globÃ¡lnej svetovej ekonomiky
l) zvÃ½šenie informovanosti obyvateľov a všetkÃ½ch skupÃn spoločnosti o
prÃležitostiach
a rizikÃ¡ch globalizÃ¡cie
m) uplatnenie možnostÃ vzdelania a pracovnÃ©ho uplatnenia, ako aj
uplatnenia slovenskÃ½ch
vÃ½robcov na svetovÃ½ch trhoch
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n) minimalizÃ¡cia rizÃk spojenÃ½ch s celosvetovÃ½m globalizačnÃ½m

procesom – podpora
nÃ¡rodnej identity, ochrana domÃ¡cich vÃ½robcov, stimulÃ¡cia
konkurencieschopnosti so
zahraničnÃ½mi vÃ½robcami a pod.
o) minimalizÃ¡cia rizÃk spojenÃ½ch s kultÃºrnou homogenizÃ¡ciou, podpora
kultÃºrnej identity na
nÃ¡rodnej a regionÃ¡lnej Ãºrovni

3.3. Rozvoj demokracie, politickÃ©ho pluralitnÃ©ho systÃ©mu,
prÃ¡vnych
nÃ¡strojov a inštitÃºciÃ

• stabilizÃ¡cia efektÃvneho inštitucionÃ¡lneho usporiadania, prÃ¡vneho
prostredia, fungujÃºcich
inštitÃºciÃ, vyvÃ¡ženÃ½ch kompetenciÃ štÃ¡tnej sprÃ¡vy a samosprÃ¡vy,
Ãºčasti všetkÃ½ch zložiek
spoločnosti na verejnej sprÃ¡ve
• politickÃ¡ stabilizÃ¡cia spoločnosti, zabezpečenie funkčnosti a kvality
ÃºstavnÃ½ch orgÃ¡nov,
skvalitnenie vÃ½konu zÃ¡konodarnej moci
• efektÃvnosť, kompetentnosť a transparentnosť fungovania verejnej sprÃ¡vy i
hospodÃ¡rskej
sfÃ©ry
• integrovanÃ½ prÃstup v rozhodovacÃch procesoch vo všetkÃ½ch sfÃ©rach
spoločnosti v sÃºlade s
požiadavkami TUR
• skvalitnenie procesu prÃpravy zÃ¡konov, komplexnosť rozhodnutÃ
• dobudovanie systÃ©mu prÃ¡vnych predpisov zosÃºladenÃ©ho s prÃ¡vom EÃš
• zvÃ½šenie Ãºčinnosti prÃ¡vnych predpisov a posilnenie vynÃºtiteľnosti prÃ¡va
• kontrola implementÃ¡cie a dodržiavania prijatÃ½ch zÃ¡konov v praxi
• zvÃ½šenie efektÃvnosti a transparentnosti finančnÃ½ch tokov
sprevÃ¡dzajÃºcich poskytovanie,
distribÃºciu a využÃvanie predvstupovÃ½ch fondov ISPA, SAPARD a PHARE
• použÃvanie strategickÃ©ho environmentÃ¡lneho hodnotenia ako nÃ¡stroja na
eliminÃ¡ciu
negatÃvnych environmentÃ¡lnych, sociÃ¡lnych a ekonomickÃ½ch dopadov
rozvoja
• priemet NSTUR a princÃpov TUR do rozvojovÃ½ch a plÃ¡novacÃch
dokumentov na všetkÃ½ch
Ãºrovniach
• posilnenie kompetencie a koordinÃ¡cie činnosti poradnÃ½ch orgÃ¡nov vlÃ¡dy,
efektÃvnosť ich
prÃ¡ce a reÃ¡lnosť ich dosahu na rozhodovanie vlÃ¡dy
• pretransformovanie Rady vlÃ¡dy SR pre trvalo udržateľnÃ½ rozvoj na
prierezovÃ½
autoritatÃvny orgÃ¡n, rozšÃrenie kompetenciÃ Rady vlÃ¡dy SR pre vedu a
techniku
• dobudovanie štÃ¡tneho a rezortnÃ½ch informačnÃ½ch systÃ©mov a ich
sietÃ, sprÃstupnenie
informÃ¡ciÃ občanom

3.4. Zlepšenie fungovania štÃ¡tu, jeho hlavnÃ½ch inštitÃºciÃ a

verejnej sprÃ¡vy
• realizÃ¡cia reformy verejnej sprÃ¡vy (Koncepcie decentralizÃ¡cie a
modernizÃ¡cie verejnej
sprÃ¡vy), vrÃ¡tane vytvorenia špecializovanej miestnej štÃ¡tnej sprÃ¡vy pre
životnÃ© prostredie
• zabezpečenie ucelenÃ©ho a previazanÃ©ho systÃ©mu kontroly verejnej
sprÃ¡vy, jeho Ãºčinnosti a
efektÃvneho fungovania
www.environet.sk Strana 47 z 59

NÃ¡rodnÃ¡ stratÃ©gia TUR – IV. časť
• zabezpečenie stabilnÃ©ho vnÃºtornÃ©ho prostredia – posilnenie polÃcie,
prebudovanie
policajnÃ©ho systÃ©mu z represÃvneho na preventÃvny
• nezÃ¡vislosť sÃºdnictva, podstatnÃ© zlepšenie funkčnosti sÃºdnych orgÃ¡nov
(rÃ½chlosť,
nezÃ¡vislosť, transparentnosť, antikorupčnÃ© opatrenia)
• prebudovanie armÃ¡dy SR na stabilnÃ©ho garanta vonkajšej bezpečnosti SR v
rÃ¡mci
demokratickÃ½ch zÃ¡padoeurÃ³pskych armÃ¡dnych štruktÃºr
• posilnenie nezÃ¡vislosti cirkvi od štÃ¡tu, cirkevnÃ©ho školstva, systÃ©mu
cirkevnÃ½ch danÃ
• spravodlivÃ© rozdelenie verejnÃ½ch zdrojov, dosiahnutie a zachovanie
vysokej Ãºrovne
fungovania spoločenskÃ©ho systÃ©mu
• uplatnenie nÃ¡rokov na kvalitu a efektÃvnosť vÃ½konu štÃ¡tnej sprÃ¡vy,
samosprÃ¡vy a
kontrolnÃ©ho systÃ©mu, realizÃ¡cie Koncepcie vzdelÃ¡vania vo verejnej
sprÃ¡ve
• zlepšenie Ãºrovne koordinÃ¡cie medzi rezortmi i ostatnÃ½mi subjektami v
spoločnosti
• priaznivÃ© inštitucionÃ¡lne podmienky pre sÃºdne a administratÃvne
postupy, zvÃ½šenie
zodpovednosti a verejnej kontroly
• potieranie korupcie a inÃ½ch celospoločensky nebezpečnÃ½ch prejavov a
foriem kriminality
vo všetkÃ½ch sfÃ©rach a na všetkÃ½ch Ãºrovniach verejnej sprÃ¡vy,
prokuratÃºry, sÃºdnictva a
ďalšÃch zložiek spoločnosti.
• dobudovanie a posilnenie inšpekčnÃ½ch zložiek vo všetkÃ½ch
relevantnÃ½ch sfÃ©rach
spoločnosti
• posilnenie regulačnÃ½ch a monitorovacÃch orgÃ¡nov pre oblasť štÃ¡tnej
pomoci, verejnÃ©ho
obstarÃ¡vania, cennÃ½ch papierov, poisťovnÃ, bÃ¡nk, kapitÃ¡lovÃ½ch trhov,
životnÃ©ho prostredia
• regulÃ¡cia, minimalizÃ¡cia a odstraňovanie umelÃ½ch disproporciÃ, zdrojov
nestability,
bezpečnostnÃ½ch rizÃk
• posilnenie odbornÃ©ho zÃ¡zemia pre vÃ½kon verejnej sprÃ¡vy a
hospodÃ¡rskej sfÃ©ry, iniciÃ¡cia

vzniku a podpory rozvoja vÃ½skumnÃ½ch inštitÃºciÃ
• kooperÃ¡cia medzi vedeckou obcou, podnikateľskÃ½m sektorom a tretÃm
sektorom
• implementÃ¡cia globÃ¡lnych dlhodobÃ½ch strategickÃ½ch programov rozvoja
spoločnosti do
politickÃ½ch a rozhodovacÃch procesov
• dosiahnutie rovnovÃ¡hy vo všetkÃ½ch sfÃ©rach plÃ¡novacej a rozhodovacej
činnosti, vzÃ¡jomnÃ¡
podpora medzi jednotlivÃ½mi dimenziami rozvoja v zmysle princÃpov trvalej
udržateľnosti
• integrovanÃ½ manažment (trvalo udržateľnÃ½ rozvoj) spoločnosti,
zosÃºladenie
environmentÃ¡lnych požiadaviek so sociÃ¡lnou a ekonomickou problematikou
• vzdelÃ¡vanie pracovnÃkov verejnej sprÃ¡vy v oblasti TUR
• posilnenie kompetenciÃ a Ãºloh orgÃ¡nov verejnej sprÃ¡vy pri presadzovanÃ
TUR
• zaradenie sledovania a vyhodnocovania ukazovateľov TUR do programov
štÃ¡tnych
štatistickÃ½ch zisťovanÃ
• vytvorenie inštitucionÃ¡lnych a organizačnÃ½ch predpokladov pre podporu
TUR na
regionÃ¡lnej a miestnej Ãºrovni
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3.5. Podpora mimovlÃ¡dnych organizÃ¡ciÃ, zÃ¡ujmovÃ½ch
združenÃ a verejnosti
v Ãºčasti na rozvoji spoločnosti

• posilnenie vplyvu verejnosti na rozhodovanie štÃ¡tnych orgÃ¡nov a verejnej
sprÃ¡vy
• vytvorenie priaznivÃ½ch inštitucionÃ¡lnych podmienok a posilnenie
postavenia a finančnÃ©ho
zabezpečenia tretieho sektora – mimovlÃ¡dnych organizÃ¡ciÃ a zÃ¡ujmovÃ½ch
združenÃ
• zlepšenie prÃstupu verejnosti k legislatÃvnym dokumentom, politikÃ¡m,
koncepciÃ¡m, plÃ¡nom
a programom, vytvorenie podmienok na ÃºčinnÃ© uplatňovanie zÃ¡kona o
slobodnom prÃstupe
k informÃ¡ciÃ¡m
• zvyšovanie Ãºlohy verejno-sÃºkromnÃ½ch partnerstiev pri rozvoji a riadenÃ
spoločnosti
• prÃ¡vne a organizačnÃ© zabezpečenie podmienok pre participÃ¡ciu občanov
na plÃ¡novanÃ a
rozhodovanÃ
• posilnenie inštitÃºtu priamej, samosprÃ¡vnej a participatÃvnej demokracie a
občianskej
spoločnosti
• zvÃ½šenie angažovanosti občanov vo veciach verejnÃ½ch (miestna a
regionÃ¡lna identita),
podporovanie zodpovednÃ©ho a prirodzene motivovanÃ©ho konania a

sprÃ¡vania, zlepšenie
medziľudskÃ½ch vzťahov, solidarity a rešpektu medzi občanmi
• spoluzodpovednosť jednotlivcov za stav vecÃ verejnÃ½ch

3.6. Posilnenie prÃ¡vneho vedomia, zmena hodnotovÃ½ch
orientÃ¡ciÃ
obyvateľov, vÃ½chova a osveta

• zvÃ½šenie prÃ¡vneho vedomia (vedomÃ© a dobrovoľnÃ© dodržiavanie
prÃ¡vneho poriadku a
zÃ¡konov) a morÃ¡lky občanov štÃ¡tu (dodržiavanie morÃ¡lnych zÃ¡sad a
princÃpov)
• duchovnÃ¡ obnova občianskej a kresťanskej morÃ¡lky
• podpora environmentÃ¡lnej vÃ½chovy a vzdelÃ¡vania
• preferovanie spotreby založenej na uvedomelej skromnosti a rozumnej
dostatočnosti, na
regulÃ¡cii a ÃºsporÃ¡ch vstupov (materiÃ¡lov, energie, tovaru a pod.),
eliminÃ¡cia konzumnÃ½ch
vzorcov sprÃ¡vania
• stabilizovanie inštitucionÃ¡lnych podmienok pre vÃ½chovu, vzdelÃ¡vanie a
osvetu ako
zÃ¡kladnÃ©ho prostriedku zvyšovania kvality ľudskÃ©ho potenciÃ¡lu a
posilňovania
sociÃ¡lneho, kultÃºrneho, nÃ¡rodnÃ©ho, environmentÃ¡lneho a prÃ¡vneho
povedomia
• celonÃ¡rodnÃ¡ vÃ½chova k ľudskÃ½m prÃ¡vam, ochrane a presadzovaniu
hospodÃ¡rskych,
sociÃ¡lnych a kultÃºrnych prÃ¡v
• zvÃ½šenie informovanosti občanov o problematike TUR, vzdelÃ¡vanie,
vÃ½chova a
propagÃ¡cia zabezpečovania TUR

3.7. Rozvoj kultÃºry, kultÃºrneho vedomia a nÃ¡rodnÃ©ho
povedomia

• budovanie zdravÃ©ho vlastenectva a nÃ¡rodnej identity na bÃ¡ze vlastnej
histÃ³rie a kultÃºry,
humanizmu a budovania nÃ¡rodnÃ©ho povedomia
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• podporovanie prirodzenÃ½ch regionÃ¡lnych a lokÃ¡lnych vÃ¤zieb, vytvÃ¡ranie
zdravÃ©ho
lokÃ¡lpatriotizmu
• nadviazanie na pozitÃvne kultÃºrne tradÃcie, podpora a rozvoj miestnej a
regionÃ¡lnej
kultÃºry a osvety
• využÃvanie kultÃºrnych zariadenÃ a oživenia spolkovÃ½ch činnostÃ,
folklÃ³rnych tradÃciÃ,
miestnych kultÃºrnych, športovÃ½ch a inÃ½ch podujatÃ
• posilnenie vÃ½znamu problematiky ochrany kultÃºrneho dedičstva v
spoločnosti
• uplatňovanie princÃpu kultÃºrnej a spoločenskej kontinuity
• integrovanie problematiky kultÃºrneho dedičstva a historickÃ½ch štruktÃºr

prostredia do
učebnÃ½ch osnov, prehĺbenie vÃ¤zby k životnÃ©mu prostrediu

3.8. Vybudovanie modernÃ©ho a kvalitnÃ©ho školskÃ©ho
systÃ©mu, podpora vedy
a vÃ½skumu
• uskutočnenie zÃ¡sadnej reformy školskÃ©ho systÃ©mu, ozdravenie a
racionalizÃ¡cia vedy a
vÃ½skumu
• prehlbovanie demokratizÃ¡cie a humanizÃ¡cie vzdelÃ¡vania, zvÃ½šenie
vzdelanostnej Ãºrovne
• rozvoj vzdelÃ¡vacÃch prÃležitostÃ a rovnosti prÃstupu ku vzdelaniu
• zmeny v riadenÃ, štruktÃºre a ekonomickom zabezpečenÃ vzdelÃ¡vacieho
systÃ©mu a zmeny
v obsahu vzdelÃ¡vania
• zaradenie kľÃºčovÃ½ch rozvojovÃ½ch tÃ©m do vÃ½chovy (ľudskÃ© prÃ¡va,
boj proti korupcii,
eurÃ³pska dimenzia)
• skvalitnenie a rozšÃrenie vÃ½učby cudzÃch jazykov
• dosiahnutie vysokej kvality a proporčnosti vzdelÃ¡vacieho procesu
• rozšÃrenie počtu multidisciplinÃ¡rne a interdisciplinÃ¡rne orientovanÃ½ch
odborov
• prepojenie vzdelÃ¡vania s praxou a vÃ½chovou k tvorivosti, zvÃ½šenie
podielu praktickÃ½ch
činnostÃ, spÃ´sobilostÃ a zručnostÃ
• dostatok kvalitnÃ½ch učebnÃc vo všetkÃ½ch oblastiach
• vÃ½chova učiteľov v prioritnÃ½ch oblastiach – spoločenskovednÃ©
vzdelÃ¡vanie,
environmentÃ¡lna vÃ½chova a vzdelÃ¡vanie, eurÃ³pska dimenzia
• uplatnenie školskej a mimoškolskej vÃ½chovy k trvalo udržateľnÃ©mu životu
ako sÃºčasti
vÃ½chovno-vzdelÃ¡vacieho systÃ©mu
• dobudovanie ucelenÃ©ho školskÃ©ho a mimoškolskÃ©ho systÃ©mu
environmentÃ¡lnej a etickej
vÃ½chovy a vzdelÃ¡vania na kvalitatÃvne vyššej Ãºrovni
• vytvorenie podmienok pre možnosti celoživotnÃ©ho vzdelÃ¡vania
• zvÃ½šenie kvality vysokoškolskÃ©ho vzdelÃ¡vania - orientÃ¡cia na kvalitu,
kreativitu,
vÃ½konnosť a zodpovednosť absolventov vysokÃ½ch škÃ´l v zÃ¡ujme
konkurencieschopnosti
• užšia spoluprÃ¡ca škÃ´l a vedecko-vÃ½skumnÃ½ch organizÃ¡ciÃ
• podpora vedy a vÃ½skumu, dosiahnutie Ãºrovne porovnateľnej s vyspelÃ½mi
eurÃ³pskymi
krajinami
www.environet.sk Strana 50 z 59

NÃ¡rodnÃ¡ stratÃ©gia TUR – IV. časť
• podpornÃ© programy pre vytvÃ¡ranie novÃ½ch organizačnÃ½ch štruktÃºr
vÃ½skumu, vÃ½voja a
služieb v podnikateľskom a neziskovom sektore
• zabezpečenie prednostnÃ½ch podmienok pre využÃvanie modernÃ½ch

informačnÃ½ch a
telekomunikačnÃ½ch technolÃ³giÃ na všetkÃ½ch vzdelÃ¡vacÃch inštitÃºciÃ¡ch
• zabezpečenie vzdelÃ¡vania obyvateľov v oblasti informačnÃ½ch technolÃ³giÃ

3.9. Dosiahnutie TUR sÃdiel a regiÃ³nov

• uplatnenie ÃºzemnÃ©ho plÃ¡novania a stavebnÃ©ho poriadku ako
zÃ¡kladnÃ©ho nÃ¡stroja štÃ¡tnej
environmentÃ¡lnej politiky, optimalizÃ¡cie priestorovÃ©ho usporiadania a
funkčnÃ©ho
využÃvania krajiny a zabezpečenia TUR
• zabezpečenie modernej regionÃ¡lnej politiky a regionÃ¡lneho rozvoja SR
• zachovanie sÃdelnej rozmanitosti SR – revitalizÃ¡cia a oživenie vidieckeho
priestoru,
kvalitatÃvny rozvoj mestskÃ½ch sÃdiel (zlepšenie bÃ½vania a služieb,
racionÃ¡lne využÃvanie
zeme, estetizÃ¡cia prostredia, stabilizÃ¡cia mestskej populÃ¡cie)
• obnovenie sociÃ¡lneho kapitÃ¡lu v sÃdlach a regiÃ³noch, posilnenie sociÃ¡lnej
sÃºdržnosti
• ochrana a obnova miestnej a regionÃ¡lnej identity
• podpora migračnÃ½ch trendov zabezpečujÃºcich kvalitatÃvny rozvoj
mestskÃ½ch a vidieckych
sÃdiel
• využÃvanie miestneho a regionÃ¡lneho potenciÃ¡lu pre rozvoj trhu prÃ¡ce,
zlepšovanie kvality
bÃ½vania, služieb, rozvoj rekreÃ¡cie a cestovnÃ©ho ruchu
• podporovanie pozitÃvnych prvkov vidieckeho spÃ´sobu života - zručnosť,
spotrebiteľskÃ¡
skromnosť, schopnosť kombinovať rÃ´zne zdroje prÃjmov,
susedskÃ¡ vÃ½pomoc, miera
sociÃ¡lnej kontroly, a pod.
• decentralizÃ¡cia riadenia a rozhodovania na princÃpoch subsidiarity, vrÃ¡tane
posilnenia
inštitÃºtu miestnych a regionÃ¡lnych referend pri využÃvanÃ miestnych a
regionÃ¡lnych
zdrojov a rozhodovanÃ o miestnych problÃ©moch
• dosiahnutie sebestačnosti miestnych a regionÃ¡lnych rozpočtov – vÃ¤čšej
participÃ¡cii na
daniach a znižovania dotÃ¡ciÃ
• podpora vÃ¤čšej sebestačnosti a menšej zraniteľnosti regionÃ¡lnych a
miestnych ekonomÃk,
rozvÃjanie nÃ¡strojov lokÃ¡lnej a komunitnej ekonomiky

3.10. PrednostnÃ½ rozvoj problÃ©movÃ½ch (okrajovÃ½ch,
marginÃ¡lnych)
regiÃ³nov

• zmierňovanie nepriaznivÃ½ch regionÃ¡lnych rozdielov prostrednÃctvom
vhodnej
demografickej, sociÃ¡lnej a ekonomickej politiky
• zvÃ½hodnenie bÃ½vania a prÃ¡ce na vidieku a v zaostÃ¡vajÃºcich regiÃ³noch,
podpora rozvoja
sÃdiel, dopravnej a technickej infraštruktÃºry v marginÃ¡lnych regiÃ³noch

• realizÃ¡cia rozvojovÃ½ch programov udržateľnÃ©ho hospodÃ¡renia v
zaostÃ¡vajÃºcich regiÃ³noch
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• kompenzÃ¡cia nevÃ½hod zaostÃ¡vajÃºcich regiÃ³nov prostrednÃctvom
inštitÃºtu
medziregionÃ¡lnej solidarity

3.11. Podpora vÃ½stavby a Ãºdržby stavebnÃ©ho fondu a ochrana
historickÃ½ch
štruktÃºr v krajine

• zlepšenie situÃ¡cie v bytovej vÃ½stavbe realizÃ¡ciou komplexnej bytovej
politiky
• skvalitnenie bytovÃ©ho fondu a infraštruktÃºry najmÃ¤ v zaostÃ¡vajÃºcich
oblastiach
• integrovanÃ¡ ochrana kultÃºrnej krajiny, pamiatkovÃ©ho fondu, zÃ¡chrana a
optimalizÃ¡cia
využÃvania kultÃºrneho dedičstva v rÃ¡mci rozvojovÃ½ch zÃ¡merov miest,
regiÃ³nov a rezortov
• obnovenie miestnej a regionÃ¡lnej identity vo vÃ½stavbe
• združovanie viacsektorovÃ½ch a viaczdrojovÃ½ch finančnÃ½ch prostriedkov
na zhodnocovanie
a ochranu stavebnÃ©ho fondu a budovanie infraštruktÃºry
• využitie konceptu ochrany historickÃ©ho prostredia v pamiatkovej
starostlivosti - podpora
kontinuity historickÃ©ho vÃ½voja
• regenerÃ¡cia a revitalizÃ¡cia kultÃºrneho dedičstva, skvalitnenie pamiatkovej
starostlivosti na
zÃ¡klade novÃ©ho zÃ¡kona o ochrane pamiatkovÃ©ho fondu
• renesancia remeselnÃ½ch činnostÃ a tradičnÃ½ch zručnostÃ v starostlivosti o
krajinu a
harmonickÃ½ rozvoj sÃdiel

3.12. Dosiahnutie priaznivÃ½ch trendov a vyvÃ¡ženej demografickej
štruktÃºry
• začlenenie riešenia populačnÃ½ch problÃ©mov do procesu plÃ¡novania a
rozhodovania vypracovanie priorÃt populačnej politiky
• rozpracovanie a ÃºčinnÃ© uplatnenie programov plÃ¡novanÃ©ho rodičovstva
- zastavenie
poklesu prirodzenÃ©ho prÃrastku obyvateľov, zlepšenie vekovej štruktÃºry
• zvÃ½šenie priemernÃ©ho veku dožitia najmÃ¤ mužskej populÃ¡cie

3.13. Zlepšenie zdravotnÃ©ho stavu obyvateľstva a zdravotnej
starostlivosti,
skvalitnenie životnÃ©ho štÃ½lu

• podporovanie systÃ©mu zdravotnej starostlivosti založenom na primÃ¡rnej
prevencii,
ochrane a podpore zdravia občanov – vypracovanie komplexnej zdravotnej
politiky
• preventÃvna zdravotnÃ¡ starostlivosť a zdravotnÃ¡ vÃ½chova - zvÃ½šenie
zodpovednosti

občanov za vlastnÃ© zdravie, vrÃ¡tane zvÃ½šenej finančnej zainteresovanosti
• zlepšenie štÃ½lu vÃ½živy obyvateľov, podpora zdravÃ©ho životnÃ©ho
štÃ½lu
• zlepšenie ukazovateľov fyzickÃ©ho i duševnÃ©ho zdravotnÃ©ho stavu,
znižovanie dojčenskej
a detskej Ãºmrtnosti, zvyšovanie očakÃ¡vanej dĺžky života najmÃ¤ u mužov
• rovnomernÃ¡ distribÃºcia finančnÃ½ch zdrojov a dostupnosť zdravotnej
starostlivosti
všetkÃ½m občanom
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• zlepšenie koordinÃ¡cie medzi zdravotnÃctvom, sociÃ¡lnou starostlivosťou a
ostatnÃ½mi
odvetviami na všetkÃ½ch Ãºrovniach štÃ¡tnej sprÃ¡vy a samosprÃ¡vy

3.14. Zmiernenie sociÃ¡lnych rozdielov v spoločnosti, znÃženie
miery
nezamestnanosti, ukončenie transformÃ¡cie systÃ©mu sociÃ¡lnej
pomoci
a podpora politiky zamestnanosti

• vypracovanie Koncepcie transformÃ¡cie sociÃ¡lnej sfÃ©ry SR, podpora politiky
komplexnÃ©ho
rozvoja ľudskÃ½ch zdrojov
• vypracovanie programov vhodnÃ©ho a udržateľnÃ©ho hospodÃ¡renia a
sociÃ¡lneho rozvoja,
mobilizÃ¡cia vnÃºtornÃ½ch zdrojov na odstrÃ¡nenie a zmiernenie chudoby
• znižovanie sociÃ¡lnych rozdielov v spoločnosti cieľavedomÃ½m posilnenÃm
postavenia a
dÃ´ležitosti strednÃ½ch vrstiev v spoločnosti a motivačnou podporou sociÃ¡lne
slabÃ½ch
vrstiev
• rešpektovanie ľudskÃ½ch prÃ¡v, zabezpečenie rovnoprÃ¡vneho prÃstupu k
prÃ¡ci a vzdelaniu,
eliminÃ¡cia diskriminÃ¡cie
• znižovanie nezamestnanosti prostrednÃctvom aktÃvnej politiky trhu prÃ¡ce,
podporou
vytvÃ¡rania pracovnÃ½ch miest, priestorovej a profesijnej mobility,
implementÃ¡ciou
rozvojovÃ½ch programov, zmenou štruktÃºry ekonomiky
• vytvorenie motivujÃºcich podmienok pre zamestnanosť v oblasti vÃ½šky
podpory v
nezamestnanosti, vÃ½šky dÃ¡vok sociÃ¡lnej pomoci
• posilnenie regionÃ¡lnej politiky, využÃvanie miestnych zdrojov na tvorbu
pracovnÃ½ch
miest
• dobudovanie podsystÃ©mu štÃ¡tnej sociÃ¡lnej podpory, transformovanie
sÃºčasnÃ½ch
prÃdavkov na deti a rodičovskÃ©ho prÃspevku tak, aby nadobudol atribÃºty
prÃspevkov
štÃ¡tnej sociÃ¡lnej podpory a ich inštitucionÃ¡lne zabezpečenie prostrednÃ-

ctvom jednÃ©ho
subjektu ( orgÃ¡ny miestnej štÃ¡tnej sprÃ¡vy)
• vytvorenie optimÃ¡lnych podmienok na sebareprodukciu spoločnosti, stabilita
manželskÃ½ch a rodičovskÃ½ch vzťahov a realizÃ¡cia opatrenÃ
rešpektujÃºcich princÃp voľby
rodiča pre rodičovskÃº, resp. pracovnÃº Ãºlohu
• skvalitnenie a rozšÃrenie vÃ½konu sociÃ¡lno-prÃ¡vnej ochrany, sociÃ¡lnej
prevencie
a nÃ¡hradnej vÃ½chovy, odstrÃ¡nenie a eliminÃ¡cia všetkÃ½ch foriem
diskriminÃ¡cie, xenofÃ³bie,
rasizmu a ostatnÃ½ch prejavov intolerancie, dÃ´slednÃ© dodržiavanie ochrany
prÃ¡v a prÃ¡vom
chrÃ¡nenÃ½ch zÃ¡ujmov

3.15. ZvÃ½šenie podpory pre sociÃ¡lne ohrozenÃ© skupiny
obyvateľov a rodinu

• prednostnÃ¡ orientÃ¡cia na predchÃ¡dzanie a zabraňovanie sociÃ¡lneho
znevÃ½hodnenia
a vylÃºčenia a orientÃ¡cia sociÃ¡lnej stratÃ©gie a politiky na ohrozenÃ©
skupiny obyvateľov
(RÃ³movia, staršÃ ľudia, mlÃ¡dež, rodina a pod.)
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• vytvorenie podmienok pre plnohodnotnÃ½ rozvoj rodiny ako zÃ¡kladnÃ©ho
predpokladu TUR
spoločnosti
• zrovnoprÃ¡vnenie podmienok pre zamestnanie mužov a žien a pre prÃstup na
trh prÃ¡ce
znevÃ½hodnenÃ½ch skupÃn občanov
• zvÃ½šenie podielu žien v rozhodovacom procese a v politike, plÃ¡novanÃ,
poradenstve a
v špecializovanÃ½ch službÃ¡ch
• zlepšenie kvality života staršej generÃ¡cie
• podporovanie kvalitnej vÃ½chovy a vzdelania mladÃ½ch ľudÃ, aktÃvna
podpora ich zaradenia
sa do spoločnosti a pracovnÃ©ho procesu
• vytvÃ¡ranie podmienok rovnosti prÃležitostÃ a plnej Ãºčasti na živote
spoločnosti pre
občanov so zdravotnÃ½m postihnutÃm
• vytvÃ¡ranie podmienok pre predchÃ¡dzanie sociÃ¡lnej a hmotnej nÃºdze
občanov a pre
uplatňovanie prÃ¡v a prÃ¡vom chrÃ¡nenÃ½ch zÃ¡ujmov ( s dÃ´razom na deti a
mlÃ¡dež)

3.16. KomplexnÃ© zlepšenie postavenia rÃ³mskej menšiny

• vychovÃ¡vanie spoločnosti k etnickej tolerancii
• podporovanie komplexnosti riešenia rÃ³mskej problematiky - zlepšovanie
kultÃºry bÃ½vania,
uplatňovanie progresÃvnych metÃ³d v oblasti vzdelÃ¡vania, zvyšovanie kvality
života
• aktÃvne zapojenie RÃ³mov do riešenia ich problÃ©mov v rozhodovacom aj
realizačnom

procese, využitie tradičnej kultÃºry pre podporu pozitÃvneho etnickÃ©ho
vedomia RÃ³mov
• vybudovanie siete kvalifikovanÃ½ch sociÃ¡lnych pracovnÃkov a učiteľov
špecializovanÃ½ch
na rÃ³msku problematiku, podpora spolupracujÃºcich organizÃ¡ciÃ
• vytvorenie komplexnÃ©ho programu vzdelÃ¡vania rÃ³mskej menšiny,
programu využÃvania
voľnÃ©ho času pre rÃ³mske deti
• zlepšenie informovanosti o situÃ¡cii rÃ³mskej menšiny (kvalifikovanÃ© Ãºdaje
o zdravotnom
stave, demografickom sprÃ¡vanÃ, životnom štÃ½le a pod.)

3.17. MinimalizÃ¡cia vÃ½skytu sociÃ¡lno-patologickÃ½ch javov

• prijatie opatrenÃ na ÃºčinnÃ½ boj s kriminalitou a organizovanÃ½m zločinom
• tvorba sociÃ¡lnych programov a programov prevencie vÃ½skytu sociÃ¡lnopatologickÃ½ch
javov
• vytvorenie lepšÃch podmienok pre prÃ¡cu v sociÃ¡lnych službÃ¡ch a
programoch sociÃ¡lnej
pomoci
• iniciovanie kampane zameranej na odstrÃ¡nenie nevšÃmavosti a tolerancie k
sociÃ¡lnopatologickÃ½m
javom
• zintenzÃvnenie realizÃ¡cie opatrenÃ v boji proti drogÃ¡m, domÃ¡cemu
nÃ¡siliu, tÃ½raniu
a zneužÃvaniu detÃ a inÃ½m negatÃvnym spoločenskÃ½m javom
• predchÃ¡dzanie, minimalizÃ¡cia a odstraňovanie všetkÃ½ch foriem
diskriminÃ¡cie, rasovej
neznÃ¡šanlivosti a ostatnÃ½ch prejavov intolerancie
www.environet.sk Strana 54 z 59

NÃ¡rodnÃ¡ stratÃ©gia TUR – IV. časť

3.18. Ukončenie celkovej transformÃ¡cie ekonomiky
• rozpracovanie princÃpov a kritÃ©riÃ novej ekonomiky slÃºžiacej na podporu
komplexnÃ©ho
rozvoja ľudskÃ½ch zdrojov a nahrÃ¡dzajÃºcej industriÃ¡lnu ekonomiku
• prispÃ´sobenie hospodÃ¡rskej politiky SR k postupnÃ©mu prechodu na NovÃº
ekonomiku,
podpora trendov prebiehajÃºcej civilizačnej transformÃ¡cie – vypracovanie
hospodÃ¡rskej
stratÃ©gie TUR SR
• realizÃ¡cia štrukturÃ¡lnej zmeny ekonomiky SR - podpora proporcionÃ¡lneho
rozvoja
všetkÃ½ch podštruktÃºr v smere decentralizÃ¡cie, diverzifikÃ¡cie a subsidiarity
• podpora rozvoja informačnej spoločnosti - vypracovanie stratÃ©gie rozvoja
informačnej
spoločnosti SR, vypracovanie strategickÃ½ch programov digitÃ¡lnej ekonomiky,
elektronickÃ©ho obchodovania a networkingu
• podporovanie vÃ½voja modernÃ½ch technolÃ³giÃ
• primeranÃ¡ demonopolizÃ¡cia a decentralizÃ¡cia ekonomiky SR, regulÃ¡cia
prirodzenÃ½ch
monopolov

• podporovanie konkurenčnÃ©ho trhovÃ©ho prostredia a obmedzovanie pÃ
´sobenia domÃ¡cich i
zahraničnÃ½ch monopolnÃ½ch ekonomickÃ½ch i neekonomickÃ½ch štruktÃºr
• obmedzovanie prerozdeľovania finančnÃ½ch prostriedkov a zdrojov
prostrednÃctvom
štÃ¡tneho rozpočtu alebo reštrukturalizÃ¡cie dlhov, portfÃ³liÃ podnikov, bÃ¡nk,
finančnÃ½ch a
štÃ¡tnych inštitÃºciÃ, obmedzovanie poskytovania štÃ¡tnych zÃ¡ruk len na
projekty zlučiteľnÃ© s
princÃpmi TUR
• uplatnenie ekonomickÃ½ch, finančnÃ½ch a daňovÃ½ch nÃ¡strojov
podporujÃºcich TUR (napr.
environmentÃ¡lna daňovÃ¡ reforma)

3.19. Zlepšenie hlavnÃ½ch ekonomickÃ½ch ukazovateľov

• dlhodobÃ© znižovanie miery inflÃ¡cie na Ãºroveň blÃzku vyspelÃ½m
krajinÃ¡m, stabilizÃ¡cia
menovÃ©ho vÃ½voja, znÃženie miery zahraničnej zadĺženosti ekonomiky SR
• zlepšenie obchodnej bilancie a zmena jej štruktÃºry v prospech vÃ½vozu
modernÃ½ch tovarov
a služieb
• stabilnÃ½ vÃ½voj domÃ¡ceho produktu s miernou tendenciou rastu, priblÃženie Ãºrovni blÃzkej
krajinÃ¡m EÃš (60 % do roku 2010)
• vytvorenie podmienok pre prÃsun zahraničnÃ©ho kapitÃ¡lu do ekonomiky SR
a zvÃ½šenie
objemu zahraničnÃ½ch investÃciÃ
• uplatňovanie fiskÃ¡lnej politiky štÃ¡tu založenej na reÃ¡lnych prÃjmoch,
znižovanÃ fiskÃ¡lneho
deficitu a oddlžovanÃ štÃ¡tu
• dlhodobÃ© znÃženie miery nezamestnanosti na Ãºroveň blÃzku vyspelÃ½m
krajinÃ¡m
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3.20. Rozvoj integrovanÃ©ho modelu pÃ´dohospodÃ¡rstva
• reštrukturalizÃ¡cia pÃ´dohospodÃ¡rstva – využÃvanie produkčnej schopnosti
pÃ´d a zdrojov
krajiny za sÃºčasnÃ©ho rešpektovania environmentÃ¡lnych podmienok a
limitov na zÃ¡klade
komplexnej pÃ´dohospodÃ¡rskej politiky
• oživenie poľnohospodÃ¡rstva a lesnÃ©ho hospodÃ¡rstva – zlepšenie
hlavnÃ½ch ekonomickÃ½ch
ukazovateľov
• strategickÃ© zachovanie potravinovej bezpečnosti - ochrana produkčnÃ©ho
potenciÃ¡lu pÃ´d a
genetickÃ©ho potenciÃ¡lu kultÃºrnych rastlÃn
• vypracovanie systÃ©mu ocenenia mimoprodukčnÃ½ch funkciÃ prÃrodnÃ½ch
zdrojov a jeho
zapracovanie do pÃ´dohospodÃ¡rskej politiky
• ukončenie procesu usporiadania vlastnÃckych vzťahov k pÃ´de a
pozemkovÃ½ch Ãºprav

• vypracovanie a realizÃ¡cia ÃºčinnÃ½ch opatrenÃ na podporu alternatÃvneho
(organickÃ©ho,
ekologickÃ©ho poľnohospodÃ¡rstva)
• podporovanie zachovania tradičnÃ½ch foriem pÃ´dohospodÃ¡rstva na vidieku
ako podmienka
zabezpečovania TUR
• dlhodobÃ© zabezpečenie dostatku vodnÃ½ch zdrojov pre obyvateľov,
rozpracovanie
programov racionalizÃ¡cie hospodÃ¡renia s vodou
• uplatňovanie udržateľnÃ©ho spÃ´sob vodnÃ©ho hospodÃ¡rstva integrovanÃ½ manažment
povodÃ, diverzifikÃ¡cia vodnÃ½ch zdrojov, decentralizÃ¡cia riadenia

3.21. ReštrukturalizÃ¡cia, modernizÃ¡cia a ozdravenie
vÃ½robnÃ©ho sektora

• reštrukturalizÃ¡cia hospodÃ¡rstva SR – zÃ¡sadnÃ¡ reštrukturalizÃ¡cia
podnikovej sfÃ©ry,
zefektÃvnenie procesov konkurzov a vyrovnanÃ, ukončenie procesu
privatizÃ¡cie štÃ¡tnych
podnikov
• vytvorenie podmienok na reštrukturalizÃ¡ciu priemyslu a modernizÃ¡ciu jeho
infraštruktÃºry,
presun pracovnÃ½ch prÃležitostÃ do perspektÃvnych odvetvÃ
• ozdravenie a stabilizÃ¡cia priemyselnej vÃ½roby so zameranÃm na
perspektÃvne odvetvia
a modernÃ© odvetvia
• proporcionÃ¡lny rozvoj vÃ½roby s ohľadom na pridanÃº hodnotu, export a
inÃ© kľÃºčovÃ©
ukazovatele
• diverzifikÃ¡cia dovozu nerastnÃ½ch surovÃn a znÃženie sÃºvisiacej
geopolitickej zÃ¡vislosti
• podpora malÃ©ho a strednÃ©ho podnikania ako zÃ¡kladnÃ½ch pilierov
zdravej fungujÃºcej
ekonomiky
• zavedenie environmentÃ¡lneho manažÃ©rstva v podnikoch, rozvoj a prenos
environmentÃ¡lne
prijateľnÃ½ch technolÃ³giÃ s cieľom znÃženia zaťaženia zložiek životnÃ©ho
prostredia
• minimalizÃ¡cia tvorby odpadov, podpora uzavretÃ½ch cyklov vÃ½roby
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3.22. Zlepšenie dopravnej a technickej infraštruktÃºry, rozvoj
cestovnÃ©ho
ruchu

• skvalitnenie dopravy – zvÃ½hodňovanie hromadnÃ½ch foriem dopravy pred
individuÃ¡lnou,
podpora mestskej hromadnej dopravy, budovanie prÃmestskÃ½ch
integrovanÃ½ch systÃ©mov
dopravy
• posilnenie železničnej dopravy, rekonštrukcia a modernizÃ¡cia železničnej

siete
• podpora železničnej a kombinovanej prepravy tovarov (nÃ¡kladnej dopravy)
• dobudovanie nadradenej cestnej siete, zlepšenie prÃstupnosti regiÃ³nov a
okrajovÃ½ch oblastÃ
budovanÃm a Ãºdržbou cestnej siete nižšieho rÃ¡du
• komplexnÃ½ rozvoj telekomunikÃ¡ciÃ, spojov a inej technickej infraštruktÃºry
• podpora rozvoja cestovnÃ©ho ruchu – prioritnÃ½ rozvoj domÃ¡ceho
cestovnÃ©ho ruchu
a vytvÃ¡ranie podmienok pre podstatnÃ½ nÃ¡rast aktÃvneho zahraničnÃ©ho
cestovnÃ©ho ruchu
• podpora domÃ¡cich malÃ½ch a strednÃ½ch podnikateľov v oblasti
cestovÃ©ho ruchu
• informatizÃ¡cia spoločnosti, podstatnÃ© sprÃstupnenie modernÃ½ch
technolÃ³giÃ občanom

3.23. ReštrukturalizÃ¡cia a modernizÃ¡cia bankovÃ©ho sektora

• privatizÃ¡cia a ozdravenie bankovÃ½ch inštitÃºciÃ, celkovÃ¡ stabilizÃ¡cia
finančnÃ©ho sektora
• orientÃ¡cia na poskytovanie Ãºverov malÃ½m a strednÃ½m podnikateľom

3.24. ZnÃženie energetickej a surovinovej nÃ¡ročnosti a zvÃ½šenie
efektÃvnosti
hospodÃ¡rstva SR
• systematickÃ© znižovanie energetickej nÃ¡ročnosti nÃ¡rodnÃ©ho
hospodÃ¡rstva SR, priblÃženie
ku krajinÃ¡m EÃš v ukazovateli energetickej nÃ¡ročnosti na vytvorenÃº jednotku
HDP
• znÃženie surovinovej a energetickej nÃ¡ročnosti hospodÃ¡rstva SR na Ãºroveň
vyspelÃ½ch
krajÃn
• uskutočňovanie dlhodobej zmeny vzorcov vÃ½roby a spotreby v zÃ¡ujme
znižovania energomateriÃ¡lovÃ½ch
tokov a nÃ¡slednÃ©ho znižovania množstva odpadov
• uplatnenie ekonomickÃ½ch nÃ¡strojov v oblasti životnÃ©ho prostredia riešenie
environmentÃ¡lnej zadĺženosti, poplatky za znečistenie, podpora ekologickej
gramotnosti a
ekodesignu
• zavedenie environmentÃ¡lnej daňovej reformy – vytvorenie ekonomickÃ©ho
prostredia
rešpektujÃºceho a stimulujÃºceho ochranu životnÃ©ho prostredia, prÃrodnÃ½ch zdrojov a šetrnÃ©
spotrebiteľskÃ© sprÃ¡vanie
• stimulÃ¡cia rozumnej dostatočnej spotreby surovÃn a tovarov, minimalizÃ¡cia
energetickej
a surovinovej nÃ¡ročnosti vÃ½roby
• podpora rastu efektÃvnosti využÃvania zdrojov a surovÃn a smerovania k
uzavretÃ½m
produkčnÃ½m a spotrebnÃ½m cyklom
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• podpora lokÃ¡lnej ekonomiky, zavedenie alternatÃvnych ekonomickÃ½ch
ukazovateľov,
environmentÃ¡lneho a sociÃ¡lneho auditu
• zavedenie systÃ©mu internalizÃ¡cie externalÃt do cien vÃ½robkov, služieb a
produkcie –
zahŕňať environmentÃ¡lne a sociÃ¡lne nÃ¡klady do cien produktov
• zabezpečenie postupnÃ©ho odbÃºrania environmentÃ¡lneho a inÃ½ch druhov
tzv. vnÃºtornÃ½ch
dlhov z minulosti
• podpora prÃrode blÃzkych prÃstupov pri využÃvanÃ prÃrodnÃ½ch zdrojov ako
nÃ¡hrada za
použÃvanie prÃrode vzdialenÃ½ch technokratickÃ½ch a veľkovÃ½robnÃ½ch
spÃ´sobov
hospodÃ¡renia

3.25. ZnÃženie podielu využÃvania neobnoviteľnÃ½ch prÃrodnÃ½ch zdrojov pri
racionÃ¡lnom využÃvanÃ obnoviteľnÃ½ch zdrojov

• zabezpečenie environmentÃ¡lne vhodnÃ©ho dlhodobÃ©ho využÃvanie prÃrodnÃ½ch zdrojov
(dosiahnuť zachovanie, resp. regenerÃ¡ciu a obnovu prÃrodnÃ½ch zdrojov)
• zosÃºladenie využÃvania neobnoviteľnÃ½ch zdrojov surovÃn s prÃrodnÃ½mi
podmienkami
a potenciÃ¡lmi Ãºzemia SR a širšÃmi medzinÃ¡rodnÃ½mi sÃºvislosťami realizovať novÃº
surovinovÃº politiku SR
• postupnÃ½ Ãºtlm využÃvania neobnoviteľnÃ½ch zdrojov surovÃn a energie,
znižovanie
surovinovo-energetickÃ½ch vstupov a strÃ¡t, racionÃ¡lne zhodnocovanie
všetkÃ½ch druhov
energie
• perspektÃvne ukončenie rozvoja jadrovej energetiky, postupnÃ© budovanie
nÃ¡hradnÃ½ch
energetickÃ½ch zdrojov
• zabezpečenie podstatnÃ©ho zvÃ½šenia využÃvania obnoviteľnÃ½ch zdrojov
energie – najmÃ¤
geotermÃ¡lnej energie a slnečnej energie
• zlepšenie štruktÃºry využÃvania hydroenergetickÃ©ho potenciÃ¡lu
zvÃ½šenÃm podielu malÃ½ch
vodnÃ½ch elektrÃ¡rnÃ s vÃ½konom do 1 MW
• zavedenie ÃºčinnÃ½ch prÃ¡vnych predpisov a vytvorenie vhodnÃ©ho
ekonomickÃ©ho prostredia
na produkciu energie z obnoviteľnÃ½ch zdrojov, rozvÃjanie podpornÃ½ch
technolÃ³giÃ
• zabezpečenie environmentÃ¡lne priaznivÃ©ho využÃvania vodnÃ½ch zdrojov
a
vodohospodÃ¡rskych Ãºprav - integrovanÃ½ manažment povodÃ v sÃºčinnosti
s poľnohospodÃ¡rskymi a lesohospodÃ¡rskymi opatreniami, racionÃ¡lne využÃvanie zdrojov v
sÃºlade so zÃ¡ujmami ochrany prÃrody a krajiny

3.26. ZnÃženie znečisťovania a poškodzovania prostredia
• zabezpečenie environmentÃ¡lne vhodnÃ©ho využÃvania substrÃ¡tu a
reliÃ©fu Ãºzemia SR so
zohľadnenÃm potenciÃ¡lnych a reÃ¡lnych hazardov a rizÃk, realizÃ¡cia sanÃ¡cie
postihnutÃ½ch
oblastÃ (likvidÃ¡cia starÃ½ch environmentÃ¡lnych zÃ¡ťažÃ)
• zlepšenie kvality ovzdušia (znižovanie množstva emisiÃ škodlivÃ½ch lÃ¡tok)
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• dlhodobÃ© zlepšovanie kvality vodnÃ½ch zdrojov, vytvorenie podmienok na
celkovÃº
revitalizÃ¡ciu najviac znečistenÃ½ch vodnÃ½ch tokov
• znÃžene znečistenia podzemnÃ½ch vodnÃ½ch zdrojov vrÃ¡tane
monitorovania ich kvality,
evidencie pÃ´vodcov znečistenia a systÃ©mu ich postihu.
• dlhodobÃ© zlepšovanie kvality pÃ´dnych zdrojov - zvyšovanie produkčnosti
pÃ´dy pri
zachovanÃ environmentÃ¡lnych kritÃ©riÃ, znižovanie zaťaženia pÃ´dy
cudzorodÃ½mi lÃ¡tkami
(dekontaminÃ¡cia pÃ´dy, sanačnÃ© opatrenia, osobitnÃ¡ sÃºstava
hospodÃ¡renia)
• znÃženie fyzikÃ¡lneho poškodenia pÃ´d (najmÃ¤ vodnej a veternej erÃ³zie) vypracovať
a realizovať systÃ©m ochrany pÃ´dy pred Ãºčinkami vodnej a veternej erÃ³zie
• environmentÃ¡lne vhodnÃ© využÃvanie lesnÃ½ch zdrojov a dlhodobÃ©
zlepšovanie ich kvality
(znižovanie imisnÃ©ho poškodenia, eliminÃ¡cia pÃ´sobenia škodlivÃ½ch
činiteľov) na princÃpe
trvalÃ©ho obhospodarovania lesov a využÃvania mimoprodukčnÃ½ch funkciÃ
• minimalizÃ¡cia tvorby odpadov a environmentÃ¡lne priaznivÃ© nakladanie s
nimi, recyklÃ¡cia
odpadov, druhotnÃ© využÃvanie, minimalizÃ¡cia vzniku zvlÃ¡štnych a
nebezpečnÃ½ch odpadov
• minimalizÃ¡cia vÃ½skytu environmentÃ¡lnych rizikovÃ½ch faktorov zdravia
človeka
(rÃ¡dioaktÃvne žiarenie, hluk a vibrÃ¡cie, rizikovÃ© lÃ¡tky v potravinovom
reťazci,
environmentÃ¡lna mutagenÃ©za, genetickÃ© manipulÃ¡cie, živelnÃ©
pohromy, nehody)

3.27. Zmiernenie dÃ´sledkov globÃ¡lnej zmeny klÃmy, narušenia
ozÃ³novej
vrstvy a prÃrodnÃ½ch katastrÃ´f

• trvalÃ© sledovanie a vyhodnocovanie hlavnÃ½ch makroklimatickÃ½ch a
hydrologickÃ½ch
parametrov vo vzťahu ku globÃ¡lnej zmene klÃmy
• premietnutie očakÃ¡vanÃ½ch dÃ´sledkov globÃ¡lnej zmeny klÃmy a ich
hydrologickÃ© dÃ´sledky
do odvetvovÃ½ch politÃk (najmÃ¤ vodnÃ© hospodÃ¡rstvo,
poľnohospodÃ¡rstvo a lesnÃ©
hospodÃ¡rstvo, ale aj inÃ© odvetvia a sociÃ¡lna sfÃ©ra), praktickÃ¡ realizÃ¡cia

opatrenÃ na
eliminÃ¡ciu negatÃvnych vplyvov
• vytvorenie integrovanÃ©ho systÃ©mu prevencie a odstraňovania nÃ¡sledkov
živelnÃ½ch pohrÃ´m
a prÃrodnÃ½ch katastrÃ´f

3.28. Zlepšenie kvality životnÃ©ho prostredia v regiÃ³noch

• využÃvanie krajiny v sÃºlade s jej prirodzenÃ½mi predpokladmi (potenciÃ¡lmi)
a za prÃsneho
rešpektovania jej limitov, uplatňovanie regulatÃvov rozvoja Ãºzemia a
zabezpečenie
ochrany jej vÃ½znamnÃ½ch hodnÃ´t
• ochrana biodiverzity prÃrody a krajiny, prednostnÃ¡ dlhodobÃ¡ ochrana
cennÃ½ch ÃºzemÃ, ich
ekosystÃ©mov a druhovÃ¡ ochrana ”in situ”
• dobudovanie siete chrÃ¡nenÃ½ch ÃºzemÃ, zvyšovanie kvality mestskej a
vidieckej krajiny
s dÃ´razom na revitalizÃ¡ciu ohrozenÃ½ch oblastÃ
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• zachovanie diverzity krajiny v sÃºlade s prÃrodnÃ½mi, kultÃºrnymi a
sociÃ¡lnymi
podmienkami osÃdlenia
• posÃºdenie exponovanosti obyvateľstva v environmentÃ¡lne citlivÃ½ch
oblastiach a vÃ¤čšÃch
sÃdlach za Ãºčelom stanovenia priorÃt nÃ¡pravnÃ½ch opatrenÃ na všetkÃ½ch
Ãºrovniach
• vyhodnotenie vzťahu zdravotnÃ©ho stavu obyvateľov SR a negatÃvnych
faktorov životnÃ©ho
prostredia, zlepšovanie podmienok pre zdravÃ½ život obyvateľov
• praktickÃ© uplatňovanie ochrany prÃrody a krajiny prostrednÃctvom
regionÃ¡lnej štÃ¡tnej
sprÃ¡vy a samosprÃ¡vy (formou realizÃ¡cie komplexnej environmentÃ¡lnej
politiky,
environmentÃ¡lnych akčnÃ½ch programov, lokÃ¡lnej Agendy 21).

