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Abstrakt  
 

Diplomová práca sa venuje role starostov v regionálnom rozvoji obcí spadajúcich pod 

vybrané periférne mikroregióny Košického kraja. Tieto mikroregióny reprezentujú dva 

typy periférnych území a boli vymedzené z pohľadu rozdielov v kvalite sociálneho 

a ľudského kapitálu v kraji. Identifikovali sme ich na základe rozboru odbornej 

literatúry. Hlavným cieľom práce bolo posúdiť, či existuje vzťah medzi takto 

vymedzenými typmi periférií a kvalitou ľudského a sociálneho kapitálu u občanov, no 

najmä u starostov obcí ležiacich v týchto periférnych mikroregiónoch. Tento cieľ sme 

naplnili jednak rozborom dostupných sekundárnych zdrojov informácií a jednak 

zrealizovaním terénneho šetrenia. Toto šetrenie malo za úlohu zistiť najmä ako a s kým 

starostovia spolupracujú, aká je miera ich angažovanosti riešiť najpodstatnejšie 

problémy obcí.   

   

Kľúčové slová: sociálny kapitál, ľudský kapitál, periféria, Košický kraj, regionálny 

rozvoj, spolupráca, vzťahy a kontakty, aktéri regionálneho rozvoja  

 

 

Abstract 

 

The master thesis focuses on the role of mayors in community development in selected 

peripheral micro-regions of Košice region. These micro-regions represent two types of 

peripheral areas which were defined by the differences in quality of social and human 

capital in the region. These types were identified by analysis of the literature. The main 

objective of this thesis was to assess whether there is a relationship between these types 

of peripherals and the quality of human and social capital of citizens, but especially of 

mayors in the specific peripheral micro-regions. This objective was fulfilled both by the 

analysis of available secondary sources of information and also by investigation in 

peripheral municipalities. This investigation was especially concerned on identifying 

the level of cooperation of mayors with other development actors and also their 

engagement to solve the main problems of municipalities. 

 

Keywords: social capital, human capital, peripheral areas, Košice region, regional 

development, cooperation, relationships and contacts, actors of regional development 
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1 ÚVOD 

 
V tejto práci sa zaoberáme rolou starostov v regionálnom rozvoji vybraných 

periférnych oblastí Košického kraja prevažne vidieckeho charakteru. Venujeme sa 

rozdielom v aktivite starostov vzhľadom k úspešnosti využívania vzťahov a kontaktov 

na iných aktérov rozvoja v typovo odlišných periférnych oblastiach kraja. Dôvodom 

k napísaniu práce je širokodiskutovaná otázka profesionality výkonu funkcií 

predstaviteľov miestnej samosprávy, najmä nekompetentnosti starostov menších 

periférnych obcí, ktorá často pramení z nedostatkov v ich právnom povedomí, 

neschopnosti interakcie s aktérmi lokálneho a regionálneho rozvoja ako aj nedostatočnej 

schopnosti participácie na rozvoji územia. Tieto problémy mnohokrát vyúsťujú do 

schvaľovania neodborne spracovaných projektov na čerpanie dotácií, ktoré sú následne 

zamietnuté, prípadne do investovania do nerentabilných zámerov pri obmedzených 

finančných možnostiach obcí, čo môže viesť k ich zadlžovaniu.  

Pre starostov, ako najvyšších politických predstaviteľov obcí, by mal byť rozvoj 

ich obce hlavnou prioritou. Je preto zvláštne, že slovenská humánno-geografická 

literatúra im venuje tak malú pozornosť i navzdory faktu, že sa jedná o aktérov 

schopných utvárať a značne ovplyvňovať dianie v sieťach na lokálnej 

i mikroregionálnej úrovni. Ich zasahovanie do lokálneho a mikroregionálneho diania je 

podmienené existenciou zložitej siete vzťahov a kontaktov na ostatných aktérov. 

Vzťahy a kontakty medzi aktérmi predstavujú jednu zo základných zložiek sociálneho 

kapitálu, ktorého vplyvu na rozvoj regiónov je nutné venovať v práci pozornosť. 

Sociálny kapitál je hodnota, ktorá je zdieľaná rôznymi aktérmi činnými v regionálnom 

rozvoji a to i za predpokladu, že rozvoj regiónu nemusí byť ich primárnym cieľom. 

Zatiaľ čo v zahraničnej literatúre je vplyvu zložiek sociálneho kapitálu na regionálny 

rozvoj venovaná pomerne značná pozornosť (Bourdieu 1986, Burt 1992, Putnam 2001), 

na Slovensku tomu tak žiaľ nie je. Dôvodom k napísaniu tejto práce je práve 

nedostatočná rozpracovanosť až absencia záujmu o túto problematiku. Obzvlášť 

nedostatočne rozvinutá je diskusia o vplyve aktérov na lokálne siete práve v periférnych 

oblastiach Slovenska, čo je možno spôsobené i nejednoznačnosťami pri vymedzovaní 

periférií. Ďalším problémom, ktorým sa budeme v práci venovať bude teda vymedzenie 

a typizácia periférnych oblastí. 
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Vo väčšine prác (Korec 2005, Halás 2008, Džupinová, Halás, Horňák a kol. 

2008) sa stretávame s typológiami periférnych oblastí, ktoré sa vzťahujú na celé územie 

Slovenska a kladú najväčší dôraz na socioekonomické charakteristiky periférnosti. 

V našej práci na rozdiel od vyššie menovaných budeme venovať pozornosť Košickému 

kraju, kde je vymedzenie periférií, nedostatočne rozpracované a to dokonca i v rámci 

krajských programovacích dokumentov, dôležitých pre prerozdeľovanie finančných 

prostriedkov z národnej a európskej pokladnice. Identifikácia periférnych oblastí kraja 

ako aj ich klasifikácia do typov bude vykonaná na základe výstupov doterajších 

výskumov kvality sociálneho a ľudského kapitálu v kraji. Práve identifikácia typov 

periférií je dôležitým krokom k možnosti zhodnotiť lokálne rozdiely v úrovni 

existujúcich vzťahov a kontaktov starostov ako zložky sociálneho kapitálu 

podmieňujúcej rozvoj územia. Po oboznámení sa so špecifickými druhmi problémov 

v typovo odlišných perifériách bude možné uvažovať i nad koncipovaním konkrétnych 

foriem rozvojovej pomoci pre tieto oblasti. Túto časť výskumu realizujeme v dvoch 

typovo odlišných periférnych oblastiach, mikroregiónoch Čierna nad Tisou 

a Kecerovce, ktoré reprezentujú typy území vymedzené na základe dostupných prác 

autorov venujúcich sa diferenciácii sociálneho a ľudského kapitálu.   

Dôvodmi, pre ktoré lokalizujem svoj výskum práve do Košického kraja sú 

jednak fakt, že odtiaľ pochádzam, mám teda k tomuto územiu blízko a jednak fakt, že 

Košický kraj predstavuje značne rozsiahle a heterogénne územie čo sa týka 

fyzickogeografických i sociogeografických charakteristík. To znamená, že tu existuje 

predpoklad výraznejších odlišností medzi jeho jednotlivými časťami z hľadiska 

problémov i potenciálov rozvoja.  

Práca je rozdelená do 5 hlavných kapitol. V úvodnej sú definované hlavné ciele, 

pracovné otázky, predpoklady a metodika práce. Nasleduje kapitola venovaná širším 

všeobecným východiskám štúdia rozvoja periférnych oblastí. Jej úlohou je jednak 

zaradiť túto prácu v rámci geografického priestoru, jednak diskutovať východiská štúdia 

periférnych oblastí a rolu sociálneho a ľudského kapitálu v rozvoji území. V tretej 

kapitole sa zaoberáme hodnotením územnej diferenciácie Košického kraja resp. 

vymedzeniu jeho periférnych oblastí s hlavným dôrazom na územnú diferenciáciu 

sociálneho a ľudského kapitálu v kraji. Na základe týchto hodnotení následne volíme 

modelové územia v typovo odlišných perifériách. Výskum zameraný na rolu starostov 

v rozvoji vybraných obcí v kontexte ich schopností využívať vzťahy a kontakty na 



11 

 

iných aktérov, následne tvorí ďalšiu časť práce. V závere sa pokúšame formulovať 

zovšeobecňujúce zhrnutie výsledkov. 

 

1.1 Ciele práce, pracovné otázky a pracovné predpoklady  

 
Cieľom predkladanej diplomovej práce je: 

 

1. Diskutovať teoreticko-metodologické východiská doterajšieho štúdia rozvoja 

polarizácie priestoru, periférnych území ako aj výskumu sociálneho a ľudského 

kapitálu, najmä s ohľadom na hodnotenie významu endogénnych zdrojov v 

rozvoji území.  

2. Zhodnotiť polarizáciu sociálneho a ľudského kapitálu v Košickom kraji 

vychádzajúc z typológie periférnych oblastí stanovenej na základe výstupov 

doterajších výskumov. Na základe tejto typológie zvoliť modelové územia pre 

náš ďalší výskum. 

3. V modelových územiach zhodnotiť a porovnať úroveň interakcie starostov 

s ostatnými aktérmi lokálneho rozvoja ako aj mieru ich angažovanosti a 

participácie na rozvoji týchto území Košického kraja. Zistiť, či existuje vzťah 

medzi typom periférneho územia a kvalitou nami sledovaných zložiek 

sociálneho kapitálu.  

 
S cieľmi tejto práce sú nerozlučne späté i pracovné otázky, ktoré si v práci ešte 

pred samotným ponorením sa do témy stanovíme. Konkrétne budeme hľadať odpovede 

na nasledujúce otázky:  

 

1. Aký má zmysel hodnotiť polarizáciu priestoru a prečo sa vymedzujú periférne 

územia? Ako sa v odbornej literatúre k tejto problematike pristupuje? Čo 

vyjadrujú pojmy sociálny a ľudský kapitál ako spolu súvisia a ako súvisia 

s regionálnym rozvojom? Aké typy aktérov rozoznávame na lokálnej úrovni a 

ako súvisí ich kvalita s rozvojom obcí? Prečo sa vo výskume sústrediť na 

starostov, aká je ich úloha? Ako hodnotiť rolu starostov v rozvoji obcí?  

2. Kto a akým spôsobom definoval na území Košického kraja periférne územia? Je 

v ňom možné vymedziť typovo odlišné periférie líšiace sa od seba kvalitou 
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ľudského a sociálneho kapitálu? Ako vymedziť modelové územia pre náš ďalší 

výskum tak, aby do čo najväčšej miery dokázali reprezentovať existujúcu 

rôznorodosť kraja? 

3. Ako vplývajú vzťahy a kontakty (zložky sociálneho kapitálu) na rozvoj 

vybraných periférnych oblastí? Líšia sa v práci hodnotené periférne oblasti 

reprezentujúce odlišné typy periférií z hľadiska hodnotených foriem sociálneho 

a ľudského kapitálu? Existujú rozdiely v role starostov v rozvoji obcí medzi 

týmito územiami?  

 

Pre každú z pracovných otázok boli definované a v priebehu práce budú 

overované nasledujúce pracovné predpoklady:  

 

1. Na základe veľkého množstva titulov a zainteresovaných autorov 

predpokladáme relevantnosť výskumu polarizácie priestoru a periférií, pričom 

medzi prístupmi jednotlivých autorov predpokladáme existenciu určitých 

rozdielov. Ďalším predpokladom je súvislosť kvality sociálneho a ľudského 

kapitálu s regionálnym rozvojom území. Na úrovni obcí predpokladáme 

existenciu viacerých typov aktérov, ktorých kvalita predstavuje potenciál 

rozvoja obcí. Špecifické postavenie medzi nimi majú starostovia z titulu svojej 

funkcie hlavných predstaviteľov obcí.  

2. Opäť z dôvodu existencie širokej škály autorských prístupov predpokladáme 

nejednoznačnosť pri identifikovaní periférnych území na úrovni Košického 

kraja. Na základe diskusie výstupov prác týchto autorov predpokladáme, že 

máme možnosť vytvoriť typológiu periférnych území založenú na diferenciácii 

kvality sociálneho a ľudského kapitálu použiteľnú pre kraj. 

3. Nepredpokladám overenie predpokladu, že by typovo odlišné periférne územia 

mali mať zákonite i odlišnú kvalitu nami sledovaných zložiek sociálneho 

a ľudského kapitálu. „Kvalita” aktérov lokálneho rozvoja a najmä v tejto práci 

hodnotená „kvalita” starostov bude skôr závislá od schopnosti presadiť svoje 

úmysly využitím kontaktov v sociálnych sieťach a bude sa odlišovať obec od 

obce. 
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1.2 Metodika 

 

Začiatky realizácie tejto práce sú spojené so zhromažďovaním relevantných 

materiálov a diskusiou odbornej literatúry k témam sociálny kapitál a periférie. Štúdiom 

týchto zdrojov sa pôvodne široké zameranie tejto práce zúžilo a  ďalej sme sa začali 

zaoberať výhradne rolou starostov ako aktérov schopných svojou angažovanosťou vo 

využívaní kontaktov a vzťahov na iných aktérov ovplyvňovať rozvoj obcí periférnych 

oblastí Košického kraja. Pri prezentácii výsledkov štúdia dostupnej literatúry 

v teoreticko-metodologických východiskách práce bola využitá metóda vysvetľujúceho 

opisu.  

V ďalšej fáze práce sme aplikáciou výstupov dostupných odborných prác prešli 

ku vytvoreniu jednoduchej klasifikácie periférnych oblastí Košického kraja založenej na 

nedostatkoch v kvalite sociálneho a ľudského kapitálu, čo bola nevyhnutnosť pre náš 

ďalší výskum. Týmto spôsobom sme vyriešili problém neexistencie diferenciácie 

periférnych oblastí v kraji vhodnej pre naše potreby. Následne sme na základe 

komparatívnej metódy mohli prejsť k vytvoreniu typológie periférnych území kraja. Na 

základe kvality ľudského a sociálneho kapitálu sme teda v rámci periférnych území 

Košického kraja vymedzili dva odlišné typy.  

Nasledujúca časť práce bola zameraná na výber a vymedzenie typovo odlišných 

modelových území reprezentujúcich periférne typy vymedzené v predošlej fáze našej 

práce. Pokračovali sme zberom objektívnych údajov za modelové územia vzťahujúcich 

sa k hodnoteniu úrovne sociálneho a ľudského kapitálu vo vzťahu k role starostov 

v rozvoji obcí, ktoré sme využitím matematicko-štatistických metód ako i metódy 

vysvetľujúceho opisu vyhodnotili. Zistili sme, že na naše výskumné otázky nám 

dostupné sekundárne zdroje informácií mnohokrát nie sú schopné odpovedať. Z tohto 

dôvodu sme objektívny výskum zaradili iba ako predstupeň ku výsledkom nami 

realizovaného terénneho šetrenia so starostami dotknutých obcí. 

Pri terénnom šetrení sme využili metódu riadených rozhovorov so starostami 

dotknutých obcí nachádzajúcich sa v modelových mikroregiónoch. Všetkým starostom 

obcí v modelových územiach, teda deviatim starostom jedného a ôsmim starostom 

druhého modelového územia, boli položené otázky, tematicky rozdelené do 5 okruhov. 

Celkovo pozostával rozhovor z 11 hlavných a 6 doplňujúcich otázok. Otázky sme 

prevažne koncipovali ako uzavreté prípadne polouzavreté, teda starostom sme poskytli 

skoro vždy širšiu škálu predpísaných možností ako odpovedať.  
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  Výsledky rozhovorov boli spracovávané a vyhodnocované opäť za využitia 

matematicko-štatistických metód. Pri analýze výstupov bola použitá metóda exploračnej 

analýzy. Konkrétne šlo o neobmedzený prieskum dát a hľadanie zaujímavých 

konfigurácií. Tieto výsledky však môžeme považovať za relevantné iba pre jednotlivcov 

a konkrétne merania, ktoré boli vykonané v tomto výskume. Produktom nášho 

prieskumu bolo okrem iného i vytvorenie súboru tabuliek a mapových výstupov 

umožňujúcich komparáciu modelových území. 

  K metóde vysvetľujúceho opisu bolo pristúpené na záver práce z dôvodu 

nutnosti interpretovať výstupy, nájsť súvislosti a hlavne generalizovať poznatky do 

širšieho rámca.    
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2 VŠEOBECNÉ VÝCHODISKÁ ŠTÚDIA ROZVOJA 

PERIFÉRNYCH OBLASTÍ 

 
Kľúčové informácie ohľadom zaradenia práce do teoretického a 

metodologického rámca pochádzajú z diel Blažka a Uhlíře (2011) a Slobodu (2006), 

ktoré predstavujú veľmi hodnotné utriedenie predovšetkým zahraničných vedeckých 

publikácií. Jedná sa o zdroj, ktorý napomohol nasmerovaniu tejto práce a taktiež 

umiestneniu práce do geografického priestoru. Čo sa týka teoreticko-metodologických 

aspektov priestorovej polarizácie, trendov výskumu periférnych území a definovania 

dôležitých pojmov v tejto oblasti najvyužívanejším zdrojom informácií bola publikácia 

„Problémy periferních oblastí” (Novotná a kol. 2005). Pokiaľ ide o typológiu 

periférnych oblastí pre Košický kraj, naša práca preberá najmä výstupy diel Halása 

(2008), Džupinovej, Halása, Horňáka a kol. (2008), Falťana a Pašiaka (2004) a Murgaša 

(2008). Kvalitný teoreticko-metodologický súhrn zahraničnej literatúry orientovanej do 

oblasti sociálneho kapitálu, z ktorých najviac čerpáme predstavujú práce Vajdovej a kol. 

(2011), Šafra a Sedláčkovej (2006) či Majerovej, Kosteleckého, Sýkoru a kol. (2011). 

Tieto práce dopĺňa Tuba a kol. (2006), publikáciou, ktorá obsahuje množstvo 

praktických aplikácií a je orientovaná viac na aktérov rozvoja. V časti diskutujúcej 

potenciál sociálneho kapitálu pre rozvoj periférií sme hojne využívali výstupy Skály 

(2011) a Pilečka (2006). Pri zostavovaní otázok určených pre riadené rozhovory so 

starostami sme sa najviac pridržiavali práce Brozmanovej Gregorovej (2005) 

analyzujúcej sociálne siete banskobystrickej mestskej časti Sásová, práce Vazačovej 

(2010) zaoberajúcej sa rolou endogénnych zdrojov v rozvoji obcí v oblastiach vnútornej 

periférie Česka a práce Pilečka (2006), ktorý analyzoval problémy rozvoja periférnych 

pohraničných oblastí Česka.     

 

2.1 Teoreticko-metodologické otázky výskumu periférií a roly 

endogénnych zdrojov v ich rozvoji 

 
Skôr ako sa začneme zaoberať samotnými periférnymi oblasťami a ich rozvojom 

je nutné umiestniť ju v rámci geografickej paradigmy. Primárnou teoretickou otázkou 

bolo zvolenie vhodného metodologického prístupu a spôsobu ako ho aplikovať na túto 



16 

 

prácu. Ako najvhodnejší prístup sa nám v tomto kontexte javí kritický realizmus. 

Štúdium empirických faktov je pri kritickom realizme iba iniciálnym krokom na ceste 

za pochopením a vysvetlením hlbších príčin, súvislostí a mechanizmov medzi javmi a je 

považované za fázu „extenzívneho výskumu“. Aplikácia tohto kroku nám môže 

naznačiť, že v sérii pozorovaní existujú isté pravidelnosti. Medzi týmito 

pravidelnosťami je však nutné rozlíšiť nutné a náhodné okolnosti vzniku pravidelností. 

Nutnými okolnosťami sa rozumie pôsobenie štruktúr, ktoré je stabilné a je dané 

samotnými vzťahmi medzi vecami. Vyhľadávanie týchto stabilných foriem 

usporiadania má byť cieľom tzv. „intenzívneho výskumu“. Jeho podstatou je z veľkého 

množstva sledovaných javov extrahovať úzku skupinu sledovaných prvkov, ktorých 

podrobným sledovaním možno odhaliť nutné príčiny pravidelností na základe čoho 

možno zostaviť predbežné závery (Blažek, Uhlíř 2011, s. 31-33). Prvá fáza tejto práce 

má preto práve charakter „extenzívneho výskumu“, kde je analyzovaná široká škála 

dostupných dátových zdrojov. Nasledujúca fáza „intenzívneho výskumu“ bola využitá 

pri bližšej analýze regiónov, zameraním sa na úzky problém roly starostov v rozvoji 

vybraných periférnych obcí v Košickom kraji. 

Kritickí realisti rezignujú na možnosť predikcie, ba dokonca považujú 

predpovedanie v oblasti spoločenských javov za nepotrebné, nežiaduce a zavádzajúce. 

Ich výskum sa obmedzuje len na stanovenie tendencií javov, ktoré sú charakterizované 

ako dlhodobo pôsobiace mechanizmy (Sloboda 2006).  

Podstatná časť našej práce sa venuje vzťahom, väzbám a sieťam kontaktov 

starostov na ostatných aktérov regionálneho rozvoja. V tejto časti čerpáme inšpiráciu 

najmä z inštitucionálnych prístupov reprezentovaných prácami Granovettera (1973, 

1991). Ten tvrdí, že každá forma tržnej interakcie je prevažne formou väzby medzi 

konkrétnymi osobami. Tieto osoby (títo aktéri) sú „zakorenení” v sieti svojich 

kontaktov, ktoré do značnej miery predurčujú ich možnosti. Ekonomický rozvoj 

konkrétneho regiónu teda závisí od charakteru osobných vzťahov a kontaktov jeho 

predstaviteľov ako aj od miery dôvery medzi nimi a ich partnermi. Hudson (1994, cit. 

v Blažek, Uhlíř 2011, s. 186-189) v tejto súvislosti dodáva, že podstatná pre rozvoj nie 

je ani tak samotná existencia sietí a kontaktov, ako skôr postavenie aktérov zapojených 

v týchto sieťach. Hodnotné vzťahy a kontakty sa teda vytvárajú medzi aktérmi, ktorí si 

vzájomne majú čo poskytnúť.  

Časť práce, venovaná dotazníkom, obsahuje prvky hermeneutiky. Popredným 

predstaviteľom tohto metodologického prístupu je Gadamer, ktorý chápe hermeneutiku 
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ako proces spoluvytvárania medzi účastníkom skúmania a výskumným pracovníkom, 

ktorého výtvor vo veľkej miere záleží od cyklu čítania, úvah a výkladov (Gadamer 

1998). Hermeneutiku preto možno považovať za teóriu interpretácie, ktorá záleží od 

porozumenia textu (Forster 2007), čo sa pri práci aplikovalo najmä pri parafrázovaní 

výstupov dostupných výskumných prác tematicky súvisiacich s touto prácou.  

Teoretickým základom, objasňujúcim umiestnenie práce v geografickej 

paradigme, je určenie hlavných vedeckých disciplín, do ktorých táto práca obsahovo 

spadá. Tu je nutné si uvedomiť, že v súčasnosti sa predmetom výskumu geografie stáva 

celá škála javov a procesov, ktoré sa nevyznačujú výraznou priestorovou dimenziou. 

Práce obsahujúce štatistické údaje a kartogramy, ktoré sa snažia generalizovať javy v 

priestorovej štruktúre, sú síce stále dôležité, avšak neustále klesajú na význame oproti 

prácam, ktoré sa snažia o analýzu a riešenie skutočných spoločenských problémov 

(Sýkora, Pavlínek 1993). Práve z tohto dôvodu sa v práci kladie dôraz na diskusiu 

a hľadanie riešení reálnych problémov rozvoja obcí spojených s aktivitou starostov, 

ktorá je lokalizovaná v priestore, je priestorovo diferencovaná a rozdielne sú aj dopady 

na jednotlivé obce. Od sledovania aktivity sa pomaly prechádza k analýze súčasného 

stavu a poukazovaniu na problémy, ktoré sa v tejto oblasti vyskytujú, ako aj k 

ponúkaniu možných riešení.  

 

Geografia už tradične preberá mnoho poznatkov zo špecializovaných vedných 

disciplín, ktoré sa zaoberajú jednotlivými prvkami krajinnej sféry Zeme. Na 

geografickej pôde preto čoraz výraznejšie cítiť potrebu tieto poznatky reinterpretovať 

tak, aby sa stali relevantnými z hľadiska skúmania interakcií javov s priestorovou 

dimenziou. V opačnom prípade hrozí, že syntézy budú obmedzené len na podanie 

faktov (Urbánek 2006, s. 95). V tejto práci boli okrem geografie poznatky čerpané 

predovšetkým zo sociológie, politológie a iných vied. Tento fakt ale i vyššie spomenuté 

skutočnosti poukazujú na eklektický charakter práce a jej prepojenie s heuristickou 

tradíciou. 

 

Pred tým ako prejdeme k ďalšej časti je nutné objasniť kľúčové pojmy, 

s ktorými sa v tejto práci stretávame:  

 

periféria - Schmidt (1998, cit. v Havlíček a kol. 2005, s. 8) definuje perifériu ako 

„..územie nedostatočne integrované do v danom mieste a čase dominujúcich štruktúr, 
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procesov a systémov.” Existuje celá rada ďalších definícií periférnosti, no ich 

spoločným prvkom je, že zdôrazňujú podrozvinutosť a závislosť na vyspelejších 

regiónoch. S tým súvisí aj možnosť podieľať sa na rozhodovaní o svojom osude, ktorou 

periférne územia spravidla nedisponujú, alebo ju majú iba vo veľmi obmedzenej 

podobe, čo je spravidla spojené s neschopnosťou miestnych autorít presadiť potreby 

periférnych oblastí orientované na ich regionálny rozvoj. Hojne sa pri definovaní 

periférií používajú i faktory vzdialenosti (resp. dostupnosti) od pólov rozvoja, ktoré 

spravidla predstavujú centrá osídlenia alebo dopravná infraštruktúra. Značne využívané 

sú i demografické a socioekonomické indikátory ako napr. nízka hustota zaľudnenia, 

úbytok obyvateľstva, vysoká miera nezamestnanosti či nízka úroveň vzdelanosti.  

 

lokálny a regionálny rozvoj – bývajú najčastejšie definované ako hospodársky rast a 

rozvoj regiónu. V slovenskej geografii je hojne citovaná definícia Rajčáka a Rajčákovej 

(1999), ktorí spájajú lokálny a regionálny rozvoj okrem hospodárskeho rastu i s rastom 

sociálneho a ľudského kapitálu. Treba podotknúť, že pokiaľ hovoríme o raste a rozvoji 

regiónu, malo by sa jednať o taký rozvoj, ktorý neničí zdrojovú základňu regiónu, teda 

môže byť udržiavaný dlhší čas (Maier, Tödtling, 1998). Preto je za základ trvalo 

udržateľného regionálneho rastu a rozvoja často považované zameranie pozornosti a 

investovanie prostriedkov do utvárania a reprodukovania kvalitného ľudského 

a sociálneho kapitálu v rámci aktérov lokálnych sietí.  

 

sociálny kapitál - je v rámci autorského diskurzu chápaný rôzne. V odbornej literatúre 

sa často stretávame s troma klasickými smermi výskumu sociálneho kapitálu spojenými 

s menami Bourdieu (1986), Coleman (1990) a Putnam (2001). Spôsob akým sa chápe 

koncept sociálneho kapitálu v tejto práci je ovplyvnený práve týmito troma autormi 

a môžeme ho definovať ako potenciálny zdroj celospoločenského prospechu založeného 

najmä na vzťahoch, kontaktoch, dôvere a angažovanosti jednotlivcov zapojených do 

sietí, ktoré predstavujú vyššiu úroveň spolupráce.   

 

vzťahy a kontakty (ako forma sociálneho kapitálu) – sú jednou z dvoch základných 

zložiek sociálneho kapitálu. Jedná sa konkrétne o vzťahy a kontakty medzi aktérmi 

rozvoja regiónov akými sú napr. zástupcovia miestnej správy, podnikateľskej sféry, 

neziskových organizácií, členovia vlády a podobne (Šafr, Sedláčková 2006). Schopnosť 

transformovať tieto vzťahy a kontakty do konkrétnych rozvojových projektov do 
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značnej miery súvisí s ľudským kapitálom, ktorý predstavuje praktické vedomosti 

a zručnosti jednotlivcov (aktérov) (Chromý, Janů 2003; Majerová, Kostelecký, Sýkora 

a kol. 2011).  

 

aktér lokálnych sietí - nositeľ, iniciátor a realizátor rozvojovej činnosti. Obvykle je 

pojem aktér identický s pojmom indiviuum. Aktér lokálnych sietí je reálny činorodý 

subjekt sociálneho diania orientovaný k nejakému cieľu, ktorý manipuluje, či disponuje 

nejakými zdrojmi k jeho dosiahnutiu (Skála 2011). Z tohto dôvodu aktéri medzi sebou 

vytvárajú účelové zväzky tzv. partnerstvá, ktoré takto participujú na rozvoji územia. 

Lokálni aktéri sú považovaní za vnútorný (endogénny) zdroj rozvoja regiónov, no 

endogénne zdroje v sebe okrem samotných humánnych zdrojov zahŕňajú napr. aj 

kultúrno-historické dedičstvo a prírodné zdroje lokality (Maier, Tödtling 1998).  

 

 Ako zhrnutie tejto časti práce je potrebné uviesť, že problém s aplikáciou 

vhodného teoreticko-metodologického prístupu pre potreby našej práce sme vyriešili 

využitím kritického realizmu, ktorý v sebe kombinuje metódu extenzívneho výskumu 

širokej škály zdrojov a metódu intenzívneho výskumu so zameraním na úzky problém 

roly starostov v rozvoji vybraných periférnych obcí Košického kraja. Tento prístup je 

vhodné kombinovať s prístupmi inštitucionálnych teórií, ktoré kladú dôraz na charakter 

vzťahov, sietí kontaktov a dôvery medzi aktérmi. Pri dotazníkovom šetrení zas 

považujeme za vhodné využívať poznatkov hermeneutiky.  

 

2.2 Výskum periférií 

 
 V tejto podkapitole nadviažeme na predošlú časť práce aplikáciou vyššie 

popisovaných teoreticko-metodologických prístupov na reálny geografický priestor, 

ktorý je polarizovaný. Jeho jednotlivé časti sú teda do prevládajúcich štruktúr, procesov 

a systémov integrované s rozdielnou mierou. Primárne budeme diskutovať prístupy k 

výskumu polarizácie priestoru, ktoré nám poslúžia ako odrazový mostík pre 

nadväzujúcu časť venovanú prístupom k výskumu samotných periférnych oblastí ako 

výsledku tejto polarizácie a najmä regionálnemu rozvoju periférnych oblastí. Cieľom 

vymedzovania periférií je vo všeobecnosti identifikácia oblastí, ktoré nedosahujú určitú 

úroveň funkčno-priestorových a sociálno-priestorových vzťahov. Praktický význam 
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problému vymedzenia periférnych regiónov potvrdzujú Poláčková a Potomová (2010), 

ktoré tvrdia, že periférne regióny identifikované geografickými analýzami sú podkladmi 

väčšiny strategických plánovacích dokumentov regionálneho rozvoja. 

 
Hlavným dôvodom ku sledovaniu polarizácie priestoru je nespokojnosť odbornej 

verejnosti s vývojom smerujúcim ku vzniku diferencovaných podmienok medzi 

jednotlivými oblasťami. Táto nespokojnosť sa pretavuje v snahu analyzovať daný stav, 

porozumieť nutným súvislostiam jeho častí a podať možnosti riešenia. Najpálčivejším 

problémom trápiacim obyvateľstvo sú bezpochyby socioekonomické podmienky 

a z tohto dôvodu i väčšina výskumov prikladá ich regionálnej diferenciácii kľúčový 

význam (Halás 2008; Džupinová, Halás, Horňák a kol. 2008; Blažek, Uhlíř 2011).  

Okrem analýzy socioekonomických podmienok geografickí autori hodnotia 

polarizáciu priestoru aj na základe iných prístupov. Existuje celá rada iných faktorov, 

ktoré môžu slúžiť ako indikátory priestorovej polarizácie územia. Pre potreby ich 

klasifikácie sa môžeme pridržiavať prístupov Leimgrubera (1994), ktorý vymedzil štyri 

skupiny faktorov, z hľadiska ktorých môžeme priestorovú polarizáciu rozlišovať. Ide 

o geometrické, ekologické, ekonomické a sociálne faktory. Na prácu Leimgrubera 

nadviazala o štyri roky neskôr Schmidt (1998), ktorá identifikovala šesť základných 

skupín faktorov (teda prístupov) ku hodnoteniu polarizácie priestoru. Ku štyrom 

Leimgruberovým prístupom pridáva ešte faktory politickej a kultúrnej polarizácie.   

 

Naša práca bude pracovať s oblasťami označovanými za periférne resp. 

problémové na základe ich potenciálu pre rozvoj územia, ktorý predstavuje ľudský 

a sociálny kapitál. Treba zdôrazniť, že problém periférnosti má komplexný charakter 

a je výsledkom pôsobenia celej škály faktorov, nie len ekonomického a sociálneho 

charakteru, ktoré ľudia vnímajú najcitlivejšie. Jedným z týchto faktorov je bez pochyby 

nerovnomerné rozdelenie moci, ktoré sa odráža vo vytvorení štruktúry vzťahov medzi 

jadrom a perifériou, ktoré sú výhodnejšie pre jadro.  

Takýmto spôsobom vnímal polarizáciu priestoru autor teórie polarizovaného 

vývoja J. Friedmann. Práve Friedmann sa ako prvý pokúsil definovať pojmy jadro 

a periféria. Základným rozlišovacím znakom medzi jadrom a perifériou je podľa 

Slobodu (2006) miera autonómnosti. Jadro disponuje vysokou mierou autonómnosti, 

zatiaľ čo periféria trpí jej nedostatkom. Friedmann predpokladá, že v rámci 

priestorového vývoja ekonomiky, by v budúcnosti malo dôjsť ku disperzii 
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ekonomických aktivít a čiastočne aj riadiacich funkcií z jadra na perifériu a vytvoreniu 

organického spoločenského systému na vyššej kvalitatívnej úrovni. K tomuto sa značne 

kriticky postavil Hampl (2001, s. 316), podľa ktorého takýto prerod na vyššiu úroveň by 

prakticky znamenal zakonzervovanie celého systému.   

Predchádzajúce úvahy o vývoji polarizácie priestoru vedome zjednodušujú 

skutočný stav, pri ktorom neexistuje exaktná hranica medzi jadrom a perifériou. Medzi 

týmito dvoma protipólmi existuje tzv. semiperiféria. Prechod od jadra ku periférii je 

teda podľa amerického sociológa Wallersteina (1997, s. 95-119) kontinuálny. 

Wallerstein okrem toho začal pracovať i s pojmom marginálna oblasť, ktorá podľa neho 

predstavuje prototyp najviac vylúčenej oblasti bez interakcií s ostatnými časťami 

systému. Marginálna oblasť je teda oblasť izolovaná od ostatných oblastí. Podobne si 

hlavne na globálnej úrovni všíma oblastí, kde sa integrácia do globálneho systému 

nepodarila Andreoli (1994). Priestor je podľa autorky diferencovaný v kontinuu 

centrum-periféria-marginálna oblasť. Podobne Reynaud (1981) odmieta jednoduchú 

polarizáciu priestoru a zdôrazňuje kontinuálny prechod medzi jadrom a perifériou. Vo 

svojej práci sa zaoberá rolou aktivity ľudí a najmä inovácií pri vytváraní vzťahu jadra 

a periférie, pričom zdôrazňuje premenlivosť tohto vzťahu. Historický vývoj môže podľa 

neho viesť ku oslabeniu postavenia niekdajších jadier reprezentovaných hospodársky 

najsilnejšími oblasťami a naopak ku posilneniu niekdajších periférií do pozície jadier. 

Priestorová polarizácia je podľa neho ovplyvnená predovšetkým ľudským kapitálom.  

Schmidt (1998) konštatuje, že pozícia každého regiónu na stupnici kontinua 

centrum-periféria je závislá na mierke pozorovania a na porovnávacom rámci určenom 

touto mierkou. Poukazuje na fakt, že ako periférne územia môžu mať svoje centrá, tak 

aj centrálne územia môžu mať svoje periférie. Dôkazom podľa nej je aj v literatúre 

často diskutovaná otázka, či je lepšie byť v centre periférie alebo na periférii centra.     

 

Ako naznačujú predchádzajúce riadky v zahraničnej literatúre je diskusia 

týkajúca sa problematiky polarizácie priestoru a vymedzovania periférií značne 

rozvinutá. Svedčí o tom veľké množstvo publikovaných titulov, vysoký počet autorov 

zaoberajúcich sa touto problematikou i široká škála problémov a prístupov k ich 

riešeniu, ktoré v tejto súvislosti rozoznávame. Ako je to však u českej a slovenskej 

literatúry? Diskusia literatúry zameranej na výskum periférnych oblastí Česka 

a Slovenska bude teda úlohou nasledujúcej časti práce.   
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V rámci výskumu regenerácie sídiel a ich funkčných systémov vymedzil roku 

1988 periférne územia na báze tzv. generelových jednotiek Musil. Jeho najväčším 

prínosom je bezpochyby odhalenie periférnych území vo vnútri štátneho územia – tzv. 

„vnútornej periférie”. V zmysle geometrickej polarizácie tak dopĺňa koncept tradične 

chápanej „vonkajšej periférie” teda priestoru na okraji štátneho územia s odlišnými 

podmienkami pre regionálny rozvoj ako majú územia vo vnútri štátu. Na Musila 

nadviazal Illner (1988), ktorý zas identifikoval periférne územia na vnútorných 

krajských hraniciach. Musil a Müller (2006) revidovali tieto staršie práce, pričom sa 

sústredili na analýzu súčasného stavu vo vnútorných perifériách Česka. Vnútorné 

periférie Česka definujú ako: „pomerne rozsiahle a súvislé územia, ktoré sú umiestnené 

na okrajoch spádových území metropolitných regiónov a v menšom rozsahu na okraji 

spádových území regionálnych stredísk.” Jedná sa o územia, ktoré majú nižšiu 

vzdelanostnú úroveň obyvateľstva než ostatné časti republiky, trpia vysokou 

nezamestnanosťou ekonomicky aktívnych obyvateľov ako aj nedostatkom pracovných 

príležitostí. Tieto charakteristiky podľa Musila a Müllera (2006) súvisia s ďalším 

javom, ktorým je trvalé vyľudňovanie týchto území, pričom odtiaľ odchádzajú 

predovšetkým vzdelaný a kvalifikovaný obyvatelia. 

Naopak problematikou periférnosti prihraničných území sa vo svojich prácach 

zaoberá napr. Havlíček (2003, v Kowalczyk 2003), Havlíček a kol. (2005). Prihraničné 

periférie predstavujú v jeho vnímaní územia s tradične diferencovaným ekonomickým 

vývojom v porovnaní s ostatnými časťami štátu. Bariéru rozvoja týchto území 

predstavuje najmä existencia štátnej hranice. V priebehu posledných desaťročí sa však, 

aspoň čo sa týka štátov patriacich do Európskeho spoločenstva, povaha štátnej hranice 

značne zmenila. Vytvorenie tzv. schengenského priestoru výrazne uľahčilo možnosti 

dostať sa z jednej strany hranice na druhú, čo výrazne súvisí i s možnosťami rozvíjať 

ekonomické aktivity. Prihraničné územia majú často výraznejšie zastúpenie 

obyvateľstva inej národnosti ako má majorita v štáte. V rámci diskusie pojmu 

prihraničná periféria Havlíček (2003, v Kowalczyk 2003) zdôrazňuje nemožnosť 

obsiahnutia pojmu zo všetkých aspektov (polohových, významových) naraz. 

Ekonomická periféria môže totiž predstavovať jadrovú oblasť napr. z ekologického 

hľadiska. Marada a Chromý (1999) a Marada (2001; 2003) sa pokúsili periférne oblasti 

Česka vymedziť na základe komponentnej a korelačnej analýzy vybraných 
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historickogeografických, ekonomických
1
 a  fyzicko-geografických priestorových 

ukazovateľov meraných na úrovni okresov. Ako periférne boli označené okrajové slabo 

osídlené väčšinou horské oblasti.  

U tzv. albertovskej školy identifikujeme prístupy k výskumu transformačných 

procesov a problematiky územnej správy a samosprávy (Dostál, Hampl 1994) ako aj k 

regionálnemu rozvoju problémových regiónov (napr. Blažek 1994; 1999; 2001). 

Ťažiskom týchto výskumov sú analýzy socioekonomickej vyspelosti regiónov (Novotná 

a kol. 2005). 

Významná je aktivita tzv. brnenskej školy, ktorá je zameraná na identifikáciu a 

analýzy periférnych a marginálnych oblastí na mikroregionálnej úrovni. Výskumy tejto 

školy sa opierajú najmä o analýzu vplyvu socio-kultúrnych rámcov na proces 

polarizácie priestoru (Vaishar, Špes a kol. 1997). 

Jančák (2001); Chromý (2003); Chromý, Janů (2003) k problematike 

periférnych oblastí pristupujú výskumom ľudského potenciálu pre rozvoj týchto oblastí 

na mikroregionálnej úrovni. Ich výskumy sú charakteristické kombináciou extenzívnych 

a intenzívnych foriem výskumu v zmysle kritického realizmu. Ako dôsledne 

prepracovanú hodnotím i prácu Pilečka (2006), ktorý na príklade siedmych obcí na 

Volarsku hodnotí súčasnú polarizáciu tohto prihraničného územia, kde kvalitatívnymi 

šetreniami medzi starostami a členmi miestnych zastupiteľstiev hodnotí ich rolu 

v rozvoji obce. Vazačová (2010) v svojej práci, podobne ako Pileček (2006), dochádza 

k záveru, že kvalita endogénnych zdrojov je v rámci vnútorných periférií hlavnou 

komparatívnou výhodou rozvinutejších obcí oproti zaostalejším.  

Naopak v slovenskej vedeckej literatúre sa týmto problémom zaoberali najmä 

výskumy sociológov. V tejto súvislosti by som rád spomenul najmä práce Falťana 

a Pašiaka (2004) a Gajdoša (2005), v ktorých prevažuje sociologický pohľad na 

problematiku. Falťan a Pašiak (2004) vymedzujú šesť dimenzií periférnosti: socio-

demografickú, sociálno-ekonomickú, civilizačno-infraštruktúrnu, etnicko-kultúrnu, 

samosprávnu a sociálno-priestorovú. Pri vymedzovaní periférnych regiónov využívajú 

multikriteriálny pohľad, no dá sa povedať, že akýsi prototyp periférneho regiónu 

Slovenska predstavuje podľa nich prihraničný región s rozdrobenou sídelnou štruktúrou, 

v ktorej prevažujú obce s počtom obyvateľov do 1 000. Problém periférnosti je teda u  

                                           
1V rámci tohto prístupu je zaujímavý pokus o určenie periférii na základe rozširovania území, 

ktoré boli pokryté signálom mobilných operátorov pri ich vstupe na trh. 
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Falťana a Pašiaka (2004) spojený s problémom rozdrobenosti sídelnej štruktúry. Ďalej 

možno spomenúť Halásovu (2008) analýzu periférnych regiónov Slovenska, ktorou 

určil v porovnaní s inými prácami pomerne detailne (na lokálnej i regionálnej úrovni) 

hranice oblastí so zlou socioekonomickou situáciou. Problémy týchto oblastí okrem 

iných faktorov spája s významne poddimenzovanou dopravnou infraštruktúrou. 

Podnetnou je i práca kolektívu Džupinovej, Halása, Horňáka a kol. (2008), ktorá sa 

zaoberá jednak periférnosťou intraurbánnou ale gro výskumu tohto kolektívu  je vo 

vymedzení  periférnych území makroregionálneho charakteru na celoštátnej úrovni. 

Prínosom tejto práce je pokus o syntézu jednotlivých indikátorov periférnosti 

zhluknutých v štyroch základných skupinách: ľudské zdroje, ekonomický potenciál, 

osobná vybavenosť a dostupnosť centier. Spišiakove (2000, 2005) práce snažiace sa 

vymedziť periférne oblasti z hľadiska lokalizačných predpokladov poľnohospodárskej 

výroby predstavujú alternatívny spôsob pohľadu na túto problematiku. Rochovská 

a Horňák (2008, v Džupinová, Halás, Horňák 2008) sa vo svojej práci zaoberali 

problémom subjektívne vnímanej chudoby a sociálnym vylúčením. Okrem iného 

potvrdili, že pod nepriaznivé výsledky periférnych regiónov sa podpísala aj kultúra 

určitej pasivity daného mikroprostredia. Ako prínosnú hodnotím prácu Korca (2005), 

ktorá pracuje okrem iných i s faktorom osobitostí demografických štruktúr rómskeho 

etnika ako jedného zo zdrojov medziregionálnej diferenciácie. Za ďalšie práce by som 

snáď ešte spomenul štúdiu Iru, Pašiaka, Falťana a Gajdoša (2005) zaoberajúcu sa 

rozvojovými možnosťami a obmedzeniami vo vybraných regionálnych systémoch na 

základe rozvojových faktorov.  

 
 Na základe vyššie spracovaného prehľadu literatúry venujúcej sa polarizácii 

priestoru a periférnym oblastiam je podstatné uvedomiť si že, polarizácia je výsledkom 

nerovnomerného vývoja a diferenciácie úrovne vyspelosti v území. Okrem 

najbežnejšieho ekonomického resp. socioekonomického prístupu, sa k polarizácii dá 

pristupovať napr. i z pohľadu geometrického, ekologického, kultúrneho či politického. 

V rámci „polohového” prístupu k polarizácii územia sa v literatúre obvykle vymedzujú 

dva do istej miery špecifické typy periférnych území: vnútorné periférie, 

charakteristické svojou odľahlosťou od centier osídlenia a vonkajšie periférie, ktorých 

vývoj je poznačený existenciou bariéry rozvoja, ktorú predstavuje štátna hranica. 

Štúdium periférií nie je možné izolovať od štúdia širšieho vzťahu jadra a zázemia, ktoré 

sú integrálne previazané. Ich vzájomná koexistencia funguje na báze kontinua, kde na 
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jednaj strane stojí centrum (jadro) a na druhej periféria resp. marginálna oblasť. 

Premenlivosť a nestálosť trvania tohto kontinua, zdôrazňovaná autormi ako Reynaud 

(1981), je daná najmä aktivitou ľudí – ľudským a sociálnym kapitálom, ktoré 

predstavujú podľa viacerých autorov (Pileček 2006, Vazačová 2010) významnú zložku 

potenciálu rozvoja periférneho územia. 

 

2.3 Rola sociálneho a ľudského kapitálu v rozvoji území 

 
Polarizáciu priestoru nemožno vnímať iba ako ekonomickú polarizáciu. Treba si 

uvedomiť komplexnosť tohto fenoménu, ktorý je ovplyvnený veľkým množstvom 

faktorov. Jedným z týchto faktorov je aj potenciál ľudského a sociálneho kapitálu pre 

rozvoj územia, ktorý okrem iných predstavuje súčasť endogénnych zdrojov územia. 

Význam sledovania vplyvu kvality týchto tzv. ľudských zdrojov bol potvrdený 

v mnohých prácach zaoberajúcich sa rozvojom periférnych oblastí (Jančák 2001, 

Chromý 2003, Chromý, Janů 2003, Pileček 2006, Vazačová 2010). Z tohto dôvodu sa 

budeme ďalej v práci venovať práve diskusii prác, ktoré považujú kvalitný sociálny 

a ľudský kapitál za významný zdroj impulzov smerujúcich k aktivácii endogénnych 

ľudských zdrojov rozvoja území. 

Okrem iného aj z  hľadiska aktivácie endogénnych zdrojov regionálneho rozvoja 

je koncept sociálneho a ľudského kapitálu široko diskutovanou témou. Spôsob chápania 

sociálneho kapitálu je v rámci autorského diskurzu rôzny. Často sa hovorí o troch 

klasických smeroch výskumu sociálneho kapitálu spojených s menami Bourdieu, 

Coleman a Putnam. Prvú ucelenú definíciu sociálneho kapitálu podal v rámci výskumu 

reprodukcie sociálneho postavenia francúzsky sociológ Bourdieu, ktorý ho označil za 

množinu zdrojov, ktoré vychádzajú z vlastníctva siete vzťahov a známostí, ktorá 

vybavuje každého jej člena kolektívne vlastneným kapitálom, teda rôznymi 

oprávneniami. V jeho poňatí sa teda sociálny kapitál chápe ako potenciálny zdroj 

prospechu jednotlivca resp. úzkej skupiny ľudí. Coleman (1990) v svojom poňatí 

sociálneho kapitálu skôr ako so vzťahmi a známosťami pracuje s pojmami ako dôvera 

a normy, ktoré potláčajú individuálne záujmy jednotlivcov v prospech záujmu vyššej 

štruktúry. Ako uvádzajú Šafr a Sedláčková (2006, s. 19-21) Putnam (2001) bol autorom, 

ktorý asi najviac spopularizoval pojem sociálny kapitál. Základný kameň v jeho teórii 

tvorí výskum pozitívnych externalít existencie sietí občianskej angažovanosti a ich 
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vplyv na širšie regióny a celú spoločnosť. Existenciu vzťahov a kontaktov rozoberá 

v rámci širšej lokálnej komunity, nie na úrovni jednotlivca ako Bourdieu (1986). Ich 

efekt však naopak vidí skôr v celospoločenskom prospechu, nie teda individuálnom ako 

to je u Bordieua (1986). Putnamovo (2001) poňatie v sebe zahŕňa aspekty štrukturálne 

(siete a väzby) ako i kultúrne (normy, hodnoty).  

 
Za hlavné zložky sociálneho kapitálu teda môžeme označiť:  

  

 Dôveru, ktorá je základným predpokladom existencie lokálnej komunity. 

Predstavuje akýsi kód správania sa, ktorý očakávame od iných aktérov. Je 

možné rozlíšiť dôveru ku jednotlivcom napr. miestnym politikom a dôveru 

inštitucionálnu, teda dôveru ku rôznym inštitúciám pôsobiacim v regióne.  

 Vzťahy a kontakty medzi aktérmi sociálnych skupín a sietí predstavujú druhú 

základnú zložku sociálneho kapitálu. Vzťahy vznikajú primárnymi sociálnymi 

interakciami v rodine, škole, na pracovisku, či v komunite. Vzťahy a kontakty sú 

úzko previazané s dôverou, preto ich nemožno od seba oddeľovať. Tým pádom 

sa aj pri našom výskume zameranom prioritne na využívanie vzťahov 

a kontaktov budeme zaoberať i dôverou k aktérom lokálneho rozvoja. 

 

Ako tvrdia vyššie spomínaní autori schopnosť vytvárať a využívať zložky 

sociálneho kapitálu ako aj ťažiť z ich existencie do značnej miery závisí od ľudského 

kapitálu, teda od individuálneho potenciálu aktérov presadiť svoje ciele. Vo 

všeobecnosti je ľudský kapitál faktorom individuálnym a zahrňuje najmä vzdelanie, 

skúsenosti a schopnosti jednotlivcov (Vaňková 2010). Lin (2001) k ľudskému kapitálu 

zaraďuje aj motiváciu či pracovné schopnosti. Niektorí autori napr. Lin (2001) vnímajú 

sociálny a ľudský kapitál ako vzájomne komplementárne. Podmienenosť vzniku 

sociálneho kapitálu od existencie ľudského kapitálu dokladá Jančák a kol. (2010): 

„Vytváraním sociálnych sietí jednotlivci kumulujú a násobia svoj individuálny kapitál 

a pretvárajú ho v kolektívny sociálny kapitál.” Ľudský kapitál má teda prevažne 

individuálny charakter (viaže sa na jednotlivých aktérov), zatiaľ čo sociálny kapitál 

chápeme ako statok kolektívny. Jeho existencia má však dopad ako na širšiu 

spoločnosť, tak na samotného jednotlivca (Bourdieu 1986).  

Pretváranie individuálneho (ľudského) kapitálu na sociálny kapitál je 

záležitosťou aktérov. Rozoznávame dve skupiny aktérov schopných ovplyvniť rozvoj 
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území. Endogénnych, ktorí sú lokalizovaní priamo vo vnútri územia a tzv. exogénnych 

aktérov, ktorí na konkrétne územie vplývajú zvonka. I keď záujmy jednotlivých aktérov 

sa môžu výrazne líšiť, spája ich ako uvádzajú Majerová, Kostelecký a Sýkora a kol. 

(2011), vplyv na konkrétne územie. V konkrétnom území Tuba a kol. (2006) rozoznáva 

4 typy aktérov. Zároveň analyzuje ich potenciálny prínos pre ostatné typy aktérov. Sú 

nimi:  

 

 zástupcovia štátnej správy, ktorí dokonale poznajú legislatívu a aj kompetencie 

iných orgánov štátnej správy, majú svoj okruh kontaktov, čo z nich činí aktérov 

s veľkým potenciálom. Spolupráca s týmto aktérom prináša kontakty na ďalších, 

potenciálne dôležitých ľudí.  

 zástupcovia samosprávy, ktorí sú na jednej strane vykonávateľmi zákonov, na 

druhej strane však disponujú dostatočnou slobodou na riešenie problémov. V 

očiach verejnosti sú zodpovední za situáciu v samosprávnej jednotke. Ich 

kontakty napr. na politické strany môžu byť pre samosprávu prospešné, no 

v očiach ďalších aktérov môžu pôsobiť netransparentne. 

 podnikatelia, ktorí predstavujú hnací motor miestnej ekonomiky. Zabezpečujú 

pracovné príležitosti, sústreďujú know-how. Sú ziskovo orientovaní, 

v porovnaní s ostatnými aktérmi dokážu rýchlo reagovať na nové možnosti a 

príležitosti. Môžu predstavovať donorov potenciálnej spolupráce. Ich nevýhodou 

môže byť väčšia zameranosť na vlastný rast a menšia na rozvoj územia, kde 

pôsobia.  

 mimovládny sektor, ktorý predstavuje tmeliaci element v sieťach vzťahov a 

kontaktov na ostatných aktérov. Väčšinou je práve mimovládny sektor 

iniciátorom a koordinátorom spolupráce. Snaží sa o demokratickosť 

a otvorenosť. Informuje nielen partnerov ale aj celú komunitu. Jeho výhodami sú 

schopnosť oslovovať mobilizovať a spájať komunitu, nezávislosť a veľmi dobrá 

znalosť komunity. Nevýhodou je obmedzené množstvo disponibilných zdrojov a 

žiadna zákonná moc. 

 

Zmyslom vzťahov a kontaktov medzi vyššie spomenutými typmi aktérov je teda 

zefektívnenie schopnosti riešiť problémy v území, ktoré sa nejakým spôsobom 

zainteresovaných aktérov dotýkajú. Toto zefektívnenie je možné dosiahnuť využitím 



28 

 

schopností a skúseností aktérov a ich zapojenie do siete vzťahov a kontaktov.  Na 

druhej strane istú nevýhodu sietí vzťahov možno vidieť v zvýšení nárokov na 

zabezpečenie komunikačných kanálov medzi aktérmi. Tuba a kol. (2004) uvádza, že 

nerovnomerné rozloženie síl v sieťach vzťahov, nekorektnosť či konflikt záujmov môžu 

predstavovať príčiny k ukončeniu spolupráce medzi aktérmi.   

 

Ako teda prebieha proces, pri ktorom aktéri nadväzujú vzájomné vzťahy a 

kontakty? V nasledujúcej časti práce si teda objasníme proces, pri ktorom sa jednotliví 

aktéri spájajú, aby tak dokázali účinnejšie vplývať na rozvoj. 

Prvým krokom je identifikácia potenciálneho partnera, ktorý by bol prospešný 

pre naplnenie stanoveného cieľa. Zvyčajne nasleduje stretnutie, ktorého zorganizovanie 

je obvykle v rukách iniciátora vznikajúcej spolupráce. Ďalším krokom je hľadanie 

spoločného riešenia, kde je z mnohých variant vybraná konkrétne jedna. V tejto fáze sa 

už podľa Tubu a kol. (2004) vynárajú organizačné otázky typu: Ako vybrať z variant tú 

najvhodnejšiu, ako hlasovať ap. Ďalšie organizačné otázky ako rozdelenie úloh 

a funkcií sa vynoria až neskôr a ich riešením vlastne dochádza ku vytváraniu štruktúry 

siete. Nasleduje vytvorenie tzv. akčného plánu, ktorý stanoví čo bude každý 

zainteresovaný aktér robiť, v akom časovom slede to má dosiahnuť a s akým 

rozpočtom. Dôležitú rolu má i stanovenie orgánu, ktorý bude monitorovať plnenie 

cieľov, financovanie jednotlivých projektov ako aj dodržiavanie časových plánov. Ak je 

už sieť kontaktov „zabehnutá” je potreba priebežne vykonávať hodnotenie jej dopadov, 

aby si dokázala udržať efektívnosť pri riešení nových problémov.   

Priblížili sme teda proces, akým medzi aktérmi dochádza ku vzniku sietí 

vzťahov a kontaktov. Špecifický prípad predstavujú siete, ktorých cieľom je explicitne 

rozvoj regiónu. Medzi zainteresovanými aktérmi dochádza ku utváraniu regionálneho 

sociálneho kapitálu, ktorým nerozumieme súhrn sociálnych kapitálov všetkých aktérov 

v regióne pôsobiacich, ale len tie spoločné záujmy, väzby a interakcie, ktorých cieľom 

je aktívne spoluutváranie rozvoju regiónu. Aktéri sa kumulujú do skupín v záujme 

vzájomnej spolupráce pri podpore rozvoja územia, v ktorom žijú a pôsobia. Môžeme pri 

tom hovoriť o utváraní vnútroregionálneho, medziskupinového sociálneho kapitálu, 

existujúceho medzi jednotlivými typmi aktérov. Špecifickú rolu hrá hierarchický 

sociálny kapitál, ktorý predstavuje napojenie na aktérov a sociálne skupiny na vyšších 

stupňoch spoločenskej hierarchie s väčším rozsahom pôsobnosti (Majerová, Kostelecký, 

Sýkora a kol. 2011).  
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 Výstupy vyššie uvedených prác dokázali, že kvalita ľudského kapitálu má 

zásadný vplyv na schopnosť utvárať sociálny kapitál. Identifikovali sme jednotlivé typy 

aktérov, potenciálny prínos spolupráce s nimi pre ostatných aktérov ako aj zmysel 

spolupráce medzi nimi. Taktiež bol objasnený proces spolupráce a vytvárania sietí 

kontaktov a vzťahov. Vzťahy a kontakty teda predstavujú potenciál pre spoluprácu 

medzi aktérmi. Spolupráca (partnerstvo) má väčší potenciál pre rozvoj územia ako 

individuálna snaha jednotlivcov (organizácií). Zostáva nám už len dokázať, že 

partnerstvá (založené na sieti vzťahov a kontaktov medzi aktérmi) majú schopnosť 

pozitívne pôsobiť a ovplyvňovať regionálny rozvoj.   

Majerová, Kostelecký, Sýkora a kol. (2011) predstavili vo svojej práci prehľad 

výstupov prác zahraničných autorov zaoberajúcich sa vplyvom rôznych zložiek 

sociálneho kapitálu na regionálny rozvoj. Treba povedať, že tieto práce preukázali 

pozitívnu koreláciu úrovne sociálneho kapitálu, respektíve jeho dielčích zložiek, 

s tempom ekonomického rastu. Čo sa týka participácie a tvorby partnerstiev 

v organizáciách občianskej spoločnosti to potvrdzuje Raiser a kol. (2001) a obdobné 

súvislosti zistili na úrovni maďarských obcí aj Schafft a Brown (2000) alebo u 

nemeckých obcí Cusack (1999). Dicken a Malmberg (2001) konštatujú, že územie je 

arénou, v ktorej dochádza ku interakciám rozličných subjektov a utváraniu sociálneho 

kapitálu, ktorý uľahčuje využitie iných foriem kapitálov (finančného, ľudského, 

kultúrneho). Sabatini (2009, in. Pileček 2010) prikladá veľký význam pri získavaní 

finančných prostriedkov a informácií kvalite vzťahov medzi aktérmi s nerovnakými 

mocenskými pozíciami tzv. spájajúcemu sociálnemu kapitálu.  

 Rovnako ako zahraničné výskumy, tak aj výskumy u nás dokázali pozitívnu 

koreláciu participácie aktérov resp. kvalitného sociálneho kapitálu s rozvojom regiónov. 

S hodnotením vplyvu sociálneho kapitálu na regionálny rozvoj sa stretávame v práci 

Blažka a Uhlíře (2011). V participácii miestnych aktérov vidia možnosť rozvoja 

periférnych a vidieckych obcí ako aj lepšie podmienky pre vyrovnanie sa 

s nepriaznivými vonkajšími vplyvmi. Možnosti rozvoja a emancipácie u periférnych 

regiónov vidia autori Chromý a Janů (2003) v aktivácii prístupov „zdola” (formou 

aktivity miestnych akčných skupín). Sociálnym potenciálom pre rozvoj starých 

priemyselných regiónov sa zaoberá Zich a kol. (2009). Vajdovú a kol. (2011) zaujíma 

sociálny kapitál skôr z pohľadu participácie aktérov v cestovného ruchu a to na príklade 

Orlicka v Pardubickom kraji. Analýza hlavných aktérov a infraštruktúry sociálnych sietí 

medzi nimi predstavuje kľúčovú časť tejto práce. Majerová, Kostelecký a Sýkora a kol. 
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(2011) veľmi podrobne pracujú s výskumom rôznych foriem sociálneho kapitálu na 

príklade kraja Vysočina. Analyzujú infraštruktúru a parametre miestnych akčných 

skupín, aktérov rozvoja cestovného ruchu ako aj iných lokálnych zoskupení 

v intenciách občianskej angažovanosti, participácie na rozvoji, dôvery a reciprocity, 

sociálnych sietí a sunáležitosti s územím. Skála (2011) vo svojom výskume potenciálu 

sociálneho kapitálu pre rozvoj vidieka dospel k identifikácii hlavných aktérov (čo sa 

týka moci a vplyvu) v menších obciach Česka.   

 

Práve posledne menovanej práci venujme zvýšenú pozornosť. Zaoberá sa totiž 

identifikáciou hlavných aktérov schopných a ochotných svojou mocou a vplyvom 

pôsobiť na dianie v malých obciach Česka. Skála (2011) vypracoval aj prehľadnú 

schému väzieb medzi týmito aktérmi. Za kľúčových sú považovaní starostovia obcí a to 

preto, že: „Z titulu svojej pozície majú otvorený prístup ku všetkým ostatným aktérom.” 

(Skála 2011). Na základe charakteru ich pozície a kompetencií s ňou tesne previazaných 

tvrdí, že najmä u malých obcí bol doložený význam starostov v zmysle hlavných 

nositeľov zmien a vykonávateľov právomocí obecného úradu (obr. č. 1). Čím je podľa 

neho obec menšia, tým je v nej väčší práve vplyv starostu. Naproti tomu na obecných 

zastupiteľov miestne problémy nedoliehajú až tak silno. Funkciu obecného zastupiteľa 

považuje skôr za formálnu.  

Práca Skálu (2011) nám teda potvrdzuje skutočnosť, že pri výskume vplyvu 

sociálneho a ľudského kapitálu na ekonomický rozvoj obcí, má zmysel sústrediť 

pozornosť na rolu starostov.  

 

Postavenie starostu je oproti ostatným aktérom rozvoja obce do značnej miery 

špecifické. Jeho právomoci určuje Ústava Slovenskej republiky v čl. 69, ako aj zákon o 

obecnom zriadení. Starosta je konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán správy obce, 

je pokladaný za najvyššieho predstaviteľa obce. Jeho osobitné postavenie zdôrazňuje 

i fakt, že na rozdiel od českých obcí, kde je starosta volený zastupiteľmi, na Slovensku 

je starosta volený priamo obyvateľmi obce (na 4 roky) v tajnom hlasovaní (čl. 69 ods. 3 

Ústavy SR, zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí).  

Úlohou starostu je zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva a ak je 

v obci zriadená, tak aj obecnej rady, ktorá je iniciatívnym, výkonným a zároveň aj 

kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Starosta podpisuje ich uznesenia, 

zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám, 
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rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce 

vyhradené obecnému zastupiteľstvu (zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Starosta 

ako nezávislý predstaviteľ obce samozrejme nesmie dať prednosť osobným záujmom 

pred záujmami obce. 

Obzvlášť vysoké požiadavky sú často kladené na starostov menších obcí, ktorí 

sú nútení vykonávať z veľkej časti i agendu obecnej rady a zároveň plniť aj úlohy, ktoré 

vo väčších obciach vykonávajú špecializovaní zamestnanci obce. Je paradoxné, že práve 

v týchto menších obciach je funkcia starostu vykonávaná osobami spravidla bez 

hlbšieho manažérskeho či ekonomického vzdelania a skúseností. „Na týchto starostov 

sú teda kladené vysoké nároky na odborné znalosti, schopnosť orientovať sa vo veľkom 

množstve právnych predpisov a dokumentov, vyjednávať (s politikmi kraja a štátu, 

firmami i občanmi), viesť porady, strategicky myslieť, dokázať hospodáriť 

s prostriedkami obce atď.” (Skála 2011, s. 38).  

 

Obrázok č. 1: Schéma aktérov vidieka 

 

Zdroj: Skála 2011,vlastná úprava 

Poznámka: MPRV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, MVRR SR 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, MŠ, ZŠ – materská, základná škola 
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Spôsob chápania sociálneho kapitálu je v rámci širokého autorského diskurzu 

rôzny. Niektorí autori (Bourdieu, 1986) ho vidia v intenciách individuálneho prospechu, 

iní (Putnam 2001) zas zdôrazňujú jeho celospoločenský prospech. Základnými 

zložkami sú 1. dôvera, 2. vzťahy a kontakty. Schopnosť vytvárať a využívať sociálny 

kapitál do značnej miery závisí od ľudského kapitálu, teda od individuálneho potenciálu 

aktérov presadiť svoje ciele. Tieto zložky sú mnohými autormi považované za 

vzájomne komplementárne. Pretváranie individuálneho (ľudského) kapitálu na sociálny 

kapitál je záležitosťou aktérov.  V území rozoznávame 2 skupiny aktérov: endogénnych 

a exogénnych. Za účelom efektívnejšieho riešenia problémov v území sa aktéri spájajú 

v rámci tzv. sietí kontaktov. Siete, vznikajúce na základe využívania vzťahov a 

kontaktov medzi aktérmi, sú schopné značne ovplyvňovať rozvoj lokalít. Špecifický typ 

sietí vzťahov a kontaktov predstavujú siete, ktorých cieľom je explicitne rozvoj regiónu. 

Na základe výskumu v českých vidieckych obciach bolo potvrdené, že prioritnú rolu v 

rozvoji hlavne menších obcí hrajú starostovia. 

 

2.4 Zhrnutie všeobecných východísk štúdia 

 

Ako výstup tejto kapitoly uvádzame zhrnutie poznatkov, ktoré sme nadobudli 

štúdiom dostupných zdrojov a ktoré najpodstatnejšie ovplyvnili smerovanie tejto práce. 

Čo sa týka aplikácie teoreticko-metodologických prístupov vhodných pre potreby 

jednotlivých etáp našej práce, kritický realizmus sa nám javí ako najvhodnejší prístup 

pri rozbore dostupnej literatúry, pretože v sebe kombinuje jednak metódu extenzívneho 

výskumu širokej škály zdrojov a jednak metódu intenzívneho výskumu zameraného na 

úzky problém, ktorým je v našom prípade rola vzťahov a kontaktov starostov obcí na 

iných aktérov v regionálnom rozvoji vybraných obcí Košického kraja. Tento prístup je 

vhodné kombinovať s prístupmi inštitucionálnych teórií, kladúcimi dôraz na charakter 

vzťahov, sietí kontaktov a dôvery medzi aktérmi. Pri dotazníkovom šetrení zas 

považujeme za vhodné využívať poznatkov hermeneutiky. 

U problému periférnosti vnímame, podobne ako mnoho iných autorov, jeho 

komplexnú povahu, ktorá je výsledkom spolupôsobenia celej škály faktorov, nie len 

ekonomického charakteru. Polarizáciu priestoru budeme hodnotiť skôr z pohľadu 

priestorovej diferenciácie potenciálu pre rozvoj územia, ktorý predstavuje existencia 

kvalitného sociálneho a ľudského kapitálu. Túto diferenciáciu zhodnotíme na základe 
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výstupov dostupných literárnych zdrojov a už realizovaných výskumov tohto problému 

na území Košického kraja. Autori v rámci hodnotenia polarizácie priestoru často 

vymedzujú v rámci tzv. „polohového” prístupu dva, do istej miery špecifické, typy 

periférnych území: vnútorné periférie, charakteristické svojou odľahlosťou od centier 

osídlenia a vonkajšie periférie, ktorých vývoj je poznačený existenciou bariéry rozvoja, 

ktorú predstavuje štátna hranica. Táto „polohová diferenciácia” periférnych území bude 

zohľadnená i v našej práci a to konkrétne pri voľbe modelových území, v ktorých 

pristúpime k detailnému výskumu.   

Význam sledovania kvality endogénnych ľudských zdrojov vo vnútri regiónov 

a ich vplyvu na regionálny rozvoj (a to obzvlášť u periférií) bol potvrdený viacerými 

autormi (Jančák 2001, Chromý 2003, Chromý, Janů 2003, Vazačová 2010, Pileček 

2010). Kvalita sociálneho kapitálu, ktorý v našej práci chceme hodnotiť (vzťahov, 

kontaktov a dôvery medzi aktérmi) je priamo ovplyvnená kvalitou ľudského kapitálu a 

má okrem vzdelanosti súvis aj so schopnosťami a individuálnym potenciálom aktérov 

presadiť svoje ciele. Samotný proces presadzovania cieľov sa deje prostredníctvom 

vytvárania a využívania sietí vzťahov a kontaktov na iných aktérov rozvoja. Vzťahy a 

kontakty predstavujú jednu zo základných zložiek sociálneho kapitálu, ktorý je v rámci 

našej práce vnímaný ako potenciálny zdroj celospoločenského prospechu založeného 

najmä na vzťahoch, kontaktoch, dôvere a angažovanosti jednotlivcov zapojených do 

sietí, ktoré predstavujú vyššiu úroveň spolupráce. Za najvýznamnejších aktérov 

schopných a ochotných pôsobiť na rozvoj predovšetkým menších obcí Skála (2011) vo 

svojej práci označil starostov. Ich rolu v rozvoji obcí je prirodzene najvhodnejšie 

skúmať na úrovni lokálnej (za jednotlivé obce). Metóda, akou by sa tento výskum mal 

realizovať, je ovplyvnená nedostupnosťou širšej škály objektívnych dát. Z tohto dôvodu 

pristúpime ku subjektívnemu výskumu v teréne priamo medzi starostami.  

Tak ako autori zaoberajúci sa priestorovou polarizáciou a perifériami, tak aj 

autori študujúci primárne sociálny a ľudský kapitál vo svojich prácach narážajú na 

rovnaké otázky (problémy), ku ktorých riešeniu pristupujú odlišne.   

Prvou z nich je otázka zvolenia si vhodnej skupiny ukazovateľov, schopných 

relevantne indikovať periférnosť skúmaného územia. Pri výbere konkrétnej skupiny 

ukazovateľov je dôležité brať na vedomie ich vypovedaciu schopnosť a to nielen 

z pohľadu nedokonalostí evidencie dát ale aj z dôvodu, že niektoré ukazovatele majú 

kumulovanú povahu (Matlovič 2006).  
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Druhým problémom je voľba regionálnej úrovne, na ktorej sa bude výskum 

realizovať. Obmedzujúcou je v tomto ohľade absencia vybraných dát za jednotlivé 

regionálne úrovne. Pokiaľ chceme sledovať interakcie medzi aktérmi v regióne, alebo 

angažovanosť aktérov samosprávy narážame na problém neexistencie súhrnných dát. 

Jedinou možnosťou ako riešiť tento problém je realizácia prípadových štúdií resp. iných 

idiograficky ladených bádaní v menších územných jednotkách. 

Veľmi úzko je s druhým menovaným problémom previazaný problém aplikácie 

objektívnych a subjektívnych metód výskumu. Objektívny charakter výskumu 

periférnych oblastí je mnohokrát obmedzovaný nedostatočnou dátovou základňou. 

Z tohto dôvodu je nutné výskum doplniť, alebo v niektorých prípadoch aj priamo 

nahradiť, faktormi subjektívnej povahy, ktorých zdrojmi sú predovšetkým dotazníkové 

prieskumy, riadené rozhovory s jednotlivými aktérmi a podobne. Takýmito spôsobmi je 

možné doplniť napríklad výskumy angažovanosti, vplyvu a úrovne interakcií starostov 

obcí na perifériách (Marada, Chromý 1999, Marada 2001, Jančák 2001).  
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3 ÚZEMNÁ DIFERENCIÁCIA KOŠICKÉHO KRAJA:  

PROBLÉMOVÉ, PERIFÉRNE ÚZEMIA 

 

V tejto kapitole pristúpime k výskumu nášho záujmového územia, ktorým je 

Košický kraj. Prvým krokom bude jeho všeobecná charakteristika kraja, v ktorej 

priblížime kľúčové faktory ovplyvňujúce jeho regionálnu diferenciáciu. Predstavíme 

prehľad typov periférií, ktoré sa podľa autorov v Košickom kraji vyskytujú. Cieľom 

kapitoly bude identifikovať periférne oblasti kraja z pohľadu kvality sociálneho 

a ľudského kapitálu. Tento cieľ naplníme na základe rozboru výstupov dostupných už 

realizovaných výskumov. Pri ich rozbore sa zameriame na diferenciáciu sociálneho 

a ľudského kapitálu, čoho výsledkom bude vytvorenie jednoduchej typológie 

periférnych území na úrovni Košického kraja. V závere kapitoly vymedzíme modelové 

územia, ktoré budú reprezentovať jednotlivé periférne typy s problémami v kvalite 

sociálneho a ľudského kapitálu. Dôvodom k vymedzeniu modelových území je 

charakter nášho výskumu so zameraním na vzťahy a kontakty starostov na iných 

aktérov rozvoja, ktorých využívanie chceme detailnejšie rozobrať práve v týchto 

modelových územiach.   

 

3.1 Základná charakteristika Košického kraja 

 

Cieľom tejto podkapitoly bude stručne charakterizovať územie Košického kraja. 

Najprv budeme venovať pozornosť kľúčovým faktorom podmieňujúcim podľa Hampla 

(2001) regionálnu diferenciáciu, ktorými sú makropolohová atraktivita resp. postavenie 

kraja v rámci širších územných vzťahov a charakter sídelnej hierarchie. Predstavíme 

i pozíciu kraja voči hlavným rozvojovým osám a jeho póly rastu. Na záver podkapitoly 

ešte uvedieme vybrané typy periférnych oblastí v Košickom kraji s akými sa stretávame 

pri rozbore dostupnej literatúry.  

Poloha kraja a postavenie obcí v rámci jeho sídelnej hierarchie sú podľa Hampla 

(2001) kľúčové faktory podmieňujúce regionálnu diferenciáciu. I keď Košický kraj leží 

v strede Európy z hľadiska makropolohovej atraktivity ho považujeme skôr za perifériu, 

čo súvisí najmä s jeho polohou na vonkajšej hranici Európskej únie. Podľa Paulova 

(1992) súvisí jeho makropolohová periférnosť kraja najmä s veľkou vzdialenosťou od 
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hlavných rozvojových oblastí Európy lokalizovaných v jej západnej časti akou je najmä 

oblasť označovaná ako „Modrý banán” prechádzajúca od Londýna cez Benelux, západ 

Nemecka a Švajčiarsko až do severného Talianska. Makropolohovú neatraktivitu 

Košického kraja zdôrazňuje i fakt, že kraj obklopujú územia považované v mnohých 

faktoroch za ešte problémovejšie (Územný plán VÚC KE 2009), akými sú Zakarpatská 

oblasť Ukrajiny na východe, maďarská župa Borsod-Abauj-Zemplén na juhu, Prešovský 

kraj na severe a Banskobystrický kraj na západe zápasiace s vysokou mierou 

nezamestnanosti a nepriaznivou odvetvovou štruktúrou.  

 V Košickom kraji žilo ku koncu roka 2010 spolu 780 000 obyvateľov v 440 

obciach. Takmer jedna tretina obyvateľov kraja žije v meste Košice, ktoré je s počtom 

obyvateľov 233 886 (2010) po Bratislave druhým najľudnatejším slovenským mestom 

a zároveň hlavným ťažiskom osídlenia Košického kraja. Okrem Košíc, ktoré sú 

považované i za hlavné rozvojové centrum (KÚRS 2011), v sídelnej hierarchii kraja 

vystupujú ešte 2 sekundárne centrá osídlenia s jadrami v mestách s počtom obyvateľov 

blížiacim sa hranici 40 000. Ide o mestá Michalovce a Spišská Nová Ves. V tabuľke č. 1 

si môžeme okrem iného všimnúť, že k väčším mestám patria ešte Trebišov a Rožňava. 

Dominancia Košíc je v rámci kraja zjavná. Korec (2005) uvádza, že na Slovensku je 

okrem Košického iba jeden kraj s väčšou dominanciou centra a to Bratislavský kraj. 

Sídelná štruktúra kraja je pomerne rozdrobená, v kraji je 176 malých obcí s počtom 

obyvateľov do 499 a ďalších 147 obcí do 1 000 obyvateľov. To znamená, že 73 % obcí 

je malých do 1 000 obyvateľov (PHSR KK 2007-2013). V porovnaní s inými krajmi sa 

viac malých obcí nachádza už len v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Čo sa týka 

Slovenska, podiel malých obcí do 1 000 obyvateľov je v sídelnej štruktúre 67 %, pričom 

v týchto obciach žije len 16 % obyvateľov (Sloboda 2006).  Podľa Slobodu (2006) je 

faktom, že práve tieto menšie sídla zápasia so značnými problémami jednak v súvislosti 

s utlmením nerentabilných výrob a prepúšťaním pracovníkov v niektorých tradičných 

odvetviach akými sú ťažobný a ťažký priemysel v Slovenskom Rudohorí (Prakovce, 

Nižná Slaná, Krompachy), jednak v súvislosti s problémami v poľnohospodárstve 

pretrvávajúcimi už od transformačného obdobia.  

Košickým krajom prechádzajú z pohľadu Slovenska významné rozvojové osi, 

ktoré vymedzuje Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2011 (KÚRS 2011). Tento 

dokument ich rozdeľuje na osi prvého až tretieho stupňa. Rozvojová os prvého stupňa 

spája Košice s Bratislavou tzv. južným koridorom. Na územie Košického kraja táto os 

prechádza v jeho juhozápadnej časti, a pokračuje mestami Rožňava a Moldava nad 
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Bodvou do Košíc. Jej prirodzeným pokračovaním na východ smerom k ukrajinskému 

Užhorodu je návrh osy 1. stupňa prechádzajúcej od Košíc Sečovcami, Michalovcami 

a Sobrancami. V Košiciach sa táto os prvého stupňa križuje s ďalšou osou zaradenou ku 

1. stupňu, ktorá prechádza od maďarských hraníc, Košicami až ku mestu Prešov. 

Rozvojové osi druhého stupňa v kraji nenájdeme. V Košickom kraji sa ďalej nachádzajú 

len osi tretieho stupňa, ktoré prakticky kopírujú všetky dnes existujúce významné 

dopravné línie.  

  

Tabuľka č. 1: Vybrané veľkostné charakteristiky Košického samosprávneho kraja k 31.12.2010 

Okres Mesto 

Počet obyvateľov Miera 

urbanizácie 

(%) 

Rozloha 

(km²) 

Hustota 

zaľudnenia 

(obyv./km²) 
Mesta Okresu 

Košice I-IV Košice 
233 886 233 886 100 242,7 963 

Košice-

okolie 

Medzev 
3 983 

116 322 12,1 

31,8 125 

Moldava nad Bodvou 10 127 19,7 514 

Spolu 14 110 1 541,3 75 

Gelnica Gelnica 
6 169 31 440 19,6 584,4 54 

Michalovce Michalovce 39 336 

110 166 48,6 

52,8 745 

Strážske 4 558 24,7 184 

Veľké Kapušany 9 594 29,6 324 

Spolu 53 488 1 019,3 108 

Rožňava Rožňava 
18 879 

61 827 39 

45,6 414 

Dobšiná 5 212 82,7 63 

Spolu 24 091 1 173,3 53 

Sobrance Sobrance 
6 216 23 213 26,8 538,2 43 

Spišská 

Nová Ves 

Spišská Nová Ves 37 828 

97 784 51,5 

66,6 568 

Krompachy 8 950 22,8 391 

Spišské Vlachy 3 630 42,2 86 

Spolu 50 408 587,4 166 

Trebišov Trebišov 23 484 

105 362 41,3 

70,1 335 

Čierna nad Tisou 3 964 9,3 423 

Kráľovský Chlmec 7 854 23,8 330 

Sečovce 8 294 32,6 254 

Spolu 43 596 1 073,5 98 

Košický 

kraj 

 

431 964 780 000 

55,3 (25,3 bez 

mesta Košice) 6 760,1 

115,3 (83,7 

bez Košíc) 

Zdroj: Mestská a obecná štatistika štatistického úradu SR, 2012 
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Obrázok č. 2: Všeobecná mapa Košického samosprávneho kraja 

 

 

Zdroj: www.e-slovensko.net/mapa-kosickeho-kraje 2012 



39 

 

Čo sa týka typov periférnych území v Košickom kraji vymedzených v dostupnej 

literatúre Falťan a Pašiak (2004) stotožňujú periférie s regiónmi nachádzajúcim sa 

v blízkosti štátnej hranice, ktoré sa vyznačujú rozdrobenou sídelnou štruktúrou 

a prevahou malých obcí s počtom obyvateľov do 1 000. Na to nadväzujúca  typológia 

periférnych území je teda založená na kontraste medzi vidieckym a mestským typom 

osídlenia, kde mestá predstavujú póly rozvoja podobne ako je tomu v dokumentoch 

KÚRS 2011 a vidiecke oblasti s prevahou malých sídiel zas predstavujú periférie.  

  Spomínaná Koncepcia územného rozvoja Slovenskej republiky 2011, skrátene 

KÚRS 2011, predstavuje programovací dokument, ktorý na úrovni obcí vyčleňuje 

inovačné a kohézne póly rastu. Na základe tohto dokumentu je založené smerovanie 

podpory regionálneho rozvoja od európskych i národných inštitúcií. Obce, ktoré 

nepatria medzi póly rastu a neležia v záujmovom území pólov rastu sú obcami, ktoré 

nepatrili v minulosti ani v súčasnosti medzi významné strediská osídlenia a predstavujú 

potenciálne periférne územia (príloha č. 11). Samotný dokument sa však konkrétne 

k otázke periférnych oblastí kraja nevyjadruje, čo je zvláštne vzhľadom k faktu, že je to 

dokument od ktorého sa odvíjajú všetky ostatné krajské plánovacie dokumenty.  

Vymedzenie ďalšieho periférneho typu existujúceho na území Košického kraja 

nachádzame vo výskume subjektívne vnímanej chudoby a sociálneho vylúčenia 

autorského dua Rochovská, Horňák (2008, v Džupinová, Halás, Horňák a kol. 2008), 

ktorý je zameraný na obce ležiace na tzv. vnútornej periférii, ktorá je vnímaná ako 

územie neležiace pri štátnych hraniciach, no svojou polohou voči významným sídelno-

hospodárskym centrám a dôležitým dopravným líniám sa javí ako marginálne.  

Halás (2008) ako i Džupinová, Halás, Horňák a kol. (2008) zhodne tvrdia, že 

v periférnych regiónoch pozorujeme proces tzv. kruhovej kumulatívnej kauzality, kedy 

sa napr. na nepriaznivú demografickú štruktúru nabaľuje zhoršenie sociálnych 

a ekonomických ukazovateľov, čo následne spôsobí selektívnu emigráciu a ďalšie 

zhoršenie demografických ukazovateľov. Preto je regiónov, ktoré by vykazovali 

zhoršenie iba u jednej skupiny ukazovateľov málo. Z toho vyplýva, že regióny ktoré sú 

vyčlenené ako periférne z pohľadu jednej charakteristiky nám spravidla budú figurovať 

ako periférne i z pohľadu iných charakteristík. Na základe kumulácie sociálnych, 

ekonomických, demografických a iných problémov spomínaní autori vymedzujú tri 

typy periférií, ktoré zasahujú územne do Košického kraja a to: plošne veľké územia 

periférnych regiónov južnej časti stredného Slovenska, vnútorné periférie menšej 

rozlohy a prihraničné periférie východného Slovenska (obr. č. 5).   
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Na území Košického kraja je teda na základe rozboru dostupných prác možné 

identifikovať rozdielne typy periférnych území. Vo všeobecnosti môžeme periférie 

Košického kraja rozdeliť na vnútorné a vonkajšie prihraničné periférie. Vnútorné 

periférie sa najčastejšie nachádzajú v blízkosti prírodnej bariéry rozvoja (najmä 

v pohoriach a v malých horských dolinách), čo súvisí i s ich odľahlosťou od hlavných 

dopravných línií. Vonkajšie prihraničné periférie sú zas charakteristické existenciou 

umelej bariéry rozvoja, ktorou je štátna hranica.  

 

3.2 Problémové typy periférnych území Košického kraja z pohľadu kvality 

sociálneho a ľudského kapitálu  

 

Hodnoteniu územnej diferenciácie Košického kraja sa v rámci hodnotenia celého 

Slovenska venovalo viacero autorov (Falťan, Pašiak 2004; Gajdoš 2005; Murgaš 2008; 

Poláčková, Potomová 2010), no prakticky všetci k nemu pristupovali len v rámci 

sledovania diferenciácie za celé územie Slovenska. Tento fakt by sám o sebe 

nepredstavoval žiaden problém, no práve z dôvodu obsiahnutia rozsiahleho územia 

Slovenska sú autori nútení pristúpiť k analýzam na úrovni väčších územných jednotiek, 

väčšinou okresov ustanovených roku 1996. Hodnotenie regionálnej diferenciácie na 

úrovni okresov má svoje úskalia, najmä však ich nehomogénnosť a často i absentujúcu 

integritu ich územia (Sloboda 2006). Tento prístup je dnes najrelevantnejčí najmä 

z dôvodu existencie širokej dátovej základne na tejto merítkovej úrovni. Pre náš výskum 

by však bola prínosnejšia skôr práca, ktorá by diferenciáciu v kraji hodnotila za 

jednotky subregionálne či rovno za obce, na ktorých rozvoj sme zameraní. 

Je treba ešte dodať, že pri štúdiu literatúry aplikovateľnej pre potreby územnej 

diferenciácie Košického kraja z hľadiska sociálneho a ľudského kapitálu sme narazili 

ešte na jeden problém. Zistili sme, že územná diferenciácia kvality sociálneho 

a ľudského kapitálu je v týchto prácach väčšinou hodnotená iba ako doplnok ku 

diferenciácii založenej na iných prístupoch, prevažne ekonomického charakteru. Autori 

sa inak povedané snažia pri vymedzovaní periférií obsiahnuť problém periférnosti 

komplexne. Vzhľadom k tomu, že naša práca je orientovaná konkrétne na výskum 

ľudského a sociálneho kapitálu u starostov, snaha o podobnú komplexnosť pri 
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vymedzovaní typov periférnych území nemá zmysel. Na tieto dva problémy teda 

musíme pri využívaní poznatkov nižšie uvedených prác brať ohľad.  

 

Čo sa týka samotných východísk našej diferenciácie kraja je nutné spomenúť 

predovšetkým štyri práce, v ktorých autori v rámci Košického kraja vymedzili 

problémové resp. periférne oblasti vzhľadom ku kvalite sociálneho alebo ľudského 

kapitálu v nich. Prvé tri pracujú s okresmi (Gajdoš 2005, Murgaš 2008, Falťan, Pašiak 

2004), Halás (2008) pracuje na lokálnej úrovni, s obcami.  

Gajdoš (2005) pracoval s celým územím Slovenska, ktoré za pomoci 

štatistických metód, najmä faktorovej a zhlukovej analýzy, diferencoval na kontinuum 8 

regionálnych typov. Základný analytický rámec typológie tvorilo 11 faktorov sýtených 

veľkým rozsahom indikátorov. Štyri z nich sa vzťahovali k ľudskému alebo sociálnemu 

kapitálu, konkrétne to boli faktory: sociálna situácia, vzdelanostný potenciál, pohyb 

obyvateľstva a populačná situácia, ktorá spája viacero populačných charakteristík 

ľudského potenciálu u jednotlivých okresov. Z ôsmich Gajdošom (2005) vymedzených 

regionálnych typov sa na území Košického kraja vyskytovali štyri. Prvý typ 

reprezentovali košické mestské okresy, ktoré vyšli z hodnotenia s pozitívnym 

zhodnotením všetkých sledovaných faktorov. Ďalší typ bol v kraji zastúpený dvoma 

okresmi – Michalovce a Spišská Nová Ves, teda okresmi, v ktorých sa nachádzajú 

sekundárne krajské centrá. Čo sa týka ľudského a sociálneho kapitálu, v týchto dvoch 

okresoch bola zistená nepriaznivá situácia v sociálnej oblasti a relatívne dobré hodnoty 

v parametroch ľudských potenciálov. Tretí a štvrtý regionálny typ reprezentujú ostatné 

okresy kraja. Tieto okresy sú charakteristické výrazne nepriaznivou situáciou, čo sa týka 

sociálneho i ľudského kapitálu, viac vidíme na obrázku č. 3. Ako výstup tejto práce 

Gajdoš (2005) poukazuje na obzvlášť zložitú situáciu v prihraničných a vidieckych 

regiónoch a dodáva, že: „V menej rozvinutých regiónoch indikujeme kombináciu vplyvu 

rôznych faktorov, ktoré vplývajú na ich stav. Ide teda o pôsobenie celého bloku faktorov 

vo vzájomnom synergickom prepojení.” Inak povedané nepriaznivú situáciu v oblastiach 

sociálneho a ľudského kapitálu je možné identifikovať v okresoch s negatívnou 

situáciou aj v oblastiach dopravnej dostupnosti, ekonomickej výkonnosti územia 

a ďalších. 
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Obrázok č. 3: Typológia okresov Košického kraja podľa Gajdoša z roku 2005 

   

 

Zdroj: Gajdoš 2005, vlastné spracovanie  

 

Ďalším autorom, ktorého hodnotenie kvality ľudského a sociálneho kapitálu 

môžeme aplikovať v okresoch Košického kraja je Murgaš (2008). V rámci ľudského 

kapitálu bral do úvahy ukazovatele ako vzdelanostná úroveň, zamestnanosť 

v kreatívnych odvetviach, výška mzdy alebo vlastníctvo osobného PC. Najhoršie 

výsledky v rámci kraja dosiahli okresy Košice-okolie a Gelnica. Sociálny kapitál bol zas 

meraný najmä ukazovateľmi jeho absencie: počet násilných trestných činov, rozvodov, 

nezamestnanosť, ale aj suma vybraná v dobročinných zbierkach. Územná diferenciácia 

takto ponímaného sociálneho kapitálu bola skôr opačná k tej, ktorú Murgaš (2008) zistil 

u ľudského kapitálu. S určitou mierou nadnesenia možno povedať, že vyššia kvalita 

ľudského kapitálu je v urbanizovanejších okresoch a sociálny kapitál je zas kvalitnejší 

vo vidieckejších okresoch. Výnimkou bol len okres Spišská Nová Ves, kde boli zistené 

pozitívne hodnoty u oboch kapitálov. Autor pristúpil k agregovaniu oboch kapitálov, 

pričom vytvoril tzv. humánny kapitál. Najnegatívnejšie hodnoty z pohľadu tohto 

kapitálu dosahoval okres Trebišov. Takto vnímaná diferenciácia územia sa síce týka 

nami sledovaných kapitálov, no o vzťahoch, kontaktoch a spolupráci medzi aktérmi 

nám toho veľa neprezradí.    

Práve spoluprácou obcí pri čerpaní európskych fondov, či iných projektoch, sa 

zaoberali vo svojom výskume Falťan a Pašiak (2004). Úroveň na akej obce 

spolupracujú podľa nich úzko závisí s ich hospodárskou a sociálnou situáciou. 
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V chudobnejších regiónoch je potreba spolupracovať oveľa silnejšia ako 

v rozvinutejších regiónoch. Iniciátormi nadväzovania vzťahov a kontaktov sú podľa 

autorov predovšetkým malé vidiecke obce, čo poukazuje na potenciál ich endogénneho 

rozvoja. Obrázok č. 4 dokumentuje územnú diferenciáciu úrovne spolupráce obcí 

v okresoch Košického kraja. Výskum Falťana a Pašiaka (2004) nám dokumentuje, že 

i pri spolupráci obcí existujú medzi okresmi výrazné územné rozdiely.  

 

Obrázok č. 4: Úroveň spolupráce obcí v rámci okresov Košického kraja podľa Faľťana 

a Pašiaka (2004) 

 

Zdroj: Felťan, Pašiak 2004, vlastné spracovanie 

 

Snahou Halása (2008) ako aj kolektívu vedeného Džupinovou, Halásom 

a Horňákom (2008) bolo diferencovať územie na úrovni nižšej ako sú okresy a keďže 

na Slovensku existuje medzi okresnou a lokálnou úrovňou vákuum, autori boli nútení 

zamerať sa na obce. Pracovali s ukazovateľmi, ktoré rozdelili do skupín nasledovne: 

ľudské zdroje (vzdelanostná a veková štruktúra, migračné pohyby), ekonomický 

potenciál (nezamestnanosť, podnikateľská aktivita, zamestnanosť v progresívnych 

službách), osobná vybavenosť (podiel obyvateľstva vlastniaceho osobný počítač, 

automobil, mobilný telefón) dostupnosť centier. V každej skupine bola za periférnu 

obec označená tá, ktorá sa nachádzala v pätine obcí s najhoršími hodnotami 

sledovaného javu. Obce, ktoré sa nachádzali v spodných pentiloch u troch alebo 

všetkých štyroch skupín boli zahrnuté do samostatnej skupiny s názvom kumulovaná 

periférnosť. Z týchto piatich skupín ukazovateľov sa na území Košického kraja 
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nachádzajú územia spadajúce do štyroch z nich (obr. č. 5). Týmto spôsobom Halás 

(2008) vymedzil tri kategórie periférnych regiónov:  

 

1. Plošne veľké územia periférnych regiónov južnej časti stredného Slovenska 

2. Vnútorné periférie menšej rozlohy 

3. Prihraničné periférie východného Slovenska 

  

Obrázok č. 5: Periférne regióny Košického kraja v roku 2008 podľa Halása  

 

 

Zdroj: Halás 2008, vlastná úprava 

  

V rámci tejto podkapitoly sme predstavili výstupy viacerých prác, ktoré 

hodnotili územnú diferenciáciu kvality sociálneho a ľudského kapitálu, za celé územie 

Slovenska. Tieto výstupy boli prispôsobené potrebám našej práce a to tak, že sme 

vytvorili prehľadné mapy znázorňujúce diferenciáciu iba v našom záujmovom území, 

ktorým je Košický kraj. Rozlišujeme dve skupiny prác. Prvá skupina prác identifikovala 

periférie na úrovni okresov. Gajdoš (2005), ktorého výskum nebol zameraný prioritne 

na nami sledované kapitály v územnej diferenciácii zohľadnil ľudský potenciál 

a sociálnu situáciu. Za najproblémovejšie označil okresy Košice-okolie, Gelnica, 

Rožňava, Trebišov a Sobrance. Murgaš (2008) potvrdil pri hodnotení kvality ľudského 

kapitálu existenciu najväčších problémov v okresoch Košice-okolie a Gelnica. 

Z pohľadu sociálneho kapitálu však považuje tieto dva okresy za priemerné až 

nadpriemerné tak ako aj okres Rožňava. Prínosom jeho práce je bezpochyby snaha 
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o agregovanie nami sledovaných kapitálov do jedného tzv. humánneho kapitálu. Z tohto 

hľadiska nám ako najproblémovejší vychádza okres Trebišov, u ktorého sa teda 

problémy s oboma kapitálmi kumulujú. Podobné charakteristiky ako Trebišov má i 

okres Sobrance. Toto zistenie je v kontraste so stavom v druhej skupine okresov:  

Košice-okolie, Gelnica a Rožňava, ktoré sú charakteristické nižšou úrovňou ľudského 

kapitálu, no lepšími výsledkami u sociálneho kapitálu. To nám potvrdzuje i Falťanom 

a Pašiakom (2004) hodnotená úroveň spolupráce obcí pri získavaní dotácií či pri 

rozvojových projektoch. Táto práca sa najviac približuje tomu, čo chceme v našom 

výskume hodnotiť v teréne na úrovni obcí. Druhá skupina autorov (Džupinová, Halás, 

Horňák a kol. 2008; Halás 2008) vyčleňuje periférne územia na úrovni obcí. Halás 

(2008) významne územne spresnil predošlé výskumy. Okrem iného potvrdil periférnosť 

z pohľadu ľudského potenciálu u okresov, ktoré vymedzili predošlí autori. Zaujímavý je 

však fakt, že v okresoch Košice-okolie, Trebišov a Gelnica identifikoval ako periférne 

iba menšie zhluky obcí. Teda vynára sa otázka, či sú kvality týchto obcí tak negatívne, 

že boli schopné ovplyvniť ukazovatele za celé okresy u predošlých výskumov. Vráťme 

sa však k vymedzeniu problémových typov území v Košickom kraji. Po dôslednom 

zvážení výsledkov dostupných prác sme sa rozhodli, z pohľadu diferenciácie kvality 

ľudského a sociálneho kapitálu, územie Košického kraja rozdeliť do dvoch typov 

periférií (obr. č. 6): 

 

1.  kompaktnejšie územie pozdĺž ukrajinsko-slovenskej hranice, zaberajúce 

východné časti okresov Trebišov, Michalovce a Sobrance. Toto územie je 

charakteristické predovšetkým kumuláciou negatívnych ukazovateľov ľudského 

potenciálu ako aj sociálneho kapitálu. Má nízku vzdelanostnú úroveň, vekovú 

štruktúru, vysokú nezamestnanosť, vysoký migračný úbytok obyvateľstva 

(Džupinová, Halás, Horňák a kol. 2008). Predstavuje najpostihnutejší typ 

problémového územia v kraji.  

2.  nekompaktné územie nachádzajúce sa na západ od hranice okresov Košice-okolie 

a Trebišov, na území južnej a západnej časti okresu Rožňava, západnej časti 

okresu Gelnica a okrajových častí okresov Spišská Nová Ves a Košice-okolie. 

Reprezentuje teda pohraničné územie i územie vo vnútri štátu. Tento typ 

problémového územia má tak isto problémy s ľudským kapitálom. Jeho výhodou 

je však relatívne kvalitný sociálny kapitál prejavujúci sa nižším indexom trestnej 
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činnosti, nižšou rozvodovosťou a najmä vyššou mierou spolupráce medzi 

obcami teda participáciou na rozvoji (Falťan, Pašiak 2004).   

 

Obrázok č. 6: Typy periférií Košického kraja z pohľadu kvality ľudského a sociálneho 

kapitálu v roku 2008 

 

 

Zdroj: autorsky vytvorené 2012  

Poznámka: mapa bola vytvorená na základe práce Halása (2008), ktorý vymedzil periférne 

územia detailnejšie ako iní autori a to na úrovni obcí. Vymedzil zhluky území s tzv. 

kumulovanou periférnosťou, ktoré v našej práci pokladáme za periférne územia Košického 

kraja. Tieto zhluky sme rozdelili do dvoch periférnych typov najmä na základe prác Faľťana 

a Pašiaka (2004), ktorí na úrovni okresov diferencovali úroveň spolupráce obcí pri získavaní 

finančných dotácií a Murgaša (2008), ktorý hodnotil rozdiely v úrovni sociálneho a ľudského 

kapitálu medzi okresmi Slovenska. 

   

3.3 Vymedzenie modelových území 

 
V tejto časti nadviažeme na predošlú podkapitolu, kde sme si vymedzili dva typy 

periférnych území kraja s rozdielnymi charakteristikami ľudského a sociálneho kapitálu. 

Ich vymedzenie na základe diskusie odbornej literatúry nám dáva predstavu o tom, aké 

rozdiely v kraji existujú. O overenie rozdielov medzi týmito typmi sa pokúsime na 

základe detailného výskumu vybraných modelových území. Ako ale tieto modelové 

územia vymedziť?  
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Modelové územia je potrebné vymedziť ako priestorovo súvislé zhluky obcí, 

pretože susedné obce sú prepojené vzájomnými vzťahmi ako napr. dochádzka do škôl, 

na poštu, do banky alebo za inými službami. V takýchto územiach existuje predpoklad, 

že susedné obce budú čeliť podobným problémom, na ktorých riešenie budú mať 

starostovia možnosť  využívať vzťahy a kontakty na iných aktérov v tomto kompaktom 

území. K overeniu tohto predpokladu, ale pristúpime až v ďalšej kapitole našej práce. 

Ak teda chceme modelové územia vymedziť ako kompaktné vzájomne prepojené 

jednotky, máme možnosť inšpirovať sa nejakou prácou, kde bolo územie kraja 

rozčlenené na jednotky na úrovni nižšej ako okresy?  

 
Na základe zmluvy medzi Úradom vlády Slovenskej republiky 

a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave bol RNDr. Vladimír 

Slavík, CSc. poverený spracovaním projektu „Analýza mikroregiónov Slovenska”. 

Cieľom tohto projektu bolo identifikovať prirodzené mikroregióny v rámci celej 

republiky, pričom do projektu nezahrnuli mestá Bratislavu a Košice. Východiskom pri 

identifikácii mikroregiónov bola dochádzka za prácou, v ďalšom kroku sa robila 

korekcia podľa dochádzky do škôl, ktorá pridala ďalšie mikroregionálne centrá. Ďalej sa 

prihliadalo na dopravné línie, obslužnosť spojmi a významným faktorom boli aj 

prírodné pomery. Po zvážení týchto faktorov kolektív pod vedením Slavíka dospel 

k identifikácii komplexných mikroregiónov podobných sieti obcí s rozšírenou 

pôsobnosťou v Česku. Slavíkov (2005) model mikroregionálnej štruktúry celkovo na 

Slovensku identifikoval 160 mikroregiónov, z toho v Košickom kraji nájdeme 18 ako 

ostatne ukazuje aj obrázok č. 7.   

Nami vybrané modelové periférne územia musia reprezentovať existujúcu 

diferenciáciu ľudského a sociálneho kapitálu, ktorú sme bližšie rozoberali v predošlej 

časti práce. Z tohto dôvodu v nasledujúcej časti pristúpime k výberu jedného 

modelového územia reprezentujúceho prvý typ problémových území a jedného 

modelového územia, ktoré bude reprezentovať druhý typ problémových území (viď obr. 

č. 6). Ďalej sme potrebovali vymedziť územia kompaktné. Tu sa nám ako 

najoptimálnejšie riešenie javilo využitie modelu Slavíkových (2005) mikroregiónov. Na 

obrázku č. 8 sme vyznačili celkom 5 Slavíkových mikroregiónov (vyznačené 

šprafovane), ktoré sa najlepšie prekrývali s dvoma typmi periférnych území z hľadiska 

kvality ľudského a sociálneho kapitálu. Vymedzili sme teda 5 potenciálnych 

modelových území. 



48 

 

Obrázok č. 7: Slavíkove mikroregióny v rámci Košického kraja 

 

Zdroj: Slavík 2005, vlastné spracovanie 

 

Obrázok č. 8: Potenciálne modelové územia 

 

 

Zdroj: autorsky vytvorené, 2012 
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Po dôslednom zvážení všetkých relevantných charakteristík u potenciálnych 

modelových území sme pristúpili ku konečnému výberu. Za modelové územie 

reprezentujúce 1. periférny typ s problémovým ľudským i sociálnym kapitálom sme 

zvolili mikroregión Čierna nad Tisou. Na rozdiel od susedného mikroregiónu Veľké 

Kapušany, mikroregión hraničí okrem Ukrajiny aj s Maďarskom. Druhým dôvodom je 

socioekonomická depresnosť tohto mikroregiónu obzvlášť postihnutého reorientáciou 

našej ekonomiky na západné trhy.  Čo sa týka výberu jedného z troch potenciálnych 

modelových území v rámci 2. periférneho typu (s kvalitnejším sociálnym kapitálom 

a problémami s ľudským kapitálom) sme prihliadli na špecifické charakteristiky okresu 

Košice-okolie, ktorý je na základe výstupov nami diskutovaných prác označovaný za 

okres s najnižšou kvalitou ľudského kapitálu, no najlepším sociálnym kapitálom. Zaujal 

nás aj fakt, že v rámci detailnejšieho výskumu kapitálov na úrovni obcí boli za periférne 

označené iba dva menšie zhluky obcí, náhodou predstavujúce dva Slavíkove 

mikroregióny (2005). Ide o Kecerovce a Turňu nad Bodvou. Vzhľadom k skutočnosti, 

že Turňa nad Bodvou leží pri hraniciach s Maďarskom, a my sa vo výskume nechceme 

orientovať výhradne na pohraničné oblasti, sme si vybrali mikroregión Kecerovce. Ten 

nás zaujal i svojou polohou v relatívnej blízkosti krajského centra – Košíc.  

 

1. mikroregión Čierna nad Tisou (obce Bačka, Biel, Boťany, Čierna, Čierna nad 

Tisou, Dobrá, Malé Trakany, Veľké Trakany).  

 

Mikroregión Čierna nad Tisou reprezentuje prvý typ periférneho územia 

vymedzeného na území Košického kraja. Na základe výstupov dostupných prác 

sa môžeme domnievať, že v ňom budú existovať problémy s kvalitou ľudského 

ako aj sociálneho kapitálu. Všetkých osem obcí mikroregiónu spadá pod okres 

Trebišov a nachádza sa v jeho juhovýchodnej časti v oblasti slovensko-

maďarsko-ukrajinského trojhraničia. V tejto súvislosti treba zdôrazniť fakt, že 

ukrajinsko-slovenská hranica má charakter umelej bariéry rozvoja a to 

vzhľadom na jej relatívnu nepriepustnosť z dôvodu vízovej povinnosti občanov 

Ukrajiny, ktorá je však do značnej miery obmedzená dohodou o malom 

pohraničnom styku medzi Ukrajinou a Slovenskom (Ministerstvo vnútra SR 

2012). V tomto území sa kumulovane prejavuje nepriaznivá vzdialenosť od 

centier. Jednak ide o územie ležiace, čo sa týka makropolohy na hranici 

Európskej únie, teda veľmi ďaleko od jej rozvojových centier. Taktiež v rámci 
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Slovenska je veľmi vzdialené od hlavného mesta Bratislavy (503 km) ale i od 

krajského centra Košíc (107 km). Rozloha mikroregiónu je 79,97 km². 

K 31.12.2010 v mikroregióne žilo 10 907 obyvateľov, čo z neho robí relatívne 

husto zaľudnené územie (136 obyv./km²) (pozri prílohu č. 1). Z hľadiska 

vekovej štruktúry obyvateľstva (príloha č. 2) má mikroregión Čierna nad Tisou 

v porovnaní so slovenským priemerom takmer zhodné hodnoty. Nevýrazne 

slovenský priemer mikroregión prevyšuje v podiele predproduktívnej 

a poproduktívnej zložky. Podiel obyvateľstva slovenskej národnosti je oproti 

celoštátnemu priemeru výrazne nižší (iba 20,3 %). Naopak podiel maďarskej 

národnosti prevyšuje priemer SR takmer desaťnásobne (73 %). Rómsku 

národnosť priznalo, ako uvádzajú najnovšie dostupné údaje Štatistického úradu 

SR zo sčítania roku 2001, 5,2 % obyvateľov mikroregiónu (príloha č. 4). Za 

relatívne presnejšie údaje možno považovať dáta pochádzajúce z obecných 

štatistík dotknutých obcí mikroregiónu, zozbierané v rámci projektu „Atlas 

rómskych komunít 2009”. Tieto dáta ukazujú, že skutočný podiel rómskeho 

obyvateľstva sa v súčasnosti pohybuje niekde okolo 18-tich percent. Títo 

Rómovia žijú integrovane medzi ostatným obyvateľstvom jednotlivých obcí 

(Atlas rómskych komunít 2009). Vo vzdelanostnej štruktúre mikroregiónu 

prevláda s 34,6 % skupina obyvateľov so základným vzdelaním. Počet 

obyvateľov bez vzdelania (0,5 %) je na druhej strane pod slovenským 

priemerom z roku 2009 (1,4 %) čo je pozitívne. Početnosť stredoškolsky 

vzdelaných je zhruba v slovenskom priemere, no nízky je podiel vysokoškolsky 

vzdelaných obyvateľov len 4,4 % (priemer SR je pritom 10,4 %) (príloha č. 5). 

Mikroregión zápasí s relatívne vysokou mierou nezamestnanosti, ktorá sa dnes 

(2011) pohybuje okolo 33 %. Populačný prírastok je v rámci obcí výrazne 

diferencovaný. Zatiaľ čo väčšina obcí zaznamenala v posledných 20 rokov 

relatívny prírastok obyvateľstva, obce Čierna nad Tisou a  Čierna zaznamenali 

výrazný úbytok, čo sa prejavilo takmer neutrálnymi hodnotami za celý 

mikroregión (príloha č. 1). Mikroregión Čierna nad Tisou je technickou 

infraštruktúrou vybavený relatívne dostatočne (príloha č. 7). Na vodovod sú 

pripojené všetky obce mikroregiónu. Kanalizáciu majú 2 a plyn až 7 z ôsmich 

obcí. Ako môžeme vidieť v prílohe č. 12 finančné zdravie obcí mikroregiónu 

Čierna nad Tisou je pomerne diferencované. Zatiaľ čo obce Boťany a Čierna sa 

z hľadiska metodiky INEKO nachádzajú v najlepších číslach, obec Malé 
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Trakany dosahuje zlé hodnoty finančného zdravia. Sídelná štruktúra 

mikroregiónu je charakteristická prevahou stredných a väčších obcí, pričom ani 

jedna obec nemá pod 400 obyvateľov. Päť obcí má nad 1 200 obyvateľov 

a samotné mesto Čierna nad Tisou má 3 900 obyvateľov (príloha č. 1). Všetky 

obce mikroregiónu sú združené v rámci združenia obcí Trojhraničie, ktorého 

predsedom je starosta obce Veľké Trakany. Združenie sa orientuje na aktivity 

v oblasti ochrany životného prostredia, sociálnych vecí, rozvoja dopravy, 

školstva, kultúry a cestovného ruchu. Združenie obcí Trojhraničie je zas členom 

Združenia miest a obcí Medzibodrodžia, ktoré integruje väčší počet malých 

a často vzájomne sa prekrývajúcich mikroregionálnych združení obcí južnej 

časti okresu Trebišov (VÚC KE 2012). Územie Východoslovenskej nížiny, na 

ktorej mikroregión leží tradične patrilo k výrazne agrárnym, hospodársky slabo 

rozvinutým oblastiam. Významným zamestnávateľom bol železničný uzol 

v Čiernej nad Tisou, ktorý sa v minulosti podieľal na zamestnanosti až 32 

percentami. Evidentný úpadok poľnohospodárstva (z pôvodných 60 % 

zamestnáva dnes len 2 % obyvateľov) ako aj priemyselnej výroby spôsobil, že 

mikroregión možno zaradiť k oblastiam, v ktorých proces transformácie a s ňou 

súvisiacej reštrukturalizácie hospodárstva nebol úspešný (VÚC KE 2012). 

Hlavnými problémami mikroregiónu sú teda nezamestnanosť, nedostatok 

pracovných príležitostí a s tým súvisiaci vyšší populačný úbytok 

kvalifikovaného obyvateľstva do väčších miest alebo do zahraničia (VÚC KE 

2012).   

 

2. mikroregión Kecerovce (Boliarov, Bunetice, Herľany, Kecerovce, Kecerovský 

Lipovec, Mudrovce, Opiná, Rankovce, Vtáčkovce).  

 

Mikroregión Kecerovce zas reprezentuje druhý periférny typ, u ktorého možno 

na základe dostupnej literatúry predpokladať problémy s kvalitou ľudského 

kapitálu. Na druhej strane je však po stránke sociálneho kapitálu, v porovnaní 

s ostatnými perifériami Košického kraja, kvalitatívne vyššie. Mikroregión je 

tvorený 9 obcami ležiacimi v severovýchodnom cípe okresu Košice-okolie. 

Z východu je mikroregión ohraničený bariérou Slanských vrchov, z juhu na 

sever však mikroregiónom prechádza rozvojová os 1. stupňa kopírujúca diaľnicu 

spájajúca mestá Košice (vzdialené 25 km) a Prešov (vzdialený 41 km). Od 
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hlavného mesta SR je mikroregión vzdialený až 430 km. Mikroregión má 

rozlohu 93,55 km². K 31.12.2010 v ňom žilo 6 207 obyvateľov. Ide teda 

o územie relatívne riedko osídlené (66 obyv./km²). Čo sa týka vekovej štruktúry 

obyvateľstva (príloha č. 3) mikroregión Kecerovce má v porovnaní so 

slovenským priemerom extrémne vysoký podiel predproduktívnej vekovej 

zložky do 14 rokov. Ostatné vekové zložky sú na druhej strane výrazne 

podpriemerné. To do veľkej miery súvisí s vysokou pôrodnosťou u rómskeho 

obyvateľstva, ktoré tvorí podľa oficiálnych zdrojov Štatistického úradu SR 38,5 

% obyvateľstva. Podľa informácií, ktoré nám poskytli samotné obecné úrady 

sme však podiel rómskeho obyvateľstva vyčíslili až na vyše 75 %, pričom 

neustále narastá. Rómovia žijú na území mikroregiónu prevažne separovane od 

ostatného obyvateľstva, v osadách. Obyvateľstvo hlásiace sa ku slovenskej 

národnosti predstavuje 60,7 % celkovej populácie. Ostatné národnosti sú 

zastúpené nevýznamne. Na základe porovnania starších štatistík s novšími sa 

dozvedáme o fenoméne, ktorým je uvádzanie odlišnej národnosti pri 

jednotlivých sčítaniach obyvateľstva a to najmä u rómskeho obyvateľstva 

v menších obciach (príloha č. 4). Mikroregión Kecerovce je charakteristický 

extrémne vysokým podielom obyvateľov bez vzdelania (až 20 %), čo je podľa 

dokumentov KSK spôsobené pravdepodobne vysokým podielom rómskeho 

etnika. Ostatné vzdelanostné skupiny majú na vzdelanostnej štruktúre vzhľadom 

k očakávaným hodnotám za SR nižšie percentuálne podiely, pričom najviac je 

v mikroregióne obyvateľov so základným vzdelaním (26 %). Výrazne 

podpriemerne sú v populácii mikroregiónu zastúpení vysokoškolsky vzdelaní 

obyvatelia (len 4 % k priemeru SR 10,4 v roku 2009) (príloha č. 6). Miera 

evidovanej nezamestnanosti v mikroregióne dosahuje v slovenskom porovnaní 

extrémne hodnoty. Presahuje  61 % a nad 70 % sa dlhodobo pohybuje v obciach 

Vtáčkovce a Kecerovce (príloha č. 1). Za posledných 20 rokov narástol počet 

obyvateľov mikroregiónu takmer o jednu tretinu. Najväčšie populačné prírastky 

boli zaznamenané v obciach s vyšším podielom rómskeho etnika (príloha č. 1). 

Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja mnohých obcí uvádzajú, že na 

tomto fakte mala hlavný podiel skutočnosť, že počet rómskeho obyvateľstva sa 

za posledných 20 rokov strojnásobil. Čo sa týka technickej infraštruktúry, 

mikroregión Kecerovce je ňou vybavený slabo (príloha č. 8). Vodovodom sú 

vybavené 3 z deviatich obcí, kanalizáciu má iba obec Kecerovce, plyn nemá 
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žiadna obec. Obce v kecerovskom mikroregióne vykazujú podľa metodiky 

INEKO prevažne výborné výsledky finančného zdravia, čo je z hľadiska 

kompetentnosti samosprávy riadiť obec veľmi pozitívne (príloha č. 12). 

V sídelnej štruktúre prevládajú malé a menšie obce s počtom obyvateľov do 300 

obyvateľov. Obec Kecerovce s 3 040 obyvateľmi má takmer polovičný podiel na 

populácii celého modelového územia (príloha č. 1). Z hľadiska 

mikroregionálnych združení v mikroregióne fungujú tri združenia a to 

Kecerovský mikroregión, Olšavský mikroregión a združenie obcí Ekológ Olšava 

(VÚC KE 2012). Do združenia obcí Kecerovský mikroregión patrí 7 obcí 

mikroregiónu. Zvyšné 2 obce (Rankovce a Herľany) zas patria pod združenie 

obcí Olšavský mikroregión. Obe tieto mikroregióny vzájomne spolupracujú 

v rámci združenia obcí Ekológ Olšava, ale najmä v rámci združenia MAS OKO, 

koordinujúceho aktivitu nielen samospráv obcí ale i iných členských subjektov. 

K hlavným problémom mikroregiónu patrí vysoký počet obyvateľov bez 

vzdelania a s iba základným vzdelaním. S tým súvisí vysoká miera evidovanej 

nezamestnanosti a to najmä u rómskeho etnika, ktoré žije v segregovaných 

častiach obcí, väčšinou v nevyhovujúcich hygienických podmienkach, čo vedie 

ku zhoršeniu zdravotného stavu obyvateľstva  (VÚC KE 2012). Problémom je 

i nevyhovujúca úroveň vybavenosti technickou infraštruktúrou.  

  

Tabuľka č. 2: Porovnanie vybraných charakteristík oboch modelových území  

 mikroregión Čierna n./Tisou mikroregión Kecerovce 

Počet obcí (2012) 8 9 

Poloha v rámci Slovenska pohraničie vnútrozemie 

Poloha vzhľadom ku 

rozvojovým osám a pólom 

rozvoja 

v tesnej blízkosti rozvojovej 

osi 1. stupňa 

na rozvojovej ose 3. 

stupňa 

FG charakter územia nížina pahorkatina 

Rozloha 79,97 km² 93,55 km² 

Počet obyvateľov  

(k 31.12.2010) 
10 907 6 207 
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Hustota zaľudnenia (k 

31.12.2010) v porovnaní so SR 

nadpriemerná  

 136 obyv./km² 

výrazne podpriemerná  

66 obyv./km² 

Veková štruktúra obyvateľstva k 

31.12.2010 

0-14 17 %, 15-59 66 %, 60 

a viac 17 % 

0-14 34 %, 15-59 57 

%, 60 a viac 9 % 

Národnostná štruktúra 

obyvateľstva (2001) 

slov. 20,3 %, maď. 73 %, 

róm. 5,2 % (18 %)¹, 

 iná 1,5 % 

slov. 60,7 %, maď. 

0,06%, róm. 38,5 % 

(75 %)¹, iná 0,7 % 

Vzdelanostná štruktúra 

obyvateľstva nad 16 rokov 

(2009) 

zákl. – 34,6 %,  

odb. bez mat. – 32,3 %,  

odb. s mat. – 27,5 %,  

vš. – 4,4 %, bez – 0,5 %,  

nezist. – 0,7 % 

zákl. – 26 %,  

odb. bez mat. – 23,2 %,  

odb. s mat. – 22,4 %,  

vš. – 4 %, bez – 20 %, 

nezist. – 4,4 % 

Nezamestnanosť k 31.12.2010 33,1 % 61,7 % 

Populačný prírastok/ úbytok 

medzi rokmi 1991 a 2010 
+ 58 obyvateľov + 2 123 obyvateľov 

Technická infraštruktúra 

vodovod: 3/9 obcí 

kanalizácia: 1/9 obcí 

plyn: 0/9 obcí 

vodovod: 8/8 obcí 

kanalizácia: 2/8 obcí 

plyn: 7/8 obcí 

Finančné zdravie obcí  

(2008 - 2011) 

výborné (2 obce),  

dobré (2 obce), dostatočné       

(2 obce), nedostatočné (1 obec), 

zlé (1 obec) 

výborné (6 obcí),  

dobré (2 obce), 

dostatočné (1 obec) 

Sídelná štruktúra k 31.12.2010 

prevaha malých obcí do 200 

obyv., v centre žije takmer 

polovica obyv. mikroregiónu 

iba obce väčšie ako 400 

obyv., väčšina obcí má 

nad 1200 obyv.  

Príslušnosť k okresu  Trebišov Košice-okolie 

Počet mikroregionálnych 

zväzkov obcí 
2 4 

Problémy 

vysoká miera nezamestnanosti, 

nedostatok pracovných 

príležitostí,  selektívna migrácia 

kvalifikovaných pracovných síl 

vysoká miera 

nezamestnanosti, 

nedostatok pracovných 

príležitostí, vyšší počet 

neprispôsobivých 

obyvateľov 

Zdroj: Štatistický úrad SR, VÚC KE, INEKO, PHSR KK, vlastné spracovanie 2012 
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Poznámka: ¹ - údaje z neoficiálnej štatistiky obecných úradov zhrnuté v Atlase rómskych 

komunít 2009. FG – fyzicko-geografický; slov. – slovenská; maď. - maďarská; róm. - rómska; 

zákl. – základné; odb. bez mat. – odborné bez maturity; odb. s mat. – odborné s maturitou; vš. – 

vysokoškolské (bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorské) ; nezist. – nezistené.   

 

Ak by sme chceli zhrnúť poznatky získané predchádzajúcou analýzou oboch 

modelových mikroregiónov (tab. č. 2), tak z hľadiska polohy, mikroregión Kecerovce 

má relatívne výhodnejšiu polohu v rámci Slovenska a tak isto výhodou je, že leží 

v blízkosti krajského centra Košíc na rozvojovej osi 1. stupňa. Mikroregión Čierna nad 

Tisou sa nachádza na otvorenej nížine, ktorá je z východu a juhu rozdelená štátnou 

hranicou, naopak Kecerovce ležia vo vnútri štátneho územia s prírodnou bariérou 

Slanských vrchov na východe. Modelový mikroregión Čierna nad Tisou je z hľadiska 

rozlohy menší, no jeho populácia je v porovnaní s Kecerovským mikroregiónom väčšia, 

z čoho vyplýva i vyššia hustota zaľudnenia. Mikroregióny sa výrazne líšia i z pohľadu 

štruktúry obyvateľstva. Mikroregión Kecerovce má relatívne mladšie obyvateľstvo 

s vysokým podielom rómskeho etnika, ktorého extrémne vysoké percento je bez 

vzdelania (až 20 %). Mikroregión má taktiež vysoký prirodzený prírastok obyvateľstva. 

Modelové územie Čierna nad Tisou má zas vyšší podiel obyvateľstva v produktívnom 

a poproduktívnom veku a nízky prirodzený prírastok, pričom sú vo vybraných obciach 

(najmä však v meste Čierna nad Tisou) zaznamenané medziročné populačné úbytky. 

Väčšinu obyvateľov tvoria Maďari, výrazne však rastie podiel rómskeho obyvateľstva, 

ktoré dnes tvorí 18 % obyvateľov. V oboch mikroregiónoch je najpočetnejšou skupinou 

obyvateľstvo so základným vzdelaním, taktiež obe majú zhodne nízke podiely 

vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov. Nezamestnanosť je nad slovenským priemerom 

v oboch mikroregiónoch. Jej konkrétne hodnoty sú u mikroregiónu Čierna nad Tisou 

vysoké, u Keceroviec dokonca extrémne vysoké. Technická infraštruktúra je 

vybudovaná vo všeobecnosti v mikroregióne Čierna nad Tisou na vyššej úrovni ako 

v mikroregióne Kecerovce. Na vodovod sú tu pripojené všetky obce, pokiaľ 

v Kecerovciach len tretina z nich. Kanalizáciu nemá vybudovanú väčšina obcí ako 

v jednom, tak i v druhom mikroregióne. Rozvodnou sieťou plynu je v mikroregióne 

Čierna nad Tisou vybavených až 7 z ôsmich obcí zatiaľ čo v mikroregióne Keceroviec 

žiadna. Z pohľadu finančného zdravia obcí, (INEKO, 2012) sú obce mikroregiónu 

Kecerovce hodnotené ako finančne zdravé, zatiaľ čo výsledky obcí mikroregiónu Čierna 

nad Tisou sú výraznejšie diferencované. Niektoré obce tohto mikroregiónu (Malé 
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Trakany, Dobrá) vykazujú problematické hodnoty tohto indexu. Čo sa týka sídelnej 

štruktúry v mikroregióne Kecerovce prevládajú malé a menšie obce s počtom 

obyvateľov do 200, naopak v mikroregióne Čierna nad Tisou je prevaha väčších obcí 

nad 1 200 obyvateľov. Obce modelového mikroregiónu Kecerovce sú združené 

v štyroch mikroregionálnych združeniach, čo je viac ako u obcí mikroregiónu Čierna 

nad Tisou.  

 

Vykonaním analýzy vnútorných charakteristík oboch modelových území sme 

mimo iného dostupnými štatistickými údajmi overili relevantnosť výstupov odbornej 

literatúry. Máme pri tom na mysli fakt, že modelové územia sú skutočne periférne 

a existujú v nich problémy socioekonomického charakteru ako i problémy s ľudským 

kapitálom u obyvateľstva. Aká je však úroveň sociálneho kapitálu v modelových 

mikroregiónoch, prípadne akú úroveň dosahuje ľudský kapitál samotných starostov 

dotknutých obcí sa nám rozborom sekundárnych dát zistiť nepodarilo. Práve preto sme 

nútení v nadväznosti na analýzu mikroregiónov Kecerovce a Čierna nad Tisou, pristúpiť 

v ďalšej kapitole našej práce ku výskumu realizovanému prostredníctvom terénneho 

šetrenia. Toto šetrenie nám zo subjektívneho pohľadu starostov pomôže jednak overiť 

hlavné problémy obcí, ďalej odhalí s akými aktérmi starostovia spolupracujú pri riešení 

týchto problémov, aká je ich angažovanosť pri rozvoji obcí a konečne zistí, ako vnímajú 

úroveň sociálneho a ľudského kapitálu v obciach samotní starostovia.  
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4 ROLA STAROSTOV V ROZVOJI PERIFÉRNYCH 

MIKROREGIÓNOV ČIERNA NAD TISOU A KECEROVCE 

 
V tejto kapitole nadviažeme na analýzu modelových mikroregiónov, ktorú sme 

zaradili ako výstup predošlej kapitoly. Túto analýzu sme vykonali na základe rozboru 

všetkých dostupných relevantných sekundárnych zdrojov informácií. Jej výsledky nám 

naznačili existenciu určitých vážnych problémov v oboch modelových územiach. 

Úlohou tejto kapitoly bude zistiť, či tieto potenciálne problémy rozvoja vnímajú 

i samotní starostovia dotknutých obcí a zhodnotiť, či sú schopní adekvátne reagovať na 

ich existenciu a riešiť ich využívaním kontaktov, vzťahov a spolupráce s inými aktérmi 

rozvoja. K naplneniu tejto úlohy pristúpime vykonaním terénnych šetrení medzi 

samotnými starostami obcí v modelových mikroregiónoch (celkom 17 starostov). 

Terénne šetrenie považujeme za nevyhnutný krok, pretože charakter informácií, ktoré 

chceme šetrením zhromaždiť nie je zisťovaný žiadnym iným dostupným zdrojom, z 

ktorého by sme mohli čerpať. Pri terénnych šetreniach využijeme metódu riadených 

rozhovorov so starostami, ktorých subjektívny pohľad na problematiku regionálneho 

rozvoja v konkrétnom území nám poslúži ako cenný zdroj informácií.  

 

4.1 Terénne šetrenie 

 
Terénne šetrenie sa, ako sme už povedali, uskutočnilo formou riadených 

rozhovorov so starostami obcí, ktoré boli realizované v mesiacoch jún a júl roku 2012. 

Riadený rozhovor sa vždy uskutočnil po telefonickej dohode so starostom danej obce na 

obecnom úrade.  

Hlavnou inšpiráciou pri zostavovaní otázok pre riadený rozhovor boli práce 

Brozmanovej Gregorovej (2005) analyzujúcej sociálne siete banskobystrickej mestskej 

časti Sásová, Pilečka (2006) analyzujúceho problémy rozvoja periférnych oblastí 

českého pohraničia a Vazačovej (2010) zaoberajúcej sa rolou endogénnych zdrojov 

v rozvoji obcí v oblastiach vnútornej periférie Česka. Vzor formulára, ktorý bol použitý 

pri rozhovoroch so starostami je možné vidieť v prílohe č. 13.  

Osnovu riadeného rozhovoru so starostami obcí tvorí 11 hlavných a 6 krátkych 

dopľujúcich otázok. Našou snahou bolo, ponúknuť starostom možnosť odpovedať 
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v škále nami preddefinovaných vzorových odpovedí, čo nám v konečnom dôsledku 

uľahčilo prácu s vyhodnocovaním vyplnených hárkov. Pri komplexnejších otázkach 

a otázkach, ktoré obsahovali ďalšie doplňujúce podotázky (konkrétne u otázok 1, 2, 4, 

9), sme teda najskôr starostom predčítali otázku a potom sme im vysvetlili, ako 

postupovať pri vyplňovaní následne predloženého hárku.  

V prvej otázke sa mali starostovia zo svojho uhla pohľadu zaujať postoj 

problémom ich obce. Celkovo sa starostovia mohli vyjadriť k vážnosti každého z 11 

preddefinovaných problémov, zistených štúdiom sekundárnych zdrojov informácií 

doplnených problémami najčastejšie sa vyskytujúcimi vo výsledkoch prác, z ktorých 

sme pri tvorbe osnovy riadeného rozhovoru čerpali. Ak starostovia považovali za 

dôležité upozorniť na iný významný problém obce, ktorý nebol v nami predloženom 

hárku zaradený, mohli tak urobiť v rámci poslednej kolonky s názvom „iný problém”. 

Vážnosť konkrétneho problému mali starostovia možnosť ohodnotiť na stupnici od 0 – 

problém sa v obci nevyskytuje po 4 – najväčší problém pre obec. Vo výslednej tabuľke 

najvážnejších problémov jednotlivých mikroregiónov (tab. č. 5) sme poradie 

najvážnejších problémov vytvorili tak, že sme u konkrétneho mikroregiónu sčítali 

všetky známkové hodnotenia starostov a následne sme ich vydelili počtom všetkých 

obcí v mikroregióne. Výsledná hodnota mohla byť v rozmedzí od 0 do 4,00, pričom 0 

znamená, že sa problém v obci podľa starostu nevyskytuje a naopak priemerná známka 

4 by znamenala, že všetci starostovia pokladajú daný problém za najvážnejší pre ich 

obec. 

Otázky č. 2, 3 a 4 boli zamerané na spoluprácu s hlavnými aktérmi regionálneho 

rozvoja. Skupina týchto troch otázok poslúži naplneniu čiastkového cieľa našej práce, 

ktorým je zhodnotiť a porovnať úroveň interakcie starostov s ostatnými aktérmi 

regionálneho rozvoja. V nadväznosti na podkapitolu 2.3 o role sociálneho a ľudského 

kapitálu v rozvoji území sme od starostov dotknutých obcí v otázke č. 2 zisťovali, že 

s akými aktérmi nadviazali starostovia aktívne vzťahy pri riešení nimi označených 

najvážnejších problémov obce, resp. či vôbec s niekým pri riešení týchto problémov 

spolupracujú. Starostovia si mohli vybrať ľubovoľný počet z dvanástich 

preddefinovaných aktérov. Opäť sme im dali možnosť doplniť do hárku aktéra, ktorý 

v rámci predpísaných možností nefiguroval, no starosta ho považoval za významného. 

Aktérov sme rozdeľovali do dvoch skupín: lokálnych aktérov a tzv. nadlokálnych 

aktérov (aktérov pôsobiacich mimo územia obce). Treťou otázkou sme sa starostov 

pýtali, na to či sa počas ich funkčného obdobia pokúsili nadviazať spoluprácu, no táto 
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snaha skončila neúspechom, prípadne sa neosvedčila. Samozrejme sme chceli, aby sa 

hlavní predstavitelia obcí stručne vyjadrili i k dôvodom neúspechu tejto spolupráce. 

V poslednej otázke tohto bloku (otázke č. 4) sme upriamili pozornosť na spoluprácu 

starostov s predstaviteľmi okolitých obcí, v rámci príslušných mikroregiónov. Od 

starostov sme požadovali, aby charakterizovali vzťah s týmito predstaviteľmi ich 

mikroregiónov v kontinuu od aktívnej spolupráce až po konfliktný vzťah (viď. osnova 

riadeného rozhovoru v prílohe č. 13). 

Blok otázok č. 5 - 8 je zameraný na zhodnotenie angažovanosti a participácie 

starostu na miestnom rozvoji, čo je ďalším čiastkovým cieľom tejto práce. Tento cieľ 

sme naplnili jednak prostredníctvom otázok s objektívnym charakterom odpovede 

(otázky č. 5 a 6), kde sme sa starostov pýtali, či vo svojom funkčnom období iniciovali 

nejaké rozvojové projekty resp. či dali podnet, ktorý viedol k zažiadaniu o dotáciu od 

štátnych príp. európskych inštitúcií určenú na rozvojové projekty v obci. Na ďalšie dve 

otázky tohto bloku (otázky č. 7 a 8) sa dalo odpovedať jedine subjektívne, z pohľadu 

starostov. Starostov sme sa v otázke č. 7 pýtali na subjektívny názor na význam 

kontaktov a vzťahov s významnými aktérmi regionálneho rozvoja pre rozvoj ich obce. 

Otázka č. 8 zisťuje, ako starostovia hodnotia svoju angažovanosť a iniciatívu v oblasti 

rozvoja obce. Pri týchto dvoch otázkach sa mohli starostovia vyjadriť v rámci školskej 

škály, kde 1 znamená žiaden vplyv príp. slabá angažovanosť a 5 naopak veľký vplyv 

príp. vysoká angažovanosť. 

Otázky č. 9, 10 a 11 boli starostom položené za účelom subjektívne zhodnotiť 

úroveň ľudského a sociálneho kapitálu v ich obci. Pri konštrukcii tohto bloku otázok sa 

opäť odvolávame na podkapitolu 2.3 o role sociálneho a ľudského kapitálu v rozvoji 

území, kde uvádzame, že individuálny ľudský kapitál má zásadný vplyv na kvalitu 

skupinového sociálneho kapitálu a tým pádom aj na regionálny rozvoj. V tomto duchu 

sme pristúpili i k tvorbe otázok, ktoré sme položili starostom. Deviatu otázku tvorilo 

päť podotázok, na ktoré mali starostovia za úlohu odpovedať v rámci škály 0 až 3. 

V rámci týchto piatich podotázok mali hlavní predstavitelia obcí zhodnotiť úroveň 

participácie obyvateľstva na dianí v obci, angažovanosť obyvateľov na rozvoji obce, 

aktivitu obecného zastupiteľstva, sociálnu klímu v obci a združovanie obyvateľstva 

v rámci rôznych dobrovoľných spolkov. Na otázku č. 9 nadväzuje otázka č. 10, kde sme 

sa starostov pýtali, či si myslia, že občania obce sú spokojní s ich pôsobením vo funkcii. 

Otázku č. 11 sme starostom položili kvôli tomu, aby sme zistili, či sú v ich obci schopní 
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identifikovať niekoho, kto by v budúcnosti mohol zodpovedne vykonávať funkciu 

starostu.  

Na záver rozhovoru sme starostom položili 5 jednoduchých doplňujúcich 

otázok, v ktorých nás zaujímal vek, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, počet rokov vo 

funkcii, percentuálny zisk pri posledných komunálnych voľbách a ich politická 

príslušnosť. Ešte pre doplnenie, otázku týkajúcu sa pohlavia starostov sme starostom 

nekládli, vyplnili sme ju samostatne. V otázke týkajúcej sa veku sme najmä z etických 

dôvodov od starostov nevyžadovali udanie ich presného veku, no stačilo nám, aby sa 

priradili do jednej z vytvorených  kategórií. Tak isto nám pri vzdelaní starostov stačilo, 

aby sa zaradili do jednej zo 4 vytvorených kategórií.  

 

4.2 Zhrnutie výsledkov terénneho šetrenia 

 

V tejto podkapitole pristúpime k  vyhodnoteniu našich rozhovorov so starostami 

všetkých dotknutých obcí. Výstupy týchto rozhovorov sme v nasledujúcom texte 

zoradili v poradí, v akom sme ich starostom oboch modelových území kládli, s jediným 

rozdielom, a to tým že blok doplňujúcich otázok informačného charakteru uverejňujeme 

na úvod nášho rozboru. Výstupy jednotlivých otázok sú tvorené textovou časťou, ktorá 

je často doplnená prehľadnými tabuľkovými či mapovými výstupmi. Tieto výstupy sú 

v nasledujúcom texte radené vždy v rovnakom poradí. Konkrétne ako prvý radíme vždy 

výstup reprezentujúci obce ležiace v prvom mikroregióne, ktorým bola Čierna nad 

Tisou, pod ním sa nachádza výstup za obce spadajúce do druhého mikroregiónu 

Kecerovce. Tento spôsob sme zvolili najmä kvôli tomu, aby sa čitateľ v týchto 

výstupoch jednoduchšie orientoval a taktiež, aby mal možnosť už na prvý pohľad 

porovnať tieto mikroregióny. V textových častiach jednotlivých výstupov popisujeme 

zaujímavé konfigurácie zistené rozhovormi so starostami, ktoré sú porovnávané jednak 

so skutočnosťami zistenými rozborom sekundárnych zdrojov informácií a jednak medzi 

jednotlivými modelovými územiami navzájom. Budeme sledovať ako sa od seba líšia 

odpovede starostov obcí našich dvoch modelových mikroregiónov, reprezentujúcich 

dve periférne typy s rozdielnymi kvalitami sociálneho kapitálu. Tým sa nám podarí 

naplniť jeden z hlavných cieľov našej práce, ktorým je zistiť, či v Košickom kraji 

existuje vzťah medzi typom periférneho územia a kvalitou nami sledovaných zložiek 

sociálneho a ľudského kapitálu u jednotlivých obcí.  



61 

 

Začneme vyhodnotením výsledkov bloku posledných šiestich otázok, v rámci 

ktorého sme sa snažili zmapovať personálnu a politickú vybavenosť starostov obcí 

oboch modelových mikroregiónov (tab. č. 3, tab. č. 4). V rámci personálnych 

charakteristík sme zisťovali vek, pohlavie a najvyššie dosiahnuté vzdelanie starostov. 

Celkovo možno tvrdiť, že starostovia obcí mikroregiónu Kecerovce sú priemerne 

o niečo vyššieho veku ako starostovia v mikroregióne Čierna nad Tisou. Jeden starosta 

tam vykonával svoju funkciu ako dôchodca, konkrétne to bolo v obci Kecerovský 

Lipovec. Čo sa týka pohlavia môžeme tvrdiť, že drvivú väčšinu starostov v oboch 

modelových územiach (14 zo 17) tvoria muži. Vzdelanostne sú na tom lepšie 

starostovia obcí mikroregiónu Čierna nad Tisou, kde má vysokoškolské vzdelanie až 6 z 

8 starostov. 5 z 9 starostov má vysokoškolský titul v obciach mikroregiónu Kecerovce. 

Pozitívom je, že žiaden zo starostov nemal nižšiu úroveň vzdelania ako odborné 

s maturitou. „Dá sa predpokladať, že s rastúcou úrovňou dosiahnutého vzdelania, rastú 

i predpoklady pre úspešné riadenie obcí” (Pileček, 2006).  

Čo sa týka politických charakteristík starostov dotknutých obcí (tab. č. 3, tab. č. 

4), Perlín (2000) uvádza, že dĺžka funkčného obdobia pozitívne ovplyvňuje kvalitu 

výkonu starostovskej funkcie, keďže vzrastá skúsenosť s riadením obce ako aj znalosť 

legislatívy a mechanizmov fungovania štátnej správy. Polovica starostov obcí 

v mikroregiónu Čierna nad Tisou je vo svojej funkcii iba od posledných volieb do 

orgánov samosprávy obcí na Slovensku v roku 2010. Starosta obce Čierna je vo funkcii 

od roku 2006, zvyšní traja starostovia sú vo funkcii už štvrté volebné obdobie, teda od 

komunálnych volieb v roku 1998 resp. doplňujúcich komunálnych volieb v roku 1999. 

V porovnaní s tým, starostovia obcí v mikroregióne Kecerovce zastávajú svoje funkcie 

v priemere dlhšie, v dvoch menších obciach (Kecerovský Lipovec a Mudrovce dokonca 

od roku 1994). V obciach Opiná, Vtáčkovce a Boliarov od roku 1998. Je zaujímavé, že 

práve týchto piatich obciach v posledných komunálnych voľbách starostovia získali 

100% z platných hlasov zúčastnených občanov a to kvôli tomu, že sa im nepostavil 

žiaden protikandidát. V Buneticiach je vo funkcii starosta druhé funkčné obdobie od 

roku 2006 a v Herľanoch si starostku zvolili až po doplňujúcich voľbách roku 2007. V 

posledných dvoch obciach, v Kecerovciach a Rankovciach, vykonávajú svoju funkciu 

terajší starostovia od roku 2010.  

Starostom sa vo voľbách stáva ten kandidát, ktorý získa najvyšší počet platných 

hlasov všetkých zúčastnených voličov. V piatich obciach mikroregiónu Čierna nad 

Tisou získali terajší starostovia viac ako 50 % hlasov zúčastnených voličov. Najmenší 
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percentuálny volebný zisk (iba 28,4 % hlasov, 47% účasť) dosiahla v posledných 

voľbách súčasná primátorka mesta Čierna nad Tisou. V kecerovskom mikroregióne 

50%-nú hranicu získaných hlasov neprekročili súčasní starostovia obcí Rankovce 

a Kecerovce. Fakt, že v piatich obciach sa súčasným starostom nepostavil žiaden 

protikandidát, v praxi znamenal 100% zisk hlasov zúčastnených voličov. Pre doplnenie 

ešte uveďme, že volebná účasť bola u oboch modelových území relatívne vysoká. 

V mikroregióne Čierna nad Tisou 63 % a v mikroregióne Kecerovce 60,1 % (príloha č. 

9, príloha č. 10), zatiaľ čo slovenský priemer bol len 49,7 % (Volebná štatistika ŠÚSR, 

2012). Vo všeobecnosti bola volebná účasť nižšia vo väčších obciach, kým účasť 

v malých obciach sa mnohokrát pohybovala okolo 80 %. Volebná štatistika ŠÚSR nám 

prezrádza i počet protikandidátov súčasných starostov obcí. Medzi našimi modelovými 

územiami možno vidieť výrazný rozdiel. Priemerný počet kandidátov na starostu obce 

bol v modelovom území Čierna nad Tisou 4,87. Nachádzame tu i obec, kde sa o post 

primátora uchádzalo až 9 kandidátov (Čierna nad Tisou). Naopak v modelovom území 

Kecerovce bol priemerný počet kandidátov na jednu obec iba 2. V piatich obciach sa 

postavil len jeden kandidát. Určitou zvláštnosťou v tomto mikroregióne je obec 

Rankovce, kde sa o post starostu uchádzalo až 5 kandidátov.    

Z hľadiska príslušnosti súčasných starostov ku politickej strane, či koalícii strán, 

ktoré ich vo voľbách podporovali, sme v troch obciach mikroregiónu Čierna nad Tisou 

zistili, že sa v nich presadili kandidáti Strany maďarskej koalície (SMK), (v obci Biel 

bola SMK v koalícii so stranou MOST-HÍD). V troch obciach získali starostovskú 

funkciu nezávislí kandidáti (NEKA). Len v zvyšných dvoch obciach sa presadili 

kandidáti víťaza parlamentných volieb 2010, strany SMER. Naopak v obciach 

kecerovského mikroregiónu sa kandidátom strany SMER podarilo získať post starostu 

až v piatich obciach (v obci Herľany bol kandidát SMER-u zároveň kandidátom 

koalície strán KDH, HZDS-ĽS a MOST-HÍD). SDKÚ-DS získala starostovské pozície 

v obciach Opiná a Vtáčkovce, v Kecerovciach sa presadil kandidát strany Sloboda 

a solidarita (SaS). Iba v jednej obci mikroregiónu (v Rankovciach) sa presadil nezávislý 

kandidát. Na záver ešte treba dodať, že z údajov volebnej štatistiky Štatistického úradu 

SR sme zistili, že starostovia, ktorí vo svojej funkcii pôsobia už viac funkčných období 

po sebe, vo väčšine prípadov zmenili stranícke dresy a to najmä strán ĽS-HZDS, 

SDKÚ-DS a KDH v prospech strany SMER resp. sa z nich stali nezávislí kandidáti. 

U voličov v dotknutých obciach táto skutočnosť zjavne nepredstavovala vážnejší 

problém, pretože v priebehu posledných rokov sa menili i volebné preferencie 
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samotných občanov. Dá sa tak isto predpokladať, že obyvatelia obcí s menším počtom 

obyvateľov neprikladajú straníckej príslušnosti kandidáta kľúčový význam. Prioritou sú 

u nich osobné skúsenosti a sympatie s kandidátom.  

 

Tabuľka č. 3: Personálne a politické charakteristiky starostov mikroregiónu Čierna nad Tisou  

Starosta obce Vek Pohlavie 

Najvyššie 

dosiahnuté 

vzdelanie 

Dĺžka 

funkčného 

obdobia 

Percent. 

zisk vo 

voľbách¹ 

Politická 

príslušnosť 

Bačka  46-60 muž vysokošk. 12.2010 48,5 % NEKA 

Biel 31-45 muž vysokošk. 05.1999 55,6 % SMK, MOST 

Boťany 46-60 muž odb. s mat. 12.2010 51,7 % SMK-MKP 

Čierna 46-60 muž vysokošk. 12.2006 65,7 % SMER 

Čierna n. T. 31-45 žena vysokošk. 12.2010 28,4 % SMER 

Dobrá 46-60 muž odb. s mat. 12.2010 56,9 % NEKA 

M. Trakany 31-45 muž vysokošk. 12.1998 40,6 % NEKA 

V. Trakany 46-60 muž vysokošk. 12.1998 60,2 % SMK-MKP 

Zdroj: vlastné šetrenie, 2012 

Poznámka: ¹ - podiel hlasov, získaných z celkového počtu platných volebných lístkov 

v posledných voľbách starostu obce vyjadrený v percentách 

 

Tabuľka č. 4: Personálne a politické charakteristiky starostov mikroregiónu Kecerovce 

Starosta obce Vek Pohlavie 

Najvyššie 

dosiahnuté 

vzdelanie 

Vo funkcii 

od: 

Percent. 

zisk vo 

voľbách¹ 

Politická 

príslušnosť 

Boliarov  46-60 muž odb. s mat. 12.1998 100 % SMER 

Bunetice 31-45 muž vysokošk. 12.2006 60,7 % SMER 

Herľany 31-45 žena odb. s mat. 05.2007 78,2 % koalícia² 

Kecerovce 46-60 muž vysokošk. 12.2010 44,2 % SaS 

K. Lipovec 60 + muž vysokošk. 12.1994 100 % SMER 

Mudrovce 46-60 žena odb. s mat. 12.1994 100 % SMER 

Opiná 46-60 muž vysokošk. 12.1998 100 % SDKÚ-DS 

Rankovce 31-45 muž odb. s mat. 12.2010 36,3 % NEKA 

Vtáčkovce 31-45 muž vysokošk. 12.1998 100 % SDKÚ-DS 

Zdroj: vlastné šetrenie, 2012 
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Poznámka: ¹ - podiel hlasov, získaných z celkového počtu platných volebných lístkov 

v posledných voľbách starostu obce vyjadrený v percentách, ² - koalícia strán SMER, KDH, 

MOST-HÍD, ĽS-HZDS)  

 

V otázke č. 1 sme chceli, aby starostovia identifikovali najvážnejšie problémy 

ich obcí (tab. č. 5).  

V mikroregióne Čierna nad Tisou označili všetci starostovia zhodne za 

najvážnejší problém ich obce (známkou 4) nedostatok pracovných príležitostí, pričom 

sme zistili, že najväčší zamestnávatelia v širšom regióne boli nútení v posledných 

rokoch k značnému prepúšťaniu. Kľúčový zamestnávateľ Prekládková stanica v Čiernej 

nad Tisou funguje dnes asi na 40 % svojej prepravnej kapacity (VÚC KE, 2012). 

Z tohto dôvodu by plánované predĺženie širokorozchodnej železnice až po Bratislavu 

malo pre lokálny trh práce fatálne následky. Vysoká miera nezamestnanosti sa 

starostom javí ako druhý najvážnejší problém mikroregiónu, pričom tieto dve problémy 

starostovia obcí na území mikroregiónu Čierna nad Tisou ohodnotili výrazne vyššími 

známkami ako u starostov druhého modelového územia. Vysokú dôležitosť treba podľa 

starostov prikladať aj problému v oblasti úbytku produktívnych a kvalifikovaných 

obyvateľov a financovania lokálnej samosprávy. Problém s úbytkom kvalifikovaných 

obyvateľov je výraznejší ako u mikroregiónu Kecerovce, čo nám potvrdila i analýza 

druhotných štatistických informačných zdrojov (tab. č. 2). O niečo nižšiu dôležitosť 

prikladali starostovia dotknutých obcí problémom ako dopravná obslužnosť obcí, 

kvalita technickej a  dopravnej infraštruktúry či kriminalita. Naopak problémy 

s nedostatočnou občianskou vybavenosťou či nevyjasnenými vlastníckymi pomermi 

pokladala väčšina starostov obcí mikroregiónu za najmenej dôležité.   

Z 11-tich nami preddefinovaných problémov, považujú starostovia obcí 

mikroregiónu Kecerovce za najvážnejšie nedostatok finančných prostriedkov 

samosprávy a vysokú mieru nezamestnanosti. V miernom odstupe sa u starostov 

mikroregiónu umiestnil problém s nedostatkom pracovných príležitostí a technickou 

infraštruktúrou (obe problémy boli priemerne ohodnotené známkou 3 a viac) (tab. č. 5). 

V porovnaní s mikroregiónom Čierna nad Tisou je evidentné, že starostovia spájajú 

problém vysokej nezamestnanosti okrem nedostatku pracovných príležitostí aj s inými 

faktormi (často bol spomínaný vysoký podiel neprispôsobivých občanov). Vysokú 

vážnosť majú podľa starostov dotknutých obcí i problémy s úbytkom kvalifikovaných 

pracovných síl a spomínanými neprispôsobivými skupinami obyvateľstva, ktoré sa do 
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značnej miery vzájomne ovplyvňujú. Žiaden zo starostov v modelovom území 

Kecerovce nevyužil možnosť upozorniť na „iný problém” rozvoja obce. Zaujímavé je, 

že i starostovia obcí ako Kecerovský Lipovec či Mudrovce, kde sa rómska menšina 

nevyskytuje označili za významný problém existenciu neprispôsobivých skupín 

obyvateľstva a kriminalitu. Starosta Keceroviec sa vyjadril, že potenciálne najvážnejší 

problém obce (i celého mikroregiónu) môže v budúcnosti predstavovať úbytok 

kvalifikovaného obyvateľstva. Dnes však podľa neho výraznejšiemu úbytku 

kvalifikovaných občanov bráni nízka trhová cena objektov a pozemkov v tejto oblasti.  

 

Tabuľka č. 5: Najvážnejšie problémy obcí mikroregiónov Čierna nad Tisou a Kecerovce 

z pohľadu samotných starostov 

 Čierna nad Tisou Kecerovce 

 A B A B 
vysoká miera 

nezamestnanosti 
3,87 4 3,44  4 

nedostatok pracovných 

príležitostí 
4,00 4 3,11 4 

nedostatok financií 

samosprávy 
3,25 3 3,44 4 

technická infraštruktúra 2,25 2 3,00 3 

dopravná infraštruktúra 2,12 2 2,55 3 

dopravná obslužnosť 2,5 2;3 2,44 2 

úbytok kvalifikovaných 

obyvateľov 
3,25 4 2,88 4 

neprispôsobivé skupiny 

obyvateľov 
2 1;3 2,77 3;4 

kriminalita 2,12 2 2,22 1,3 

občianska vybavenosť 1,75 2 2,55 3 

nevyjasnené vlastnícke 

vzťahy 
1,37 2 1,66 2 

Zdroj: vlastné šetrenie, 2012 

Poznámka: starostovia hodnotili dôležitosť problémov v rozmedzí 0 – problém sa nevyskytuje, 

1 – slabá dôležitosť, 2 – stredná dôležitosť, 3 – vysoká dôležitosť a 4 – najväčší problém. A – 

priemerná známka. B – najčastejšie sa vyskytujúca známka hodnotenia.  

 

V rámci druhého bloku otázok (otázky č. 2, 3, 4) sme mapovali úroveň 

spolupráce starostov s inými aktérmi regionálneho rozvoja. Otázka č. 2 mala za úlohu 
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zistiť, s kým starostovia aktívne spolupracujú pri riešení problémov svojich obcí, ktoré 

sme identifikovali v predošlej otázke. 

Všetci starostovia obcí mikroregiónu Čierna nad Tisou sa vyjadril, že aktívne 

spolupracujú s členmi obecného zastupiteľstva a jednotlivými výbormi jeho obce, ďalej 

s mikroregiónom, ktorého je obec členom (tab. č. 6). Z nadlokálnych partnerov všetci 

starostovia uviedli, že spolupracujú s orgánmi krajského úradu a nejakým ministerstvom 

spadajúcim pod kategóriu „iné ministerstvá”. Z ostatných nadlokálnych aktérov, 7 z 8-

mich starostov obcí mikroregiónu uviedlo, že vyvíja aktívnu spoluprácu 

s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Relatívne vysoké percento starostov 

spolupracuje s európskymi inštitúciami. Vzhľadom na to, že ide o región ležiaci na tzv. 

„trojhraničí”, neprekvapuje fakt, že tri štvrtina starostov spolupracuje so samosprávou 

nejakej zahraničnej obce. V tejto súvislosti je vhodné uviesť, že starostovia koordinujú 

svoju činnosť v rámci Združenia obcí mikroregiónu Trojhraničie, ktoré spolupracuje 

jednak s inými mikroregionálnymi združeniami podobného charakteru na Slovensku 

a jednak prostredníctvom projektu IKARUS zameraného na rozvoj cestovného ruchu 

i so samosprávami obcí na Ukrajine. Starostovia obcí Boťany a Malé Trakany využili 

možnosť upozorniť na iného aktéra a zhodne za významného partnera označili 

Regionálnu rozvojovú agentúru so sídlom v Kráľovskom Chlmci. Čo sa týka lokálnych 

aktérov, tri štvrtiny starostov uviedli, že spolupracujú s aspoň jedným miestnym 

podnikateľom, občianskymi združením či spolkom a až 87,5 % starostov uviedlo, že má 

aktívnu spoluprácu s aspoň jedným starostom okolitých obcí. Tieto výstupy nám 

ukazujú, že starostovia menšej časti obcí mikroregiónu pomerne zanedbávajú význam 

spolupráce s lokálnymi partnermi (samozrejme odhliadnuc od spolupráce s lokálnym 

verejným sektorom).  

V kecerovskom mikroregióne uviedli všetci starostovia, že aktívne spolupracujú 

s obecným zastupiteľstvom a výbormi obce, krajským úradom a mikroregiónom, do 

ktorého patria. Každý z nich priznal i spoluprácu s miestnymi občianskymi združeniami 

a spolkami ako aj podnikateľmi a firmami v ich regióne. Naopak ani jeden zo starostov 

neuviedol, žeby aktívne spolupracoval so zástupcom v parlamente. Zaujímavý je teda 

fakt, že starostovia sú skôr naklonení spolupráci s aktérmi na lokálnej úrovni (viď. tab. 

č. 6) ako na úrovni nadlokálnej. Dvaja starostovia obcí (Herľany a Kecerovce) uviedli, 

že spolupracujú so samosprávami obcí v zahraničí. Celkovo možno povedať, že 

najvýznamnejšia spolupráca v tomto mikroregióne prebieha medzi obecnou 
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samosprávou, organizáciami verejného a neziskového sektora. V rámci širšieho regiónu 

(kam spadajú všetky dotknuté obce) vznikla roku 2007 Miestna akčná skupina Košice – 

okolie (MAS OKO), zameraná na regionálny rozvoj. Ďalšou zastrešujúcou asociáciou je 

Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Košice a Košice – okolie, ktoré bolo založené 

z podnetu Fondu sociálneho rozvoja SR. Cieľom nielen týchto dvoch (ale i mnohých 

podobných asociácií) je zaistiť sieťovania a zlepšenie spolupráce a komunikácie medzi 

jednotlivými aktérmi širšieho regiónu.  

 

Tabuľka č. 6: Aktéri, s ktorými starostovia mikroregiónov Čierna nad Tisou a Kecerovce 

aktívne spolupracujú pri riešení najvážnejších problémov, 2012 

 Aktéri Čierna n. T. Kecerovce 

n
ad

lo
k
ál

n
i 

ak
té

ri
 

kraj, krajský úrad 100 % 100 % 

Váš zástupca v parlamente 0 % 0 % 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 87,5 % 55,5 % 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 87,5 % 77,8 % 

iné ministerstvá 100 % 88,9 % 

európske inštitúcie 75 % 77,8 % 

samosprávy zahraničných obcí 75 % 22,2 % 

regionálne rozvojové agentúry 25 % - 

lo
k
ál

n
i 

ak
té

ri
 

Váš mikroregión 100 % 100 % 

miestne OZ a spolky 75 % 100 % 

podnikatelia a firmy v regióne 75 % 100 % 

starostovia okolitých obcí 87,5 % 88,9 % 

obecné zastupiteľstvo a výbory 100 % 100 % 

Zdroj: vlastné šetrenie, 2012 

Poznámka: číselné údaje pod každým z modelových mikroregiónov vyjadrujú percentuálny 

podiel starostov, ktorí sa vyjadrili, že príslušný aktér s nimi aktívne spolupracuje. 

  

V otázke č. 3 sme sa starostov pýtali, či môžu identifikovať nejakých aktérov, 

s ktorými sa neúspešne pokúsili nadviazať spoluprácu, prípadne sa im spolupráca s nimi 

neosvedčila. 

Starostovia obcí Bačka a Čierna uviedli, že sa neúspešne pokúsili nadviazať 

spoluprácu s lokálnymi podnikateľmi vo veci podpory rozvoja športových a kultúrnych 

aktivít v ich obciach. Tak isto primátorka mesta Čierna nad Tisou uviedla, že spolupráca 
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so štátnym podnikom Prekládková stanica Čierna nad Tisou je problematická. V Čiernej 

nad Tisou je tak isto podľa jej slov problém v spolupráci s niektorými členmi obecného 

zastupiteľstva. Podobný problém mala aj väčšina starostov ostatných obcí. Keďže 

hlavní predstavitelia niektorých obcí mikroregiónu v rámci predošlej otázky tvrdili, že 

aktívne nespolupracujú s predstaviteľmi miestneho súkromného sektora resp. miestnymi 

občianskymi združeniami, spolkami či miestnymi akčnými skupinami, môžeme vyvodiť 

záver, že buď je ich spolupráca iba pasívneho charakteru, alebo sa o nadviazanie 

spolupráce ani nepokúsili.  

Polovica starostov obcí mikroregiónu Kecerovce využila možnosť odpovedať na 

túto otázku, pričom za aktérov, s ktorými spolupráca viazne označili časť obecného 

zastupiteľstva, ktorá nie je starostovi naklonená (spravidla šlo o protikandidátov resp. 

priaznivcov starostových protikandidátov v uplynulých voľbách). Okrem toho ešte 

môžeme spomenúť starostu obce Boliarov, ktorému sa údajne neosvedčila spolupráca 

s Apoštolskou cirkvou a Občianskym združením Devleskero kher – Boží dom, ktorí 

usporadúvali v priestoroch, ktoré im obec prenajímala, bohoslužby v rómskom jazyku. 

Starosta obce Kecerovce uviedol, že sa mu nedarí nadviazať spoluprácu s hlavnými 

predstaviteľmi troch rómskych osád nachádzajúcich sa na území obce. Dôvodom je 

údajne to, že medzi ním a týmito predstaviteľmi viazne komunikácia.  

Otázka č. 4 mala za úlohu zhodnotiť úroveň spolupráce medzi starostami obcí 

spadajúcich pod jednotlivé modelové územia a predstaviteľmi okolitých obcí, ktorými 

môžu byť jednak starostovia a jednak aj členovia obecných zastupiteľstiev a výborov 

iných obcí (obr. č. 9).   

Všetky obce modelového územia Čierna nad Tisou spadajú pod jedno združenie 

a to Mikroregionálne združenie obcí Trojhraničia. 87,5 % starostov obcí tohto 

mikroregiónu v otázke č. 2 uviedlo, že aktívne spolupracuje s aspoň jedným starostom 

okolitých obcí. Starostovia zhodnotili úroveň ich kooperácie s predstaviteľmi okolitých 

obcí ešte pozitívnejšie. Všetci starostovia nám potvrdili, že aktívne spolupracujú 

s predstaviteľmi aspoň jednej obce. Žiaden starosta nemá podľa nášho prieskumu 

konfliktný vzťah s predstaviteľmi iných obcí spadajúcich pod toto modelové územie. 

Konkurenciu priznali predstavitelia obcí Bačka a Boťany resp. Veľké Trakany a Čierna 

nad Tisou. Na druhej strane obrázok č. 9 jasne prezrádza, že intenzita spolupráce medzi 

politickými predstaviteľmi jednotlivých obcí z pohľadu starostov je relatívne nižšia ako 

u mikroregiónu Kecerovce.    
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V modelovom území Kecerovce sme zistili, že starostovia s ostatnými 

predstaviteľmi okolitých obcí spolupracujú pomerne aktívne. Ani jeden zo starostov 

neoznačil obec, s ktorej predstaviteľmi by mal vyslovene konflikt. Vzájomne si 

konkurovali predstavitelia viacerých obcí mikroregiónu. Za možný dôvod konkurencie 

medzi nimi možno označiť odlišnú politickú príslušnosť jednotlivých reprezentantov 

obcí mikroregiónu (pozri tab. č. 3, tab. č. 4). Ďalej si na obrázku č. 9 možno všimnúť 

relatívne intenzívnejšie väzby medzi predstaviteľmi obcí spadajúcich pod 

mikroregionálne združenie Kecerovský mikroregión, kam nepatria obce Herľany 

a Rankovce.    

 

Obrázok č. 9: Spolupráca medzi starostami a predstaviteľmi okolitých obcí mikroregiónov 

Čierna nad Tisou a Kecerovce v roku 2012 

 

Zdroj: vlastné šetrenie, 2012 

 

 Tretí blok otázok bol zameraný na zhodnotenie úrovne angažovanosti 

a participácie starostov na regionálnom rozvoji svojich obcí. Blok tvorili 4 otázky. Prvé 

dve objektívneho a ďalšie dve subjektívneho charakteru.  

 Znenie piatej otázky bolo nasledovné: „Iniciovali ste v priebehu Vášho 

funkčného obdobia nejaké rozvojové projekty? Ak áno, menujte prosím, v akej oblasti to 

bolo”.   
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 Sedem z ôsmych starostov modelového územia Čierna nad Tisou pri rozhovore 

tvrdilo, že nejaký rozvojový projekt vo svojom funkčnom období iniciovalo. Starostovia 

mnohých obcí uviedli i viacero rozvojových projektov, medzi ktorými vynikal starosta 

obce Veľké Trakany, ktorý podľa jeho slov inicioval vo svojom funkčnom období 

mnoho projektov. Jednalo sa napríklad o rekonštrukciu miestnych komunikácii (2008 - 

2009), výstavbu obecnej kanalizácie (začiatok realizácie bol rok 2008), rekonštrukciu 

základnej školy, vybudovanie podnikateľskej zóny (začiatok realizácie roku 2009) či 

revitalizáciu toku rieky Tisa. Starosta obce Boťany zas dal podnet na výstavbu 

viacúčelového športového ihriska či na vybudovanie ochranných opatrení pred 

povodňami na Leleskom kanále (obe sa začali realizovať roku 2012). Za ostatné 

projekty iniciované starostami môžeme ešte uviesť úpravu verejných priestranstiev 

v obci Dobrá realizovanú v rámci Programu obnovy dediny roku 2012.  

 Osem z deviatich starostov obcí mikroregiónu Kecerovce priznalo, že nejaký 

rozvojový projekt iniciovalo. Vzhľadom na dĺžku funkčného obdobia viacerých 

starostov je prirodzené, že takmer všetci starostovia iniciovali viacero rozvojových 

projektov a ako i sami zdôraznili, nimi menované projekty sú iba pre ilustráciu toho, čo 

pre obec vykonali. Čo sa týka konkrétnej oblasti, na rozvoj ktorej boli tieto projekty 

zamerané, šlo najmä o rozvoj dopravnej infraštruktúry a o projekty riešiace 

problematiku sociálneho vylúčenia rómskej komunity. Mimo toho sa napríklad starosta 

obce Boliarov vyjadril, že inicioval vypracovanie Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce, pričom obec využila i možnosť čerpať dotáciu na tento 

projekt od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Na základe rozhovorov 

však treba povedať, že väčšina doteraz realizovaných rozvojových projektov nebola 

iniciovaná starostami (resp. iným orgánom obce), ale organizáciami nadlokálneho 

verejného, neziskového prípadne súkromného sektoru, s ktorými starostovia pomerne 

čulo spolupracujú.  

 V rámci otázky č. 6 sa mali starostovia vyjadriť k čerpaniu finančných dotácií na 

rozvojové projekty. Pýtali sme sa, či starostovia zažiadali (resp. iniciovali žiadosť) 

o finančnú podporu od štátnych prípadne európskych inštitúcií. 

 Takmer všetci starostovia obcí mikroregiónu Čierna nad Tisou (7 z 8-mich) 

tvrdilo, že o finančnú dotáciu od európskych či štátnych dotačných mechanizmov vo 

svojom funkčnom období zažiadalo, pričom všetci z nich tvrdili, že ju počas ich 

funkčného obdobia aj získali. Pozitívne, je že dotáciu získali i starostovia obcí, ktorí sú 

vo svojom funkčnom období iba krátko a to od decembra 2010 (Boťany, Dobrá). 
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Môžeme spomenúť napríklad obce Biel a Malé Trakany, ktoré získali nenávratný 

finančný príspevok od Európskeho fondu regionálneho rozvoja (prostredníctvom 

MVRR SR) a štátneho rozpočtu na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie. Zo 

štátneho rozpočtu resp. environmentálneho fondu získali roku 2012 finančnú dotáciu 

i projekty starostov obcí Boťany a Dobrá zamerané na rozvoj verejnej infraštruktúry 

týchto dvoch obcí. Mnoho starostov ešte uviedlo, že mesačne žiadajú o poskytnutie 

príspevku (od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR) na aktivačnú prácu v rámci 

Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia na zvýšenie zamestnanosti. 

Angažovanosť starostov obcí mikroregiónu je teda z nášho pohľadu silná. 

 Starostovia obcí mikroregiónu Kecerovce sa podľa výsledkov nášho výskumu 

v žiadaní o finančné dotácie angažujú taktiež relatívne silno. Až osem z deviatich 

starostov tvrdilo, že o dotáciu na rozvojový projekt zažiadalo. Z toho len v jednom 

prípade nám starosta tvrdil, že mu dotácia priznaná nebola, pričom šlo o starostu, ktorý 

vo svojej funkcii pôsobil len druhý rok. Svoje tvrdenia starostovia potvrdili i po 

opakovanom zdôraznení toho, že chceme aby sa vyjadrili len k žiadostiam, ktoré 

iniciovali oni sami. Ako príklad môžeme uviesť starostu obce Boliarov, ktorý inicioval 

žiadosť o nenávratný finančný príspevok od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR na regeneráciu dopravnej infraštruktúry sídla. Táto finančná dotácia bola 

ministerstvom schválená a pokryla 95 % nákladov na tento projekt. Ďalej sme zistili, že 

obce využívajú členstvo v mikroregionálnych združeniach a koordinujú svoje kroky pri 

získavaní prostriedkov a informácií. Vzájomne si poskytujú napr. referencie firiem 

zaoberajúcich sa prípravou projektov na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ. 

Vzhľadom na naše zistenia si môžeme dovoliť vyvodiť nasledujúce dva závery. Jednak 

sú starostovia iniciatívni a hojne využívajú možnosť čerpať finančné dotácie na 

rozvojové projekty (treba však dodať, že mnoho starostov vo funkcii pôsobí už viacero 

funkčných období po sebe). Druhým záverom je fakt, že obce sú pri čerpaní finančnej 

podpory relatívne úspešné.  

  V otázke č. 7 mali starostovia vyjadriť svoj názor na to, aký význam majú ich 

kontakty pri rozvoji obce (tab. č. 7). 

 Starostovia obcí mikroregiónu Čierna nad Tisou prisudzujú vplyvu kontaktov na 

rozvoj obce veľký význam. Polovica z nich im na päťstupňovej stupnici prisúdila 

najvyššiu známku 5 a druhá polovica im zas dala známku 4.    

 Aj v kecerovskom mikroregióne starostovia tvrdili, že ich kontakty majú veľký 

vplyv na rozvoj obce. Tieto tvrdenia dokazuje fakt, že šesť z deviatich starostov vplyvu 
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kontaktov na päťstupňovej škále pridelilo najvyššie hodnotenie (známku 5). Ostatní 

traja starostovia im pridelili známku o stupeň nižšiu, čo je taktiež vysoké ohodnotenie.  

 

Tabuľka č. 7: Vplyv kontaktov starostov na rozvoj obce z ich subjektívneho pohľadu, 

porovnanie mikroregiónov Čierna nad Tisou a Kecerovce 2012 

Mikroregión Priemerná známka Najčastejšie hodnotenie 

Čierna nad Tisou  4,5 4;5 

Kecerovce 4,66 5 

Zdroj: vlastné šetrenie, 2012 

Poznámka: starostovia si pri hodnotení vybraných charakteristík mohli zvoliť známku zo škály 

1 až po 5, kde 1 znamená žiaden vplyv a 5 veľký vplyv.  

 

 Pri otázka č. 8 sme chceli, aby starostovia subjektívne zhodnotili svoju 

angažovanosť a iniciatívu v rozvoji obce (tab. č. 8). 

 Starostovia obcí mikroregiónu ležiaceho na trojhraničí svoju angažovanosť 

a iniciatívu hodnotili relatívne vysoko. Dá sa však povedať, že na to majú nárok 

vzhľadom na ich aktivitu zistenú predošlými otázkami. Traja starostovia sa ohodnotili 

najvyššou známkou 5, jeden sa ohodnotil známkou 3 a väčšina (4 starostovia) sa 

ohodnotili známkou 4, čo je nadpriemerná angažovanosť a iniciatíva pri rozvoji obce. 

 U starostov obcí mikroregiónu Kecerovce sa nám ich relatívne pozitívne 

výsledky pôsobenia pri iniciovaní rozvojových projektov a žiadaní o finančné dotácie 

prejavili i v ohodnotení vlastnej angažovanosti a iniciatívy v rozvoji obce. 

Z päťstupňovej stupnice sa šesť z deviatich starostov rozhodlo oznámkovať sa známkou 

4, čo je nadpriemerná angažovanosť. Dvaja starostovia si dali najvyššiu známku 5 a iba 

jeden starosta sa ohodnotil známkou 3 (priemerná angažovanosť). Starostovia obcí 

ležiacich v oboch modelových územiach teda svoju angažovanosť a iniciatívu na 

obecnom rozvoji ohodnotili pomerne vysoko, čo je vzhľadom na ich dosiahnuté 

výsledky primerané. 
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Tabuľka č. 8: Subjektívne zhodnotenie angažovanosti a aktivity v oblasti rozvoja starostami 

obcí mikroregiónov Čierna nad Tisou a Kecerovce 2012 

Mikroregión Priemerná známka Najčastejšie hodnotenie 

Čierna nad Tisou  4,25 4 

Kecerovce 4,11 4 

Zdroj: vlastné šetrenie, 2012 

Poznámka: starostovia si pri hodnotení vybraných charakteristík mohli zvoliť známku zo škály 

1 až po 5, kde 1 znamená slabá aktivita (angažovanosť) a 5 vysoká aktivita (angažovanosť).  

  

 V poslednom štvrtom bloku otázok sme zamerali pozornosť na úroveň ľudského 

a sociálneho kapitálu v obciach oboch mikroregiónov. 

 Starostovia obcí oboch modelových mikroregiónov mali v otázke č. 9 možnosť 

subjektívne ohodnotiť päť čiastkových charakteristík vzťahujúcich sa na aktivitu 

občanov a obecného zastupiteľstva (tab. č. 9).  

 Starostovia obcí mikroregiónu Čierna nad Tisou zhodnotili aktivitu svojich 

občanov relatívne skromnejšie ako starostovia obcí mikroregiónu Kecerovce. Čo sa týka 

participácie obyvateľov na dianí v obci, ich angažovanosti na rozvoji obce, ale aj 

združovania sa občanov v rámci nejakých dobrovoľných spolkov či združení väčšina 

starostov (4) volila známku 1 (slabá participácia resp. angažovanosť). Vyššie bola 

ohodnotená úroveň sociálnej klímy v obci, ktorej priemerné ohodnotenie je dokonca 

vyššie ako u obcí modelového územia Kecerovce. Možným vysvetlením je menšie 

zastúpenie sociálne vylúčených obyvateľov. Najvyššou priemernou známkou ohodnotili 

starostovia mikroregiónu na trojhraničí aktivitu obecného zastupiteľstva. 

 Participáciu obyvateľov na dianí v obci väčšina starostov dotknutých obcí 

mikroregiónu Kecerovce hodnotila ako priemernú (4 starostovia). Podobné výsledky 

sme získali i keď sme sa starostov pýtali na angažovanosť obyvateľstva na rozvoji obce 

a aktivitu obecného zastupiteľstva, ktoré starostovia prevažne zhodnotili ako priemerné. 

Ďalej sme sa starostov pýtali na úroveň sociálnej klímy v ich obciach. Pri tejto otázke sa 

názory starostov rôznili. Traja starostovia označili úroveň tohto ukazovateľa v ich obci 

za slabú (boli to starostovia obcí s vyšším podielom rómskeho obyvateľstva). Ďalší traja 

starostovia vybrali pri hodnotení známku priemerná a poslední traja starostovia 

hodnotili známkou vysoká (tu šlo najmä o starostov najmenších obcí mikroregiónu). 

Najvyššie ohodnotili starostovia obcí kecerovského mikroregiónu združovanie 

obyvateľov obce do rôznych záujmových spolkov, pričom trend združovania má podľa 
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nich stúpajúcu tendenciu. Starostovia obcí s neprispôsobivými skupinami obyvateľstva 

vidia v spolupráci s rôznymi záujmovými spolkami prípadne združeniami možnosť ako 

bojovať s kriminalitou a stúpajúcim užívaním návykových látok u maloletých. 

 

Tabuľka č. 9: Ľudský a sociálny kapitál v obciach mikroregiónov Čierna nad Tisou 

a Kecerovce z pohľadu starostov v roku 2012 

 Čierna n. T. Kecerovce 

A B A B 

participácia obyvateľov na dianí v obci 1,62 1 2,1 2 

angažovanosť obyvateľov na rozvoji obce 1,62 1 2,1 2 

aktivita obecného zastupiteľstva 2,25 2 2 2 

sociálna klíma v obci 2,12 2;3 2 1;2;3 

združovanie obyvateľov do rôznych spolkov 1,62 1 2,33 2;3 

Zdroj: vlastné šetrenie, 2012 

Poznámka: starostovia si pri hodnotení vybraných charakteristík mohli zvoliť známku zo škály 

0 – nulová, 1 – slabá, 2 – priemerná a 3 – vysoká participácia resp. angažovanosť resp. aktivita 

ap.. A – priemerná známka. B – najčastejšie sa vyskytujúca známka.  

  

 V rámci otázky č. 10 sme starostom položili túto otázku: „Myslíte si, že sú 

obyvatelia obce spokojní s Vašim pôsobením vo funkcii?” 

 Väčšina starostov modelového územia Čierna nad Tisou (6 z 8-mich starostov) 

sa vyjadrilo vyhýbavo s tým, že nedokážu posúdiť, či sú starostovia s ich pôsobením vo 

funkcii spokojní alebo nie. Na druhej strane ani jeden starosta neuviedol, žeby s ním 

boli občania vyslovene nespokojní.  

 Päť z deviatich starostov modelového územia Kecerovce si myslí, že obyvatelia 

sú s ich „starostovaním” spokojní. Dvaja starostovia na otázku odpovedali, že to 

nedokážu posúdiť a dvaja odpovedali pomerne vyhýbavo v zmysle, že časť občanov 

určite spokojná je, zatiaľ čo časť určite nie je. Z toho teda pomerne jasne vyplýva 

relatívne vyššie sebavedomie starostov obcí mikroregiónu Kecerovce. Či už je toho ich 

sebavedomie podložené i reálnymi sympatiami obyvateľov sa nám z dôvodu veľkej 

náročnosti šetrenia u tak rozsiahlej populačnej vzorky žiaľ zistiť nepodarí.  

 Otázka č. 11 mala za cieľ zhodnotiť, či sú starostovia schopní identifikovať v ich 

obci niekoho, kto by mohol v budúcnosti zodpovedne zastávať funkciu starostu. 
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 Všetci starostovia obcí mikroregiónu Čierna nad Tisou sa vyjadrili v zmysle, že 

v ich obci takúto osobu identifikovať v súčasnosti môžu. To nám jasne dokladajú 

príloha č. 9 a príloha č. 10, ktoré uvádzajú, že v každej obci tohto modelového územia 

sa proti súčasnému starostovi v posledných komunálnych voľbách postavil aspoň jeden 

protikandidát. To je z hľadiska existencie relatívne kvalitného ľudského kapitálu u 

obyvateľstva dotknutých obcí mikroregiónu veľmi pozitívne zistenie.  

 Zaujímavé boli odpovede starostov obcí mikroregiónu Kecerovce. Až piati 

z deviatich starostov mikroregiónu totiž odpovedali, že takúto osobu dnes v obci nie sú 

schopní identifikovať. V tejto súvislosti treba povedať, že i keď je v mnohých obciach 

mikroregiónu podiel rómskeho obyvateľstva väčšinový, na čele ani jednej z týchto obcí 

nestojí rómsky starosta. Rómovia teda vo väčšine obcí nemajú záujem o obsadenie 

starostovského postu. V skupine obcí, v ktorej starostovia nedokázali identifikovať 

svojho potenciálneho nástupcu figurovali ešte i najmenšie obce (Kecerovský Lipovec 

a Mudrovce), kde nie sú Rómovia majoritou. Problémom týchto obcí sa v súčasnosti 

stáva nižší podiel aktívneho produktívneho obyvateľstva, čo nám dokazuje i príloha č. 

3. Starostovia obcí mikroregiónu Kecerovce sú teda výrazné osobnosti, ktoré mnohokrát 

nemajú potenciálneho zodpovedného nasledovníka, ktorý by ich vo funkcii mohol 

v budúcnosti nahradiť. Toto zistenie je dôkazom hrozby potenciálnej nekompetentnosti 

predstaviteľov samosprávy, z ktorej v budúcnosti môže vzniknúť v mnohých obciach 

mikroregiónu vážny problém.  

 

Na záver kapitoly by sme radi stručne zhrnuli výsledky terénneho šetrenia 

realizovaného v dvoch modelových územiach – mikroregióne Čierna nad Tisou 

a Kecerovce.  

Rola starostov v regionálnom rozvoji mikroregiónu Kecerovce je výrazná, preto 

že starostovia sú vo svojich obciach výraznými osobnosťami, ktorých osobnostný 

potenciál možno charakterizovať ako kvalitný ľudský kapitál. Starostovia obcí tohto 

mikroregiónu však majú často vyšší vek. V budúcnosti by teda mohli nastať problémy 

v súvislosti s našim zistením, že mnoho z týchto starostov nebolo schopných 

identifikovať výraznejšiu osobnosť, schopnú potenciálne v budúcnosti zodpovedne 

viesť obec. Veľmi vážny problém s narastajúcim počtom neprispôsobivých obyvateľov 

a kriminalitou sa starostovia mikroregiónu snažia riešiť spoluprácou s inštitúciami 

verejného nadlokálneho sektora, no najmä však aktívnou spoluprácou s miestnymi 

podnikateľmi a občianskymi združeniami a spolkami, ktoré sú v oblasti veľmi aktívne. 
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Starostovia obcí mikroregiónu Čierna nad Tisou sú samozrejme tiež výraznými 

osobnosťami a autoritami oplývajúcimi širokou škálou vzťahov a kontaktov na iných 

aktérov regionálneho rozvoja, no ich previazanosť na lokálnych podnikateľov, či 

dobrovoľné občianske združenia a spolky nie je na takej úrovni ako sme to zistili u obcí 

mikroregiónu Kecerovce. Dá sa teda povedať, že starostovia tohto regiónu sú skôr 

naklonení spolupráci s lokálnym i „nadlokálnym” verejným sektorom. Obyvatelia 

mikroregiónu na trojhraničí sa výrazne líšia od obyvateľov v druhom modelovom území 

tzv. „nezakorenenosťou” v území, kde žijú. Starostovia obcí tohto mikroregiónu sa 

preto obávajú dôsledkov výrazného odlivu najmä produktívneho kvalifikovaného 

obyvateľstva z mikroregiónu, čo sa môže samozrejme veľmi negatívne prejaviť 

prepadom úrovne ľudského, ale i sociálneho kapitálu u obyvateľstva, ktorý má zatiaľ 

relatívne dobrú úroveň.  

 

Tabuľka č. 10: Úroveň ľudského a sociálneho kapitálu občanov a starostov obcí mikroregiónov 

Čierna nad Tisou a Kecerovce roku 2012  

 Čierna nad Tisou Kecerovce 

ĽK SK ĽK SK 

v občanov silnejší (+) slabší (-) slabý (- -)  silnejší (+) 

u starostov silný (+ +) slabší (-) silný (+ +) silnejší (+) 

Zdroj: vlastné šetrenie, 2012 

Poznámka: ĽK – úroveň ľudského kapitálu, SK – úroveň sociálneho kapitálu  
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5 ZÁVER 

 
V tejto práci sme sa zaoberali rolou starostov v regionálnom rozvoji dvoch 

modelových periférnych mikroregiónov Košického kraja. Tieto dva modelové 

mikroregióny reprezentujú dva typy periférnych území z pohľadu rozdielov v kvalite 

ľudského a sociálneho kapitálu, ktoré sme vymedzili na základe rozboru dostupnej 

odbornej literatúry. Na základe odborných literárnych výstupov sme taktiež overili 

význam sledovania vplyvu kvality endogénnych ľudských zdrojov na regionálny rozvoj, 

čo bol jeden z predpokladov našej práce. Zistili sme, že starostovia majú na rozvoj 

periférnych obcí zásadný vplyv, preto že disponujú otvoreným prístupom ku všetkým 

ostatným aktérom. Obce v modelových územiach trpia celou radou závažných 

problémov, najmä však nedostatkom pracovných príležitostí a vysokou mierou 

nezamestnanosti. Existenciu nielen týchto problémov sme overili rozhovormi so 

starostami dotknutých obcí. Konkrétne sme sa zaujímali o to, s ktorými aktérmi, akou 

formou a hlavne s akou angažovanosťou starostovia spolupracujú a ako vnímajú úroveň 

ľudského a sociálneho kapitálu v ich obciach. Starostovia sú vo svojich obciach 

výraznými osobnosťami s kvalitným ľudským kapitálom. Naopak úroveň ľudského 

kapitálu u ostatných obyvateľov modelových mikroregiónov je relatívne nízka (horšie 

hodnoty tohto ukazovateľa pritom dosahujú obce v mikroregióne Kecerovce). V tejto 

súvislosti sme zistili, že podľa starostov viacerých obcí mikroregiónu Kecerovce, by 

v budúcnosti mohli nastať problémy s obsadením starostovských postov 

kvalifikovanými a zodpovednými osobnosťami. Úroveň sociálneho kapitálu je 

u každého modelového mikroregiónu špecifická. Zatiaľ čo starostovia obcí 

mikroregiónu Čierna nad Tisou sú naklonení spolupracovať skôr s verejným sektorom, 

starostovia obcí mikroregiónu Kecerovce oveľa výraznejšie využívajú aktívnu 

spoluprácu s miestnymi podnikateľmi ako aj občianskymi združeniami a spolkami, 

ktoré sú v mikroregióne veľmi aktívne. V spolupráci s týmito aktérmi sa podľa starostov 

darí účinne bojovať s problémami ako je sociálne vylúčenie či kriminalita. Hlavným 

cieľom práce bolo overiť, či typovo odlišné periférne územia majú odlišnú kvalitu nami 

sledovaných zložiek sociálneho a ľudského kapitálu. Na základe zistených skutočností 

teda môžeme skonštatovať, že i keď sa „kvalita” starostov ako i sociálneho a ľudského 

kapitálu u ostatných obyvateľov často líši obec od obce, obe modelové územia sú 

charakteristické určitými špecifikami, ktorými sa od seba vzájomne odlišujú. To nám 
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potvrdzuje fakt, že v Košickom kraji existujú odlišné typy periférnych území z hľadiska 

kvality sociálneho a ľudského kapitálu. Starostovia obcí reprezentujúcich oba typy 

periférií sa však zhodujú v tom, že vzťahy, kontakty a spolupráca s inými aktérmi 

regionálneho rozvoja má zásadný vplyv na rozvoj ich obcí.  

Táto práca prináša nové podnety vo výskume vplyvu sociálneho a ľudského 

kapitálu na rozvoj periférií, ktorému sa doteraz v slovenskej literatúre nevenovala 

dostatočná pozornosť. Prínos práce je jednak vo vymedzení dvoch typov periférnych 

území Košického kraja z hľadiska kvality sociálneho a ľudského kapitálu a jednak v 

samotnom výskume kvality týchto ukazovateľov priamo v teréne u starostov obcí v 

modelových územiach. Veríme, že v nasledujúcom období dôjde k ďalšiemu výskumu 

aj v iných modelových mikroregiónoch, ktoré by výsledky nášho výskumu potvrdili 

resp. vyvrátili. 
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Prílohy 

 

Príloha č. 1: Vybrané charakteristiky mikroregiónov Čierna nad Tisou a Kecerovce 

k 31.12.2010 

 Rozloha 

(km²) 

Počet 

obyv. 

Hustota 

zaľ. 
EAO Nezam. 

Populačný 

prírastok¹ 

Bačka  9,57 651 68 267 43 % + 51 

Biel 7,44 1 466 197 880 22,7 % + 196 

Boťany 19,52 1 308 67 575 42,6 % + 126 

Čierna 4,24 419 99 223 26,4 % - 55 

Čierna n. T. 9,37 3 964 423 2 584 33 % - 513 

Dobrá 8,32 449 54 154 31,1 % + 58 

M. Trakany 11,01 1 200 109 681 28,5 % + 178 

V. Trakany 10,5 1 450 138 625 43 % + 57 

Spolu 79,97 10 907 136 5 989 33,1 % + 58 

       

Boliarov  9,4 752 80 272 51,8 % + 327 

Bunetice 8,35 84 10 54 20,4 % + 4 

Herľany 9,91  288 29 141 19,1 % - 15 

Kecerovce 13,81 3 040 220 922 73,5 % + 1 109 

K. Lipovec 15,56 125 8 55 20 % - 8 

Mudrovce 5,88 77 13 36 25 % - 24 

Opiná 12,06 193 16 88 47,7 % + 129 

Rankovce 14,84 698 47 236 53,8 % + 254 

Vtáčkovce 3,74 950 254 374 79,7 % + 347 

Spolu  93,55 6 207 66 2 178 61,7 % + 2 123 

       

SR   120  14,4 (16,9 % 

v Koš. kraji) 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné spracovanie 2012 

Poznámka: počet obyv.- počet obyvateľov k 31.12.2010; hustota zaľ. – hustota zaľudnenia na 1 

km²; EAO – ekonomicky aktívne obyvateľstvo; nezam. – percentuálny podiel nezamestnaných 

z celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov obce; ¹ - rozdiel medzi stavom v roku 

1991 a 2010. 
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Príloha č. 2: Veková štruktúra obyvateľstva mikroregiónu Čierna nad Tisou k 31.12.2010  

 0-14 rokov 15-59 rokov 60 a viac rokov 

Bačka 18 % 65 % 17 % 

Biel 17 % 65 % 18 % 

Boťany 19 % 67 % 14 % 

Čierna 17 % 64 % 19 % 

Čierna nad Tisou 18 % 69 % 13 % 

Dobrá 20 % 63 % 17 % 

Malé Trakany 17 % 67 % 16 % 

Veľké Trakany 16 % 66 % 18 % 

Spolu  17 % 66 % 17 % 

SR  15 % 70 % 15 % 

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné spracovanie 2012 

 

 

Príloha č. 3: Veková štruktúra obyvateľstva mikroregiónu Kecerovce k 31.12.2010 

 0-14 rokov 15-59 rokov 60 a viac rokov 

Boliarov 36 % 52 % 9 % 

Bunetice 12 % 60 % 28 % 

Herľany 17 % 60 % 23 % 

Kecerovce 37 % 57 % 6 % 

Kecer. Lipovec 10 % 57 % 33 % 

Mudrovce 3 % 67 % 30 % 

Opiná 23 % 64 % 13 % 

Rankovce 39 % 48 % 14 % 

Vtáčkovce 33 % 61 % 6 % 

Spolu 34 % 61 % 6 % 

SR 15 % 70 % 15 % 

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné spracovanie 2012 
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Príloha č. 4: Národnostná štruktúra obyvateľstva mikroregiónov Čierna nad Tisou a Kecerovce 

2001, 2009 

 národnosť 

slovenská maďarská rómska 
iná a 

nezistená 

Bačka 3 % 97 % - (28,4 %)¹ - 

Biel 24 % 75 % 0,5 % (13 %)¹ 0,5 % 

Boťany 10 % 70 % 19 % (27,3 %)¹ 1 % 

Čierna 7 % 90 % 3 % (1,2 %)¹ - 

Čierna n. Tisou 34 % 60 % 5 % (21,3 %)¹ 1 % 

Dobrá 9 % 85 % 5,5 % (14,4 %)¹ 0,5 % 

Malé Trakany 7,5 % 87 % 5,5 % (14,2 %)¹ 1 % 

Veľké Trakany 16 % 82 % 0,3 % (7,4 %)¹ 1,7 % 

Spolu   20,3 % 73 % 5,2 % (18 %)¹ 1,5 % 

     

Boliarov 99 % - - (60,7 %)¹ 1 % 

Bunetice 100 % -  -  - 

Herľany 99 % 0,3 % - (25,3 %)¹ 0,7 % 

Kecerovce 37 % - 62 % (88 %)¹ 1 % 

Kecer. Lipovec 100 % - - - 

Mudrovce 98,5 % - -  1,5 % 

Opiná 99,5 % - - (36,4 %)¹ 0,5 % 

Rankovce 95 % 0,4 % 4,3 % (77,3 %)¹ 0,3 % 

Vtáčkovce 50 % - 50 % (89 %)¹ - 

Spolu  60,7 % 0,06 % 38,5 % (75 %)¹ 0,7 % 

     

SR 80,7 % 8,5 % 2 % 8,8 % 

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné spracovanie 2012 

Poznámka: ¹ - údaje z neoficiálnej štatistiky obecných úradov zhrnuté v Atlase rómskych 

komunít 2009 

 

 

 



89 

 

Príloha č. 5: Vzdelanostná štruktúra obyvateľov nad 16 rokov v mikroregióne Čierna nad Tisou 

2009 

 vzdelanie 

základné odb. bez mat. odb. s mat. vysokošk. bez vzdelania nezistené 

Bačka 42 % 22 % 28 % 6 % - 2 % 

Biel 32 % 38 % 26 % 3 % 0,5 % 0,5 % 

Boťany 44 % 30 % 23,4 % 1,6 % 0,4 % 0,6 % 

Čierna 30 % 30 % 37,5 % 2,2 % 0,3 % - 

Čierna n. T. 29 % 34 % 32 % 3,5 % 1 % 0,5 % 

Dobrá 44 % 27 % 22,1 % 4,2 % 2,2 % 0,7 % 

M. Trakany 40 % 31 % 24,2 % 2 % 0,2 % 2,6 % 

V. Trakany 38 % 35 % 24,6 % 2 % 0,1 % 0,3 % 

Spolu 34,6 % 32,3 % 27,5 % 4,4 % 0,5 % 0,7 % 

SR 26,3 % 29,2 % 30,5 % 10,4 % 1,4 % 2,2 % 

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné spracovanie 2012 
Poznámka: odb. bez mat. – odborné bez maturity; odb. s mat. – odborné s maturitou; vysokošk. 

– vysokoškolské (bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorské).  

 

  

Príloha č. 6: Vzdelanostná štruktúra obyvateľov nad 16 rokov v mikroregióne Kecerovce 2009 

 vzdelanie 

základné odb. bez mat. odb. s mat. vysokošk. bez vzdelania nezistené 

Boliarov  22,2 % 25,9 % 31,1 % 2,8 % 14,8 % 3,6 % 

Bunetice 31,3 % 27,7 % 34,7 % 2,6 % 2,7 % - 

Herľany 20,9 % 25,5 % 39,5 % 5 % 6,2 % 2,9 % 

Kecerovce 30,2 % 14,1 % 18,7 % 2,4 % 26 % 8,6 % 

K. Lipovec 21,6 % 31,4 % 38,6 % 5,9 % 2,5 % - 

Mudrovce 19,8 % 28,2 % 39,6 % 5,8 % 4,6 % 2 % 

Opiná 23,9 % 18,6 % 23,7 % 4,4 % 25,5 % 3,9% 

Rankovce 20,2 % 19,2 % 22,5 % 2,9 % 30,7 % 4,5 % 

Vtáčkovce 18,8 % 21,9 % 23,7 % 1,4 % 27,4 % 4,8 % 

Spolu 26 % 23,2 % 22,4 % 4 % 20 % 4,4 % 

SR 26,3 % 29,2 % 30,5 % 10,4 % 1,4 % 2,2 % 

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné spracovanie 2012 
Poznámka: odb. bez mat. – odborné bez maturity; odb. s mat. – odborné s maturitou; vysokošk. 

– vysokoškolské (bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorské).  
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Príloha č. 7: Technická infraštruktúra obcí mikroregiónu Čierna nad Tisou r. 2012 

 Verejný vodovod Verejná kanalizácia Rozvodná sieť plynu 

Bačka  áno nie áno 

Biel áno áno áno 

Boťany áno nie áno 

Čierna áno nie áno 

Čierna n. T. áno áno áno 

Dobrá áno nie áno 

M. Trakany áno nie áno 

V. Trakany áno nie áno 

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné spracovanie 2012 

 

 

Príloha č. 8: Technická infraštruktúra obcí mikroregiónu Kecerovce r. 2012 

 Verejný vodovod Verejná kanalizácia Rozvodná sieť plynu 

Boliarov  nie nie nie 

Bunetice nie nie nie 

Herľany áno nie nie 

Kecerovce áno áno nie 

K. Lipovec nie nie nie 

Mudrovce áno nie nie 

Opiná nie nie nie 

Rankovce nie nie nie 

Vtáčkovce nie nie nie 

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné spracovanie 2012 
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Príloha č. 9: Vybrané volebné štatistiky obcí mikroregiónu Čierna nad Tisou vo voľbách do 

samospráv obcí (komunálnych voľbách) 2010 

 
Počet voličov Účasť (absolútna) Účasť (%) 

Počet 

kandidátov 

Bačka  492 387 78,6 % 6 

Biel 1 152 798 69,3 % 6 

Boťany 948 704 74,2 % 2 

Čierna 401 317 79 % 3 

Čierna n. T. 3 144 1 505 47,8 % 9 

Dobrá 348 272 78,1 % 3 

M. Trakany 927 671 72,4 % 5 

V. Trakany 1 194 766 64,2 % 5 

Spolu  8 606 5 420 63 % (SR 49,7 %) priemer 4,87 

Zdroj: Volebná štatistika Štatistického úradu SR, vlastné spracovanie 2012 

 

Príloha č. 10: Vybrané volebné štatistiky obcí mikroregiónu Kecerovce vo voľbách do 

samospráv obcí (komunálnych voľbách) 2010 

 
Počet voličov Účasť (absolútna) Účasť (%) 

Počet 

kandidátov 

Boliarov  437 243 56 % 1 

Bunetice 70 61 87,1 % 2 

Herľany 232 163 70,2 % 2 

Kecerovce 1 704 995 58,4 % 4 

K. Lipovec 105 84 80 % 1 

Mudrovce 68 40 58,8 % 1 

Opiná 145 85 58,6 % 1 

Rankovce 401 352 87,8 % 5 

Vtáčkovce 555 213 38,4 % 1 

Spolu  3 717 2 236 60,1 % (SR 49,7 %) priemer 2 

Zdroj: Volebná štatistika Štatistického úradu SR, vlastné spracovanie 2012 
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Príloha č. 11: Inovatívne póly rastu, kohézne póly rastu a obce v ich záujmovom území 

 

 

 

Zdroj: Národný strategický referenčný rámec na roky 2007 - 2013 



93 

 

Príloha č. 12: Finančné zdravie obcí mikroregiónov Kecerovce a Čierna nad Tisou 2008-2011  

 

Zdroj: INEKO 2012, vlastné spracovanie 

Poznámka: do výpočtu sú zahrnuté údaje za roky 2008 až 2011 (celkový dlh len za rok 2011).  
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Príloha č. 13: Osnova riadeného rozhovoru so starostami obcí  

 

 
 

1. Čo pokladáte za najvážnejšie problémy vo Vašej obci? Jednotlivým problémom 

priraďte dôležitosť.  
   

problém sa vyskytuje a prikladám mu: 

  

problém sa 

nevyskytuje 

slabú 

dôležitosť 

strednú 

dôležitosť 

vysokú 

dôležitosť 

najväčší 

problém  

vysoká nezamestnanosť 
       

nedostatok pracovných 

príležitostí        

nedostatok financií 
       

nedostatočná technická 

a dopravná 

infraštruktúra 
       

zlá dopravná obslužnosť 
       

úbytok kvalifikovaného 

obyvateľstva        

neprispôsobivé skupiny 

obyvateľstva        

kriminalita 
       

slabá občianska 

vybavenosť        

nevyjasnené vlastnícke 

vzťahy v obci        

iný problém .......... 
       

 

 

SPOLUPRÁCA S AKTÉRMI 

 

2. S ktorými aktérmi aktívne spolupracujete pri riešení Vašich najvážnejších 

problémov?  

 

 kraj, krajský úrad 

 Váš zástupca v parlamente kraj, krajský úrad 

 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 iné ministerstvá 
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 európske inštitúcie 

 samosprávy zahraničných obcí 

Váš mikroregión 

 miestne občianske združenia a spolky 

podnikatelia v regióne 

 starostovia okolitých obcí 

obecné zastupiteľstvo a výbory 

iný aktér .............  

 

 

3. Môžete charakterizovať nejakých aktérov, s ktorými ste sa pokúsili nadviazať 

spoluprácu, no neúspešne, prípadne spolupráca s nimi sa Vám neosvedčila? 

(Prosím uveďte aj dôvod.)  

 

 

 

 

 

4. Ohodnoťte prosím úroveň Vašej spolupráce s predstaviteľmi okolitých obcí.  

 

  

aktívna 

spolupráca 
koexistencia  konkurencia 

konfliktný 

vzťah  

Boliarov 
      

Bunetice 
      

Herľany 
      

Kecerovce 
      

Kecerovský Lipovec 
      

Mudrovce 
      

Opiná 
      

Rankovce 
      

Vtáčkovce 
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ANGAŽOVANOSŤ STAROSTOV 

 

5. Iniciovali ste v priebehu Vášho funkčného obdobia nejaké rozvojové projekty? 

Ak áno, menujte prosím, v ktorej oblasti to bolo.  

 

 

 

 

6. Požiadali ste aj o finančnú dotáciu od štátnych alebo európskych inštitúcií?  

 

Áno, požiadal a bola obci aj priznaná. 

Áno, požiadal, ale nebola obci priznaná. 

Nie, nepožiadal. 

 

 

7. Do akej miery Vám pomáhajú Vaše kontakty pri rozvoji obce?  

 
1 2 3 4 5 

 

žiaden vplyv 
     

veľký vplyv 

 

 

8. Ako hodnotíte Vašu angažovanosť a iniciatívu v oblasti rozvoja obce?  

 
1 2 3 4 5 

 

slabá 
     

vysoká 

 

ĽUDSKÝ A SOCIÁLNY KAPITÁL OBCE 

 

9. Ako hodnotíte úroveň ľudského a sociálneho kapitálu vo Vašej obci?  

 

 

  
nulová slabá priemerná vysoká 

 
participácia obyvateľstva na 

dianí v obci       

angažovanosť obyvateľstva 

na rozvoji obce       

aktivita obecného 

zastupiteľstva       

sociálna klíma v obci 
      

združovanie obyvateľstva do 

rôznych spolkov       
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10. Myslíte si, že sú obyvatelia obce spokojní s Vašim pôsobením vo funkcii 

starostu?  

 

Áno. 

Nie. 

Neviem 

 

 

11. Môžete vo Vašej obci identifikovať niekoho, kto by mohol v budúcnosti 

zodpovedne zastávať funkciu starostu?  

 

Áno 

Nie 

 

DOPLŇUJÚCE OTÁZKY 

 

Váš vek  

do 30 rokov 

31 - 45 rokov 

46 - 60 rokov 

viac ako 60 rokov 

 

Pohlavie  

muž 

žena 

 

Ukončené vzdelanie  

základné 

stredoškolské bez maturity 

stredoškolské s maturitou 

vysokoškolské 

 

Koľko rokov ste vo funkcii starostu / starostky? 

 

 

Koľko percent ste získali v posledných komunálnych voľbách? 

  

 

Ste členom / členkou nejakej politickej strany alebo hnutia?  

Áno.                Nie. 


