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Autori patria k zakladateľom obnovenej priestorovej sociológie na Slovensku a patrí im výrazná 
zásluha na inštitucionálnej zakotvenosti tejto vedeckej disciplíny na Slovensku. Preto i retrospektíva 
vývoja tejto problematiky je v publikácii spracovaná s odpovedajúcou profesionalitou a vecnou 
znalosťou problematiky. Prezentovaná kniha predstavuje ďalšiu etapu riešenia širších otázok 
regionálneho rozvoja na Slovensku autorským kolektívom, ktorý sa cez optiku priestorovej 
sociológie tejto problematike dlhodobo a systematicky venuje. Problematika regionálneho rozvoja, 
stále poznačená sektorovými prístupmi, si vyžaduje fundovaný prístup, ktorý by riešil nielen jeho 
aktuálne problémy, ale i reálne dispozície najmä z pohľadu implementácie programových 
dokumentov nového programového obdobia rokov 2007 − 2013. V tomto smere je práca prínosná 
a podnetná a zvyšuje poznatkovú konceptuálnu bázu koncepčných priestorových pohľadov 
socioekonomického vývoja Slovenska. Ide o publikáciu, ktorá svojím teoretickým a širokým 
multidimenziálnym záberom predstavuje jednu z významných etáp vývoja priestorovej sociológie 
v Slovenskej republike. 
 Práca vychádza zo štúdií, ktoré autori vypracovali v rámci riešenia ŠP Regionálne disparity 
a regionálny rozvoj SR v kontexte integračných dosahov, riešeného v Sociologickom ústave SAV 
v rokoch 2003 − 2005, ďalej z riešenia grantových projektov VEGA, a to Transformačné dopady na 
rozvojové disponibility sídiel a ich spoločenstiev na Slovensku a Mesto v kontextoch sociálnej 
a sociálno-priestorovej transformácie slovenskej spoločnosti, riešených v Sociologickom ústave 
SAV. 
 Recenzovaná kniha sa skladá zo štyroch častí, ktoré sú logicky a zrozumiteľne vnútorne členené 
do podrobnejších subkapitol. Tieto relatívne samostatné časti sú navzájom vhodne prepojené, sú 
napísane fundovane, kultivovane s vysokou erudíciou a so znalosťou prezentovanej problematiky. 
Rozsah a šírka záberu sú značne vysoké a to kládlo i vysoké nároky na vzájomnú previazanosť 
jednotlivých častí publikácie nielen v oblasti koncepčno-teoretickej, ale i v rovine metodologicko-
empirickej, napríklad pri realizácii klasifikačnej a typologickej analýzy, vrátane ich aplikačných 
verifikácií.  
 V prvej časti sa autori zaoberajú reflexiou teoretickej a metodologickej regionálnej problematiky 
vo vývoji slovenskej sociológie. Kriticky hodnotia prerušenie kontinuity historického vývoja 
prirodzených regiónov, vrátane zasahovanie štátu do regiónov a určovanie ich vývojových 
dimenzií, obmedzovanie vývoja územnej samosprávy, devastáciu ľudského potenciálu malých 
vidieckych obcí spojenú s marginalizáciou niektorých regiónov a pod. Zastávajú názor, že v našej 
rozdrobenej sídelnej sústave chýba prirodzený integračný sociokultúrny základ, na ktorom by sa 
uskutočnila konvergencia na mikro a mezoúrovni. Sociologický výskum by sa podľa nich mal viac 
sústrediť na skupinu najmenších obcí (do 500 obyvateľov), ktoré sa dostali do demografického, 
sociálneho a kultúrneho regresu signalizujúceho ich možný zánik. Pritom regionálna politika na 
nové programové obdobie 2007 − 2013 znevýhodňuje malé vidiecke obce mimo inovačných a 
kohéznych pólov rastu. Stratégia regionálnej politiky stanovená v Národnom strategickom 
referenčnom rámci (Európsky fond pre regionálny rozvoj – RDF − v rámci Regionálneho 
operačného programu) a Národnom strategickom pláne rozvoja vidieka (Európsky poľnohos-
podársky fond pre rozvoj vidieka – EAFRD − v rámci Programu rozvoja vidieka), spočívajúca v 
podpore najvýznamnejších ťažísk (pólov) osídlenia (tzv. inovačné a kohézne póly rastu), explicitne 
smeruje k územnej koncentrácii podpôr. V tomto zmysle sa predpokladá postupné rozširovanie 
efektov rastu z rozvinutých (inovačné a kohézne póly rastu) do menej rozvinutých území SR 
(ostatné obce). Táto stratégia však povedie k tomu, že vyrovnávanie regionálnych disparít sa prejaví 
(alebo sa dokonca vôbec nemusí prejaviť) v menej rozvinutých územiach až s určitým časovým 
odstupom. Rozvoj vidieckych obcí mimo inovačných a kohéznych pólov rastu, založený na podpore 
z EAFRD, bude z hľadiska objemov verejných zdrojov zanedbateľný. Vzniká tak akútne 
nebezpečenstvo dlhodobejšej fixácie zaostávania odľahlých vidieckych oblastí, postupného zániku 
osídlenia v týchto vidieckych priestoroch a problémov v rozptýlenej reprodukcii pracovných síl 
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v týchto územiach. Naznačená stratégia nezohľadňuje obmedzené a diferencované schopnosti 
endogénneho rozvoja jednotlivých vidieckych obcí a nerešpektuje to, že dlhodobo zaostávajúce 
regióny a najmenšie vidiecke obce nie sú schopné endogénneho rozvoja bez vonkajšej podpory. 
 V druhej časti autori vývojovo charakterizujú Slovensko v období industriálno-urbánnej 
modernizácie s akcentom na druhú polovicu minulého storočia, v ktorej sa prejavili priestorové 
a sociálne dôsledky zrýchlenej dynamiky industrializačného a urbanizačného procesu. Živelný a 
rýchly rast urbanizácie mal negatívne dopady v mestách i na vidieku (ruralizácia miest, 
vyľudňovanie vidieka, devastácia sociálneho a životného prostredia, stagnácia sociálnej 
a technickej inovácie v spoločnosti a pod.). Napriek vytýčenému cieľu odstrániť protiklady medzi 
mestom a dedinou boli celkové rozvojové možnosti a predpoklady väčšiny dedinských sídiel 
nedostatočné a často i likvidačné (stredisková sústava osídlenia). Charakterizujú tu vývojové zmeny 
v osídlení a v sídelnej a územnej diferenciácii v historickom vývoji, ktoré viedli k tomu, že 
Slovensko sa v poslednej dekáde 20. storočia zmenilo z pôvodnej rurálnej krajiny na zmiešaný 
urbánno-rurálny typ spoločnosti. Dôsledky industriálno-urbanizačného obdobia sa prejavili in-
tenzívnym migračným pohybom obyvateľstva spojeným predovšetkým s pracovnou migráciou, 
vyľudňovaním dedinských sídiel, stratou sídelnej identity, zhoršovaním ľudského a sociálneho 
kapitálu dedinských sídiel, nekomplexnosťou sídelných podmienok a rozvojových predpokladov, 
profiláciou nových nerovnováh a vzťahov v sídelnom vývoji a pod. Táto časť je bohato 
zdokumentovaná vývojovými indikátormi, ktoré plasticky ukazujú prevažujúce priestorové 
koncentračné trendy.  
 V tretej časti sa autori zaoberajú sociálno-priestorovým vývojom Slovenska v transformačnom 
období. Ide o najrozsiahlejšiu a podľa môjho názoru i ťažiskovú problematiku. V tomto období sa 
prejavujú výrazné dezintegračné a integračné procesy v sídelnej sústave, ktoré mali vplyv na 
regionalizáciu SR. Charakterizujú vývojové zmeny a sociálno-priestorovú situáciu v kontexte 
s novou územnosprávnou organizáciou a na rôznych priestorových úrovniach. Autori identifikovali 
8 typov regiónov z hľadiska ich sociálno-priestorových disponibilít. Regionálna diferenciácia 
Slovenska podľa nich zásadnejším spôsobom komplikuje rovnomernejší regionálny rozvoj 
a vyžaduje aplikáciu efektívnych nástrojov a politík na redukovanie medziregionálnych rozdielov. 
V rámci tejto časti fundovane analyzujú vývojové zmeny mestského osídlenia a najmä vidieckeho 
priestoru s osobitným akcentom na problémy malých obcí. 
 V záverečnej časti práce sa autori pokúsili o naznačenie možností a predpokladov riešenia 
identifikovaných sídelno-regionálnych problémov v optike nových vývojových trendov, vrátane 
predpokladaných dopadov na sídelno-regionálny rozvoj. Vzhľadom na zmenu názorov na viaceré 
sociálno-priestorové procesy v pointegračnom období dochádza i k zmenám teoretického 
a realizačného rámca regionálneho rozvoja, vrátane ich hodnotenia a riešenia. Trendy sídelného 
a regionálneho vývoja na začiatku tretieho tisícročia budú spojené s pokračujúcim procesom 
globalizácie a s tým budú i spojené trendy teritoriálnej konvergencie. Autori konštatujú, že 
tendencia k diverzifikácii priestorov sa čoraz viac stáva dominantným trendom. Naznačujú, že 
štruktúra osídlenia sa v svojich základných atribútoch bude meniť veľmi pomaly. Nastane posun 
rozvoja osídlení, ktoré získajú novú atraktivitu, zvýši sa efekt suburbanizácie, zníži sa koncentrácia 
obyvateľstva v útlmových priemyselných aglomeráciách, objaví sa trend vzniku ďalších foriem 
osídlenia a rozširovania jeho rozmanitosti atď. 
 Recenzovaná kniha svojím záberom a optikou prístupu k regionálnym problémom výrazne 
rozširuje koncepčno-analytický pohľad na regionálny rozvoj Slovenska, ktorý je v tomto období 
predmetom širokých odborných a politických diskusií. Autori dokázali s vysokou profesionalitou 
syntetizovať obrovské množstvo vedeckých a odborných poznatkov do zaujímavej a inšpirujúcej 
publikácie. Predkladaná publikácia bude podľa môjho názoru žiadaná nielen na úrovni štátnej 
a verejnej správy (resp. samosprávy) pre vypracovanie príslušných politík a systému opatrení, ale aj 
pre politické strany z pohľadu koncipovania príslušných stratégií, ktoré by mohli prispieť 
k realizácii pozitívnych zmien v analyzovaných oblastiach.  
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 Publikácia Regionálny rozvoj Slovenska z pohľadu priestorovej sociológie patrí k odborne 
fundovaným, poznatkovo cenným a inšpirujúcim prácam v tejto sociologickej problematike a 
predstavuje nesporný prínos v poznatkovej báze priestorovej sociológie na Slovensku. 
 

Stanislav Buchta 
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