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Populačná situácia i jej vývoj na Slovensku sa v poslednom období dostáva čoraz zjavnejšie do 
pozície, ktorá púta na seba pozornosť svojou nepriaznivosťou a následnými sociálnymi, 
demografickými, ekonomickými a inými dôsledkami a súvislosťami. Ide o zmeny razantné 
a dramatické nielen svojou časovou koncentráciou (nahustenosťou), ale i prejavmi, či už ide napr. 
o pokles sobášnosti, pôrodnosti, o nárast rozvodovosti, ale i záporného salda v prirodzených 
prírastkoch či starnutie populácie..., pričom väčšinou ide dlhodobý jednosmerný trend. Dochádza 
síce na druhej strane napr. k poklesu dojčenskej úmrtnosti, i potratovosti, k miernemu nárastu 
strednej dĺžky života, k rastu kladného salda migrácie, avšak zmeny spôsobené súčasným 
nepriaznivým demografickým vývojom sa na Slovensku prejavujú čoraz výraznejšie a ich vývojové 
trendy sú nastavené ako dlhodobejšie. Najmä počet pôrodov, hlboko pod úrovňou jednoduchej 
reprodukcie, sa ukazuje ako dlhodobý. 
 Nepriaznivý vývoj populačnej situácie nepredstavuje iba špecifikum Slovenska, ide o zmeny, 
ktorými prechádzajú, resp. už prešli aj iné štáty Európy. Všeobecne sa to pripisuje vplyvom 
pôsobenia druhej demografickej revolúcie, ktorá od 60. rokov 20. stor. zasahuje jednotlivé krajiny 
západnej Európy a Severnej Ameriky. V západnej Európe však podľa D. J. van de Kaa vývoj zmien 
v demografickom správaní dosiahol už také rozmery, že v odborných kruhoch sa otvorene hovorí 
o možnosti zániku európskej kultúry a civilizácie a jej vystriedanie inými kultúrami. 
 Nemožno však prehliadnuť, že hoci Slovensko sa v tomto vývoji oneskoruje, aj u nás ide 
o závažný spoločenský problém, ktorého dôsledky sa zatiaľ prejavili iba čiastočne a pri niektorých 
zmenách demografického správania možno očakávať prejavenie sa až po niekoľkých generáciách 
(napr. populačné starnutie a jeho nápor na verejné výdavky). 
 Problematika zmien demografického správania sa v krajinách západnej Európy a Severnej 
Ameriky výskumne analyzuje od polovice 60. rokov 20. storočia a púta pozornosť odborníkov zo 
širokého spektra vedných disciplín. I na Slovensku sa tejto problematike venuje vedecká a odborná 
pozornosť z pohľadu viacerých disciplín (i keď nie dostatočne systematicky) s dôrazom najmä 
na indikáciu príčin zmien demografického správania a analýzu jeho dopadov na rôzne sociálne či 
spoločenské subjekty. 
 Významným a zaujímavým príspevkom sociológie do diskusie k tomuto mnohostrannému 
spoločenskému problému, k jeho analýze a sprehľadneniu, ale i k hľadaniu východísk zo súčasnej 
zložitej situácie je i publikácia Analýza sociálnych a zdravotných dôsledkov zmien demografického 
správania na Slovensku, ktorú vydala na sklonku roku 2006 Filozofická fakulta TU v Trnave. 
 Početný autorský kolektív (14 autorov), pozostávajúci z odborníkov z rôznych disciplín 
(multidisciplinárny tím autorov), vedený známym odborníkom na sledovanú problematiku prof. J. 
Matulníkom (ktorý je editorom práce), sa podujal na neľahkú úlohu analyzovať nielen sociálne, ale 
i zdravotné dôsledky zmien demografického správania na Slovensku. Táto problémová orientácia 
práce je v intenciách súčasného výskumného trendu v tejto oblasti, kde sa čoraz častejšie objavujú 
práce ťažiskovo zamerané na problematiku sociálnych a zdravotných dôsledkov zmien 
demografického správania. Výsledok ich vedeckovýskumnej činnosti predstavuje aj recenzovaná 
publikácia, ktorá prezentuje v koncentrovanej podobe poznatky o rôznych aspektoch tejto zložitej 
problematiky. 
 Jej zámerom je analýza súčasného veľmi nepriaznivého demografického vývoja na Slovensku 
a problematika oslabovania základného piliera spoločnosti, za ktorý autori považujú rodinu. Podľa 
nich v skutočnosti ide o oslabenie až rozklad rodiny, najmä rodiny založenej na manželstve. Toto 
významne ovplyvňuje aj život jednotlivcov, ďalšie spoločenské inštitúcie i hodnotový a normatívny 
systém spoločnosti. Tu nachádzajú autori široké spektrum problémov predstavujúcich problematiku 
spoločenských dôsledkov súčasných zmien demografického správania. Dôsledky týchto zmien však 
nie sú na Slovensku dostatočne preskúmané. Na rozdiel od vyspelých krajín nejde totiž o systema-
tické bádanie. Preto podrobnejšie, široko koncipované a na mäkkých výskumných dátach – 
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názoroch a postojoch obyvateľov (a nielen štatistikách) založené analýzy tejto problematiky na 
Slovensku sú veľmi potrebné, pretože v našich podmienkach môžu mať zmeny demografického 
správania niektoré iné dôsledky, ako ich poznáme najmä z rozvinutých krajín západnej Európy. Tu 
autori uvádzajú príklad kohabitácií, kde upozorňujú napr. na to, že na rozdiel od západnej Európy, 
kde nositeľmi tohto nového typu reprodukčného správania boli hlavne obyvatelia s vyšším 
vzdelaním, na Slovensku (ale aj v iných postsocialistických krajinách) je to naopak, ide hlavne 
o ľudí s nižším vzdelaním, resp. bez vzdelania. 
 Publikácia v teoreticko-koncepčných východiskách nadväzuje na koncepciu druhej 
demografickej revolúcie a jej kritickú sociologickú reflexiu. Autori poukazujú na to, že teória 
druhej demografickej revolúcie (najmä ako ju rozpracoval D. J. van de Kaa) zdôrazňuje kultúrnu 
zakotvenosť zmien demografického správania, ktoré je zakotvené v zmenách hodnotových 
systémov, noriem a postojov, interpersonálnych vzťahov, pôrodnosti, ale i v zmenách rodiny atď. 
Na Slovensku popri kultúrno-hodnotových činiteľoch vystupujú významne do popredia aj sociálno-
ekonomické faktory. Práve spresnenie významu jednotlivých blokov týchto faktorov 
v podmienkach Slovenska bolo motivačným faktorom pre realizáciu reprezentatívneho 
sociologického výskumu, ktorého výsledky sú prezentované v hodnotenej publikácii. Tento rozmer 
analýz demografického správania populácie Slovenska je dôležitý, pretože ide o problematiku, kde 
sú analýzy založené zvyčajne na štatistických dátach a hlavne výskumne podložená komplexnejšia 
sociologická reflexia tejto problematiky je nedostatočná. 
 Oproti iným prácam, ktoré sa z pohľadu rôznych vedných disciplín venujú tejto akútnej 
problematike slovenskej spoločnosti, má recenzovaná práca prednosť v tom, že pri analýze stavu 
nepracuje iba štatistickými údajmi či rozborom štatistických informácií, ale opiera sa predovšetkým 
o výsledky kvantitatívneho sociologického výskumu (v niektorých častiach aj viacerých 
výskumov), čo pri značnej absencii sociologických výskumov takéhoto charakteru vytvára 
špecifický priestor jednak pre prezentovanie názorov a postojov verejnosti na túto problematiku, ale 
i pre zakotvenie týchto názorov a postojov do analytického inštrumentária autorov a ich 
konfrontáciu s teoretickými konceptmi rôzneho zamerania (orientácie). 
 Práca sa vo väčšine kapitol opiera o výsledky reprezentatívneho sociologického výskumu 
obyvateľov Slovenska, ktorý sa za spolupráce študentov odboru sociológia na FF TU v Trnave 
uskutočnil v novembri 2004 na súbore 1 175 respondentov (vo veku 18-60 rokov). Využíva 
(prezentuje) však aj poznatky z iných sociologických výskumov realizovaných Katedrou sociológie 
FF TU k sledovanej problematike, čo vytvorilo vhodné predpoklady pre komparatívne analýzy 
z výskumov realizovaných k danej problematike v rôznych časových obdobiach a indikáciu 
vývojových zmien a vývojového smerovania demografického správania na Slovensku. 
 Sociologický výskum, na ktorom stavia recenzovaná práca, autori zamerali na analýzu zmien 
demografického správania na Slovensku, pritom analyzujú tak faktory makrospoločenské, kde 
nadväzujú najmä na Fukuyamu (oslabovanie sociálnych väzieb a spoločensky akceptovaných 
hodnôt, oslabovanie sociálneho kapitálu, korózia všetkých foriem autority, pokles dôvery 
v spoločenské inštitúcie atď.), ako i na faktory mikrospoločenské (prejavy v manželstve, 
v kohabitáciách, v rodine, vo výchove detí, sociálno-patologické javy ... atď.). Cieľom bolo zhro-
maždiť empiricky overené údaje na zodpovedanie otázky, ako súčasné zmeny demografického 
správania na Slovensku ovplyvňujú životy jednotlivcov, rodiny a hodnotový a normatívny systém 
spoločnosti a akú rolu plnia tieto zmeny v determinácii zdravia obyvateľov. 
 V centre záujmu autorov je rodina v rôznych aspektoch jej života, vzťahy v rodine, ale aj vplyvy, 
ktoré ju ovplyvňujú zo strany širších sociálnych útvarov (napr. príbuzenstva), materiálne 
podmienky života rodiny atď. Autori vychádzajú zo skutočnosti, že zmeny demografického 
správania, pokles pôrodnosti a sobášnosti, nárast rozvodovosti a podielu detí narodených mimo 
manželstva sú hlboko zakorenené v súčasných zmenách spoločenského života. Spájajú sa 
s celkovou zmenou ponímania rodiny než aká jej prislúcha (resp. mala prislúchať) ako jednej zo 
základných spoločenských inštitúcií. 
 Práca má 12 kapitol a pomerne rozsiahle 4 prílohy orientované na metodologickú problematiku 
kontroly reliability sumačného indexu v sociálnych výskumoch (Ritomský, A.), ale i na špecifické 
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problémy súvisiace so sledovanou problematikou − na problematiku predaja erotických časopisov 
či na informácie o výskume a výskumnej technike, ako i súbore respondentov. 
 Lepšiu predstavu o bohatom obsahovom zábere (a širokom autorskom zastúpení) publikácie 
umožní aspoň stručné priblíženie jednotlivých kapitol práce. 
 V 1. kapitole (Matulník, J.) je prezentovaný cieľ, predmet a metódy výskumu, ako i základný 
referenčný rámec sledovanej problematiky a to sú zmeny demografického správania v kontexte 
dopadov na rodinu a spoločnosť. Poukazuje sa na to, že v súčasnosti pôsobí viacero významných 
faktorov, ktoré oslabujú chápanie rodiny ako základnej spoločenskej inštitúcie. Práve v tomto 
kontexte autor vidí základné obrysy širokej a zložitej problematiky dôsledkov nepriaznivých 
demografických trendov. 
 V 2. kapitole (Pastor, K.) sa podrobne a v širokom kontexte analyzujú dôsledky zmien 
v demografickom správaní s dôrazom na obdobie po r. 1990. Analyzujú sa tu ťažiskové 
demografické javy, ktoré sú v širších súvislostiach analyzované aj v ďalších kapitolách. 
 V 3. kapitole sa pozornosť venuje problematike zamýšľanej plodnosti, pričom tento problém sa 
rozoberá jednak ako predmet výskumov populačnej klímy (Pastor, K.), jednak ako problém 
dokumentovaný údajmi z reprezentatívneho sociologického výskumu obyvateľov SR vo veku 18-60 
rokov (Matulník, J., Ritomský, A.). V prvej časti je podrobnejšie analyzovaný postup, ktorý autori 
použili pri výpočte zamýšľanej plodnosti, ktorú sledovali vo výskumoch. Aplikovaný postup 
snímkovania (spôsob, akým využili tzv. neurčité odpovede) im umožnil presnejšie merať 
zamýšľanú plodnosť, ako je to bežné, a na tomto základe odkryť súvislosti s rozličnými činiteľmi, 
ktoré určujú zamýšľanú plodnosť. V druhej časti tejto kapitoly je prezentovaná plodnosť rozličných 
skupín obyvateľstva. 
 V 4. kapitole (Matulník, J., Ritomský, A.) sú prezentované postoje obyvateľov k rozličným 
spôsobom uplatňovaným na reguláciu pôrodnosti. V závislosti od týchto postojov sa analyzujú aj 
hodnoty ukazovateľa zamýšľanej plodnosti. 
 V 5. kapitole (Matulník, J., Ritomský, A.) je prezentovaná hodnota manželstva a postoje 
k mimomanželskému spolužitiu. Prezentujú sa postoje verejnosti k mimomanželskému spolužitiu 
slobodných osôb a k sexuálnym stykom neplnoletých. Následne sa analyzuje vplyv toho, akú 
hodnotu respondenti prisudzujú manželstvu, a vplyv ich postojov na zamýšľanú plodnosť. 
 V 6. kapitole (Matulník, J., Ritomský, A.) je prezentovaná spokojnosť obyvateľov Slovenska 
s ich životom, pocit šťastia a spokojnosti. Prezentované sú poznatky o vplyve rodinného stavu, 
úrovne ekonomického zabezpečenia, hodnotenia vlastného zdravotného stavu a ďalších činiteľov na 
spokojnosť ľudí s ich životom a ich pocitom šťastia a spokojnosti. 
 Blok 4 kapitol je zameraný na významné oblasti života rodiny na Slovensku. V 7. kapitole 
(Minichová, M.) je pozornosť zameraná na materiálne podmienky života rodín a ich bytové pomery, 
8. kapitola (Vavrová, Z.) je orientovaná na práce v domácnosti, 9. kapitola (Vavrová, Z.) je 
zameraná na voľný čas v kontexte s odlišnosťami medzi mužmi a ženami, ako i žien podľa 
rodinného stavu. 10. kapitola (Kratochvíla, M.) sa sústreďuje na otázky výchovy vekovo 
diferencovaných detí v úplnej i neúplnej rodine. Priniesli veľmi zaujímavé a podnetné poznatky 
v sledovaných oblastiach, ktoré nie sú zvyčajnou súčasťou analýz tohto problémového zamerania. 
 V 11. kapitole (Matulník, J., Ritomský, A.) je prezentovaná zaujímavá problematika rodiny 
a problematika kooperatívnych noriem sociálneho kapitálu na Slovensku. Osobitná pozornosť je 
venovaná vzťahom medzi hodnotou, ktorú obyvatelia Slovenska prisudzujú manželstvu, ich 
postojom k mimomanželskému spolužitiu, ako i vzťahom s ďalšími dimenziami sociálneho 
kapitálu. 
 12. kapitola (Matulník, J., Chandoková, E., Ritomský, A., Mojzešová, M., Badalík, L., 
Heřmanová, D., Orgonášová, M., Ozorovský, V., Kostičová, M.) sa venuje problematike zdravia, 
zdravotného správania a zdravého spôsobu života v spojitosti s rodinným životom. Cieľom bolo 
monitorovať zdravotné dopady zmien demografického správania obyvateľov. Jedným 
z významných poznatkov je, že respondenti žijúci v manželstve, vzdelanejší, materiálne 
zabezpečení sú psychicky vyrovnanejší, menej stresovaní a teda lepšie pripravení zvládať záťažové 
životné situácie, ale sú aj zodpovednejší k vlastnému zdraviu. Ukázalo sa tiež, že vzdelanie 
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a pohlavie sú determinujúce aj vo vzťahu k nezdravému spôsobu života, kde negatívne návyky sú 
častejšie u mužov a respondentov s nižším vzdelaním. 
 Špecifická časť kapitoly je venovaná poznatkom z epidemiologickej štúdie (Petráš, D., Vávrová, 
Z., Petríček, Š.), ktoré stavia na výsledkoch výskumu (realizovaného v r. 2005 na vzorke 340 
respondentov) realizovanom medzi pacientmi špecializovaného zdravotníckeho zariadenia. Jej 
cieľom bolo porovnať objektívny zdravotný stav a subjektívne sebahodnotenie zdravotného stavu 
pacientov podľa ich rodinného stavu. Štúdia potvrdila potrebu skúmať viacero modalít vo vzťahu 
človeka a jeho zdravotného stavu. Potvrdila taktiež, že existuje vplyv rodinného stavu na zdravotný 
stav obyvateľov a naznačuje aj ďalšie možnosti výskumu v tejto oblasti. 
 Za prínosné, najmä z hľadiska pochopenia širšieho teoreticko-názorového kontextu sledovanej 
problematiky, považujem to, že autori každú z problémových oblastí (kapitol) uvádzajú (zasadzujú) 
do širšieho teoretického kontextu doterajších poznatkov, názorov a koncepcií, čo vytvára vhodnú 
situáciu pre zorientovanie sa v danej problematike i pre čitateľov, ktorí sa tejto problematike 
podrobne nevenujú, ale i pre konfrontáciu použitých prístupov a získaných poznatkov na 
Slovensku. 
 Ak chceme hodnotiť prínosy recenzovanej práce, je potrebné poukázať najmä na zámer autorov 
prispieť k utvoreniu ucelenejšieho obrazu o spoločenských súvislostiach zásadných demografických 
zmien, ktoré od polovice 90. rokov na Slovensku prebiehajú, i keď ich optika bola zameraná najmä 
na demografické, sociálne a zdravotné dôsledky. Autori si uvedomujú, že ide o mimoriadne zložitú 
a širokú problematiku a ich poznatky z výskumov a analýz nepredstavujú vyčerpávajúci pohľad na 
daný problém vo všetkých súvislostiach. Mnohé otázky stále zostávajú otvorené a vyžadujú ďalšie 
analýzy, výskumy, ale i overenie doterajších poznatkov či ich verifikáciu. Napriek tomu práca 
prináša množstvo zaujímavých poznatkov a podnetov a to nielen pre sociológov, ale pre každého, 
kto sa zaoberá problematikou rodiny. Je prínosná nielen pre sociológov rodiny, ale i pre iných, 
pretože táto problematika sa dotýka všetkých sfér spoločnosti a v práci je analyzovaná v širokých 
spoločenských a kultúrnych kontextoch. 
 Autori dokázali identifikovať rad závažných negatívnych vplyvov súčasného demografického 
vývoja na mikrospoločenskej i makrospoločenskej úrovni. V opakovaných výskumoch overili 
viaceré dôležité poznatky charakterizujúce demografické správanie obyvateľov Slovenska a jeho 
kultúrno-hodnotové súvislosti. Poukázali na výrazné oslabovanie rodiny založenej na manželstve, 
pričom v našich podmienkach je rodina založená na manželstve nezastupiteľná pri plnení jej funkcií 
v zabezpečovaní reprodukcie obyvateľstva. Výskumy tiež potvrdzujú, že ľudia žijúci v manželstve 
sú šťastnejší a spokojnejší ako rozvedení či slobodné matky. 
 Chcel by som upozorniť najmä na skutočnosť, ktorá nie je bežná v sociologických analýzach – 
a to je možnosť komparácie danej problematiky voči vlastným výskumom a porovnania vývoja 
v čase. Upozorniť chcem aj na to, že systematická pozornosť, ktorú výskumný tím (ťažisko tvorí 
Katedra sociológie FF TU v Trnave) dlhodobejšie venuje tejto problematike, im umožnila 
nadväzovať na predchádzajúce výskumy a uskutočniť viacero komparatívnych analýz, ktoré 
umožnili identifikovať intenzitu i smerovanie vývojových zmien v tejto oblasti. Považujeme to za 
významný prínos k problematike demografického správania obyvateľov SR a k indikácii a analýze 
jeho dopadov na rôzne sociálne subjekty a rôzne sféry a oblasti ich života. 
 Oceniť treba aj veľmi precízne štatistické vyhodnotenie a testovanie získaných výsledkov, čo 
zvyšuje vedeckú a poznatkovú relevantnosť a valídnosť získaných poznatkov. Jednotlivé kapitoly 
sú bohato dokumentované výsledkami z výskumu prostredníctvom tabuliek a grafov. Práca prináša 
množstvo zaujímavých poznatkov a informácií z problematiky, ktorá má rozsiahle konzekvencie na 
väčšinu relevantných sfér života jednotlivca i spoločnosti. 
 Nesporný a významný prínos práce však okrem iného vidíme i v rozšírení spektra názorového 
vyjasňovania tejto problematiky, ako i hľadania možností riešenia, pretože doterajšie prístupy 
a snahy o riešenie tohto mnohodimenzionálneho problému boli prevažne neúspešné, resp. 
zásadnejšie riešenia boli odkladané. Tento stav nie je ani tak podmieňovaný nedostatočnou 
znalosťou či odbornou nerozpracovanosťou tejto problematiky, ale predovšetkým samotným 
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populačným vývojom a nedostatočným záujmom o zásadnejšiu transformáciu smerovania 
populačného vývoja na Slovensku. 
 Aj preto v závere autori vyzývajú zodpovedných (politikov, novinárov, úradníkov...), aby 
nepodliehali ďalšiemu klamu, že je možné rodinu založenú na manželstve nahradiť nejakými inými 
„alternatívnymi formami spolužitia“ či „novými formami organizácie intimity“. Dôležité 
spoločenské funkcie, ktoré plní rodina, by neboli zabezpečované a rozsah negatívnych dôsledkov 
pre deti, dospelých i spoločnosť by bol značný. 
 Je zrejmé, že publikácia si iste nájde celý rad priaznivcov, oceňujúcich jej prínos k analýze 
a priblíženiu spoločenskej reflexie aktuálneho problému demografického správania na Slovensku, 
ako i k hľadaniu možných riešení jeho nepriaznivého stavu, ale vyvolá zrejme i polemiku, najmä u 
autorov odvolávajúcich sa na civilizačné a globalizačné súvislosti vývoja slovenskej spoločnosti a 
argumentujúcich charakteristikami a vývojovým smerovaním väčšiny západných moderných 
spoločnosti. 
 Takže záverom − nesporne zaujímavé, podnetné a odborne fundované prezentovanie aktuálnej 
problematiky zakotvenej v širokom názorovom rámci (odborníkov i obyvateľov) je dobrým 
dôvodom na prečítanie si tejto práce, ktorá iste prispeje k rozšíreniu videnia tohto problému 
v širších súvislostiach a názorovej mnohofarebnosti. 
 

Peter Gajdoš 
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