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Possibilities and Prospects for Solution of Rural Employment. The article deals with the 
prospects for a solution to rural employment in Slovakia. It defines rural space according to the 
OECD definition and outlines the starting points for a future strategy of solution to rural 
employment. It identifies the most important factors shaping the development of this area such 
as, for instance, pressures on labour mobility and labour productivity, demands for improvement 
of human capital, infrastructure facilities, restructuring and diversification of rural economy, and 
changes in demographic evolution. The outlined perspective of the solution consists indeed in 
two dimensions, i.e. the development of human resources and the increase in entrepreneurial 
and regional competitiveness. It argues that a continuation of the present situation sets up 
a danger of the persistence of dual economy and growing socially unacceptable differentiation, 
including the persistence of unequal opportunities for the population and entrepreneurial 
activities as well particularly in remote and economically underdeveloped regions. With regard 
to the significant regional disparities and reduced competitiveness of economically 
disadvantaged rural areas, it is necessary to solve this problem progressively and, in particular, 
systematically. 
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Úvod 
 
Vidiek vymedzujeme podľa definície OECD (Creating... 1994), ktorá je 
postavená na dvoch hierarchických úrovniach teritoriálnych jednotiek – na úrovni 
lokálnej (obecnej) a úrovni regionálnej. Na lokálnej úrovni NUTS V sa za 
vidiecku obec považuje obec s hustotou osídlenia menšou ako 150 obyvateľov na 
km2

                                                          

. Na regionálnej úrovni sa rozlišujú podľa stupňa vidieckosti 3 typy regiónov:  
• Výrazne vidiecke regióny (Predominantly rural regions). V týchto typoch 
regiónov viac ako 50% obyvateľstva žije vo vidieckych obciach. 
• Ostatné vidiecke regióny (Significantly rural regions). Vo vidieckych obciach 
žije 15-50% obyvateľstva regiónu. 
• Prevažne mestské regióny (Predominantly urban regions). V týchto regiónoch 
žije menej ako 15% obyvateľstva vo vidieckych obciach. 
 Na Slovensku žilo v roku 2003 spolu 5,38 miliónov obyvateľov v 2 891 
obciach – základných územných jednotkách, z ktorých bolo 138 miest. Vidieckych 
obcí je spolu 2 581. Podiel vidieckeho obyvateľstva z celkového počtu 
obyvateľov Slovenska činí 89%. (Tab. č. 1) 
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 Na úrovni NUTS IV zo 79 okresov Slovenska je 70 vidieckych. Z nich 31 
okresov je výrazne vidieckych, kde podiel vidieckeho obyvateľstva je viac ako 
50%. V ostatných 39 okresoch je podiel obyvateľstva žijúceho vo vidieckych 
obciach medzi 15-50%. Mestské okresy sú okresy dvoch najväčších miest 
Bratislava (I – V) a Košice (I – IV) s menej ako 15% obyvateľstva žijúceho vo 
vidieckych obciach. 
 
Tabuľka č. 1: Podiel vidieckeho obyvateľstva na obyvateľstve SR 
 

Typ regiónu Počet obcí Rozloha obcí Počet obyvateľov 
 Spolu % Km2 % Spolu % 

Mestský – Predominantly urban     73   2.5  2 053   4.2   599 787  11.2 

Výrazne vidiecky – Predominantly rural   870  30.1 15 798  32.2 1 368 705  25.4 

Ostatné vidiecke – Significantly rural  1 948  67.4 31 183  63.6 3 411 561  63.4 

Vidiecke spolu – Rural in total  2 818  97.5 46 981  95.8 4 780 266  88.9 
SR spolu – SR in total  2 891 100.0 49 034 100.0 5 380 053 100.0 
 
Prameň: Bilancia pohybu obyvateľstva podľa obcí SR v roku 2003. Štatistický úrad SR 2004, Bratislava. 
 
 Riešenie aktuálnych problémov vidieka ako napr. vyľudňovanie, oslabovanie 
jeho ekonomickej základne, rozpad kultúrnych a sociálnych hodnôt sa zaraďuje 
medzi základné priority politiky EÚ. 
 Práca je založená predovšetkým na analýze vedeckých a odborných prameňov, 
vecne príslušných programových dokumentov a štatistických dát s použitím: 
• sekundárnej analýzy dostupných domácich i zahraničných materiálov – vládne 
programové dokumenty, štúdie, výskumné správy, dokumenty Európskej komisie 
a pod.; 
• zovšeobecnených štatistických analýz dát zamestnanosti (ŠÚ SR), nezamest-
nanosti (Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny) a štrukturálneho zisťovania 
fariem ŠÚ SR; 
• syntézy zovšeobecnených poznatkov do uceleného návrhu riešenia. 
 
1. Poznatkový konceptuálny rámec 
 
Pri identifikácii konceptuálneho rámca možného riešenia politiky vidieckej 
zamestnanosti sa vychádzalo z dvoch syntetizujúcich rovín:  
• z teoretických a odborných poznatkov, 
• vecne príslušných koncepčných a programových dokumentov. 
Skutočnosť, že nové technológie a inovácie jednoznačne povedú k masívnej 
redukcii potreby živej práce, rezonuje v prácach mnohých autorov (napr. Kahn − 
Wiener 1967, Dahrendorf 1991, atď.). Myšlienka o raste nových technológií, 
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ktoré vytláčajú živú prácu a umožňujú rozšíriť sféru voľného času, je stále 
aktuálna. Dahrendorf (1991) v tejto súvislosti odpovedá na otázku, či ešte za 
týchto podmienok žijeme v spoločnosti práce, kladne. Argumentuje pritom 
spoločenskou percepciou nezamestnanosti ako nenormálneho stavu s tým, že 
voľný čas nemôže prácu v zamestnaní nahradiť. Rifkin (1995) upozorňuje, že 
ekonomika bez práce bude v 21. storočí vyžadovať zásadnú redefiníciu pracov-
ných príležitostí a zodpovednosti pre milióny ľudí, ktorí nebudú mať žiadne 
formálne zamestnanie ani príležitosť ho získať. Drucker (1993) v súvislosti 
s rozdelením spoločnosti na pracujúcich a nepracujúcich konštatuje, že sociálnou 
výzvou pre postkapitalistickú spoločnosť bude zabezpečenie dôstojnosti pre 
potenciálnych pracovníkov, ktorí nemajú potrebné vzdelanie vzhľadom 
na možnosti vykonávania práce založenej na znalostiach a ktorí i v tých 
najvyspelejších krajinách budú tvoriť významnú časť práceschopnej populácie. 
 Prístup k platenej práci je a bude pre nezanedbateľnú časť (najmä vidieckej) 
populácie uzatvorený a to zvyšuje i riziko legitimizácie iných príjmov. Štúdia 
Európskej komisie2 upozorňuje, že v nových členských krajinách EÚ dosiahnutie 
len polovice produktivity EÚ – 15 by znamenalo stratu štyroch miliónov pracov-
ných miest. V pointegračnom období sa hlavné nebezpečenstvo zúži na zvyšova-
nie produktivity bez ohľadu na životné prostredie a sociálne aspekty produkcie. 
Európska komisia sama uznáva, že „kľúčovým rizikom v prvých rokoch po 
vstupe do EÚ je predpoklad, že reštrukturalizácia poľnohospodárstva a zavádza-
nia nástrojov spoločenstva bude spojená s rastúcou chudobou a nezamestnanos-
ťou na vidieku3“. Štúdia Svetovej banky (Csaki et al. 2002) upozorňuje na 
nebezpečenstvá extrémne zníženej vnútornej a vonkajšej konkurencieschopnosti 
slovenských vidieckych oblastí a tým i napomáhaniu priestorovej rovnosti šancí 
a príležitostí vidieckeho obyvateľstva. Konštatuje, že poľnohospodársky sektor 
v najchudobnejších častiach krajiny je stále prezamestnaný a z toho dôvodu je 
možné očakávať ďalšiu redukciu zamestnanosti. Preto menej rozvinuté vidiecke 
oblasti a polovidiecke oblasti potrebujú vyššiu diverzifikáciu poľnohospodárstva 
a vidieckej ekonomiky. 
 Podľa Falťana a Pašiaka (2004) v transformačnom období dochádza k 
reprofilácii hospodárskej bázy vidieka. V tomto období sa ďalej rozšírila strata 
väzby vidieckeho priestoru na dominanciu poľnohospodárskej výroby ako 
ekonomickej základne. Upozorňujú na niektoré negatívne tendencie ako napr.: 
• vyľudňovanie vidieka, 
• slabnúci ľudský kapitál, 
                                                           
22 A.: Competitiveness and farm incomes in the CEEC agri-food sectors. Implications before and after accesssion for 
EU markets and policies. Study contacted by the European Commission, Brussels. (Pouliquen 2001) 
 Pouliquen 

 
33  Enlargement and Agriculture: Successfuly integrating the new Member States into the CAP. Issues paper. European 
Commision, Brussels, 30 January 2002.  
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• stagnujúca úroveň kultúrneho kapitálu, 
• slabnutie a deformácie sociálneho kapitálu, 
• problémy (ekonomické, personálne, infraštruktúrne, prenos kompetencií) 
malých obcí. 
 Juríčková a Staněk (2004) upozorňujú, že novým priestorom na podnikanie 
a tým i na tvorbu pracovných miest sa môže stať ekologizácia hospodárstva, 
najmä ak sa zoberie do úvahy, že ani terciárna sféra a oblasť výskumu už nie je 
schopná vytvárať ďalšie pracovné miesta. Buchta (2003) vychádza z predpokladu, 
že výraznejšie pozitívne zmeny v rozvoji vidieka sú reálne až v dlhodobejšom 
horizonte. Na druhej strane ale celková zamestnanosť na vidieku (pod vplyvom 
podporných programov, v dôsledku relatívne vysokého hospodárskeho rastu, 
reformou politiky trhu práce atď.) sa bude mierne zvyšovať. 
 
1. 1 Aktuálne programové dokumenty 
Vláda SR prijala vo februári 2005 Stratégiu konkurencieschopnosti Slovenska do 
roku 2010 (2005), ktorá sa považuje za Národnú lisabonskú stratégiu. Oficiálnym 
vládnym programom rozvoja znalostnej ekonomiky na Slovensku je program 
Minerva. Je založený na 4 akčných plánoch, jedným z nich je i Návrh akčného 
plánu pre vzdelávanie a zamestnanosť.  
 Dlhodobá konkurencieschopnosť Slovenska sa dá zabezpečiť len uskutočne-
ním nevyhnutných štrukturálnych reforiem. Preto je stratégia konkurencieschop-
nosti úzko spojená s programovým dokumentom Národohospodárska stratégia 
SR na roky 2005 − 2013 (2005). Tieto dva programové dokumenty navzájom 
určujú hlavné ciele, smerovanie a kroky, ako sa k stanoveným cieľom dostať. 
Základným cieľom národohospodárskej stratégie v oblasti ľudských zdrojov, trhu 
práce a sociálnych vecí je „zníženie chudoby prostredníctvom rastu zamestna-
nosti“. Ťažisko riešenia vidí v tvorbe nových pracovných miest v sektore služieb, 
kde je stále značný nevyužitý potenciál. Upozorňuje na to, že jedným z možných 
riešení je záujem firiem vo väčšom rozsahu využívať dočasné zamestnávanie, aby 
čelili neistote a cyklickej fluktuácii v dopyte. Rôznorodosť možností prístupu na 
trh práce alebo kariérneho uplatnenia môže viesť k dvojvrstvovému trhu práce. 
Jedna vrstva bude tvorená osobami so štandardnou úrovňou ochrany zamestnania 
a lepšími kariérnymi vyhliadkami, druhú vrstvu budú tvoriť osoby, ktoré budú 
uzatvárať pri nástupe do zamestnania iné formy zmluvného vzťahu (napr. 
krátkodobé pracovné úväzky s absenciou sociálneho poistenia). 
 Prezentovanou problematikou sa zaoberá i Konvergenčný program Slovenska 
(2004). Podľa tohto dokumentu bude v období 2004 − 2007 pokračovať pozitívny 
trend na trhu práce. Tvorba nových pracovných miest generovaných rastom 
nových výrobných aktivít, ako i aktívna politika trhu práce zameraná na podporu 
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záujmu o prácu zvýšia rast zamestnanosti. Ide však len o všeobecné deklarácie 
bez konkrétnej priestorovej determinácie. 
 Podľa Správy o stave podnikateľského prostredia v SR (2004) na trhu práce 
možno hovoriť o priamom vzťahu medzi vzdelaním a zamestnanosťou. Prax 
potvrdila, že čím nižšie vzdelanie, tým ťažšie uplatnenie na trhu práce. Najrizi-
kovejšiu skupinu na trhu práce tvoria osoby so základným vzdelaním, pomocní 
robotníci, robotníci v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve. Preto 
dlhodobejšie riešenie zamestnanosti (a to nielen v celom národnom hospodárstve, 
ale i na vidieku) v súlade s trendom v iných krajinách spočíva vo zvyšovaní 
vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovne pracovnej sily.  
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vypracovalo v roku 2004 Ná-
rodný akčný plán zamestnanosti 2004 − 2006 (2004), ktorý doplňuje programové 
dokumenty tohto rezortu (napr. Stratégia podpory rastu zamestnanosti prostred-
níctvom zmien sociálneho systému a trhu práce (2003), SOP Ľudské zdroje 
(2004), Spoločné hodnotenie priorít zamestnanosti v SR (2003) atď.) o priame 
nástrojové inštrumentáriá a konkrétne opatrenia. Okrem tohto dokumentu 
vypracovalo MPSVR v roku 2006 operačný program Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia 2007 − 2013 (2006), v ktorom boli implementované spoločné ciele EÚ 
v oblasti sociálnej inklúzie do národných cieľov a opatrení, vrátane ich 
inštitucionálneho zabezpečenia. Globálny cieľ operačného programu (t.j. rast 
zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít) priamo reaguje na päť 
základných kľúčových disparít definovaných v Národnom strategickom referen-
čnom rámci 2007 – 2013, konkrétne – nízky podiel výdavkov na rozvoj ľudských 
zdrojov na HDP, vysoká miera nezamestnanosti, vysoký podiel rizikových skupín 
na celkovej nezamestnanosti a nízka miera zamestnanosti, nízka mobilita a fle-
xibilita pracovnej sily, nedostatočná vzdelanostná úroveň marginalizovaných 
rómskych komunít, relatívne vysoká miera rizika chudoby a sociálneho vylúčenia 
predovšetkým rizikových skupín s dôrazom na marginalizovanú rómsku komu-
nitu. 
 Základnými strategickými dokumentmi riešiacimi problematiku zamestnanosti 
v agropotravinárskom sektore a na vidieku pre nové programové obdobie sú 
Národný strategický plán rozvoja vidieka pre obdobie 2007 − 2013 (2006) 
a Program rozvoja vidieka (2006). Ťažiskovú os Národného strategického plánu 
rozvoja vidieka Slovenskej republiky tvorí podpora rozvoja vidieckej ekonomiky 
a zabezpečenie zvyšovania životnej úrovne vidieckeho obyvateľstva. Tento 
postulát sa operacionalizoval do viacerých opatrení smerujúcich k podpore 
rozvoja ekonomických aktivít, umožňujúcich tvorbu pracovných príležitostí a 
primeraných ekonomických podmienok vidieckeho obyvateľstva. Detailnejšie 
vymedzenie oblasti vidieckej zamestnanosti sa premietlo i do implementačnej 
stratégie Programu rozvoja vidieka. 
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 Splnenie stanovených programových cieľov vyžaduje, aby sa (okrem iných 
aspektov) vytvorili predpoklady pre udržanie zamestnanosti na vidieku zmierne-
ním doterajšieho trendu znižovania počtu pracovných príležitostí v poľnohos-
podárskej prvovýrobe, diverzifikáciou ekonomických aktivít, rozvojom služieb a 
posilnením investícií do miestnej infraštruktúry. 
 
2. Východiská budúcej stratégie 
 
Diskusia týkajúca sa budúcej kohéznej politiky na obdobie 2007 − 20013 stále 
pokračuje4. V oblasti zamestnanosti a sociálnej súdržnosti sú problémovými 
oblasťami najmä celková miera zamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť, 
zamestnávanie starších pracovníkov a príslušníkov marginalizovaných rómskych 
komunít.  
 Problematika vidieckej zamestnanosti nebude tvoriť samostatný segment ná-
rodnej politiky zamestnanosti, ale bude integrálnou súčasťou národných progra-
mových dokumentov, tzn. že sa nepredpokladá tvorba samostatných programo-
vých koncepcií koncentrujúcich sa na oblasť vidieckej zamestnanosti. Riešenie 
vidieckej zamestnanosti musí byť komplementárne a v súlade so strategickými 
programovými dokumentmi zaoberajúcimi sa všeobecnou problematikou 
národnej zamestnanosti. Implementačná stratégia tejto oblasti tak bude riešená: 
a) V rámci celoplošných (ale aj sektorových a regionálnych) programov, ale 
s jasne identifikovanými a definovanými cieľmi, opatreniami a krokmi, ako sa 
k týmto cieľom dostať. Pôjde o integrovaný prístup s využitím možných synergic-
kých efektov. 
b) V rámci odvetvových 

                                                          

prístupov riešenia problematiky rozvoja vidieka. Straté-
gia rozvoja vidieka sa bude v budúcom programovom období realizovať pros-
tredníctvom Národného strategického plánu rozvoja vidieka a Programu rozvoja 
vidieka. Tieto programové dokumenty riešia špecifické problémové oblasti 
rozvoja vidieka a vidieckej zamestnanosti ako fundamentálneho segmentu rieše-
nej problematiky.  
 Podľa štúdie Svetovej banky (Csaki et al. 2002) dlhodobejšia fixácia extrém-
nej regionálnej diferenciácie hrozí zafixovaním dvojkolajného vývoja národného 
hospodárstva. Vzniká tak nezdravá dvojrýchlostná ekonomika so všetkými eko-
nomickými a sociálnymi dôsledkami (znížená ekonomická sila, nižšie príjmy, 
vyššia nezamestnanosť atď.). Programové dokumenty zaoberajúce sa rozvojom 
vidieka sú väčšinou založené na stratégii oslabovania závislosti vidieckeho 

 
4 Dňa 6. 12. 2006 schválila vláda SR uznesením č. 1005/06 strategický cieľ SR v oblasti kohéznej politiky EÚ v tomto znení: 
„Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky pri rešpektovaní trvalo 
udržateľného rozvoja.“ Uvedený cieľ sa bude napĺňať prostredníctvom troch strategických priorít: 1. infraštruktúra a regionálna 
dostupnosť, 2. vedomostná ekonomika, 3. ľudské zdroje. Schválené boli aj priorita „rozvoj vidieka“, ktorý však už bude 
podporovaný z iných nástrojov ako štrukturálne fondy a horizontálna priorita „marginalizované rómske komunity“. Viď návrh 
Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013, MVRR SR, december 2006. 

                                                                                      Sociológia 39, 2007, č. 2 6



obyvateľstva od príjmov z primárnej ekonomickej aktivity smerom k zamestna-
nosti v sektore služieb. 
 Jedným  z najdôležitejších problémov slovenského vidieka je jeho znížená 
konkurencieschopnosť v porovnaní s urbanizovanými priestormi. Gajdoš (2005) 
upozorňuje, že doterajšie odvetvové politiky a ich nedostatočná koordinácia 
prispievajú k oslabovaniu atraktívnosti a konkurencieschopnosti problémových 
regiónov, čím prehlbujú ich problémovosť a tiež zvyšujú náročnosť revitalizač-
ných aktivít. Nesystémové prístupy a riešenia napriek množstvu vynaložených 
prostriedkov nepriniesli podľa neho želané výsledky. Naopak, niektoré nadobudli 
charakter regiónov chudoby. Problémovosť je často viazaná hlavne na vidiecke 
oblasti. 
 Preto základnou prioritou podpory rozvoja vidieka je vytváranie podmienok 
a priaznivého prostredia prispievajúcich k odstraňovaniu zníženej konkuren-
cieschopnosti vidieckych oblastí a tým i napomáhaniu rovnosti šancí vidieckeho 
obyvateľstva.   
 Za najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce rozvoj zamestnanosti na vidieku 
považujeme: 
 
2.1 Všeobecný tlak na zvyšovanie produktivity práce a znižovanie pracov-
ných nákladov 
Popri tradičných 

                                                          

zamestnancoch na plný úväzok zamestnávatelia stále viac 
zamestnávajú pracovníkov spôsobmi, ktoré im umožňujú využívať ich služby 
z ich pohľadu čo „najracionálnejšie a najefektívnejšie“. Mnohé podnikateľské 
subjekty najmä v pôdohospodárstve, stavebníctve, službách atď. si organizujú 
pracovné činnosti tak, aby využívali pracovníkov čoraz viac diverzifikovane 
a selektívne. Niektoré menšie obchodné spoločnosti sú tvorené len manažmentom 
a výrobné činnosti vykonávajú subdodávatelia, nezávislí pracovníci (živnostníci) 
a sezónni pracovníci zamestnávaní na dohody o vykonávaní práce, resp. nelegálne 
zamestnávané osoby5. Zvyšujúci sa tlak na produktivitu a znižovanie pracovných 
nákladov v rámci tlaku na konkurencieschopnosť podnikov sa bude na vidieku 
prejavovať i týmito formami. To ale znamená, že podnikateľské subjekty spada-
júce pod rezort pôdohospodárstva, v ktorých prevláda pracovný pomer na dobu 
neurčitú, sa tak dostávajú do konkurenčnej nevýhody oproti tým podnikateľským 
subjektom, ktoré sa správajú nákladovo úsporne a svoje výrobné aktivity realizujú 

 
5 Napríklad počet osôb pracujúcich na dohodu vykonávanú mimo pracovného pomeru v poľnohospodárstve na farmách 
právnických osôb sa za obdobie 2000 − 2003 zvýšil takmer 24 násobne (v roku 2003 pracovalo na farmách právnických osôb 
34,4 tis. týchto osôb). Objem mzdových prostriedkov vyplatený týmto osobám sa za uvedené obdobie zvýšil 5 násobne na 400 
mil. Sk a v roku 2003 tvoril 5,1% z objemu vyplatených miezd na farmách právnických osôb (z týchto miezd sa neplatili odvody 
do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, fondu zamestnanosti). Akcelerácia krátkodobých pracovných pomerov, resp. 
počtu krátkodobo zamestnaných osôb sa prejavila najmä u poľnohospodárskych družstiev. (Buchta 2004) 
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prostredníctvom subdodávateľov a krátkodobých pracovných úväzkov bez odvo-
dov a platieb do sociálnych fondov. 
 
2.2 Vnútorná reštrukturalizácia a diferenciácia zamestnancov (kmeňoví 
a kontraktační-sezónní) 
Pojem flexibilná forma organizácie práce sa väčšinou spája skôr s adjektívami 
ako alternatívna, neštandardná, atypická atď. a často odráža nižšiu právnu ochra-
nu tohto spôsobu zamestnávania. Práca na čiastočný úväzok6 je na rozdiel od 
typického zamestnania spätá výraznejšie so sekundárnym trhom práce. 
 Zvýrazňujúca sa požiadavka flexibility trhu práce vyžaduje v podnikateľských 
subjektoch menej dlhodobých pracovných záväzkov, zmenšenie jadra kľúčových 
zamestnancov podniku a nárast počtu externých príležitostných kontraktov. 
 
2.3 Zvyšujúci sa tlak na mobilitu pracovnej sily 
SR je charakteristická nízkou vnútornou mobilitou pracovnej sily7. Podpora 
územnej mobility pri vyrovnávaní regionálnych rozdielov v zamestnanosti je 
dôležitá pre dosiahnutie rovných príležitostí v dostupnosti zamestnania na trhu 
práce a pre posilnenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti krajiny. Podstatné 
rozdiely v zamestnanosti a nezamestnanosti medzi regiónmi súvisia s rozdielnou 
kvalifikačnou úrovňou pracovnej sily týchto regiónov (nesúlad medzi zručnos-
ťami a potrebami regionálneho trhu práce). Zvyšovanie kvalifikačnej úrovne 
ľudského kapitálu je preto jedným z kľúčových faktorov pre zníženie nerovností 
medzi regiónmi. Obyvatelia vidieka (najmä najmenších vidieckych sídiel) sú 
charakteristickí nielen zhoršujúcou sa vekovou štruktúrou, ale aj nízkym ľudským 
kapitálom, vysokou (najmä dlhodobou) nezamestnanosťou a neochotou k mobi-
lite. (Falťan − Pašiak 2004) Táto priestorová strnulosť (má však i svoje objektívne 
príčiny, napr. vysoký podiel ženskej populácie viazaný na rodinu a domáce 
hospodárstvo, zdravotne postihnutí, vyšší podiel vekovo starších osôb nad 50 
rokov atď.) viedla k tomu, že nezamestnanosť strácala svoj stigmatizujúci 
charakter a status nezamestnaného sa stal na vidieku všeobecne akceptovaným. 
Veľmi často týmto osobám chýba motív k zvyšovaniu vlastného ľudského 
kapitálu. Ohniská dlhodobej nezamestnanosti vznikli nielen ako dôsledok regio-
nálnych problémov vyplývajúcich z historického vývoja odvetvovej štruktúry 
                                                           
6 V krajinách Európskej únie (EÚ 15) zohráva tento typ práce významnú úlohu, pretože každý siedmy zamestnanec v EÚ 
pracuje na čiastočný úväzok. Táto forma práce sa v posledných desiatich rokoch stala jedným z hlavných prostriedkov rastu 
zamestnanosti. Najvyššia miera využitia práce na čiastočný úväzok, vyše 20%, je v súčasnosti v škandinávskych krajinách, 
Holandsku a vo Veľkej Británii. Oveľa nižšia je v stredozemských krajinách ako Grécko, Portugalsko, Španielsko a Taliansko, 
kde na čiastočný úväzok pracuje menej ako 10% pracovnej sily, z čoho 40% tvoria ženy. (2004) 
7 Napr. v roku 2004 najmenej využívaným nástrojom aktívnej politiky trhu práce bol príspevok na sťahovanie za prácou 
(§ 53zákona o službách zamestnanosti), keď ho využilo iba 51 osôb, (Správa o súčasnom... 2005) Novelizácia zákona o službách 
zamestnanosti 5/2004 Z.z. od 1. januára 2006 ruší tento paušálny príspevok na dochádzku za prácou a zavádza príspevok 
maximálne 2 000 Sk mesačne na dochádzku za prácou znevýhodneným uchádzačom o prácu, ktorých úrad práce eviduje 
najmenej 6 mesiacov. 
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hospodárstva, ale sú spôsobené i kumuláciou rizikových skupín obyvateľstva bez 
ohľadu na charakter lokálneho trhu práce. Perspektívne je nutné realizovať 
politiku, ktorá by bola zameraná tak na zvýšenie vnútornej mobility pracovnej 
sily, ako aj medzinárodnej, predovšetkým prihraničnej mobility pracovnej sily8. 
 Z hľadiska vnútornej mobility pracovnej sily je okrem odstraňovania transak-
čných nákladov nevyhnutná aj dostupnosť adekvátneho bývania. Bude žiaduce 
koncentrovať väčší objem prostriedkov na podporu nájomného bývania, predo-
všetkým v regiónoch s vysokou dynamikou rozvoja a rastom zamestnanosti. 
 
2.4 Permanentný tlak a nároky na rast ľudského kapitálu 
Ekonomický rast je jednoznačne spájaný s rastom 

                                                          

ľudského kapitálu. Zvýšenie 
konkurencie na trhu práce si bude vyžadovať od pracovníkov, aby boli adaptabil-
nejší na nové formy pracovnej činnosti. Rozvíjanie a zlepšovanie ľudského 
kapitálu je podľa Porubčinovej (2004) najvýznamnejším faktorom prevencie pred 
nezamestnanosťou. Preto ako jedna z najvýznamnejších oblastí sa v optike 
rozvoja zamestnanosti na vidieku (v kontexte celospoločenského vývoja) javí 
sústavná podpora rozvoja ľudského kapitálu, vrátane celoživotného vzdelávania, 
smerujúca k znižovaniu osôb bez akejkoľvek kvalifikácie (s cieľom zvýšiť ich 
zamestnateľnosť).  
 Jedným z hlavných determinantov súčasnej vidieckej zamestnanosti je úroveň 
vzdelania ekonomicky aktívneho obyvateľstva (t.j. základného ľudského kapitálu 
spoločnosti), kde ekonomicky činné obyvateľstvo chudobnejších regiónov má 
nižšiu úroveň vzdelania ako v bohatších regiónoch. Vzdelanostná úroveň oby-
vateľstva podľa krajov je výrazne asymetrická. Vykazuje silnú koncentráciu 
obyvateľstva s najvyššími stupňami vzdelania do Bratislavského kraja a najniž-
šími stupňami vzdelania do mimobratislavských krajov. (Identifikácia... 2004) 
 Kvalitný ľudský potenciál (populačne, vzdelanostne) je ešte stále sústredený 
najmä vo väčších mestách, čo vytvára značne odlišné východiskové podmienky i 
rozvojové predpoklady. V budúcej znalostnej ekonomike bude nevyhnutné, aby si 
občania neustále obnovovali, dopĺňali a rozširovali svoje vedomosti, kompetencie 
a zručnosti počas celého života. Preto vzniká silná potreba prispôsobiť systémy 
vzdelávania a odbornej prípravy novým požiadavkám na kvalifikáciu. 
 
2.5 Zmeny v demografickom vývoji 
Pre dlhodobú konkurencieschopnosť vidieka je nevyhnutné vyrovnať sa 
s demografickými zmenami, ako je celkové starnutie obyvateľstva, nízka natalita 
a migračná rigidita. Na vidieku ubúda počet obyvateľov v najmenších vidieckych 

 
8 Ku koncu roka 2005 pracovalo spolu takmer 140 000 Slovákov vo vybraných členských štátoch EÚ: vo Veľkej Británii a 
Maďarsku približne 20 000 Slovákov, v ČR 70 000 Slovákov, v Írsku 10 tis. Slovákov atď. (Správa o súčasnom... 2005) 
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sídlach (proces depopulácie) s miernym zvyšovaním počtu obyvateľov vo väčších 
vidieckych sídlach, resp. v zázemiach urbanizovaných centier. 
 V roku 2003 bol podiel obyvateľstva v produktívnom veku nižší vo vidieckych 
regiónoch (vymedzených podľa kritérií OECD) ako v mestských (o 2,61 perc. 
bodov). Dlhodobejšie sa na vidieku zvyšuje i podiel obyvateľstva v poproduktív-
nom veku. Zmeny vo vekovom zložení vidieckeho obyvateľstva sa odrážajú aj 
v ekonomickom zaťažení obyvateľstva v produktívnom veku. Index ekonomic-
kého zaťaženia (vyjadruje, akou mierou je v populácii zaťažená produktívna 
zložka obyvateľstva neproduktívnou zložkou) vo vidieckych oblastiach mal 
v roku 2003 horšie parametre ako v mestských regiónoch. V uvedenom roku 
pripadlo na vidieku na 100 obyvateľov v produktívnom veku 57,6 závislých osôb, 
v mestských regiónoch to bolo len 51,4 osôb. Na vidieku (na rozdiel od mes-
tských regiónov) naštartoval trend narastania neproduktívnej zložky obyvateľstva 
na úkor produktívnej9. 
 
2.6 Infraštrukturálna vybavenosť a dopravná obslužnosť 
Absencia výrobnej základne, jej malá diverzifikácia, nedostatočné infraštruktúrne 
napojenie vidieckych priestorov a poloha mimo hlavných dopravných trás sú 
dôsledkom podpriemernej rozvinutosti hospodárskej a sociálnej infraštruktúry. 
Nedostatočné napojenie odľahlých vidieckych regiónov na hlavné dopravné 
komunikačné ťahy prispieva k nezáujmu investorov o tieto územia. Menej 
rozvinutá hospodárska a sociálna infraštruktúra a neexistencia priameho doprav-
ného napojenia sú predpokladom pre ďalšie zvýrazňovanie regionálnych disparít. 
Zamestnateľnosť obyvateľstva v najmenších vidieckych sídlach (najmä v odľah-
lých a marginálnych regiónoch) bude narážať na značné prekážky, pretože 
dopravná nedostupnosť pre strednú a staršiu generáciu obyvateľstva bude výraz-
nou bariérou ich pracovnej integrácie. 
 Budúce perspektívy vidieka predpokladajú 

                                                          

aj výraznejšiu podporu nových 
infraštrukturálnych systémov, ktoré vedú k rastu konkurencieschopnosti postave-
nom na dlhodobých faktoroch, akými sú napr. transfer technológií, podpora 
inovatívnosti, cielený rozvoj kvalifikácie ľudských zdrojov atď. Zatiaľ nedochá-
dza k rovnomernému rozvoju informačných a komunikačných technológií, ktoré 
skracujú vzdialenosti medzi vidieckymi a urbanizovanými oblasťami a postupne 
zlepšujú kvalitu života vo vidieckych oblastiach. 
 

 
9 Na druhej strane starnutie populácie na vidieku zvýši požiadavky na služby spojené so starostlivosťou o seniorov. Z hľadiska 
potreby a množstva práce je to segment trhu, ktorý je pracovne intenzívny (dá sa len ťažko mechanizovať) a súčasne nie je 
kvalifikačne príliš náročný. Dopyt po ľuďoch, ktorí budú napríklad rozvážať jedlo do domácností seniorov, ktorí tam budú 
upratovať, ktorí pomôžu s bežným chodom domácnosti, alebo ktorí budú pracovať v domovoch dôchodcov (predovšetkým v 
oddeleniach pre seniorov postihnutých silnou demenciou alebo Alzheimerovou chorobou), môže v tomto segmente pracovného 
trhu zvýšiť potrebu nových pracovných miest. 
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2.7 Vplyv tieňovej ekonomiky a nelegálnej práce (silné vytláčanie pracovní-
kov bez kvalifikácie z formálneho trhu práce) 
Nelegálna práca sa všeobecne charakterizuje ako určitý subsystém tieňovej 
ekonomiky. Odhady nelegálnej práce sú veľmi diferencované, so širokým 
spektrom výskytu. Najvyšší výskyt nelegálnej práce je v ekonomicky zaostalých 
regiónoch s vysokým výskytom nezamestnanosti a v odvetviach s vysokým po-
dielom manuálnej práce, resp. sezónnej práce, v malých súkromných podnikoch 
a u živnostníkov v stavebníctve, v maloobchode, v cestovnom ruchu, hoteloch 
a reštauráciách, poľnohospodárstve atď. Vo väčšom rozsahu je pri dlhodobom 
vykonávaní prác skôr príležitostného, resp sezónneho charakteru. Podľa relevan-
tných výskumov10 v drvivej väčšine sú do nelegálnej práce zapojení najmä 
zamestnanci s „nižšou“ kvalifikáciou a najmenej vzdelané skupiny populácie. 
Výskyt nelegálnej práce bol podľa uvedených výskumov vyšší vo vidieckych 
regiónoch. Nelegálna práca má výrazne negatívne makroekonomické dopady na 
štátny a verejný rozpočet, pretože na jednej strane dochádza k obchádzaniu 
daňových a odvodových povinností (zo strany zamestnávateľov i nelegálne pra-
cujúcich osôb) a na druhej strane odčerpávajú zo štátneho rozpočtu neoprávnené 
výdavky na rôzne sociálne dávky. 
 
2.8 Reštrukturalizácia a diverzifikácia vidieckej ekonomiky 
V podmienkach pôsobenia štrukturálnej politiky EÚ a spoločného trhu dôjde k 
reštrukturalizácii podnikateľskej sféry a racionalizácii výroby v súlade s krité-
riami ekonomickej efektívnosti. To povedie k uvoľňovaniu zamestnaných osôb 
v zanikajúcich, ale aj k nárastu nových pracovných príležitostí v nových, resp. 
expandujúcich podnikateľských subjektoch11. 

                                                          

 Nezameniteľnú úlohu pri rozvoji vidieka stále zohrávajú podnikateľské 
subjekty alokované vo vidieckom osídlení a osobitne tie, ktoré sú spojené 
s poľnohospodárstvom a hospodárením na pôde. Ich vplyv a význam na rozvoj 
vidieka je podmienený ich ekonomickou silou, pokračujúcou podnikateľskou 
reštrukturalizáciou poľnohospodárstva, posilňovaním vidieckych ekonomík, 
vývojom sociálneho a ľudského kapitálu na vidieku atď. K posilneniu ekonomic-
kej a sociálnej životaschopnosti vidieka je nutné viac podporiť vznik nových 

 
1100  Bednárik − Danihel − Sihelský 2003: Nelegálna práca v podmienkach slovenskej spoločnosti. Friedrich Ebert Stiftung, 
Bratislava. Hanzelová − Kostolná 2000: Možnosti monitorovania skrytej práce a jej vplyvu na úroveň evidovanej 
nezamestnanosti, VÚPSVR, jún.  
1111 výsledky implementácie programu Sapard a SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka ukázali, že realizácia uvedených 
programov výrazne stimulovala trend podnikateľskej reštrukturalizácie v agropotravinárskom priestore a zrýchlila a prehĺbila 
medzipodnikateľskú selekciu a diferenciáciu. Tieto podporné prostriedky prispievali k nerovnomernému priestorovému 
zvyšovaniu ekonomickej konkurencieschopnosti silných podnikateľských subjektov. (Buchta 2005) 

 Prvé 
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ekonomických aktivít a pracovných miest diverzifikáciou poľnohospodárskych 
činností do doplnkových výrobných činností a služieb12. 
 Súčasná diverzifikácia poľnohospodárskych podnikateľských subjektov sa 
koncentruje najmä na doplnkové zárobkové činnosti súvisiace s poľnohospodár-
skou činnosťou. Zatiaľ je táto diverzifikácia veľmi málo postavená na podpore 
rozvojových faktorov, ktoré majú prevažne nepoľnohospodársky charakter. Diver-
zifikácia poľnohospodárskych a príbuzných činností ako súčasť diverzifikácie celej 
vidieckej ekonomiky je kľúčovým momentom pre zlepšenie zamestnanosti a 
sociálnych podmienok vidieckych obyvateľov, ich stabilizáciu vo vidieckom priestore 
a prostredníctvom zvýšenej návštevnosti vidieckych oblastí i pre rozvoj ďalších 
oblastí vidieckej ekonomiky.  
 Rozvoj zamestnanosti na vidieku má veľkú perspektívu v produkcii obnoviteľ-
ných zdrojov energie (využívanie poľnohospodárskej pôdy na nepotravinové 
účely) s dôrazom na produkciu biomasy, produkciu plodín na výrobu biopalív a 
produkciu plodín pre textilný a automobilový priemysel. Biomasa má zo širokej 
škály obnoviteľných zdrojov energie najvyššiu intenzitu tvorby nových pracov-
ných príležitostí (zber, spracovanie a využitie). Zvýšenie podielu obnoviteľných 
energetických zdrojov prinesie priamu zamestnanosť najmä vo vidieckych oblas-
tiach a hlavne v poľnohospodárstve a lesníctve. Postupný prechod na produkciu 
biopalív sa okrem iného prejaví vo zvýšených príjmoch obyvateľov vidieka, 
v lepšom využití pôdy, znižovaní emisií z energetiky, obmedzení dotácií (za 
neobrábanie pôdy) a oživením lokálnych vidieckych ekonomík. Využívanie ener-
getickej biomasy bude pozitívne pôsobiť nielen na rast vidieckej zamestnanosti a 
získavanie vlastnej energie, ktorá bude určitou náhradou za fosílne zdroje energie, 
ale i na zlepšovanie údržby vidieckej krajiny.  
 
2.9 Rozsah a štruktúra financovania zo štrukturálnych fondov a pod. 
Štrukturálne hendikepy odľahlých (marginálnych) rurálnych oblastí (nižší podiel 
produktívneho obyvateľstva vysoká miera nezamestnanosti, vrátane dlhodobej, 
nízka kúpna sila, nízky počet samostatne zárobkovo činných osôb atď.) bude 
možné do určitej miery zmierňovať transfermi zo štrukturálnych fondov a 
podporou lokálnych spoločenstiev a iniciatív (iniciatíva Leader). Tieto transfery 
                                                           
12 Podľa štrukturálneho zisťovania fariem z roku 2003 (Štrukturálne... 2004) z celkového počtu 8,2 tis. fariem (právnické osoby 
a farmy registrovaných fyzických osôb) mala každá tretia farma (34,2%) iné zárobkové činnosti. Diverzifikácia činností u fariem 
právnických osôb však bola takmer 3krát vyššia ako u fariem registrovaných fyzických osôb (Poľnohospodársky cenzus). Až 
70,1% fariem právnických osôb vykazovalo iné zárobkové činnosti na rozdiel od fariem registrovaných fyzických osôb, kde to 
činilo len 25,1%. Vyšší podiel diverzifikácie sa prejavil skôr v menej produkčných regiónoch, v ktorých sa prejavuje 
ekonomická nutnosť doplnenia poľnohospodárskej výroby aj o iné zárobkové činnosti. V poľnohospodársky produkčných 
regiónoch nebola táto potreba taká intenzívna (napr. farmy registrovaných fyzických osôb v produkčnom Nitrianskom kraji mali 
vôbec najnižší podiel iných zárobkových činností v tejto právnej forme). Vyššia ekonomická sila väčších korporatívnych 
podnikateľských subjektov sa prejavila i v tom, že u právnických osôb viac ako polovica (50,3%) týchto činností sa týkala dvoch 
a viac aktivít, tzn. že počet iných zárobkových činností sa netýkal len jednej, ale viacero zárobkových aktivít. Naopak 
u individuálnych farmárov, ktorí vykazovali iné zárobkové činnosti, bolo 76,1% tých, ktorí mali len jednu takúto doplnkovú 
zárobkovú činnosť.  
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sa zatiaľ realizovali značne nesystematicky, nekoordinovane a rozptýlene. Syner-
gický efekt pôsobenia štrukturálnych fondov jednoznačne zvýši ekonomický 
potenciál slovenského vidieka. Jedným z hlavných cieľov pri investovaní zdrojov 
zo štrukturálnych fondov EÚ musí byť zvyšovanie konkurencieschopnosti 
vidieckych oblastí a ich ekonomický rast. 
 
3. Perspektíva rozvoja vidieka v kontexte riešenia vidieckej zamestnanosti 
 
Až do druhej polovice 90. rokov minulého storočia nebola formulovaná žiadna 
ucelenejšia stratégia rozvoja vidieka. Vidiek bol implicitne zahrňovaný do dekla-
rovaného integrovaného systému regionálnej politiky, ktorá sa začala koncipovať 
až po roku 2000 (napr. Integrovaný plán regionálneho rozvoja, Národný plán 
rozvoja atď.). Z odvetvového pohľadu v predvstupovom období od roku 2000 sa 
na oblasť vidieka orientoval predvstupový nástroj pre podporu poľnohospodárstva 
a rozvoj vidieka – program SAPARD. Po vstupe do EÚ sa komplexnejšie prob-
lematikou rozvoja vidieka zaoberal sektorový operačný program Poľnohospodár-
stvo a rozvoj vidieka a Plán rozvoja vidieka. 
 V časovom horizonte do roku 2013 ponuka pracovných síl na vidieku bude 
stále do určitej miery prevyšovať nad dopytom. Trh práce bude len čiastočne 
reagovať na ponuku špecifickej štruktúry pracovnej sily a bude i naďalej presý-
tený ponukou menej kvalifikovaných, manuálnych profesií a málo adaptabilnou 
štruktúrou etnických minorít. Táto štrukturálna deformácia pracovnej sily je 
fenomén, ktorý sa dá odstraňovať len postupne, cielenými systémovými zmenami 
s dlhodobým efektom. Ponuka práce, tak ako už bolo v texte naznačené, bude 
ovplyvnená i demografickým vývojom, cenou práce, postupným predlžovaním 
vekovej hranice pri odchode do starobného dôchodku, čiernou prácou atď. 
Disparity medzi zamestnanosťou v urbanizovaných aglomeráciách a vidiekom sa 
znížia, pretože urbanizované regióny budú mať výrazne nižšiu absorbčnú schop-
nosť ako na vidieku. Rast zamestnanosti (recipročne znižovanie nezamestnanosti) 
bude založený na relatívne vyššej ponuke pracovnej sily na vidieku ako v meste. 
Rozvoj vidieckej zamestnanosti však bude priestorovo nerovnomerný, dynamic-
kejší rozvoj bude najmä v suburbanizovaných zónach. Pritom významná časť 
súčasnej vekovo staršej nekvalifikovanej a nepružnej pracovnej sily na vidieku 
vzhľadom na svoj vek odíde do starobného dôchodku. Pretrvávajúce problémy 
s rómskym etnikom však budú rozvoj vidieckej zamestnanosti v sledovanom 
horizonte do určitej miery brzdiť a obmedzovať. 
 Je logické, že v relatívne krátkom období sa nemôžu očakávať prevratné 
kvalitatívne zmeny, ale na druhej strane je spoločensky žiaduce tento priebeh 
priestorovej polarizácie zastaviť a naštartovať dlhodobý proces zlepšovania socio-
ekonomického potenciálu vidieckych oblastí. Politika vidieckej zamestnanosti 
ako základný faktor zlepšovania naznačeného potenciálu vidieka sa musí viac 
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zamerať na prepojenie najviac ohrozených vidieckych oblastí a osobitých skupín 
na trhu práce s tvorbou opatrení podporujúcich nové pracovné miesta. I keď v SR 
sa venuje zvýšená pozornosť tzv. rizikovým skupinám na trhu práce13 a regionál-
nym disparitám14, realizácia smerujúca k zlepšeniu stavu sa v praxi dlhodobo 
nedarí. Z hľadiska priestorového záberu je nutné sa pritom koncentrovať najmä na 
najviac zaostalé vidiecke regióny, ktoré sú dlhodobo ekonomicky znevýhodnené. 
 Z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich rozvoj vidieckej zamestnanosti 
uvedených v 2. kapitole sa 4 faktory orientujú na dimenziu ľudského kapitálu a 5 
faktorov na problematiku zvyšovania konkurencieschopnosti. Na analyzovanú 
oblasť tak primárne pôsobia dve základné priority štrukturálnej politiky − 
zameranie na oblasť ľudských zdrojov a priorita cielená na zvyšovanie podnikateľ-
skej a priestorovej konkurencieschopnosti. Vymedzené priority sa tak v podstate 
koncentrujú do dvoch hlavných oblastí, a to do oblasti rozvoja ľudských zdrojov 
a do oblasti dlhodobého ekonomického rastu v podmienkach trvalo udržateľného 
rozvoja založenom na systematickom zvyšovaní podnikateľskej konkurencie-
schopnosti. 
 Jeden z ústredných 

                                                          

problémov naznačenej perspektívy bude spočívať v riešení 
otázky, ako skĺbiť hospodársky rast, (v podmienkach znižovania rozpočtového 
deficitu), konkurenčnú schopnosť s vysokou zamestnanosťou a s vysokými 
regionálnymi rozdielmi v absorbčnej schopnosti trhu práce. Rast konkuren-
cieschopnosti podnikov musí vychádzať z prekonávania technologického a ino-
vačného zaostávania Slovenska, z podnikateľskej reštrukturalizácie, z efektívneho 
využívania poznatkov a výsledkov výskumu atď. 
 V súlade s prezentovaným kontextom považujeme za hlavný cieľ riešenia vi-
dieckej zamestnanosti vytváranie podmienok k odstraňovaniu extrémne zníženej 
konkurencieschopnosti vidieckych oblastí prostredníctvom reštrukturalizácie 
a inovácie vidieckej ekonomiky s cieľom dlhodobého zlepšovania ekonomického 
potenciálu vidieckych oblastí v komplexe ich ekonomických, sídelných, environ-
mentálnych a sociálnych funkcií. 
 
4. Záver 
 
Doterajší priebeh ekonomickej transformácie mal rozdielne regionálne dopady. 
Vznikali dynamické rozvojové póly a regionálne disparity (na úrovni NUTS III 
a IV) sa zväčšovali. Pokračovanie tohto vývoja vytvára nebezpečenstvo narastajú-

 
1133  Podľa Svetovej banky (The Quest... 2005) v SR bola v roku 2004 viac ako polovica ekonomicky aktívnych osôb so 
základným vzdelaním nezamestnaná. Miera nezamestnanosti medzi osobami so základným vzdelaním je takmer päťkrát vyššia 
ako v EÚ 15 a viac ako dvakrát vyššia než priemer EÚ 8. SR bola v roku 2004 krajinou EÚ s najväčším podielom dlhodobej 
nezamestnanosti (65% nezamestnaných), pričom sa vytvorilo jasné prepojenie medzi nízkou úrovňou kvalifikácie a dlhodobou 
nezamestnanosťou.  
1144  SR na úrovni NUTS III existuje druhá najväčšia disperzia v regionálnej miere nezamestnanosti, hneď po Taliansku. Tieto 
zistenia potvrdzujú hypotézu o zvýšenej dualite trhu práce. (The Quest... 2005)  

 V
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cej spoločensky neakceptovateľnej diferenciácie, a tým i nerovnakých šancí pre 
obyvateľstvo i pre podnikateľskú činnosť najmä v odľahlých a ekonomicky 
poddimenzovaných regiónoch. Sprievodným znakom týchto regiónov je aj nízka 
úroveň vzdelania a vysoké zastúpenie rizikových skupín obyvateľstva. Pokra-
čovanie doterajšieho vývoja zakladá nebezpečenstvo konzervácie duálnej 
ekonomiky. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo je potrebné tento aspekt 
v rámci širšieho kontextu regionálnej a hospodárskej stratégie riešiť. 
 Veľké investičné akcie, spojené s tvorbou nových pracovných miest by sa mali 
postupne alokovať aj do hospodársky znevýhodnených vidieckych regiónov, 
v ktorých je vysoká absorbčná schopnosť ponuky pracovných príležitostí, ale na 
druhej strane aj horšia infraštruktúra a ľudský kapitál. Argument založený na 
priorite infraštrukturálnej atraktívnosti investičného kapitálu, ktorý bude založený 
na nutnej mobilite pracovnej sily, zakladá v podmienkach silne zafixovanej 
migračnej rigidity vidieckeho obyvateľstva z dlhodobého hľadiska nebezpečen-
stvo trvalejšieho zakonzervovania regionálnych disparít a tým i zníženej 
konkurencieschopnosti hospodársky znevýhodnených vidieckych oblastí. Z tohto 
pohľadu vidíme riešenie zamestnanosti v zaostalých vidieckych regiónoch predo-
všetkým v postupnom zlepšovaní regionálnej infraštruktúry a rozvoji ľudských 
zdrojov. 
 
Stanislav Buchta (1947) je vedeckým pracovníkom Výskumného ústavu ekono-
miky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave. Zaoberá sa problematikou 
sociológie vidieka, zamestnanosti a regionálnou politikou. 
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