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1. Úvod
Kohézna politika je jednou z najdôležitejších priorít Európskej únie. Finančné prostriedky 
vyčlenené na túto politiku tvoria 1/3 rozpočtu EÚ. Kohézna politika, ktorá je zo všetkých 
politík najviac založená na zásade solidarity, má znížiť hospodárske, sociálne a územné 
rozdiely medzi členskými štátmi a ich 268 regiónmi.
Napriek tomu tieto rozdiely ostávajú aj naďalej značné. Nesmieme zabúdať, že v každom 
štvrtom regióne je HDP na obyvateľa nižší než 75 % priemeru Európskej únie a že veľké 
rozdiely existujú aj v rámci regiónov.

Viaceré európske analýzy, výsledky programu ESPON 2006, správy o kohézii a strategické 
iniciatívy poukázali na územnú koncentráciu sociálneho vylúčenia v najzaostalejších 
oblastiach. 
Cieľom správy je upriamiť pozornosť na územne prepojený systém segregácie, zraniteľné 
skupiny a zdôrazniť význam určenia a riešenia uvedených procesov na územnom princípe. 
Z toho vyplýva, že otázku zraniteľných spoločenstiev a skupín je potrebné riešiť v kontexte 
územnej kohézie.
Cieľom dokumentu je poukázať na potrebu vymedziť a rozpoznať hlavné ťažkosti s cieľom 
vyrovnať sa s územným vylúčením, ktoré má pôvod vo vývoji jednotlivých menších 
územných celkov. Doterajšie územné analýzy na európskej úrovni ani súčasné európske 
štatistické systémy však neposkytujú takmer žiadne informácie o tejto otázke. 

Posun od chudoby k vylúčeniu
Zraniteľné skupiny čelia mnohorozmerným ťažkostiam, ktoré prehlbujú chudobu 
a nadobúdajú formu vylúčenia a rastúcej segregácie. Vylúčenie týchto skupín nepriaznivo 
ovplyvnené dlhodobou nezamestnanosťou často vedie k nečinnosti, ktorá znižuje ich 
schopnosť prekonávať sociálne a hospodárske ťažkosti. 

Vylúčenie má silný územný ráz
Vylúčenie z hospodárskeho a sociálneho vývoja sa najčastejšie vyskytuje na určitých 
územiach a súvisí s územným vylúčením, preto je dostupnosť práce a služieb pre zraniteľné 
skupiny menšia. 

Životné možnosti sociálnych skupín sú podmienené ich zemepisnou polohou: príslušnými 
regiónmi, mikroregiónmi a všeobecnejšie ich životným prostredím. Územná podmienenosť 
rizika vylúčenia je teda veľmi výrazná.

Jav vyskytujúci sa na mikroregionálnej úrovni
Je potrebné zdôrazniť, že krízové sociálne a hospodárske oblasti sa najčastejšie vyskytujú 
v odľahlých vnútroregionálnych oblastiach alebo v zaostávajúcich mikroregiónoch a vo 
väčšine prípadov ich nie je možné zachytiť na úrovni nomenklatúry NUTS 2.
Preskúmanie výskytu územne zraniteľných spoločností nie je teda možné na úrovni 
nomenklatúry NUTS 2, ale na úrovni LAU1 a LAU 2 v súlade s terminológiou EÚ.

Segregácia aj vo vidieckych oblastiach
Segregačné procesy sú viditeľnejšie v mestách než v okolitých redšie osídlených oblastiach. 
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Situácia na vidieku postihnutom segregáciu je v skutočnosti ešte horšia.
Segregácia v mestských oblastiach vzájomne súvisí s rozširovaním predmestí, ktoré vedie 
k úpadku tradičných mestských centier. Okrem mestských get sa sociálne napätie výraznejšie 
koncentruje v zaostávajúcich vidieckych oblastiach. Vidiecke obyvateľstvo trpí veľmi 
nevýhodným postavením v nových členských štátoch, v ktorých hospodárska transformácia 
posilnila medziregionálne rozdiely.

Problém je skrytý: chýbajúce nástroje
Otázka územného vylúčenia, ktorou sa zaoberáme v tomto dokumente, nie je dostatočne 
podchytená ani v európskych štatistikách, ani v politických cieľoch a nástrojoch. 
Spoločenské skupiny, ktoré sú nepriaznivo ovplyvnené takisto územným vylúčením, ostávajú 
pre územné analýzy, akčné plánovanie, ako aj pre politických činiteľov skryté. 
Uvedené procesy prebiehajú na úrovni menších územných jednotiek, preto ich súčasné 
nástroje prieskumu na úrovni nomenklatúry NUTS 2, napríklad zhromažďovanie údajov 
agentúrou EUROSTAT či systematické analýzy programu ESPON, nie sú schopné 
v celoeurópskom meradle rozlíšiť. Neexistujú žiadne všeobecne používané vhodné územné 
ukazovatele.

Ako ukazujú výsledky našej analýzy predstavené v tejto správe, súčasný štatistický systém nie 
je schopný pripraviť takú analýzu vnútroregionálnych rozdielov v rámci regiónov na úrovni 
nomenklatúry NUTS 2, ktorá by bola porovnateľná na celoeurópskej úrovni. Ukazovatele 
merajúce rozdiely medzi územnými štatistickými jednotkami vôbec nie sú schopné ukázať 
skutočné rozdiely existujúce vnútri jednotlivých regiónov. Na európskej úrovni doteraz neboli 
jednotne zavedené charakteristické vlastnosti území, ktoré spôsobujú miestne, regionálne 
a sociálne znevýhodnenie (najmä segregáciu). 

Vnútroregionálne sociálne a geografické okrajové oblasti
Pokiaľ ide o územné rozdiely, európska kohézna politika zameraná na regióny v rámci 
nomenklatúry NUTS 2 prehliada niektoré ťažkosti, ktoré vznikajú vnútri jednotlivých 
regiónov. Vnútroregionálne rozdiely sú v mnohých prípadoch významnejšie než rozdiely 
medzi regiónmi. 

Výnimočné sociálne a hospodárske ukazovatele veľkých a stredných miest, ktoré sú hybnými 
silami regionálneho hospodárstva, často odvádzajú pozornosť od problémov v susediacich 
oblastiach či segregovaných mestských štvrtiach. Vzniká hlboká priepasť medzi 
dynamickými mestskými oblasťami a oblasťami vylúčenými zo sociálneho a hospodárskeho 
rozvoja. 

Riešenie problémov na územnej úrovni vyžaduje integrovaný prístup
Uvedené analýzy ukazujú, že pri riešení problémov zraniteľných skupín nepostačujú 
horizontálne prístupy. Riešenie situácie zraniteľných skupín vyžaduje taký územný prístup, 
ktorý by sa zameral na zložitosť problémov a geografické umiestnenie príslušných oblastí. 
Existuje skutočná potreba mikroregionálneho prístupu zameraného na rozdiely vnútri 
regiónov a na najcitlivejšie oblasti.
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V opačnom prípade sa môže prehĺbiť polarizácia (najmä ak sa hospodárske a sociálne zásahy 
sústredia okolo dynamických centier) a úpadok vylúčených oblastí bude pokračovať. Pri 
riešení tejto otázky je potrebné klásť mimoriadny dôraz na územné plánovanie a integrovaný 
územný rozvoj. 

2. Vnútroregionálne územné vylúčenie

Nedostatok rovných príležitostí, koncentrácia sociálnych konfliktov a predovšetkým 
segregácia ústiaca do koncentrácie zraniteľných skupín sa môžu vyskytovať v rôznych 
situáciách. Ide o dobre známy mestský problém, ale skúsenosti nových členských štátov 
ukazujú, že jeho výskyt má predovšetkým územný základ.

Najmenej rozvinutým oblastiam hrozí riziko územného vylúčenia
Zraniteľná skupina a väčšina spoločnosti sú od seba vzdialené z územného aj sociálneho 
hľadiska. Príčiny vylúčenia väčšinou pramenia z umiestnenia vylúčenej skupiny. Umiestnenie 
môže znamenať závažné znevýhodnenie z hľadiska nasledujúcich skutočností:

 Vlastnosti umiestnenia:
o dostupnosť pracovísk,
o vzdialenosť mestských centier,
o slabá dopravná infraštruktúra alebo jej relatívne vysoké výdavky,
o nízke príjmy.

 Vnútorné vlastnosti oblasti:
o nedostatok alebo prítomnosť úspešných podnikateľov,
o nízka miera zamestnanosti,
o nízka úroveň kvalifikácie,
o ľudské zdroje (z hľadiska zdravia, kvalifikácie, blahobytu),
o stav budov,
o napätie medzi jednotlivými sociálnymi skupinami, rasizmus a segregácia,
o nedostatok a kvalita verejných služieb.

Územné vylúčenie nie je len typickým problémom nedostatočne rozvinutých oblastí a vidieka 
– v prvom rade sa týka okrajových oblastí a mikroregiónov, ktoré sú postihnuté hlbokou 
krízou. Územné vylúčenie zahŕňa nasledujúce vývojové typy vychádzajúce z často 
zmiešaných vlastností jednotlivých oblastí:

- oblasť umiestnená na okraji,
- oblasť, v ktorej sa sústreďujú vylúčené sociálne skupiny, chudobní a menšiny,
- oblasť konfliktov vyplývajúcich zo štrukturálnej transformácie hospodárstva.

Väčšie územné jednotky skrývajú problémy vylúčených území
Jeden z problémov slabej viditeľnosti nedostatočne rozvinutých a zaostávajúcich území 
spočíva v spájaní oblastí. Ak štatistiky uvádzajú údaje týkajúce sa väčších územných 
jednotiek, stierajú sa rozdiely vnútri týchto jednotiek. Porovnanie sociálnych a hospodárskych 
činiteľov územných jednotiek jednotlivých krajín umožňuje dostupná základná jednotka 
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miery kohéznej politiky EÚ (NUTS 2). Tento prístup by sa mal naďalej využívať pri 
rozdeľovaní zdrojov kohéznej politiky medzi jednotlivé regióny a krajiny. 

Z hľadiska interpretácie územnej súdržnosti však prebieha niekoľko územných procesov, 
ktoré sa prostredníctvom spoločensko-hospodárskych ukazovateľov stanovených na úrovni 
nomenklatúry NUTS 2 nedajú zistiť, a preto zostávajú skryté. 

Územná koncentrácia zraniteľných skupín na okrajoch regiónov
V porovnaní s potrebami miest a ich širšieho vidieckeho okolia je hlavným dôvodom 
významných rozdielov vo vývoji vnútri regiónov, najmä vo východnej a strednej Európe, 
nedostatočná infraštruktúra. 
Menej mobilní obyvatelia vidieka nie sú schopní využiť výhody, ktoré ponúkajú rozvinutejšie 
mestá, z dôvodu miestnej územnej organizácie trhu práce a chýbajúceho dopravného či 
informačného spojenia. Príťažlivosť miest preto nie je korunovaná úspechom a chudoba spolu 
so slabou dostupnosťou infraštruktúry zapríčiňujú čoraz menšie využitie potenciálu 
vidieckych oblastí.

V nových členských štátoch je menej výrazné napätie vyplývajúce zo sústredenia 
prisťahovalcov v mestách a sociálna segregácia a nedostatok rovných príležitostí sa prejavuje 
predovšetkým vo vidieckych oblastiach. Prinajmenšom ide o podobne rozsiahly problém.

Územné vylúčenie presahuje sociálne problémy
Zatiaľ čo chudoba je v zásade následkom nedostatočných príjmov, územné vylúčenie ju 
presahuje, pretože osoby žijúce na segregovaných miestach a oblastiach strácajú oveľa viac 
príležitostí: vzdelávacie príležitosti, dostupnosť infraštruktúry a služieb. 
Problémy zaostávajúcich oblastí komplikujú etnické rozdiely – koncentrácia prisťahovalcov 
v mestských getách a rozšírená segregácia rómskych obyvateľov v nových členských 
štátoch –, pretože ich integrácia je ešte zložitejšia.

Navyše existuje veľká pravdepodobnosť, že najzraniteľnejšie skupiny, ktoré nemajú možnosť 
využívať výhody spoločensko-hospodárskeho rozvoja, budú vylúčené aj z procesu prijímania 
politických rozhodnutí.

Obmedzené zhromažďovanie a spracovanie územných údajov v európskom výskume
V európskych štatistikách nie sú sociálne problémy dostatočne viditeľné. Aby sme dostali 
porovnateľné územné jednotky, musíme zvoliť odlišné územné úrovne a údaje z jednotlivých 
krajín tak, aby sa podľa možností čo najmenej líšila veľkosť územných jednotiek. 
Okrem ťažkostí súvisiacich so spájaním území máme pri územnom členení k dispozícii len 
obmedzené sociálne ukazovatele, a preto sa európsky územný výskum menej zameriava na 
sociálne problémy. Existuje niekoľko prípadových štúdií, ktoré poukazujú na segregáciu 
a územné vylúčenie, doteraz však nebola spracovaná celoeurópska analýza s vyššou úrovňou 
platnosti. K ukazovateľom, ktoré je možné použiť z územného hľadiska, patria:

 miera aktivity,
 miera zamestnanosti,
 miera dlhodobej nezamestnanosti,
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 riziko chudoby, 
 priemerná dĺžka života,
 podiel osôb s najvyšším dosiahnutým základným vzdelaním.

Spôsob riešenia problémov chudoby a rizika spoločenského vylúčenia sa v jednotlivých 
krajinách líši. Systémy členských štátov sú rôzne nielen z hľadiska dostupných zdrojov, ale aj 
pokiaľ ide o mechanizmus ich prideľovania. Ak chceme problémy zaostávajúcich 
a segregovaných území skutočne vyriešiť, musíme okrem zohľadnenia rozdielov medzi 
jednotlivými štátmi pripustiť, že otázky chudoby a sociálneho vylúčenia majú územnú 
povahu, že sa musia riešiť z územného hľadiska a že je potrebné využiť dostatočné zdroje 
konkrétne zamerané na najviac znevýhodnené oblasti.
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