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Závery 17. Slovenskej demografickej konferencie 
 

Plénum účastníkov 17. Slovenskej demografickej konferencie (Trnava, 13.-14. 6. 2019) na svojom záverečnom zasad-

nutí sformulovalo nasledovné konštatovania a závery:  

 

1. Demografický vývoj na Slovensku prešiel po roku 1989 razantnými transformačnými zmenami a jeho charakter sa 

v mnohých ohľadoch priblížil charakteru reprodukcie v Západnej Európe. Po viac ako troch dekádach možno 

transformáciu považovať v zásade za ukončenú, hoci v niektorých regiónoch a sociálnych skupinách tomu tak 

úplne nie je.  

2. To, že transformácia je na konci neznamená, že nebudú prebiehať ďalšie zmeny, pretože demografický vývoj je 

pomerne dynamický jav. Vývoj (predovšetkým) za posledných 30 rokov položil základy niektorých nezvratných 

resp. ťažko ovplyvniteľných budúcich trendov, ktoré napriek spochybňovaniu niektorými predstaviteľmi rozho-

dovacej sféry, sú vysoko pravdepodobné. Sú to nasledovné trendy: 

a) Stagnujúci resp. v horizonte niekoľkých dekád klesajúci počet obyvateľov. Pokles počtu obyvateľov nenastane 

iba v prípade mimoriadne priaznivo sa vyvíjajúcej plodnosti a najmä v prípade výrazného kladného migračné-

ho salda. Každopádne, počet obyvateľov v týchto intenciách nepredstavuje závažný demografický problém. 

b) Populačné starnutie už je a aj bude najviac relevantnou črtou budúceho demografického vývoja. Ďalej sa bu-

de zvyšovať priemerný vek, počet neproduktívnych osôb vzhľadom na počet osôb produktívnych, index star-

nutia. Konštatujeme, že populačné starnutie je nezvratné a nastane s pravdepodobnosťou hraničiacou 

s istotou. Ani výrazný prílev migrantov, ani výrazne vyššia ako predpokladaná úhrnná plodnosť populačnému 

starnutiu nezabráni.  

c) Výrazné regionálne rozdiely v demografickom vývoji sú taktiež fundamentálnou črtou demografického vývoja 

na Slovensku.  

3. Vyššie uvedené skutočnosti podľa názoru pléna konferencie majú nasledovné implikácie: 

a) Slovensko potrebuje jednoznačnú, koherentnú a najmä reálne aplikovateľnú populačnú politiku – to znamená 

systémový súbor opatrení zameraný na ovplyvnenie populačného vývoja prostredníctvom sociálnej, rodinnej, 

migračnej, bytovej i zdravotnej politiky. Populačná politika je teda predovšetkým súbor opatrení iných existu-

júcich politík, ktoré sú ale aplikované za účelom ovplyvnenia populačného vývoja. Každopádne treba apliko-

vať široké spektrum opatrení. 

b) Populačná politika sa týka aj priamych a nepriamych pronatalitných opatrení. Hoci efektívnosť pronatalit-

ných opatrení je obmedzená, treba ich realizovať, pretože aj nárast úhrnnej plodnosti o 0,1 dieťaťa má určitý 

vplyv na budúce starnutie. Zároveň je dôležité, aby išlo o dlhodobo udržateľné a stabilné opatrenia. Populačné 

politiky možno rozdeliť na tie, ktoré sa pokúšajú demografický vývoj priamo ovplyvniť (imigrácia, pronatalit-

né nástroje). Tieto sú veľmi dôležité, ale rovnako netreba zabudnúť na tzv. adaptačné opatrenia. Tie sa pokú-

šajú zmierniť dopady demografického vývoja.  

c) Ukazuje sa, že napriek tomu, že demografi na tieto skutočnosti poukazujú už minimálne dve dekády, 

opatrenia na centrálnej, regionálnej i lokálnej úrovni sú nedostatočné, v niektorých oblastiach 

v podstate žiadne, a niektoré dokonca idú proti reálnej adaptácii na niektoré nezvratné demografické 

zmeny. Je potrebné zdôrazniť, že neriešenie týchto problémov dopadne nie na súčasných dôchodcov, 

ale na budúce generácie, ktoré sú v súčasnosti mladšími pracujúcimi, deťmi, a na generácie, ktoré sa eš-

te ani nenarodili. 

 

V Trnave dňa 14.6.2019 


