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ÚVOD 
           

  V dnešnej dobe nás okrem problémov pandémie Covid-19, vojnového konfliktu 

alebo nadmernej inflácii už dlhé roky trápi otázka budúceho vývoja populácie a to nie len na 

Slovensku, ale i na celom svete. Demografický vývoj, patrí a aj bude patriť medzi tie 

najrelevantnejšie. Tieto skutočnosti predstavujú jeden z primárnych dôvodov prečo sme sa 

rozhodli vo svojej práci zaoberať odkazom britského ekonóma z obdobia klasickej 

ekonomickej teórie Thomasom  Malthusom a uplatnením jeho najznámejšieho diela o 

populačnom vývoji v praxi. Ide o najznámejšiu populačnú teóriu aká keby bola skoncipovaná 

a ucelená. Aj napriek tomu, že je staršia viac ako 200 rokov stále sa vedú medzi odborníkmi 

diskusie o jej skutočnom uplatnení v praxi.  

Hlavným cieľom našej práce je pokúsiť sa ukázať ako a či vôbec sa aplikovala 

v podmienkach samostatnej Slovenskej republiky v praxi a tiež prezentovať vybrané postoje 

voči nej napríklad politickými predstaviteľmi. Keďže Slovenská republika nie je izolovaná od 

okolitého sveta je určite relevantné čiastočne poukázať na jej uplatnenie aj v iných krajinách, 

aby sme mohli pochopiť túto problematiku v svetle širšieho kontextu. 

V prvej časti našej práce, ktorá bude orientovaná teoreticky by sme chceli stručne 

predstaviť Thomasa  Malthusa. Preskúmať dôležité fakty a udalosti, ktoré zasiahli do jeho 

života a mali zásadný vplyv pri formovaní jeho naďalej unikátneho a nadčasového diela. Ďalej 

chceme poukázať na dobu, prostredie a informácie s ktorými disponoval a  popísať základné 

princípy fungovania jeho populačnej teórie.  

V druhej časti je našim zámerom poukázať na historický vývoji populácie a to primárne 

na Slovensku  ako a či fungovala reálne malthusova teória a pripojiť sa k diskusií o stave 

populácie v súčasnosti a uvažovať o jej budúcom vývoji, ktorý je nielen s prihliadnutím na 

súčasný socio-ekonomický vývoj veľmi nejednoznačný a dynamický.  
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Krátky životopis Thomasa Malthusa 

 

Celým menom Thomas Robert Malthus sa narodil vo februári roku 1766 vo vidieckej 

oblasti na juhozápade Anglicka. Rodina z ktorej pochádzal bola vážená a na vtedajšie pomery 

bohatá. Aj napriek faktu, že bol jedným zo siedmich detí jeho výchova nebola zanedbávaná. 

Otec Daniel bol nekonvenčný človek a podľa niektorých zdrojov malo na výchovu malého 

Thomasa vplyv jeho priateľstvo s filozofom Davidom Humom, ktorý bol známi pre svoj 

skepticizmus a liberálny pohľadom na svet. Hume je taktiež jedným z najvýznamnejších 

predstaviteľov škótskeho osvietenstva a patrí medzi kľúčových predchodcov klasickej 

ekonómie. Takisto významne ovplyvnil Malthusa pri tvorbe jeho najvýznamnejšieho diela Esej 

o princípe populácie. Francúzky filozof Jean –Jacques Rousseau a jeho kniha Emil alebo O 

výchove mali na Daniela Malthusa takisto hlboký vplyv, ktorý sa prejavil v štýle výchovy ktorú 

používal, (MacRae - britannnica).  

 

Počas prvých rokov svojho života bol Malthus vzdelávaný doma svojim otcom a 

vybranými učiteľmi ako David Hume s výnimkou jedného roka, ktoré strávil vo Warringtonskej 

Akadémií, (Jesus Collage). V roku 1784 začal študovať na Jesus Collage v Cambridge. Prvý 

stupeň štúdia ukončil s vyznamenaním z matematiky, (Jesus Collage). O pár rokov neskôr 

získal titul magistra a takisto bol v tejto dobe vysvätený a stal sa kaplánom no zároveň pôsobil 

aj ako člen kolégia v Cambridge (Jesus Collage).  

 

V roku 1805 kedy sa v akademických kruhoch prvýkrát objavilo pomenovanie politická 

ekonómia bol menovaný profesorom histórie a politickej ekonómie na novovzniknutej East 

India Collage v meste Hertfordshire kde strávil de facto zvyšok svojho života, (Jesus Collage). 

Rok 1811 bol pre Malthusa veľmi dôležitý pretože sa zoznámil s Davidom Ricardom, ktorý sa 

stal nielen jeho blízkym priateľom, ale aj spolupracovníkom, (MacRae - britannnica) Spoločne 

viedli veľmi intenzívne diskusie primárne ekonomického charakteru, ktoré mali relevantný 

vplyv na ich prácu, (Holman, 2005). Častokrát si však vzájomne protirečili. Medzi 

najvýznamnejšie problematiky kde sa ich názory rozchádzali patrili otázky ohľadom obilných 

zákonov alebo korektnosti Sayovho zákona trhu.  
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Malthus sa veľmi intenzívne zaoberal výskumom a medzi hlavné oblasti, ktorými sa 

zaoberal boli rast populácie, obilné zákony, írska ekonomika, ceny potravín, teórie renty 

a hodnoty, (Jesus Collage). Jeho dielo nemalo zásadný vplyv len pre ekonómiu, ale aj iné vedné 

odbory ako napríklad demografia, biológia a sociológia.  

 

Jeho populačná teória bola obdivovaná mnohými významnými biológmi ako napríklad 

Charelsom Darvinom, ktorý ho nazýval „veľkým filozofom“ a tvrdil, že malthusovo učenie 

o populačnom vývoji je potvrdením jeho evolučnej teórie.  

 

Ekonóm Donald Winch, ktorý sa počas svojho života zaoberal dejinami ekonomického 

myslenia považuje Malthusa za otca demografie. Vytvoril množstvo publikácií z ktorých sú 

najznámejšie Esej o princípe populácie kde predstavil svoju populačnú teóriu, ktorou sa chcem 

podrobne vo svojej práci zaoberať a Zásady politickej ekonómie, ktoré boli kritikov 

Ricardových Zásad politickej ekonómie a zdaňovania a Sayovho zákona trhu. V dobe svojho 

vzniku toto dielo nevzbudilo veľkú pozornosť avšak o viac ako sto rokov neskôr značne 

ovplyvnilo jednu z najvýznamnejších postáv v dejinách ekonomickej teórie Johna Maynadra 

Keynesa, (Pastor, 2005). 

 

Počas svojho života sa stal členom Kráľovskej spoločnosti, Kráľovskej akadémie 

v Berlíne, francúzskej Akadémie vied a Klubu politickej ekonómie, ktorými členmi boli aj ďalší 

predstavitelia klasickej ekonómie ako David Ricardo a John Stuart Mill. Je jedným zo 

zakladateľov Londýnskej štatistickej spoločnosti, (MacRae - britannnica).  

 

Zomrel ako pomerne kontroverzný človek 23. decembra 1834 vo veku 68 rokov. 
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Príčiny a prostredie v ktorých vznikla populačná teória 

 

Je nutné upozorniť na fakt, že Malthus nebol prvý kto sa zaoberal problematikou vývoja 

populácie. Už v staroveku sa zaoberali týmto problémom významní predstavitelia svetovej 

inteligencie ako napríklad Platón, Aristoteles a Konfúcius. V  nasledujúcich stáročiach bola táto 

otázka rovnako objektom záujmu pre učencov z rôznych kútov sveta.  

 

2. polovica 18. storočia so sebou priniesla radu zmien, ktoré kompletne zmenili svet 

v ktorom žijeme. Išlo o dobu priemyselnej revolúcie kedy sa začal proces premeny zo 

spoločnosti postavenej primárne na poľnohospodárstve na spoločnosť industriálnu. Najviac 

viditeľné boli tieto zmeny v Spojenom Kráľovstve odkiaľ pochádzal Malthus, (Pastor, 2004).  

 

 

V Európe nastal po niekoľkých storočiach koniec rozsiahlych morových epidémií, ktoré 

pustošili populáciu. Vďaka vedecko-technickému pokroku sa jednak zlepšila úroveň hygieny 

a zdravotnej starostlivosti, ale taktiež sa stal jednoduchší transport potravín a plodín čo 

spôsobilo zníženie počtu hladomorov. Rovnako došlo k relatívnemu obdobiu mieru. Tieto 

zmeny pravdepodobne zapríčinili rapídny rast populácie po stáročiach stagnácie respektíve 

mierneho rastu, (Pastor, 2004).  

 

Tabuľka č. 1: Počet obyvateľov vybraných európskych štátov v miliónoch. 

Rok 1700 1750 1800 1850 1900 

Anglicko 4,9 5,8 8,6 16,6 30,4 

Francúzsko 22,6 24,6 29,3 36,3 40,6 

Nemecko 16 17 24,5 36,4 56,4 

Európa 125 146 195 288 422 

Zdroj: Prevzaté z http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Pastor_malthus_.pdf 
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Príčiny a konsekvencie masívneho prírastku obyvateľstva a úvahy o budúcom vývoji 

prudko rozdeľovali vtedajších mysliteľov. Značná časť inteligencie verila v pozitívnu 

budúcnosť ľudstva a priblíženie sa k utopizmu. 

 

Na druhej strane Malhtus zásadne odmietal túto predstavu a veril v pesimistický vývoj. 

Tvrdil že chudoba je budúcnosťou ľudstva. Bol odporcom vtedajšej sociálnej politiky, ktorá 

podľa neho nevedie k zlepšeniu života chudobných ,ale naopak celú situáciu ešte viac zhoršuje 

(Holman, 2005). Pre tieto názory si získala klasická ekonómia zvláštne priezvisko ponurá 

veda/dismal science, (Holman,2005). Esej o princípe populácie vznikla ako kritická reakcia na 

názory Williama Godwina, markíza de Condorcet, ale aj otca Daniela a mnohých iných 

učencov ako napríklad biskupa Payla, ktorí podporovali populačný rast a verili v dobrú 

budúcnosť, (MacRae - britannnica) .   

 

Zdroje, ktoré využil Malthus pri tvorbe svoje teórie 

 

Spisy, ktoré využil Malthus pri tvorbe svojej populačnej teórie môžeme dones nájsť 

v knižnici na Jesus Collage v Cambrigdge.  

 

Nachádzala tu pomerne rozsiahla zbierka zväzkov jeho otca Daniela a vzdelanej 

sesternice Jane Daltonovej, ktoré využíval zvlášť pri písaní svojej prvej verzie populačnej teórie 

z roku 1798, (Univerzity of Cambrige). 

 

Ďalšie významné diela, ktoré ho ovplyvnili a slúžili mu hlavne ako podklad pre 

vytvorenie 2. knihy sú kópie cestovateľských denníkov Jamesa Cooka z Južného mora a ďalších 

cestovateľov z oblasti Tichého oceánu, eseje Benjamina Franklina ako napríklad Pozorovania 

týkajúce sa nárastu ľudstva, ľudstva v krajinách atď., kniha od Davida Huma O ľudnatosti 

starých národov a spisy od Jezuitov o Novom Francúzku a Novom Španielsku, (University of 

Cambridge).  

 

Takisto podnikol so svojimi tromi priateľmi cestu po kontinentálnej Európe kde 

navštívil Nórsko, Švédsko, Fínsko a Rusko a túto cestu využil na zber dát, ktoré využil pri 

tvorbe a obhajobe 2. vydania Eseje o princípe populácie, (Jesus Collgage). 
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Esej o princípe populácie a stručná charakteristika populačnej 

teórie 

 

Malthus predstavil prvú verziu svojej populačnej teórie roku 1798 v knihe An Essay on 

the Principle of Population, as it Affects the Future Improvement of Society with Remarks on 

the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers, známejšej skôr pod 

skráteným názvom Esej o princípe populácie. Knihu vydal anonymne kvôli kontroverznosti 

obsahu . Esej si okamžite našla množstvo odporcov, ale aj prívržencov. Toto dielo  prinieslo 

Malthusovi  obrovskú slávu avšak mu aj značne poškodilo povesť. O pár rokov neskôr 

publikoval druhé omnoho rozsiahlejšie vydanie s názvom Esej o princípe populácie; alebo 

pohľad na jej minulé a súčasné účinky na ľudské šťastie; budúce odstránenie alebo zmiernenie 

zla. ku ktorému dochádza, kde bol už bol uvedený ako autor, (Pastor, 2005). Tvrdil, že táto 

kniha je novým dielom, ktoré nenadväzuje na knihu z roku 1798. Počas nasledujúcich rokov 

mu slúžilo ako podklad na základe ktorého napísal ďalšie 4 vydania. V roku 1830 spísal 

skrátenú verziu všetkých 6 kníh.  

 

Malthus vo svoje eseji tvrdí, že človek sa riadi dvoma základnými pudmi – pudom 

potravinovým a pudom rozmnožovacím. Rovnako poukazuje na diferentný rast populácie 

a zdrojov obživy. 

 

„Síla populace je nekonečně větší než síla Země, která pro člověka produkuje 

potravu. Populace, je-li nekontrolovaná, narůstá geometrickou řadou. Potraviny rostou jen 

aritmetickou řadou. Jen povrchní pohled na čísla ukáže neúměrnost první síly v poměru ke 

druhé. Zákon přírody, jenž produkuje jídlo nutné k obživě člověka, ale rovněž určuje, že účinky 

těchto dvou nestejných sil – růst populace i růst potravinových zdrojů – musí být udržovány v 

rovnováze“ (Malthus [1798] 2002, s. 12). 

Omnoho rýchlejší geometrický rast populácie vidí ako závažný problém a upozorňuje 

na negatívne dôsledky ako rýchle preľudnenie a následný deficit zdrojov. Bod v ktorom začne 

požadované množstvo potravín prevyšovať zdroje sa nazýva Malthusov strop/ Malthusian Trap 

a predstavuje začiatok rozsiahleho hladomoru a bojov o zdroje, ktoré sa nazývaný 

Malthusianska  katastrofa/kríza, ktorá zabezpečí postupný návrat populácie do rovnováhy. 

Aritmetický rast produkcie potravín zas odvodil od zákona klesajúcich výnosov.  
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Graf 1 – Grafické znázornenie rastu populácie a produkcie potravín 

 
 
Zdroj: Prevzaté z https://sites.psu.edu/awilmoth/2020/07/27/challenges-facing-sustainability/ 
 
 

„Pro udržení světové populace na nějakém čísle, například na stovce milionů, by lidský 

druh rostl v poměru 1, 2, 4, 16, 32, 64, 128, 256, 512 a tak dále, zatímco potraviny by se 

zvyšovaly v poměru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atd. Během dvou a čtvrt století by se populace 

nacházela vůči zdrojům obživy v poměru 512 ku 10, během tří století by byl poměr 4096 ku 13, 

a za dva tisíce let by diference byla téměř nespočitatelná, ačkoli se v té době zvýšila produkce 

na obrovskou míru“ (Malthus [1798] 2002, s. 17). 

 

Absolútnemu preľudneniu je však podľa Matlhusa možné zabrániť skrze pozitívne alebo 

preventívne kontroly. 

 

Za pozitívne kontroly môžeme považovať hladomory, prírodné katastrofy, vojny 

a epidémie, ktoré znižujú nielen pôrodnosť a priemernú dĺžku života, ale aj deficit zdrojov 

ktorými ľudstvo disponuje. Preto ich môžeme označiť ako pozitívne.  

Ako preventívne kontroly Malthus navrhoval neskorší vstup do manželstva 

a zdržanlivosť. Prostriedky na redukciu pôrodnosti ako antikoncepcia, interrupcie či prostitúciu 

považoval za nemorálne a zásadne ich odmietal, (Jesus Collage). 

 

Stojí za pozornosť zmienka, že Malthus žil v súlade s tým o čom bol presvedčený. 

Oženil sa krátko pred štyridsiatkou, čo bolo na vtedajšiu spoločenskú situáciu veľmi neskoro 

a rovnako bol otcom 3 detí v epoche kedy boli bežné omnoho viac početné rodiny. 
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Vývoj populácie na území Slovenska pred vznikom malthusovej 

teórie 

Populačný vývoj na území dnešného Slovenska bol až na pár výnimiek rovnaký ako vo 

zvyšku Európy. Miera pôrodnosti bola po stáročia permanentne vysoká avšak prírastok 

obyvateľstva dosahoval minimálne hodnoty. Za hlavné príčiny tohto stavu môžeme považovať 

extrémne vysokú detskú úmrtnosť, časté vojny, hladomory a epidémie primárne bubonického 

moru. Rovnako významný faktor ovplyvňujúci počet obyvateľov bola aj priemerná dĺžka 

života, ktorá predstavovala približne 40 rokov. 

Slovensko bolo riedko osídlené zvlášť v hornatých oblastiach. Najväčšia časť 

obyvateľstva žila v úrodných nížinách na juhu krajiny. Drvivá väčšina populácie žila na vidieku 

a podiel mestského obyvateľstva bol okolo 8 % populácie čo bol pre demografický vývoj 

významný fakt, (Segeš,2016). Keďže väčšina obyvateľstva žila v malých komunitách na 

vidieku, ktoré boli plne závislé na každoročných úrodách pozostávajúcich z pár plodín, časté 

hladomory, ktoré obmedzovali rast populácie neboli výnimkou. Slovenská populácia bola po 

stáročia redukovaná morom avšak nie tak intenzívne ako tomu bolo v západnej Európe. Situácia 

bola najhoršia vo veľkých mestách ako Bratislava kde počas morovej rany medzi rokmi 1678-

1681 zomrelo cca 11 000 ľudí pričom sto rokov dozadu pri korunovácií Rudolfa II malo mesto 

okolo 15 000 obyvateľov. 

V 2. polovici 18. storočia panovali na území Slovenska de facto rovnaké podmienky 

ako vo zvyšku Európy. Zlepšenie výživy širokých más obyvateľstva, koniec rozsiahlych vojen 

a častých morových epidémii, ktoré pustošili populáciu predstavovali významné faktory, ktoré 

pravdepodobne zapríčinili masívny prírastok obyvateľstva medzi rokmi 1750 až 1800 kedy sa 

zvýšil počet obyvateľov z 1,5 milióna na 2 milióny (Pastor,2004). 

Dovolíme si tvrdiť, že rast populácie bol takisto významne ovplyvnený resp. podporený 

vplyvom Rímskokatolíckej cirkvi a merkantilistickou politikou vladárov, ktorá podporovala 

populačný rast a považovala ho za prínosný pre rozvoj spoločnosti a ekonomiky ako celku . 
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Populačné zmeny v 19. storočí 

Populačný vývoj v tejto epoche prebiehal veľmi podobne ako počas minulých storočí. 

Miera pôrodnosti zostávala stále veľmi vysoká avšak v 2. polovice storočia došlo k miernemu 

poklesu zo 45 ‰ na 40 ‰. V reálnych číslach bol priemerný počet detí na jenu ženu 6 a v 2. 

polovici storočia sa postupne znížil na 5. Aj napriek veľmi vysokej pôrodnosti bol prírastok 

obyvateľstva minimálny. Detská úmrtnosť zostávala naďalej vysoká aj napriek zlepšeniu 

výživy a pokrokom v medicíne, (Vaňo,2018). Toto storočie bolo charakteristické absenciou 

rozsiahlych ozbrojených konfliktov a povstaní, až na pár výnimiek ako napoleonské vojny, či 

revolúcie v rokoch 1848 – 1849. 

Počas tohto storočia nenastali žiadne rozsiahle morové rany avšak čiernu smrť rýchlo 

nahradila cholera. Choroba pôvod z Ázie sa do Uhorska dostala cez Halič v roku 1831. Táto 

epidémia, ktorá nešetrila ani obyvateľstvo iných európskych krajín a kontinentov sa stala 

osudnou pre cca 240 000 obyvateľov Slovenska. Bolo ňou zasiahnutá celá krajina no hlavne 

východnú časť Slovenska a veľké mestá ako Trenčín kde zomrelo vyše 20 000 ľudí.  

Druhá rozsiahla vlna cholery „zaútočila“ v roku 1872 a vyžiadala si viac ako 180 000 obetí .Je 

rovnako potrebné nezabúdať na choroby ako malária, brušný týfus a šarlach, ktoré takisto 

redukovali počty obyvateľov aj keď nie tak rozsiahlo ako v prípade cholery či moru. 

Ďalší významný faktor, ktorý ovplyvnil populačný vývoj bola masívna emigrácia. Rast 

ekonomiky Spojených Štátov a pokles imigrácie zo západnej Európy predstavovali hlavnú 

príčinu dopytu po nových migrantoch. Medzi rokmi 1875 – 1914 emigrovalo do Spojených 

Štátov približne 650 000 ľudí, čo predstavovalo až 1/3 vtedajšej populácie Slovenska. Vďaka 

lepšiemu životu v USA sa iba malá časť sa vrátila späť. 
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1. polovica 20. storočia a jej dôsledky pre populačný rozvoj 

Prvá polovica tohto storočia nebola vôbec z demografického hľadiska pre Slovensko 

ani celý svet priaznivá, avšak môžeme hovoriť o populačnom vývoji podľa zásad malthusovej 

teórie. Ako sme spomenuli v predchádzajúcej časti na prelome storočí došlo k miernemu 

zníženiu pôrodnosti. Tento trend pokračoval ďalej a v medzivojnovom období dokonca kedy 

došlo k poklesu miery pôrodnosti z 5 detí na 2,8. Pokračovalo vysťahovalectvo do zahraničia 

zvlášť do Spojených Štátov. Takisto po rozpade Rakúsko – Uhorska pokračovalo rozsiahle 

vysťahovalectvo. 

 

Prvá svetová vojna priniesla demografickú krízu, ktorá sa okrem iného odzrkadlila vo 

výraznom poklese pôrodnosti a plodnosti. Môžeme odhadovať, že Slovensko prišlo o niečo 

vyše 200-tis. detí, ktoré sa v dôsledku týchto nepriaznivých rokov nenarodili, (Vaňo,2018). 

 

Počas týchto desaťročí zostali pre ľudstvo rozsiahle epidémie bežnou súčasťou života. 

Za najväčšiu pandémiu tohto storočia môžeme považovať španielsku chrípku, ktorá trvala 

približne od februára 1918 do apríla 1920 v štyroch po sebe nasledujúcich vlnách. Nakazila sa 

ňou až 1/3 svetovej populácie a odhadom môžeme hovoriť o 500 000 000 miliónoch 

nakazených pričom počet umretí sa uvádza medzi 17 až 100 miliónmi. Max Weber, jedna 

z najvýznamnejších postáv v dejinách ekonomického myslenia sa takisto stal obeťou tejto 

pandémie. Na Slovensku bola 1. vlna oproti ostatným krajinám mierna avšak 2. vlna si 

vyžiadala tisíce obetí a to hlavne vo vekovej kategórií 15 – 40 rokov čo bol veľký rozdiel oproti 

predchádzajúcim pandémiám, ktoré túto vekovú skupinu zasahovali najmenej. Podľa 

lekárskeho historika Haralda Salfellnera na území Česka zahynulo 46 až 77 tisíc ľudí. Na 

Slovensku to bola podľa odborníkov približne polovica toho, čo u našich susedov, Čechov, 

(Szeghy-Gayer, 2020). 

 

Druhá svetová vojna mala na demografický vývoj ešte negatívnejšie dôsledky ako 1. 

svetová vojna. Došlo k výraznému zníženiu pôrodnosti a priemernej dĺžky života. Zhoršenie 

výživy, ničivé boje a politika, ktorej cieľom bola redukcia určitých skupín obyvateľstva 

zapríčinili veľmi vysokú úmrtnosti (Vaňo, 2018). Po skončení vojny došlo aj vďaka benešovým 

dekrétom k veľkej emigrácií obyvateľstva. 
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Obdobie medzi rokmi 1948 – 1989 a jeho konsekvencie na 
populáciu 

 

Február roku 1948 neznamenal pre Slovensko len začiatok viac ako štyri dekády 

trvajúcej vlády komunistickej strany, ale aj počiatok komplexnej premeny spoločnosti podľa 

zásad marxistickej ideológie. Demografické otázky predstavovali jednu z prioritných tém pre 

nový režim. Marxisti však mali diametrálne odlišný uhol pohľadu na túto problematiku ako 

Malthus. Karl Marx a Friedrich Engels boli sile ovplyvnení učením tohto klasického ekonóma 

lenže nepatrili k jeho obdivovateľom, naopak z historického hľadiska boli jednými z 

jeho najväčších odporcov. 

 

Pre Engelsa bola Malthusova teória „najhrubšou, najbarbarskejšou teóriou, aká kedy 

existovala, systémom zúfalstva, ktorý vyvrátil všetky tie krásne frázy o láske k blížnemu svojmu 

a svetoobčianstve“ 12. Engels ďalej tvrdil, že vďaka vedeckému pokroku bude ľudstvo 

disponovať v budúcnosti dostatkom potravín. Marx odmietal myšlienku obmedzenosti zdrojov 

a vo svojom najznámejšom diele Kapitál takisto ostro kritizuje Malthusove postoje. Lenin mal 

rovnako odmietavý postoj k tomuto učencovi a jeho nasledovníkom, ktorý predstavil v knihe 

Robotnícka trieda a neomalthusianstvo. 

  

Komunistickí predstavitelia považovali Malthusovo učenie za ospravedlnenie stavu 

v ktorom sa nachádza robotnícka trieda vďaka kapitalistickému systému. 

 

Postoje „otcov komunizmu“ výrazne ovplyvnili nasledujúce generácie komunistických 

politikov pri formovaní demografických politík suportívneho charakteru. 

 

Za hlavné nástroje akými sa štát snažil zabezpečiť dlhodobo vysoký prírastok 

obyvateľstva môžeme považovať politiku masívnej bytovej výstavby, poskytovania 

novomanželských pôžičiek s odpočítanou časťou splátok v prípade narodenia živého dieťaťa, 

špeciálne dane pre osoby žijúce mimo manželstva atď.  
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Dovolíme si tvrdiť, že prírastok počtu obyvateľstva bol relevantne ovplyvnený aj 

konzervatívnou spoločnosťou, kde mali významnú rolu aj napriek intenzívnej sekularizácií  

tradičné kresťanské hodnoty. Negatívny postoj k individualizmu a správaniu odlišného od 

„všeobecne akceptovanej normy“ predstavovali takisto významné faktory, ktoré ovplyvňovali 

populačný prírastok. 

Miera pôrodnosti dosahovala vždy kladné čísla. K najvyššiemu prírastku došlo v  roku 

1950, na úrovni 48,8‰. Následne začal pokles miery pôrodnosti až do roku 1968 kedy boli 

prijaté stimulačné opatrenia na zvýšenie pôrodnosti a následný vzrast pokračoval až do nežnej 

revolúciu (Bačík, 2011).  

 

Ku koncu 50. rokov boli prvýkrát v slovenskej histórií legalizované interrupcie čo bol 

ďalší významný medzník pre demografiu. Ich legalizácia mala primárne zaistiť „rodenie 

vhodných detí“. Počas tohto obdobia bolo podľa oficiálnych štatistík vykonaných viac ako 600 

000 umelých prerušení počas najviac v roku 1988 kedy došlo k približne 51 000 umelým 

prerušením tehotenstva (Bačík, 2011). 

 

Migrácia počas tohto obdobia dosahoval oproti prelomu z 19. a 20. storočia minimálne 

čísla. Podľa oficiálny štatistík a dostupných dát bol počet imigrantov a emigrantov veľmi nízky. 

Je však dobré mať na pamäti výraznú ilegálnu migráciu na Západ, ktorá v rámci celého 

Československa predstavovala ako pól milióna ľudí  pričom ¼ predstavovala slovenské 

obyvateľstvo.  

 

Počas obdobia socializmu sa zvyšovala priemerná dĺžka života avšak tempo jej rastu 

a celková dĺžka nedosahovala úroveň západným krajín. Pokiaľ porovnávame kojeneckú a 

detskú úmrtnosť s predošlými epochami dosahovala minimálne čísla. V 50. rokoch dokonca 

došlo k rozsiahlemu poklesu kojeneckej úmrtnosti kedy dosahovala porovnateľné čísla s 

medzinárodnou úrovňou (Bačík, 2011). 

 

Tieto dekády boli charakteristické absenciou veľkých pandémií, ako bol mor či 

španielska chrípka, avšak stále sa vyskytovali lokálne pandémie hlavne v zaostalých oblastiach. 

Rovnako v tejto epoche neprebehla na území Slovenska žiaden konflikt a naďalej pokračovalo 

bezprecedentné obdobie mieru, ktoré trvá dodnes.  
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V tejto epoche došlo historicky k najväčšiemu prírastu obyvateľstva. Medzi rokmi rokmi 1950 

až 1989 sa zväčšil počet obyvateľov o cca 1 812 740 ľudí (Bačík, 2011).  

 

Demografický zvrat po páde železnej opony 

Pád železnej opony a začiatok prechodu z totalitného režimu na nový systém 

vychádzajúci z osobnej, politickej a ekonomickej slobody zapríčinil markantné demografické 

zmeny. Nastal koniec rozsiahlych zásahov zo strany štátu a spoločnosti do životov jednotlivcov 

a následná liberalizácia spoločne s príchodom západných myšlienok a životného štýlu začala 

rýchlo meniť demografickú podobu Slovenka . 

Vďaka sexuálnej revolúcií sa masovo rozšírilo používanie rôznych druhov 

antikoncepcie, slobodné matky a nemanželské deti sa začali považovať za akceptovateľnú 

normu rovnako ako život bez partnera a  detí či homosexuálny životný štýl. Koniec epochy s 

„nulovou nezamestnanosťou a štátu, ktorý sa postará o všetkých“ vrátane procesu prechodu na 

zmiešanú ekonomiku zapríčinil rapídny rast ľudí bez zamestnania a značné príjmové rozdiely. 

Toto boli hlavné príčiny výraznejšieho (pravdepodobne očakávaného) prepadu pôrodnosti, 

ktorý aj napriek zlepšeniu životnej úrovne pokračuje dodnes. 

Nový režim umožnil slobodu pohybu vďaka čomu nastlala rozsiahla emigrácia primárne 

ekonomická charakteru do rozvinutejších krajín.  

V 90. rokoch došlo k výraznému zníženiu počtu potratov a tento trend pokračuje do 

súčasnosti, (nzci,2017).  
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Graf 1 – Vývoj potratov na jednu ženu 

 

Zdroj: Prevzaté z: https://www.nczisk.sk/aktuality/Pages/Potraty-v-SR-2017.aspx 

 Rovnako došlo k zvýšeniu priemerného veku vstupu do manželstva, stúpol  počet 

rozvodov a znížilo sa oproti predchádzajúcim dekádam číslo novo uzavretých manželstiev, 

(Šprocha, 2018) . 

Graf 2 – Vývoj počtu sobášov 

 

Zdroj: Prevzaté z:   

http://www.infostat.sk/vdc/sk/index.php?option=com_content&view=article&id=155:sobas5

&catid=4:grafy-sr&Itemid=34 
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Graf 3 – Vývoj indexu rozvodovosti na 100 manželstiev 

 

Zdroj:  Prevzaté z: 

http://www.infostat.sk/vdc/sk/index.php?option=com_content&view=article&id=206:rozvod5

&catid=4:grafy-sr&Itemid=34 

Graf 4 – Vývoj strednej dĺžky života 

 

Zdroj: Prevzaté z: 

http://www.infostat.sk/vdc/sk/index.php?option=com_content&view=article&id=146:umrtie3

&catid=4:grafy-sr&Itemid=34 
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Pandémia Covid-19 podľa viacerých odhadov a predikcií má a bude mať okrem ďalších 

neočakávaných a náhlych zmien vplyv na budúci vývoj populácie. Bolo by však veľmi 

predčasné pojednávať o jednoznačných záveroch s ohľadom na to, že zmeny, ktorými ako 

spoločnosť „čelíme“ sú náhle, čo si vyžaduje zo strany jednotlivcov pomerne rýchlu adaptáciu 

na šoky, ktorým sú domácnosti ako i rodiny vystavované, tak, aby bola vôbec zabezpečená ich 

existencia. 

Okrem toho že sa stala príčinou úmrtia relatívne veľkého množstva ľudí má takisto 

negatívne dôsledky na socializáciu a finančnú situáciu širokých más obyvateľstva, čo pôsobí 

ako možný stimul pre zníženie pôrodnosti. Situácii momentálne nenapomáha ani zníženie 

bezpečnosti vo svete, ktoré sa, už v súčasnosti prejavuje na duševnom diskomforte mnohých 

ľudí a domácností ako celkov.  
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ZÁVER 
 

 
Cieľom našej práce bolo stručne predstaviť dielo a osobu Thomasa Malthusa, ktorý sa 

nielen zapísal nezmazateľným písmom do dejín ekonomického myslenia, ale takisto pre svoju 

intelektuálnu činnosť zásadne ovplyvnil vývoj ľudstva. Ďalej sme sa snažili analyzovať 

malthusovu teóriu o vývoji populácie a uvažovať o jej reálnej aplikácií na základe vývoja 

primárne slovenskej populácie. Dovolíme si tvrdiť rovnako ako Malthus, že človek sa správa 

hlavne na základe dvoch pudov a to pudu rozmnožovacieho a pudu potravinového. V dobách 

absencií rozsiahlych ozbrojených konfliktov, epidémií, hladomorov, ale aj používania 

antikoncepčných prostriedkov reálne dochádzalo k rozsiahlemu populačnému prírastku ako 

sme v našej práci pokúšali prezentovať. Priznávame diskutabilnosť Malthusovej 

verzie geometrického rastu populácie a rovnako korektné využitie zdrojov, ktoré použil pri 

tvorbe svojej teórie. Aj napriek lepšej efektívnosti pri využívaní zdrojov obživy si dovolíme 

tvrdiť, že prírastok potravín a ďalších zdrojov nutných na prežite je pomalší ako 

nekontrolovateľný rast svetovej populácie. 

 V predchádzajúcich epochách dosahovala pôrodnosť veľmi vysoké čísla avšak vďaka 

pozitívnej kontrole v podobe vojen, hladomorov  alebo epidémií a preventívnej kontrole ako 

napríklad používaniu antikoncepcie si dovolíme tvrdiť, že nedošlo k maltuziánskej katastrofe. 

V súčasnosti to na prvý pohľad môže vyzerať, že malthusova teória nefunguje keďže oproti 

minulým stáročia dosahuje úmrtnosť minimálne čísla a takisto nedochádza k hladomorom, 

vojnám a rozsiahlym epidémiám a pritom prírastok populácie je minimálny. Dovolíme si však 

tvrdiť, že teória nachádza neustále uplatňovanie v praxi, vďaka pozitívnej aj preventívnej 

kontrole populácie skrze masívne využívanie antikoncepcie napríklad alebo aj vďaka zmenám 

na trhu práce (napr. účasť žien na trhu práce).  Čo sa týka vývoja svetovej populácie môžeme 

hovoriť o extrémnych diferenciách o ktorých môžeme uvažovať, že budú v budúcnosti ešte viac 

intenzívnejšie (diskutované a kontroverzné nedávne uplatňovanie politiky jedného dieťaťa 

v Číne). Na jednej strane tu máme rozvinuté krajiny v ktorých dochádza k vymieraniu 

a starnutiu populácie a podľa odhadov bude tento trend pokračovať a na starane druhej tu máme 

rozvojové krajiny, kde zas dochádza k rozsiahlemu rastu populácie. 

Dovolíme si v závere formulovať otázku, čí v rozvojových krajinách napr. Afriky 

nedôjde v budúcnosti pri nezmenených podmienkach k maltuziánskej katastrofe ako dôsledku 

nekontrolovateľné rastu populácie a obmedzenosti zdrojov? 
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