
 

 

 

NIEKTORÉ ASPEKTY MERANIA KVALITY ŢIVOTA 

 

Peter Bacsó 

 

1 Úvod 

 Súčasnú dobu charakterizuje zväčšujúci sa záujem človeka 

o výskum kvalitatívnej stránky ţivota. Na uspokojenie tejto poţiadavky ako 
vhodná koncepcia sa javí práve koncepcia kvality ţivota, ktorá uţ niekoľko 

desaťročí predstavuje veľmi frekventovanú tému rôznych vedeckých 

výskumov a módny pojem v kaţdodennom ţivote. Výskumy zamerané na 

meranie kvality ţivota realizujú rôzne vedecké disciplíny (napr.  sociológia, 
psychológia, medicína, ekonómia, geografia atď.), ktoré disponujú 

vlastnými, špecifickými prístupmi k stanoveniu úrovne kvality ţivota. 

Kvalita ţivota predstavuje vzájomné pôsobenie kvalít hlavných 
zloţiek ţivota, ktoré sa podieľajú na uspokojovaní základných potrieb 

človeka – vedomých i nevedomých, materiálnych i nemateriálnych 

(Potůček a i., 2002). Ontarijská rada sociálneho rozvoja (The Ontario 

Social Development Council) kvalitu ţivota definovala jednoducho a 
výstiţne ako produkt vzájomného pôsobenia medzi sociálnymi, 

zdravotnými, ekonomickými a environmentálnymi podmienkami, ktoré 

vplývajú na ľudský a sociálny rozvoj (Massam, 2002). Kvalita ţivota je 
teda syntetizujúcim pojmom, keďţe zahŕňa rôzne dimenzie a koncepcie 

z viacerých oblastí rôznych vied. Z toho dôvodu metódy zamerané na jej 

meranie sa tieţ líšia od charakteru a potrieb danej vednej disciplíny, 
samotného rozhodnutia výskumníka a pod. Cieľom tohto príspevku je 

podať stručný konceptuálny rámec k niektorým aspektom merania kvality 

ţivota.   

 

2 Meranie kvality ţivota ako metodický problém 

 Meranie je proces priraďovania čísiel, hodnôt objektom podľa 

určitých pravidiel. Jedná sa o proces spojovania abstraktných konceptov 
s empirickými indikátormi, ktoré sú pozorovateľné. Meranie je explicitný, 

organizovaný plán pre klasifikáciu a hodnotenie dát v rámci konceptu 

(Mühlpachr, 2005). 

 Merania kvality ţivota je úzko prepojené s ďalšími pojmami, ktoré 
súvisia s metodologickou stránkou problematiky kvality ţivota. Týmito 

pojmami sú faktory, kľúčové oblasti, dimenzie a indikátory kvality ţivota. 
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Objasnenie ich významu je nevyhnutným krokom pre lepšie pochopenie 
tohto problému metodologického charakteru. 

2.1 Faktory kvality ţivota 

 Faktory kvality ţivota predstavujú rôzne činitele, ktoré ovplyvňujú 
či uţ vnímanú alebo hodnotenú kvalitu ţivota človeka. Kvalita ţivota je 

práve výsledkom spolupôsobenia viacerých  takýchto faktorov. Práve preto 

pri komplexnom meraní kvality ţivota nemôţeme ich študovať oddelene.  
Forrester v roku 1958 bol prvý, ktorý vymedzil faktory 

ovplyvňujúce kvalitu ţivota. Medzi tieto faktory zahrnul nasledovné: 

a) zabezpečenie potravinami,  

b) financie, zabezpečujúce ţivotný štandard, 
c) stav znečisteného ţivotného prostredia a 

d) hodnota rastu počtu obyvateľov (Vaďurová, Mühlpachr, 2005). 

Forresterom vymedzené faktory kvality ţivota boli viackrát doplnené 
a prepracované, na ktorom sa najviac podieľala Organizácia spojených 

národov napr. v rokoch 1961 a 1974. 

 Veenhoven (1996) v roku 1990 skúmal očakávanú dĺţku šťastných 

rokov (happy life - expectancy) v 48 štátoch sveta, pričom vymedzil 
nasledovné faktory vplývajúce na kvalitu ţivota: 

- materiálne bohatstvo (napr. HDP), 

- ţivotný štandard (napr. hygiena, výţiva),  
- ochrana osôb (napr. bezpečnosť, trestné činy), 

- sloboda (politická sloboda, ľudské práva), 

- sociálna rovnosť (napr. medzi pohlaviami), 
- kultúrna klíma (napr. prístup k vzdelávaniu), 

- sociálna klíma (napr. tolerancia, dôvera) 

- populačný tlak (zvyšujúci sa počet seniorov v populácii), 

- modernizácia (napr. urbanizácia, industrializácia).  
Veenhoven vo svojom výskume poukázal na koreláciu týchto 

faktorov s očakávanou dĺţkou šťastných rokov. Sebestyén (2005) tieto 

faktory kvality ţivota označuje ako inputy, určité východiskové faktory 
vstupujúce do procesu stanovenia úrovne kvality ţivota. 

Najvýznamnejšie faktory ovplyvňujúce osobnú a sídelnú kvalitu 

ţivota vymedzil Andráško (2005), pričom podľa neho osobná kvalita ţivota 

sa primárne vzťahuje k jednotlivcovi a sídelná viacej k danej územnej či 
administratívnej jednotke. Medzi 10 najvýznamnejších faktorov osobnej 

kvality ţivota zaradil medziľudské vzťahy, rodinu, financie, zamestnanie, 
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ţivotné prostredie, zdravie bývanie, kultúru, vzdelanie a šport. Pri 
faktoroch sídelnej kvality ţivota bolo stanovené nasledovné poradie: 

ţivotné prostredie, medziľudské vzťahy, doprava, vybavenosť, financie, 

kultúra, zamestnanie, dostupnosť, bývanie a bezpečnosť. 
 

2.2 Kľúčové oblasti (oblasti) merania kvality ţivota 

 Oblasťami kvality ţivota (v literatúre sa tieţ uvádzajú termíny ako 
domény, komponenty, aspekty, dimenzie, atribúty a pod.) nazývame hlavné 

zloţky, ktoré spoluvytvárajú celok (Ira, Šuška, 2006). Hierarchické 

postavenie kľúčových oblastí znázorňuje obrázok č. 1. 

Obrázok č. 1 – Hierarchia identifikácie ukazovateľov kvality ţivota 
(Andráško, 2005) 

 

 
 

Podľa obrázku č. 1 vidíme, ţe kľúčové oblasti kvality ţivota sa 

nachádzajú na druhom hierarchickom stupni, hneď po kvalite ţivota, 
chápanej ako celok. Medzi jednotlivými úrovňami je úzke prepojenie 

a spätná väzba. 

Kľúčové oblasti teda predstavujú kategórie, ktoré zväčša vyplývajú 
z faktorov a podmienok ţivota a tvoria základ pre identifikáciu 

konkrétnych ukazovateľov kvality ţivota. Čiţe od týchto oblastí sa odvíjajú 

Kvalita ţivota ako celok 

Kľúčové oblasti -KČ  

(napr. bývanie) 

Atribúty KČ 

(napr. kvality bývania) 

Indikátory 

(napr. vybavenosť bytov) 
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jednotlivé ukazovatele, ktorých sledovanie je kľúčom k zachovaniu 
objektivizmu vo výskumoch kvality ţivota.  

 

2.3 Dimenzie merania kvality ţivota 
Termín dimenzia kvality ţivota u jednotlivých autoroch 

zaoberajúcich sa s koncepciou kvality ţivota objavuje s dvomi rôznymi 

obsahovým význammi. V prvom prípade autori myslia na subjektívne 
a objektívne poňatie, chápanie kvality ţivota. V druhom prípade autori pod 

dimenziami predstavujú konkrétne oblasti (kľúčové oblasti) výskumu 

kvality ţivota ako napr. zdravotná, sociálna, demografická dimenzia a pod.  

Napriek prevládajúcej všeobecnej nejednotnosti vo výskume 
kvality ţivota, existujú i  aspekty, v rámci ktorých je moţné hovoriť 

o určitom názorovom konsenze (Andráško, 2005). Autori sa teda zhodujú 

na tom, ţe kvalita ţivota má objektívnu a subjektívnu dimenziu. 
Tokárová (2002) korene objektivizmu a subjektivizmu v koncepcii 

kvality ţivota vidí v  teórii hodnôt, pričom hodnoty povaţuje za objekty 

záujmu človeka, ktoré sú základným motivačným impulzom pre jeho 

činnosť. Domnieva sa, ţe pre poznávanie a hodnotenie kvality ţivota sú 
relevantné obidve koncepcie teórie hodnôt: 

1. Objektivistická teória, z ktorej vyplýva, ţe hodnota ţivota je 

odvodená z jeho vlastnej existencie, je daná objektívne a nemení sa 
v čase (starnutím a pod.). Ľudský ţivot je najvyššou hodnotou 

v sústave hodnôt kaţdého človeka. 

2. Subjektivistická teória, z ktorej vyplýva, ţe hodnota ţivota sa 
odvodzuje z úţitku, resp. významu, ktorý má ţivotný štýl pre daný 

subjekt. 

Massam (2002) konštatuje, ţe definícia kvality ţivota musí 

obsahovať dve dimenzie: psychologickú a priestorovú. Grayson a Young 
(in Massam, 2002) hovoria: „Zjavne je konsenzom, ţe pri definovaní 

kvality ţivota sú dve základné skupiny pôsobiacich komponentov 

a procesov – tie, ktoré sa vzťahujú na vnútorný psychologický 
mechanizmus, produkujúci pocit uspokojenia alebo pôţitku zo ţivota – a tie 

vonkajšie podmienky, ktoré spúšťajú vnútorný mechanizmus. ” Z toho 

vychádzajúc k subjektívnej dimenzii Massam (2002) priraďuje 

individuálnu, subjektívnu kvalitu ţivota, spokojnosť so ţivotom. Pod 
objektívnou dimenziou chápe priestorovú dimenziu kvality ţivota, napr. 

kvalita ţivota určitého miesta (sídla) a pod. 
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Dualitu kvality ţivota v kontexte subjektivizmu a objektivizmu 
potvrdzujú aj Dissart a Deller (in Massam, 2002): „Kvalita ţivota osoby je 

závislá na exogénnych (objektívnych) faktoroch jeho alebo jej ţivota a na 

endogénnej (subjektívnej) percepcii týchto faktorov.” 
Zapf (1979 in Vámos, Farkas, 2004) objektívnu dimenziu kvality 

ţivota charakterizuje pojmom welfare, pričom túto dimenziu nazýval ako 

podmienky ţivota. Subjektívnu dimenziu popisuje prostredníctvom pojmu 
well – being a pod touto dimenziu chápe osobnú spokojnosť. 

S touto koncepciou súhlasia aj Adámek a Nemec (2005), ktorí 

kvalitu ţivota tieţ rozdelili na well – being a welfare. Well – being má 

blízko k pojmu spokojnosť, individuálne preţívanie, pohoda. Toto môţeme 
interpretovať ako subjektívnu dimenziu kvality ţivota. Pojem welfare 

(blahobyt) sa nemôţe vzťahovať k individuálnemu preţívaniu, ale k úrovni 

kvality ţivota celej komunity, spoločnosti, kam sa samozrejme musia 
premietať aj ekonomické kritéria posudzovania. Táto interpretácia sa 

vzťahuje k objektívnej dimenzii kvality ţivota.  

Kovács, Horkay, Michalkó (2006) rozlišujú tzv. škandinávsky 

a americký model kvality ţivota. V centre pozornosti škandinávskeho 
modelu stojí pojem „zdroje” (napr. prírodné, humánne, čiţe ľudské zdroje). 

Dôraz dáva na štúdium ţivotných podmienok, ktoré ovplyvňujú kvalitu 

ţivota napr. ekonomické podmienky, sociálne faktory, kvalita ţivotného 
prostredia, bývanie a pod.. Oproti tomu americký model, presadzuje 

dôleţitosť subjektívneho vnímania, čiţe ku kvalite ţivota pristupuje 

prostredníctvom subjektívneho hodnotenia ţivota. Pri vzniku tohto modelu 
skúmania kvality ţivota dôleţitú úlohu zohrávalo presvedčenie amerických 

odborníkov, ţe plynutím času kvalitu ţivota čoraz do väčšej miery budú 

ovplyvňovať skôr nemateriálne, neţ materiálne činitele. 

Podľa spomenutých interpretácií môţeme konštatovať, ţe kvalitu 
ţivota charakterizuje dualita. Nemôţeme túto koncepciu povaţovať čisto za 

objektívnu, ale ani za subjektívnu. Z toho vychádzajúc, meranie kvality 

ţivota by malo byť zamerané na obidve dimenzie. 

 

2.4 Indikátory merania kvality ţivota 

 Ako väčšina autorov sa zhoduje na tom, ţe kvalita ţivota má svoju 

objektívnu a subjektívnu dimenziu, tak zhodujú sa aj na tom, ţe kvalitu 
ţivota je moţné merať pomocou vopred zvolených indikátorov. Andráško 

(2005) k ich identifikácii uvádza nasledovné prístupy: 
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- stanovenie ukazovateľov na základe posúdenia a rozhodnutia 
výskumníka samého 

- výber ukazovateľov na základe prehľadu a zhodnotenia relevantnej 

literatúry 

- identifikácia relevantných ukazovateľov na základe širšieho 

prieskumu 

- kombinácia uvedených troch prístupov. 
 Podľa Potůčeka a i. (2002) kvalitu ţivota sa nedá merať priamo, ale 

prostredníctvom zvolených indikátorov, ktoré môţu zjednodušovať, 

objasňovať a sprostredkovávať súhrnné informácie pre rozhodovanie, 

pomáhať pri začleňovaní prírodných a sociálnych do rozhodovaní 
a pomáhať merať smerovanie k udrţateľnému rozvoju. Ďalej sa vyjadruje, 

ţe v súčasnosti neexistuje stopercentná odborná zhoda o skupine 

indikátorov, ktorá by mala kvalitu ţivota, presne, spoľahlivo a teoreticky 
uspokojivo merať.  

 Diener a Suh (1997 in Balegová, 2002) vymedzujú tri druhy 

indikátorov kvality ţivota: 

1. ekonomické, sledujúce ekonomické charakteristiky, ukazovatele 
napr. príjmy, zamestnanosť a pod., 

2. sociálne, zahŕňajúce otázku zdravia a zdravotníctva, vzdelania 

a školstva, demografické ukazovatele a pod. 
3. indikátory subjektívnej pohody (well – being), vzťahujúce sa 

k reakciám jednotlivcov na ich vlastný ţivot, na oblasti ich ţivota. 

Potůček a i. (2002) syntetizujúc prvé dva druhy indikátorov od 
Deinera a Suha (1997) vymedzuje len dva druhy indikátorov: 

1. objektívne – špecifikom týchto indikátorov je, ţe sa sústreďujú na 

predpokladané zdroje (v našom ponímaní oblasti) kvality ţivota 

2. subjektívne – sú spravidla získané z kvantitatívnych výskumov, 
a týkajú sa zisťovania spokojnosti, uspokojení ľudí s danými 

oblasťami kvality ţivota ako aj s celkovým ţivotom. 

 

2.4.1 Objektívne indikátory 

 Na základe rozhodnutia výskumníka a charakteru výskumu, 

meranie kvality ţivota prostredníctvom objektívnych indikátorov sa môţe 

uskutočniť na rôznych geografických úrovniach od globálnej, cez národnú 
a regionálnu aţ po lokálnu (najmä v práci Mederly, Topercer a Nováček, 

2004).  

GEO Information                                                                                             3 / 2006
___________________________________________________________________

6



 

 

 

 Keď sa pri kvalite ţivota hovorí o globálnej úrovni (hlavne 
v kontexte trvalo udrţateľného rozvoja), tak vo väčšine prípadov sa 

u autoroch objaví indikátor všeobecnej úrovne kvality ţivota, t.j. index 

ľudského rozvoja (Human Development Index – HDI). Tento index sa 
pravidelne vyhodnocuje od roku 1990 v rámci Programu OSN pre rozvoj 

(UNDP). Vagač (2002) ho povaţuje za doposiaľ najkomplexnejší 

ukazovateľ kvality ţivota. Naopak Bianchi (2005) je zástancom toho, ţe 
takýmto spôsobom vykonané redukovanie kvality na kvantitu nemôţe byť 

prípustné v prípade koncepcie kvality ţivota. 

Mederly, Topercer a Nováček (2004) na meranie kvality a udrţateľnosť 

ţivota na globálnej úrovni uviedli ďalší ukazovateľ agregátneho charakteru, 
a to index udrţateľného rozvoja (SDI-Sustainable development index). 

Cieľom indexu je komplexné vyjadrenie stavu  jednotlivých krajín sveta 

v oblasti smerovania k trvalo udrţateľnému rozvoju (TUR). 
 Dosiahnutá  kvalita ţivota sa meria aj rodovo rozlíšeným indexom 

vývoja (GDI – Gender realated development index), ktorý vznikol v roku 

1995 z pôvodnej myšlienky porovnať rovnosť podmienok ľudského 

rozvoja pre ţeny a muţov. Index skúma kvalitu ţivota prostredníctvom 
rovnakých ukazovateľov ako HDI. Ale upravuje výsledok podľa rodovej 

nerovnosti. Rozdiely v základných podmienkach určujúcich kvalitu ţivota 

ţien a muţov sú dané predovšetkým dvoma faktormi: 
1. ţeny sa zvyčajne doţívajú dlhšieho veku ako muţi, 

2. muţi majú zvyčajne vyššie príjmy ako ţeny. 

Ďalším významným indexom, ktorý reprezentuje environmentálnu 
oblasť kvality ţivota, je index environmentálnej udrţateľnosti (ESI – 

environmental sustainable index). Vyjadruje postavenie štátov vzhľadom 

k dosiahnutému pokroku v environmentálnom aspekte TUR. 

Spomenuté indexy majú agregátny charakter, čiţe konečný index je 
výsledkom výpočtov za viaceré indikátory, ktoré sú zväčša ľahko 

sledovateľné. Medzi týmito indikátormi sa často objavia aj také, ktoré 

môţeme sledovať aj na niţších hierarchických úrovniach a teda tvoria 
základ pre určenie kvality ţivota na národnej či uţ na regionálnej úrovni. 

Národnú úroveň indikátorov kvality ţivota predstavuje napr. 

index kvality a udrţateľnosti ţivota (IKUŢ), ktorý prezentovali Potůček a i. 

(2002). Index pozostáva zo systému „rozvojové oblasti – problémové 
okruhy – indikátory”. Vymedzili štyri rozvojové oblasti,  a to spoločensko 
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– politickú s dvomi, sociálnu s piatimi, ekonomickú s tromi a 
environmentálnu s dvomi problémovými okruhmi. 

Vagač (2000) v Národnej správe o ľudskom rozvoji vymedzuje kľúčové 

oblasti kvality ţivota, ktoré interpretuje ako ţivotné hodnoty a súčasne 
k nim priraďuje aj vybrané indikátory. Za ţivotné hodnoty povaţuje rodinu 

(bez indikátorov), zdravie (dĺţka ţivota, úroveň zdravotníctva, emisie 

škodlivín), nezamestnanosť (miera nezamestnanosti, dlhodobá 
nezamestnanosť, počet nezamestnaných na 1 voľné pracovné miesto), 

ţivotnú úroveň (HDP na 1 obyvateľa na paritu kúpnej sily, index ľudskej 

chudoby), bezpečnosť (kriminálne činy na 1000 obyvateľov, objasnenosť, 

násilná a drogová kriminalita), bývanie (počet bytov na 1000 obyvateľov, 
počet domácností na byt, cena úverov), vzdelávanie (miera zápisu do školy, 

gramotnosť, počet pripojení na internet) a sloboda, demokracia, morálka 

(index korupcie). 
 Meranie kvality ţivota pomocou objektívnych ukazovateľov na 

regionálnej úrovni sa v našich podmienkach môţe vzťahovať v prvom 

rade na základné, štatisticky vymedzené regióny (napr. kraj, okres prípadne 

obvod), a v druhom rade na mikroregióny. Výskumy týkajúce sa 
regionálnych disparít v kvalite ţivota sa u nás uskutočnili na úrovni 

okresov.  

Ira, Michálek, Podolák (2005) pomocou objektívnych indikátorov, 
zaradených do šiestich dimenzií (demografickej, vzdelanostno – 

informačnej, bezpečnostnej, materiálneho komfortu a sociálnych istôt, 

vybavenosti bytov, environmentálnej) kvality ţivota, poukázali na 
regionálnu diferenciáciu kvality ţivota na Slovensku.  

Potůček a i. (2003) v Národnej správe o ľudskom rozvoji pre Českú 

republiku vymedzili indikátory regionálneho indexu kvality ţivota, pričom 

vychádzajú z indikátorov HDI. Konceptuálny model ľudského rozvoja 
v krajoch Českej republiky skonštruovali do troch hlavných oblastí (A- 

zdravie a dlhý ţivot, B- vzdelanie C- ţivotná úroveň) a do ôsmich 

problémových okruhov (demografické predpoklady, zdravie a bezpečnosť 
obyvateľstva, kvalita ţivotného prostredia, úroveň školstva a vzdelanosti 

obyvateľov, rodina a sociálna súdrţnosť, práca moţnosti spoločenského 

uplatnenia, ekonomická výkonnosť, sociálny status obyvateľa).   

Vámos a Farkas (2004) kvalitu ţivota sledovali na príklade 
mikroregiónu Bátonyterenye v Maďarsku. Pri zostavovaní indikátorov 

vychádzali zo systému indikátorov od Shooknera (1999), ktorý vymedzil 4 
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oblasti (spoločnosť, hospodárstvo, zdravie, prostredie) a v rámci nich  12 
indikátorov. 

 Výskum kvality ţivota na lokálnej úrovni sa vzťahuje na určité 

sídlo,  pričom Gajdoš (2002 in Murgaš, 2005) kvalitu ţivota miesta nazýva 
sídelnou kvalitou ţivota. Výskumy týkajúce sa sídelnej kvality ţivota vo 

väčšine prípadov prebiehajú v mestách, kde sa sledujú vybrané oblasti 

kvality ţivota.  
Schneider (1976 in Massam 2002) kvalitu ţivota v amerických 

mestách posudzoval 13 indikátormi v 6 oblastiach: príjmy, zamestnanosť, 

ţivotné prostredie, zdravie, participácia a sociálna patológia. 

V najväčšej miere rozpracovaným miestom je Bratislava, kde sa 
uskutočnilo mnoho výskumov zamerané na kvalitu ţivota, napr. Andráško 

(2006) sledoval kvalitu ţivota na príklade mestských štvrtí Bratislavy. 

Identifikoval mestské štvrte vnímané obyvateľmi ako lokality s najvyššou 
a najniţšou kvalitou ţivota. Kvalitu ţivota na základe vybraných kritérií 

bola analyzovaná vo viacerých prácach aj ďalších geografov, na príklade 

ďalších vybraných miest. Ira a Šuška (2006) na základe objektívnych 

i subjektívnych indikátorov hodnotili kvalitu ţivota v meste Partizánske. 
 

2.4.2 Subjektívne indikátory 

 Značná časť odborníkov zaoberajúca sa kvalitou ţivota je 
zástancom toho, ţe kvalitu ţivota je moţné merať len na základe 

subjektívneho posúdenia, hodnotenia človeka. Väčšina koncepcií 

individuálnej (subjektívnej) kvality ţivota vychádza z teórie pociťovanie 
kvality ţivota ako subjektívne hodnotenie spokojnosti jednotlivými 

oblasťami ţivota resp. oblasťami vymedzenými v rámci objektívnych 

ukazovateľov. 

 Dţuka (2004) rozlišuje objektívnu kvalitu ţivota, subjektívnu 
kvalitu ţivota a subjektívnu pohodu (well - being), pričom subjektívna 

kvalita ţivota je vecou subjektívneho hodnotenia podmienok ţivota a nemá 

vlastnosti biologického homeostatického systému, ale je zaloţená na 
psychickom ekvilibriu (po zmene sa môţe stabilizovať na inej úrovni). 

 Křivohlavý (2001 in Mühlpachr, 2005) rozlišuje nasledovné 

metódy merania kvality ţivota: 

1. objektívne – keď túto kvalitu ţivota hodnotí druhá osoba 
2. subjektívne – keď hodnotiteľom je sama daná osoba 

3. zmiešané – kombinácia dvoch predchádzajúcich 
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Výskum kvality ţivota pomocou subjektívnych indikátorov môţe dvojaký. 
V prvom prípade subjektívne indikátory sa stanovia zvlášť, oddelene od 

objektívnych. V druhom prípade subjektívne indikátory zväčša vychádzajú 

z oblastí objektívnych indikátorov, a zisťujú spokojnosť obyvateľov týmito 
oblasťami, ako aj s celkovým ţivotom. 

 Tokárová (2002) hovorí, ţe individuálnu (subjektívne hodnotenú) 

úroveň kvality ţivota môţeme postihnúť iba prostredníctvom 
individuálneho postoja, ktorý je výsledkom sebareflexie, v ktorom 

jednotlivec skúma a hodnotí vlastné predstavy a ašpirácie, mieru ich 

realizácie s mierou realizácie ostatnej časti spoločnosti. V prípade 

individuálnej kvality ţivota vymedzuje 6 subjektívnych indikátorov: 
fyzická pohoda, materiálna pohoda a kvalita medziľudských vzťahov, 

sociálne a občianske aktivity, osobnostný rozvoj, sebarealizácia a rekreácia. 

 Andráško (2005) vo svojom výskume, ktorý sa týkal percepcii 
kvality ţivota obyvateľmi 38 miest a obcí, prostredníctvom dotazníkového 

prieskumu identifikoval najvýznamnejšie faktory individuálnej kvality 

ţivota, o ktorých sme uţ zmienili pri faktoroch kvality ţivota. Práve tieto 

faktory môţu byť základom súboru subjektívnych indikátorov.  
 Mnohí autori (najmä v geografii) vyuţívajú práve také subjektívne 

indikátory, ktoré vychádzajú z oblastí objektívnych indikátorov. Takéto 

práce reprezentujú napr. Ira, Šuška (2006), Andráško (2006), Ira (1999) 
atď. Práce takéhoto charakteru, kde popri objektívnych indikátoroch sú 

zastúpené aj subjektívne, môţu byť metodologickým základom pre 

uceleného a komplexného výskumu kvality ţivota. 
    

3 Záver 

 Kvalita ţivota predstavuje multidisciplinárnu a multidimenzionálnu 

koncepciu. Pri prevládajúcej všeobecnej nejednotnosti tejto oblasti 
vedeckých výskumov sme sa snaţili načrtnúť tie oporné body jej merania, 

v chápaní ktorých uţ prevláda ako také názorové konsenzus. 

Kvalita ţivota má svoju objektívnu a subjektívnu stránku 
(dimenziu). Táto skutočnosť sa vo veľkej miere odzrkadľuje v celkovom jej 

chápaní. Najväčšia názorová nejednotnosť sa javí práve pri povaţovaní 

kvality ţivota buď za objektívnu, subjektívnu alebo zmiešanú koncepciu.     

Z hľadiska merania kvality ţivota ako dôleţité komponenty sa javia 
faktory a oblasti (dimenzie, aspekty). Ich stanovenie je prvým dôleţitým 

z početného mnoţstva krokov v procese prípravy na samotné merania. 
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Faktory pritom predstavujú kategórie, ktoré vplývajú na ţivot človeka, a od 
nich sa môţu odvíjať uţ konkrétne oblasti, v rámci ktorých sa uskutočňuje 

meranie. Tieto oblasti spoluvytvárajú určitý celok a z nich vychádzajú 

jednotlivé ukazovatele.  
Meranie kvality ţivota by sa malo uskutočňovať na základe vopred 

zvolených, z hľadiska danej problematiky relevantných ukazovateľov. 

Indikátory sú v úzkom prepojení so spomenutými dimenziami kvality 
ţivota, t.j. z toho vychádzajúc rozdelíme ich na objektívne a subjektívne. 

Ich výber ovplyvňuje výsledok meranie, najmä jeho validitu (meriame 

prostredníctvom indikátorov to čo chceme merať?).  

Na meranie kvality ţivota sa v súčasnosti špecializujú rôzne 
vedecké disciplíny (sociológia, psychológia, medicína, ekonómia, 

geografia, environmentalistika a pod.), u ktorých sa objavujú doteraz 

spomenuté oporné body koncepcie kvality ţivota. Avšak spôsob 
interpretácie týchto elementov silne závisí od charakteru, zamerania, 

špecifickostí a poţiadaviek týchto disciplín, ako aj ich samotných 

výskumníkov. 
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VIEWING OF 3D TERRAIN MODELS USING VRML 
 

Dr. Jozef Cimra 

 

Introduction 

Many applications, such as 3D Geographic Information Systems 

(GIS), weather simulation and flight simulation, use terrain models in their 
presentations. Our aim is to provide such applications with real-time 

interactive rendering of terrain data that is accessed remotely using a 

client/server system. Of particular interest are datasets for very large areas 

that may require gigabytes of storage, but the user may only want to view a 
relatively small area of the full terrain model.  

To provide real-time interactive visualization of a remotely-stored 

3D terrain model, a dedicated rendering server and a custom-built client 
program could be used, as with the parallel rendering program developed 

by NASA JPL (Peggy Li, Curkendall, 1992), which was used for 

visualizing 3D terrain models of Mars and Venus. In this case the rendering 

is done by a server program, and the results are sent over the network for 
display in the user interface on the client. However this can only 

simultaneously serve a small number of independent clients, because of the 

substantial computational resources required on the server. It is therefore 
not feasible for many applications, such as general educational use.  

Alternatively, the data could be created in a proprietary 3D graphics 

format for either a general 3D visualization program, such as SGI's 
OpenInventor (Silicon Graphics Inc., 2), or a 3D GIS program. The data 

could be downloaded from a standard FTP or Web server, and then loaded 

into the visualization program. In this case, the rendering is done on the 

client, which is much more scalable than server-side rendering.  
We have adopted the latter approach, but rather than using a 

proprietary 3D visualization program and data format, we have investigated 

the use of Virtual Reality Modeling Language (VRML), a standard for 
using 3D graphics on the Web.  

 

Terrain Models 

A 3D terrain model consists of two basic components: a Digital 
Elevation Model (DEM), which describes the topography of the terrain; and 

some geographical information for the same area, such as satellite images, 
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aerial photographs, or geospatial data such as land use or vegetation cover. 
The DEM is a 2D array of values of the height at a specific grid position. 

By connecting the points in the DEM, a polygon-based 3D representation 

of the terrain can be generated. The spatial data can be represented as a 2D 
image that is mapped onto the same coordinate system as the DEM. These 

2D surface images can then be draped over the polygon-based DEM to 

create a 3D terrain model consisting of texture-mapped polygons, where 
"texture" refers to a set of pixels that are used to color the polygon. 

Standard computer graphics algorithms for rendering texture-mapped 

polygons can then be used to display the terrain model on a computer.  

An alternative to texture-mapping is to associate a color with each 
vertex of the polygon, and then use an interpolation algorithm, such as 

Gouraud shading (Foley, van Dam, Feiner, Hughes, 1992) to color the 

polygons. However, texture mapping allows us to reduce the number of 
polygons to be rendered, while maintaining the resolution of the surface 

image. In order to reduce the computation enough to allow real-time 

rendering of the terrain, the number of polygons should be minimized. The 

terrain model should also be available in multiple resolutions, since this 
allows the model to be used on computers with widely varying memory, 

compute and graphics capabilities, but more importantly, it allows the 

rendering engine to use a lower resolution model for terrain that is distant 
from the viewer, further reducing the number of polygons to be rendered. 

Also, for terrain models that are accessed over a wide-area network, the 

client can choose the resolution based on the bandwidth available. 
Providing multiple resolution data sets is particularly important for use over 

the Web, where the network bandwidth and the computational and graphics 

capabilities of clients can vary by orders of magnitude.  

We have developed a novel wavelet-based mesh optimization 
algorithm to minimize the number of polygons used to model the 

terrain (Leung, 1997). The algorithm produces an irregular grid of points 

based on a specified error tolerance for the height values, and then creates a 
set of polygons using Delauney triangulation. The resulting irregular mesh 

DEM is sparser where the terrain is flatter or smoother, and more dense 

where the elevation changes more rapidly. Applying our mesh optimization 

algorithm with a very small error tolerance A reduces the number of 
polygons by 67%, with no distinguishable change to the terrain model. 

Increasing the error tolerance to 2A, 4A and 8A reduces the number of 
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vertices and polygons in the terrain model by 50, 27 and 12 percent 
respectively. The rendered images still show the dominant features of the 

terrain, even at the lowest resolution. 

 

VRML 

VRML is a Web standard for encoding a 3D virtual world, so a 

VRML world can be accessed remotely using standard Web servers and 
browsers, and visualized interactively on the client using widely-available 

VRML viewers that provide state-of-the-art rendering of the world. The 

functionality offered by the VRML 1.0 standard (Bell, Parisi, Pesce, 1996) 

includes:  

basic shapes  
AsciiText, Cone, Cube, Cylinder, IndexedFaceSet, IndexedLineSet, 

PointSet and Sphere are the basic building blocks of a VRML world. A 
polygonal object is encoded by using the IndexedFaceSet node.  

geometry  
LOD, Coordinate3, ShapeHints, Normal and NormalBinding serve as 

the "adjectives" of the objects. LOD allows different levels of detail to be 
used in the description of an object. Coordinate3 contains the set of vertices 

of a polygonal object.  

material  
Material, MaterialBinding, Texture2, TextureCoordinate2 and 

Text2Transform decorate the virtual world just like paint in the real world. 

There are two ways to paint the virtual world. First, a color can be assigned 
to each vertex or polygon. Second, a texture (an arbitrary set of pixels) can 

be pasted onto a polygon.  

web access functions  
WWWAnchor and WWWInline enable the VRML world to access 

additional Web resources. WWWAnchor is used to embed hyperlinks in the 

world to other worlds or Web pages. WWWInline provides an avenue to 

incorporate other VRML worlds into the current world.  
Although VRML 1.0 is a convenient way to present 3D information 

over the Web, it has several shortcomings. The main drawback of the 

VRML 1.0 specification, which originated from the Silicon Graphics 

OpenInventor (Silicon Graphics Inc., 2) file format, is that it only allows a 
statically defined world. This characteristic is inherent from its roots as a 

file format. However, this philosophy is not compatible with the trend of 
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the Web, as shown by the success of Java and Javascript, which allow a 
more flexible and dynamic interface to the Web. Furthermore, the static 

definition of the world implies that the client has to store and process 

information proportional to the size of the entire world. This forces the 
author to put an upper bound on the size of the VRML world that a viewer 

can traverse, based on the limited memory and CPU power of the client 

machine. This is a major problem for representing large-scale terrain 
models in VRML.  

Another problem is that VRML objects waste a lot of bandwidth. 

The VRML 1.0 specification focusses on the specification of 3D graphics 

objects, with little regard to the issues of minimizing download time. For 
example, the VRML files must be in ASCII format. Compression of the 

ASCII files using gzip is supported, but a compressed binary format would 

require far fewer bytes. This is an important issue for accessing potentially 
very large terrain data models over the Web.  

 

Terrain Visualization using VRML 

Because a VRML browser is designed to be a generic VRML 
renderer, it is not optimized for terrain rendering, so hints must be provided 

to the browser on when and where it can conserve rendering effort. A 

carefully structured VRML file can enhance the rendering performance of 
the browser for displaying a terrain model. This can be achieved by 

providing multiple levels of detail for the terrain model, and instructions on 

when to display what level of detail. By using our mesh optimization 
algorithm, a multi-resolution terrain model can easily be generated. As a 

result, the browser can provide high quality images with better frame rates 

by minimizing the number of polygons to be rendered in the terrain model, 

based on the viewing parameters. As mentioned in section 2, the terrain 
model must first be split into manageable tiles, which we view as 

independent VRML worlds. In VRML 1.0, there is no way to transfer 

between these worlds. In our prototype implementation, each world is a 
128x128 grid, covering an area that is 12.8km on a side.  

There are two ways of serving the VRML data. The usual way is to 

store it as VRML files. Alternatively, a Common Gateway Interface (CGI) 

program running on the Web server can be used to extract a section of 
terrain data stored in any format, and construct the VRML file for the 

terrain model on the fly. Since we allow the VRML file to be created based 
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on a number of different parameters that can be specified by the user, such 
as error tolerance and tile size, we found the latter approach to be more 

convenient.  

The VRML file for the terrain model uses a number of built-in 
VRML capabilities, such as texture map and level of detail (LOD). The 

LOD nodes are used to further subdivide the terrain model, by providing an 

additional internal tiling within each VRML world. The purpose of this 
tiling is to allow multiple data sets of varying resolution to be provided for 

each LOD node. This allows the VRML browser to render each LOD node 

at an appropriate resolution, so that the nodes further from the user are 

rendered at a lower resolution, thus reducing the rendering effort. A major 
additional advantage of using LOD nodes is that the browser can initially 

download only the lower resolution data for distant LOD nodes, thereby 

substantially reducing the startup time. As the user moves over the terrain, 
the higher resolution data can be downloaded as needed (although this 

depends on the implementation of the browser). 

Each LOD node contains four children for four different resolutions 

of the terrain data set. The first set is created using the user-specified error 
tolerance, A. The second, third and fourth data sets are computed with error 

tolerance levels of 2A, 4A and 8A, respectively. The data for each of the 

four resolution levels within each LOD node is specified using 
WWWInline nodes, each of which has the URL for a self-contained VRML 

file for the particular region and resolution. Since we are using a CGI 

program to generate the VRML file on the fly, the URL points not to a 
VRML file, but to a CGI program to retrieve the corresponding VRML 

terrain data, as well as information for the size and location of the bounding 

box, which is used by the browser to decide if a WWWInline node is 

visible or not.  
When one of the WWWInline nodes is activated by the VRML 

browser, a CGI program is spawned by the Web server to dynamically 

generate the specified VRML terrain data (Leung, 1997). The terrain data is 
stored as a table of wavelet coefficients in a database. The CGI program 

accesses this table via SQL commands, and carries out the processes. A 

subset of the wavelet coefficients is selected and passed onto the 

reconstruction algorithm to create a sparse DEM. This is passed to a 
triangulation algorithm. The resulting polygonal information is encoded in 

a VRML file that is shipped to the client for presentation. 
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In addition to assembling the polygonal terrain data, the CGI 
program is also responsible for generating the texture map for all the 

polygons and the color for each vertex. The texture map of a VRML object 

can be stored either as in-line ASCII format or in an external image file 
format such as JPEG. As a result, our CGI program can be configured at 

compile time to provide either in-line ASCII or JPEG texture. Since the 

texture map is a large proportion of the VRML file size, the resolution of 
the texture map is varied according to the accuracy of the terrain model. 

We use the highest resolution texture map for error tolerance levels A and 

2A. For the 4A and 8A resolution terrain data, we use half and quarter 

resolution texture map images, respectively, so that the download time is 
reduced for these low resolution models. In addition to the reduction of the 

network transfer time, the lower resolution texture maps also reduce the 

amount of memory required on the client, which can otherwise be a 
limiting factor in displaying a large terrain model. 

 

Implementation Issues and Results 

In this section, we discuss implementation and performance issues of 
terrain models developed using VRML 1.0. Most of these tests were done 

using the Webspace 1.1 VRML browser (Silicon Graphics Inc., 1). 

Before the user can enter the VRML world, they will first go through 
a Web page interface, which transfers them from a 2D information oriented 

space to a 3D world. The Web page for the prototype system consists of a 

brief description on how to set the adjustable parameters for specifying the 
resolution of the terrain model (so that a lower resolution model can be 

requested for a client with limited bandwidth and rendering capabilities), 

and a clickable 2D map of the area for choosing the starting position. These 

parameters are handed off to the CGI program on the server, which 
generates the VRML file for the specified grid section of the terrain model. 

The client then spawns a VRML browser to render the VRML file. 

A major problem in developing VRML terrain models, which require 
multi-resolution data sets, is that VRML browsers have problems matching 

the boundaries of LOD nodes with different resolutions, and strange 

artefacts often occur in the rendering. This is possibly due to the limited 

accuracy of the floating point representation of the polygon positions. As a 
result, we must take appropriate steps to ensure that areas with different 

resolutions join seamlessly. For this reason, the edge vertices of all our 
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terrain models are extracted at the highest resolution, while the internal 
vertices are obtained using our mesh optimization technique (Leung, 1997). 

This is a major drawback for constructing VRML terrain models, 

since it greatly restricts the number of LOD nodes, and the number of 
different resolution levels, that can effectively be used. If there was no edge 

restriction, the LOD nodes could have many resolution levels, all the way 

down to just 2 triangles to represent an entire node. That would allow much 
larger worlds to be constructed, since we could divide them into many LOD 

nodes, but downloading the data would still be fairly fast, since the distant 

LOD nodes would be at a very low resolution and therefore contain only a 

small amount of data. However having to keep the edges at a fixed 
resolution means that the size of the lower resolution data remains quite 

high, this restricts the side of the VRML world. Also, the number of 

polygons in the terrain model increases as the number of LOD nodes (tiles) 
is increased, since this creates more edges. For this reason, we found that 

the optimal number of LOD nodes for rendering our 128x128 example 

terrain segment was only 4. This was the main limiting problem we 

encountered in using VRML 1.0 for terrain rendering. 
A VRML browser is intended to provide an interactive 3D 

environment to the user. If the browser is executed on a high-end graphics 

workstation, it can maintain a detailed and fully texture-mapped terrain 
model on screen at all times. However, in order for a browser to maintain 

its interactive response and a reasonable frame rate when rendering a 

complex scene on a client with lesser capabilities, it must render the image 
with less computationally demanding techniques. For example, to avoid 

CPU-intensive texture mapping, the browser may render the image by 

using Gouraud shading (Foley, van Dam, Feiner, Hughes, 1992), or even a 

wire-frame representation, when the user is moving over the terrain. When 
the user stops moving, the fully texture-mapped model is rendered on 

screen. Unfortunately many VRML browsers will do monochrome rather 

than color Gouraud shading unless colored vertices are provided in the 
VRML file in addition to the texture map (even though the browser should 

be able to interpolate the texture map). This adds about 25% to the size of 

the VRML file. 

Another browser implementation problem is that although the 
VRML specification advice is to use the GNU compression tool gzip to 

reduce the data size, we have yet to find a browser that can accept 
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compressed VRML data from a CGI program within a WWWInline node. 
This is a major drawback in using a CGI program to create the VRML data 

on the fly, since it leads to long delays in the presentation, induced by both 

the CGI activation (latency) and the transmission delays (bandwidth) due to 
the larger data size of the uncompressed VRML file.  

If all the VRML terrain model data is available locally on the client, 

and the client has good graphics capabilities (such as hardware support for 
3D rendering, which should become standard in the near future), the 

rendering performance and frame rate for interactively exploring a terrain 

model using a VRML browser is quite good. So the key question is how 

does this change when the data must be downloaded over the network, 
which may have quite high latency and low bandwidth?  

For the sample data set we have used, of a 128x128 grid, table 1 

shows the transfer time for different network bandwidths of the texture 
maps for the VRML terrain model using different resolutions and 

compression schemes. Clearly JPEG compression is the only reasonable 

option for interactive performance. Table 2 shows times to download the 

VRML file of the terrain model with vertex colors but without the texture 
map data (which will be read from an external file in the case of a JPEG 

texture map). The total download time can be estimated by summing the 

times to download the VRML file and the texture file for a particular 
resolution.  

Note that these times are best-case values, assuming peak network 

performance and no latency. Even so, we can see that for bandwidth of less 
than 1 Mbits/sec, the overall download time for a section of the VRML 

terrain model is much too slow for real-time rendering of a large area of 

terrain. Consequently, terrain visualization using VRML 1.0 is of limited 

usefulness. In the next section, we will show how to exploit the new 
features offered by the VRML 2.0 standard to help overcome these 

problems. 

 

Improvements using VRML 2.0 

The VRML standard has advanced to version 2.0 (Bell, Carey, 

Marrin, 1996), and some VRML browsers now support many of the VRML 

2.0 features. The new VRML specification not only corrects many 
shortcomings of the old standard, such as the static definition of the 3D 

world, it also provides many new features, such as sensors and scripting. 
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Here we highlight some features that can be used to present a better VRML 
terrain model:  

ElevationGrid provides a convenient way to encode and present a 

uniformly sampled 2D surface using a matrix of height values. Since the 
values are uniformed distributed, the connectivity information is implicitly 

defined, so VRML 2.0 encoding of a 2D surface is much more compact 

than in VRML 1.0. However, this is not useful for encoding an optimized 
irregular mesh DEM.  

NavigationInfo contains the description of the physical properties, 

such as terrain following, speed and visibility, of the viewer and viewing 

model.  
ProximitySensor permits the initiation of actions in the VRML 

world based on the user?s position, so we can prefetch the needed terrain 

data and hide the network latency and transfer time.  
Script provides a mechanism for the VRML world to incorporate 

complex animations, which must be defined by a program. The current 

scripting languages suggested by the specification are Java and Javascript.  

Viewpoint can be used to specify a predefined route for a tour. 
Using this node, we can limit the flight characteristics of the user's virtual 

craft, so that the user can experience a smoother presentation on a low-end 

platform.  
VisibilitySensor identifies the visible part of the world. This enables 

us to order the prefetch process, so that the visible terrain data is fetched 

with higher priority. In addition, the visibility sensors also permit us to 
selectively turn on or off the proximity sensor to minimize the processing 

overhead of the VRML browser.  

By making use of these VRML 2.0 features, particularly sensors to 

monitor the user's location and orientation, and Java scripts to more 
carefully control the downloading and management of sections of the 

terrain model (tiles) as needed, the VRML terrain presentation can be made 

more efficient. Using a Java script should also enable the dynamic 
downloading of other VRML worlds, thus removing the static restriction of 

VRML 1.0. So in this section, tiles can refer to either different LOD nodes 

of a VRML world, or different VRML worlds that make up a large terrain 

model. With a Java controller script, it should also be possible to 
dynamically adapt the resolution (or error tolerance) used for the LOD 
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nodes in order to suit the bandwidth and computation power available to 
the client, rather than having to specify them in advance.  

To reduce the number of polygons in the VRML world, we can use 

only the tiles for the region that is visible to the user, as shown in figure 3, 
and a few other tiles for buffering. We can also emulate the effect of the 

earth's curvature by removing tiles that are beyond a certain distance, which 

can be adjusted depending on the capabilities of the client machine. 
In order to determine which grid sections are visible to the user, we 

must install a visibility sensor for each of the tiles. The visibility sensor 

covers an area slightly bigger than the associated tile, so that the tile can be 

added to the VRML scene graph before the terrain model data is needed for 
rendering the scene. However, the large number of visibility sensors would 

incur high processing overhead on the browser. Fortunately, the visibility 

sensors can be turned on or off. A hierarchical sensor net could be used to 
reduce the processing overhead. When a parent sensor is visible, it enables 

all its children sensors. When the parent sensor is no longer visible, all its 

children sensors are disabled, so that the browser need not check the 

children sensors against the view volume. 
To hide the latency, download time and processing time required in 

accessing a new tile, we can use a buffer zone and attempt to predict the 

user's motion. The buffer zone reduces the frequency of the scene graph 
adjustment induced by the forward and backward motion, so that the client 

has time to prepare the new tiles before the user flies over that area. We can 

install two proximity sensors. The primary proximity sensor covers the 
entire buffer zone, and is used to monitor the user's orientation. Storing and 

analyzing a history of the user's movements allows the prediction of the 

user's flight path. The secondary proximity sensor covers the edge of the 

buffer zone, acting as an early warning when the user is approaching the 
border. This will trigger the client to insert new tiles just before they are 

needed  

By making use of scripts, it may also be possible to dynamically 
adjust the VRML data on the client side, which would allow us to 

overcome the problem of matching edges of LOD nodes of different 

resolutions. A more intriguing possibility would be to dynamically create 

all the VRML files on the client side rather than the server side. This would 
enable us to greatly reduce the amount of data that needed to be 

downloaded. 
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Conclusions 
We have shown that by careful choice of the structure of the VRML 

file, including the use of tilings to segment a large data set, optimized 

irregular meshes and texture mapping to reduce the number of polygons, 
LOD and WWWInline nodes to provide lower resolution data sets, and 

JPEG compression of the texture maps and gzip compression of the ASCII 

VRML file, it is possible to create a terrain model using VRML 1.0 that can 
be used for a modest area of terrain, as long as a low latency, high-

bandwidth network is used. We have implemented a VRML terrain server 

that works well over such high-speed networks. 

We have also highlighted the substantial advantages provided by the 
new features of VRML 2.0, and discussed some mechanisms that should 

allow much better performance for the visualization of terrain models of 

larger area. The use of sensors and Java scripts could provide a more 
effective use of available bandwidth, the hiding of latency by more 

effective prefetching of data, the dynamic loading of new terrain models, 

and the dynamic adjustment of data resolution to provide consistent frame 

rates for clients with different rendering capabilities and network 
bandwidths. We are aiming to implement such a terrain model using 

VRML 2.0.  

Another possibility for future work is the use of Java, in particular 
the new Java3D class libraries for 3D modeling. The advantage of using 

Java is that being a programming language rather than a data format like 

VRML, it allows the developer a lot more freedom in controlling the 3D 
world. The advantage of using VRML is that viewers already exist, and 

programming a customized viewer using Java3D is a major undertaking. 

Ideally a marriage of VRML and Java3D would provide viewers that can 

easily be customized by the addition of Java3D modules.  
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VEĽKOSTNÁ TYPOLÓGIA SÍDIEL NITRIANSKEHO KRAJA 

V ROKU 2003 

 

Gabriela Czaková 
 

1 Úvod 

Sídelná sieť je v celoštátnom meradle rozdrobená do menších 
sídelných jednotiek, čo platí aj pre Nitriansky kraj. Veľkostná štruktúra 

sídiel je významným ukazovateľom koncentrácie obyvateľstva, ktorá sa 

všeobecne prejavuje jej rastom, resp. úbytkom.  

 

2 Nitriansky kraj 

Nitriansky kraj sa nachádza na juhozápadnom Slovensku. Patrí do 

skupiny západoslovenských krajov spolu s Bratislavským a Trnavským. 
Na západe susedí s krajom Trnavským, na severe s Trenčianskym a na 

východe s Banskobystrickým. Jeho juţná hranica, ktorú tvorí rieka Dunaj, 

je štátnou hranicou s Maďarskom. Nitriansky kraj patrí k stredne veľkým 

krajom. Svojou rozlohou 6 344 km
2
  (12,9% rozlohy SR) sa  zaraďuje na 5. 

miesto v rámci krajov SR. Počet obyvateľov k 31. 12. 2003 dosiahol 709 321 

obyvateľov, čo reprezentuje 13,2 % počtu obyvateľov SR. Nitriansky 

samosprávny kraj je po kraji Košickom a Prešovskom tretím 
najľudnatejším krajom Slovenska.  

Hustotou zaľudnenia sa zaraďuje na 4. miesto. Nitriansky kraj sa 

administratívne člení na 7 okresov (Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, 
Levice, Nové Zámky,  Komárno a Šaľa). Podľa rozlohy sú najväčším 

okresom kraja Levice (1551 km
2
 ), ktoré sú súčasne najväčším okresom na 

Slovensku. Najmenším je okres Šaľa (356 km
2
). Podľa počtu obyvateľov je 

najpočetnejším okres Nitra (163 599 obyv.) Najmenej obyvateľov má okres 
Zlaté Moravce (43 220 obyv.) 

Územie Nitrianskeho  kraja vzhľadom na priaznivé prírodné 

podmienky patrí k starým hutníckym oblastiam Slovenska a  bolo osídlené 
aţ od neolitu. Súčasný kraj tvorí 354 obcí, z toho má 15 štatút mesta. Po 

porovnaní v rámci okresov Slovenska je jasné, ţe najvyšší počet obcí má 

okres Levice - 89, z toho 4 mestá, najmenej obcí má okres Šaľa -  13 obcí, z 

toho 1 mesto. Najväčším mestom kraja je Nitra -   86 138  obyvateľov. 
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3 Veľkostná štruktúra sídiel 
Veľkosť sídiel tvorí jeden zo základných znakov kaţdej sídelnej 

štruktúry a odráţa v sebe zvláštnosti jej historického vývoja osídlenia, ale 

i zvláštnosti prírodných pomerov. Obyvateľstvo Nitrianskeho kraja ţije 
v sídlach rôznej veľkosti, ktoré podľa počtu obyvateľov môţeme zaradiť do 

niekoľkých veľkostných skupín. Za hornú hranicu pre obce pokladáme  

5000 obyvateľov. K najväčším vidieckym sídlam patria Dvory nad Ţitavou, 
Tvrdošovce a Nesvady, ktoré majú nad 5000 obyvateľov. Za malé obce sa 

označujú obce s menej ako 500 obyvateľmi, za stredne veľké s počtom 

obyvateľov od 500 do 1999 a veľké obce majú od 2000 do 9999 

obyvateľov.  
Veľkostnú štruktúru sídiel študovaného územia znázorňuje tabuľka 

č. 1 a mapa č. 1.  
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Tabuľka  č. 1: Veľkostná štruktúra sídiel Nitrianskeho kraja 

typy 

sídel 
veľkostná skupina sídel 

počet 

sídel NK 

počet 

obyvateľov 

NK 

početnosť  obcí v okresoch Nitrianskeho kraja 

abs % abs % 
NZ SA LV KM NR TO ZM 

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % 

vidiecke 

sídla 

malé 

do 199 12 3,5 1903 0,2 0 0 0 0 8 9 2 4,9 1 1,6 1 1,9 0 0 

200 - 499 74 21,7 30552 4,3 11 17,7 0 0 26 29 8 19,5 15 24,2 20 37 5 15 

stredne 

veľké 

500 - 999 98 28,7 70490 9,9 15 24,2 1 7,7 30 34 8 19,5 14 22,6 16 29,6 14 42 

1000 - 1999 102 29,9 165656 23,3 21 33,9 4 30,8 18 20 12 29,3 22 35,5 13 24 12 36 

veľké 
2000 - 4999 38 11,1 126870 17,9 10 16,1 7 53,8 4 4,4 7 17,1 8 12,9 3 5,6 1 3 

5000 - 9999 3 0.9 15355 2,2 2 3,2 0 0 0 0 1 2,4 0 0 0 0 0 0 

mestské 

sídla 

malé 5000 - 19999 8 2,3 68589 9,7 2 3,2 0 0 2 2,2 2 4,9 1 1,6 0 0 1 3 

stredne 

veľké 
20000 -49999 5 1,5 143768 20,3 1 1,6 1 7,7 1 1,1 1 2,4 0 0 1 1,9 0 0 

veľké 50000 - 99999 1 0,3 86138 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,6 0 0 0 0 

spolu 341 100 709321 100 62 100 13 100 89 100 41 100 62 100 54 100 33 100 

Zdroj: ŠÚ SR, 2003
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Mapa č. 1: 

 
Zdroj: ŠÚ SR, 2003 
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Ako moţno z mapy č. 1 vidieť, na skúmanom území dominujú 
stredne veľké obce (500 - 1999 obyvateľov). Z nich sídla s 1000 – 1999 

obyvateľmi dosahujú 29,9% na celkovom počte sídiel a koncentrujú 23,3% 

obyvateľstva. 28,7% sídiel sa sústreďuje do veľkostnej skupiny 500 – 999. 
Ţije tu 9, 9% obyvateľstva. 74 sídiel má veľkostná skupina 200 – 499 

obyvateľov (21,7%) s celkovou koncentráciou obyvateľstva 4,3%. Medzi 

najmenšie obce kraja patrí 12 obcí zaradených do veľkostnej skupiny do 
199 obyvateľov, v ktorých ţije 1903 obyvateľov z celkového počtu 

709 321, teda len 2,7%. 

Medzi najväčšie veľkostné skupiny v území patria sídla s 2000 – 

4999 a sídla s viac ako 5000 obyvateľmi. Do kategórie  2000 – 4999 
obyvateľov patrí 38 obcí (11,1%) s počtom obyvateľov 126870 (17,9%). 

Do veľkostnej skupiny 5000 – 9999 patria  3 obce s počtom obyvateľov 

15355 (tabuľka č. 1). 
Najviac sídiel (89) zdruţuje okres Levice. Prevahu tvoria stredne 

veľké vidiecke sídla. Stredne veľké vidiecke sídla prevaţujú aj v ostatných 

okresoch Nitrianskeho kraja, okrem okresu Šaľa, kde sa väčšina sídiel 

zaraďuje do kategórie veľkých (53,8%). Tento okres je súčasne najmenším 
okresom kraja, čo do počtu sídiel, tak i do rozlohy.   

Podobne ako vidiecke sídla, aj mestské sídla môţeme rozdeliť na 

malé (5000 – 19999 obyvateľov), stredne veľké (20000 – 49999 
obyvateľov) a veľké (50000 – 99999 obyvateľov). Mestá so 100000 a viac 

obyvateľmi sa nazývajú metropoly, tie sa na území Nitrianskeho kraja 

nenachádzajú. V Nitrianskom kraji sa vyskytuje 8 malých miest (Štúrovo, 
Šurany, Ţeliezovce, Šahy, Kolárovo, Hurbanovo, Vráble, a okresné mesto 

Zlaté Moravce) 5 stredne veľkých (okresné mestá - Nové Zámky, Šaľa, 

Levice, Komárno Topoľčany) a len 1 veľké mesto – krajské a okresné 

mesto Nitra s počtom obyvateľov 86 138. 

 

4 Hustota zaľudnenia sídiel Nitrianskeho kraja 

Jedným z ukazovateľov rozmiestnenia obyvateľov v priestore je jeho 
hustota, ktorá je na území Nitrianskeho samosprávneho kraja značne 

rozdielna. 

Na území Nitrianskeho samosprávneho kraja prevaţujú obce 

s nízkou hustotou zaľudnenia (mapa č. 2). Priemerná hustota Nitrianskeho 
kraja je 112 obyv. na km

2
 a  priemerná hustota SR je menšia – 110 

obyv./km
2
.  Najväčším okresom je Levický okres, ktorý má len 77 obyv. na 
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km
2
. Najhustejšie osídlenie má okres Nitra - 188 obyv. na km

2 
. Ţije tu 

163599 obyvateľov, ktorí sa  koncentrujú hlavne do krajského mesta a do 

mesta Vráble, resp. do ich okolia. Vzhľadom na svoju malú rozlohu 

a početnosť sídiel je husto zaľudnený i Šaliansky okres – 152 obyv. na km
2
.
 
 

124 obyv. na km
2
 má okres Topoľčany a 110 obyv./km

2
 okres Nové 

Zámky. Pomerne úzku rozlohu (93 obyv./km
2
 má Komárňanský okres 

a o 10 obyv./km
2
 menšiu okres Zlaté Moravce (tabuľka č. 2). 

 

Tabuľka č. 2: Základné ukazovatele okresov Nitrianskeho kraja 

ukazovatele 

okresy Nitrianskeho kraja 

NK 

spolu 

SR 

spolu NZ SA LV KM NR TO ZM 

priemerná 

hustota 
110 152 77 98 188 124 83 112 110 

plocha  v km2 1347 356 1551 1100 871 598 521 6344 49033 

počet 

obyvateľov 
148365 53988 119205 107355 163599 74020 43220 709321 5379455 

Zdroj: ŠÚ SR, 2003 

 

 
Tabuľka č. 3: Hustota zaľudnenia obcí Nitrianskeho kraja 

hustota 

obyvateľ

ov 

(obyv./k

m) 

početnosť obcí v okresoch Nitrianskeho kraja 

Nové 

Zámky Šaľa Levice Komárno Nitra Topoľčany 

Zlaté 

Moravce spolu 

abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % abs % 

0 - 50 21 0,2 0 0 56 44,4 17 13,5 12 9,5 8 6,3 12 9,5 126 35,6 

51 - 100 26 0,2 9 6,2 25 17,4 18 12,5 22 15,3 32 22,2 12 8,3 144 40,7 

101 - 150 8 16 1 2 4 8 4 8 18 36 7 14 8 16 50 14,1 

151 - 200 5 27,8 0 0 2 11,1 0 0 7 38,9 4 22,2 0 0 18 5,1 

201 - 400 0 0 2 25 0 0 1 12,5 2 25 2 25 1 12,5 8 2,2 

401 - 800 1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,8 

800 a 

viac 1 20 0 0 1 20 1 20 1 20 1 
20 0 0 5 1,4 

Spolu 62 100 13 100 89 100 41 100 62 100 54 100 33 100 354 100 

Zdroj: ŠÚ SR, 2003 
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Hustotu zaľudnenia jednotlivých obcí okresov Nitrianskeho kraja 
sme rozdelili do siedmich veľkostných skupín (tabuľka č. 3). Plošné 

vyjadrenie zobrazuje mapa č. 2. 

                                     
Ako vidieť z tabuľky č. 3 a z mapy č. 2, na území Nitrianskeho 

samosprávneho kraja prevaţujú obce s niţšou priemernou hustotou. Do 

veľkostnej skupiny 0 – 50 a 51 - 100 patrí aţ 2/3  obcí. Do 50 obyv./km
2
 

má väčšina obcí Levického okresu (56 obcí). Najhustejšie osídlenie má 

okres Nitra – 188 obyv./km
2
, v ktorom 60,8% obyvateľov patrí do 

rozmedzia do 150 obyv./km
2
. Pomerne husto zaľudnený Šaliansky okres je 

jediný zo všetkých okresov Nitrianskeho samosprávneho kraja, v ktorom 
ţiadna obec nepatrí do veľkostnej kategórie 0 – 50 obyv./km

2
. Do 

veľkostnej skupiny počtu obyvateľov 101 – 150 obyv. na km
2
 patrí len 6 

obcí okresu Topoľčany, 8 obcí okresu Zlaté Moravce, 1 obec okresu Šaľa, 
8 okresu Nové Zámky, 4 okresu Komárno a väčšina obcí okresu Nitra. 

Najmenej zastúpené sú veľkostné skupiny 151 – 200 obyv. na km
2
, kde 

patrí len niekoľko obcí Nitrianskeho kraja vrátane mesta Šahy a Šurany. Do 

veľkostnej skupiny 201 – 400 obyv. na km
2
 patria okresné mestá Zlaté 

Moravce, Komárno, mesto Vráble a obce Tovarníky, Hrušovany, Luţianky, 

Malé Chyndice a Tešedíkovo. Do veľkostnej skupiny 401 – 800 

obyvateľov na km
2
 patrí okresné mesto Šaľa, Nové Zámky a Levice. 

Hustotu obyvateľstva nad 800 obyv. na km
2
 majú mestá Topoľčany, Nitra, 

Štúrovo a obec Tlmače (okres Levice).   

Obyvateľstvo Nitrianskeho kraja sa sústreďuje do západnej a strednej 
časti kraja,  pozdĺţ hlavných dopravných koridorov, pozdĺţ rieky Nitry 

a Ţitavy. Vo východnej časti územia je koncentrácia obyvateľstva menšia, 

najvyššia je však pozdĺţ rieky Hron, v meste Levice, Ţeliezovce a Šahy, 

resp. v ich blízkom okolí (mapa č. 2). 
 

5 Záver 

 Cieľom príspevku bolo dokumentovať typológiu sídiel 

v Nitrianskom kraji podľa veľkosti. Zistili sme, ţe na skúmanom území 

Nitrianskeho samosprávneho kraja prevaţujú sídla so stredne veľkými  
obcami (500 - 1999 obyvateľov). Zo všetkých veľkostných kategórií sídiel 

je tu zastúpených aţ 58,6% obcí a ţije tu 33,2% obyvateľov. Aţ 2/3 sídiel 

majú nízku hustotu zaľudnenia – do 100 obyv./km
2
. Obyvateľstvo sa 

sústreďuje do západnej a strednej časti kraja,  pozdĺţ hlavných dopravných 
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koridorov, pozdĺţ rieky Nitry a Ţitavy. Vo východnej časti územia je 
koncentrácia obyvateľstva menšia, najvyššia je však pozdĺţ rieky Hron, 

v meste Levice, Ţeliezovce a Šahy, resp. v ich blízkom okolí. Z okresov je 

najhustejšie zaľudnený okres Nitra (188 obyv./km
2
) a napriek svojej malej 

rozlohe a nízkemu počtu obcí (najniţšie v kraji) aj okres Šaľa (152 

obyv./km
2
). Najväčší a súčasne najmenej zaľudnený je okres Levice, ktorý 

má len 77 obyv. na km
2
. 
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Zdroj: ŠÚ SR, 2003 

 

 

 Mapa č. 2: 
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HODNOTENIE PRIRPRAVENOSTI MIKROREGIÓNU 

POŢITAVIE – ŠIROČINA NA PROCES IMPLEMENTÁCIE 

TRVALO UDRŢATEĽNÉHO ROZVOJA 

 
Katarína Kasanická 

 

 

1 Úvod 

Miestna Agenda 21 (MA 21) sa prvýkrát spomína v kapitole 28 Agendy 21 

(dokumentu OSN prijatého v júni 1992 v Rio de Janeiro). Podľa Mederlyho 

a i. (2002) úlohou miestnej agendy 21 je vytvoriť akčný plán uplatňovania 
trvalo udrţateľného rozvoja na miestnej úrovni. Je efektívnym nástrojom na 

dosiahnutie trvalo udrţateľného rozvoja, pretoţe sa zakladá na reálnej práci 

a dobrej znalosti miestnych pomerov. Riešia sa v nej také úlohy, ktoré 
občania vnímajú ako svoje vlastné problémy. Je dôleţité, aby spĺňala 

kritériá ako: zapájanie miestnych občanov do aktivít obce, zahrnutie vízie 

pre udrţateľnú budúcnosť, spoločné riešenie ekonomických, 

environmentálnych a sociálnych potrieb miestnych komunít vo vzájomných 
súvislostiach, existenciu skupiny občanov riadiacich celý proces, prípravu 

akčného plánu, existenciu indikátorov na monitorovanie úspešnosti 

implementácie a pod.  
Cieľom príspevku je poukázať na predpoklady mikroregiónu Poţitavie – 

Širočina pre proces miestnej agendy 21 – polohový potenciál (dostupnosť 

obcí), prírodný potenciál (vhodné fyzickogeografické pomery), kultúrno-
historický potenciál (mnoţstvo kultúrno-historických pamiatok), 

ekonomický (poľnohospodárska krajina) a sociálny potenciál (záujem 

občanov, skúsenosti s realizáciou projektov). 

 

2 Teoreticko-metodické východiská 

Teoreticko-metodologickou stránkou MA 21 sa zaoberajú napr. Krasnec, 

Kozová (2000),  Mederly a i. (2002),  Mederly a i. (2003), Izakovičová 
(2001).  Práce oboznamujú so základnými pojmami, kritériami a zásadami 

MA 21.  

Konkrétne prípadové štúdie publikovali viacerí autori. Kozová, Spišiak 

(2001) podávajú návrh stratégie trvalo udrţateľného rozvoja v obci 
Dunajská Luţná s dôrazom na jeho význam pre MA 21. Stratégia zahŕňa 

charakteristiku, rozvojový potenciál a víziu obce. Gajdoš (2001) poukazuje 
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na riešenie problémov revitalizáciou územia prostredníctvom vlastných 
zdrojov a financií. Izakovičová, Hrnčiarová, Moyzeová (2001) predstavujú 

projekt, ktorého cieľom bolo zhodnotenie stavu regiónu povodia Parnej 

a definovanie faktorov podporujúcich (silných stránok) a brzdiacich 
(slabých stránok) rozvoj územia z hľadiska princípov trvalej udrţateľnosti. 

Spišiak (2001) prezentuje výsledky výskumu realizovaného v mikroregióne 

Javorina, ktorý sa sústreďoval na pochopenie vzťahu človeka k vlastnej 
obci a k územiu. Lokálnym a regionálnym rozvojom územia sa vo svojej 

práci zaoberá aj Drgoňa () 

Prvá publikácia týkajúca sa mikroregiónu Poţitavie-Širočina bola 

Urbanistická štúdia (2001), cieľom ktorej je podpora činnosti mikroregiónu 
– aktivizácia a koordinácia všetkých ekonomických, kultúrnych 

a spoločenských subjektov tak, aby bol maximálne vyuţitý prirodzený 

potenciál územia na dosiahnutie prosperity mikroregiónu so špecifickým 
zameraním na cestovný ruch. Na tento dokument nadväzuje turistický 

sprievodca (Bátora, Dubcová, Hunka, Kramáreková, 2002). Dubcová, 

Kramáreková, Rýchla (2001, 2002) hodnotia potenciál mikroregiónu pre 

cestovný ruch a na príklade mikroregiónu Poţitavie–Siročina poukazujú na 
geografický prístup k revitalizácii vidieckej krajiny. Ďalším dokumentom 

vypracovaným v rámci mikroregiónu je územný plán  obce Tesárske 

Mlyňany. V súčasnosti je v príprave Plán hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja (PHSR) mikroregiónu. 

 

3 Charakteristika Mikroregiónu Poţitavie Širočina 
Mikroregión Poţitavie – Širočina je z administratívneho hľadiska tvorený 

12 obcami patriacimi do okresov Zlaté Moravce (Čaradice, Čierne 

Kľačany, Červený Hrádok, Choča, Malé Vozokany, Nemčiňany, 

Nevidzany, Slepčany, Tekovské Nemce, Tesárske Mlyňany,  Veľké 
Vozokany, Vieska nad Ţitavou, Volkovce) a Nitra (Tajná). Rozloha 

mikroregiónu je 112,71 km
2
. 

Na geologickej stavbe územia sa podieľajú najmä sedimenty kvartéru. 
V okolí riek nachádzame fluviálne sedimenty – ílovité aţ piesčité hliny. 

Z kvartérnych sedimentov sa v severnej časti územia nachádzajú deluviálne 

prevaţne hlinité sedimenty. Pod kvartérnymi sedimentmi sú na celom 

území rozšírené najmä vrstvy dáku – volkovského súvrstvia (štrky a piesky 
s piesčitými ílmi), ktoré na niektorých miestach vystupujú aţ na povrch. 

GEO Information                                                                                             3 / 2006
___________________________________________________________________

37



 

 

 

Severovýchodnú časť budujú brekcie pyroklastických prúdov a prúdy 
leukokrátnych andezitov. 

Z fyzicko-geografického hľadiska sa prevaţná časť územia rozprestiera na 

Podunajskej níţine a na severovýchode do územia mikroregiónu zasahuje 
pohorie Pohronský Inovec a z juhovýchodu Štiavnické vrchy. 

Z geomorfologických jednotiek vyčlenených podľa Mazúra, Lukniša 

(1980) na sledované územie zasahuje oblasť Podunajskej níţiny 
a Slovenského stredohoria. Z niţších jednotiek vyčleňujeme na sledovanom 

území celok Podunajská pahorkatina s podcelkami Ţitavská pahorkatina, 

Ţitavská niva a Hronská pahorkatina. V rámci Slovenského stredohoria 

vystupuje celok Pohronský Inovec s podcelkom Veľký Inovec a Štiavnické 
vrchy s podcelkom Kozmálovské vŕškýReliéf je prevaţne pahorkatinný 

mierne členitý, v časti zasahujúcej do Povaţského Inovca je vrchovinový. 

Z klimatických oblastí, ktoré vyčlenil Konček (1980), zasahuje na územie 
teplá a mierne teplá oblasť. Do teplej oblasti patrí západná časť 

mikroregiónu do nadmorskej výšky 400 m. Teplá oblasť má viac ako 50 

letných dní (s teplotou viac ako 25 °C). Vyššie poloţené oblasti patria do 

mierne teplej klimatickej oblasti. Mierne teplá oblasť má menej ako 50 
letných dní a priemerná teplota v júli je 16 ˚C. 

Najväčšími povrchovými vodnými tokmi sú rieky Ţitava a Širočina 

(ľavostranný prítok Ţitavy). Na území sa nachádzajú viaceré vodné nádrţe 
– Slepčany, Veľké Vozokany, Nevidzany, Nemčiňany. Zásoby 

podzemných vôd sa vyskytujú najmä v kvartérnych riečnych náplavoch, 

tieţ na nivách tokov a v niektorých štrkmi a pieskami budovaných terasách. 
Podľa Malíka, Švastu (2002) vyčleňujeme v mikroregióne hydrologické 

regióny s medzizrnnou priepustnosťou (neogén Hronskej pahorkatiny 

a neogén Ţitavskej pahorkatiny). Z hľadiska vyuţiteľného mnoţstva 

podzemných vôd patria tieto regióny k stredne významným. Vyuţiteľné 
mnoţstvo podzemných vôd sa pohybuje v rozmedzí od  4,99 po 0,5 l.s

-

1
.km

2
. 

Z azonálnych typov pôd nachádzame na území fluvizeme glejové, ktoré 
vznikli v blízkosti rieky Ţitava. Zonálne typy pôd sú zastúpené 

hnedozemami a kambizemami. 

Z hľadiska fytogeograficko-vegetačného členenia (Plesník, 1995) územie 

patrí do dubovej zóny (súčasť dvojzóny listnatých opadavých lesov), 
v rámci ktorej je zastúpená podzónou níţinnou. Potenciálnu prirodzenú 

vegetáciu predstavujú jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých 
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riek (tvrdé luţné lesy), karpatské dubovo-hrabové lesy, dubové a cerovo-
dubové lesy. Z hľadiska reálnej vegetácie je prevaţná časť územia 

odlesnená. Zalesnené sú predovšetkým časti zasahujúce do pohoria, pričom 

najčastejšie sa vyskytujúcimi drevinami sú buk lesný a druhy rodov dub. 
Zo zoogeografických celkov (Jedlička, Kalivodová, 2002) zasahuje na 

územie provincia stepí - Panónsky úsek.  

Na ploche 161,27 km
2 
ţije 10092 obyvateľov (r. 2005). Hustota zaľudnenia 

je 62,58 obyvateľov/km
2
. Vybrané charakteristiky pre jednotlivé obce 

znázorňuje tabuľka č. 1. Národnostná a religiózna štruktúra obyvateľstva sú 

výrazne homogénne (dominuje slovenská národnosť a rímsko-katolícke 

vierovyznanie). 
Podľa morfologicko-genetickej typológie obcí sa na území mikroregiónu 

nachádzajú potočné radové dediny (Čaradice, Čierne Kľačany, Choča, 

Nemčiňany), ulicovky resp. skupinové cestné dediny (Vieska nad Ţitavou), 
návestné obce (Nevidzany) a hromadné cestné dediny (Malé Vozokany, 

Slepčany, Tekovské Nemce, Tesárske Mlyňany, Tajná, Veľké Vozokany, 

Volkovce). Obce majú v súčasnosti obytnú funkciu.  

Poľnohospodárska výroba je zastúpená výrobnými subjektami, ktoré sa 
pretransformovali z poľnohospodárskych druţstiev. Okrem 

poľnohospodárskych výrobných podnikov sa v mikroregióne nachádzajú aj 

menšie strojárske firmy a firmy zamerané na výrobné sluţby (autodoprava, 
drevovýroba, výroba a montáţ tesnenia okien a skiel). 

Zariadenia sociálnej infraštruktúry sú zastúpené maloobchodnou sieťou 

(predajne potravín, pohostinstvá, predajne drogistického tovaru, obuvi 
a koţených výrobkov), školskými zariadeniami (materské školy, základné 

školy), zdravotnými strediskami, kultúrnymi, cirkevnými a športovými 

zariadeniami. Technickú infraštruktúru predstavuje rozvod vody a plynu. 

K najvýznamnejším dopravným komunikáciám, ktoré sa nachádzajú na 
území, patrí cesta I. triedy E-65 a ţelezničná trať Zlaté Moravce – Nové 

Zámky. 

Podrobná fyzickogeografická a humánnogeografická charakteristika 
mikroregiónu a jednotlivých obcí je rozpracovaná v Urbanistickej štúdii pre 

rozvoj Mikroregiónu Poţitavie-Širočina (2001) a tieţ v turistickom 

sprievodcovi (Bátora, Dubcová, Hunka, Kramáreková, 2002). 
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Tabuľka č. 1 Vybrané charakteristiky Mikroregiónu Poţitavie-Širočina 
k 31.12.2005 

 

Obce Muţi Ţeny Spolu Rozloha 
Hustota 
zaľudnenia 

Čaradice 255 273 528 17,85 29,58 

Červený Hrádok 193 233 426 5,50 77,45 

Čierne Kľačany 566 560 1126 10,98 102,55 

Choča 243 242 485 4,39 110,48 

Malé Vozokany 173 151 324 5,86 55,29 

Nemčiňany 351 392 743 15,68 47,39 

Nevidzany 312 304 616 10,26 60,04 

Slepčany 398 471 869 9,35 92,94 

Tajná 130 154 284 8,04 35,32 

Tekovské Nemce 533 538 1071 28,50 37,58 

Tesárske Mlyňany 813 853 1666 18,00 92,56 

Veľké Vozokany 248 249 497 9,80 50,71 

Vieska nad 

Ţitavou 218 222 440 5,46 80,59 

Volkovce 504 513 1017 11,60 87,67 

Spolu 4937 5155 10092 161,27 62,58 

(www.statistics.sk) 

 

4 Pripravenosť Mikroregiónu Poţitavie-Širočina na proces Miestnej 

agendy 21 

Podľa Mederlyho a i. (2003) je moţné v procese MA 21 vyčleniť 3 hlavné 
fázy jej tvorby – iniciačnú, programovaciu a realizačnú. V nasledujúcej 

tabuľke č. 2 sme zhodnotili doterajšiu úroveň pripravenosť mikroregiónu 

na proces miestnej agendy. K jednotlivým fázam tvorby sme priradili 

úroveň pripravenosti. 
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Tabuľka č. 2 Úroveň pripravenosti Mikroregiónu Poţitavie - Širočina na 
proces MA 21 

Fázy MA 21 Úroveň pripravenosti mikroregiónu 

Iniciačná 

- identifikácia a zdruţenie 
partnerov (miestne fórum resp. 

koordinačná skupina) 

 

 
 

- vízia a ciele TUR 

- zistenie predpokladov realizácie 
MA21 a priechodnosti 

uplatňovania cieľov, ako aj 

vypracovanie rámcového časového 
a finančného plánu 

 

Programovacia 

- vypracovanie dokumentov 
podľa ktorých sa bude 

mikroregión rozvíjať 

 

Realizačná 

- realizácia konkrétnych 

projektov 

- mechanizmus kontroly 

 

- reálna – existencia 
mikroregionálneho zdruţenia a  

lokálnych lídrov (starostovia obcí 

vytvárajúcich mikroregión, ďalší 

záujemcovia) 
- v príprave (súčasť pripravovaného 

PHSR) 

- v príprave 
 

 

 
 

 

- reálna – Urbanistická štúdia 

(2001), PHSR, turistický 
sprievodca (2002), územné plány 

niektorých obcí, ďalšie štúdie 

 
- v príprave 

      

Mikroregión Poţitavie-Širočina je vhodným regiónom pre realizáciu 

MA 21. Svedčia o tom nielen priaznivé prírodné, kultúrne, sociálne 
a ekonomické predpoklady, ale aj doterajšia pripravenosť pre tento proces. 

V súčasnosti v mikroregióne existuje mikroregionálne zdruţenie občanov, 

pozostávajúce prevaţne zo starostov obcí, ktoré by mohlo byť v budúcnosti 

hybnou silo tohto procesu. Taktieţ sú pripravené niektoré dokumenty (napr. 
urbanistická štúdia, turistický sprievodca, územné plány …), o ktoré sa celý 

proces tvorby MA 21 môţe oprieť. 
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7 Záver 
Procesom MA 21 je moţné dosiahnuť najmä zmenu v myslení 

občanov, ich väčšiu účasť na verejných veciach a súdrţnú iniciatívu 

všetkých skupín spoločnosti pri posilňovaní prosperity mikroregiónu, bez 
ohrozenia kvality ţivota a ţivotného prostredia. Celý proces bude zavŕšený 

realizáciou konkrétnych projektov, do ktorých budú zapojení občania 

všetkých skupín spoločnosti. 
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PROBLEMATIKA KULTÚRNOSPRÁVNYCH PREDPOKLADOV 

A ICH DELIMITÁCIE  V GEOGRAFICKEJ LITERATÚRE 

 

Alfred Krogmann 
 

Úvod 

 Antropogénne predpoklady sú fundamentálnym predpokladom pre 
existenciu mestského cestovného ruchu v uţšom slova zmysle, v ktorom je 

podľa Schreibera (1990) realizovaná poznávacia funkcia cestovného ruchu. 

Geneticky sú viazané na človeka a jeho tvorivé aktivity, preto sú je pre ich 

lokalizáciu typické bodové rozšírenie, ktoré úzko súvisí s textúrou sídelnej 
siete (Mariot, 1983). 

 Cieľom príspevku je zhodnotenie literárnych prameňov, zameraných 

na hodnotenie kultúrnosprávnych predpokladov, ku ktorým Mariot (1982) 
zaraďuje kultúrne pamiatky a centrálne inštitúcie, Otrubová (1996) dopĺňa 

toto členenie o organizované podujatia a tým načrtnúť moţnosti ďalších 

výskumov.   

  

 Hodnotenie kultúrno-historických pamiatok 

 Kultúrnosprávne predpoklady sú často chápané iba ako faktory 

komplemetárne k prírodným predpokladom (Mišunová, 1977), no pre 
mestský cestovný ruch majú majoritný význam. 

 Všeobecné aspekty hodnotenia úlohy a atraktívnosti kultúrno-

historických objektov pre cestovný ruch načrtli v slovenskej geografickej 
literatúre Mariot (1973) a Mišúnová (1977). Vychádzali z osobitostí ich 

podnetov pre vznik cestovného ruchu a určili kritériá, ktoré formujú 

turistickú atraktívnosť kultúrno-historických objektov. Rešpektovali známy 

fakt, ţe historická, architektonická, príp. kultúrna hodnota týchto objektov 
nie je vţdy totoţná s rozmermi ich atraktívnosti pre cestovný ruch. Obaja 

autori sa však zhodujú v absencii platných zásad transformácie kultúrno-

historickej hodnoty kultúrnych pamiatok do roviny ich samotnej turistickej 
atraktívnosti.  

 Moţnými hodnotiacimi kritériami sú podľa Mariota (1983) 

a Mišúnovej (1977) historické  aspekty, ktoré určujú historickú hodnotu, 

kde však bude relevantný aj  stupeň zachovalosti, resp. reštaurovanosti 
objektu. Historické aspekty sú zhmotnené aj v umeleckom stvárnení, 

prostredníctvom jednotlivých slohov. V prípade bodového hodnotenia bude 
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potrebné zdôrazniť kvalitatívne kritérium (sloh) v určitom území, aby 
nebolo v sumárnom hodnotení prekonané inými územiami, kde kultúrne 

objekty dominujú iba z hľadiska kvantitatívneho. 

 Bodovú metódy pri hodnotení kultúrno-historických pamiatok 
v Nitrianskom kraji vyuţil Krogmann (2005), ktorý za parametre pre 

posúdenie turistickej hodnoty pamiatok vyuţil pamiatkarsky evidovanú 

kategóriu pamiatky, plošný rozsah pamiatky, stav budovy a vyuţiteľnosť 
budovy (mapa č. 1). Všetky tieto údaje (za celú Slovenskú republiku) sú 

evidované Slovenským pamiatkovým ústavom v Bratislave   

 Hodnotenie kultúrno-historických predpokladov je spracované 

v zahraničí podstatne bohatšie.   Napríklad Deja (1980) vyuţila dostupné 
údaje o architektonických pamiatkach pri spracovaní metodiky hodnotenia 

kultúrno-historických pamiatok na príklade Egypta, Talianska a Španielska. 

Ako kritériá pouţila vek architektonických pamiatok, pričom však 
nevhodne kombinovala  historické obdobia (starovek, stredovek) 

a architektonické slohy    (napr. gotický sloh, barokový sloh). Druhým 

kritériom bolo hodnotenie exteriérov budov, resp. plošný rozsah  zdobenia 

v 5- stupňovej bodovej škále od celoplošnej výzdoby aţ po exteriéry bez 
výzdoby, tretím kritériom hodnotenie interiérov budov (taktieţ 5-stupňové 

bodovanie od bohato zdobených interiérov aţ po jednoduchý interiér). 

Posledným kritériom je stav zachovalosti objektu.  Bodové hodnoty sa 
v tomto prípade pohybujú v intervale od  25 bodov (budovy zachované v  

 originálnom stave) do 5 bodov v prípade zničených budov, prípadne 

zachovaných vo fragmentoch. 
 K doplňujúcim kritériám, ktoré však môţu výrazne ovplyvniť 

návštevnosť, autorka zaradila širokospektrálne prvky kultúrno- historického 

charakteru, ktoré hodnotí nasledovne:   

- maľby a sochy od významných autorov – 5 bodov,                
                        

- maľby a sochy menej známych a anonymných autorov – 4 body,  

- relikvie – 3 body, 
- hroby svätých – 2 body, 

- hroby kráľov alebo známych osôb – 1 bod. 

Ako ďalšie kritérium je podľa vyššie menovanej autorky moţné 

pouţiť unikátnosť, ktorú hodnotí nasledovne:    
- architektonické pamiatky unikátne svetovo – 25 bodov,  

- architektonické pamiatky unikátne na kontinente - 20 bodov,  
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- architektonické pamiatky unikátne v rámci štátu - 15 bodov, 
- architektonické pamiatky unikátne v regióne - 10 bodov, 

- architektonické pamiatky unikátne  v meste - 5 bodov. 

Mapa č. 1- Hodnotenie kultúrnohistorických pamiatok v Nitrianskom kraji 
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Zdroj: Krogmann, 2005 
 Početné pozostatky ţidovskej architektúry v Poľsku umoţnili 

realizovanie jej inventarizácie a valorizácie  objektov ţidovskej materiálnej 

kultúry. Objektmi hodnotenia boli Szkupom  (1994) napr. vek stavby, 
umiestnenie budovy v priestore (ako sólo objekt, resp. súčasť komplexu 

budov), stav objektu. Dodatočne pridával autor body ak je legislatívne 

zakotvená ochrana objektu a za existujúce informačné tabule. Na základe 
získaných bodov určil priemernú hodnotu ktorá bola relevantná pre 

posúdenie turistickej atraktivity. 

 Pre geografov na Slovensku však môţu byť inšpiratívne štúdie 

zamerané na konkrétne kultúrnohistorické objekty, resp. inštitúcie. Môţu 
byť zamerané na podrobnejšie analýzy vývoja návštevnosti v určitom 

časovom rade (v štruktúre návštevnosti podľa organizovanosti),  resp. 

štruktúry návštevnosti počas roka a spádovitosť múzeí, resp. hradov, čo 
realizovala napr. Pluta (1994), Pietrzak (1994) a Kostrzewa (1991).     

  

Hodnotenie organizovaných podujatí 

Organizované podujatia zvyšujú atraktivitu miest. Podľa Otrubovej 
(1996) sem patria kultúrno-spoločenské podujatia (veľtrhy, výstavy, 

folklórne slávnosti) športové a zábavné podujatia . 

Hodnotenie uvedených podujatí pouţil vo svojej práci Scheffel 
(1993), ktorá je zameraná na štúdium uvedených aktivít v rámci 

katastrálnych území jednotlivých obcí v rámci zdruţenia Nemeckej vínnej 

cesty.  
Autor k nim zaraďuje organizované a zábavné podujatia a taktieţ 

gastronomickú a športovú ponuku (sú súčasťou realizačných predpokladov) 

a otvorenosť a priateľskosť voči návštevníkom (ako súčasť selektívnych 

predpokladov) a preto sa nimi v tomto príspevku zaoberať nebudeme.  
 Kultúrno-spoločenské podujatia typu veľtrhov vďaka príchodom 

veľkého počtu návštevníkov umoţňujú za krátky čas postihnúť pre 

geografiu relevantnú črtu- aspekt priestorovej diferenciácie návštevnosti. 
Takúto štúdiu realizoval Krogmann (2000) počas výstavy Agrokomplex 

1999 v Nitre na základe sčítania štátnych poznávacích značiek osobných 

automobilov odstavených na vyhradených parkoviskách. 

 Pri organizovaných hromadných podujatiach (veľtrhy, koncerty...) je 
moţné sledovať turistický význam zdrojovej oblasti, ktorý  Scheffel (1993)  
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posudzuje prostredníctvom tzv. turistického zdrojového koeficienta (Qq1) v 
tvare:  

  

 
N

Nx
  Qq1   

 

 kde: NX – počet návštevníkov zo zdrojovej oblasti x v oblasti y 
                   N – celkový počet návštevníkov v cieľovej oblasti y 

 

Jeho varianta (Qq2) berie do úvahy dva ďalšie parametre – počet 
obyvateľov zdrojovej oblasti a celkový počet obyvateľov  štátu (t. j. 

Nemecka) a má tvar:  

   
Nz N

Nd Nx  
  Qq2   

 

 kde: NX – počet návštevníkov v cieľovej oblasti 
                    N –  celkový počet návštevníkov v cieľovej oblasti 

                    NZ – počet obyvateľov zdrojovej oblasti x 

                    Nd – počet obyvateľov SRN 
V prípade, ţe: 

-  Qq 2  = < 1,0  – do cieľovej oblasti prichádza menej hostí, ako je   

                            potenciál zdrojovej oblasti  (podštandard), 

-  Qq 2  = 1,0 – stav návštevníkov zodpovedá potenciálu zdrojovej   
                         oblasti (štandard), 

-  Qq 2  = > 1,0 -  zdrojová oblasť je nadštandardne významná.  

 
Kultúrne podujatia hodnotí Scheffel (1993) prostredníctvom piatich 

kategórií. Ako kritériá boli pouţité existencie kultúrnych zariadení, ich 

význam podujatí, vzdialenosť a frekvencia konania podujatí, ich kvalita 

i kvantita. 
- obce, v ktorých, resp. vo vzdialenosti 20 km od nich sa nenachádza ţiadne   

   kultúrne zariadenie – 1 bod, 

- obce, pokiaľ sa v nich, resp. do vzdialenosti 20 km od nich nachádzajú 
kultúrne zariadenia ako hrady, zámky, známe kostoly a múzeá, beţne 

dostupné hromadnou dopravou – 2 body, 
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- obce, v ktorých sa nachádza aspoň jedno kultúrne zariadenie, presahujúce 
lokálny význam (otvorené viackrát počas týţdňa), konajú sa príleţitostné 

koncerty, recitácie básní a výstavy, lokalizácia  divadla s nadregionálnym 

významom,  aj s moţnosťou hosťovania (aspoň raz do mesiaca), resp. obce 
s nadregionálnym kultúrnym zariadením otvoreným denne – 3 body, 

- obce, v ktorých sa raz do týţdňa konajú koncerty, recitácie básní alebo 

divadelné predstavenia na dobrej úrovni – 4 body. 
obce s denne otvorenými kultúrnymi zariadeniami nadregionálneho 

významu, s pestrou ponukou výletných moţností (s vlastnou dopravou, 

resp. dopravou zabezpečenou z obce), denne sa konajú divadelné 

predstavenia, koncerty, recitácie básní, všetko na vysokej úrovni – 5 bodov. 
 Turistická hodnota  zábavných podujatí je podľa Scheffela (1993) 

závislá od atraktivity, ktorou sa hosťovi javí, od intenzity ich vyuţívania 

a stupňa  dostupnosti. Pre záujemcu nie je dôleţitá iba samotná ponuka, ale 
aj moţnosť získať správne informácie – t.j. faktor reklamy. Všetky uvedené 

parametre zohľadňuje v nasledovnej stupňovej škále hodnotenia:  

- obce bez ponuky zábavných podujatí  - 1 bod, 

- obce s príleţitostnými sviatkami (hody, slávnosti vína) konané pre 
domácich obyvateľov, rovnako ako obce s blízkym kinom, v ktorom sa 

koná menej predstavení prevaţne s týţdennou ponukou - 2 body, 

- obce usporadúvajúce počas hlavnej sezóny viackrát týţdenne zábavné 
podujatia, mimo sezóny príleţitostne (2-4 krát mesačne), resp. tieto 

podujatia sú z obce ľahko dostupné - 3 body, 

- obce usporadúvajúce podujatia počas hlavnej sezóny kaţdodenne, 
v období mimo sezóny obec hostí rôzne podujatia aj s ich katalógom - 4 

body, 

- obce s kaţdodennou, všestrannou ponukou zábavných podujatí, miestne 

kino premieta aktuálne filmy, pre hostí vychádzajú špeciálne “hosťovské 
noviny” s kalendárom pripravovaných podujatí. Program so zábavnými 

akciami je realizovaný aj mimo sezóny – 5 bodov. 

 

Záver  

Na rozdiel od hodnotenia prírodných predpokladov sú  metodiky  

hodnotenia kultúrnosprávnych predpokladov zriedkavé. Dôvodom je 

v úvode naznačený fakt ich sprievodného významu, ako aj problém ich 
valorizácie. Navyše metodiky zaloţené na bodovom hodnotení 
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antropogénnych predpokladov môţu byť skreslené a nemusia totoţné so 
subjektívnym hodnotením ich návštevníkmi. 

  

 
Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu CGA VI/5/2005 
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GEOGRAFICKÉ ASPEKTY AGRÁRNEJ ZAMESTNANOSTI 

V AGROSUBJEKTOCH  OKRESU NITRA 

 

Jana Némethová 

 

Abstract 
The number of employees in the agricultural industry in Slovakia 

has been decreasing since the year 1989. The process of staff reduction has 

brought about the unemployment in agriculture. The article focusses on the 

development of unemployment in selected agricultural businesses in the 

Nitra region in the year 2004. The various types of the employee structure 
are discussed in the text. 

 

Key words: Nitra region, employment in agriculture, agricultural subjects, 
the employee structure 

 

Úvod 

 Transformácia agrárneho sektora po roku 1989 bola charakteristická 
prudkým zniţovaním zamestnanosti. So zniţovaním úrovne agrárnej 

zamestnanosti sa zvyšovala nezamestnanosť pracovníkov 

s predchádzajúcim zamestnaním v poľnohospodárstve. Najvyššia 
kumulácia týchto pracovníkov sa prejavila v produkčných 

poľnohospodárskych regiónoch juţného a  juhovýchodného Slovenska, tzn. 

v regiónoch s vysokou sociálnou zamestnanosťou v poľnohospodárstve. 
K poľnohospodárskym regiónom SR patrí i predmetné územie región Nitra 

a  problematika agrárnej zamestnanosti, resp. nezamestnanosti v regiónoch 

poľnohospodárskeho charakteru je stále závaţná  a aktuálna.  Práve preto 

cieľom príspevku je  analýza agrárnej zamestnanosti vybraných 
agrosubjektov regiónu Nitra podľa organizačno-právnych foriem, z 

hľadiska rôznych typov štruktúr pracovníkov zamestnaných 

v poľnohospodárstve.  
Zniţovanie zamestnanosti v poľnohospodárstve ako sprievodný jav 

transformácie poľnohospodárstva je výrazne regionálne diferencovaný 

a tento proces má svoj odraz v geografickej literatúre. Problematike 

agrárneho obyvateľstva sa venujú vo svojich prácach viacerí autori: 
SPIŠIAK, ŠVOŇAVEC, MARTÁK 1998, JANČÁK, GÖTZ, 1997, VĚŢNÍK, 

ŠTĚPÁNKOVÁ, 2004, DRGOŇA, DUBCOVÁ, KRAMÁREKOVÁ 1998,  
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DUBCOVÁ 2004, NÉMETHOVÁ, 2004, BACSÓ, 2006 a iní. Problém 
nezamestnanosti ako dôsledok transformačných zmien hospodárstva na 

rôznych regionálnych úrovniach Slovenska spracováva vo svojich prácach 

BEZÁK, 1994, 1995, 1996. Priestorovej diferenciácie nezamestnanosti a jej 
regionálnym disparitám na Slovensku sa venuje vo svojich prácach 

SZÉKELY 2000a, 2000b, 2001. 

 

Vývoj agrárnej zamestnanosti  

Vysoká prezamestnanosť v poľnohospodárstve pred rokom 1989 

vyplývala nielen z toho, ţe agrárny sektor zamestnával tzv. marginálne 

sociálne skupiny (menej kvalifikovaných pracovníkov, dôchodcov a pod.), 
to znamená tú časť práceschopnej populácie, ktorá nemala ţiadne iné 

moţnosti pracovného uplatnenia, ale aj z toho, ţe v poľnohospodárstve sa 

v tomto období rozšírili nepoľnohospodárske činnosti. Od roku 1990 je 
zaznamenaný pokles počtu pracovníkov vyplývajúci s poklesu výroby, 

platobnej nesolventnosti agrosubjektov, zmenou vlastníckych vzťahov, ale 

aj vplyvom zvyšovania produktivity práce. Proces zniţovania počtu 

pracovníkov v poľnohospodárstve postihol prevaţne pracujúcich 
v nepoľnohospodárskych činnostiach, v  tzv. pridruţených výrobách, 

starších pracovníkov v preddôchodkovom i v dôchodkovom veku 

a pracovne i sociálne neprispôsobivých pracovníkov. Trh práce na 
prevaţnú časť uvoľnenej pracovnej sily nereagoval, čím vznikla tzv. 

agrárna nezamestnanosť. Ide o špecifickú pracovnú silu, ktorá sa len veľmi 

ťaţko reintegruje do trhu práce. Dôvodom je jej zhoršená mobilita, nízka 
kvalifikačná úroveň, neochota rekvalifikovať sa a pod. I v súčasnosti je 

poľnohospodárstvo jedným z hlavných zdrojov potenciálnej 

nezamestnanosti v poľnohospodárskych regiónoch.   

  Počet pracovníkov zamestnaných v poľnohospodárstve sa  i 
v súčasnosti neustále zniţuje. Tento jav je charakteristický nielen pre 

región Nitra, ale pre územie celého Slovenska. Ukazovateľ relatívnej 

zamestnanosti meranej počtom pracovníkov na 100 ha poľnohospodárskej 
pôdy dosahoval v roku 1989 v SR hodnotu 14,7, v roku 2000 hodnotu 4,7  

a v roku 2004 uţ len 2,2 pracovníka na 100 ha poľnohospodárskej pôdy. 

V roku 2004 v porovnaní s rokom 1989 bol zaznamenaný 85% pokles 

relatívnej zamestnanosti. V regióne Nitra mal uvedený ukazovateľ v roku 
1991 hodnotu 15,8 pracovníka, v roku 1998 predstavoval hodnotu 5,3 

a v roku 2004 nastal pokles na 3,4 pracovníka na 100 ha 
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poľnohospodárskej pôdy, čo v porovnaní s rokom 1991 znamená pokles 
o 78%. (NÉMETHOVÁ 2000, 2004. Zmeny, ktoré sme zaznamenali 

v poľnohospodárskej výrobe, postupne menia i štruktúru zamestnanosti 

v poľnohospodárstve a  na vidieku. Uplatňovanie nových technológií, 
rozvoj inovácie, špecializácie a tlak na úsporu mzdových nákladov 

jednoznačne povedú k ďalšiemu zniţovaniu zamestnanosti 

v poľnohospodárstve. 
 

Štruktúra agrosubjektov podľa počtu zamestnancov  

Na základe veľkostných kategórií poľnohospodárskych subjektov 

poskytnutých KS ŠÚ SR v Nitre v roku 2004 môţeme agrosubjekty 
regiónu Nitra rozdeliť do troch skupín (tab č. 1). Do prvej skupiny (malé 

podniky), sme zaradili agrosubjekty s počtom zamestnancov menej ako 19. 

V tejto skupine je zastúpených najviac subjektov (40), z nich sú 
najpočetnejšie spol. s r.o. (38), ktoré predstavujú 95% zo všetkých malých 

podnikov v záujmovom území. Do tejto skupiny patria spol. s r.o. napr. 

AGROPAN, s.r.o. Paňa, AGROL, spol. s r.o. Lehota, DOLINA spol. s r.o. 

Veľká Dolina, KLASTEL-NOVA, s.r.o. Telince, NOVAFRUIT s.r.o. Nová 
Ves nad Ţitavou.  

Druhú skupinu (stredné podniky) tvorí 20-99 zamestnancov. V tejto 

skupine sú rovnomerne zastúpené poľnohospodárske druţstva (11) a spol. 
s r.o. (9). Súčasťou skupiny sú (2) a.s.: COMPACTA AGRO, a.s. 

Alekšince a AGROPODNIK, a.s. Nitra. Z poľnohospodárskych druţstiev 

druhú skupinu tvoria napr. PD Čakajovce-Draţovce, PD Jarok, PD Veľké 
Záluţie, PD Podhorany, PD Jelšovce, PPD Výčapy Opatovce. Zo spol. s 

r.o. sú zastúpené napr. AGRO-DVOR, spol. s r.o. Pohranice, AGILE, s.r.o. 

Malý Cetín, AGRO-Golianovo, s.r.o. Golianovo, AGROFORS, s.r.o. Dolné 

Obdokovce, LUPOL, spol. s r.o. Lukáčovce.  
Poslednú skupinu (veľké podniky) vytvárajú  subjekty, v ktorých 

počet zamestnancov je 100 a viac. Do skupiny sú zaradené (4) 

poľnohospodárske druţstvá: PD Cabaj-Čápor, PD Ivanka pri Nitre, PD 
Mojmírovce, PD DEVIO Nové Sady, (3) akciové spoločnosti: Hybrav a.s. 

Veľký Lapáš, Branko a.s. Nitra a Liaharenský podnik Nitra a.s. Párovské 

Háje a (2) spol. s r.o.  sú zastúpené Vysokoškolským poľnohospodárskym 

podnikom SPU, s.r.o. Kolíňany a LÚČNICOU, spol. s r.o. Lúčnica nad 
Ţitavou..  
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V regióne Nitra prevládajú malé podniky, predstavujú hodnotu 56 % 
zo všetkých podnikov v regióne, druhou najpočetnejšou skupinou sú 

stredné podniky  s 31 % podielom a na veľké podniky pripadá 13 %. Podľa 

právnej formy prevládajú obchodné spoločnosti (54) z nich najmä spol. s 
r.o. (49) so 69 % podielom, a  na akciové spoločnosti (5) pripadá 7 %. 

Poľnohospodárskych druţstiev je v regióne 17 a predstavujú 24 % zo 

všetkých agrosubjektov.  
 

Tabuľka č. 1 Štruktúra agrosubjektov podľa počtu  zamestnancov  (r. 

2004) 

   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Zdroj: KS ŠÚ SR v Nitre a terénny výskum, 2004 

 

Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia 
     Môţeme konštatovať, ţe z hľadiska štruktúry zamestnancov 

podľa pohlavia jednoznačne prevládajú v poľnohospodárskych subjektoch 

muţi (mapa č. 1). Je to spôsobené aj fyzicky náročnou prácou 

v poľnohospodárstve. Prevahu ţien pozorujeme v troch subjektoch: 
COMPACTA AGRO, a.s. Alekšince, Hybrav a.s. Veľký Lapáš a 

Liaharenský podnik Nitra a.s. Párovské Háje. Vyšší počet ţien je 

ovplyvnený výrobným zameraním uvedených subjektov. COMPACTA 
AGRO, a.s. sa popri poľnohospodárstvu venuje šitiu autopoťahov. Ostatné 

dva subjekty sa venujú chovu hydiny.   

 

Štruktúra zamestnancov podľa veku 
 Z hľadiska štruktúry zamestnancov podľa veku, najviac pracovníkov 

v poľnohospodárskych subjektoch je vo veku nad 46 rokov (mapa č. 2). 

Organizačno-

právna forma 

Počet zamestnancov 
Spolu 

<19 20 -99 100< 

 abs. % abs. % abs. % abs. % 

Poľnohospodárske 
druţstvá 2 5 11 50 4 44 17 24 

Spol. s r.o. 38 95 9 41 2 22 49 69 

Akciové 

spoločnosti - - 2 9 3 33 5 7 

Spolu  40 100 22 100 9 100 71 100 
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Najväčší počet týchto zamestnancov v porovnaní s ostatnými 
zamestnancami do 45 rokov má napr. AGROPAN s.r.o. Paňa, 

AGROPEST, spol. s r.o. Veľký Cetín, PD Jarok, COMPACTA AGRO, a.s. 

Alekšince,  PD Telince, AGROFORS, s.r.o. Dolné Obdokovce. Rovnaké 
zastúpenie pracovníkov v oboch sledovaných skupinách má RD Rumanová 

a VPP-SPU s.r.o., Kolíňany. Prevahu zamestnancov do 45 rokov má PD 

DEVIO Nové Sady, Agrodruţstvo Rišňovce, Liaharenský podnik Nitra a.s. 
Párovské  Háje, MOVOS, spol. s r.o. Nitra. Ešte stále pracuje 

v poľnohospodárstve staršie obyvateľstvo. Vekovo starší zamestnanci 

vytvárajú najväčší zdroj pracovných miest vo vybraných agrosubjektoch. 

Mladšie obyvateľstvo do 45 rokov, resp. do 25 rokov je minimálne 
zamestnané v poľnohospodárstve. Je to spôsobené ich nezáujmom o túto 

prácu, pretoţe poskytuje minimálne platové ohodnotenie (priemerná 

mesačná mzda v poľnohospodárstve je v porovnaní s ostatnými odvetviami 
národného hospodárstva najniţšia), je pre nich neatraktívna, fyzicky 

náročná a tieţ sa vyznačuje aj nedostatkom pracovných príleţitostí. A práve 

preto hľadajú svoje uplatnenie v iných odvetviach národného hospodárstva.     

 

Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania 

Pri  analýze agrosubjektov sme sa zamerali aj na vzdelanostnú 

štruktúru zamestnancov (mapa č. 3). U všetkých sledovaných subjektoch 
prevládajú zamestnanci so stredoškolským vzdelaním. Prevaţujú 

zamestnanci vyučení v odbore, ale bez maturity. Vzhľadom na prevahu 

starších zamestnancov a tieţ na nenáročné pracovné úkony v niektorých 
pracovných zaradeniach, v poľnohospodárstve nachádzajú uplatnenie aj 

zamestnanci so základným vzdelaním. Najväčší počet takýchto 

pracovníkov sme zaznamenali v Liaharenskom podniku Nitra a.s. Párovské  

Háje. Z roka na rok je pracovníkov so základným vzdelaním stále menej 
a do prevahy sa dostávajú pracovníci s neúplným stredoškolským 

vzdelaním. V poľnohospodárstve je pozorovateľný trend postupného 

zvyšovania vzdelanostnej úrovne pracovníkov. Je to aj spôsobené 
vyspelejšou a modernejšou mechanizáciou výroby, ktorá si vyţaduje aj 

vyššie vzdelanie. Ešte stále môţeme zaznamenať veľmi nízky počet 

pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Títo pracovníci obyčajne 

zastávajú riadiace funkcie a stále je ich nedostatok. V niektorých 
agrosubjektoch funkcie riaditeľov, manaţérov, ekonómov, agronómov 

a pod. zastávajú pracovníci len so stredoškolským vzdelaním s maturitou. 
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Štruktúra zamestnancov podľa pracovného zaradenia 

Pri tejto štruktúre sme sledovali počet robotníkov a počet technicko-

administratívnych pracovníkov (THP). Pred rokom 1989 bola zaznamenaná 
vysoká prezamestnanosť  THP. Transformácia poľnohospodárstva priniesla 

výraznú redukciu týchto pracovníkov a  v súčasnosti sú ich počty 

u všetkých agrosubjektoch stabilizované. Počty robotníkov u sledovaných 
agrosubjektoch sú tieţ stabilizované a v súčasnosti by nemalo dochádzať 

k výraznému zniţovaniu ich stavov.  

Záver 

Agrárna zamestnanosť má od roku 1989  výrazne klesajúcu 
tendenciu. Postupne sa v súčasnosti, v jednotlivých formách hospodárenia, 

stabilizuje početnosť pracovných síl. Dochádza k  prispôsobovaniu našich 

agrárnych štruktúr k európskym trhovým štruktúram i  v oblasti týkajúcej 
sa zamestnanosti. V porovnaní s inými odvetviami hospodárstva počet 

pracovníkov v poľnohospodárstve bude stále niţší, čo je zapríčinené niţšou 

konkurencieschopnosťou výroby, veľmi nízkymi priemernými mzdami 

a poklesom výroby. Nízke príjmy z poľnohospodárstva ako z  primárnej 
sféry hospodárstva budú naďalej pretrvávať tak ako je to všade vo svete, 

odliv pracovníkov  je prevaţne spôsobený presunom z primárnej do iných 

sfér. Pomer zamestnanosti v prospech hlavne terciárnej a kvartérnej sféry 
svedčí o ekonomickej vyspelosti krajiny.  

 V štruktúre agrosubjektov v regióne Nitra, podľa počtu 

zamestnancov, najviac subjektov, teda 40 je zastúpených v skupine menej 
ako 19 zamestnancov. To znamená, ţe v regióne prevládajú malé podniky. 

 V štruktúre zamestnancov podľa pohlavia výrazne dominujú muţi, 

vyplýva to z charakteru výroby. Vzhľadom na to, ţe mladá generácia nejaví 

záujem o prácu v poľnohospodárstve  prevahu naďalej má staršie 
obyvateľstvo nad 46 rokov.  

Z hľadiska vzdelania prevládajú zamestnanci s neúplným 

stredoškolským vzdelaním. V dôsledku redukcie zamestnanosti po roku 
1989, hlavne pracovníkov so základným vzdelaním, stúpol počet 

vyučených pracovníkov v odbore. Je nevyhnutné neustále zvyšovať 

vzdelanostnú úroveň pracovníkov v poľnohospodárstve, hlavne je potrebné 

viac odborníkov s vysokoškolským vzdelaním. 
Výrazný pokles zamestnanosti sa odrazil aj v zmene profesnej 

štruktúry pracovníkov poľnohospodárskej výroby. THP pracovníci boli 
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najpočetnejšou profesnou kategóriou pred rokom 1989 a  v súčasnosti je 
ich počet stabilizovaný.  

Redukcia pracovných síl v poľnohospodárstve spôsobila nárast 

nezamestnaných vo vidieckom priestore, v ktorom je najviac lokalizovaná 
agrárna aktivita. I napriek tomu, ţe vidiek disponuje pomerne nízkym  

počtom pracovných miest v poľnohospodárstve, sú vo vidieckom priestore 

pracovné rezervy súvisiace aj s nepoľnohospodárskymi aktivitami. 
Z hľadiska stabilizácie vidieckeho obyvateľstva je potrebné zvýšiť počet 

pracovných príleţitostí predovšetkým v oblasti spracovania 

poľnohospodárskych surovín, rozvoja remeselnej výroby, agroturistiky a 

vidieckej turistiky, ako i obchodu alebo sluţieb. Veľké nádeje pri zniţovaní 
agrárnej nezamestnanosti sa vkladajú do rozvoja cestovného ruchu.  Zatiaľ 

zo sledovaných agrosubjektov podniká v agroturistike len AGF, spol. s r.o. 

Vráble.   
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TEORETICKO – METODOLOGICKÉ PRÍSTUPY K ŠTÚDIU 

VÝVOJA KRAJINY - JUŢNEJ ČASTI VTÁČNIKA A SEVERNEJ 

ČASTI TRIBEČA 

 
Lucia Šolcová 

 

1 Úvod 
Existencia človeka závisí od vzájommných vzťahov medzi ním a 

prostredím, ktoré ho obklopuje. Človek by si mal uvedomiť, ţe kaţdý zásah 

do ţivotného prostredia by mal urobiť aţ po zváţení dôsledkov, ktoré by 

mohli nastať v ekologickej rovnováhe. Základným parametrom 
zabezpečenia trvalo udrţateľného rozvoja spoločnosti je hľadanie 

ekologicky únosného spôsobu vyuţívania krajiny, prírodných zdrojov a 

potenciálov. Cieľom trvalo udrţateľného rozvoja je zachovanie 
rôznorodosti foriem a podmienok ţivota, racionálne vyuţívanie a ochrana 

prírodných zdrojov, zachovanie kvality ţivota a pod. 

 

2 Charakteristika záujmového územia 
Záujmové územie zaberá katastre troch obcí Radobica, Veľké Pole 

a Píla v okresoch Ţarnovica (Banskobystrický kraj) a Prievidza 

(Trenčiansky kraj), ktoré sa nachádzajú v juţnej časti pohoria Vtáčnik. 
Pohorie patrí do Alpsko-Himalájskej sústavy, podsústavy Karpát, provincie 

Západné Karpaty, subprovincie vnútorné západné Karpaty a do oblasti 

Slovenského stredohoria (MAZÚR, LUKNIŠ, 1980) (obr. 1). Študované 
územie je zaujímavé z hľadiska lokalizácie na styku pohoria Vtáčnik, kde 

sa obyvateľstvo začalo usídľovať uţ dobe kamennej. Prvé písomnosti o 

obciach sa datujú od 14. storočia. Územie patrí k jednému z mála 

zachovaných historických krajinných štruktúr na Slovensku – ide o 
kopaničiarske (rozptýlené) územie (PETROVIČ, 2005). Vtáčnik sa 

nachádza v CHKO Ponitrie. V záujmovom území sa nachádzajú tri 

sledované územia navrhované do systému chránených území NATURA 
2000 (Vtáčnik, Stráţ, Tomov štál) (obr. 2). 

 

3 Prehľad vybranej terminológie 

Krajina je komplexný systém priestoru, polohy, georeliéfu a 
ostatných navzájom funkčne prepojených hmotných prirodzených a 

človekom pretvorených aj vytvorených prvkov, najmä geologický podklad, 
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pôdotvorný substrát, klíma, vodstvo, pôda, rastlinstvo a ţivočíšstvo, umelé 
objekty a prvky vyuţitia územia, ako aj ich väzieb vyplývajúcich zo 

sociálno-ekonomických javov v krajine (zákon č. 50/1976 Zb). 

Termínom krajina IZAKOVIČOVÁ, MIKLÓS, DRDOŠ (1997), 
označuje priestorový výsek geobiosféry. Jej chápanie je veľmi rôznorodé : 

od chápania ako krajinný obraz, cez chápanie ako prírodný komplex, 

totálny prírodno – socioekonomický komplex, aţ po jej systémové 
(systémovo-ekologické) chápanie ako geoekosystém, resp. krajinný 

ekosystém. Je komplexným zdrojom trvaloudrţateľného rozvoja. LIPSKÝ 

(1999) definuje krajinu ako dynamický systém, ktorý je výsledkom trvalo 

pôsobiacich krajinnotvorných procesov a činiteľov. V kultúrnej krajine, 
obývanej a vyuţívanej človekom, sa vţdy jedná o súhru prírodných a 

antropogénnych krajinnotvorných procesov, ktoré trvalo spôsobujú väčšie 

či menšie zmeny v krajine. Ďalej MIKLÓS, IZAKOVIČOVÁ (1997) chápu 
krajinu ako celok, ako aj jej jednotlivé prvky moţno chápať rôznym 

spôsobom, ako obraz, ako objekt nášho rozjímania, našich materiálnych 

záujmov, ako objekt pre vyuţívanie človekom, ako prostredie ţivota, ako 

scénu vzniku environmentálnych problémov. Charakterizujú krajinu ako 
geosystém. Krajinnú sféru zeme chápe MIČIAN, ZATKALÍK (1984) ako 

zloţitý hybridný časovopriestorový, látkovo-energetický a informačný 

systém, ktorý sa skladá z vrchnej časti litosféry spolu s reliéfom povrchu 
pevného zemského telesa, zo spodnej časti atmosféry, z hydrosféry, z 

pedosféry, z biosféry, zo socioekonomickej sféry, t.j. z ľudskej spoločnosti 

a z produktov jej aktivity v priestorových štruktúrach, ako aj zo 
vzájomných vzťahov medzi všetkými vymenovanými sférami. FORMAN, 

GODRON (1993) definujú krajinu ako heterogénnu časť zemského 

povrchu, skladajúcu sa zo súboru vzájomne sa ovplyvňujúcich 

ekosystémov, ktoré sa v danej časti povrchu v podobných formách opakujú. 
Krajinná štruktúra je nositeľom významnej časti informácií, 

ktoré nám krajina poskytuje a umoţňuje jej klasifikáciu, hodnotenie a 

triedenie. Štruktúra znamená usporiadanie. Štruktúra krajiny alebo krajinná 
štruktúra sa javí ako neustále sa vyvíjajúci prírodno-antropický systém, 

usporiadanie jednotlivých komponentov či elementov (povrchu) krajiny, 

ktorý je výsledkom ich dlhodobého spolupôsobenia (JANČURA, 1998). 

Krajinnú štruktúru RUŢIČKA (2000) definuje ako zákonité priestorové 
rozloţenie kvalitatívnych a kvantitatívnych javov a vlastností krajiny, ktoré 

sa spájajú do komplexných fyziognomicko-ekologických alebo funkčných 
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celkov. Štruktúru krajiny ako geosystému podľa genézy, fyzického 
charakteru a vzťahu k vyuţívaniu krajiny človekom MIKLÓS, 

IZAKOVIČOVÁ (1997) členia na 3 subštruktúry:  

- prvotná (pôvodná) štruktúra krajiny, ktorú tvoria prevaţne fyzicko-
geografické prvky, 

- druhotná (súčasná) štruktúra krajiny, ktorú vytvárajú prvky vyuţitia zeme 

a materiálne výtvory človeka (najmä technické objekty) 
- terciálna štruktúra krajiny, ktorú tvoria vybrané prvky socioekonomických 

systémov (najmä socioekonomické javy). 

 

4 Metódy štúdia štruktúry krajiny 
Formy vyuţitia zeme, ich priestorové usporiadanie v korelácii 

k fyzickogeografickým jednotkám, reprezentujú základnú dimenziu 

metodiky štúdia krajinnej štruktúry sledovaného územia. Vstupnou vrstvou 
je analýza štruktúry prírodnej krajiny. Vyuţitie zeme, historicky veľmi 

premenlivé a veľmi dynamické spôsobuje zmeny v krajinnej štruktúre, 

ktorá sa dominantne prejavuje v kultúrnej krajine. Pri sledovaní zmien 

krajinnej štruktúry majú význam aj historické podklady (písomné, 
kartografické) (CHRASTINA, 2005). Historické mapy poskytujú 

informácie o zmenách krajinnej pokrývky, resp. vyuţitia zeme (DRGOŇA, 

OŤAHEĽ, ŢIGRAI, 1993). Kartografické výstupy sú jeden 
z najdôleţitejších zdrojov analýzy krajinnej štruktúry vybraného územia. K 

analýze krajinnej štruktúry je vhodné vyuţiť letecké a druţicové snímky. 

Pri riešení našej práce budeme postupovať podľa nasledovných krokov. 
Prvým bude vymedzenie sledovaného územia a získavanie mapových 

podkladov ako aj materiálov potrebných na hodnotenie druhotnej krajinnej 

štruktúry. Druhým krokom bude príprava legendy k terénnemu mapovaniu 

súčasnej krajinnej štruktúry, kde budeme vychádzať z ôsmych základných 
skupín krajinných prvkov, ktoré budeme ďalej členiť. Tretia etapa práce 

bude zahŕňať terénny výskum – mapovanie súčasnej krajinnej štruktúry vo 

vybraných katastroch obcí sledovaného územia. Nasledovať bude tvorba 
mapy súčasnej krajinnej štruktúry, porovnanie s historickou štruktúrou a 

interpretácia výsledkov ako aj v krajinnoekologické hodnotenie 

sledovaného územia. 
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5 Záver 
Urbanizácia je proces, ktorý spôsobuje zmeny v organizácii 

priestoru, ale aj zásadné zmeny v spoločnosti. Patrí k ekonomickej činnosti, 

ktorá je mimoriadne citlivá a vyţaduje vhodné prostredia s minimálnym 
obsahom znečisťujúcich látok. Z hľadiska trvalej udrţateľnosti rozvoja 

urbanizácie treba limity a obmedzenia pokladať za jej hlavné rozvojové 

regulátory. 
Podľa Pucherovej (2004) poznanie súčasnej krajinnej štruktúry 

prostredníctvom mapovania krajinných prvkov s ich rozmiestnením a 

plošným zastúpením nám dáva predstavu ako je krajina v súčasnosti 

vyuţívaná, v akom je stave a poskytuje nám informácie o charaktere a 
intenzite vplyvu činnosti človeka na prírodnú krajinu. Zoradením 

druhotných krajinných štruktúr v časovom slede získame predstavu o 

zmenách jednotlivých skupín krajinných prvkov ako aj foriem vyuţívania 
zeme. Interpretácia získaných výsledkov bude dôleţitá pri celkovom 

manaţmente záujmového územia. 
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Obrázok 1 Základná situácia sledovaného územia 
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Obrázok 2 Sledované územie v rámci chránených území 
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CHUDOBA AKO SOCIÁLNY INDIKÁTOR TUR - TEORETICKÉ 

ASPEKTY 

 

Ján Veselovský 
 

1 Úvod 

V súčasnosti je jedným z najváţnejších sociálnych problémov nielen 
Slovenska ale aj iných krajín chudoba. Je to realita kaţdodenných dní 

mnohých ľudí, ţijúcich v mestách ale aj na vidieku. Pojem chudoba na 

Slovensku v oficiálnom slovníku neexistuje, podobne ako doteraz 

neexistuje stratégia riešenia chudoby (www.cphr.sk). 
Samotný  výraz chudoba sa začal sporadicky, ale predsa len dostávať  

do  povedomia verejnosti po roku  1989,  a  preto sa môţe na prvý, 

zjednodušený pohľad zdať, ţe socializmus tento fenomén nepoznal a preto 
chudoba predstavuje daň za  demokraciu (www.sdf.sk). 

Napriek tomu, ţe sa chudoba na Slovensku odtabuizovala, nie je  však  

legislatívne  určená a pouţíva  sa viac-menej  ako metafora. 

V minulosti, z časti aj  v súčasnosti   sa namiesto pojmu chudoba pouţívajú 
rôzne iné synonymá chudoby (bieda) a nad jasnou definíciou chudoby 

zostáva otáznik. V tomto príspevku sa budeme venovať niektorým 

teoretickým aspektom pojmu chudoba. 

2 Definície chudoby 

Chudobou sa zaoberajú rôzne disciplíny (geografia, sociológia, 

ekonomika, ...), ktoré odzrkadľujú svoj prístup aj do definovania chudoby. 
Vymedzenie pojmu chudoba sa premieta aj do definícií ktoré môţu byť 

rôzne a taktieţ ich môţeme triediť podľa rozličných prekrývajúcich sa  

kritérií. Za snahu o čo najlepšie definovanie chudoby sa pouţívajú rôzne 

prístupy a kritériá, pri ktorých zástancovia jednotlivých teórií poukazujú na 
prednosti a limity svojich pohľadov na skúmanie tohto javu.  

Chudobu môţeme definovať na základe cieľov ktoré pouţitím zvolenej 

koncepcie sledujú. Na tri základné ciele ktorými  moţno zadefinovať pojem 
chudoba poukazuje Valná (2002). Definícia chudoby by mala: 

- slúţiť na identifikáciu rôzne štruktúrovanej skupiny chudobnej 

populácie (z hľadiska veku, pohlavia, lokality výskytu, vzdelania a pod.) 

a na meranie rozsahu chudoby v danej spoločnosti; 
- umoţniť identifikovať rozsah nárokov chudobnej populácie na 

podporu zo strany štátu a určiť rozsah prostriedkov, ktoré bude musieť štát 
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vynaloţiť na riešenie tohto problému (určuje rozsah oprávnení chudobných 
voči sociálnemu štátu); 

- z hľadiska medzinárodného porovnávania vytvoriť porovnateľnú bázu 

pre komparáciu riešenia týchto problémov. 
 

 

 
Chudoba znamená stav, keď sú materiálne, sociálne, alebo kultúrne 

zdroje človeka natoľko obmedzené, ţe ho vylučujú z minimálne 

akceptovaného ţivotného štandardu. 

Dnes existujú podľa Friedmana (1996) prinajmenšom štyri chápania 
chudoby: Chápanie byrokratickým spôsobom sa týka predovšetkým 

určovania hranice chudoby pričom sa určuje príjemca dávky sociálnej 

pomoci a počet chudobných. Moralistické chápanie nám vykresľuje vzťah 
chudobných  voči vlastnej chudobe. Pri moralistoch sa stretávame 

s pojmami  (pracujúci chudobní, dobrovoľne chudobní, nebezpečná trieda, 

ľudové masy, eventuálne chudobní). Vzťah chudobných k občianskej 

spoločnosti uplatňuje akademický prístup, pričom je chudoba chápaná ako 
dôsledok spoločenských mechanizmov. V tomto prístupe sa stretávame 

s pojmami (štrukturálna chudoba, vylúčenie, marginalizácia). Posledné 

chápanie chudoby je predovšetkým o vlastnej bezmocnosti v troch rovinách 
a to sociálnej, politickej a psychologickej .  

Rozsiahlu definíciu chudoby vychádzajúcu z relatívneho prístupu  nám 

ponúka Townsend (1987). Podľa  tejto definície predstavuje chudoba 
„nedostatok prostriedkov pre takú výţivu, také činnosti a ţivotné 

podmienky, aké sú beţné v spoločnostiach, ku ktorým ľudia patria. Ak 

ľuďom chýbajú – alebo sú im odopierané – prostriedky na získanie prístupu 

k beţnej strave, sluţbám a činnostiam, ktoré sú beţné alebo obvyklé 
v spoločnosti, alebo prostriedky na to, aby mohli plniť záväzky, ktoré sa od 

nich očakávajú v ich sociálnych úlohách a vzťahoch, a tým mohli plniť 

svoju úlohu v spoločnosti, dá sa povedať, ţe ţijú v chudobe“.  
Výkladový slovník z trvalej udrţateľnosti (2000) definuje chudobu ako 

sociálny jav povaţovaný za sociálny problém, pričom sa zakladá na 

nepriaznivých podmienkach ţivota so závaţnými individuálnymi 

sociálnymi dôsledkami.  
Ako prejav určitého stavu spoločnosti, domácností alebo jedinca 

definuje chudobu Michálek (2005).    
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Agenda 21 opisuje chudobu ako zloţitý viacrozmerný problém, kedy 
nedostatok hmotných i nehmotných prostriedkov, ako aj nedostatok 

finančných zdrojov neumoţňuje zabezpečovať dôleţité ţivotné potreby na 

primeranej úrovni (Klinda, 2001). 
Chudoba vţdy sociálne vyraďuje, spôsobuje sociálnu degradáciu, 

marginalizuje postihnutých a tým zniţuje ich šancu vlastnú chudobu 

prekonať. 
  V rôznych koncepciách a prístupoch je chudoba rôzne definovaná 

a meraná, vţdy však ide o podradné podmienky ţivota so závaţnými 

individuálnymi i spoločenskými dôsledkami. 

Tak ako definície aj teórie chudoby sú rôzne. Podľa teórie konfliktu je 
chudoba dôsledkom nesprávneho rozdelenia zdrojov v spoločnosti. 

Chudobní sú obeťami spoločnosti teda nenesú zodpovednosť za svoju 

situáciu. Osobnou vecou kaţdého je chudoba podľa individualistických 
teórií, pričom  je záleţitosťou osobnej neschopnosti a nezáujmu zapojiť sa 

do zárobkovej činnosti. Výrazom „kultúra chudoby“, sa vyskytuje 

v antropologickej teórií pričom zahrňuje špecifické normy a hodnoty, jazyk 

i svetonázor, vytvárané ako reakciu chudobných na marginálne postavenie 
v spoločnosti. Stav chudoby môţe byť spôsobený aj dôsledkom tlaku 

okolností: chudobní síce zdieľajú všeobecné hodnoty spoločnosti, nemôţu 

ich však previesť do reality kvôli nízkym príjmom, nedostatočnej 
kvalifikácie pre zamestnanie a pod. (Rochovská, 2004). 

Podľa Rady Európy „chudoba označuje osoby, rodiny, alebo skupiny 

osôb, ktorých materiálne, kultúrne a sociálne zdroje sú natoľko obmedzené, 
ţe ich vylučujú z minimálne akceptovaného spôsobu ţivota štátov, 

v ktorých ţijú. 

 Chudobu za sociálny jav povaţuje sociologický slovník (1996) 

a charakterizuje ju ako situáciu, ktorá nedovoľuje jedincovi, domácnosti či 
celej sociálnej vrstve uspokojovať potreby, ktorých uspokojovanie sa 

v danej spoločnosti povaţuje za samozrejmé.  

Podľa  rôznych názorov,  samotný výraz chudoba znie  ľudsky 
dehonestujúco, a jeho pouţívanie na označenie konkrétnych  ľudí  je 

necitlivé. A aj preto sa namiesto tohto pojmu pouţívajú pojmi ako (bieda, 

sociálna exklúzia a pod.). 

 Pod pojmom sociálna exklúzia chápeme chudobu v oveľa širšom 
kontexte a to nielen ako nedostatok zdrojov, ale aj ako znevýhodnenie 

(ovplyvňujúce ţivotné šance ľudí ) v moţnostiach prístupu k vzdelávaniu, 

GEO Information                                                                                             3 / 2006
___________________________________________________________________

73



 

 

 

k zdravotníckej starostlivosti, k zabezpečeniu adekvátneho bývania, 
k ţivotu v usporiadanej rodine a pod.. Nedostatok zdrojov (materiálna 

chudoba) a znevýhodnenie v moţnostiach prístupu k inštitúciám, ktoré 

ovplyvňujú ţivotné šance ľudí  sa spája s rizikom marginalizácie a môţe 
viesť aţ k sociálnej exklúzii z rôznych oblastí ţivota. Za chudobných 

a sociálne vylúčených sa potom povaţujú ľudia, ktorí nemôţu plne 

participovať na ekonomickom, sociálnom a občianskom ţivote alebo ak 
prístup týchto ľudí k príjmom a ostatným prostriedkom (osobným, 

rodinným, sociálnym a kultúrnym) je natoľko neadekvátny, ţe sú vylúčení 

z moţností mať ţivotnú úroveň a kvalitu ţivota akceptovanú spoločnosťou, 

v ktorej ţijú (Rochovská, 2004). 
Sociálna exklúzia podľa Dahrendorfa (1991) súvisí s nízkym príjmom, 

zlou pozíciou na trhu práce, nízkou úrovňou vzdelania, zlým zdravotným 

stavom, prípadne zdravotným postihnutím. 
V SR pojem “chudoba” nie je legislatívne ukotveným pojmom 

(www.sazp.sk). Za jeho synonymá moţno  povaţovať pojem “hmotná 

núdza” (stav, kedy príjem občana nedosahuje ţivotné minimum ustanovené 

osobitným predpisom). Spomínaný pojem vyplýva z legislatívne 
ustanoveného “ţivotného minima” (§1 ods. 1 zákona č. 124/1998 Z.z. 

o ţivotnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych 

dávok), ktoré ustanovuje minimálne príjmové hranice pre jednotlivca alebo 
členov rodiny (www.sazp.sk).  

Chudoba sa niekedy stotoţňuje s pojmom bieda (drastickejšia forma 

chudoby). Pod týmto pojmom rozumie situáciu, ktorá určitým spôsobom 
jedinca vyraďuje, marginalizuje. Rozsah biedy siaha od zvýšeného rizika 

ohrozenia určitými chorobami aţ po hrozbu smrti hladom. 

 

3 Záver 
Tak ako majú rôzne odbory rozličné definície, môţeme povedať ţe aj 

chudoba nemá len  jednu definíciu chudoby rovnako, ako nie je zrejmý 

jediný všeobecne prijatý spôsob jej merania. Vedecké a politické diskusie 
o vymedzení pojmu chudoba riešiace sa vo vyspelých krajinách súvisia 

s uvedomením si významu tohto sociálno- ekonomického  problému 

a dôleţitosti jeho urýchleného riešenia. 

Problematika chudoby si v posledných rokoch nachádza svoje miesto 
v rámci vedeckých výskumov pričom vymedzenie chudoby bude určite 

i v ďalšom období výsledkom procesu poznávania tohto javu, ako aj 
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zdokonaľovania teoreticko-metodologických nástrojov jeho analýzy 
a merania.     
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CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY A ICH PRIESTOROVÉ 

DISPARITY NA SLOVENSKU 

 

Katarína Vilinová 

Abstract 

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 

morely the absence of disease or infirmity. The health status is one of the 
social indicators of sustainable development. In this article will be analysis  

health – status population  in Slovakiac in the case diseases of respiratory 

system. In 2005 was  dominant in Slovak republic five groups of diseases 

and their seguence was following: 1. diseases of circulatory system, 2. 
tumours, 3. diseases of respiratory system, 4. injuries, 5. diseases of 

digestive system. 

 

Key words:  

sustainable development, social indicators, health status, diseases of 

respiratory system  

 

Úvod:  
Sociálny aspekt trvalo udrţateľného rozvoja, ktorého súčasťou je aj 

zdravotný stav obyvateľstva vychádza zo základného faktu, ţe skutočným 
bohatstvom sú jej ľudia a preto je dôleţité vytvoriť také prostredie, ktoré 

umoţní ľuďom preţiť dlhý, zdravý, plnohodnotný a tvorivý ţivot (Klinda 

a i., 2001).  
Pre väčšinu z nás je zdravie tá najcennejšia hodnota, ktorú môţe 

človek vlastniť aj keď na strane druhej ju môţe veľmi rýchlo stratiť.  

 K zdraviu však nemoţno pristupovať ako k jednotlivému, 

izolovanému javu. Jeho stav je vţdy výsledkom interakcie človeka 
s prostredím (prírodným, spoločenským ale i civilizačným, 

charakterizovaným rozvojom civilizácie, vedy, techniky, infraštruktúry, 

priemyslu, ekonomiky a s ním súvisiaceho ţivotného štýlu a taktieţ 
s prostredím spoločenským),  v ktorom človek ţije.  

 Rozhodujúci vplyv na zdravotný stav človeka má v súčasnej dobe 

práve ţivotný štýl, ktorý ho pravdepodobne ovplyvňuje na cca 50 – 60% 

(Kebza, 2005). Za ním nasleduje úroveň a dostupnosť poskytovania 
zdravotnej starostlivosti s jej vplyvom na zdravie cca 15%. K týmto 

faktorom sa pridávajú vplyvy vonkajšie – ţivotné prostredie, sociálne 

GEO Information                                                                                             3 / 2006
___________________________________________________________________

77



 

 

 

vplyvy (cca 15% – 20%) a vplyvy vnútorné – genetická štruktúra 
organizmu. (Kebza, 2005).   

 

Cieľ a metodika:  
Cieľom príspevku je poukázať na regionálne rozdiely  jednotlivých 

okresov Slovenska vo výskyte úmrtnosti na choroby dýchacej sústavy ako 

tretej  najčastejšej príčine smrti. 
Problematikou zdravia a zdravotného stavu sa v geografickej 

literatúre zaoberal Krajčír (1978,1980,1991), ktorý sa vo svojich prácach 

venoval najmä pohľadom na rozšírenie infekčných parazitárnych ochorení, 

a rozšírením novotvarov na Slovensku na báze mortality a rozšírením 
kliešťovej encefalitídy na Západnom Slovensku. Po roku 2001 sa začínajú 

objavovať práce od Vilinová (2006), ktorá sleduje rozšírenie nádorov na 

Slovensku. 
Porovnaním zdravotného stavu obyvateľstva Slovenska a Českej 

republiky sa zaoberal Ginter (2001). Ţiaková (1991), ktorá charakterizuje 

vybrané ukazovatele zdravotného a psychosociálneho stavu obyvateľov 

Slovenska. Rosival a Trnovec (1994) analyzujú chemické riziká vo vzťahu 
k zdraviu človeka. Reichrtová (1996) poukazuje na vzťah ţivotného 

prostredia a zdravia.  

Choroby dýchacej sústavy 
Pri sledovaní príčin úmrtnosti na Slovensku moţno pozorovať, ţe 

tak vo vyspelých krajinách, ako aj u nás dominujú jednoznačne civilizačné 

choroby.                   V roku 2005 zomrelo na Slovensku 53 475 
obyvateľov, z toho 28 151 muţov a 25 324 ţien, pričom viac ako tri 

štvrtiny úmrtí zapríčinili choroby obehovej sústavy s 61,1 % podielom 

z celkového počtu úmrtí a nádory s podielom 24,9 % (tab.č.1). 

 

Tab. č. 1 Najčastejšie príčiny úmrtnosti podľa chorôb na Slovensku v roku 2005  

Príčina úmrtnosti podľa choroby 

Muţi Ţeny Spolu 

abs. % abs. % abs. % 

choroby obehovej sústavy 13 468 46,2 15 663 53,8 29 131 61,1 

nádory 6 944 58,5 4 930 41,5 11 874 24,9 

choroby dýchacej sústavy  1 786 53,4 1 328 46,6 3 114 6,5 

choroby tráviacej sústavy 1 668 59,6 1 117 40,1 2 785 5,8 

GEO Information                                                                                             3 / 2006
___________________________________________________________________

78



 

 

 

choroby ţliaz s vnút. vylučovaním, výţivy a premeny 

látok 331 43,1 437 56,9 768 1,6 

                                                                                    Zdroj: ŠÚ SR, 2005     
Ako tretie v poradí sa umiestnili choroby dýchacej sústavy 

s celkovým počtom  3 114  (5,8 %) zomretých obyvateľov.  

U muţov prevládajú ochorenia na nádory, choroby dýchacej 

sústavy a choroby tráviacej sústavy (graf. č.1), kým choroby obehovej 
sústavy a choroby ţliaz s vnútorným vylučovaním , výţivy a premeny látok 

prevaţujú u ţenskej zloţky populácie. 

         

Graf č. 1 Najčastejšie príčiny úmrtnosti u mužov na 

Slovensku v roku 2005

choroby obehovej sústavy

nádory

choroby dýchacej sústavy 

choroby tráviacej sústavy

choroby žliaz s vnút. vylučovaním, výživy a premeny látok

 
                                                               Zdroj: ŠÚ SR, 2005 
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Graf č.2 Najčastejšie príčiny úmrtnosti u 

žien na Slovensku v roku 2005

choroby obehovej sústavy

nádory

choroby dýchacej sústavy 

choroby tráviacej sústavy

choroby žliaz s vnút. vylučovaním, výživy a premeny látok

 
                                                                            Zdroj: ŠÚ SR, 2005 

Pri sledovaní vnútornej štruktúry jednotlivých chorôb dýchacej 
sústavy vystupujú do popredia tak u muţov (53 %) ako aj u ţien (65 %) 

zápaly pľúc. Ďalšou početne zastúpenou skupinou chorôb sú chronické 

choroby dolných dýchacích ciest. Tieto skončili druhom mieste u muţov 
s 33 % podielom a u ţien s 21 % podielom. 

Výskyt niektorých druhov ochorení veľmi často ovplyvňuje 

narušené ţivotné prostredie, na ktoré má človek značný vplyv.  

Pri priestorovej analýze chorôb dýchacej sústavy na území 
Slovenska podľa pohlavia dochádza k určitým zmenám. U muţov moţno 

pozorovať vytváranie súvislých celkov s maximálnymi hodnotami 

úmrtnosti (81 a viac) v dvoch regiónoch. Prvý región vytvára súvislé 
prepojenie okresov severozápadného Slovenska s okresmi juhovýchodného 

Slovenska. Ďalší sa nachádza v juţnej časti Slovenska – Levice, Krupina, 

Veľký Krtíš (mapa č. 1). 

Úmrtnosť ţien na 100 tis. ţien dosahuje taktieţ najvyššie rozpätie 
(81 a viac), ktoré znázorňuje mapa č. 2. Tieto hodnoty sa vyskytujú 

v piatich okresoch Slovenska ( Košice IV, Roţňava, Ţarnovica, Šaľa, 

Skalica).  
Najvyššia úmrtnosť chorôb dýchacej sústavy na 100 tis. obyv. sa 

vyskytuje v dvoch regiónoch. Prvý tvoria dva okresy Ţilinského kraja – 

Čadca a Bytča nachádzajúce sa v severozápadnej časti Slovenska. Tieto  
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okresy leţia v blízkosti Ostravsko – Karvínskej oblasti, ktorá patrí v Českej 
republike k najviac znečisteným. Znečistené je najmä ovzdušie vplyvom 

jednej z priemyselných činností a to ťaţobným priemyslom, ktorý je pre 

túto oblasť charakteristický. K týmto okresom sa v juţnej časti kraja 
pridáva okres Ruţomberok špecifický svojím papierenským priemyslom 

a jeho najväčším a zároveň najviac znečisťujúcim podnikom Nondi 

Ruţomberok. Celá táto oblasť patrí na Slovensku k extrémne zaťaţeným 
oblastiam. 

Maximálne hodnoty úmrtnosti sa vyskytujú aj v okresoch Brezno 

a Roţňava. V Brezne patrili  v minulosti  k najväčším znečisťovateľom 

ovzdušia ţeleziarne Podbrezová a magnezitové závody v okrese  Roţňava 
produkujúci  škodlivý magnezitový prach majú značný na tieto choroby.  

K týmto okresom sa v rámci Nitrianskeho kraja pripája okres Šaľa, 

kde k najväčším znečisťovateľom ovzdušia  patrí chemický podnik Duslo 
Šaľa (mapa č. 3). Okres Šaľa a jeho okolie patria do veľmi silne zaťaţenej 

oblasti stresovými javmi a zároveň je to oblasť s veľmi silne znečisteným 

ovzduším a to najmä vplyvom priemyselných činností.   

Ostatné oblasti Slovenska dosahujú mozaikovité usporiadanie, 
v ktorom sa prelínajú niţšie hodnoty s vyššími hodnotami úmrtností muţov 

i ţien. 

Škodlivý vplyv znečisteného ovzdušia na zdravotný stav obyvateľstva 
začína tým, ţe pokoţka a sliznice sú vytavené priamemu účinku týchto 

škodlivín. To spôsobuje dráţdenie postihnutých orgánov, hlavne očí, nosa, 

hrdla a respiračného systému a vyvoláva ťaţkosti v ich činnosti a ich 
ochorenie.    
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Mapa č. 1 Úmrtnosť mužov na choroby dýchacej sústavy v roku 2005 v SR S
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Mapa č. 2  Úmrtnosť žien na choroby dýchacej sústavy v SR v roku 2005
S
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Mapa č. 3  Úmrtnosť na choroby dýchacej sústavy v roku 2005 v SR
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Záver:  

Pri priestorovom rozšírení úmrtnosti na choroby 

dýchacej sústavy v jednotlivých okresoch na Slovensku, 

moţno pozorovať prelínanie minimálnych hodnôt 
s maximálnymi hodnotami úmrtnosti. Najvyššia úmrtnosť 

chorôb obehovej sústavy je lokalizovaná v súvislom prepojení 

okresov severného a juhovýchodného Slovenska, ku ktorým sa 
pridávajú okresy v juţnej a západnej časti Slovenska.  

Dôleţitú úlohu v nepriaznivom vývoji zdravotnej 

situácie obyvateľstva Slovenska zohrávajú ekonomické, 
psychosociálne ale aj demografické podmienky. Vo veľkej 

miere na zdravotný stav obyvateľstva vplýva nedostatočná 

vzdelanostná úroveň populácie na vidieku, veľmi nepriaznivá 

zdravotná situácia rómskej minority, vysoký nárast 
nezamestnanosti, nezdravý ţivotný štýl  ale aj mnoho iných 

faktorov. 
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 CESTOVNÝ RUCH A PRÍSTUPY K JEHO HODNOTENIU 
 

Alena Dubcová 
 

Úvod 

 Jedným z charakteristických rysov súčasnej spoločnosti je 

rastúci podiel voľného času a jeho významu pre jednotlivca i celú 

spoločnosť. V posledných desaťročiach, spoločne s rozvojom 

urbanizácie a dominujúcim mestským ńtýlom života, sa voľný čas 

a s ním úzko spätý cestovný ruch a rekreácia stali jednou 

z rozhodujúcich zložiek ľudského života v období postupného 

prechodu k postindustriálnej spoločnosti.  

 Cieľom príspevku je poukázať na možnosti výskumu, ktorý 

cestovný ruch ponúka. Ako ńtruktúru použijeme členenie 

predpokladov cestovného ruchu, formulované Mariotom (1983). 

  

Lokalizačné predpoklady 

 Kategória lokalizačných predpokladov zásadným spôsobom 

určuje miesta uskutočňovania cestovného ruchu a taktiež podmieňuje 

dominantné aktivity cestovného ruchu v území. Zmienený funkčný 

pól cestovného ruchu je v prácach najfrekventovanejńí a to na 

rôznych hierarchických úrovniach. 

 Pre posúdenie vhodnosti jednotlivých zložiek prírodných 

predpokladov a tým uskutočnenie delimitácie územia je najčastejńie 

využívaná bodová metóda, ktorá rozńiruje tradičné analýzy 

potenciálu územia realizované napr. Hasprovou (1999), Hasprovou 

(2000) a Hasprovou s Mihálikovou (2002b).   

Bodovú metódu využil napr. Matczak (1986) pri hodnotení 

rekreačného potenciálu zázemia mesta Lodž. Ako parametre 

hodnotenia využil relatívnu nadmorskú výńku, vodné plochy a dĺžku 

okrajov lesa. Metódu Matczaka doplnil Krogmann (2006a) 

o chránené časti krajiny. Hodnotenie klímy absentuje vzhľadom na 

rozdielne nároky na teplotu letných a zimných aktivít. 
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 Analogickú metódu využili pri hodnotení prírodných 

predpokladov v Obernsee Maier a Menchen (2000) a Hasprová 

(2002b).  

Bodovú metódu je možné aplikovať aj na územie celého ńtátu, 

čoho príkladom  môže byť  Wernera (1985) pre celé územie 

Poľska. 

Kultúrnosprávne predpoklady sú nerozlučnou súčasťou 

životného prostredia, pretože obohacujú jeho úroveň a priaznivo 

pôsobia aj na jeho atraktívnosť. Geneticky sú zviazané s človekom 

a jeho tvorivými aktivitami. 

Ich hodnotenie je v literatúre podstatne skromnejńie, 

Vńeobecné aspekty hodnotenia úlohy a atraktívnosti 

kultúrno-historických objektov pre cestovný ruch načrtli v slovenskej 

geografickej literatúre Mariot (1973) a Mišúnová (1977). 

Vychádzali z osobitostí ich podnetov pre vznik cestovného ruchu 

a určili kritériá, ktoré formujú turistickú atraktívnosť 

kultúrno-historických objektov. Obaja autori sa vńak zhodujú  

v  absencii platných zásad transformácie kultúrno-historickej 

hodnoty kultúrnych pamiatok do roviny ich samotnej turistickej 

atraktívnosti. Zväčńa popisný spôsob ich hodnotenia sa bodovou 

metódou pokúsili ohodnotiť napr. Deja (1980), ktorá použila ako 

kritériá vek architektonických pamiatok,  exteriéry - plońný rozsah  

zdobenia, rovnako aj pri interiéroch. U nás hodnotil architektonické 

pamiatky Krogmann (2006b), za hodnotiace kritériá použil kategóriu 

pamiatky (z evidencie pamiatkového úradu), stav budovy, 

využiteľnosť stavby pre cestovný ruch. 

Súčasťou lokalizačných predpokladov sú aj organizované 

podujatia, ktoré zvyńujú atraktivitu navńtívených miest. Ich 

hodnotenie môže byť založené na stupni propagácie a tým aj určenia 

spádovitosti vidieckych podujatí, ktoré realizoval Scheffel (1993). 

Organizované podujatia, ako súčasť lokalizačných 

predpokladov sú späté s vysokým počtom návńtevníkov, ktorí 

umožňujú výskum spádovitosti navńtíveného mesta. V mieste 

konania podujatia sa vńak často zdržia iba krátku dobu a preto nie sú 

ńtatisticky evidovaní. Východisko ponúkajú práce Hahna (1981), 
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Krogmanna (2000a), ktorí spádovitosť zisťovali na základe sčítania 

poznávacích áut. 

 

Realizačné predpoklady 

 Existenciu a plnú funkčnosť teritoriálnych väzieb medzi 

miestom bydliska a miestom rekreácie umožňujú realizačné 

predpoklady. Až ich pôsobením sa stáva krajina otvorenou 

a plnohodnotnou a tým aj vhodnou pre exploatovanie cestovným 

ruchom.      

 Dominantnou úlohou komunikačných predpokladov je 

zabezpečenie minimálnych časových strát potrebných na prekonanie 

vzdialenosti medzi dvoma funkčnými (relatívne stabilnými) pólmi – 

pólom selektívnych a pólom realizačných predpokladov, t.j. medzi 

miestom trvalého bydliska účastníka cestovného ruchu a 

navńtíveným miestom. Práve preto budú komunikačné predpoklady 

vyjadrovať veľmi intenzívnu priestorovo-časovú dynamiku 

účastníkov cestovného ruchu medzi oboma pólmi. 

 Analýza dopravnej polohy strediska cestovného ruchu je 

realizovaná najčastejńie  verbálnym opisom (poloha v rámci 

dopravnej siete ciest, železníc, vodných ciest, poloha vo vzťahu k 

pohoriam), ako to dokumentujú napr. ńtúdie Thurza (1992), Mariota 

(1995) a Krogmanna (1999a).  Albrecht s Funkom (1994) realizovali 

výskum návńtevnosti skanzenov v Nemecku.        

 Existencia materiálno-technickej základne patrí k významným 

predpokladom rozvoja cestovného ruchu. Zaraďujeme k nim 

ubytovacie, stravovacie, zábavné, dopravné a iné zariadenia. 

Rogalewski (1976) ich  súborne nazýva ako infrańtruktúra 

cestovného ruchu. Mimoriadny význam ubytovacích a taktiež 

stravovacích zariadení viedol k zavedeniu termínu suprańtruktúra, 

ktorý zmienené dva typy zlučuje (Kaspar, 1995). 

Zo súboru materiálno-technického zabezpečenia majú pre 

cestovný ruch najväčńí význam ubytovacie zariadenia.  

Mimoriadnu úlohu pre podrobné ńtúdium ubytovacích 

zariadení zohráva zber ńtatistického materiálu. Jednotlivé ubytovacie 

zariadenia odovzdávajú o svojich výkonoch ńtvrťročné výkazy  
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Ńtatistickému úradu SR, ktorý zverejňuje údaje za okresy, resp. za  

jednotlivé krajské mestá. Bežne dostupné sú údaje o počte 

ubytovacích zariadení, o počte lôžok, počte návńtevníkov a o počtoch 

prenocovaní a tým aj o priemernej dĺžke pobytu.  

Prostredníctvom vyńńie menovaných ukazovateľov je možné 

realizovať analýzu postavenia sledovaného územia v ńirńích 

priestorových vzťahoch prostredníctvom porovnávacej metódy 

výkonov ubytovacích zariadení Scholz a i. (1981), resp. je možné 

analyzovať návńtevnosť jednotlivých ubytovacích zariadení 

(Krogmann, 2001).   

Takto zameranú analýzu je možné doplniť v zmysle prác 

Liszewského (1991), Janczakovej (1994) a Krogmanna (1999b) o 

tzv. Baretje - Defertov index. Zmienený index má tvar:  

 

100
P

L
T          

 

kde: T - Baretje - Defertov index 

      L – počet lôžok 

      P – počet obyvateľov v sledovanej oblasti 

 

Z hľadiska syntetického hodnotenia infrańtruktúry CR môže 

byť práca Pulpitlovej (2001), ktorá využila metodiku indexu 

Kamińského z roku 1971 v tvare: 

 

c
Wjn

Wjk
Wc            

 

kde:  k - počet druhov zariadení v danej obci 

  n - počet vńetkých druhov zariadení v skúmanom 

regióne 

  c - index 100  

  WJ- bodová váha jednotlivých zariadení 

  Wc - index centrality 
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Použitie uvedeného indexu umožňuje kvantitatívne vyjadriť 

stupeň centrality sídla a jeho postavenie z hľadiska vybavenosti 

zariadeniami infrańtruktúry cestovného ruchu. 

 

Selektívne predpoklady 

Selektívne predpoklady dokumentujú podľa Mariota (1983) 

spôsobilosť spoločnosti zúčastniť  sa  na  cestovnom ruchu,  t.j.  

určujú  veľkosť  a  charakter dopytu po  turizme.  

Práve selektívne predpoklady zaznamenali po spoločenských 

zmenách v roku 1989 transformáciu, ktorej výsledkom bolo 

posilnenie významu sociologických predpokladov v ich ńtruktúre 

v zmysle členenia Mariota (1983). Selektívne predpoklady vyžadujú 

z tohto dôvodu iný pohľad, ako ponúkla inak pregnantná práca 

Mariota (1983). Ich analýza sa realizuje v súčasnej dobe veľmi často 

prostredníctvom percepcie. Dokumentujú to napr. práce Krogmanna 

(2000b, 2006c), Oremusovej (2006) a Čuku, (1992). Podnetná sú 

nemecké práce Steinbacha (1983) a Lampiga (1994). 

Znalosť selektívnych predpokladov je dôležitá pre poznanie 

podmienok, v ktorých, resp. s ktorými účastníci cestovného ruchu 

žijú v mieste trvalého pobytu. Získané poznatky môžu prispieť 

výraznou mierou k odhadu nárokov obyvateľstva na CR, resp. 

možností jeho participácie na rekreačných aktivitách. V konečnom 

dôsledku majú význam aj pre regionálny rozvoj (napr. podpora 

zamestnanosti).   

 

Hodnotenie cestovného ruchu prostredníctvom modelov 

 V modeloch  prebieha proces myńlienkového abstrahovania 

smerujúci  k jednoduchému napodobneniu reality. Je využívané 

prakticky vńetkými vednými disciplínami, lebo umožňuje redukovať 

takmer nekonečné množstvo parametrov priestorových systémov na 

vedecky zvládnuteľné množstvo. 

 Modely môžu vyjadrovať aj vzťahy cestovného ruchu v 

konkrétnom území so svojimi vlastnými ńpecifikami. 

  Mariot (1995)  tak vyjadril na konkrétnom území 

symbolické grafické modely  priestorových vzťahov CR na príklade 
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Vysokých Tatier. Ako základné parametre pre tvorbu modelu 

využíva vzťahy centrum – periféria, gravitácia, ńtruktúra, os, 

existencia bariér atď. Zachytáva a ńtuduje dynamické procesy 

súvisiace s konkrétnou situáciou v ńtudovanom území. Modely 

v jeho chápaní nie sú zjednoduńené schémy máp, ale naopak 

odhaľujú základné ńtruktúry priestoru logickou formou.  

 Bučeková (1999) prostredníctvom symbolického modelu 

stacionárneho charakteru, ktorý nie je takisto ako v prípade Mariota 

mapou, vyjadruje priestorovú diferenciáciu a lokalizáciu ubytovacích 

zariadení hotelového typu na území mesta Bratislava. Ako základné 

parametre pre vytvorenie modelu využila lokalizáciu ubytovacích 

zariadení podľa funkčnej priestorovej ńtruktúry mesta a taktiež 

vzhľadom  na siete prechádzajúce mestom (hlavné cestné ťahy a 

rieka Dunaj). 

V podobnom zmysle sú aj práce Krogmanna (2000c, 2005a), 

zamerané na cestovný ruch mesta Nitra, resp. ńpecifickom 

pohraničnom turizme miest Komárno-Komárom 

a Ńtúrovo-Esztergom (Krogmann, 2005c). Vo vńetkých prípadoch 

autor ako majoritné parametre pre konńtrukciu modelov využil formy 

cestovného ruchu a ich význam.   

Modely využil Krogmann (2005b, 2005d) taktiež pri opise 

turizmu v Nitrianskom kraji, ich fundamentom bola sezónnosť 

turizmu, resp. dopravné vzťahy územia. 

Čuka s Zimmermannom (1999) prostredníctvom verbálnych 

modelov realizujú komparáciu činnosti cestovného ruchu v mestách 

Graz a Banská Bystrica. Modely v ich chápaní majú cieľ naznačiť 

pozitívne prvky cestovného ruchu v rakúskom meste a ich možnú 

aplikáciu v prostredí Banskej Bystrici. Ako parametre využívajú 

lokalizačné predpoklady, v rámci ktorých bližńie analyzujú 

kultúrnohistorický a vedeckovýskumný charakter oboch miest. 

Deskripcia realizačných predpokladov je založená na charakteristike 

ńpecifík dopravnej polohy aj vzhľadom na ńirńie zázemie a na 

sledovaní ńtruktúry ubytovacích zariadení a ich výkonov. Na základe 

komparácie lokalizačných a realizačných predpokladov autori 
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vymedzujú formy cestovného ruchu, pre mestá spoločné, resp. formy 

aplikovateľné aj v prípade Banskej Bystrice.   

Modelovanie v cestovnom ruchu má pomerne sľubné perspektívy - 

vzhľadom na zložitosť vzťahov, ktoré súvisia s premiestňovaním 

obyvateľstva.   

 

Záver 

 Cestovný ruch ako zložitý systém, ako sme v tomto príspevku 

dokumentovali je možné ńtudovať z viacerých perspektív. Najmä 

v súčasnom období, sú možnosti ńtúdia cestovného ruchu oveľa 

ńirńie. V minulosti boli práce zamerané najmä na hodnotenie 

prírodného potenciálu, súčasná, trhovo podmienená doba výrazným 

spôsobom otvára možnosti aj výskumu selektívnych predpokladov, 

resp. percepcie.    
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