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NEZAMESTNANOSŤ AKO INDIKÁTOR KVALITY ŽIVOTA 

(NA PRÍKLADE OBVODU ŠTÚROVO) 
 

Peter Bacsó, Alena Dubcová 
 
Abstract 
Unemployment is a multidimensional problem in every community or 
country. It has a social, economical, regional, ethno cultural or 
generation particularities. Unemployment has a relation with the 
psychological and health aspects. The level of quality of life depends 
on mentioned factors and also on individual aspects of 
unemployment.  
Keywords: social aspect, unemployment, quality of life indicator, 
Štúrovo division  

 
Úvod 

Kvalita života je produkt vzájomného pôsobenia medzi sociálnymi, 
zdravotnými, ekonomickými a environmentálnymi podmienkami, 
ktoré vplývajú na ľudský a sociálny rozvoj (Massam, 2002). 
Môžeme ju posudzovať na základe širokého spektra oblastí 
(aspektov) a ich indikátorov, medzi ktoré patrí i nezamestnanosť.  

 
Teoreticko – metodické východiská 

Záujem o kvalitu života má korene v dávnej minulosti, ale podľa 
Vaďurovej a Mühlpachra (2005) prvým autorom, ktorý v roku 1920 
použil tento termín  bol Arthur C. Pigou. Pojem sa objavil v jeho 
práci „The Economics of welfare”, ktorá sa zaoberala ekonomickým 
a sociálnym zabezpečením. Tokárová (2002) za prvého autora, ktorý 
použil pojem kvalita života, považuje amerického ekonóma 
a sociológa J. K. Galbraitha. Tento autor podľa nej pojem zaviedol 
v roku 1958 v práci „The Affluent Society”. Andráško (2005) 
v súlade s Schuesslerom a Fisherom (1985) konštatuje, že samotný 
pojem „kvalita života” sa v zozname termínov (ako index term) po 
prvý krát objavil v odbornom časopise Sociological abstracts až 
v roku 1979.  

Kvalita života predstavuje niečo, čo prekračuje čisto materiálne 
potreby, ktoré je možné uspokojovať prostredníctvom niektorých 
tovarov a služieb. Kvalita života sa teda vzťahuje aj 
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k postmateriálnym (nemateriálnym) hodnotám (Ira, 2003). Szalai 
(1980, in Ira, 2003) pod pojmom kvalita života si predstavuje stupeň 
výnimočnosti a uspokojivého charakteru života, osobný existenčný 
stav, zdravie, stav pohody. Spokojnosť so životom je podľa neho 
určovaná na jednej strane exogénnymi (objektívnymi) 
skutočnosťami a faktormi a na druhej strane endogénnym 
(subjektívnymi) vnímaním a hodnotením týchto faktorov (van Kamp 
a i., 2003). Medzi exogénne, čiže objektívne faktory zaraďujeme 
i nezamestnanosť. 

Nezamestnanosť predstavuje významný ekonomický indikátor, ale 
popri tom do veľkej miery indikuje sociálnu situáciu na určitom 
území (Kramáreková, 2007, Kramáreková, Dubcová, 2005). Je 
jedným z faktorov znižujúcich kvalitu života, negatívne pôsobí i na 
zdravotný stav človeka (Lázár, 2006). Nezamestnanosť negatívne 
vplýva na sebahodnotenie človeka, môže viesť k nezdravým formám 
správania sa (depresia, alkoholizmus a pod.) najmä u dlhodobo 
nezamestnaného. Väčšinou je indikátorom chudoby (Veselovský, 
2007). 

Nezamestnanosť ako traumatizujúci prvok spoločnosti, má nielen 
ekonomický či sociálny rozmer, ale i regionálne, etnokultúrne 
i generačné špecifiká (Paukovič, 2002).  

Cieľom príspevku je poukázať na nezamestnanosť ako významný 
indikátor kvality života na príklade obvodu Štúrovo, ktorý 
predstavuje jeden z typických vidieckych regiónov Slovenska. 
V rámci tohto príspevku nezamestnanosť budeme sledovať na 
základe jej dvoch základných atribútov, ktorými sú intenzita 
a štruktúra. Samotnými indikátormi, ktorých bolo 5, sú intenzita 
nezamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť, veková štruktúra 
nezamestnaných,stupeň vzdelania nezamestnaných a predchádzajúce 
zamestnanie nezamestnaných.  

Základné údaje o počte a štruktúre evidovaných nezamestnaných 
(EN) vychádzajú z Interných materiálov pracoviska Štatistického 
úradu SR v Nitre. Pri jednotlivých ukazovateľoch sa do úvahy brali 
priemerné hodnoty za obdobie 2000 - 2005.  

Na štatistické spracovanie konkrétnych hodnôt jednotlivých 
ukazovateľov sme použili nasledovný matematický vzťah (Potůček 
a i., 2002): 
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Ixi = (Xmax – Xi) / (Xmax – Xmin), keď sa s rastúcou hodnotou 
indikátoru Xi kvalita života znižuje 

 
pričom Xmax a Xmin sú maximálne a minimálne hodnoty zo štatistického súboru dát 
daného indikátora, Xi je hodnota pre ktorú sa vypočítava index. 
 

Vyššie uvedeným spôsobom konkrétne hodnoty indikátorov boli 
pretransformované do podoby indexov. Z čiastkových indexov 
kvality života (IKŽ) jednotlivých ukazovateľov sa aritmetickým 
priemerom vypočítal tzv. agregovaný IKŽ (AIKŽ) pre 
nezamestnanosť pre jednotlivé obce obvodu Štúrovo. IKŽ môže 
nadobudnúť hodnotu v rozpätí 0 – 1. Čím má väčšiu hodnotu, tým je 
to pre danú územnú jednotku pozitívnejšie.  
 
Vymedzenie územia 

Územný obvod obvodného úradu v Štúrove zaberá južnú časť 
okresu Nové Zámky. Má rozlohu 443 km2, čo predstavuje 33 % 
celkovej rozlohy tohto okresu. Študované územie je z hľadiska 
sídelnej štruktúry tvorené 22 vidieckymi obcami a jedným mestom. 
V týchto sídlach obvodu k 31.12.2005 žilo 32 420 obyvateľov, čo 
predstavuje 21,9 % z celkového počtu obyvateľov okresu Nové 
Zámky. Väčšina obyvateľstva, t.j. 65,7 % (21 298) žije vo 
vidieckych sídlach. Stupeň urbanizácie je nižší (34,3 %) ako okresný 
(42,6 %) i celoslovenský priemer (55,4 %). Z vidieckych sídiel 
najviac obyvateľov koncentruje Svodín   (2 634) a najmenej obec 
Pavlová (274). Hustota obyvateľstva v obvode predstavuje len 73 
obyvateľov na km2, čo je značne pod okresným (114 obyv./km2), 
krajským (112 obyv./km2), ale aj celoslovenským priemerom (110 
obyv./km2). Vyššia koncentrácia obyvateľstva je v meste Štúrovo, 
kde hustota predstavuje 847 obyvateľov na km2. Nad priemerom 
obvodu je ešte obec Gbelce (85 obyv./km2). Najmenšou hustotou sa 
vyznačuje obec Šarkan (26 obyv./km2). 

 
Vybrané ukazovatele nezamestnanosti 
 
Intenzita nezamestnanosti  
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Územie obvodu Štúrovo z hľadiska ekonomických ukazovateľov  
sa vyznačuje určitými špecifikami, ktoré vyplývajú najmä z jeho 
polohy. Študované územie je súčasťou najvýznamnejšej 
poľnohospodárskej oblasti Slovenska. Do roku 1989 v štruktúre 
zamestnanosti silne dominovalo poľnohospodárstvo, ktoré aj 
v súčasnosti zohráva významnú úlohu v hospodárstve regiónu. 
O tom svedčí aj pomerne vysoký podiel (9 %) ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva pracujúcich v tomto sektore. Na sociálno – 
ekonomickú pozíciu regiónu vplýva aj jeho pohraničná poloha. 
Významné priemyselné centrá v Maďarsku, ako napr. Esztergom, 
Dorog, Komárom atď., ponúkajú dostatok pracovných príležitostí aj 
pre obyvateľov obvodu Štúrovo. Táto skutočnosť sa do veľkej miery 
podieľa na znižovaní nezamestnanosti, a to najmä po roku 2001, keď 
bol otvorený most Mária – Valéria medzi mestami Štúrovo 
a Esztergom. Napriek týmto pozitívam, obvod Štúrovo je v rámci 
okresu Nové Zámky i Nitrianskeho kraja marginálnym územím.  

Intenzitu nezamestnanosti sme definovali ako podiel EN 
z celkového počtu obyvateľov v produktívnom veku. Jej priemerná 
hodnota na úrovni obvodu za obdobie 2000 – 2005 predstavovala 
23,3. To znamená, že v produktívnej zložke obyvateľstva každý 
piaty nemá zamestnanie. Je to veľmi negatívny stav, ktorý je 
zhoršený aj postavením obvodu v rámci okresu Nové Zámky, keďže  
na jeho úrovni sa hodnota intenzity nezamestnanosti pohybuje len 
okolo 16. Ďalším negatívom je, že všetky obce obvodu prevyšujú 
túto hodnotu. Z 23 obcí väčšiu intenzitu nezamestnanosti ako je 
obvodný priemer celkovo malo až 20. Najviac EN na 100 
obyvateľov v produktívnom veku, t.j. 39,5 pripadá v obci Sikenička. 
Väčšiu hodnotu ako 35 vykazujú ešte ďalšie dve obce, ktorými sú 
Malé Kosihy a Malá nad Hronom. Sú to najmenšie obce územia. 
Najnižšia hodnota je pochopiteľne v meste Štúrovo, kde zo 100 
obyvateľov v produktívnom veku „len” 17 je nezamestnaných. 
Blízko k tejto hodnote má aj v jeho blízkosti sa nachádzajúca Nána 
(18,6), ktorá do roku 1990 bola súčasťou mesta Štúrovo. Keď 
intenzitu nezamestnanosti sledujeme len vo vidieckych obciach, tak 
môžeme konštatovať, že na úrovni vidieckych obcí jej hodnota 
predstavuje až 27. Znižovanie nezamestnanosti resp. rozvoj vidieckej 
zamestnanosti je priestorovo nerovnomerný, dynamickejší rozvoj je 
najmä v suburbanizačných zónach (Buchta, 2007). Takýto trend sa 
už v prípade obvodu prejavuje.  
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Dlhodobá nezamestnanosť 

Kvalita života je ovplyvnená najmä dĺžkou nezamestnanosti. Za 
dlhodobo nezamestnaného považujeme takého, ktorý v evidencii 
úradu práce je už viac ako 12 mesiacov. Nezamestnaný stráca vzťah 
k práci i motiváciu pri jej hľadaní. Vo väčšine prípadov to znamená, 
že nezamestnaný nedokáže vyhovieť novým očakávaniam a trendom 
trhu práce, nastáva jeho sociálna i ekonomická marginalizácia 
v rámci užšej alebo celej spoločnosti a pod. Z toho vyplývajúc 
u takýchto ľudí často dochádza k zhoršovaniu kvality života. Čím 
dlhšia je doba strávená bez práce, tým viacej môžeme očakávať 
zhoršovanie kvality života nezamestnaných. 

V obvode Štúrovo podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovej 
nezamestnanosti dosahuje až 55,8 %. Túto hodnotu z 23 obcí 
prevyšuje až 11. Menej priaznivé je to, že obvod o 5,5 % prevyšuje 
úroveň okresu Nové Zámky. Najväčšie zastúpenie dlhodobo 
nezamestnaných je v stredne veľkých obciach, a to Bíňa a Kamenín. 
V obidvoch prípadoch hodnoty prevyšujú 65 %. Vysoké hodnoty 
vykazujú aj ďalšie obce ako Malé Kosihy (64,5 %), Obid (62,1 %), 
Sikenička (60 %), Malá nad Hronom (59 %) a Gbelce (58,6 %). 
Mesto Štúrovo s hodnotou 53,7 % je mierne pod priemerom obvodu. 
Zaujímavé, že nízke hodnoty pripadajú výlučne len na malé obce 
obvodu. Najnižšiu hodnotu vykazuje obec Šarkan, a to 38 %. 
Ďalšími obcami s nízkymi hodnotami sú napr. Ľubá (42,3 %), Nová 
Vieska (42,7 %) a Pavlová (45,7 %). Je to spôsobené najmä 
priaznivejšou vekovou a vzdelanostnou štruktúrou nezamestnaných 
resp. väčšou mierou ekonomickej aktivity.  

 
Veková štruktúra nezamestnaných 
Ďalším dôležitým ukazovateľom je veková štruktúra 

nezamestnaných, pri ktorom sme konkrétne sledovali podiel  vekovej 
kategórie 50 a viac rokov z celkového počtu EN.  

Podiely tejto vekovej kategórie sa pohybujú v rozpätí od 14,2 do 
25,2 %. Priemerná hodnota obvodu pritom predstavuje 20,7 %, čo je 
len o 0,6 % viac ako v celom okrese Nové Zámky. Najviac 
nezamestnaných vo veku 50 a viac rokov sme zistili v obci 
Sikenička, kde každého štvrtého nezamestnaného možno zaradiť do 
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tejto kategórie. Vysoké hodnoty vykázali aj ďalšie malé obce ako 
napr. Malé Kosihy (24 %), Ľubá (23,9 %) a Belá (23,1 %), ale aj 
samotné mesto Štúrovo, kde približne každý piaty nezamestnaný má 
už 50 a viac rokov. Blízko k priemernej hodnote obvodu boli obce 
napr. Nová Vieska (21,2 %), Mužla (20,8 %) a Leľa (20,7 %). 
Najmenší podiel je v obci Kamenica nad Hronom (14,2 %), pričom 
podobne ako táto obec, podpriemernou hodnotou sa vyznačuje ešte 8 
obcí obvodu.  

 
Stupeň vzdelania nezamestnaných 

Pri štruktúre evidovaných nezamestnaných je dôležitým 
ukazovateľom aj ich vzdelanostná úroveň. Dôvodom je vysoký 
význam tohto ukazovateľa pri hľadaní práce. V najmenej priaznivej 
situácii je nezamestnaný, ktorý má nízky stupeň vzdelania a takto je 
často odkázaný na ťažšiu, nízko hodnotenú fyzickú prácu. Preto sme 
sa zameriavali práve na túto skupinu nezamestnaných 

Na úrovni obvodu až 1/3 nezamestnaných má len základné 
vzdelanie. Túto nepriaznivú hodnotu prevyšuje až 16 obcí obvodu. 
Priemer okresu Nové Zámky predstavuje o 2,5 % nižšiu hodnotu ako 
je priemerné zastúpenie nezamestnaných so základným vzdelaním na 
úrovni obvodu. Do skupiny s najnižším zastúpením nezamestnaných 
so základným vzdelaním patria štyri obce, a to Salka (22,9 %), 
Štúrovo (23,2 %), Nána (24,6 %) a Belá (25,5 %). V týchto obciach 
len pätina resp. štvrtina nezamestnaných má základoškolské 
vzdelanie. Veľmi negatívnym javom je, že v obvode sú obce kde 
podiel nezamestnaných so základným vzdelaním dosahuje hodnoty 
blízko k 50 %. Konkrétne sú to Bruty (47,8 %), Kamenín (47,7 %), 
Kamenica nad Hronom (47,3 %) a Bajtava (46,5 %).   

 
Predchádzajúce zamestnanie nezamestnaných 

V prípade tohto ukazovateľa sme nezamestnaných sledovali podľa 
ich predchádzajúceho zamestnania. Zameriavali sme sa na osoby bez 
pracovného zaradenia a pomocných a nekvalifikovaných 
pracovníkov (podľa KZAM - klasifikácia zamestnaní ide o triedy 
„A” a „9”). Do tejto kategórie zaraďujeme väčšinou dlhodobo 
nezamestnaných a nezamestnaných s nižším stupňom vzdelania.  

Až 70,6 % všetkých evidovaných nezamestnaných obvodu nemá 
pracovné zaradenie alebo je len pomocnou resp. nekvalifikovanou 
pracovnou silou. Tento negatívny stav platí aj pre celý okres Nové 
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Zámky, kde tento podiel predstavuje 67,8 %. Môžeme vymedziť dve 
oblasti koncentrácie obcí s vysokými resp. najvyššími hodnotami. 
V prvej, ktorú tvorí pás tiahnuci sa od obce Svodín až po obec 
Mužla, sa nachádzajú dve obce s najväčším podielom 
nezamestnaných tried KZAM „A” a „9”. Jedná sa o malé obce 
Šarkan a Belá, v ktorých podiel nezamestnaných v daných triedach 
prevyšuje až 80 %. Druhá oblasť je vo východnej časti obvodu, 
tvoria ju obce Leľa (78,1 %), Kamenica nad Hronom (77,6 %) 
a Bajtava (77,1 %). Obce v ktorých podiel nepresiahli hranicu 70 %, 
predstavujú obce s najnižšími hodnotami podielov sledovaných tried 
KZAM. Sem patria obce Nána, Nová Vieska, Salka a mesto Štúrovo, 
kde podiel evidovaných nezamestnaných v triedach „A” a „9” 
predstavuje len 60,9 %. 

 
Agregovaný index kvality života 

Syntézu všetkých ukazovateľov predstavuje agregovaný index 
kvality života pre oblasť nezamestnanosti (obr. č. 1). Hodnoty tohto 
indexu sa pohybujú v rozpätí 0,174 – 0,739, pričom poukazujú na 
nízku i vysokú úroveň kvality života z hľadiska nezamestnanosti. 
Najväčšou hodnotou indexu sa vyznačuje mesto Štúrovo (0,739), kde 
hodnoty jednotlivých ukazovateľov boli veľmi nízke. Podobne veľmi 
priaznivá situácia je v ďalších dvoch obciach, a to Nána (0,728) 
a Nová Vieska (0,712). Naopak, nízke resp. veľmi nízke hodnoty 
AIKŽ pre nezamestnanosť dosiahli obce Obid (0,381), Bajtava 
(0,373), Mužla (0,367), Bíňa (0,357) resp. Kamenín (0,222), 
Sikenička (0,216) a Malé Kosihy (0,174).    

 
Záver 

Kvalita života je multidimenzionálny koncept. Jej meranie 
prebieha pomocou  vopred zvolených indikátorov. Jedným z nich je 
aj nezamestnanosť, ktorej negatívny vplyv na kvalitu života je 
nepopierateľný. Tento vplyv sa prejavuje nielen pri sociálnom či 
ekonomickom postavení človeka, ale značne vplýva aj na  psychickú 
i fyzickú kondíciu nezamestnaných. 

Z hľadiska sledovaných ukazovateľov, situácia v obvode nie je 
priaznivá. Obvod Štúrovo pri každom ukazovatele nezamestnanosti 
prevyšuje hodnotu okresu Nové Zámky, ktorého je súčasťou. 
V rámci študovaného územia najpriaznivejšie hodnoty dosiahlo 
mesto Štúrovo spolu so skupinou stredne veľkých obcí (Nána, Nová 
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Vieska, Salka). Pozitívom je dobré postavenie niektorých malých 
obcí, ako napr. Šarkan, Belá a Pavlová. Najmenšie hodnoty indexu 
majú obce v severnej resp. severovýchodnej časti obvodu. 

Zisťovanie úrovne kvality života len na základe jedného jeho 
aspektu nie je možné. Našim cieľom bol poukázať na čiastkový 
problém výskumu kvality života v obvode Štúrovo, ktorý je súčasťou 
komplexného, širšie koncipovaného výskumu. 
 
 
Obr. č.1 – Územná diferenciácia indexu kvality života pre 
nezamestnanosť (2000-2005) 

 

 
 
Tento príspevok vznikol v rámci projektu VIII/2008/FPV – Demografický 
aspekt kvality a udržateľnosti života v obvode Štúrovo 
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UNEMPLOYMENT AS AN QUALITY OF LIFE 
INDICATOR (IN ŠTÚROVO WARD) 

 
Resumé 

Quality of life is relatively complex phenomenon. Therefore, 
research of quality of life includes some indicators. One of quality of 
life research indicator is the unemployment. Within the frame of this 
aspect, we examined the chosen indicators of unemployment. 

Determination of quality of life level only by the unemployment is 
impossible. For this mission we need a larger scale of aspects and 
their indicators. Our goal was to solve the partial problem, which is 
the part of complex quality of life research in Štúrovo ward. 
 
 
Fig. 1 – Spatial differentiation of quality of life index for 
unemployment (2000-2005) 
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ZMENY VYUŽITIA ZEME NÍŽINNEJ  
POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINY  

NA PRÍKLADE OBCE NOVÉ  SADY (1782-2002) 
 

Martin Boltižiar, Peter Chrastina  
 
Úvod 

Sprašové pahorkatiny Z Slovenska boli oddávna priestorom, ktorý 
umožňoval rozvoj antropogénnych aktivít, predovšetkým agrárnej 
ekonomiky. Toto konštatovanie sa vzťahuje i na obec Nové Sady 
v povodí Radošinky.  

Poľnohospodárske využívanie krajiny znamená vždy jej určitú 
destabilizáciu. V podmienkach Slovenska daný jav možno sledovať 
predovšetkým na nížinách, ktoré patria medzi najhustejšie zaľudnené 
oblasti štátu. Vyššie uvedené činitele sa odrážajú vo vývine 
a vlastnostiach kultúrnej krajiny obce Nové Sady. V súlade 
s Olahom (2003) si možno položiť otázku: „dá sa poučiť z chýb, 
resp. úspechov našich predkov pri využívaní krajiny?“ Štúdium 
historických aspektov využitia zeme (angl. historical land use) 
skúmaného územia je jednou z ciest, ktoré nás môžu priviesť 
k hľadanej odpovedi.  
 
 
Poloha a vymedzenie územia 

Nové Sady ležia na Z Slovensku, presnejšie v SZ časti 
Nitrianskeho kraja. Kataster obce susedí na V s chotárom Šurianok, 
na Z s Dolným Trhovišťom a Pastuchovom. Zo S ho obklopuje 
katastrálne územie Malého Zálužia, na J a JZ chotár Zbehov 
a Lukáčoviec (mapa 1). Skúmané územie má výmeru približne 2 513 
ha.  

Vzhľadom na hierarchické usporiadanie krajinných jednotiek 
(Mazúr, Lukniš, 1980, s. 54-55) sa kataster nachádza v Podunajskej 
nížine – celok Podunajská pahorkatina, konkrétne v podcelku 
Nitrianska pahorkatina, kde figuruje v rámci oddielu Bojnianska 
pahorkatina.  
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Mapa 1.  Katastrálne územie Nových Sadov 
 
Metodika výskumu 

Metodický postup v zmysle poznania historického land use územia 
s dôrazom na vývoj kultúrnej krajiny tvorili nasledovné kroky 
(Chrastina, 2005, s. 44-45, Chrastina, Boltižiar, 2006, s. 176-178): 
1. Účelová analýza fyzickogeografickej (geoekologickej) štruktúry 

miestnej krajiny: 
■ predstavuje fenomén ponuky prírodného prostredia pre poznanie 
fyzického a duchovného rozmeru reakcií človeka pri jeho 
exploatácii. Človek zo skúsenosti (vlastnej i svojich predkov) 
poznal vlastnosti fyzickogeografických prvkov krajiny, 
prispôsoboval sa im prostredníctvom diferencovaného využitia 
zeme (orná pôda, vinice a i.), ktoré implikuje spektrum 
konkrétnych tried land use.  
 Hlavnými metódami bolo štúdium literatúry a terénny výskum 
(odber vzoriek hlavných litotypov, realizácia pôdnych sond, 
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mapovanie biotopov, zhotovenie fotodokumentácie, rozhovory s 
informátormi). 

 
2. Komparatívna analýza: 
   ■ mapových výstupov (1782 – I. vojenské mapovanie, 1839 – II. 

vojenské mapovanie, 1987 – súbor Základných máp ČSSR, );  
leteckých snímok z r. 2002. 
Digitálne verzie starých máp/leteckých snímok boli prevedené do 
prostredia GIS (ArcView 3.3, ArcGIS 8.3 geografických 
informačných systémov), georeferencované, doplnené o líniové 
vrstvy vodných tokov1 a interpretované do tried využitia zeme. 
Takto vzniknuté veľkomierkové tematické mapy (1 : 25 000) 
ukazujú Využitie zeme (land-use) modelového územia 
v konkrétnom časovom horizonte s možnosťou vzájomného 
porovnania kultúrnokrajinných vrstiev (bližšie: Pucherová, 2004, 
Petrovič, 2005, Mišovičová, 2007, Michaeli et al. 2008, Šolcová, 
2008). 

3. Multitemporálnu analýzu ako východisko k poznaniu historického 
land use územia tvorili dve fázy.  

 Prvá pozostávala zo štúdia dynamiky využitia zeme 
v počítačovom prostredí softvérového produktu ArcView GIS 3.3. 
Jeho hodnotenie vychádza z pozorovania plošných relácií tried 
land use v konkrétnych časových  horizontoch (1782, 1839, 1987, 
2002) a následného štatistického spracovania (numerická 
a grafická analýza). 

Kombináciou výsledkov terénneho výskumu a zistení prvej fázy 
multitemporálnej analýzy sme v druhom kroku načrtli hlavné axiómy 
vývoja kultúrnej krajiny územia Nových Sadov od najstarších čias 
po súčasnosť (s dôrazom na jej vývoj po r. 1782).  
 
Účelová analýza fyzickogeografickej (geoekologickej)  štruktúry 
miestnej krajiny 

V nasledovných statiach rozoberáme prvky fyzickogeografickej 
štruktúry miestnej krajiny z hľadiska ich potenciálu pre využitie 
človekom.  

                                                 
1 o mapách I. a II. vojenského mapovania, ich prevode do GIS 
a interpretácii pozri napr. Brůna – Buchta – Uhlířová (2002)  
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■ Horninová skladba územia je pomerne jednotvárna. Podľa Pristaša 
et al. (2000a, b) väčšinu katastra pokrývajú spraše a sprašové hliny 
s hrúbkou 5 až 10 m, ktoré ležia na starších horninách. Eolické 
sedimenty ležia aj na piesčitých štrkoch terás Radošinky. Nivy 
potokov tvoria hlinité a hlinitopiesčité usadeniny. Lokálne (oblasť 
Cerovín, Kotrbála, Z okraj Nových Sadov) sa pod sprašami 
nachádzajú štrky, piesky a pestré íly volkovského súvrstvia.  

Z jednotlivých litotypov mali pre obyvateľstvo najväčší význam 
spraše a sprašové hliny. Používali sa pri stavebnej technike nabíjania 
alebo ako tehliarska surovina (obrázok 1). Piesky volkovského 
súvrstvia v zázemí Kotrbála a Cerovín boli zasa vhodné na výrobu 
malty.  

 
Obr. 1. Obnažené steny domu v Sile ukazujú, že spraše a sprašové 
hliny sa používali na budovanie obytných objektov. Pri ľudovej 
architektúre sa technika nabíjania udržala do začiatku 20. storočia, 
kedy ju nahradili modernejšie postupy z nepálenej tehly. Foto: P. 
Chrastina (8.6.2006). 
 
■ Georeliéf určuje základné trendy využitia zeme v katastri Nových 
Sadov. V zmysle Mazúra (1980, s. 50-51), resp. Mazúra, Činčuru 
a Kvitkoviča (1980, s. 46-47) základným typom georeliéfu v chotári 
obce je reliéf nížinných pahorkatín, konkrétne proluviálno-eolická 
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pahorkatina. Je pretkaná úvalinami a úvalinovými dolinami 
Radošinky a Kotrbálskeho potoka (obrázok 2).  
 

 
Obr. 2. Úvalinová dolina Kotrbálskeho potoka v SZ časti chotára 
Nových Sadov. Mierny sklon svahov pahorkatiny, nížinná klíma 
a úrodné hnedozeme vytvárajú vhodné prostredie pre intenzívne 
poľnohospodárstvo. Osada Kotrbál leží v závetrí na dne depresie; jej 
bázu pokrývajú antropicky ovplyvnené vŕbovo-topoľové spoločenstvá 
asociácie Salici-Populetum.  Foto: P. Chrastina (8.6.2006). 

 
Nadmorské výšky tu varírujú v rozmedzí 149 až 220 m. Dlhodobo 

záujem človeka o daný typ georeliéfu ovplyvňovala relatívne nízka 
dynamika svahov a v prípade viníc tiež výhodná (J – JZ) expozícia 
terénu. Už osada Kurt (ležala na mieste Nových Sadov) založená 
začiatkom 13. storočia využívala záveternú polohu a mierny sklon 
(do 2o) pomerne širokého dna úvalinovej doliny Radošinky. Vodné 
toky, ktoré pretekajú dná takýchto zníženín často meandrujú, pričom 
až do polovice minulého storočia vytvárali zamokrené nivy 
s trvalými trávnymi porastmi. 

Napriek nízkemu sklonu väčšiny svahov (max. 5o) georeliéf 
obohacujú výmole – dedičstvo nevhodných zásahov človeka do 
poľnohospodárskej krajiny v minulosti i súčasnosti; lemujú najmä 
poľné cesty nevhodne založené po spádnici (Stankoviansky, 2003). 

Väčšia geomorfologická odolnosť hornín volkovského súvrstvia sa 
v území nápadne prejavuje terénnymi vyvýšeninami; boli osídlené už 
v praveku a ich dominantnú pozíciu v miestnej krajine vyznačujú 
sakrálne stavby (obrázok 3).  

Kataster Nových Sadov v severojužnom smere pretína úvalinová 
dolina Radošinky (sleduje tektonickú líniu). Na jej dne a priľahlých 
partiách sa vyvinul systém terás a niva so šírkou do 1 km.  

Zamokrenú a povodňami ohrozovanú nivu potoka pokrývali lúky 
a pasienky. V období nízkych vodných stavov zasa plnila dopravnú 
funkciu (viedla tadiaľto komunikácia spájajúca Ponitrie s Považím). 
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Komplexný rozvoj sídiel vyžadoval výber polôh mimo dosahu 
periodických inundácií. Východná časť intravilánu Nových Sadov 
a Čabu preto leží na ľavobrežnej terase potoka.  
 

 
Obr. 3. Polohy budované horninami volkovského súvrstvia prekryté 
sprašami prevyšujú okolitú krajinu. Takéto elevácie boli zo 
strategických dôvodov osídľované už v mladšom praveku. Od prvej 
tretiny 16. storočia ich pozíciu v území dotvárajú sakrálne stavby. 
Mierny sklon georeliéfu je jednou z podmienok rozvoja 
poľnohospodárskej veľkovýroby. Foto: P. Chrastina (8.6.2006). 
 
■ Prevažne teplá nížinná klíma s miernou inverziou teplôt, suchá až 
mierne suchá  (Tarábek, 1980, s. 64) pozitívne ovplyvňuje 
poľnohospodárske využitie miestnej krajiny. Petrovič ed. (1968) 
uvádza, že priemerná teplota teplého polroku sa tu pohybuje okolo 
17 oC (ročný priemer dosahuje cca 9,3 oC), čo v kombinácii s 
miernou dynamikou svahov, pôdnymi pomermi a nízkou 
nadmorskou výškou územia, umožňuje pestovanie bioklimaticky 
náročnejších kultúr na ornej pôde (napr. pšenice – Triticum sp., 
slnečnice ročnej – Helianthus annuus, kukurice siatej – Zea mays a 
cukrovej repy – Beta vulgaris). Sklony pahorkatiny sa oproti 
dolinovým polohám vyznačujú špecifickou mezoklímou 
s vyrovnanejšou amplitúdou teplôt; predmetnú skutočnosť využil 
človek v 18. a 19. storočí pri zakladaní vinohradov na výhrevných 
substrátoch v okolí Nových Sadov, Čabu a Sily (mapy 2 a 3). 

Ročný úhrn zrážok je v rozmedzí 650 až 700 mm. Snehová 
pokrývka spravidla neprekračuje výšku 20 cm, pričom sneh sa tu 
udrží približne 40 dní.  

Horská obruba Tríbeča, resp. Považského Inovca podmieňuje SV – 
JZ prúdenie vzduchových hmôt nad územím, často s charakterom 
silných až búrlivých vetrov S až SZ smeru. Dnové polohy úvalín 
a úvalinových dolín a J svahy pahorkatiny sú preto menej vystavené 
účinkom vetra, čo má napr. vplyv na mikroklímu. Praktická 
skúsenosť miestneho obyvateľstva s veternými pomermi sa prejavila 
napr. v lokalizácii sídiel, teplej (J – JZ) expozícii vinohradov atď.        
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■ Hydrologické pomery sa aktívne podieľajú (-li) na land use 
územia. Tvar hydrologickej siete a charakteristiky vodných tokov až 
do druhej polovice 20. storočia (kedy došlo k úprave ich korýt) 
ovplyvňovali exploatáciu miestnej krajiny. Najväčší význam pre 
človeka mala Radošinka – potok s dažďovo-snehovým typom režimu 
odtoku (Šimo – Zaťko, 1980, s. 65). Jej energiu využívali mlyny 
v Sile a v Čabe. Vážne nebezpečie však predstavovali jarné povodne, 
ktoré určovali extenzívne využitie záplavami ohrozovanej nivy. 
Práve z tohto dôvodu časť intravilánu Nových Sadov a Čabu leží na 
ľavostrannej terase Radošinky; rovnaký problém motivoval miestne 
obyvateľstvo k zakladaniu sídiel na terénnych vyvýšeninách (Z okraj 
Nových Sadov), príp. na terase a priľahlých svahoch pahorkatiny 
(Sila).  

Pitná a úžitková voda sa v minulosti získavala buď priamo 
z vodných tokov alebo zo studní zahĺbených do sedimentov nív 
a terás. Dnes na tento účel slúžia vodárenské zdroje.  
■ Pôdy zohrávajú popri sklonoch georeliéfu a klíme dôležitú úlohu 
pri využívaní krajiny. Pôdotvorný substrát tvorený sprašami 
a sprašovými hlinami spôsobuje, že väčšinu poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu (PPF) v chotári obce tvoria hnedozeme. Podľa 
Mičiana (1986) sa vyznačujú dobrým vlhkostným režimom, ktorý sa 
pozitívne prejavuje vo vegetačnom období počas dlhotrvajúceho 
sucha. Z hľadiska pôdnych druhov ide o hlinité pôdy náchylné na 
eróziu. V závislosti od dynamiky svahov sa jej hodnoty v území 
pohybujú od 15 do 200 t.ha-1.rok-1. Na erodovaných parcelách takto 
vznikli enklávy regozemí s nízkou produkciou biomasy (obrázok 4).  

Súčasťou PPF sú i pseudogleje rozšírené na dnách väčšiny úvalín a 
výmoľov. V krajinnej štruktúre územia sa takéto enklávy zväčša 
uplatňujú ako orná pôda. Pásy fluvizemí a glejov sa tiahnu pozdĺž 
nív vodných tokov; v súčasnosti majú význam ako orná pôda alebo 
sú zastavané. Podobne sa využívajú polohy úrodných čiernic na nive 
a nízkej terase Radošinky. Priestorové rozšírenie kultizemí 
a antrozemí súvisí so sídlami a poľnohospodárskou pôdou. 
■ Súčasná (reálna) vegetácia a živočíšstvo odráža mieru antropizácie 
krajiny. Zhruba 3 000-ročné agrárne využitie chotára Nových Sadov 
zapríčinilo jeho postupné odlesňovanie. Podľa Michalka, Magica 
a Bertu (1986) nivu Radošinky a Kotrbálskeho potoka pôvodne 
pokrývali spoločenstvá mäkkých vŕbovo-topoľových lužných lesov 
asociácie Salici-Populetum. Vlhkomilné lužné lesy nížinné asoc. 
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Fraxino-Ulmetum (Berta, 1986) zrejme rástli iba na  okrajoch širších 
úsekov nivy Radošinky, odkiaľ zasahovali nízke terasy s minerálne 
silnými fluvizemami a čiernicami. Hospodársky význam drevín 
lužných lesov bol značný, nakoľko sa tu vyskytovali kvalitné a 
trvácne druhy – jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), dub letný (Quercus 
robur), brest hrabolistý (Ulmus minor), javor poľný (Acer 
campestre) a i.  
 

 
Obr. 4. Nové Sady zo Z. Hnedozeme pokrývajú väčšinu katastra 
obce. Menej bonitné pseudogleje nachádzame na dnách úvalín 
a úvalinových dolín. Na chrbtoch a príkrejších svahoch pahorkatiny 
vznikli regozeme. Vyklčovaním dubohrabín asoc. Querco robori-
Carpinenion betuli s areálmi dubovo-cerových lesov asociácie 
Quercetum petraeae-cerris v priebehu stredoveku až novoveku, došlo 
k postupnej premene lesov na ornú pôdu. Pôvodné lesné 
spoločenstvá v priebehu 20. storočia čiastočne nahradili dubovo-
hrabové lesíky, v ktorých neraz dominuje agát biely (Robinia 
pseudoaccacia). V pozadí vidno výbežky Tríbeča. Foto: P. Chrastina 
(8.6.2006). 
 

V zmysle Michalka (1986a, b) najrozšírenejšou fytologickou 
formáciou v území boli dubovo-hrabové lesy panónske (asoc. 
Querco robori-Carpinenion betuli) s areálmi dubovo-cerových lesov 
(asoc. Quercetum petraeae-cerris).2 Stanovištia týchto jednotiek 
zaberali prakticky celý kataster a iba miestami ich prerušovali pásy 
lužných lesov pokrývajúce nivy vodných tokov. Dominantný 
význam pre miestnu ekonomiku (voľný chov ošípaných v lesoch, 
ťažba dreva, výroba drevného uhlia) mali: dub letný (Quercus 

                                                 
2 Existenciu kedysi rozsiahlych dobovo-cerových lesov v chotári 
obce pripomína názov osady Ceroviny. 
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robur), dub zimný (Quercus petraea), dub cer (Quercus cerris), lipa 
malolistá (Tilia cordata), hrab (Carpinus betulus), javor poľný (Acer 
campestre) a ďalšie. Z druhov krovinového poschodia to boli napr. 
trnka obyčajná (Prunus spinosa), baza čierna (Sambucus nigra), ruža 
galská (Rosa gallica) a drieň (Cornus mas). Príležitostná pastva 
dobytka v lesoch sa orientovala na porasty ostrice (Carex sp.).  

Obrázok 4 ukazuje, že vybrané časti katastra v súčasnosti 
pokrývajú enklávy výmladkových dubohrabín s prímesou 
nepôvodného agátu bieleho (Robinia pseudoaccacia), ktorý 
miestami dominuje (napr. v zázemí Kotrbála). Agátové porasty, 
pestované od 18. storočia na kurivo, mali aj iné použitie – napr. špice 
do kolies, koly do viníc, tyče k fazuli. 

Antropický tlak postihol i lužné lesy na nivách vodných tokov. 
Brehy Radošinky a Kotrbálskeho potoka boli v priebehu stredoveku 
zväčša odlesnené a iba miestami ich pokrývajú pobrežné krovinné 
vrbiny nížinné (Salicion triandrae) s jelšou (Alnus sp.), topoľom 
(Populus sp.), agátom bielym (Robinia pseudoaccacia) a javorom 
jaseňolistým (Acer negundo). Lokálne (Ceroviny, Kotrbál) ako 
náhradné spoločenstvá po odstránení mäkkého luhu vznikli 
mezofilné lúky a pasienky s ostricovými spoločenstvami zväzu 
Caricion gracilis a Molinietalia. 

Dlhodobá kultivácia krajiny chotára Nových Sadov mala zásadný 
vplyv na transformáciu fauny. Ešte koncom stredoveku vo zvyškoch 
kedysi rozsiahlych lesov žili: jeleň obyčajný stredoeurópsky (Cervus 
elaphus), jazvec obyčajný (Malus malus), kuna hôrna (Martes 
martes), mačka divá (Felis sylvestris). Postupná deforestácia územia, 
resp. vznik agrobiocenóz s poľnými monokultúrami nemohli 
poskytnúť relevantné podmienky pre život pôvodného hmyzu 
a stavovcov, čím došlo k druhovej redukcii miestneho živočíšstva. 
V súčasnosti medzi jej typických zástupcov patria rôzne panónske 
prvky: modlivka zelená (Mantis religioza), bystruša sivá 
(Spallanzania hebes), jašterica zelená (Lacerta viridis), bažant 
obyčajný (Phasianus colchicus), zajac poľný (Lepus europaeus), 
syseľ obyčajný (Citellus citellus), tchor obyčajný (Putorius 
putorius), srnec hôrny (Capreolus capreolus), sviňa sivá (Sus scrofa) 
a i. 
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Využitie zeme (land-use) chotára Nových Sadov v období rokov 
1782 – 2002 

Využitie zeme (land-use) je vonkajším prejavom etapovitého 
procesu využívania reálne existujúcich prírodných podmienok 
ľudskou spoločnosťou pre uspokojovanie jej potrieb. Premenu 
kultúrnej krajiny indikujú časopriestorové zmeny foriem využitia 
zeme, ktoré podmieňujú historické udalosti alebo limity prírodného 
prostredia (Olah, 2004).  
 
Využitie zeme (land-use) do r. 1782 

Krajina skúmaného územia bola v prvej fáze svojho vývoja 
človekom intenzívnejšie formovaná od mladšieho praveku. Súdobú 
kultiváciu polôh hnedozemí potvrdzujú neolitické nálezy zo Sily 
(časť Domky, areál PD Devio), príp. kultový objekt (rondel) 
v extraviláne Nových Sadov (lokalita Smrečániho portňa).  

Popri dobe bronzovej a železnej k ďalším výrazným zmenám 
krajinnej štruktúry dochádzalo vo vrcholnom a neskorom stredoveku 
(13. – 16. storočie). Z r. 1246 totiž pochádza prvá písomná zmienka 
o osade Kürth (Kurt) ležiacej na mieste Nových Sadov. Vzhľadom 
na ponuku prírodného prostredia usudzujeme, že miestne 
obyvateľstvo za živilo poľnohospodárstvom a drevorubačstvom, čo 
nepochybne zanechávalo stopy na habite miestnej krajiny. Prekážkou 
poľnohospodárskej výroby bola erózia oráčin na odlesnených 
svahoch pahorkatiny. Na erodovaných areáloch človek zakladal lúky 
a pasienky, miestami pokryté solitérmi stromov a náletom krovín. 
Životné podmienky miestneho obyvateľstva ovplyvňovala aj 
extenzívna ťažba vybraných druhov drevín (najmä dubov – Quercus 
sp.) a pasenie hospodárskych zvierat v lesoch. Deforestácia územia, 
aktivity človeka na poľnohospodárskej pôde a výrazné zvýšenie 
zrážkových úhrnov v priebehu 14. storočia iniciovali rozvoj 
výmoľov. Vysoký odtok z územia zvyšoval riziko záplav v povodí 
Radošinky; reakciou miestneho obyvateľstva na zhoršené prírodné 
podmienky bolo extenzívne využitie nív vodných tokov, príp. 
zakladanie sídiel na fluviálnych terasách (obrázok 5), svahoch 
pahorkatiny a terénnych eleváciách.  
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Obr. 5. Pôvodne opevnený kaštieľ Ghýczovcov v Nových Sadoch 
stojí na ľavobrežnej terase Radošinky z druhej polovice 16. storočia. 
Renesančný objekt vybudovali z pálenej tehly. Stavba s fortifikačným 
systémom bola v minulosti obohnaná vodnou priekopou a vstup do 
nej viedol cez padací most. Existencia daného objektu v území 
nepriamo poukazuje na význam prírodných pomerov pre rozvoj 
 agrárnej ekonomiky, čo sa odrazilo na prosperite miestnej šľachty. 
Foto: P. Chrastina (8.6.2006). 

 
Pokračovanie antropogénnej premeny krajiny výraznejšie 

neovplyvnila ani prítomnosť bratríkov v kaštieli Ghýczovcov, ktorí 
odtiaľto podnikali výpady do okolia, či vypálenie Sily a Nových 
Sadov Turkami v 16. storočí. Vhodnosť prírodných podmienok pre 
poľnohospodárstvo bola aj v čase nepokojov dostatočným motívom 
pre opätovné dosídlenie katastra.  
 
Využitie zeme (land-use) v r. 1782 – 2002  

Zložitý mechanizmus vývoja kultúrnej krajiny skúmanej oblasti 
pokračoval (sprevádzaný menšími otrasmi) aj v neskoršom období. 
Plastický obraz o historickom land use podávajú mapy 2 až 5 
spracované podľa kartografických podkladov (obdobie 1782 – 1987) 
a leteckých snímok (r. 2002).  
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Tabuľka 1  Vývoj využitia zeme v r. 1782 – 2002 
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Diagram 1  Vývoj využitia zeme (land use) v r. 1782 – 2002 

 
 

1782 1839 1987 2002  
ha % ha % ha % ha % 

Lesy a NSKV 510,4 20,3 471,6 18,8 114,6 4,6 156,6 6,2 
Trvalé trávne 

porasty 491,4 19,6 355,9 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Orná pôda 1 445,0 57,5 1 607,0 64,0 2 191,6 87,2 2 115,0 84,2 
Vinice 24,7 1,0 40,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Trvalé 

kultúry Pridomové 
záhrady 12,6 0,5 28,7 1,1 75,2 3,0 104,4 4,2 

Sídla 18,5 0,7 8,8 0,4 131,2 5,2 136,6 5,4 
Spolu 2 512,6 100,0 2 512,6 100,0 2 512,6 100,0 2 512,6 100,0 
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Analýza tabuľky 1 a diagramu 1 vychádza zo štúdia dynamiky 
využitia zeme v štyroch časových horizontoch (1782 – 2002), pričom 
umožnila odvodiť nasledovné tendencie zmien využitia územia. 

 
■ Lesy a nelesná stromová a krovinová vegetácia (NSKV). V r. 1782 
pokrývali zhruba 20 % plochy katastra; rozšírené boli 
v akcentovanejšom georeliéfe pahorkatiny – na V (priestor kóty 
Poval – 205,8 m n. m.) a SZ (oblasť dnešného Kotrbála a Cerovín). 
Pomerne nízka lesnatosť chotára obce je dedičstvom 
predchádzajúcich období, kedy sa klčovaním získané pozemky 
premenili na vinice, trvalé trávne porasty a hlavne oráčiny. Úbytok 
lesného pôdneho fondu (LPF) čiastočne kompenzovala introdukcia 
agátu bieleho (Robinia pseudoaccacia), ktorý v území zastával 
funkciu hospodársky významnej dreviny. Do r. 1839 sa výmera 
danej formy využitia zeme znížila o cca 39 ha. Podobný stav 
s tendenciou mierneho poklesu rozlohy lesov a NSKV pretrval do 
polovice 20. storočia. Pod vplyvom rôznych turbulencií (vojny, 
združstevňovanie, industrializácia, urbanizácia) došlo po r. 1948 k 
rapídnemu zníženiu LPF až na úroveň 4,6 %.  Situácia sa mení až na 
prelome tisícročia; v r. 2002 zaznamenávame jeho zvýšenie o 42 ha. 
Príčinou je umelé zalesňovanie krajiny a transformácia hospodárstva 
v poslednom decéniu minulého storočia (sukcesia vybraných parciel 
poľnohospodárskej pôdy).  
■ Napriek znižovaniu výmery lesov a NSKV k rozširovaniu plochy 
trvalých trávnych porastov (TTP) v r. 1782 až 1839 nedošlo. 
Naopak, pozorujeme postupný úbytok ich rozlohy (zo 91,4 ha v r. 
1782 na 355,9 ha v r. 1839). TTP sa nachádzali predovšetkým na 
nivách potokov. Pokrývali aj príkrejšie svahy a vlhké dná niektorých 
úvalín s neúrodnými regozemami, resp. pseudoglejmi; časť vznikla i 
na odlesnených polohách. Kolektivizácia poľnohospodárstva 
v polovici 20. storočia znamenala definitívny zánik lúk a pasienkov, 
ktoré boli premenené na polia. Daný stav sa udržal aj v r. 2002. 
■ Prevaha úrodných hnedozemí v chotári bola príčinou neustáleho 
rastu výmery ornej pôdy v r. 1782 – 1987. Pôdny kryt miestnej 
krajiny a progresívna agrotechnika vplývali na rozvoj 
poľnohospodárstva v území. Podiel na tomto stave mali tiež urbárske 
regulácie (Tereziánsky a Jozefský urbár), ktoré stabilizovali vzťah 
poddaný – zemepán. Ako sme už naznačili vyššie, výmera polí od 
konca 18. storočia stúpala. V r. 1782 to bolo 1 445 ha (t.j. 57,5 % 
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z celkovej rozlohy chotára). O polstoročie neskôr (v r. 1839) 
dosiahla 1 607 ha (64 %). Tento nárast súvisí s pozíciou agrárneho 
sektora v hospodárstve obcí v povodí Radošinky, ako aj s prejavom 
spoločenských turbulencií (buržoázne revolúcie a nástup 
kapitalizmu). Ich výsledkom bolo zrušenie poddanstva, umožnenie 
migrácie a s nimi súvisiace zmeny v pozemkovej držbe (segregácie, 
komasácie) a spôsoboch obhospodarovania (zavedenie striedavého 
systému). Uvedený trend vyvrcholil počas kolektivizácie v druhej 
polovici minulého storočia, kedy v r. 1987 zaznamenávame 
najväčšiu výmeru oráčin v katastri Nových Sadov (2 191,6 ha, resp. 
87,2 %). Nevhodná organizácia poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
(PPF) na príkrejších sklonoch pahorkatiny spôsobovala od r. 1987 
nárast erózie. Človek na túto skutočnosť reagoval najmä 
zalesňovaním najviac postihnutých veľkohonov, čo sa do r. 2002 
odrazilo znížením rozlohy polí o 77 ha (-3 %).  
■ Mozaika trvalých kultúr (vinice, pridomové záhrady) má 
v krajinnej štruktúre územia špecifickú pozíciu.  

Pestovanie viniča nadviazalo za stredovekú tradíciu. Vinice 
rozložené na výslnných polohách sprašovej pahorkatiny zaberali v r. 
1782 1 % (približne 25 ha) celkovej výmery územia. Na mape 2 
z tohto obdobia sú zakreslené vinohrady V od Nových Sadov. O 57 
rokov neskôr (1839) ich výmera vzrástla na 40,6 ha s celkovým 
podielom 1,6 %. Príčinou bola dobrá kvalita vína odrážajúca pôdno-
klimatické pomery územia. Mapa 3 ukazuje novozaložené vinohrady 
v zázemí Čabu a Sily. Gál (2004) uvádza, že koniec 19. storočia 
znamenal úpadok pestovania viniča v celom Uhorsku. Drvivú 
väčšinu vinohradov totiž zničila voška viničná (Phylloxera 
vastatetrix); ďalšiu stagnáciu vyvolala múčnatka i peronospóra. 
Predmetné krízy poškodili miestnych vinohradníkov natoľko, že 
k ich obnove už nepristúpili a vinice premenili na polia. V súčasnosti 
sa vinice v chotári Nových Sadov nachádzajú iba na malých 
plochách v rámci pridomových záhrad.   
Plošné relácie pridomových záhrad korelujú s priestorovým rastom 
sídiel. V r. 1782 dosahovala ich výmera 12,6 ha (0,5 %). Do r. 1839 
sa zvýšila na cca 29 ha (1,1 %), čo súvisí s rastom obyvateľstva 
Nových Sadov, Čabu a Sily. Toto zvýšenie reflektuje význam 
inovácií v poľnohospodárstve a spoločenských zmien. Intenzifikácia 
poľnohospodárstva, resp. vznik porcelánky v Čabe vyvolali dopyt po 
pracovných  silách, a  tým   aj   výstavbu   rodinných   domov.  Daný  



GEO Informations                                                                      4/2008 

 30

 
Mapa 2  Využitie zeme (land-use)  skúmaného územia v r. 1782 
 
 
 

 
Mapa 3  Využitie zeme (land-use) skúmaného územia v r. 1839 
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Mapa 4 Využitie zeme (land-use) skúmaného územia v r. 1987 
 
 

 
Mapa 5 Využitie zeme (land-use) skúmaného územia v r. 2002 
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moment je spätý s dynamickým rastom podielu pridomových záhrad, 
výmera ktorých v r. 1987 dosiahla 75,2 ha (3 %). V súlade so 
zvyšovaním nárokov na kvalitu bývania dochádza k rozširovaniu 
zastavaných plôch v intraviláne Cerovín, Čabu, Kotrbála, Nových 
Sadov a Sily, čo sa do r. 2002 prejavilo zväčšením rozlohy záhrad 
o 29,2 ha (4,2 %). 
■ V súlade so zvyšovaním antropogénneho tlaku na krajinu 
dochádza k rozrastaniu sídiel. Podiel zastavanej plochy sa v prvých 
dvoch časových horizontoch (1782 a 1839) menil iba minimálne. 
Prudko sa zvýšil v druhej polovici 20. storočia (v r. 1987), v období 
hospodárskeho rozmachu územia, kedy dosiahol hodnotu skoro 
131,2 ha (5,2 %). Do r. 2002 výmera zastavaných plôch vzrástla 
o ďalších 5,4 ha a sídla tak zaberali 5,4 % z celkovej výmery 
chotára.       
 
Záver 

Analýzy využitia zeme chotára Nových Sadov predstavuje jeden z 
prístupov k štúdiu hmotného kultúrneho dedičstva, resp. nížinnej 
poľnohospodárskej krajiny Z Slovenska. Opis historicko-vývojových 
aspektov krajinného priestoru na základe starých máp a leteckých 
snímok považujeme nielen za východisko k poznaniu súčasného 
stavu kultúrnej krajiny modelového územia, ale zároveň i ako 
zaujímavý a spoľahlivý nástroj dokumentácie zmien, ktoré postihli 
skúmanú oblasť do r. 2002.  
 
Príspevok bol realizovaný s finančnou podporou projektu VEGA GP 
1/0574/08 Zmeny využívania krajiny obvodu Nitry a perspektívy jeho 
rozvoja v kontexte vývoja spoločensko-ekonomických a prírodných 
podmienok. 
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VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA A STARNUTIE OBYVATEĽSTVA 
V SÍDLACH NITRIANSKEHO KRAJA  

 
Gabriela Czaková 

 
Abstract 
One of the most distinguished characteristic of demographic static is 
the population structure. But its features are directly results of 
previous and the resource of continues population development. Age 
structure belongs to characteristics, by which the file of analytic 
regards a methods of population study. Especially the population 
age structure provides the important information about population, 
by which many demographic and geographic characteristic result. 

 
Úvod 

Jedna z najvýznamnejších charakteristík demografickej statiky je 
štruktúra obyvateľstva. Jej znaky sú však priamo výsledkom 
predchádzajúceho a východiskom ďalšieho populačného vývoja. 

Štruktúra obyvateľstva podľa veku patrí k tým charakteristikám 
obyvateľstva, od ktorých sa odvíja súbor analytických hodnotení 
a metód štúdia obyvateľstva. Najmä veková štruktúra obyvateľstva 
poskytuje dôležité informácie o obyvateľstve, z ktorých vyplýva 
mnoho demografických a geografických charakteristík (Pavlíková, 
2000). 

 
Cieľ a metodika 

Cieľom príspevku je poukázať na vekovú štruktúru a starnutie 
obyvateľstva v 354 sídlach Nitrianskeho kraja v roku 2005. 
Príspevok vysvetľuje analýzu predproduktívneho, produktívneho a 
poproduktívneho veku obyvateľov, analýzu indexu starnutia a 
indexu veku v jednotlivých veľkostných kategóriách sídiel 
Nitrianskeho kraja.  

Veková štruktúra obyvateľstva bola predmetom záujmu viacerých 
geografov, napr. Podolák (2005) sa orientoval na charakteristiku 
vekovej štruktúry v jednotlivých veľkostných skupinách obcí 
Slovenska, Matlovič (2001) analyzoval štruktúru obyvateľstva podľa 
pohlavia a veku v meste Prešov. Divinský (2001) sa vo svojom 
príspevku zaoberal štruktúrou obyvateľstva a populačným 
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potenciálom Bratislavy. Starnutím obyvateľstva sa zaoberali Mládek 
a Pavlíková (2006).  

 
Veková štruktúra a starnutie obyvateľstva v Nitrianskom kraji 

Nitriansky kraj koncentruje 13,2 % obyvateľstva Slovenskej 
republiky. K roku 2005 mal Nitriansky kraj 709 350 obyvateľov. 
V štruktúre obyvateľstva podľa pohlavia mierne dominujú ženy 
(51,7 % : 48, 3 %). Celkove v roku 2005 pripadalo na 1000 mužov 
1069 žien.  

Veková štruktúra obyvateľstva Nitrianskeho kraja, podobne ako 
i veková štruktúra obyvateľstva ostatných krajov SR, vykazuje 
dominanciu produktívnej vekovej skupiny (graf č. 1). 
V predproduktívnom veku je 14,94 % obyvateľstva (16,60 % v SR), 
v produktívnom veku je 63,96% obyvateľov (64,10 % v SR) 
a v poproduktívnom veku je 21,10 % obyvateľov (19,3 % v SR) 
kraja (graf č. 1).   

 
Graf č. 1. (Zdroj: ŠÚ SR, 2007). 

Veková štruktúra obyvateľstva 
Nitrianskeho kraja v roku 2005

16%

70%

14%

predproduktívny vek
produktívny vek
poproduktívny vek

 
I keď obyvateľstvo v produktívnom veku sa na celkovej populácii 

kraja podieľa viac ako polovicou (64 %), v jednotlivých veľkostných 
skupinách obcí tento podiel dosahuje rozpätie 56,17 - 67,59 % 
(tabuľka č. 1). 

Hodnota podielu produktívneho veku obyvateľstva je najnižšia 
(56,17 %) v malých vidieckych sídlach do 199 obyvateľov a 
najvyššia  (67,49 %) v stredne veľkých mestách od 20000 do 49999 
obyvateľov a vo veľkom meste Nitra, v ktorom dosiahol hodnotu 
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66,76 %. V stredne veľkých a vo veľkých vidieckych sídlach sa 
pohybuje v rozpätí 60,46 % - 62,29 %.  

 Predproduktívny vek obyvateľov  sa pohybuje okolo 14 % a 15 %, 
pričom najvyšší (15,68 %) je vo veľkých vidieckych sídlach od 2000 
do 4999 obyvateľov a jeho najnižšia hodnota prislúcha mestu Nitra 
(14,20 %). 

  Poproduktívna veková skladba sa pohybuje vo vidieckych sídlach 
nad 20 % a v mestských nad 18,01 % - 19,30 %. Najviac ľudí 
v spomínanej vekovej skladbe žije v malých vidieckych sídlach 
a v malých mestách.  

Najpriaznivejšia veková skladba je v stredne veľkých mestách, žije 
tu najvyššie % obyvateľov v produktívnom veku (67,59 %), 18,01 %  
obyvateľov  v poproduktívnom veku a 14,40 % v predproduktívnom 
veku (tabuľka č. 1). 
 
Tabuľka č. 1: Veková štruktúra obyvateľstva v roku 2005 podľa 
veľkostných kategórií sídiel. (Zdroj: ŠÚ SR, 2007). 

počet 
obyvateľov 

predproduktívny 
vek 

produktívny 
vek 

poproduktívny 
vek  typy 

sídiel 
Veľkostná 

skupina sídiel

počet 
sídiel abs % abs. % abs. % abs. % 

0-199 11 1709 0,24 251 14,69 960 56,17 498 29,14 
malé 200-

499 86 30026 4,24 4488 14,95 17505 58,30 8033 26,75 
500-
999 98 70268 9,92 10567 15,04 42486 60,46 17215 24,50 stredne 

veľké 1000-
1999 102 145448 20,53 22488 15,46 89365 61,44 33595 23,10 
2000-
4999 40 115221 16,26 18069 15,68 72045 62,53 25107 21,79 

vidiecke 
sídla 

veľké 5000-
9999 2 10400 1,47 1573 15,13 6478 62,29 2349 22,59 

menej 
ako 
4999 1 4172 0,59 596 14,29 2771 66,42 805 19,30 malé 
5000-
19999 8 78847 11,13 11634 14,76 51635 65,49 15578 19,76 

stredne 
veľké 

20000-
49999 5 167235 23,60 24088 14,40 113035 67,59 30112 18,01 

mestské 
sídla 

veľké 50000-
99999 1 85172 12,02 12096 14,20 56862 66,76 16214 19,04 

spolu 354 708 498100,00 105 850 14,94 453 14263,96 149 506 21,10 
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Pri sledovaní vekovej štruktúry obyvateľstva však možno sledovať 
postupné starnutie populácie Nitrianskeho kraja, čím sa ukazovatele 
vekovej štruktúry presúvajú do vyšších vekových kategórií.  

Z demografického hľadiska ide o zmeny, pri ktorých sa zvyšuje 
početnosť, resp. podiel obyvateľstva vyšších vekových kategórií 
(starnutie zhora). Podobné zmeny sa týkajú i znižovania početnosti 
a podielu detskej zložky obyvateľstva (starnutie zdola). Tieto zmeny 
sú silne ovplyvňované najmä znižovaním pôrodnosti a úmrtnosti 
(odďaľovanie smrti), ako i so zlepšovaním životných podmienok 
obyvateľstva (Pavlíková - Mládek, 2006). 

Jednu z metód, ktorá umožňuje štúdium priestorových rozdielov 
starnutia obyvateľstva použil Sonis (1981), na území Európy ju 
aplikovala Pavlíková, Mládek (2006) a na území Slovenska ju 
aplikoval Podolák (1998). Jej podstatou je charakteristika regiónov 
pomocou relatívneho zastúpenia troch hlavných vekových kategórií 
obyvateľstva (do 14 rokov, 15 - 64 rokov a nad 65 rokov) a ich 
zmien v priebehu zvoleného časového obdobia. Ide o porovnanie 
vekových štruktúr v čase a ich zmeny charakterizujú proces 
starnutia. Výsledkom takéhoto porovnávania je vektor (∆ p, ∆ q, ∆ r) 
charakterizovaný trojicou znamienok, poskytujúcich informácie 
o relatívnom starnutí obyvateľstva. Ak ∆ p < 0, ide o starnutie zdola, 
ak ∆ r > 0, je to starnutie zhora. Existuje teda 6 možných kombinácií 
znamienok, ktoré vyjadrujú 6 typov zmien vekovej štruktúry. 

Zmeny vekových štruktúr boli sledované v období rokov  2001 - 
2005. 

Pre štúdium procesov starnutia sme zvolili obce Nitrianskeho 
kraja. Z celkového počtu 354 obcí sme pracovali s 349 obcami. 
Zvyšných 5 obcí (Štitáre, Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce, 
Bádice a Žitavany) neboli v roku 2001 samostatnými obcami. 

Analýza vekových populačných štruktúr obcí Nitrianskeho kraja sa 
uskutočnila na základe údajov v rokoch 2001 a 2005. Porovnávaním 
podielov použitých vekových kategórií jednotlivých obcí 
Nitrianskeho kraja sa získal súbor vektorov vyjadrujúcich rozdiely 
v období rokov 2001 - 2005. 

Interpretácia jednotlivých kombinácií rozdielov umožňuje 
identifikovať 3 hlavné skupiny, hlavné typy zmien vekových 
štruktúr. Sú to populácie s prevahou starnutia obyvateľstva, 
populácie s prevahou mladnutia obyvateľstva a zmiešané populácie 
(tabuľka č. 2). 
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Tabuľka č. 2: Typy populácií podľa intenzity procesov starnutia 
(mladnutia) obyvateľstva. (Zdroj: ŠÚ SR, 2007) 
 

počet 
prípadov 
(2001 - 
2005) 

Počet 
obyvateľov 

typ populácie kategórie proces starnutia 
(mladnutia) 

abs % abs % 
- + + 77 22,06 217143 30,8
- - + 12  3,44 52260 7,4 
- 0 + 39  11,17 201249 28,6
- 0 0 3 0,86 5794 0,8 
0 0 + 4 1,15 3836 0,5 

I. starnutie 
zdola i zhora

0 + + 1 0,29 127 0,0 
0 - + 8  2,29 5980 0,8 II. starnutia 

zhora 0 - 0 1 0,29 744 0,1 
- + 0 75  21,49 115422 16,4

populácie s 
prevahou 
starnutia 

obyv. 

III. starnutie 
zdola 0 + 0 3 0,86 2852 0,4 

+ + - 11  3,15 5221 0,7 
+ - - 1  0,29 617 0,1 
+ 0 - 4  1,15 1082 0,2 
+ + 0 1 0,29 447 0,1 

IV. mladnutie 
zdola i zhora

0 0 - 1 0,29 428 0,1 

V. mladnutie 
zdola + - 0 6  1,72 4653 0,7 

populácie s 
prevahou 
mladnutia 

obyv. 

VI. mladnutie 
zhora 0 + - 16  4,58 9591 1,4 

VII. 
mladnutie 

zdola, 
starnutie 

zhora 
+ - + 8  2,29 3503 

0,5 

VIII. 
starnutie 

zdola, 
mladnutie 

zhora 
- + - 74  21,20 68506 

9,7 

zmiešané typy 
populácií 

IX. stabilná 
populácia 0 0 0 4  1,15 4773 0,7 

spolu 349 100 704228 100 
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Zmeny vekovej štruktúry obyvateľstva za určité časové obdobie 

najlepšie vystihuje hexagonálny diagram zmien vekových štruktúr 
(graf č. 2).  

Podľa tabuľky č. 2 a grafu č. 2, prvú skupinu reprezentujú zmeny, 
ktoré možno označiť za indikátory starnutia obyvateľstva. 
Najčastejšie sa jedná o zníženie podielu detskej zložky a zároveň 
o nárast podielu poproduktívnej zložky obyvateľstva, čomu podľa 
tabuľky č. 2 prislúchajú kombinácie - + +, - - +, - 0 +, - 0 0, 0 0 +, 0 
+ +, čo charakterizuje starnutie zdola i zhora. V Nitrianskom kraji 
patrí do tejto skupiny 38, 97 % sídiel. Starnutie zhora charakterizujú 
v Nitrianskom kraji kombinácie 0 - + a 0 - 0, do ktorých spadá iba 2, 
58 % sídiel. Starnutie zdola je typické pre 22, 35 % obyvateľstva. 
Výsledkom môže byť konštatovanie, že podstatná časť (63,9 %) 
obyvateľstva Nitrianskeho kraja sa vyznačuje procesom starnutia. 

Druhú skupinu zmien vekových štruktúr možno označiť za proces 
ich mladnutia. Prejavuje sa narastaním podielu detskej zložky 
a poklesom podielu poproduktívnej zložky obyvateľstva. 
V Nitrianskom kraji možno v priebehu rokov 2001 - 2005 sledovať 
mladnutie zdola i zhora (kombinácie  + + -, + - -, + 0 -, + + 0, 0 0 -) - 
5,16 % populácie, mladnutie zdola v prospech detskej zložky 
(kombinácia + - 0) - 1,72 % a mladnutie zhora pri poklese 
poproduktívneho obyvateľstva (0 + -) - 4,58 % populácie. 

Do tretej skupiny sa zaraďujú také charakteristiky zmien, ktoré 
poukazujú na relatívnu stabilitu vekových štruktúr. Patria sem 
stabilné populácie s kombináciami 0 0 0 (1,15 % obyvateľstva), 
alebo populácie s kombináciou protichodných vývojových zmien 
zastúpenia charakteristických vekových kategórií (kombinácia + - +) 
- 2,29 % a  - + - (21, 20 %) – graf č. 1.  Populácie sa väčšinou 
sústreďujú v kvadrantoch I a II a je pre ne charakteristické klesanie 
podielu detskej zložky obyvateľstva, teda starnutie obyvateľstva. 
Menej ich je v kvadrante III a IV, ktoré sú typické mladnutím 
populácie.  
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Graf č. 2: Hexagoniálny diagram zmien vekovej štruktúry 
obyvateľstva Nitrianskeho kraja v rokoch 2001 – 2005 
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1. Alekšince 53. Lipovník 105. Dolný Ohaj 157. Sokolce 209. Volkovce 261. Šaľa 313. Sľažany 

2. Babindol 54. Lovce 106. Gbelce 158. Tesárske 
Mlyňany 210. Bajč 262. Šrobárová 314. Trávnica 

3. Bajka 55. Neverice 107. Hájna Nová 
Ves 159. Tešedíkovo 211. Biskupová 263. Telince 315. Nová 

Vieska 

4. Belá 56. Nitra 108. Jacovce 160. Tôň 212. Bodzianske 
Lúky 264. Domadice 316. Nové 

Zámky 

5. Pastovce 57. Pribeta 109. Jarok 161. Veľká 
Dolina 213. Bojná 265. Šarkan 317. Malé 

Ripňany 

6. Šalgovce 58. Pukanec 110. Kolta 162. Veľké 
Kozmálovce 214. Cabaj - 

Čápor 266. Lukáčovce 318. Chotín 

7. 
Vieska nad 
Žitavou 59. Radošina 111. Komárno 163. Veľké 

Vozokany 215. Červený 
Hrádok 267. Malá nad 

Hronom 319. Štúrovo 

8. Žitavce 60. Sikenička 112. Levice 164. Virt 216. Jedľové 
Kostoľany 268. Jesenské 320. Hosťovce 

9. Beladice 61. Zlaté 
Moravce 113. Ľudovítová 165. Vlčany 217. Kráľová 

nad Váhom 269. Lontov 321. Trávnik 

10. 
Čajkov 62. Zlatná na 

Ostrove 114. Lužianky 166. Výčapy - 
Opatovce 218. 

Kravany 
nad 
Dunajom 

270. Čifáre 322. Tlmače 

11. Čakajovce 63. Čechynce 115. Malé 
Chyndice 167. Vyšné nad 

Hronom 219. Malý Lapáš 271. Ondrejovce 323. Brestovec 

12. 
Dedina 
Mládeže 64. Číčov 116. Martin nad 

Žitavou 168. Zemné 220. Práznovce 272. Horné 
Turovce 324. Bešeňov 

13. Iňa 65. Dvory nad 
Žitavou 117. Melek 169. Žihárec 221. Solčianky 273. Norovce 325. Búč 

14. Kapince 66. Hronské 
Kľačany 118. Moča 170. Báb 222. Golianovo 274. Hontianske 

Trsťany 326. Jatov 

15. Koniarovce 67. Hurbanovo 119. Mužla 171. Demandice 223. Hruboňovo 275. Čeľadice 327. Horný Pial 

16. 

Kostoľany 
pod 
Tríbečom 

68. Krškany 120. Mýtne 
Ludany 172. Dolný Pial 224. Klížska 

Nemá 276. Šalov 328. Poľný 
Kesov 

17. Malé Ludince 69. Imeľ 121. Nemčiňany 173. Hájske 225. Ladice 277. Devičany 329. Radvaň nad 
Dunajom 

18. 
Maňa 70. Kolíňany 122. Nová Ves 

nad Žitavou 174. Holiare 226. Tajná 278. Jabloňovce 330.
Kamenica 
nad 
Hronom 

19. Nová Dedina 71. Marcelová 123. Plášťovce 175. Iža 227. Veľké 
Kosihy 279. Lula 331. Bohunice 

20. 
Plavé 
Vozokany 72. Mojmírovce 124. Radava 176. Jasová 228. Veľké 

Ludince 280. Nána 332. Krtovce 

21. Podhradie 73. Nesvady 125. Rastislavice 177. Kolárovo 229. Veľké 
Turovce 281. Uhliská 333. Starý 

Hrádok 

22. Svätý Peter 74. Nitrianska 
Blatnica 126. Skýcov 178. Kráľová nad 

Váhom 230. Bodza 282. Žemliare 334. Nemečky 

23. 

Tekovské 
Lužany 75. Nové Sady 127. Slepčany 179. Kuzmince 231. 

Dvorany 
nad 
Žitavou 

283. Čeľadince 335. Zalaba 

24. Vinodol 76. Obyce 128. Strekov 180. Lok 232. Farná 284. Jur nad 
Hronom 336. Leľa 

25. Želiezovce 77. Orešany 129. Súlovce 181. Lužany 233. Chrabrany 285. Chľaba 337. Bíňa 

26. Žikava 78. Pohronský 
Ruskov 130. Šurianky 182. Malé Kosihy 234. Ipeľský 

Sokolec 286. Málaš 338. Dulovce 

27. Martovce 79. Pečenice 131. Tehla 183. Malý Cetín 235. Kameničná 287. Štefanovičová 339. Dvorany 
nad Nitrou 

28. Patince 80. Palírikovo 132. Tekovský 
Hrádok 184. Močenok 236. Kamenín 288. Veľký Ďur 340. Dolné 

Semerovce 

29. 
Pohranice 81. Rišňovce 133. Veľké 

Lovce 185. Neded 237. 
Lúčnica 
nad 
Žitavou 

289. Horná Seč  341. Nemčice 

30. Tvrdomestice 82. Solčany 134. Veľké 
Zálužie 186. Nevidzany 238. Bajtava 290. Kmeťovo 342. Sazdice 
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31. Velčice 83. Šurany 135. Veľký Kýr 187. Nitrianske 
Hrnčiarovce 239. Beša 291. Lehota 343. Ardanovce 

32. Čermany 84. Tupá 136. Zbrojníky 188. Pavlová 240. Oponice 292. Sikenica 344. Horné 
Semerovce 

33. Dedinaka 85. Veľký 
Lapáš 137. Bátovce 189. Rybník 241. Podhájska 293. Výškovec nad 

Ipľom 345. Hul 

34. 
Dlhá nad 
Váhom 86. Vlkas 138. Branč 190. Semerovo 242. Rumanová 294. Hosťová 346. Kamenný 

most 

35. 
Horné 
Chlebany 87. Vrbová nad 

Váhom 139. Bruty 191. Šahy 243. Bánov 295. Svätoplukovo 347. Malé 
Kozmálovce 

36. 
Horné 
Obdokovce 88. Zlatno 140. Čab 192. Tesáre 244. Bátorové 

Kosihy 296. Mankovce 348. Preseľany 

37. Kubáňovo 89. Želiezovce 141. Dolná Seč 193. Trnovec 
nad Váhom 245. Kuraľany 297. Choča 349. Belá 

38. Kukučínov 90. Andovce 142. Dubník 194. Turá 246. Podhorany 298. Závada     

39. Lipová 91. Bardoňovo 143. Horná 
Kráľová 195. Tvrdošovce 247. Starý 

Tekov 299. Obid     

40. Ludanice 92. Belince 144. Horné 
Štitáre 196. Úľany nad 

Žitavou 248. Šarovce 300. Veľké 
Dvorany     

41. Machulince 93. Branovo 145. Hronovce 197. Urmince 249. Topoľčany 301. Vráble     

42. 
Michal nad 
Žitavou 94. Drženice 146. Hronské 

Kosihy 198. Velušovce 250. Paňa 302. Malé Zálužie     

43. Mojzesovo 95. Hrkovce 147. Hrušovany 199. Zbehy 251. Veľké 
Chyndice 303. Vozokany     

44. Nýrovce 96. Komoča 148. Jelšovce 200. Žirany 252. Čechy 304. Klasov     

45. Svrbice 97. Kovarce 149. Keť 201. Blesovce 253. Bielovce 305. Malé 
Vozokany     

46. Topolčianky 98. Podlužany 150. Komjatice 202. Bory 254. Hokovce 306. Mudroňovo     

47. Veľký Cetín 99. Tekovské 
Nemce 151. Kozárovce 203. Čalovec 255. Nitrianska 

Streda 307. Nový Tekov     

48. 
Veľké 
Ripňany 100. Tovarníky 152. Krušovce 204. Čaradice 256. Slatina 308. Ipeľské Úľany     

49. 
Zemianska 
Olča 101. Čaka 153. Pozba 205. Ivánka pri 

Nitre 257. Lipové 309. Kalná nad 
Hronom     

50. Hostie 102. Čierne 
Kľačany 154. Salka 206. Ľubá 258. Rajčany 310. Čaka     

51. Jelenec 103. Diakovce 155. Santovka 207. Modrany 259. Rúbaň 311. Svodín     

52. Kamanová 104. Dolné 
Obdokovce 156. Selice 208. Prašice 260. Brhlovce 312. Okoličná na 

Ostrove     

  
V Nitrianskom kraji prevažovala medzi rokmi 2001 – 2005 

populácia s prevahou starnutia obyvateľstva až na 63,9 % 
a koncentrovala 85,8 % obyvateľstva kraja. Je typická pre všetky 
mestá Nitrianskeho kraja a je približne rovnomerne rozdelená po 
celom území. Výnimku tvorí len východná časť územia, kde je 
najviac viditeľný aj proces mladnutia obyvateľstva. Populácia 
s prevahou mladnutia obyvateľstva sa vyskytuje v obciach severne 
a východne od mesta Štúrovo, v obciach medzi mestami Levice, 
Šahy a Želiezovce, v obciach západne a východne lokalizovaných od 
mesta Vráble a v okolí mesta Topoľčany. Pás mladnutia 
obyvateľstva sa začína tvoriť aj v obciach tiahnucich sa medzi 
mestami Nitra, Vráble a Želiezovce a v obciach ležiacich medzi 
mestami Štúrovo a Šahy. Populácia s prevahou mladnutia má 
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v Nitrianskom kraji 11, 46 % zastúpenie a je typická pre 3,3 % 
obyvateľstva. Zmiešané typy populácií sú v Nitrianskom kraji 
zastúpené na 24,64 %. Sú charakteristické pre 10,9 % obyvateľstva. 
Patria sem zmiešané populácie (starnutie i mladnutie obyvateľstva) 
a stabilná populácia s nulovým zastúpením predproduktívnej, 
produktívnej a poproduktívnej vekovej skupiny medzi rokmi 2001 - 
2005. Stabilná populácia zaberá len 0,7 % populácie Nitrianskeho 
kraja a je typická pre obec Podhorany, ktorá patrí do okresu Nitra a 
obce Starý Tekov, Kuraľany a Šarovce patriace do okresu Levice. 
Zmiešané typy populácií sú zastúpené ešte v niekoľkých obciach 
okresu Topoľčany, v obciach medzi mestami Šaľa a Nitra, v obciach 
medzi mestami Nitra a Vráble, Vráble a Levice, Levice a Šahy. Na 
juhu Nitrianskeho kraja je zmiešaná populácia ešte v okolí Štúrova a 
na východe okresu Komárno (tabuľka č. 1 a mapa č. 1).  
 
Záver 

Na základe vekovej štruktúry obyvateľstva Nitrianskeho kraja sme 
zistili, že v území žije 63,96 %-ný podiel obyvateľstva 
v produktívnom veku, ktorý dominuje aj v jednotlivých veľkostných 
kategóriách sídiel. 

V území však možno pozorovať postupné starnutie populácie. 
Prejavuje sa to postupným znižovaním  podielu obyvateľstva 
v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) a zvyšovaním podielu 
obyvateľstva v poproduktívnom veku (u mužov 60 a viac rokov, 
u žien 55 a viac rokov).  

Starnutie obyvateľstva sme vyjadrili prostredníctvom 
hexagoniálneho diagramu, podľa ktorého sme zistili, že väčšina 
populácie Nitrianskeho kraja je typická práve starnutím (63, 9 % 
populácie). Mladnutím je charakteristické len 11,46 % obyvateľstva. 
Stabilnú populáciu majú len 4 obce Nitrianskeho kraja, čo 
predstavuje 0,7 %. Zvyšných 23,49 % populácie patrí k zmiešanému 
typu populácií, pri ktorých nastáva mladnutie i starnutie 
obyvateľstva súčasne. 
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Mapa č. 1 (Zdroj: ŠÚ SR, 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Populácia s prevahou starnutia obyvateľstva je typická pre všetky 
mestá Nitrianskeho kraja a je približne rovnomerne rozdelená po 
celom území. Výnimku tvorí len východná časť územia, kde je 
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najviac viditeľný aj proces mladnutia obyvateľstva. Populácia 
s prevahou mladnutia obyvateľstva sa vyskytuje v obciach severne 
a východne od mesta Štúrovo, v obciach medzi mestami Levice, 
Šahy a Želiezovce, v obciach západne a východne lokalizovaných od 
mesta Vráble a v okolí mesta Topoľčany. Pás mladnutia 
obyvateľstva sa začína tvoriť aj v obciach tiahnucich sa medzi 
mestami Nitra, Vráble a Želiezovce a v obciach ležiacich medzi 
mestami Štúrovo a Šahy. Zmiešané typy populácií sú zastúpené ešte 
v niekoľkých obciach okresu Topoľčany, v obciach medzi mestami 
Šaľa a Nitra, v obciach medzi mestami Nitra a Vráble, Vráble 
a Levice, Levice a Šahy. Na juhu Nitrianskeho kraja je zmiešaná 
populácia ešte v okolí Štúrova a na východe okresu Komárno. 
Stabilná populácia je typická len pre 4 obce Nitrianskeho kraja: 
Podhorany, Starý Tekov, Kuraľany a Šarovce. 
 
Príspevok bol realizovaný s finančnou podporou projektu VEGA GP 
1/0574/08 Zmeny využívania krajiny obvodu Nitry a perspektívy jeho 
rozvoja v kontexte vývoja spoločensko-ekonomických a prírodných 
podmienok. 
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OCHRANA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA AKO SÚČASŤ 
UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA VIDIEKA 

 
Katarína Dobrotková 

 
 
Abstract  
The conception of cultural heritage does not mean only cultural 
monuments of material character, but also mental values and 
knowledge of real history. Cultural heritage values are being 
permanently threaten not only by natural causes of decline and 
breakdown, but also by lifestyle changes, transformation of social 
and economic conditions and regression and extinction of traditional 
crafts. In spite of several proclamations and obligations given to 
each person to protect cultural heritage according to Slovak 
Republic Constitution., this area of our life and culture is in the 
lower priority levels of our society.  
Keywords: cultural heritage, material values, mental values, 
protection of cultural heritage 
 
Úvod 

Predmetom príspevku je poukázať na dôležitosť ochrany 
kultúrneho dedičstva nielen v regiónoch ale i na celom území 
Slovenska. Slovenská republika disponuje bohatstvom kultúrneho 
dedičstva a rozvinutou kultúrnou a umeleckou tradíciou. 

Pod pojmom kultúrne dedičstvo sa rozumejú nielen kultúrne 
pamiatky hmotného charakteru ale aj duchovné hodnoty a poznanie  
skutočnej minulosti. Takto komplexne ponímané kultúrne dedičstvo 
predstavuje mimoriadne bohatý potenciál, ktorý je prítomný a veľmi 
silno pôsobí na každom stupni reťazca budovania identity či už 
osobnej, občianskej, národnej, ale aj európskej. Kultúrne dedičstvo 
vytvára priestor pre  angažovanie občanov v území a záujmu o veci 
verejné, zvyšovanie atraktivity  prostredia pre bývanie, rekreáciu, 
prácu a podnikanie, posilňovanie identity sídla a regiónu, podpory 
pocitu domova a poznania prostredia. 
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Kultúrne dedičstvo 
Kultúrne dedičstvo tvoria historické a kultúrne hodnoty vytvorené 

predchádzajúcimi generáciami bez ohľadu na dobu a miesto ich 
vzniku. Kultúrnym dedičstvom sú hmotné a  nehmotné hodnoty, 
hnuteľné a nehnuteľné veci vrátane importovaných diel a myšlienok, 
ktoré našli na Slovensku miesto a uplatnenie. 

Nehmotnou hodnotou kultúrneho dedičstva sú najmä jazykové 
a literárne prejavy šírené ústne alebo zvukovými nosičmi, diela 
dramatického, hudobného a tanečného umenia, zvyky a tradície, 
historické udalosti, zemepisné, katastrálne a miestne názvy. 

Hmotnou hodnotou kultúrneho dedičstva sú najmä archívne 
dokumenty bez ohľadu na spôsob zaznamenania informácie, 
historické  knižničné dokumenty a fondy, diela písomníctva, 
scénografie, kinematografie, televíznej a audiovizuálnej tvorby, 
zbierky múzeí a galérií, diela výtvarného, úžitkového a  ľudového 
umenia, dizajnu, architektonické objekty, urbanistické súbory, 
archeologické nálezy a lokality, objekty ľudového staviteľstva, 
pamiatky výroby, vedy a techniky, historické záhrady, parky 
a kultúrna krajina. 
 
Ochrana kultúrneho dedičstva 

Ochrana kultúrneho dedičstva je verejným záujmom a  vykonáva 
sa na základe rešpektovania individuálnych práv a slobôd občanov. 
Princípy a prostriedky ochrany  kultúrneho dedičstva by nemali 
narušiť iné občianske  práva bez zodpovedajúcej kompenzácie podľa 
príslušných zákonov. Podmienky na ochranu kultúrneho dedičstva 
utvára štát, územná samospráva, príslušné právnické osoby, 
príslušné fyzické osoby a najmä vlastníci majetku, ktorý je 
predmetom ochrany. Štát a obce podporujú  aktivity občanov,  
občianskych združení, nadácií  a mimovládnych organizácií pri 
ochrane kultúrneho dedičstva. Na Slovensku však chýba prierezový 
koordinačný článok (orgán), ktorý by zabezpečoval uvedené 
prepojenia a väzby, i keď viaceré rezorty sa dnes venujú činnostiam, 
ktoré priamo alebo nepriamo podporujú ochranu a využitie 
kultúrneho dedičstva, napríklad: 
• MP SR – agropodnikatelia, rozvoj vidieka 
• MK SR – evidencia a ochrana kultúrnych pamiatok, odborný 
potenciál (Pamiatkový 
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ústav), kontrola (Pamiatková inšpekcia), doplnková podpora 
vlastníkov kultúrnych 
pamiatok, 
• MŽP SR – environmentalistika, územné plánovanie a stavebný 
poriadok, odborný 
potenciál (Slovenská agentúra životného prostredia a Štátna ochrana 
prírody SR), 
environmentálna výchova, 
• MH SR – malé a stredné podnikanie, cestovný ruch, 
• MPSVR SR – monitorovanie zamestnanosti, podpora v 
nezamestnanosti, rekvalifikácia, 
verejnoprospešné práce, 
• MŠ SR – tvorba a schvaľovanie učebných osnov, podpora rastu 
kultúrneho vedomia, 
• MVRR SR – bývanie a podpora projektov regionálneho rozvoja, 
• MV SR - doplnková podpora vlastníkov kultúrnych pamiatok. 
 
Pamiatková starostlivosť a ochrana historického prostredia 

Za účelom ochrany historických štruktúr krajiny a pamiatok 
všeobecne sa v Slovenskej republike vyprofiloval systém 
pamiatkovej starostlivosti, ktorý sa zameriava cielene na zachovanie 
hmotnej podstaty a prezentáciu kultúrnych pamiatok. Tento prístup 
je závislý predovšetkým na ekonomickom potenciáli štátu, obcí a 
vlastníkov pamiatok. Povinnosti všetkých vlastníkov kultúrnych 
pamiatok o ich dobrý stavebno-technický stav a primerané využitie a 
prezentáciu vyplývajú zo zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej 
pamiatkovej starostlivosti. Zákon fakultatívne stanovuje účasť štátu 
na kompenzácii zvýšených nákladov spojených s vlastníctvom a 
správou kultúrnej pamiatky, čo sa však realizuje len vo veľmi malom 
rozsahu. Zákon o štátnej pamiatkovej starostlivosti bol v čase svojho 
schválenia prínosom. Najväčší objem investícií do obnovy pamiatok 
(až 1 miliarda Kčs ročne) bol realizovaný v 80-tych rokoch použitím 
úplne odlišného metodického prístupu a v iných 
spoločenskopolitických podmienkach, ktoré boli od koncepcie TUR 
značne vzdialené. Viaceré kultúrne pamiatky však boli zachránené; 
niektoré schátrali. Začalo sa s komplexnou obnovou viacerých 
mestských pamiatkových rezervácií, ktorých stav historických jadier 
bol často viac než žalostný a miestami pretrváva dodnes. Z hľadiska 
trvalej udržateľnosti má perspektívu len zabezpečenie priebežnej 
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údržby pamiatkového fondu so sústredením sa na zachovanie jeho 
predmetu ochrany a na starostlivosť o celé historické prostredie, 
osobitne krajinné prvky, ktoré ho vytvárajú. Nevylučujú sa ani 
záchranné akcie v prípadoch, ak hrozí zánik kultúrnych hodnôt. 
Zároveň štát musí preventívne dbať o eliminovanie nežiaducich 
tendencií zo strany vlastníkov nehnuteľností, ktoré smerujú k 
ohrozeniu až k zničeniu hodnôt kultúrnych pamiatok. Súvislosť 
medzi environmentalistikou a ochranou kultúrneho dedičstva 
zvýraznila už Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 

Významným krokom k vytvoreniu systémových podmienok na 
ochranu nehnuteľných kultúrnych pamiatok i celých ich súborov 
bolo prijatie zákona č.237/2000 Z. z., ktorým sa výrazne zmenil a 
doplnil zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 
Ministerstvo kultúry SR vypracovalo a predložilo na ďalšie ústavné 
konanie v roku 2001 dlho očakávaný Návrh zákona o ochrane 
pamiatkového fondu, ktorý prináša viaceré pozitívne prístupy z 
hľadiska trvalo udržateľného rozvoja a environmentalistiky. Vzniká 
tak významná symbióza dvoch rezortov (MŽP SR a MK SR) 
smerujúca k vytvoreniu vhodných právnych podmienok pre ochranu 
pamiatkového fondu a starostlivosti o krajinu. V zmysle nového 
návrhu zákona by sa mala posilniť aj úloha dnešného Pamiatkového 
ústavu. Predpokladá sa ustanovenie Pamiatkového úradu a 
regionálnych pamiatkových úradov so širšími právomocami. Ráta sa 
s väčšou zaangažovanosťou mimovládnych organizácií a s rastom 
záujmu obcí na ochrane pamiatkového fondu a jeho využití v 
prospech TUR cestovného ruchu. 

Slovenská  republika disponuje množstvom hnuteľných 
a nehnuteľných pamiatok, z ktorých mnohé sú sakrálneho 
charakteru.  Ich  majiteľmi sú cirkvi, preto bude potrebné s nimi 
budovať partnerstvá, aby mohli byť pamiatky sprístupnené turistom, 
zostavovali sa projekty na údržbu, renováciu objektov 
a reštaurovanie vzácnych interiérov. Ostatné kultúrno historické 
pamiatky, ktoré v súčasnosti nie sú dostatočne využívané, treba 
zatraktívniť o zaujímavé podujatia. Pri rozvíjaní cestovného ruchu 
a využívaní kultúrneho dedičstva je potrebné venovať osobitú 
pozornosť kultúrnym podujatiam regionálneho a nadregionálneho 
významu a práci s miestnymi obyvateľmi zameranej na budovanie 
vzťahu k najbližšiemu okoliu, ich motiváciu pre zachovanie 
kultúrneho dedičstva a stotožnenia sa s regiónom. 
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Pozitívnu úlohu v ochrane a zachovaní pamiatkového fondu môžu 
zohrať Slovenská komora architektov a Slovenská komora 
stavebných inžinierov. Väčšiu pozornosť si vyžiada plnenie 
záväzkov SR vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov, osobitne 
z Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. 
Medzníkom sa zrejme stalo uznesenie vlády SR z 2. mája 2001 č. 
384 k správe medzirezortnej komisie pre záchranu lokalít zapísaných 
v Zozname svetového kultúrneho dedičstva. Činnosť tejto komisie, 
ktorá nahradila pred niekoľkými rokmi Slovenský výbor na ochranu 
svetového dedičstva v gescii MŽP SR, by sa mala podľa neho 
výrazne zaktivizovať a zamerať na praktickú starostlivosť o 
pamiatkový fond – vyhlásené a potenciálne svetové kultúrne 
dedičstvo na území SR. 

Jedným z dôležitých nástrojov obnovy kultúrnych pamiatok sú tzv. 
tradičné zručnosti a remeslá. Tieto je možné v zásade rozdeliť do 
troch hlavných kategórií: 
• obnova, výroba a oprava hnuteľných vecí a predmetov, 
• obnova, údržba, výstavba a oprava nehnuteľných vecí a budov, 
• starostlivosť, údržba, tvorba a hospodárenie v krajine. 

Tradičné zručnosti a remeslá zohrávajú významnú úlohu v oblasti 
zamestnanosti a pri vytváraní trvalo udržateľných pracovných miest 
aj zaostalejších regiónov. Ide o rôznorodé, originálne, avšak v 
súčasnosti menej vyhľadávané. V regiónoch s vysokou 
nezamestnanosťou sa tieto zručnosti dnes neuplatňujú hlavne z 
dôvodu hospodárskej recesie - v týchto regiónoch sa však často 
nachádzajú cenné a významné prvky pamiatkového fondu, kde 
využitie takýchto zručností je žiaduce. Pretrváva problém nájsť 
kvalifikovaného remeselníka pre práce na údržbe a obnove 
kultúrnych pamiatok, preto sa pristupuje k alternatívnym 
technologickým riešeniam, ktoré nie sú vždy z pamiatkového 
hľadiska vhodné. Remeselné školstvo zaniklo u nás súčasne s 
likvidáciou individuálnych živností v 50-tych rokoch. Študijné 
odbory a profesie ponúkané v súčasnom vyučovacom procese ho 
nedokázali nahradiť. Opätovná potreba jeho zavedenia bude narastať 
so zväčšujúcimi sa požiadavkami na profesie v oblasti údržby a 
opráv bytového, stavebného a pamiatkového fondu. 
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Financovanie starostlivosti o kultúrne dedičstvo 
Zdroje financovania starostlivosti o kultúrne dedičstvo sa podľa 

svojho pôvodu delia na tri hlavné skupiny: 
• základné zdroje – sú prioritným a hlavným zdrojom financovania 
vlastníkmi - cez 
štátny rozpočet, obecný rozpočet , súkromné úspory, 
výnosy z prevádzky a prenájmu objektov alebo z tvorby rezervných 
fondov opráv, 
• doplnkové (podporné) zdroje – priame podporné zdroje (dotácie, 
granty, príspevky 
a pôžičky) a nepriame podporné zdroje (úľavy z dani, preberanie 
záruk štátom alebo napr. 
refinancovanie úrokov z bankových pôžičiek štátom), 
• doplnkové (ostatné) zdroje – zdroje z lotérii, zbierok, nadácii, 
občianskych združení, 
nefinančná materiálna pomoc, dobrovoľná pomoc a podobne. 

Doplnkové financovanie kultúrnych pamiatok a historických 
štruktúr krajiny je zabezpečované predovšetkým z dvoch verejných 
zdrojov – zo Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia v rámci komisie 
pamiatkovej starostlivosti a cez okresné úrady z kapitoly krajských 
úradov. Od začiatku 90-tych rokov podpora z týchto fondov 
vykazuje trvalý pokles finančných prostriedkov, čo poukazuje na 
nedostatočnú úroveň podpory zo strany štátu a verejných financií. 
Kým v roku 1994 bol príspevok pre Štátny fond kultúry Pro Slovakia 
na obnovu kultúrnych pamiatok 20,75 mil. Sk, v roku 1998 to bolo 
už len 10,03 mil. Sk. Väčšie dotácie najmä na TUR sídiel a ochranu 
historických štruktúr krajiny boli poskytnuté zo Štátneho fondu 
životného prostredia. Najväčší podiel na financovaní a prácach na 
obnove historických centier slovenských miest majú v priebehu 90-
tych rokov ich samosprávy, a to aj napriek nepriaznivej finančnej 
situácii. Významným zdrojom prostriedkov pre oblasť podpory 
udržateľného rozvoja sídiel a ich historických štruktúr sa stali  od 
roku 2000 prostriedky Európskej únie prostredníctvom programov 
CBC, SAPARD, PHARE a ISPA. 

Prijaté zákony a novelizácie zákonov v oblasti knižníc, múzeí 
a galérií, pamiatkového fondu, najmä však prijatie Deklarácie NR 
SR o ochrane kultúrneho dedičstva a návrh nového archívneho 
zákona sú síce dôležitým východiskom, nie však hlavnou súčasťou 
celého procesu ochrany. Rozhodujúce kroky je potrebné urobiť 
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úspešným zavŕšením celého legislatívneho procesu, najmä však vo 
vytváraní finančných a realizačných podmienok ochrany všetkých 
zložiek a súčastí kultúrneho dedičstva. 

Dôležitá oblasť propagácie a prezentácie je v súčasnosti 
poznamenaná najmä nedostatkom finančných zdrojov, ako aj 
chýbajúcou ucelenou koncepciou propagácie a reprezentácie 
Slovenska v zahraničí, najmä však nejasnosťami v oblasti rozvoja 
cestovného ruchu s dôrazom na “kultúrny turizmus”. Iba v súlade 
s doriešením týchto východísk sa môže dôsledne formulovať 
a rozvíjať propagácia a prezentácia kultúrneho dedičstva. 
 
Záver 

Hodnoty kultúrneho dedičstva sú trvalo ohrozované nielen 
prirodzenými príčinami chátrania a rozkladu,  ale aj zmenami 
životného štýlu, transformáciou spoločenských a ekonomických 
podmienok, úpadkom a zánikom tradičných remesiel a techník 
a uplatňovaním technológií často nezlučiteľných s podstatou 
a charakterom týchto hodnôt. Napriek rôznym proklamáciám, 
zakotvením povinnosti každému chrániť kultúrne dedičstvo aj podľa 
Ústavy Slovenskej republiky, je táto oblasť nášho života a kultúry na 
nižších úrovniach rebríčka priorít našej spoločnosti. Obyvatelia sa 
prioritne venujú predovšetkým uspokojovaniu základných potrieb, 
čo môže byť následkom nedostatku finančných prostriedkov, času a 
energie. Pritom veľmi naliehavá je potreba zvyšovania uvedomenia 
ľudí a spoločnosti v otázkach zodpovednosť jednotlivca a 
spoločnosti za prírodné, sociálne a historické prostredie od úrovne 
lokálnej až po úroveň globálnu. 

Nepochopenie významu kultúrneho dedičstva  a trvalé podcenenie 
ekonomického významu kultúrneho dedičstva, ktoré v každom 
vyspelom štáte je nielen zdrojom inšpirácie pre tvorbu nových 
hodnôt, ale aj zdrojom významných príjmov z rozvoja kultúrnej 
turistiky. Najmä našou vinou svet ešte neobjavil príťažlivé hodnoty 
kultúrnych pamiatok, historických miest, ľudovej architektúry 
a iných staviteľských klenotov zakomponovaných do jedinečnej 
prírody. Práve kultúrne dedičstvo môže garantovať pretrvanie našej 
identity v rozširujúcom sa spoločenstve národov a regiónov Európy. 
Aj preto je nesmierne dôležité, aby v prvom rade pretrvali tieto 
kultúrne hodnoty v celej svojej rozmanitosti a osobitosti. 
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CULTURAL HERITAGE PROTECTION AS A PART OF 

RURAL DEVELOPMENT 
 

Resumé 
Cultural heritage consists of historical and cultural values created 

by previous generations aside from a period and time of their origin. 
Cultural heritage consists of material and mental values, movable 
and unmovable assets including imported productions and thoughts, 
which found their place and use in Slovakia.  

Cultural heritage values are being permanently threaten not only by 
natural causes of decline and breakdown, but also by lifestyle 
changes, transformation of social and economic conditions, 
regression and extinction of traditional crafts and art and application 
of technologies which are often incompatible with basics and 
character of these values. Declarations of National Council of Slovak 
Republic about the cultural heritage protection are indeed important 
shift, but they are not the main part of whole protection process. 
Crucial steps are need to be done to reach successful results of the 
whole legislative process, mainly in creation of financial and 
implementation conditions of the protection of all parts of the 
cultural heritage.  

In spite of several proclamations and obligations given to each 
person to protect cultural heritage according to Slovak Republic 
Constitution., this area of our life and culture is in the lower priority 
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levels of our society. Residents try to meet firstly their own basic 
needs which may lead to absence of finances, time and energy. 
However, the need for increasing of people’s awareness in the issues 
of individual and social responsibility for natural, social and 
historical environment from the local level to the global level is very 
urgent. 

Cultural heritage can guarantee our identity sustainability in the 
expanding societies of Europe nations and regions. Thereby it is 
highly important, in the first place, that these cultural values will 
survive in their whole diversity and individuality. 
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ANALÝZA VÝVOJA ODVETVOVEJ ZAMESTNANOSTI 
V NITRIANSKOM KRAJI 

 
Ivana Gecíková, Margaréta Víghová 

 
Abstract 
An indicator of employment belongs among indicators wich are often 
use for evaluationof development of national economy and its 
particular regions, belongs. This indicator can reflect structural 
changes of economy, it has simply understanding, it is statistical 
accounted and good available in several years, what permit to study 
long - run development trends.The article focuses on development of 
total and industrial employment in Nitra region.  
Keywords: industrial employment, total employment, changes, 
economic base 
 
Úvod  

Odvetvová zamestnanosť sa zaraďuje medzi významné 
ukazovatele hodnotiace výkonnosť ekonomiky nielen národného 
hospodárstva, ale aj regionálnej ekonomiky. Zmeny, ktoré so sebou 
prináša sociálny, ekonomický a politický vývoj, v národnom 
hospodárstve podmieňujú zmeny v tvorbe pracovných miest 
v jednotlivých odvetviach tvoriacich ekonomickú základňu regiónu. 
Z priestorového uhla pohľadu je táto otázka zvlášť citlivá, nakoľko 
dopad štrukturálnych zmien odohrávajúcich sa v národnom 
hospodárstve je značne priestorovo diferencovaný.  

 
Materiál a metódy 

Ukazovateľ „zamestnanosť“ viacerí autori považujú za jeden zo 
základných indikátorov ekonomickej úrovne rozvoja regiónov (Blair; 
1995; Tvrdoň et al., 1997; Tej, 2004; Belajová-Fáziková, 2004; 
Tvrdoň, 2005). Súvisí predovšetkým so zapojením pracovnej sily do 
reprodukčného procesu. Človek, ktorý v ekonomickom chápaní 
predstavuje ponuku pracovnej sily (t.j. jeden zo základných troch 
výrobných faktorov), sa tak stáva tvorcom ekonomických hodnôt. 
Zamestnané obyvateľstvo sa podieľa na výrobe tovarov alebo na 
poskytovaní služieb. V širšom slova zmysle (Bernard a Colli, 1992) 
sa pod zamestnanosťou rozumie globálna situácia v ekonomickej 
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aktivite na určitom území v určitom čase. Štatistický úrad SR 
(www.statistics.sk, 12.10.2006) hodnotí zamestnanosť počtom 
pracujúcich v národnom hospodárstve. V rámci metodiky 
výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) za pracujúcich 
považujú všetky osoby vo veku od 15 rokov, ktoré počas 
referenčného týždňa: 
- vykonávali aspoň jednu hodinu prácu za mzdu, plat alebo prácu 

za účelom dosiahnutia zisku (prácu na plný alebo kratší pracovný 
čas, stálu prácu, dočasnú, príležitostnú alebo sezónnu) alebo  

- mali prácu, ale nemohli pracovať z dôvodu choroby, dovolenky, 
materskej dovolenky, školenia, zlého počasia, v dôsledku štrajku 
a výluky (táto skupina nezahŕňa osoby na dlhodobom neplatenom 
voľne a osoby na rodičovskej dovolenke). 

Za pracujúce osoby sú považovaní aj vypomáhajúci členovia 
domácností podnikateľov, osoby pracujúce v zahraničí, profesionálni 
príslušníci ozbrojených zložiek a tiež osoby v civilnej službe.  
Podľa Richardsona (1975) a Blaira (1995) je kategória zamestnanosť 
veľmi často používaným ukazovateľom v ekonomických 
a regionálnych štúdiách, nakoľko je tento údaj štatisticky sledovaný 
a vykazovaný. 

Cieľom práce je poukázať na vývoj a zmeny odvetvovej 
zamestnanosti v Nitrianskom kraji v období rokov 2001-2005. 
Základný ukazovateľ, ktorý bol pri analýze využitý na hodnotenie 
zamestnanosti bol počet pracujúcich (a to za podniky s počtom 
zamestnancov 20 a viac, odhady za malé podniky do 19 
zamestnancov, súkromných podnikateľov nezapísaných do 
obchodného registra a ich zamestnancov).  
 
Výsledky 

V priebehu rokov 2001 až  2005 pozorujeme kolísavé tendencie 
vývoja celkovej zamestnanosti v Nitrianskom kraji. V priebehu 
skúmaných rokov vzrástol počet pracujúcich o 3190 osôb, čo sa 
v celkovom počte pracujúcich prejavilo nárastom o 1 %. Najnižšiu 
hodnotu dosiahla zamestnanosť v roku 2002, kedy sa pohybovala na 
úrovni 233 700 pracujúcich. Ako vidieť v grafe 1, pod tento počet už 
zamestnanosť v kraji neklesla.  

Vývoj zamestnanosti v Nitrianskom kraji sa odlišuje od vývoja 
celkovej zamestnanosti na Slovensku, ktorá v priebehu sledovaných 
rokov mala mierne rastúci priebeh a najvyšší prírastok medziročného 

http://www.statistics.sk/
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rastu zaznamenala v roku 2005. Vidieť, že rast regionálnych 
ukazovateľov nie je kópiou národohospodárskeho vývoja, ale je 
podmienený vnútornou štruktúrou regiónu. V roku 2001 sa na 
zamestnanosti v kraji najvýraznejšie podieľali odvetvia priemyslu 
(28,53 %), veľkoobchod, maloobchod, oprava motorových vozidiel, 
motocyklov a spotrebného tovaru (17,81 %),  poľnohospodárstvo 
(9,50 %) a školstvo (9,25 %).  

Priemysel tvoril najvyšší podiel na zamestnanosti aj v roku 2005. 
Nakoľko stúpol počet zamestnaných osôb v tomto období o 6264, 
jeho percentuálny podiel stúpol na 30,77. Zamestnanosť v 
odvetviach veľkoobchod, maloobchod, oprava motorových vozidiel, 
motocyklov a spotrebného tovaru poklesla, čo sa podpísalo na 
znížení ich podielu na zamestnanosti (17, 18 %). Pokles podielu na 
zamestnanosti sledujeme aj v ďalších ekonomických odvetviach 
(bližšie pozri tabuľku 1). 

Sociálne a ekonomické zmeny na Slovensku podmienili zmenu 
zamestnanosti v Nitrianskom kraji v odvetviach ako verejná správa a 
obrana, povinné sociálne zabezpečenie (o 31 %), stavebníctvo (o 18 
%), ostatné spoločenské sociálne a osobné služby (o 14 %) a hotely 
a reštaurácie (o 7 %). Nárast zamestnanosti vo verejnej správe 
vyvolalo na jednej strane vytvorenie samosprávnych orgánov na 
regionálnej úrovni a na druhej strane presun niektorých kompetencií 
zo štátnej správy na samosprávu, čo si vyžiadalo zvýšenie počtu 
zamestnaných v inštitúciách verejnej správy. Rozvoj stavebníctva na 
Slovensku sa podpísal pod nárast zamestnanosti v tomto odvetví  aj 
v Nitrianskom kraji. 

Najvýraznejší pokles zamestnanosti bol v sledovanom období 
zaznamenaný najmä v odvetviach pôdohospodárstva  o 3584 osôb 
a v odvetví doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácie o 2195 
osôb. 
 
Záver 

Výsledky analýzy vývoja odvetvovej zamestnanosti v Nitrianskom 
kraji poukázali, že regionálna odvetvová zamestnanosť citlivo 
reaguje na podnety, ktoré sú vyvolané nielen vonkajším prostredím 
(t.j. národným hospodárstvom), ale aj zmenou štruktúry ekonomickej 
základne regiónu. Pokles zamestnanosti v kraji bol evidentný najmä 
v odvetviach, ktorých súčasný vývoj je poznačený dlhodobým 
úpadkom, ako odvetvia pôdohospodárstva alebo v odvetviach, 
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v ktorých veľmi rýchlo napreduje zavádzanie nových technológií 
alebo výrazný nárast konkurencie (doprava, skladovanie, pošty 
a telekomunikácie). Rast zamestnanosti  bolo vidieť v odvetviach 
terciárneho sektora (t.j. služieb) a v stavebníctve.  

Poznanie štruktúry odvetvovej zamestnanosti  a jej vývojových 
trendov by malo byť v centre pozornosti najmä tých inštitúcií, ktoré 
nesú zodpovednosť za rozvoj riešeného územia a ktoré majú v 
rukách nástroje na elimináciu nežiadúcich prejavov zmeny počtu 
zamestnaných, ako sú rast nezamestnanosti, pokles priemernej mzdy 
v regióne v dôsledku nepriaznivej štruktúry ekonomických odvetví, 
pokles kúpyschopného dopytu atď. 
 
 
Tabuľka 1: Vývoj počtu zamestnaných v Nitrianskom kraji v rokoch 
2001-2005 podľa ekonomických činností 
Odvetvie NH 1 2001 2002 2003 2004 2005 Index 

2005/2001
Nárast/ 
pokles 2

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, 
rybolov, chov rýb 3

22 325 22 466 20 363 19 911 18 741 0,84 ↓
Priemysel spolu 4 67 004 65 991 67 057 70 982 73 268 1,09 ↑
Stavebníctvo 5 12 589 13 097 15 216 14 466 14 895 1,18 ↑
Veľkoobchod, maloobchod, oprava mot. 
vozidiel... 6

41 832 40 063 40 496 39 680 40 913 0,98 ↓
Hotely a reštaurácie 7 3 902 4 103 4 158 3 738 4 187 1,07 ↑
Doprava, skladovanie, pošty a 
telekomunikácie 8

15 750 15 071 14 541 14 919 13 555 0,86 ↓

Finančné sprostredkovávanie 9 2 673 2 354 2 518 2 420 2 448 0,92 ↓
Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné 
činnosti 10 14 470 15 087 15 171 13 333 14 256 0,99 ↓
Verejná správa a obrana, povinné 
sociálne zabezpečenie 11 8 753 9 143 9 751 10 631 11 480 1,31 ↑
Školstvo 12 21 733 22 124 21 533 20 728 19 939 0,92 ↓
Zdravotníctvo a sociálna pomoc  13 14 659 14 426 15 554 14 914 13 937 0,95 ↓
Ostatné spoločenské sociálne a osobné 
služby 14 9 201 9 775 10 286 10 300 10 462 1,14 ↑
Nitriansky kraj spolu 15 234 891 233 700 236 644 236 022 238 081 1,01 ↑  
Zdroj: Regionálne porovnania v SR 
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Graf 1: Vývoj celkovej zamestnanosti v Nitrianskom kraji  
a Slovenskej republike v rokoch 2001-2005 (v osobách) 
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Zdroj: Vlastné spracovanie 
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VNÍMANIE ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU 
OBYVATEĽSTVOM MIKROREGIÓNU POŽITAVIE – 

ŠIROČINA 
 

Katarína Kasanická, Alena Dubcová 
 

Abstract 
Microregion Požitavie – Širočina was founded in 2000. One of this 
main deveopment´s aim is developmet of tourism. Microregion 
disposes of various assumptions for tourism, for example natural and 
historical. Tourism must be develped not only assumption´s base, but 
also by perception of local inhabitants. The aim of this article is 
presented thought of inhabitants living in Microregion Požitavie – 
Širočina on development of tourism.  
Keywords: perception, tourism, tourism development, Microregion 
Požitavie- Širočina 

 
Úvod 

Mikroregión Požitavie – Širočina vznikol v roku 2000. Pôvodne 
združoval deväť obcí ležiacich v povodí riek Žitava a jej prítoku 
Širočina. Do roku 2007 sa mikroregión rozšíril o ďalšie obce. 
V súčasnosti je tvorený 15 obcami z okresov Zlaté Moravce (13 obcí 
– Čaradice, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Choča, Malé 
Vozokany, Nemčiňany, Nevidzany, Slepčany, Tekovské Nemce, 
Tesárske Mlyňany, Vieska nad Žitavou, Veľké Vozokany, 
Volkovce) a Nitra (2 obce – Tajná a Nová Ves nad Žitavou).  

Priaznivá poloha mikroregiónu, na rozhraní dvoch prírodných 
celkov (Podunajskej nížiny a Slovenského stredohoria), vytvára 
predpoklady na rozvoj rozličných hospodárskych aktivít. Popri 
poľnohospodárskych činnostiach sa mikroregión od svojho vzniku, 
vďaka prírodným a kultúrno-historickým danostiam, zameriava aj na 
rozvoj cestovného ruchu. Doteraz sa však nie je vo väčšej miere 
rozvinutá žiadna forma cestovného ruchu, okrem poznávacieho, 
ktorý sa sústreďuje do Arboréta Mlyňany. 

Viaceré predpoklady rozvoja cestovného ruchu v Mikroregione 
Požitavie – Širočina uvádzajú napríklad Dubcová, Kramáreková, 
Rýchla (2001), Bátora, Dubcová, Hasprová, Hunka Kramáreková, 
(2002), Krogmann (2005, 2006a), Kasanická (2006a, 2006b). 
K najvýznamnejším lokalizačným predpokladom patrí Pohronský 
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Inovec, ktorý vytvára možnosti na rozvoj turistiky. Ďalej sú to 4 
vodné nádrže, ktoré je možné po vhodných úpravách využiť na 
rekreačné účely. Pre potreby poznávacieho cestovného ruchu je 
možné okrem Arborétum Mlyňany využiť aj Pieskovú baňu 
v Nemčiňanoch, okolie rieky Žitava a tiež chránené územia 
nachádzajúce sa mikroregióne (napr. PP Veľký Inovec, CHA 
Tajniansky park, Regionálne biocentrá v Nemčiňanoch a Veľkých 
Vozokanoch). Z kultúrno-historických predpokladov sa na území 
nachádzajú 4 kaštiele. Významné sú aj pamätníky, hlavne 
Veľkovozokanský lev postavený na počesť jediného víťazstva 
uhorských vojsk nad tureckými vojskami na území Slovenska. 
Pomerne časté sú aj sakrálne stavby nachádzajúce sa v každej obci 
mikroregiónu. Okrem spomínaných objektov sa v mikroregióne 
nachádzajú aj viaceré technické diela, prvky ľudovej architektúry, 
sochy, a iné. Pre potreby cestovného ruchu je možné využívať aj 
viaceré podujatia spojené najmä s vinohradníctvom (ochutnávky vín, 
vinobrania). 

V oveľa menšej miere má mikroregión rozvinuté realizačné 
predpoklady. Nachádzajú sa tu dva ubytovacie zariadenia a tri 
stravovacie zariadenia. Najvýznamnejšou komunikáciou, ktorá 
umožňuje jeho dopravnú dostupnosť  je cesta I. triedy E/65. 
V mikroregióne sú tiež vybudované 3 turistické náučné chodníky – 
Náučný chodník Požitavím-Širočinou, Náučný chodník vínnou 
cestou mikroregiónu a turistické chodníky v Arboréte Mlyňany.  

Rozvoj cestovného ruchu je potrebné realizovať nielen na základe 
predpokladov, ktorými dané územie disponuje. Dôležitou súčasťou 
pri rozvoji je aj postoj miestnych obyvateľov k tejto skutočnosti. 
Cieľom tohto príspevku je zistiť názory obyvateľov Mikroregiónu 
Požitavie – Širočina na vybrané skutočnosti súvisiace s rozvojom 
cestovného ruchu. Zistené skutočnosti potom zohľadníme pri návrhu 
rozvoja územia. 

 
Teoreticko-metodické východiská 

Jednou z možností na základe ktorej je možné podávať návrhy 
rozvoja územia (nielen z hľadiska cestovného ruchu) je skúmanie 
objektívnych ukazovateľov. V rámci cestovného ruchu sa ich 
skúmaním zaoberá napr. Krogmann (2005), Kalinová (2004a, 2004b, 
2004c, 2006a, 2006b). 



GEO Informations                                                                      4/2008 

 65

Ďalšou veľmi dôležitou súčasťou tvorby rozvoja územia je 
percepcia obyvateľstva. Obyčajne sa prostredníctvom prieskumov 
skúma najmä vzťah obyvateľov k danému územiu alebo lokalite, 
resp. sa zameriavajú na zisťovanie kvality života. Je však veľmi 
dôležité, aby obyvateľstvo vyjadrilo svoj názor aj pri zavádzaní 
hospodárskych činností v území, pretože tie v pomerne vysokej 
miere ovplyvňujú spomínané skutočnosti. V prípade cestovného 
ruchu je možné percepcie využiť nielen pri návrhu jednotlivých 
aktivít, ale aj pri skvalitňovaní ponúkaných produktov a služieb.  

Percepciou v oblasti cestovného ruchu sa vo svojich prácach 
zaoberali viacerí autori, napr. Krogmann (2005, 2006b), Hasprová 
(1998)..  

V Mikroregióne Požitavie – Širočina sme realizovali prieskum 
v roku 2006. Nakoľko v tomto období tvorilo mikroregión len 14 
obcí, prieskum sa nerealizoval v Novej Vsi nad Žitavou. 
Respondenti vyjadrovali svoj názor najmä na skutočnosti ako 
vnímajú rozvoj cestovného ruchu, čo podľa nich môže územie 
mikroregiónu ponúknuť pre rozvoj, aké výhody a nevýhody by 
rozvoj cestovného ruchu priniesol územiu, a tiež čo podľa nich môže 
prilákať, resp. odradiť turistov od návštevy mikroregiónu.  

 
Výsledky 

Prieskumu sa zúčastnilo 1010 respondentov zo všetkých obcí 
mikroregiónu (10 % obyvateľstva žijúceho v mikroregióne). 
Respondenti boli vyberaní tak, aby boli zapojené všetky skupiny 
produktívneho a poproduktívneho obyvateľstva z hľadiska pohlavia, 
veku, vzdelania a ekonomickej aktivity. Dotazníky boli anonymné  

Anketovaných bolo 416 mužov (41,19 %) a 594 žien (58,81 %). 
Podľa vzdelanostnej štruktúry respondentov najviac opýtaných 
dosiahlo stredoškolské vzdelanie (77,43 %). Základné vzdelanie 
uviedlo 14,65 %. Vysokoškolské vzdelanie dosiahlo takmer 
o polovicu menej respondentov (7,92 %). V štruktúre respondentov 
podľa ekonomickej aktivity viac ako polovicu (52,47 %) tvorili 
obyvatelia so zamestnaním. Študenti dosiahli 14,25 %. V štruktúre 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva pomerne nízky podiel dosahujú 
podnikatelia, čo sa prejavilo i v štruktúre respondentov, kde 
podnikatelia dosiahli  podiel 3,96 %. Pomerne početnú skupinu 
tvorili aj nezamestnaní (12,08 %). Dôchodcovia boli zastúpení 
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podielom 11,09 %. Najmenšiu skupinu respondentov podľa 
ekonomickej aktivity tvorili ženy na materskej dovolenke (6,14 %).  

Prostredníctvom samostatnej otázky sme zisťovali, či opýtaní 
nejakým spôsobom vnímajú rozvoj cestovného ruchu za posledných 
6 rokov. Rozvoj cestovného ruchu vníma 12,28 % respondentov 
mikroregiónu. Najviac rozvoj cestovného ruchu vnímajú anketovaní 
Veľkých Vozokán (24,00 %), Tesárskych Mlynian (18,82 %) 
a Viesky nad Žitavou (15,56 %). V Tesárskych Mlyňanoch a Vieske 
nad Žitavou sa cestovný ruch rozvíja najmä vďaka Arborétu 
Mlyňany, v ktorom je park s drevinami z celého sveta známy nielen 
na území Slovenska, ale i v okolitých štátoch. V ostatných obciach 
sa podiel pohyboval od 3 % do 14 % respondentov. Až 57,52 % 
opýtaných mikroregiónu odpovedalo, že sa cestovný ruch nerozvíja. 
Najviac sa k tejto možnosti prikláňajú respondenti v Slepčanoch (80 
%) a najmenej respondenti vo Vieske nad Žitavou (24,44 %). Túto 
skutočnosť nevedelo posúdiť 28,51 %  opýtaných. Podiel 
respondentov, ktorí volili túto možnosť sa pohyboval od 8,89 % 
(Slepčany) do 60 % (Vieska nad Žitavou). 

Ako každé odvetvie hospodárstva aj cestovný ruch prináša so 
sebou pre územie určité výhody a nevýhody pre obyvateľov. Z toho 
dôvodu sme zisťovali názory obyvateľov na to, aké výhody by podľa 
nich priniesol rozvoj cestovného ruchu. V rámci tejto otázky si mohli 
respondenti zvoliť odpoveď z ponúkaných možnosti (viac kultúrnych 
a spoločenských podujatí, lepšia vybavenosť obcí obchodmi 
a službami, viac možností na podnikanie, vyššia upravenosť obcí, 
dobudovanie stredísk cestovného ruchu) alebo v rámci možnosti iné, 
uviesť vlastnú výhodu. 

Za najväčšiu výhodu považujú respondenti mikroregiónu vyššiu 
upravenosť obce (30,34 % odpovedí). K vyššej upravenosti obce by 
rozvoj cestovného ruchu podľa opýtaných prispel najmä vo Vieske 
nad Žitavou (45,31 %). V ostatných obciach sa podiel respondentov, 
ktorí sa priklonili k tejto možnosti, pohyboval od 20,00 % do 41,51 
%. To, že rozvoj cestovného ruchu by mikroregiónu priniesol lepšiu 
vybavenosť obcí sieťou obchodov a služieb si myslí 21,87 % 
respondentov, pričom ich podiel v jednotlivých obciach bol od 11,32 
% (Červený Hrádok) do 31,51 % (Volkovce).  Zvýšeniu počtu 
kultúrnych a spoločenských podujatí by rozvoj cestovného ruchu 
napomohol podľa 20,15 % opýtaných mikroregiónu. Podiel 
respondentov, ktorí zvolili túto možnosť, dosiahol v obciach rozpätie 



GEO Informations                                                                      4/2008 

 67

od 10,96 % (Volkovce) do 32,08 % (Červený Hrádok). Ako 
najmenšiu výhodu rozvoja cestovného ruchu vnímajú respondenti 
mikroregiónu dobudovanie stredísk cestovného ruchu. K tejto 
možnosti sa priklonilo len 7,72 % opýtaných, pričom najmenší 
podiel bol zaznamenaný vo Volkovciach (2,05 %) a najvyšší 
v Tajnej (17,50 %). Možnosť iné uviedlo 3,15 % respondentov 
mikroregiónu, ich podiel sa pohyboval od 0,00 % do 21,43 %. 
Najčastejšie v rámci tejto položky vyjadrovali názor, že rozvoj 
cestovného ruchu neprinesie obci žiadne výhody. Z konkrétnych 
možností, ktoré uviedli, je to najmä oživenie obce, úprava ciest a tiež 
osobné výhody pre obyvateľov.  

Podobne ako k výhodám sa respondenti mikroregiónu vyjadrovali 
aj k tomu, aké nevýhody by podľa nich priniesol rozvoj cestovného 
ruchu. Aj v tomto prípade sa respondenti mohli prikloniť 
k ponúkaným možnostiam odpovede (príchod neznámych ľudí, 
zanechávanie odpadkov, ničenie verejných priestranstiev), alebo 
zvoliť vlastnú v rámci možnosti iné. Najväčšou nevýhodou, ktorú by 
mikroregiónu priniesol resp. prináša rozvoj cestovného ruchu, je 
podľa opýtaných zanechávanie odpadkov turistami. Túto možnosť 
zvolilo až 37,84 % respondentov mikroregiónu, ktorých podiel 
v jednotlivých obciach bol od 18,27 % vo Volkovciach do 45,15 % 
v Čaradiciach. Druhou najväčšou nevýhodou rozvoja cestovného 
ruchu v mikroregióne je podľa opýtaných ničenie verejných 
priestranstiev. Myslí si to až 33,89 % respondentov mikroregiónu. 
To, že turisti ničia verejné priestranstvá, si najviac myslia obyvatelia 
Volkoviec (48,08 %). Najmenej sa k tomuto tvrdeniu priklonili 
respondenti v Čiernych Kľačanoch (23,77 %). Z negatív, ktoré by 
mohol priniesť rozvoj cestovného ruchu, sa respondenti 
mikroregiónu najmenej obávajú príchodu neznámych. Táto možnosť 
tvorila 25,99 % podiel zo všetkých odpovedí. Najmenej sa príchodu 
cudzích ľudí obávajú v Čaradiciach (12,31%) a najviac 
v Nevidzanoch (33,82 %). Len 2,29 % opýtaných mikroregiónu si 
myslí, že rozvoj cestovného ruchu by mohol pre obec priniesť aj iné 
nevýhody, pričom podiel v jednotlivých obciach bol od 0,00 % do 
7,41 %. V rámci nevýhod sa najčastejšie opakovali odpovede – 
zvyšovanie cien tovarov a služieb, narušenie pokojného život 
a v obci, neohľaduplnosť turistov k prírode.  

Najviac respondentov si myslí, že turistov k návšteve obce môže 
prilákať pekná príroda. Celkovo si to myslí až 35,57 opýtaných 



GEO Informations                                                                      4/2008 

 68

mikroregiónu. Podiel respondentov, ktorí sa priklonili k tejto 
možnosti je v každej obci pomerne vysoký a pohybuje sa od 19,10 % 
v Čaradiciach do 46,63 % v Tekovských Nemciach. Na druhom 
mieste je pokojný život v obciach (27,19 %). Túto možnosť 
v najmenšej miere volili obyvatelia Malých Vozokán (12,50 %) 
a v najväčšej miere obyvatelia Volkoviec (42,68 %). Tretím 
najdôležitejším dôvodom, prečo turisti navštívia mikroregión, je 
pozitívna skúsenosť turistov z minulých návštev. Túto možnosť 
zvolilo až 13,08 % opýtaných mikroregiónu, pričom podiel 
v jednotlivých obciach sa pohyboval od 5,63 % v Červenom Hrádku 
do 17,65 % vo Vieske nad Žitavou. K tomu, že turistov prilákajú 
kultúrno-historické atraktivity sa priklonilo 12,44 % respondentov 
mikroregiónu. Kultúrno-historické atraktivity podľa respondentov 
najviac prilákajú turistov do Malých Vozokán (32,50 %), naopak 
najmenej do Volkoviec (3,18 %). Ako najmenej zaujímavý dôvod 
návštevy mikroregiónu uvádzajú respondenti prijateľné ceny (10,95 
%). K tejto možnosti sa v najväčšej miere priklonili respondenti 
v Tajnej (20 %) a najmenej v Čiernych Kľačanoch (1,24 %). Len 
0,77 % opýtaných mikroregiónu si myslí, že turistov k návšteve 
prilákajú nejaké iné dôvody, najmä príjemní ľudia.  

Podľa obyvateľov žijúcich v mikroregióne turistov od návštevy 
najviac odrádza nedostatok ubytovacích a stravovacích zariadení. 
Myslí si to až 25,31% respondentov. Najmenej negatívne túto 
skutočnosť vnímajú respondenti v Malých Vozokanoch (12,50 %), 
kde sa nachádza jedno z dvoch ubytovacích zariadení 
v mikroregióne, naopak najnegatívnejšie túto skutočnosť vnímajú 
obyvatelia v Červenom Hrádku (35,85 %). Druhým najväčším 
problémom je nedostatok informácií o obci (22,56 %). Najmenej 
informácií je podľa respondentov o obci Červený Hrádok (20,75 %)  
a najviac o Nemčiňanoch (1,18 %).  Podľa 19,70 % opýtaných, 
turistov od návštevy obce odrádza nedostatočná vybavenosť obcí 
obchodmi a službami. Podiel respondentov, ktorí zvolili túto 
možnosť, sa v jednotlivých obciach pohyboval od 11,48 % (Tajná) 
do 32,82 % (Veľké Vozokany). Zlú dopravnú dostupnosť, ako dôvod 
prečo turisti nenavštívia danú obec, uviedlo 17,18 % opýtaných. Zlá 
dopravná dostupnosť najmenej odradí turistov podľa respondentov 
v Slepčanoch (3,00 %) a najviac podľa respondentov v Malých 
Vozokanoch (40 %). Až 8,36 % ohlasov bolo zaznamenaných na 
neatraktívnosť prostredia, pričom podiel v jednotlivých obciach sa 
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pohyboval od 2,50 % do 20,75 %. Podľa respondentov návštevníkov 
najmenej odradia negatívne skúsenosti z minulej návštevy. Myslí si 
to 6,72 %, ktorých podiel v jednotlivých obciach bol od 0,00 % do 
12,99 %.  

Keďže miestni obyvatelia by mali najlepšie poznať vlastné územie, 
z tohto pohľadu nás zaujímalo čo by podľa nich mohlo pritiahnuť 
turistov k návšteve ich obce. Respondenti mali uviesť konkrétne 
príklady zaujímavostí, ktoré by podľa nich mohli prispieť k rozvoju 
cestovného ruchu. V tejto otázke sa vyjadrilo 40,8 % respondentov 
mikroregiónu. V rámci jednotlivých obcí podávali skôr všeobecné 
návrhy (príjemné prostredie, ľudia, kultúrne podujatia, historické 
pamiatky) ale zaznamenali sme aj príklady konkrétnych atraktivít. 
Jednotlivé návrhy sme zoradili do 4 skupín: prírodné predpoklady, 
kultúrno-historické, športové aktivity a vinárske slávnosti. 

Respondenti pomerne často uvádzali prírodné predpoklady ako 
vhodný prostriedok na rozvoj cestovného ruchu, pričom väčšie 
množstvo návrhov zaznamenávame v obciach kde je vyšší stupeň 
zalesnenia. V každej obci obyvatelia uvádzali ako atraktivitu peknú 
prírodu. Druhou najčastejšie sa vyskytujúcou odpoveďou bolo 
Arborétum Mlyňany. Návrhy sme zaznamenali najmä v Tesárskych 
Mlyňanoch, Vieske nad Žitavou a Slepčanoch, ale objavili sa aj vo 
Veľkých a Malých Vozokanoch. Ďalšou atraktivitou sú podľa 
opýtaných parky v Tajnej a Slepčanoch. V Tekovských Nemciach 
a Čaradiciach udávali respondenti návrhy na turistiku a prechádzky 
v prírode v prostredí Pohronského Inovca. Atraktívne by podľa 
respondentov mohli byť aj vyhliadky. Tieto návrhy zaznamenávame 
v Červenom Hrádku - vyhliadky na vyvýšenine a v Nemčiňanoch - 
Krypta. Pre rozvoj cestovného ruchu by sa podľa opýtaných malo 
využiť aj okolie Žitavy (Vieska nad Žitavou). Turistov by mohli 
prilákať aj viaceré vodné nádrže a rybníky (Nevidzany, Slepčany, 
Nemčiňany, Vieska nad Žitavou, Veľké Vozokany).  

Z kultúrno-historických objektov sú podľa respondentov na rozvoj 
cestovného ruchu vhodné kaštiele (Červený Hrádok, Malé 
Vozokany), zrúcanina kúrie (Malé Vozokany), kostoly a iné sakrálne 
objekty (Tajná, Vieska nad Žitavou, Volkovce, Veľké Vozokany, 
Nevidzany), mlyn z 18. storočia (Čierne Kľačany), technická 
pamiatka Zungov (Slepčany), Pamätník Leva, miesto víťazstva nad 
Turkami (Veľké Vozokany), pyxida (Čierne Kľačany), ale aj iné 
zaujímavosti územia. 
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Podľa respondentov by bolo možné cestovný ruch rozvíjať aj 
prostredníctvom športových zariadení a podujatí, ktorými sú najmä 
tenisové kurty (Červený Hrádok, Choča) a ihriská (Tajná, 
Nemčiňany, Červený Hrádok). Pre návštevníkov by podľa 
respondentov v Čiernych Kľačanoch mohli byť zaujímavé aj 
poľovačky. 

Keďže jedným z tradičných odvetví v mikroregióne je vinárstvo, 
ako jednu z možných atraktivít udávali respondenti aj vinárske 
slávnosti, vinobrania a ochutnávky vín (Nemčiňany, Nevidzany, 
Červený Hrádok). 

 
 

Záver 
Na základe objektívnych skutočností a zistení, ktoré vyplynuli 

z prieskumu môžeme povedať, že Mikroregión Požitavie – Širočina 
disponuje pomerne bohatými lokalizačnými predpokladmi pre rozvoj 
cestovného ruchu. V oveľa menšej miere sú rozvinuté realizačné 
predpoklady, ktoré v pomerne vysokej miere bránia rýchlejšiemu 
rozvoju cestovného ruchu v území.  

Pri rozvoji cestovného ruchu by sa mal mikroregión zameriavať 
najmä na krátkodobé formy cestovného ruchu, ktoré sú menej 
náročné na materiálno technickú základňu (najmä na ubytovacie 
zariadenia). Z tohto pohľadu je potrebné posilniť najmä sieť 
maloobchodov v mikroregióne, ktoré by boli využívané nielen 
návštevníkmi ale aj miestnym obyvateľstvom. Z foriem cestovného 
ruchu by mali byť rozvíjané najmä poznávacie a oddychové formy. 
Klientelu by tvorili obyvatelia stredných vrstiev spoločnosti, najmä 
rodiny s deťmi a dôchodcovia.  
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PERCEPTION TOURISM DEVELOPMENT OF 

INHABITANTS OF MICROREGION POŽITAVIE - 
ŠIROČINA 

 
Resumé 

Following objective facts and results of perception we can say, that 
microregion Požitavie-Širočina dispose of various natural and 
curtular-historical assumtion for tourism. Material-technical base is 
not developed in adequate standard, that averting fast development 
of tourism. On base of this microregion must preferes short-time 
form of tourism, especially cognitive and rest for clients of medium 
layer (families with children and pensioners). 
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PREDPOKLADY A MOŽNOSTI ĎALŠIEHO ROZVOJA 
CESTOVNÉHO RUCHU V MESTE NITRA 

 
Alfred Krogmann 

 
Abstract  
The aim of the paper is to show possibilities of the tourism 
development in the town on the bases of localisation, realisation and 
selective preconditions of the tourism, which are significant for 
Nitra. 
Keywords: city tourism, localisation, realisation and selective 
precondition 

 
Úvod 

Cestovný ruch popri svojej prvotnej funkcii - zabezpečiť obnovu 
fyzických a psychických síl človeka, spĺňa aj ďalšie významné 
úlohy. Môže sa stať napr. dôležitým faktorom pri saturácii časti 
voľnej pracovnej sily a uplatniť sa ako komplementárne odvetvie pri 
reštrukturalizácii hospodárstva v jednotlivých regiónoch a to aj pri 
relatívne nižších vstupných investíciách.  

Cieľom príspevku je na základe analyzovaných predpokladov 
cestovného ruchu poukázať na možnosti rozvoja turizmu v meste 
Nitra. 

 
Predpoklady rozvoja cestovného ruchu v Nitre 

Cestovný ruch je v zmysle Benthiena (1997) a Mariota (1986) 
založený na spoločnom pôsobení lokalizačných, realizačných 
a selektívnych predpokladov.  

Hodnoteniu lokalizačných a realizačných predpokladov cestovného 
ruchu sa v sledovanej oblasti podrobne venovali práce Dubcovej 
s Kramárekovou (1994) a Krogmanna (1999a, 1999b). Preto sa 
zameriame na významovo relevantné, ktoré ovplyvnili formy 
cestovného ruchu, realizované v meste. 

-  poloha  na hranici medzi nížinnou krajinou Panónskej panvy 
a horskou krajinou Karpatského masívu- výletný a poznávací 
cestovný ruch, 

- bohatá história mesta je základom pre realizovanie výletného 
a poznávacieho cestovného  ruchu, 
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- veľmi dobrá dopravná poloha je podmienkou budovania tradície 
veľtržného, kongresového a tranzitného  turizmu, 

 
História mesta,  resp. exponovaná geopolitická  poloha  znamenala   

striedanie fáz rozvoja  mesta s fázami   jeho  úpadku (napr. v  období  
susedstva  tureckého  panstva  po bitke pri  Moháči  1526),  čo 
spôsobilo deštrukciu historických pamiatok staršej proveniencie. 
Horné  mesto, ako jediný ucelený komplex historických budov je 
využívané najmä pre cirkevné  účely   a preto sú návštevníkovi  
interiéry budov minimálne  prístupné. Obmedzený  prístup k   
pamiatkam   Horného   mesta   s  Hradným  vrchom vedie k nízkemu 
stupňu atraktivity  mesta,  čomu  zodpovedá  aj  priemerná  dĺžka 
pobytu. Jej hodnoty oscilovali v rokoch 2004-2006 medzi 1,9-2,2 
dňa (www.economy.gov.sk). Nevhodný stav čiastočne kompenzuje 
novootvorené Diecézne múzeum.  

V kontexte využitia technických pamiatok mesta považujeme za 
chybu asanáciu objektov mlynov pre účely výstavby moderného 
obchodno-relaxačného centra. Tento krok je v rozpore s európskymi 
trendmi, v rámci ktorých sa technické pamiatky nebúrajú, ale sa 
využívajú na rôzne iné účely, často súvisiace s cestovným ruchom. 
Obrázky č. 1 a 2 dokumentujú odlišný postoj ku technickým 
pamiatkam a ich využitiu doma i v zahraničí. 

Negatívny postoj k pamiatkam v meste, resp. ich veľmi nízka 
turistická prístupnosť podstatným spôsobom ovplyvnili aj motívy 
príchodu návštevníkov do mesta, prezentované v štúdii Krogmanna 
(2000). Z 1 423 náhodne vybraných respondentov je u 38 % 
anketovaných  príchod do mesta spojený  s výstavami (najmä 
Agrokomplex a Autosalón).  

V meste organizované kultúrne a športové podujatia sú motívom 
návštevy u 18,8 % opýtaných. 

Bezpečnostné zastávky počas tranzitných ciest si ako dôvod 
návštevy mesta zvolilo 10 % respondentov. Sú podmienené najmä 
vyššie uvedenou výbornou dopravnou polohou mesta na cestných 
komunikáciách západovýchodného a  severojužného smeru.  

Históriu si predstavilo v súvislosti s Nitrou len 9 % respondentov, 
čo vzhľadom na prívlastok Nitra - matka slovenských miest je veľmi 
nízky podiel (Krogmann, 2000).  
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Obr. č. 1 - Asanácia mlynov v Nitre (2006). Zdroj: A. Krogmann, 
archív      

 

 
Obr. č. 2 - Využitie starých dokov v Liverpoole pre MTZ cestovného 
ruchu. Zdroj: A. Krogmann, archív       
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Iné alternatívy (štúdium, podnikateľské aktivity, návšteva 
známych) sú z hľadiska cestovného ruchu ekonomicky neatraktívne, 
resp. v zmysle definícií cestovného ruchu irelevantné. Pre uvedené 
alternatívy sa rozhodlo 24,2 % respondentov.  

 
Návrhy na rozvoj cestovného ruchu v meste Nitra 

Na základe všetkých uvádzaných faktov predstavíme niekoľko 
návrhov ďalšieho rozvoja cestovného ruchu.  

Predkladané návrhy korešpondujú so súčasnými trendmi 
cestovného ruchu, ktoré sú poznamenané zvyšovaním diverzifikácie 
turistických aktivít (Kaspar, 1995), ovplyvnených rastúcimi 
požiadavkami účastníkov turizmu na hedonizmus, t.j. na hľadanie 
pôžitku, dobrodružstva, napätia a rozmanitosti (Maier, Götz, 2001). 
Obzvlášť pre stredoeurópsky priestor je typické zvyšovanie počtov 
a zároveň aj intenzity krátkodobých príchodov (Heinze, 2001, 
Štěpánek, 2001).   

Reakciou na rastúce požiadavky po hedonizme je vznik nových 
multifunkčných typov zariadení cestovného ruchu (zábavné, 
dobrodružné parky, zábavné kúpaliská atď.). Z európskych 
príkladov uveďme aspoň nemecké  Gran Dorado v Sauerlande alebo 
CentrO v nemeckom Oberhausene.  

Prvotným predpokladom lokalizácie zariadení tohto typu je veľmi 
dobrá dopravná dostupnosť, najmä prostredníctvom v súčasnosti pre 
cestovný ruch relevantnej automobilovej dopravy. V prípade centra 
Nitrianskeho kraja je zmienená podmienka splnená, s výnimkou 
alternatívy cesty diaľničného typu severojužného smeru.  
Ďalším  významným  argumentom  pre lokalizáciu zábavného 

a dobrodružného parku je štatisticky  doložená  vysoká  návštevnosť  
mesta; pohybuje sa na úrovni 50-60 tis. prenocovaných hostí.  

Investovanie  do  zábavného parku môže  znížiť vysoký podiel 
tranzitného turizmu a jeho negatívne vplyvy, ako je napr. pomerne 
nízka ekonomická výnosnosť (Baláž, 1992). Taktiež v pozitívnom 
zmysle ovplyvní rovnomernosť využívania ubytovacích zariadení 
v priebehu roka.  

Vysokú návštevnosť môže zabezpečiť poloha mesta v blízkosti 
významných turistických zdrojových centier, akými sú Bratislava, 
Viedeň a Budapešť. Navyše Nitra, ako krajské centrum sa stane 
jednoznačne gravitačným cieľom rôznych obchodných reťazcov, 
čo by v prípade spoločného postupu (býva pravidlom, že súčasťou 
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zábavných parkov sú aj obchodné centrá) pri výstavbe viedlo 
k synergii využitia dopravných komunikácií a parkovacích plôch.  

Tradične sa zábavné parky stavajú v mestách, ktoré priťahujú 
turistov prostredníctvom letísk, kongresových centier ale aj výstav, 
čo je prípad Nitry. V neposlednom rade sa takéto zábavné centrá 
stávajú faktorom znižujúcim nezamestnanosť.  

Cieľom každého zábavného centra na trhu je dosiahnuť „Unique 
Selling Proposition“, čo znamená širokú ponuku, ktorá by popri 
tradičných atrakciách, charakteristických pre tieto parky mala 
v prípade Nitry obsahovať aj významné medzníky z dejín Slovenska, 
resp. stredoeurópskych dejín., čím by sa zároveň zvýšilo vnímanie 
Nitry ako mesta s bohatou históriou. Takto zriadený zábavný park 
považujeme za vhodnejšie riešenie, ako vybudovanie aquaparku (už 
sú na Slovensku početne zastúpené), navyše historický park môže 
predstavovať vhodnú alternatívu. 

Najvhodnejšími lokalitami pre vybudovanie uvedeného centra 
v Nitre je juhovýchodná časť mesta, kde je lokalizovaný aj výstavný 
areál spoločnosti AGROKOMPLEX.  

Mesto Nitra je ideálnym miestom pre vybudovanie 
autokempingu na európskej úrovni, ktorý by návštevníkom 
poskytoval komplexné služby pri ich cestách na stredné a východné 
Slovensko. Nitru k tomu predurčuje výhodná poloha, diaľničné 
spojenie s Českou republikou a Rakúskom, slávna minulosť mesta, 
historické pamiatky, bohatá kultúrna  ponuka,  zaujímavé  okolie  i 
 pomerne  dobrá  sieť  služieb. Kemping by zo zahraničných turistov 
potenciálne využívali najviac Nemci, Česi a najmä Holanďania, ktorí 
prichádzajú na Slovensko s prenajatými karavanmi.  

Na rozdiel od našich vžitých predstáv takýto autokemping by 
nemal byť umiestnený na odľahlom mieste, napr. na okraji lesa, ale 
mal by byť dobre prístupný pešo k centru mesta, aby jeho 
návštevníci mohli navštevovať miestne stravovacie, kultúrne 
a zábavné zariadenia.  

Vďaka svojej polohe by bol z neho dobrý prístup na neďaleké 
kúpalisko, do mestského parku, na hrad i k cyklistickým trasám. 
V jeho blízkosti – na brehu rieky Nitry, by sa dal vybudovať prístav 
pre malé člny. Žiaľ, v najvhodnejšej lokalite - Brezovom hájiku 
(vhodnom svojou rozlohou, blízkosťou do centra a výhľadmi na hrad 
a Zobor) je realizovaná prvá fáza výstavby športovo relaxačného 
centra....  
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Záver 
Výstavba navrhovaného zábavného parku a autokempingu má 

viesť k zvýšeniu turistickej atraktivity mesta, čo by sa malo prejaviť 
zvýšením priemernej dĺžky pobytu v meste, sprevádzanej aj vyššími 
ekonomickými výnosmi z turizmu. V neposlednej rade by prispeli aj 
k rovnomernejšiemu využívaniu ubytovacích zariadení v meste 
počas celého roka.  

 
Príspevok bol riešený z grantovej finančnej podpory projektu CGA 
VI/5/2005 a projektu VEGA GP 1/0574/08 Zmeny využívania krajiny 
obvodu Nitry a perspektívy jeho rozvoja v kontexte vývoja 
spoločensko-ekonomických a prírodných podmienok. 
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PRECONDITIONS AND POSSIBILITIES OF FURTHER 
DEVELOPMENT OF TOURISM IN NITRA TOWN 

 
Resumé 

All forms of tourism in Nitra (knowledge, transit and fairs tourism) 
are characterized by low intensity of revenues, which is consequence 
of low visit-rate, because majority of the visitors stay in Nitra 
maximum 1 day. For the realisation of the economic function from 
the tourism point of view it is important to increase attractiveness of 
the town, so the visitors would remain in town longer than one day. 
This is the way of increasing the receipts from tourism. 

As an alternative to satisfying this condition we suggest, e.g. to 
build entertaining or adventure park, which would reflect and 
illustrate the most important Slovak and Central European historical 
milestone. 
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GEOGRAFICKÉ PRÍSTUPY  
V PLÁNOVANÍ REGIONÁLNEHO ROZVOJA 

„ZDRAVÉHO MIKROREGIÓNU“ 
 

Monika Kurňavková 
 

Abstract  
A topic of the contribution refers to a development strategy of 
Healthy microregion. It offers a brief characteristics of given region 
emphasing its strong and weak points, as well as opportunities and 
threats as a resource for definition of key regions.  
Key words: region, regional development, mikroregion, SWOT 
analysis 
   
Úvod 

Vplyvom rozdielnych prírodných podmienok, historického vývoja, 
spoločenských alebo ekonomických zmien sa v krajine nachádzajú 
regióny, ktoré sa vyznačujú osobitou ekonomickou, sociálnou či 
environmentálnou štruktúrou. Existujú územia, ktoré sú viac 
rozvinuté oproti iným menej rozvinutým. Jedným z dôležitých 
predpokladov vyváženého rozvoja regiónov je zosúladenie 
a vzájomné prepojenie sociálno-ekonomických, územných 
a environmentálnych otázok rozvoja a tým aj ich plánovania 
a riadenia. Regionálny rozvoj predstavuje z ekonomického hľadiska 
trvalý rast hospodárskeho a sociálneho potenciálu regiónu, čo 
zvyšuje jeho hospodársku úroveň, výkonnosť, konkurencieschopnosť 
a životnú úroveň jeho obyvateľov. Región tak prispieva 
k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju krajiny (Zákon NR SR č. 
351/2004 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja). Avšak pre nás je 
dôležité vnímať regionálny rozvoj z geografického hľadiska, ktorý sa 
nezameriava len na rozvoj niektorých zložiek, ale má komplexný 
charakter. 

 
Definície regionálneho rozvoja 

Pojem regionálny rozvoj sa v ekonómii často stotožňuje s pojmom 
hospodársky rast alebo hospodársky rozvoj (Tvrdoň, Hamalová, 
Žárska, 1995). Avšak ponímanie tohto pojmu z pozície geografie je 
odlišné. V ekonomickom chápaní ide prevažne o rozvoj a  rast 
v kladnom slova zmysle, v geografickom chápaní môže mať kladný 
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aj záporný charakter (Rajčáková, 2005). V porovnaní s ekonómiou je 
odlišný aj priestor, ktorý geografia študuje a teda už základný pojem 
región predstavuje niečo iné v ekonomickom chápaní a niečo iné 
v geografickom chápaní. Z toho dôvodu aj chápanie regionálneho 
rozvoja v ekonomike a v geografii nie je to isté. 

Zákon NR SR č. 351/2004 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 
definuje regionálny rozvoj ako trvalý rast hospodárskeho 
a sociálneho potenciálu regiónu, čo zvyšuje jeho hospodársku 
úroveň, výkonnosť, konkurencieschopnosť a životnú úroveň jeho 
obyvateľov. Región tak prispieva k hospodárskemu a sociálnemu 
rozvoju krajiny.  

Cramer von Laue (1997) charakterizuje regionálny rozvoj ako 
hospodársky nárast regiónu, prípadne dlhodobé zlepšenie 
pracovných a životných podmienok obyvateľov v regióne 
s typickými ekonomicko-technologickými štrukturálnymi zmenami 
spoločenských hodnôt.  

Podľa Uhrinovej (1998) predstavuje regionálny rozvoj zosúladenie 
a vzájomné prepojenie sociálno-ekonomických, územných a 
environmentálnych otázok rozvoja a tým aj ich plánovania a 
riadenia. Koordinovanie všetkých týchto činností prebiehajúcich v 
území s ohľadom na jeho geografické podmienky a životné 
prostredie by malo súčasne zabrániť možným stretom záujmom, 
predchádzať vzniku kolízií v území a zároveň prispievať k jeho 
vyváženému rozvoju. A to jednak z hľadiska ekonomickej 
efektívnosti, ako aj z hľadiska požiadaviek na ochranu životného 
prostredia a jeho zachovania a vytvorenia optimálnych podmienok 
pre každodenný život obyvateľov i návštevníkov. 

Podľa Rajčáka, Rajčákovej (1999) možno vo všeobecnosti 
povedať, že regionálny rozvoj je súbor predovšetkým sociálnych 
a hospodárskych procesov a vzťahov prebiehajúcich v regióne. Tieto 
procesy a vzťahy ovplyvňujú všetky zložky regiónu i keď možno nie 
všetky súčasne, ale formou reťazovej reakcie. Naopak jednotlivé 
zložky regiónu, ako aj ich priestorová štruktúra, majú vplyv na 
priebeh regionálneho rozvoja.  

Regionálny rozvoj sa uskutočňuje v súlade s programovaním na 
základe rozvojových programových dokumentov. Tieto sú členené 
na strategické a programové dokumenty na úrovni Európskej únie, 
štátu, sektorov, samosprávnych krajov, regiónov a obci. Jednotlivé 
dokumenty sú vypracované tak, že na seba vzájomne nadväzujú. 
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Vymedzenie územia Zdravého mikroregiónu 
Zdravý mikroregión bol založený dňa 14.1.2000. Členmi 

mikroregiónu sú 4 obce – Preseľany, Hrušovany, Kamanová 
a Belince o celkovej výmere 26,05 km2  (Stanovy Združenia obcí 
Zdravý mikroregión, 2000). 

Z fyzickogeografického hľadiska sa Zdravý mikroregión nachádza 
v Podunajskej pahorkatine a hlavným recipientom je  rieka Nitra.  

Z administratívneho hľadiska sa mikroregión nachádza 
v Nitrianskom kraji, v okrese Topoľčany. Z juhu hraničí s katastrom 
obce Koniarovce, z juhovýchodu s katastrom obce Lefantovce, ktorá 
patrí do okresu Nitra, z východu s katastrom obce Oponice, zo 
severu s katastrami obcí Dvorany nad Nitrou a Hornými 
Obdokovcami, zo západu s katastrom obce Čermany a z juhozápadu 
s katastrom obce Hruboňovo, ktorá patrí do okresu Nitra.       

Z hľadiska dopravnej polohy leží mikroregión na štátnej ceste I/64 
smer Nitra – Topoľčany. Územím prechádza aj železničná trať č.140 
smer Nové Zámky – Prievidza. 

Z celkového počtu 3528 obyvateľov (2005), žije najviac 
obyvateľov v obci Preseľany (1494) a najmenej v obci Belince (281). 
Z hľadiska dynamiky obyvateľstva sa Zdravý mikroregión vyznačuje 
celkovým úbytkom obyvateľov, čo predstavuje – 0,6 ‰, aj napriek 
tomu, že  je zaznamenaný zvyšujúci sa trend sťahovania sa 
obyvateľstva z miest na vidiek. Veková štruktúra obyvateľstva má 
stacionárno – regresívny charakter, čo predstavuje vysoký podiel 
obyvateľstva v produktívnom veku (62,6 %) ako aj stabilizovaný 
podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku (22,1 %).  

V národnostnej štruktúre dominuje slovenská národnosť 
a v náboženskej štruktúre prevažuje rímskokatolícke náboženstvo.  

Vzdelanostná štruktúra poukazuje na vysoký podiel obyvateľstva 
so základným (33,4 %) a učňovským (23,6 %) vzdelaním a nízkym 
podielom obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním (2,6%), čoho 
dôsledkom je slabé uplatnenie sa obyvateľstva na trhu práce. 
   
Štruktúra hospodárstva Zdravého mikroregiónu 

V mikroregióne dominuje poľnohospodárstvo, keďže územie sa 
vyznačuje veľmi priaznivou produkčnú schopnosťou 
poľnohospodárskych pôd, ktoré mu zabezpečujú pomerne dobrú 
úrodu pestovaných plodín. Nosnými priemyselnými odvetviami sú 
stavebný, drevársky a potravinársky priemysel. V rámci terciárneho 
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sektoru sa na území Zdravého mikroregiónu nachádzajú školské 
zariadenia, ďalej kultúrne, zdravotnícke, stravovacie a 
maloobchodné zariadenia ako aj zariadenia verejnej správy.  

Cestovný ruch v Zdravom mikroregióne je veľmi málo rozvinutý. 
Jedinou atraktivitou v najbližšom okolí je zrúcanina hradu Oponice 
z 13. – 14. stor. Nachádzajú sa tu však kultúrno – historické 
pamiatky, ktoré sú zastúpené miestnymi kostolmi a kaplnkami.  

Z celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov (1754) 
k roku 2001 pracovalo v priemysle 463 obyvateľov (26 %),  
v poľnohospodárstve 163 obyvateľov (9 %), v obchode a doprave 
155 obyvateľov (8 %), vo verejnej správe,  v stavebníctve 125 
obyvateľov  (7%) a bez udania odvetvia  210 obyvateľov (12 %) 
Počet nezamestnaných predstavoval 408 obyvateľov (23 %).  

Najviac obyvateľov pracovalo v štátnych podnikoch, čo 
predstavuje 664 obyvateľov (38 %), ďalej v súkromných podnikoch 
pracovalo 522 obyvateľov (30 %) a 127 obyvateľov 
v poľnohospodárskych družstvách (7 %). 
   
SWOT analýza mikroregiónu 

Analýza SWOT predstavuje analytickú etapu, ktorá vychádza 
z hodnotenia silných a slabých stránok územia (vnútorná analýza), 
príležitostí a ohrození (vonkajšia analýza). Vnútorná analýza 
poukazuje na to, čo má v území pozitívny vplyv na rozvoj (silné 
stránky) a čo negatívny (slabé stránky), pričom predstavitelia 
regiónu ich dokážu svojim aktívnym prístupom ovplyvňovať. 
Vonkajšia analýza predstavuje hodnotenie regionálnych, národných i 
zahraničných vplyvov ekonomického, sociálneho a politického 
charakteru, ktoré ovplyvňujú možnosti rozvoja územia. 
Na základe SWOT analýzy možno presnejšie definovať 
najvhodnejšie ciele, ktoré by zužitkovali najvýraznejšie predpoklady 
a pozitívne rozvojové impulzy a eliminovali problémy a prípadné 
riziká. Pomáha tiež identifikovať kľúčové oblasti, na rozvoj ktorých 
sa treba orientovať.  
 
Silné stránky  

• výhodná dopravná poloha vzhľadom na mestá Topoľčany 
a Nitra 

• kvalitná a vysoko produkčná poľnohospodárska pôda 
• pripravené plochy pre priemyselné parky 
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• 90 % plynofikácia obcí mikroregiónu 
• výhodné podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu 

a agroturistiky 
 

Slabé stránky  
• nedostatok pracovných príležitostí 
• nedostatočná vybavenosť sociálnej  infraštruktúry 
• nedostatočné podmienky pre podnikateľov 
• absencia ubytovacích zariadení 
• nedostatočná propagácia mikroregiónu, absencia 

propagačných materiálov o jednotlivých obciach 
• nedostatočné dopravné spojenie s okolitými mestami 
• absencia kanalizácie a čističky odpadových vôd v obciach 

Kamanová a Belince 
 

Príležitosti  
• podpora tvorby pracovných príležitostí rozvojom malého 

s stredného podnikania 
• rozvoj remeselnej výroby 
• zlepšenie dopravnej dostupnosti 
• lepšie využitie programu rozvoja vidieka 
• revitalizácia tokov a projekty rozšírenia zelene 
• podpora trvaloudržateľného rozvoja mikroregiónu 
• ekologizácia poľnohospodárskej výroby 

 
Ohrozenia 

• narastanie skupiny obyvateľov, ktorá má problémy 
s uplatnením na trhu práce 

• odchod kvalifikovanej pracovnej sily 
• nedostatok finančných zdrojov na podporu malého 

a stredného podnikania 
• zníženie dotácií do poľnohospodárstva 
• zvyšovanie stupňa znečistenia a eutrofizácie vody najmä 

v dôsledku poľnohospodárskej činnosti a komunálneho 
znečistenia 
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Vízia Zdravého mikroregiónu 
Víziou Zdravého mikroregiónu je progresívny región, ktorý sa 

prioritne zameriava na potreby svojich obyvateľov, zvyšuje kvalitu 
ich života, vytvára prostredie s komplexne vybudovanou technickou 
a sociálnou infraštruktúrou, prispieva k zatraktívneniu prostredia na 
bývanie, ako aj podporuje rozvoj bytového fondu najmä pre mladé 
rodiny. Ďalej sa podieľa na zvyšovaní počtu pracovných príležitostí, 
podporuje rozvoj malého a stredného podnikania ako aj rozvoj 
cestovného ruchu. Zabezpečuje dostatočnú informovanosť 
obyvateľov, vytvára podmienky pre rozvoj tradičných remesiel 
a zachovávanie tradícií. Okrem iného poskytuje dostatok príležitostí 
pre kultúrne a športové vyžitie a rekreáciu.  
  
Kľúčové oblasti rozvoja mikroregiónu 

Kľúčové oblasti vychádzajú z geografickej analýzy a SWOT 
analýzy, pričom sú v nich zahrnuté záujmy širšieho územia.  
1. Podpora ľudských zdrojov - je potrebná na zvýšenie životnej 

úrovne obyvateľov a zlepšenie celkových životných 
podmienok. Jej dosiahnutie je možné zvýšením pracovných 
príležitostí, rozvojom celoživotného vzdelávania, zlepšením 
komunikácie v jednotlivých obciach medzi občanmi 
a samosprávou, podporou rozvoja bytovej výstavby a rozvoja 
služieb. 

2. Rozvoj infraštruktúry – ktorou sa posilní kvalita mikroregiónu. 
Jej posilnenie je možné dosiahnuť dobudovaním autobusových 
zastávok, zlepšenie dopravného spojenia medzi okresným 
a krajským mestom, vybudovaním zariadení sociálnych služieb, 
zlepšením úrovne a kvality cestnej komunikácie miestneho 
významu, vybudovanie chodníkov pre chodcov, dobudovaním 
kanalizácie a čističky odpadových vôd 

3. Podpora poľnohospodárstva a priemyslu – čím sa zlepší 
modernizácia výrobných technológií a zvýši sa počet 
pracovných príležitostí v mikroregióne. Ich dosiahnutie je 
možné ekologizáciou poľnohospodárskej výroby, využívaním 
podporných programov, vytváraním podmienok pre vznik a 
rozvoj malých a stredných podnikateľov. 

4. Skvalitnenie životného  prostredia – ktoré je nevyhnutné pre 
život obyvateľov. Jeho dosiahnutie je možné odstránením 
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divokých skládok, aplikáciou zásad trvaloudržateľného rozvoja, 
zvyšovaním environmentálneho vedomia obyvateľov. 

5.  Rozvoj cestovného ruchu – ktorý môžeme docieliť rozvojom 
a podporou vidieckeho turizmu a agroturistiky, obnovou 
tradičných remesiel, využitím prírodného potenciálu prostredia 
a dobrou propagáciou a prezentáciou mikroregiónu. 
 

Záver 
Dôkladné a komplexné poznanie charakteru regiónov ako celkov je 

dôležité pre určenie hlavných problémov ich rozvoja. Avšak na 
pochopenie ich podstaty nestačí len analýza jeho jednotlivých 
zložiek, pretože región je zložitý časopriestorový systém, ktorý je 
potrebné sledovať z hľadiska časovej i priestorovej dynamiky, ako ja 
z hľadiska vnútornej spätosti a vonkajšej otvorenosti. Preto je 
geografia jedným z najlepších a najúčinnejších nástrojov na 
vytvorenie rôznych rozvojových programov, lebo regionálny rozvoj 
je nutné chápať aj z geografického hľadiska. Pri plánovaní 
regionálneho rozvoja je potrebná koordinácia všetkých činností 
prebiehajúcich v území, aby sa zabránilo vzniku možných stretov 
záujmov a tým predchádzalo kolíziám, ktoré by narušili vyvážený 
rozvoj územia. 
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Resumé 

For definition of main problems of regions´ development it is 
necessary to identify region’s characteristics as a unit properly. As 
a region is a complicated temporal and spatial system for good 
understanding its entity it is not enough to analyse only its single 
components. It is required to observe the system from temporal and 
spatial dynamic point of view as well from internal and external 
conditions. Regional development is to be understood mainly from 
geographical point of view therefore geography is one of the best 
and the most effective instruments for creation of different 
development programs. 
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ÚZEMNÁ OCHRANA NA HORNOM POŽITAVÍ 
 

Magdaléna Nemčíková 
 
Abstract  
Nowadays, conservation and rational usage of nature and country is 
an up-to-date issue; especially, in connection to the permanently 
sustainable development of Slovakia. In this contribution we analyze 
the protected areas of national and european systems of Horne 
Pozitavie.  
Keywords: conservation of nature, protected areas, Horne Pozitavie 
 
Úvod 

Atraktívnosť prírodného potenciálu každého regiónu zvyšuje aj 
jeho biodiverzita. Vyžaduje si zvýšenú starostlivosť nielen druhov, 
ale aj spoločenstiev, resp. ekosystémov. Preto je aj z hľadiska 
zachovania druhovej rozmanitosti každého regiónu dôležitá druhová 
ako aj územná ochrana. Keďže práve územná ochrana je 
najúčinnejším prostriedkom ochrany biotopov, resp. druhov 
zaoberáme sa v príspevku charakteristikou chránených území (CHÚ) 
na Hornom Požitaví.   
 
Región Horné Požitavie 

Horné Požitavie je situované na styku Karpát a Panónskej panvy. 
Región môžeme priestorovo stotožniť s administratívnymi hranicami 
okresu Zlaté Moravce. Nachádzajú sa tu tri povrchové celky: Tribeč 
(jadrové pohorie Vnútorných Západných Karpát), Pohronský Inovec 
(sopečné pohorie Vnútorných Západných Karpát) a Podunajská 
pahorkatina (Žitavská a Hronská pahorkatina, Žitavská niva), ktorá 
je súčasťou Podunajskej nížiny (Mazúr, Lukniš, 1978). Rozloženie 
týchto geomorfologických celkov vplýva aj na výškovú členitosť 
územia. Prirodzenou osou územia je rieka Žitava, ktorá dala regiónu 
vďaka svojmu hornému toku pomenovanie - Horné Požitavie. 
Rozlohou 521 km2 ako aj počtom obyvateľov 42 955 (k 31.12. 2006) 
sa v rámci Slovenska z hľadiska hodnotenia týchto ukazovateľov 
radí k priemerným až podpriemerným regiónom. Hustotou 
obyvateľstva (82,4 obyvateľov na 1 km2) sa tiež zaraďuje k 
podpriemerným regiónom Slovenska. Región tvorí 33 obcí, z čoho je 
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jedna obec mestského typu a ostatné patria k vidieckemu typu. Zlaté 
Moravce sú administratívnym centrom Horného Požitavia. 

 
Národná sieť chránených území na Hornom Požitaví 

V regióne sa podľa platnej legislatívy na úseku ochrany prírody 
a krajiny (zákon Národnej rady SR č.543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny) nachádza v rámci národnej siete CHÚ jedno 
veľkoplošné a desať maloplošných CHÚ.  
V severozápadnej a severnej časti regiónu sa rozprestiera 
veľkoplošné CHÚ CHKO Ponitrie. Na Hornom Požitaví sa CHKO 
rozkladá na území 5 obcí (Kostoľany pod Tribečom, Velčice, 
Mankovce, Zlatno a Hosťovce). Chránené územie sa v tomto regióne 
rozprestiera na rozlohe 5 070 ha, čo tvorí 13,5 % z celkovej rozlohy 
CHKO Ponitrie. Účelom vyhlásenia CHKO Ponitrie v roku 1985 na 
území Horného Požitavia bola ochrana a zveľaďovanie prírody 
pohoria Tribeč. Pestrosť geologického podložia (obal kryštalinika 
tatrika tvoria usadené horniny: vápence, dolomity, kremence) 
a klímy, expozícia reliéfu ako i iné faktory vplývajú na bohatú 
druhovú rozmanitosť prírody v tomto regióne. Napr. kremencové 
hôrky ako významný krajinný prvok Tribeča vytvárajú podmienky 
pre špecifickú kyslomilnú vegetáciu. V prípade CHKO Ponitrie ide 
o prevažne lesnaté územie, s prevahou karpatských dubovo-
hrabových lesov (Carici pilosae-Carpinetum) a kyslomilných dúbrav 
(Genisto pilosae-Quercetum petrae) v nižších polohách a vo 
vrcholových polohách Tribeča dominujú kvetnaté bučiny (Asperulo-
Fagetum). Pomerne na malom území sa tu v závislosti od podkladu 
striedajú acidofilné (napr. kručinka chlpatá (Genista pilosa), metlica 
krivoľaká (Avenella flexuosa), čučoriedka obyčajná (Vaccinium 
myrtillus) a i.) a kalcifilné rastlinné druhy. V chránenom území sa 
vyskytuje niekoľko druhov chránených ako aj ohrozených rastlín 
(napr. veternica lesná (Anemone sylvestris), nevädza triumfettova 
(Centaurea triumfetti), vstavač purpurový (Orchis purpurea), 
vstavač trojzubý (Orchis tridentata), pakost lesklý (Geranium 
lucidum), nátržník skalný (Potentilla rupestris), klinček pontederov 
(Dianthus pontederae) a i.). Z typických živočíchov žijú v tejto časti 
CHKO napr. roháč obyčajný (Lucanus cervus), fuzáč veľký 
(Cerambyx cerdo), užovka stromová (Elaphe longissima), plch sivý 
(Glis glis), z vtákov myšiak lesný (Buteo buteo), jastrab lesný 
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(Accipiter gentilis), sokol myšiar (Falco tinunculus), z predátorov 
líška hrdzavá (Vulpes vulpes), kuna lesná (Martes martes), jazvec 
lesný (Meles meles) a i. Územie má značný potenciál pre výskyt 
raticovej zveri (najmä jelenia, srnčia, diviačia, danielia a muflonia), 
čo malo vplyv aj na rozvoj poľovníctva na Hornom Požitaví. 
Maloplošné chránené územia sú rozptýlené po celom regióne (tab. č. 
1). 

Tab. č. 1: Maloplošné chránené územia na Hornom Požitaví 
P. č. kategória a názov 

chráneného územia  
kataster obce rozloha 

v ha 
stupeň 
ochrany 

1. CHA Arborétum 
Mlyňany 

Tesárske Mlyňany, 
Vieska nad Žitavou 

61,14 4. 

2. CHA Beladický park Beladice 6,6 3. 
3. CHA Kostolianske 

lúky 
Kostoľany pod 
Tribečom 

4,2 3. 

4. CHA Park Janka 
Kráľa 

Zlaté Moravce 1,29 3. 

5. CHA Park pri hrobke 
Migazziovcov 

Zlaté Moravce 0,32 3. 

6. CHA Pustochotársky 
park 

Beladice 7,25 3. 

7. CHA Topoľčianska 
zubria zvernica 

Hosťovce, Lovce 140,16 3. 

8. CHA Topoľčiansky 
park 

Topoľčianky 10,33 3. 

9. NPR Včelár Obyce 8,76 5. 
10. PP Veľký Inovec Tekovské Nemce 8,4 4. 

Zdroj: http://uzemia.enviroportal.sk/ Vysvetlivky: CHA – chránený areál, NPR – 
národná prírodná rezervácia, PP- prírodná pamiatka 
   

Štyri z chránených území (CHA Topoľčianska zubria zvernica, 
CHA Arborétum Mlyňany, CHA Park Topoľčianky a NPR Včelár) 
majú celoštátny význam.  

Topoľčianska zubria zvernica bola zriadená 21. augusta 1964 za 
účelom ochrany najväčšieho európskeho suchozemského cicavca 
zubra hrivnatého (Bison bonasus). V roku 1995 bola vyhlásená za 
chránený areál. Obora s rozlohou 140,16 ha patrí pod správu 
štátneho podniku - Lesy Slovenskej republiky, Odštepný závod 
Topoľčianky a je súčasťou katastrálneho územia obcí Hosťovce a 
Lovce. Počet zubrov, ktoré žijú vo vnútornej zvernici obory (27 ha) 

http://uzemia.enviroportal.sk/
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sa pohybuje v rozmedzí 10 - 20 zubrov. Zvyšná plocha - vonkajšia 
zvernica plní funkciu ochranného pásma. Zaujímavosťou je, že mená 
všetkých zubrov odchovaných v tejto obore (viac ako 100 jedincov), 
sa musia podľa medzinárodnej dohody o chove zubrov začínať 
písmenami ”Si” – Sivák, Sivko, Silva... Aj počet odchovaných 
zubrov v tomto areály sa pričinil k tomu, že Zubor hrivnatý bol 
vyčiarknutý z červenej knihy ohrozených druhov.   

Arborétum Mlyňany – na ploche 61,14 ha v katastrálnom území 
obcí Tesárske Mlyňany a Vieska nad Žitavou sa rozprestiera 
arborétum, ktoré patrí vďaka svojej dendrologickej, architektonickej 
i kultúrnej hodnote k najväčším atrakciám regiónu. Tento 
vždyzelený park bol založený v roku 1892 a v súčasnosti je tu 
zastúpených viac ako 2500 taxónov v rámci 15 samostatných 
expozícií drevín. Vo využívaní arboréta prevládajú dve funkcie. 
Jednou je vedecké zameranie na štúdium aklimatizačných problémov 
cudzokrajných drevín a druhou je jeho využitie ako centra 
poznávacieho cestovného ruchu. Aj keď má Arborétum Mlyňany 
vždy zelený charakter, veľmi atraktívne sa z hľadiska sezónnosti 
cestovného ruchu javí obdobie koncom apríla a začiatkom mája, 
kedy kvitnú rododendrony. Práve v tomto období navštevuje 
arborétum najviac ľudí.  

Park v Topoľčiankach bol v roku 1995 vyhlásený za chránený 
areál. Na ploche 10,33 ha rastie veľké množstvo exotických drevín. 
Najstaršie stromy pochádzajú zo začiatku 19. storočia, kedy sa na 
podnet grófa Kegleviča začali v okolí kaštieľa vysádzať cudzokrajné 
dreviny. Anglický park sa začína v centre obce, na ľavom brehu 
potoka Leveš, smerom na sever prechádza postupne do voľnej 
prírody. Peknú scenériu parku dopĺňajú viaceré jazierka s fontánami 
a plastiky zvierat. Tento chránený areál patrí spolu s kaštieľom 
k najväčším atraktivitám Horného Požitavia. 

Národná prírodná rezervácia Včelár (rozloha8,76 h), ktorá sa 
nachádza 6 km severovýchodne od Topoľčianok. Za účel vyhlásenia 
tejto rezervácie je považovaná ochrana zachovaných suchomilných a 
teplomilných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev skalnej 
lesostepi Pohronského Inovca na vedeckovýskumné, náučné a 
kultúrno-výchovné ciele (Hasprová, 2006). 

Z maloplošných CHÚ s regionálnym významom je potrebné 
spomenúť aspoň PP Veľký Inovec a CHA Kostolianske lúky. 
Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1992 sa nachádza v severnej 
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časti katastra obce Tekovské Nemce. Účelom vyhlásenia CHÚ bola 
ochrana reliktnej formy andezitového prúdu vrcholového typu ako 
dokladu geologického a geomorfologického vývoja reliéfu 
vulkanických štruktúr Pohronského Inovca a zachovalých 
rastlinných a živočíšnych spoločenstiev podhorského až horského 
stupňa na vulkanickom podloží. CHA Kostolianske lúky bol 
vyhlásený v regióne ako posledný, v roku 2000, z dôvodu ochrany 
lesostepnej vegetácie Tribeča. Rozprestiera sa na ploche 4,2 ha v 
katastrálnom území obce Kostoľany pod Tribečom.  
 
Európska sústava chránených území  

V rámci európskej sústavy CHÚ – NATURA 2000, ktorá je 
budovaná nezávisle na národnej sústave CHÚ, boli v regióne 
Horného Požitavia navrhnuté 3 chránené územia.  

Na základe smernice EÚ o ochrane voľne žijúcich vtákov sa 
v tomto regióne nachádza časť navrhovaného chráneného vtáčieho 
územia (nCHVÚ) Tribeč. Toto nCHVÚ sa rozprestiera na území 28 
obcí Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja (24 540 ha), pričom na 
Hornom Požitaví zaberá časť katastrálnych území 9 obcí: Kostoľany 
pod Tribečom, Ladice, Velčice, Sľažany, Martin nad Žitavou, 
Hosťovce, Mankovce, Zlatno, Lovce. Ide o jedno z troch 
najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie orla 
kráľovského (Aquila heliaca). Pravidelne tu hniezdi výr skalný 
(Bubo bubo), lelek lesný (Caprimulgus europaeus), včelár lesný 
(Pernis apivorus), ako i ostatné lesné druhy vtákov. Hlavne severná 
časť nCHVÚ sa v regióne čiastočne prekrýva s CHKO Ponitrie.     

Druhým typom CHÚ v rámci sústavy NATURA sú územia 
európskeho významu  (ÚEV), ktoré boli vyčleňované na základe 
smernice o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne 
rastúcich rastlín. Na Hornom Požitaví sú navrhnuté 2 takéto 
lokality: Kostolianske lúky a Gýmeš. 

ÚEV Kostolianske lúky sa rozprestiera na ploche 4,2 ha 600 m 
SV od Kostola sv. Juraja v obci Kostoľany pod Tribečom. Dôvodom 
ochrany sú najmä 2 biotopy: suchomilné travinnobylinné a 
krovinové porasty na vápnitom podloží (výskyt druhov z čeľade 
vstavačovitých (Orchidaceae)) a biotop xerotermných krovín. 
Travinnobylinné porasty so solitérmi stromov prechádzajú na JZ 
plynule do sadov a viníc čiastočne neobhospodarovaných.  
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ÚEV Gýmeš zasahuje do Horného Požitavia len veľmi malou 
časťou (východné svahy vrcholu Dúň, na ktorom stojí zrúcanina 
hradu Gýmeš v katastri Kostolian pod Tribečom). Predmetom 
ochrany je 7 biotopov a 7 živočíšnych druhov (napr. roháč obyčajný 
(Lucanus cervus), netopier obyčajný (Myotis myotis)) a 1 rastlinný 
druh (poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)).  
 
Záver 

V rámci národnej siete CHÚ sa v sledovanom území nachádza 10 
maloplošných a 1 veľkoplošné CHÚ (CHKO Ponitrie). Vzhľadom  
na európsku sústavu CHÚ – NATURA 2000 boli v regióne Horného 
Požitavia navrhnuté 3 chránené územia. 

Z hľadiska komplexnej územnej ochrany je potrebné v závere 
príspevku dodať, že aj v regióne Horného Požitavia sa musí presadiť 
integrovaná územná ochrana aj mimo osobitne chránených častí 
prírody. 
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THE TERRITORIAL NATURE AND LANDSCAPE 
PROTECTION OF HORNE POZITAVIE 

 
Resumé 
In this contribution we characterised the protected areas of national 
and European systems of Horne Pozitavie. In the framework of 
national system are ten small and one large protected area in region 
of Horne Pozitavie. And in the framework of European system 
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NATURA 2000 there were three areas proposed to become protected 
in the region of Horne Pozitavie.  
 
Table 1: Small protected areas in the region Horne Pozitavie 
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HODNOTENIE AGROSUBJEKTOV OKRESU NITRA 
PODĽA VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV 

 
Jana Némethová 

                           
Abstract 
The article deals with the evaluation of the agricultural entities 
operating in the Nitra region. The examined region belongs to the 
typical agricultural regions of the Nitra County.  The entities are 
evaluated according to selected indicators, such as for example, the 
legal form, the size, the usage and structure of the farming land, the 
production orientation, production efficiency and relative 
employment.   
Keywords: Nitra region, size, structure and usage of farming land, 
production orientation, production efficiency, relative employment 
 
Úvod  

Poľnohospodárstvo ako priestorová hospodárska činnosť sa 
vyznačuje regionálnymi špecifikami. Významné postavenie má 
v poľnohospodársky orientovaných regiónoch, ku ktorým 
nepochybne patrí aj okres Nitra. Poľnohospodárska výroba spolu 
s ostatnými výrobnými aktivitami v týchto regiónoch napomáha ich 
ďalšiemu hospodárskemu rozvoju a stáva sa dôležitým stabilizačným 
prvkom vidieckeho osídlenia územia. 
 
Materiál a metódy 

Poľnohospodárstvo nielen vysokoprodukčných oblastí SR, ale aj  
oblastí s menej vhodnými prírodnými podmienkami pre 
poľnohospodárstvo sú predmetom výskumu viacerých odborníkov. 
Významné miesto z hľadiska rozvoja poľnohospodárstva a vidieka 
majú práce geografov, ktoré na rôznych regionálnych úrovniach 
špecifikujú regionálne disparity poľnohospodárstva a poukazujú                     
na ich význam pre rozvoj vidieka a celej spoločnosti. Medzi 
najvýznamnejšie geografické práce, ktoré sa zaoberajú uvedenými 
problémami patria práce  Spišiaka (1993, 1995, 1999a, 1999b, 2004),  
Spišiaka, Lelkésa (2003), Spišiaka a i (2006), Věžníka (1999, 2001),  
Věžníka, Štěpánkovej (2004), Jančáka, Götza (1997), Bičíka, 
Jančáka (2001, 2003), Götza, Novotnej (1995), Drgoňu, Dubcovej,                           
Kramárekovej (1998), Némethovej (2004, 2005a, 2005b, 2006a, 
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2006b) a iné. K ďalším zahraničným autorom študujúcich politicko-
hospodársky rozpad a priestorové hospodárske zmeny 
v poľnohospodárstve krajín východnej a strednej Európy, ako aj 
prechod k trhovému hospodárstvu, využitie pôdy i zmeny                           
vo vidieckom priestore môžeme zaradiť  Grimma (1995), Knappeho 
(1995) a Hessa (1995). 

Príspevok sa orientuje na súčasnú analýzu agrosubjektov, 
hospodáriacich vo vysokoprodukčnom okrese Nitra. Na základe 
vybraných ukazovateľov hodnotí najvýznamnejšie agrosubjekty 
predmetného územia. Podklady pre vypracovanie príspevku boli 
získané terénnym výskumom, ktorý sa uskutočnil v roku 2006 
v agrosubjektoch okresu Nitra. 
 
Agrosubjekty podľa právnej formy 

V roku 2005 sa poľnohospodárskou aktivitou zaoberá 52 subjektov 
bez samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR), (KS ŠÚ SR v Nitre, 
2006). Podľa právnej formy prevládajú v okrese Nitra spol. s r.o. (31 
subjektov) s celkovou výmerou 21 442 ha poľnohospodárskej pôdy, 
priemerná veľkosť poľnohospodárskeho subjektu tohto typu 
v záujmovom území je 692 ha a v Nitrianskom kraji 667 ha. 
Poľnohospodárskych družstiev je 17 subjektov a hospodária na 
ploche 25 227 ha. Dosahujú najväčšie priemerné veľkosti 
poľnohospodárskej pôdy v porovnaní s ostatnými subjektmi. 
Priemerná veľkosť subjektu v záujmovom území je 1 484 ha 
a v Nitrianskom kraji 1 818 ha. Najmenšiu poľnohospodársku pôdu 
využívajú akciové spoločnosti (4 subjekty). Ich priemerná veľkosť je 
228 ha a obhospodarujú plochu 911 ha. Priemerná veľkosť tohto 
typu subjektu v kraji predstavuje 1 495 ha. Samostatne hospodáriaci 
roľníci patria k ďalším subjektom, ktorí dopĺňajú organizačnú 
štruktúru poľnohospodárskej výroby. V roku 2005 sa 
poľnohospodárskou aktivitou zaoberá 435 SHR, čo predstavuje 15 % 
zo všetkých SHR v Nitrianskom kraji (2 988 SHR). V okrese Nitra 
SHR obhospodarujú približne 12 467 ha poľnohospodárskej pôdy, čo 
predstavuje (20 %) z výmery poľnohospodárskej pôdy okresu,                  
z  toho je 9 860 ha ornej pôdy, čo predstavuje (17 %) z výmery ornej 
pôdy okresu (59 330 ha). Priemerná hektárová výmera 
poľnohospodárskej  pôdy na jedného SHR v okrese Nitra predstavuje 
hodnotu 29 ha a v Nitrianskom kraji približne 30 ha. Celková 
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výmera poľnohospodárskej pôdy, na ktorej hospodária SHR v kraji 
predstavuje približne  89 652 ha.  

 
Agrosubjekty podľa výrobného zamerania 

Základom určenia typu agrosubjektu podľa výrobného zamerania  
je vypočítanie podielu jednotlivých druhov výroby tzn.  hrubej 
rastlinnej produkcie (HRP) a hrubej živočíšnej produkcie (HŽP)                 
na celkovej hrubej poľnohospodárskej produkcie (HPP) subjektu. Pri 
určovaní typov sme použili nasledovnú stupnicu: 1. typ subjektu: 
prevaha rastlinnej výroby - podiel HRP z HPP je nad 60 %, 2. typ 
subjektu: zmiešaný - podiel HRP a HŽP z HPP je menší ako 59 %, 
resp. je približne rovnaký, 3. typ subjektu: prevaha živočíšnej výroby 
- podiel HŽP z HPP je nad 60 %.  

 V okrese Nitra podľa nasledovných kritérií prevládajú subjekty 
s prevahou rastlinnej výroby, čo predstavuje 68,2 %.  K tomuto typu 
patria aj subjekty, v ktorých HRP z HPP predstavuje 100 % (14 
subjektov). Väčšia koncentrácia týchto subjektov je v juhovýchodnej 
časti okresu. K zmiešanému typu patrí  (18,2 %) subjektov. 
S prevahou živočíšnej výroby je 13,6 % subjektov. V tomto type 
majú zastúpenie subjekty aj so 100 % podielom HŽP z HPP                      
(5 subjektov). Ich väčšia koncentrácia je v centrálnej časti okresu. 
U subjektov s prevahou rastlinnej a živočíšnej výroby, z hľadiska 
právnej formy výrazne dominujú spoločnosti s ručením 
obmedzeným. U subjektoch patriacich k zmiešanému typu 
prevládajú družstvá (mapa č. 1). 

 
Agrosubjekty podľa štruktúry poľnohospodárskej pôdy    
   Podľa štruktúry poľnohospodárskeho pôdneho fondu a veľkosti 
jeho foriem a ich využitia môžeme agrosubjekty zaradiť k určitým 
typom: 1. monofunkčný typ: subjekt, ktorý jednostranne využíva 
poľnohospodársku pôdu (p.p.), prevažne ako ornú pôdu alebo ako 
inú formu. 2. dvojfunkčný typ: v ňom majú významné zastúpenie 
dve formy poľnohospodárskej pôdy, pričom orná pôda je 
dominantná - nad 80 %, v jednom prípade sú dominantné trvalé 
kultúry - nad 80 % a 3. polyfunkčný typ: subjekt, ktorý je 
charakteristický dominanciou ornej pôdy - nad 90 %, ale okrem nej 
sa vyskytujú s nízkym percentom menším ako 10 % aj ďalšie formy 
poľnohospodárskej pôdy napr. trvalé kultúry a trvalé trávne porasty.  
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Prevládajúcim typom v sledovanom území sú subjekty 
monofunkčné, čo predstavuje 40 % a obhospodarujú 13 068 ha ornej 
pôdy (o.p.), čo predstavuje (29,6 %) z celkovej o.p. všetkých 
subjektov (44 099 ha). Subjektov patriacich k polyfunkčnému typu je 
(32,5 %) a hospodária na najväčšej o.p. 21 088 ha (47,8 %). 
Posledný typ - dvojfunkčný je reprezentovaný 27,5 % podielom 
subjektov, ktoré hospodária len na 9 943 ha o.p. (22,6 %). Podľa 
právnej formy prevahu u monofunkčných a dvojfunkčných subjektov 
majú spoločnosti s ručením obmedzeným a u polyfunkčných 
družstvá (mapa č. 2). Väčšia koncentrácia monofunkčných subjektov 
je v okolí mesta Vráble. 
 
Agrosubjekty podľa výmery poľnohospodárskej pôdy a miesta 
jej využívania 

Podľa veľkosti poľnohospodárskej pôdy môžeme agrosubjekty 
rozdeliť na malé podniky (do 700 ha), stredné podniky (701- 1500 
ha) a veľké podniky (nad 1501 ha). Podľa tejto klasifikácie sa 
v okrese nachádza  22,7 % malých,  47,7 %  stredných,  20,5 % 
veľkých subjektov a 9,1 % subjektov poľnohospodársku pôdu 
neobhospodaruje. Podľa právnej formy v malých a stredných 
podnikoch prevládajú spoločnosti s ručením obmedzeným.                        
Vo veľkých podnikoch  prevládajú družstvá. 

Podľa toho kde agrosubjekty využívajú poľnohospodársku pôdu, 
resp. priestorovo v akých katastrálnych územiach (k.ú) hospodária  
môžeme ich priradiť k určitým typom: 1. typ subjektu reprezentuje 
subjekty hospodáriace len vo vlastnom sídle subjektu (12,6 % 
subjektov). Najpočetnejšie sú  typy subjektov: 2. typu,  ktoré 
využívajú pôdu nielen vo vlastnom sídle, ale aj mimo neho, teda 
v regióne Nitra - v k.ú. obcí okresu Nitra  (42,5 % subjektov)                         
a 3.  typu subjektu využíva pôdu vo svojom sídle a v ďalších k.ú. 
obcí regiónu Nitra, ale aj mimo neho - to znamená, že hospodári 
nielen v obciach Nitrianskeho, ale aj v obciach iného kraja (32,5 % 
subjektov). 4. typ nevyužíva pôdu vo vlastnom sídle, ale mimo neho 
- teda v regióne Nitra  a mimo neho (12,5 % subjektov). V priemere  
jeden subjekt hospodári približne v 4-5 k.ú. obcí. Vo vzťahu ku 
právnej forme najväčší rozptyl vykazovali spoločnosti s ručením 
obmedzeným. 
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Agrosubjekty podľa produktivity výroby 
Pri sledovaní ukazovateľa produktivity výroby hrubej 

poľnohospodárskej produkcie (HPP) na 100 ha poľnohospodárskej 
pôdy v mil. Sk, môžeme agrosubjekty priradiť k nasledovným 
typom: 1. typ subjektu: s podpriemernými hodnotami  (HPP/100 ha 
p.p) - do 2,0  mil. Sk, 2.  typ  subjektu: s priemernými hodnotami 
(HPP/100 ha p.p) - od  2,1 do  3,0  mil. Sk a 3. typ subjektu:  
s nadpriemernými hodnotami  (HPP/100 ha p.p. v mil. Sk) - nad 3,1 
mil. Sk.  Priemerná hodnota tohto ukazovateľa pre všetky 
agrosubjekty predstavuje hodnotu 2,653 mil. Sk. Nižšie HPP/100 ha 
p.p. má (29,4 % subjektov), 35,3 % subjektov sa vyznačuje                         
s priemernými hodnotami tohto ukazovateľa a 35,3 % má 
nadpriemerne hodnoty. Vyššie hodnoty produktivity výroby 
v skúmanom okrese dosahujú družstvá, ktorých priemerná hodnota 
ukazovateľa má hodnotu 2,861 mil. Sk.  Spol. s r.o. sa vyznačujú 
priemernou hodnotou 2,453 mil. Sk. Viac subjektov sústredených 
s nadpriemernými, resp. s priemernými hodnotami ukazovateľa sa 
nachádza v severozápadnej a v južnej časti okresu.  
   
Agrosubjekty podľa produktivity práce 

Logickým výsledkom znižovania počtu pracovníkov v agrosektore 
pri súčasnom raste poľnohospodárskej produkcie je zvyšovanie 
produktivity práce. Produktivita práce je meraná podielom HPP/na 1 
pracovníka. Agrosubjekty sme zaradili k nasledovným typom: 1. typ 
subjektu s podpriemernými hodnotami (HPP/1 pracovníka) - do  500 
000 Sk, 2. typ s priemernými hodnotami (HPP/1 pracovníka) - od 
500 001 -  1 000 000 Sk  a 3. typ subjektu s nadpriemernými 
hodnotami (HPP/1 pracovníka) - nad 1 000 001 Sk. Priemerná 
hodnota tohto ukazovateľa je 858 tis. Sk. Jeho najlepšie hodnoty 
dosahujú spol. s r.o., ktorých priemerná hodnota produktivity práce 
je 864 tis. Sk a akciové spoločnosti, ich početnosť je najnižšia, ale 
priemerná hodnota ukazovateľa najvyššia (1 221 tis. Sk). Družstvá sa 
vyznačujú najnižšou priemernou hodnotou (735 tis. Sk). 
V záujmovom území na základe uvedeného ukazovateľa k prvému 
typu môžeme priradiť 16,2 %, k druhému 51,4 % a k tretiemu typu 
32,4 % subjektov. Väčšia koncentrácia subjektov s nadpriemernými 
hodnotami produktivity práce sa nachádza v centrálnej a 
v severozápadnej časti okresu. 

 



GEO Informations                                                                      4/2008 

 100

Mapa č. 1 Agrosubjekty okresu Nitra podľa výrobného zamerania   
                 (r. 2005) 

 
Mapa č. 2 Agrosubjekty okresu Nitra podľa štruktúry 
poľnohospodárskej pôdy (r. 2005). 
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Agrosubjekty podľa relatívnej zamestnanosti 
Podľa hustoty pracovníkov na 100 ha poľnohospodárskej pôdy, 

resp. relatívnej zamestnanosti môžeme agrosubjekty rozdeliť                     
do troch rozdielnych typov: 1. typ subjektu  s nízkymi  hodnotami 
relatívnej zamestnanosti - menej ako 3 pracovníci na  100 ha p.p.,                
2. typ subjektu  so strednými hodnotami relatívnej zamestnanosti - 
od 3,1 do 6,0 pracovníkov na 100 ha  p.p. a 3. typ subjektu: 
s vysokými  hodnotami relatívnej zamestnanosti - viac  ako 6,1 
pracovníka na 100 ha p.p. U  37,1 % agrosubjektov pripadajú menej 
ako 3 zamestnanci na 100 ha p.p., čo je pozitívne, subjekty patriace 
k uvedenému typu sa vyznačujú teda nízkou relatívnou 
zamestnanosťou. V tomto type majú prevahu spoločnosti s ručením 
obmedzeným. K druhému typu patrí 45,7 % subjektov. V tomto type 
poľnohospodárske družstvá prevládajú nad spol. s r.o. K poslednému 
typu s vysokou relatívnou zamestnanosťou patrí  17,2 % subjektov. 
V tomto type prevládajú spoločnosti s ručením obmedzením. 
 
Záver 

V predmetnom území podľa právnej formy prevládajú spol. s r.o., 
ale na najväčšej poľnohospodárskej pôde hospodária 
poľnohospodárske družstvá a dosahujú aj najväčšie priemerne 
veľkosti. Družstvá sú druhou najrozšírenejšou právnou formou 
v okrese. Podľa výrobného zamerania prevládajú subjekty 
s prevahou rastlinnej výroby a z hľadiska právnej formy výrazne 
dominujú spoločnosti s ručením obmedzeným. Podľa štruktúry 
poľnohospodárskej pôdy prevládajú subjekty monofunkčné 
s právnou formou spol. s r.o. Z hľadiska veľkosti poľnohospodárskej 
pôdy prevahu majú stredné podniky a v nich spoločnosti s ručením 
obmedzeným. Ďalším hľadiskom je priestorové využívanie 
poľnohospodárskej pôdy subjektom. Najpočetnejší je typ subjektu, 
ktorý hospodári na pôde vo vlastnom sídle subjektu, ale aj mimo 
neho, teda v obciach okresu Nitra. Pri sledovaní ukazovateľa 
produktivity výroby sme najviac agrosubjektov zaradili k typom 
subjektov s priemernými a s nadpriemernými hodnotami 
ukazovateľa. Vyššie hodnoty produktivity výroby dosahujú družstvá. 
Podľa veľkosti produktivity práce prevládajú agrosubjekty 
s priemernými hodnotami ukazovateľa, pričom najlepšie hodnoty 
dosahujú spoločnosti s ručením obmedzeným. V okrese sú najviac 
zastúpené agrosubjekty so strednou relatívnou zamestnanosťou.  
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EVALUATION OF THE AGRICULTURAL ENTTIES  
IN THE NITRA REGION  

ACCORDING TO SELECTED INDICATORS 
 

Resumé 
In the examined region as far as the legal form is concerned, it is 
limited liability companies that prevail, but the largest territories of 
farming land are operated by the farming cooperatives, which have 
the biggest average sizes. The cooperatives are the second most 
widespread legal form in the region. As far as the production 
orientation is concerned, it is entities with vegetable production that 
predominate and from the perspective of the legal form, it is limited 
liability companies that clearly prevail. As far as the structure of the 
farming land is concerned, the mono-functional entities with the 
“ltd” form are at the head. As far as the size of the farming land is 
concerned the middle sized business with the “ltd” form are in the 
fore. Another aspect is the spatial usage of the farming land by the 
entity. The most frequent type of entity is entities that operate on 
land in its own company seat and outside as well, it means in the 
municipalities of the Nitra district. When looking at the indicator of 
production efficiency most entities attain average and above-average 
indicator values. The farming cooperatives have higher efficiency 
values. As far as the efficiency is concerned it is mostly entities with 
average indicator values, and the best values are reached by limited 
liability companies. The entities with medium relative employment 
are the most represented in the district.   
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ANALÝZA A VÝVOJ ŠTRUKTÚRY 
POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU  

V OKRESE NITRA 
 

Jana Némethová, Zuzana Rampašeková 
                           

Abstract 
This supply is devoted to the evaluation of soil conditions in Nitra 
district by soil types and associates. Soil types are analysed also 
from availability view of agricultural products cultivation. 
Component of this article is also studying of agricultural land use in 
Nitra district in 1996 and 2005. Changes of agricultural land use in 
1996 and 2005 we have studied at the village of district level. 
Keywords: district Nitra, soil types and associates, development of  
agricultural land structure, index of agricultural land acreage changes  

 
Úvod 

Skúmaný okres Nitra je typickým poľnohospodárskym regiónom 
Slovenska, ktorý patrí do Nitrianskeho kraja. Vyznačuje sa 
najväčším podielom poľnohospodárskej pôdy na 1 obyvateľa v rámci 
krajov SR. Uvedený ukazovateľ má hodnotu v Nitrianskom kraji 
0,66 ha p.p./1 obyv. a v okrese Nitra  0,42 ha p.p./1 obyvateľa. 
Pôdne faktory majú základný význam pre poľnohospodársku výrobu. 
Limitujúcimi pre   pestovanie plodín sú rôzne druhy pôd a pôdne 
typy. Pôdne pomery sa menia v závislosti od vlastností materskej 
horniny, mikroklímy, reliéfových a hydrologických podmienok, 
vegetácie, fauny a činnosti človeka. Pre rozvoj poľnohospodárskej 
výroby má značný význam tiež podiel poľnohospodárskej pôdy 
z celkovej výmery pôdy predmetného územia a jej využitie.   

Cieľom príspevku je analýza pôdnych pomerov v okrese Nitra     a 
analýza vhodnosti pôdnych typov z hľadiska pestovania 
poľnohospodárskych plodín a tiež skúmanie vývoja štruktúry 
poľnohospodárskej pôdy v záujmovom území v období vybraných 
rokov. 

 
Materiál a metódy 

Problematika poľnohospodárstva a využitie poľnohospodárskej 
pôdy na rôznych regionálnych úrovniach je predmetom záujmu 
viacerých geografov. Významnými prácami tohto charakteru sú  
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práce napr. Spišiaka (1999, 2004), Spišiaka, Lelkeša (2003),  
Drgoňu, Dubcovej, Kramárekovej (1998), Némethovej (2002, 2004, 
2005, 2006). 

     Podklady pre vypracovanie príspevku boli získané na KS ŠÚ 
v Nitre (štruktúra poľnohospodárskeho pôdneho fondu vo vybraných 
rokoch) a vo Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy  
v Bratislave a z Atlasu krajiny SR, 2002 (lokalizácia pôdnych typov 
a druhov v záujmovom území).  

 
Pôdne druhy okresu Nitra  

      Pestrá diferenciácia prírodných zložiek, pôsobiacich                             
na priestorové rozloženie pôd v záujmovom území, spôsobuje aj 
pestrú mozaiku pôdnej pokrývky. Zrnitosť (textúra) pôd sa hodnotí 
podľa obsahu frakcie zŕn ílovitých častíc (menších ako 0,01 mm) 
v jemnozemi. Plošnú diferenciáciu pôdnych druhov v okrese uvádza 
mapa č. 1. Z hľadiska pôdnych druhov sú pre poľnohospodárstvo 
vhodné hlinité a piesočnatohlinité pôdy, ktoré zaberajú približne                     
85 % výmery okresu. Ílovitohlinité, resp. ílovité sú lokalizované 
pozdĺž nív riek Nitry a Žitavy. V okrese Nitra sa vyskytuje                
5 pôdnych druhov:  

1.  hlinitopiesočnaté - sú ľahké pôdy (obsahujú do 20 % ílovitých 
častíc), ktorých pás sa tiahne v západnej časti okresu v katastrálnych 
územiach (k.ú) Rišňovce, Veľké Zálužie, Rumanová. Pre 
poľnohospodárstvo majú zlé fyzikálne vlastnosti. Sú vysychavé a 
menej úrodné. Po odstránení vegetačnej pokrývky vzhľadom na 
slabú súdržnosť a veľkú vysychavosť podliehajú erózii.  
2.  piesočnatohlinité -  sú stredne ťažké pôdy (obsahujú od 20 do 30 

% ílovitých častíc) a na území okresu sa nachádzajú 
ostrovčekovito. Piesočnatohlinité pôdy majú o niečo lepšie 
fyzikálne vlastnosti. Ich úrodnosť sa zvyšuje hnojením. 

3.  hlinité - sú stredne ťažké pôdy (obsahujú od 30 do 45 % 
ílovitých častíc), tvoria takmer celé územie okresu. Sú 
prerušované ostrovmi ťažkých a ľahkých pôd. Vyskytujú sa 
prevažne na sprašiach pahorkatín. Majú najvhodnejšie vlastnosti 
pre poľnohospodársku výrobu. Sú primerane prevzdušnené, majú 
priaznivý vodný režim a  dobrú súdržnosť, pri obrábaní zostávajú 
kypré. 
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4.  ílovitohlinité -  sú ťažké pôdy (obsahujú od 45 do 60 % ílovitých 
častíc), zaberajú územia povodia riek Nitry a Žitavy. Viažu sa na 
zrnitostne ťažšie fluviálne sedimenty a sprašové hliny.  

5.  ílovité - sú ťažké pôdy (obsahujú od 60 do 75 % ílovitých častíc), 
viažu sa najmä na ílovité horniny. Majú zlé fyzikálne vlastnosti, 
čo má vplyv na obrábanie a úrodnosť. Za sucha zmenšujú svoj 
objem, tvrdnú, na povrchu sa vytvorí kôra ktorá praská                           
a vznikajú trhliny. Za vlhka zväčšujú svoj objem a sú lepkavé. 
Majú nepriaznivý vodný a vzdušný režim. Ich úrodnosť sa 
zlepšuje hlbokým a častým kyprením.  

 
 
 
Mapa č. 1 Pôdne druhy okresu Nitra 
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Mapa č. 2 Pôdne typy okresu Nitra 
 

 
  

 

Pôdne typy okresu Nitra 
Je veľa znakov a ukazovateľov, pomocou ktorých možno 

klasifikovať a merať úrodnosť pôdy. Nás v tejto súvislosti bude 
zaujímať, aké je zastúpenie jednotlivých typov pôd v okrese. Pôdne 
typy totiž objektívne vytvárajú rámec základných predpokladov 
určitej úrovne poľnohospodárskej výroby. Na utváranie pôdnych 
typov a ich vlastností majú vplyv všetky zložky fyzicko-geografickej 
sféry. Plošnú diferenciáciu pôdnych typov na území okresu 
znázorňuje mapa č. 2. Vhodnosť pôd z hľadiska pestovania 
poľnohospodárskych plodín je spracovaná podľa Bieleka a i. (1998) 
a terénneho výskumu v agrosubjektoch okresu Nitra. V okrese sa 
dlhodobým vývojom vytvorili nasledovné pôdne typy a subtypy: 

1. Černozeme sa vyvinuli v nadmorských výškach 100-300 m, ich 
materskou horninou je spraš, menej staré aluviálne sedimenty. 
Patria k najprodukčnejším orným pôdam a vypĺňajú hlavne 
juhozápadnú časť okresu. Najvhodnejšie sú pre   pestovanie 
pšenice, cukrovej repy, kukurice, strukovín a olejnín.                
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Zo subtypov  sa záujmovom území vyskytujú: černozeme 
kultizemné karbonátové, černozeme kultizemné, černozeme 
kultizemné karbonátové stredné ľahké a černozeme hnedozemné 
a čiernicové.  

2.  Hnedozeme sa u nás vyskytujú v nadmorských výškach 150-
400m, ich materskou horninou sú spraše, sprašové hliny a rôzne 
svahové hliny. Patria k vysoko  produkčným  orným  pôdam       
a sú najrozšírenejším pôdnym typom v okrese Nitra. Ak sa 
dodržiavajú správne zásady obrábania a hnojenia, stáva sa z nich 
dobrý produkčný typ, vhodný pre pestovanie väčšiny bežných 
poľnohospodárskych plodín, hlavne obilnín. Sú po čierniciach     
a černozemiach našimi najúrodnejšími pôdami, umožňujúcimi 
značnú pružnosť osevného postupu. Na hnedozemiach sa darí 
kukurici, repke olejnej, ak vznikla na spraši, tak aj cukrovej repe, 
maku, lucerne a hrachu. Nachádzajú sa v severozápadnej              
a severovýchodnej časti okresu. V regióne Nitra sa zo subtypov 
vyskytujú: hnedozeme kultizemné, hnedozeme rubifikované 
a luvizeme rubifikované, hnedozeme pseudoglejové 
a pseudogleje.  

3. Kambizeme sa nachádzajú vo vyšších  nadmorských výškach 
(pohorie Tríbeč). Ich materskou horninou sú nekarbonátové 
(silikátové) horniny, napr. žuly, kryštalické bridlice, pieskovce, 
štrkopiesky a podobne. Považujú sa za stredne úrodné pôdy, sú 
vhodné len pre užší sortiment poľnohospodárskych plodín. 
Zvyšovanie úrodnosti vyžaduje väčšie náklady. Vyhovujú viac 
podmienkam lesného hospodárstva. V sledovanom území sa 
nachádzajú subtypy: kambizeme modálne a kultizemné nasýtené 
až kyslé, kambizeme pseudoglejové nasýtené a čiernice reliktné, 
kambizeme pseudoglejové nasýtené, kambizeme modálne kyslé. 

4.  Podzoly sa vyskytujú nad kambizemami, pokryté sú ihličnatými 
lesmi. Pre agroekosystémy sú to nevhodné pôdy. 
Obhospodarovanie a poľnohospodárske využívanie podzolových 
pôd je vzhľadom na ich nepriaznivé vlastnosti (nenasýtený 
sorpčný  komplex,  nedostatok  vápnika  a  ostatných  živín, kyslá 
pôdna  reakcia, atď.) dosť  nákladné  a  nerentabilné. Vhodné  sú  
len  na pestovanie menej náročných plodín, ako raž a zemiaky.   

5. Rendziny sa vyskytujú v pohorí Tríbeč (hlavne v časti Zobor). Ich 
materskou horninou sú vápence a dolomity. Sú to produkčné orné 
pôdy, ich obhospodarovanie a poľnohospodárske využívanie je 
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rôzne. Riadi sa podľa ich vlastností a to hlavne zrnitostného 
zloženia a hĺbky fyziologického pôdneho profilu. V okrese sú na 
nich iba trvalé trávne porasty a les. Zo subtypov sú rozšírené:  
rendziny a kambizeme rendzinové a  rendziny modálne, 
kultizemné, litozemné a rubifikované. 

6.  Fluvizeme sa vytvorili  na aluviálnych sedimentoch riek                     
a väčších potokov. Fluvizeme vznikli pod mäkkým lužným 
lesom, najmä vŕbovo-topoľovým. Patria k vysoko produkčným 
orným pôdam. Na hlbokých hlinitých a stredne ťažkých pôdach, 
s podzemnou vodou od 1,5-2,0 m pod povrchom, sa dobre darí 
obilninám, technickým plodinám ale aj okopaninám. Fluvizeme 
sú rozšírené pozdĺž rieky Nitry a Žitavy. V území sa vyskytujú 
nasledovné subtypy fluvizemí: fluvizeme kultizemné, fluvizeme 
kultizemné karbonátové a  fluvizeme glejové.  

7.  Čiernice vznikli na širších nivách v miestach, ktoré neboli rušené 
záplavami a kde podzemná voda nemá veľké výkyvy. Čiernice sú 
veľmi úrodné pôdy, patria k najprodukčnejším orným pôdam, 
prevažne sa využívajú ako kvalitná orná pôda, menej  ako lúky. 
Úrodnosťou sú často lepšie hodnotené ako černozeme, pretože 
vyhovujú širokému sortimentu rastlín najmä tým, že ich pôdny 
profil je periodicky zvlhčovaný podzemnou vodou, ktorá sa 
kapilárnym zdvihom dostáva často až k povrchu pôdy. Čiernice 
sa vyskytujú v depresiách riečnych nív Nitry a Žitavy. Zo 
subtypov majú v záujmovom území zastúpenie: čiernice 
kultizemné a čiernice glejové.   

 
Vývoj štruktúry poľnohospodárskej pôdy v okrese Nitra vo 
vybraných rokoch 

Po zistení pôdnych pomerov v sledovanom území nás zaujímala 
štruktúra poľnohospodárskeho pôdneho fondu a preto sme sa v práci 
zamerali na vývoj a využitie poľnohospodárskej pôdy.       
Pôda je nevyhnutnou podmienkou rozvoja súčasného stavu  
budúcnosti poľnohospodárstva a sprostredkovane cez 
poľnohospodárstvo aj podmienkou existencie ľudstva. Vývoj 
výmery poľnohospodárskej pôdy v rokoch 1996 - 2005 zobrazuje 
tab. č. 1. Novým územnosprávnym členením v roku 1996 došlo aj 
k čiastočnej zmene štruktúry pôdneho fondu v okrese. Celková 
výmera poľnohospodárskej pôdy v roku 1995 bola 100 803 ha 
vrátane terajšieho okresu Zlaté Moravce a časti okresu Šaľa. 
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Tab. č. 1 Vývoj štruktúry poľnohospodárskeho pôdneho fondu        
v okrese Nitra v r.1996-1999, 2001a 2005 (ha) 
Ukazovate

ľ 1996 1997 1998 1999 2001 2005 
Rozdiel 
1996/ 
2005 

Poľnohospo
-dárska  
pôda 69 271

% 
79,56

68 530 68 519 68 503 68 445 68 490
% 

78,66 - 781
z toho:   
orná pôda 62 319 89,97 61 729 61 708 61 560 61 528 61 586 89,92 - 733
vinice 2 162 3,12 2 179 2 178 2 205 2 218 2 177 3,18     15
záhrady 2 674 3,86 2 684 2 698 2 708 2 692 2 691 3,93     17
ovocné 
sady 218 0,31 258 253 256 267 259 0,38     41
trvalé 
trávne 
porasty 1 898 2,74 1 678 1 682 1 774 1 740 1 777 2,59 - 121
Zdroj: KS ŠÚ SR v Nitre, 2006, vlastné výpočty 
 
     Po vytvorení nového územnosprávneho celku výmera 
poľnohospodárskej pôdy v  okrese Nitra predstavovala   69 271 ha, 
čo činilo 79,56 % z celkového pôdneho fondu.  Celková  výmera  
poľnohospodárskeho  pôdneho  fondu  v  roku  2005 bola 68 490 ha, 
čo predstavuje 78,66 % z celkového pôdneho fondu okresu 87 073 
ha (r. 2005). V porovnaní s rokom 1996 prišlo teda k úbytku 
poľnohospodárskej pôdy o 781 ha čiže asi o 1% (graf č.1). 
Analogická situácia je aj vo výmere ornej pôdy (o.p.). Orná pôda 
v roku 1996 zaberala 62 319 ha, teda približne 89,97 % 
z poľnohospodárskej pôdy.  V porovnaní s rokom 2005, kedy orná 
pôda zaberala 61 586 ha, teda zhruba 89,92 % poľnohospodárskej 
pôdy, prišlo opäť k úbytku plochy o 733 ha. Úbytok plochy o 121 ha 
zaznamenávame aj pri trvale trávnych porastoch. Kým v roku 1996 
plošná výmera trvale trávnych porastov predstavovala 1898 ha 
(2,74%) v roku 2005 to bolo už len 1777 ha (2,59 %). 
Pri ostatných formách využitia poľnohospodárskej pôdy 
v sledovanom období rokov 1996 - 2005 prišlo k miernemu nárastu 
plôch. Najväčší nárast plochy 41 ha mali ovocné sady, 17 ha záhrady               
a najmenej 15 ha vinice.   

Úbytok ornej pôdy môže byť spôsobený jej zmenou na inú formu 
poľnohospodárskej pôdy. Najvyššie úbytky poľnohospodárskej pôdy 
sú pravdepodobne v dôsledku výstavby bytov, infraštruktúry, 
priemyselných plôch a pod.  
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Graf č. 1: Vývoj vybraných foriem využitia zeme okresu Nitra 
v rokoch 1996 a 2005 
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Záver 

Pôdny kryt Podunajskej pahorkatiny odráža miestne vlastnosti 
substrátu, reliéfu a klímy, charakteristický je však prevahou veľmi 
úrodných hlbokých bezskeletnatých pôd, poľnohospodársky 
intenzívne využívaných. Na základe predchádzajúcej charakteristiky 
pôdnych typov a druhov okresu, najúrodnejšie pôdy sa viažu na 
alúviá riek Nitry a Žitavy a na priľahlé pahorkatiny. Sú to prevažne 
černozeme, hnedozeme s hlbokými pôdnymi horizontmi, ktoré 
vznikli na sprašiach a náplavových hlinách. Najrozšírenejším 
pôdnym typom je hnedozem, ktorá sa nachádza v severovýchodnej                
a severozápadnej časti okresu, po nej nasleduje černozem 
v juhozápadnej časti okresu. Následkom zvlneného terénu však 
značná časť týchto pôd trpí eróziou. Majú zmytú najúrodnejšiu 
povrchovú časť pôdneho horizontu, čím sa čiastočne znižuje ich 
produkčná schopnosť. V údoliach riek Nitry  a Žitavy sú rozšírené 
fluvizeme a čiernice. V pôdnom pokryve pohoria Tríbeč prevládajú 
hlboké až stredne hlboké kambizeme, ktoré sa vytvorili v závislosti 
najmä od substrátu a reliéfu.  

Vzhľadom na vhodné pôdne pomery a tiež optimálne využitie 
poľnohospodárskej pôdy, to znamená podiel poľnohospodárskej 
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pôdy z celkového pôdneho fondu okresu 87 073 ha predstavuje 
vysokú hodnotu – 78,66 %. V území je tiež vysoký stupeň zornenia – 
89,92 %. Okres Nitra patrí medzi poľnohospodársky 
najvyužívanejšie regióny Slovenska. V sledovanom období rokov 
1996 – 2005 sme zaznamenali mierny úbytok poľnohospodárskej 
pôdy v okrese Nitra.  Išlo o zníženie plošnej výmery prevažne ornej 
pôdy a trvale trávnych porastov.  
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Príspevok bol spracovaný v rámci grantových projektov: CGA 
VI/13/2007, CGA VI/5/2008 a projektu VEGA GP 1/0574/08 Zmeny 
využívania krajiny obvodu Nitry a perspektívy jeho rozvoja v 
kontexte vývoja spoločensko-ekonomických a prírodných podmienok. 

 
 

ANALÝZA A VÝVOJ ŠTRUKTÚRY 
POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU V OKRESE 

NITRA 

Resumé 
At the base characteristic before of soil´s types and associates in 
district, the most fertile soils are situated on the alluviums of Nitra 
and Žitava river and on the adjacent uplands. The largest abundance 
has chernozems, haplic luvisols with deep soil´s horizont, which has 
been arised on the loess and loess – like deposits. The largest 
abundance soil´s type is haplic luvisol, which is situated in the north-
east and north-west part of district, than chernozem in the south-
western part of district. In the valley of Nitra and Žitava river are 
localized fluvisols and mollic fluvisols. In the Tribeč (mts.) and soil 
cover prevail deep and middle deep cambisols, which has been 
arised depend of relief and geological ground. General acreage of 
farmland fund in 2005 represents 78,66 % from general farmland 
fund from district 87 073 ha. The largest average 89,92 % from 
agricultural soil is arable land. During the under consideration period 
1996 – 2005 we have noted regress from agricultural soil in Nitra 
district. Acreage of arable land and permanent transformation 
council has beeen debased. 
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ROZVOJOVÝ POTENCIÁL MIKROREGIÓNU TERMÁL 
PRE CESTOVNÝ RUCH 

 
Daša Oremusová 

 
Abstract 
Contribution deals with the possible solutions for development of 
tourist industry in the countryside on example of micro-region 
Termal that is located in the  north-east part of Nove Zamky district. 
It consists of 12 villages concentrated around the village of 
Podhajska. The main recreational potential of the micro-region are 
the healing geothermal springs. Thanks to this precious natural 
source this region becomes an important recreational area not only 
in the region of Nitra and Slovakia, but the Czech Republic, Poland, 
Germany and Hungary. 
Keywords: priorities of regional development, micro-region, 
countryside, potential of tourist industry 
 
Úvod 

Rozvojový potenciál rurálnych (vidieckych) území sa odlišuje od 
potenciálu urbanizovaných (mestských) území. Novodobým 
fenoménom ekonomiky vidieka sa stáva v poslednom období najmä 
cestovný ruch, ktorý je schopný zhodnocovať prírodné a kultúrno-
historické danosti územia a súčasne sa môže stať nielen doplnkovým 
ale aj hlavným zdrojom príjmov obyvateľstva na vidieku (Reháková, 
Zimanová, 2004 in Papuncová a i., 2007). 

Možnosti rozvoja cestovného ruchu hodnotíme na príklade 
mikroregiónu Termál, ktorý prestavuje záujmové združenie 12 obcí 
v okolí Termálneho kúpaliska Podhájska. Územie mikroregiónu 
disponuje značným rekreačným potenciálom, ktorý sa už do určitej 
miery rozvíja, ale nedosahuje požadovanú úroveň. Rozvojovým 
zámerom mikroregiónu sú však aktivity spojené s aktivizáciou a 
koordináciou všetkých ekonomických, kultúrnych a spoločenských 
subjektov tak, aby bol maximálne využitý potenciál na dosiahnutie 
ekonomickej, kultúrnej a spoločenskej prosperity celého 
mikroregiónu so špecifickým zameraním na cestovný ruch pri 
akceptovaní princípov trvaloudržateľného rozvoja.  
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Teoreticko-metodické východiská 
Vidiecke územie je priestor, v ktorom existujú veľmi úzke väzby. 

Vhodným využitím a zapojením miestneho potenciálu pritom možno 
dosiahnuť naštartovanie rozvoja. Podmienkou je však spracovaná 
koncepcia rozvoja akceptujúca potreby a záujmy miestnych 
obyvateľov, firiem a podnikateľov, vypracovaná v zmysle zásad 
trvalo udržateľného rozvoja (Dubcová, Kramáreková, Rýchla, 2002).  

Koordinovaný a trvalý regionálny rozvoj územia si vyžaduje 
racionálne plánovanie a programovanie. Táto činnosť je mimoriadne 
dôležitá na úrovni obcí, najmä v čase, keď na obec prešli viaceré 
kompetencie, ktoré pred tým patrili do pôsobnosti okresných úradov. 
Z praxe je však pri navrhovaní koncepcie regionálneho rozvoja 
zrejmá značná administratívna náročnosť, vysoká finančná 
spoluúčasť nad možnosťami obcí, nevhodné veľkostné kritériá pre 
získavanie finančných prostriedkov z jednotlivých grantov. 
Efektívnym a účelným sa stáva preto spojenie viacerých obcí do 
jedného celku v podobe združenia či mikroregiónu, ktoré tak  
predstavujú geografické jednotky so spoločnou ekonomickou, 
sociálno-kultúrnou a v neposlednom rade aj environmentálnou 
problematikou. Prostredníctvom spoločne vypracovávaných 
programov podporujú mikroregióny endogénny regionálny rozvoj na 
základe mobilizovania endogénnych a následne i exogénnych 
faktorov, pričom posilňovanie kvalifikácie a inovačných možností 
takýchto malých regiónov vychádza z rozvoja ich kultúry, tradícií 
a identity (Spišiak, Klamár, 2003).  

Geografický prístup k štúdiu a revitalizácii vidieckej krajiny na 
mikroregionálnej úrovni prezentujú vo svojich štúdiách viacerí autori 
ako napr. Dubcová, Kramáreková, Rýchla (2002), Dubcová, 
Karmáreková, Oremusová (2003), Spišiak, Klamár (2003), Klamár, 
(2007), Spišiak, (2001), Hasprová, (2006, 2007), Kasanická (2006), 
Oremusová (2006). 
 
Vymedzenie územia mikroregiónu Termál a jeho stručná 
geografická charakteristika 

Mikroregión Termál leží v južnej časti Nitrianskeho kraja a 
v severovýchodnej časti okresu Nové Zámky (mapa č. 1). Rozkladá 
sa v okolí obce Podhájska, združujúc spolu s Podhájskou 12 obcí 
v tejto oblasti - Bardoňovo, Čechy, Dedinka, Dolný Ohaj, Hul, 
Maňa, Kolta, Pozba, Radava, Trávnica a Veľké Lovce. Kompaktnosť 
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mikroregiónu narúša iba obec Vlkas, v západnej časti územia, ktorá 
nemá záujem o členstvo v mikroregióne Termál. 

Na rozlohe 206,36 km2 sústreďuje mikroregión 14 087 obyvateľov 
(r. 2006) pri priemernej hustote 68,26 obyv./km2.  

Územie mikroregiónu sa rozkladá na Podunajskej pahorkatine, 
v rámci ktorej zasahuje do mikroregiónu na severozápade Žitavská 
niva, na juhozápade Nitrianska niva a na východe Hronská 
pahorkatina. Väčšina územia mikroregiónu má typický 
pahorkatinový charakter s nadmorskými výškami 150-287 m so 
širokými plochými chrbtami a úvalinovitými dolinami budovanými 
v podloží najmä neogénnymi štrkmi a pieskami prekrytými 
kvartérnymi sedimentmi. Špecifickou danosťou územia je výskyt 
minerálnych termálnych vôd v rámci hydrogeotermálnej oblasti 
levickej kryhy a levickej tektonickej línie na styku Západných 
Karpát a Západopanónskej panvy s najvýznamnejšou lokalitou 
v Podhájskej a v stave budovania aj v Bardoňove.  

Dopravnú polohu mikroregiónu Termál síce charakterizuje 
absencia hlavných dopravných tepien Slovenska, napriek tomu má 
však mikroregión prostredníctvom ciest I. a II. triedy pomerne dobrú 
dopravnú dostupnosť do najbližších miest. Vyhovujúcu polohu má 
územie aj vzhľadom na železničnú dopravu, územím prechádzajú 
železničné trate č. 150 (Nové Zámky - Zvolen) a č. 151 (Šurany - 
Zlaté Moravce).  

Z hospodárskeho hľadiska je v mikroregióne tradičným 
dominantným odvetvím poľnohospodárstvo, ktoré nadobúda napriek 
prírodným a spoločenským podmienkam popri cestovnom ruchu len 
druhoradý význam. 

 
Potenciál mikroregiónu Termál pre cestovný ruch 

Územie mikroregiónu Termál má významný potenciál pre rozvoj 
rôznych foriem cestovného ruchu, ktorý vychádza zo spôsobilosti 
územia poskytnúť vhodné podmienky pre jeho rozvoj a ktorý robí 
dané územie príťažlivým a atraktívnym pre návštevníkov 
a rekreantov (Krogmann, 2006).  

Rekreačný potenciál mikroregiónu sa už do určitej miery rozvíja, 
ale nie je ešte plne využitý. Pobytová rekreácia sa odohráva prevažne 
v ubytovaniach na súkromí, naopak penziónov a hotelov je 
v priestore vzhľadom na jeho rekreačný potenciál relatívne málo 
(mapa č. 2). Možnosťami rozvoja územia je okrem iného aj zlepšenie 
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prístupnosti krajiny, orientačné značenie, marketing a rozšírenie 
ponuky v oblasti služieb v cestovnom ruchu. Atraktivitu vidieckeho 
priestoru zvyšuje konanie kultúrnych a spoločenských akcií 
s dostatočnou publicitou ako i s rozšírením ponuky športových 
aktivít. Neodmysliteľnou súčasťou vidieka sú aj jeho zachovávané 
a prezentované tradície.  

Hlavným rekreačným potenciálom mikroregiónu je však výskyt 
geotermálnych vôd, prostredníctvom ktorých sa územie stáva 
významnou rekreačnou oblasťou nielen Nitrianskeho kraja 
a Slovenska ale aj Česka, Poľska, SRN a Maďarska. Geotermálne 
vody územia tu predstavujú silne mineralizované vody (19,6 g.l-1) 
nátriovo-chloridového typu s tepelnou kapacitou 80°C. 
Prostredníctvom týždenníka Trend bolo Termálne kúpalisko 
Podhájska v r. 2005 charakterizované ako 5. najatraktívnejšie miesto 
Slovenska (po lokalitách - Kúpalisko Veľký Meder, Tatralandia 
Liptovský Mikuláš, Aquapark Bešeňová a Aquacity Poprad) so 
472 000 návštevníkmi za rok. Okrem toho má mikroregión 
k dispozícii ďalší potenciál, ktorý vyplýva z lokalizačných 
a realizačných predpokladov (mapa č. 3).  

 
Mikroregión Termál disponuje nasledovným potenciálom:  

1. prírodný potenciál 
• vhodné klimatické podmienky vďaka teplej a prevažne 

teplej nížinnej klíme, 
• rovinný reliéf riečnych terás Žitavskej a Nitrianskej nivy a 

zvlnený pahorkatinný reliéf Hronskej pahorkatiny, 
• spletitá sieť menších vodných tokov (Liska, Trávnický 

potok, Lovčiansky potok, atď.), 
• vodné nádrže (Trávnica I., Trávnica II., Jasová, Maňa), 
• lesné komplexy spolu s rozptýlenou zeleňou, 
• stepná fauna v rámci 16 poľovníckych revírov,  
• chránené územia (PR Žitavský luh, PP Potok Chrenovky, 

PP Meander Chrenovky, PP Rieka Žitava, 5 CHA, 3 
lokality s CHS, CHVÚ Žitavský luh). 

2. kultúrno-historický potenciál 
• sakrálne pamiatky (kláštor, kostoly, kalvárie), 
• regionálne pútnické miesto (Studnička v Pozbe), 
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• svetské pamiatky (kaštieľ Kelecsényovcov v Bardoňove, 
Tarischov, Szemzöho a Rudnyianszkeho kaštieľ v Trávnici, 
kúria Lipthayovcov v Trávnici), 

• archeologické náleziská (Dedinka), 
• prvky ľudovej architektúry (ľudové domy v Radave, vo 

Veľkých Lovciach, vínne pivnice v Mani, Radave), 
• technické pamiatky (veterná studňa v Trávnici, vodný mlyn 

v Mani), 
• pamätné izby v podobe obecných múzeí (Maňa, Veľké 

Lovce), 
• zachovávaná remeselná výroba (paličkovanie, košikárstvo, 

výroba keramiky a  sviečok a pod.),  
• kultúrne tradície a podujatia (Slávnosti ľudových remesiel 

v Podhájskej), 
• folklór (Maňa),  
• výstavy vín, ovocia a zeleniny (Maňa, Dolný Ohaj). 

3. potenciál infraštruktúry 
• vybudované termálne kúpalisko s celoročnou prevádzkou s 

komplexnou ponukou služieb, 
• ubytovacie a stravovacie služby (Podhájska, Radava, 

Trávnica), 
• vybudované športové zariadenia (tenisové kurty v Trávnici 

a v Podhájskej, športový areál vo Veľkých Lovciach, 
lyžiarsky vlek v Čechách),  

• vyznačená sieť turistických a cykloturistických chodníkov,  
• dokončená vodovodná a plynovodná sieť, 
• čiastočne vybudovaná kanalizačná sieť (Podhájska, 

Bardoňovo, Veľké Lovce). 
4. sociálny a ekonomický potenciál  

• vysoký potenciál obyvateľov pre spoluprácu, 
• ústretovosť a pohostinnosť obyvateľstva, 
• voľné pracovné sily, 
• záujem obyvateľstva o nové pracovné príležitosti, 
• záujem obyvateľstva o podnikanie v oblasti cestovného 

ruchu, 
• široko rozvinutá poľnohospodárska základňa. 
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Na základe hodnoteného potenciálu má mikroregión vhodné 
podmienky pre krátkodobý i dlhodobý rekreačný pobyt 
v nasledovných formách: 

 
celoročne: 

• kúpanie v termálnom kúpalisku, 
• prehliadky prírodných zaujímavostí, 
• prehliadky kultúrno-historických pamiatok, 

sezónne: 
• pobyt pri vode (kúpanie) vo vodných nádržiach, 
• poľovníctvo, 
• hubárčenie, 
• športový rybolov (Trávnica, Dedinka, Kolta atď.), 
• kultúrne podujatia (Maňa, Podhájska a ďalšie), 
• športové podujatia, 
• agroturistika a vidiecka turistika, cykloturistika, 
• vínna turistika (Maňa, Radava, Veľké Lovce atď.). 

 
Priority rozvoja mikroregiónu Termál v oblasti cestovného 
ruchu 

Cestovný ruch sa stáva v mikroregióne významným odvetvím 
hospodárstva, avšak je potrebné stabilizovať jeho postavenie 
a zároveň vytvárať predpoklady pre jeho efektívny a dlhodobý 
rozvoj. Potrebné je podporovať predovšetkým tvorbu nových 
pracovných príležitostí v oblasti cestovného ruchu v nadväznosti na 
prírodný a kultúrny potenciál ako aj malé a stredné podnikanie 
v poskytovaní kvalitných služieb cestovného ruchu. So stanoveným 
cieľom sa v praktickej činnosti spája predovšetkým výrazné 
skvalitnenie a rozšírenie ponuky služieb cestovného ruchu, 
posilnenie úlohy cestovného ruchu v rámci hospodárstva 
mikroregiónu, zlepšovanie stavu kultúrnych a historických zariadení 
zapájaných do procesu realizácie produktov cestovného ruchu.  

V rámci mikroregiónu sú preferované štyri základné priority pre 
oblasť rozvoja cestovného ruchu: 

• podpora podnikania v oblasti cestovného ruchu,  
• dobudovanie infraštruktúry cestovného ruchu, 
• podpora ďalších foriem cestovného ruchu, 
• udržanie a rozvoj vinohradníctva.   
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V oblasti podpory podnikania v cestovnom ruchu sú dôležité najmä 
opatrenia vedúce k zvýšeniu profesionálnej úrovne pracovnej sily 
v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom napr. rekvalifikačných 
kurzov, tvorby štúdií a projektov pre rozvoj cestovného ruchu ako aj 
opatrenia podporujúce podnikateľskú činnosť v oblasti cestovného 
ruchu.  

Dobudovanie infraštruktúry cestovného ruchu sa spája 
predovšetkým s tvorbou ucelenej ponuky produktov cestovného 
ruchu (napr. vybudovanie ubytovacích a stravovacích zariadení, 
vybudovanie rekreačných zón, zriadenie kúpeľných parkov, 
vybudovanie prírodných kúpalísk atď.), podporou tvorby produktov 
cestovného ruchu s dôrazom na lepšie využitie kultúrnych, 
technických a historických pamiatok a prírodných zvláštností, 
oddychových priestorov ale aj polyfunkčných objektov. 

Podpora ďalších foriem cestovného ruchu sa zameriava okrem 
kúpeľníctva aj na jeho ďalšie formy napr. agroturistiku, 
cykloturistiku, pešiu a vodnú turistiku, rybolov a poľovníctvo atď.  

Udržanie a rozvoj vinohradníctva si kladie za úlohu podporiť 
tradičné, kvalitné a atraktívne vinárstvo. Jeho rozvoj je v území 
perspektívny a zaujímavý pre budovanie vidieckeho turizmu  
a spájaný je s aktivitami ako napr. vytvorenie vínnej cesty, 
vybudovanie vinohradníckej osady, výstavba viničných domčekov  
a pod.   
 
Záver    

Jednou z možností regionálneho rozvoja vidieka je využitie jeho 
rekreačného potenciálu. Na území mikroregiónu Termál sa rekreačný 
potenciál už do značnej miery využíva ale územie disponuje ešte 
ďalšími možnosťami. K dispozícii sú viaceré prírodné danosti 
v podobe vodných nádrží, lesných komplexov, chránených území 
a pod. Značný potenciál má mikroregión v kultúrno-historických 
pamiatkach, ktoré je po rekonštrukcii možné efektívne využívať pre 
potreby cestovného ruchu. Atraktivita vidieckeho priestoru môže 
narastať konaním kultúrnych a spoločenských akcií s dostatočnou 
publicitou. Neodmysliteľnou súčasťou vidieka sú tiež tradície 
a zachovávaná remeselná výroba. Územie môže zároveň ponúkať 
okrem kúpeľníctva aj ďalšie formy cestovného ruchu ako je napr. 
vidiecka turistika, vínna turistika, agroturistika, ktoré sa spájajú  
s komorným prostredím a individuálnymi doplnkovými aktivitami.  
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DEVEPLOPMENT POTENTIAL OF MICRO-REGION 
TERMAL FOR TOURIST INDUSTRY 

 
Resume 
Developmental potential of the countryside differs from the potential 
of urban areas. One of the possible solutions for countryside 
development is using of its recreational potential. This has already 
been used in micro-region Termal, still there are more hidden and 
unused possibilities. There are various natural treasures like water 
sites, forest complexes, protected areas etc. that are waiting to be 
used in the future. Also cultural and historical sights represent 
enormous potential of the micro-region which can help to develop 
the tourist industry after needed reconstruction. More cultural and 
community events (presented in mass-media) can help to increase an 
attraction of the countryside. Tradition and preserved workmanlike 
production create essential parts of the countryside, too. The area 
offers various forms of development of tourist industry like 
countryside tourism, wine tourism or agritourism that are closely 
connected to the traditional environment and individual additional 
activities. 
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VYBRANÉ ASPEKTY VNÍMANIA CHUDOBY  
V OKRESE NITRA 

 
Ján Veselovský 

 
Abstract  
Progress, modernization are not bringing only positive effects and 
results, oppositum are also negative, whose example is poverty. At 
the present day is poverty one of the most minority social problems 
not only in Slovakia. Poverty is bringing many question, which are 
not questioned only by porr inhabitans, but also society, wchich 
makes poor people, too.For poor people are regards in many 
industrial countries also those who are feel as a frustrated by profit 
at lower society level, even though of education, phd studies or 
operated power belongs to the higher level. The aim of this article is 
transfer to the part of results from questionared research about 
poverty realised in several villages of Nitra county, than explain an 
addiction of this questionare by identification and solution of poverty 
problem. 
Keywords: poverty, inequality, measuring, border of poverty, 
earnings 
 
Úvod  

V súčasnej dobe rozlišujeme niekoľko typov prístupov k chudobe, 
poznáme rôzne dvojice protikladných konceptov chudoby pomocou 
ktorých je možné ju sledovať a merať z rôznych uhlov pohľadu.  

Relatívne koncepty sa zaoberajú stupňom rozvoja spoločnosti, 
dosiahnutou kvalitu života a pomermi, ktoré v danej spoločnosti 
prevládajú (Bacsó, 2007). Pri chudobe a rovnako aj celkovej kvalite 
života nie sú dôležité len základné potreby zabezpečujúce prežitie, 
ale aj sociálny kontext (Bacsó, 2006). 

Sociálny pohľad sa pokladá sa objektívny ktorí odráža spoločenský 
konsenzus (politickú vôľu) k vynaloženiu príslušných nákladov 
spoločnosti. Tento prístup je založený na tom že vychádza nezávisle 
od mienky tých ktorí sú chudobou postihnutý. Opakom objektívneho 
skúmania chudoby je subjektívny koncept (osobná skúsenosť). 
Príslušný prístup je založený na cíteniu a zhodnoteniu vlastných 
životných skúseností. Pozostáva z názorov a pocitov osôb, ktorých 
sa týka (Mareš, 1999 in Veselovsky, 2006). 
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 Subjektívne koncepty sú založené vždy na pociťovaní a hodnotení 
vlastných životných skúseností. Uvedeným subjektívnym konceptom 
sa budeme zaoberať aj v tomto príspevku. Chudobu budeme 
sledovať v rovine lokálnej, pretože diskusia o chudobe by sa nemala 
viesť globálne a univerzálne, pretože by tak akékoľvek kladenie si 
otázok a hľadanie riešení strácalo význam. Skúmanie chudoby je 
vhodné zasadiť do kontextu špecifického hospodárskeho, sociálneho 
vývoja a stavu prosperity na konkrétnom území. 

 
Teoreticko – metodické východiská  

Už dávno nie je chudoba spájaná výhradne s fyzickým prežitím, 
prípadne životom bez ujmy na zdravotnom stave ale aj 
s nedostatkom prostriedkov na zabezpečenie si základnej k životu 
nevyhnutnej stravy či určitým sociálno-kultúrnym aspektom života. 
Chudoba v tomto zmysle nie je jednoduchým bojom o prežitie, ale 
chápe sa ako neakceptovaný stav života. Neakceptovateľný stav 
života sa však viaže k spôsobu života určitého štátu alebo jeho 
jednotlivých regiónov. V tomto ponímaní dostáva pojem chudoba 
priestorový rozmer (www.ukf-nitra.wz.cz). 

        Rozlišujeme dva subjektívne prístupy k chudobe: 
Situačný prístup - vnímanie chudoby je založené na hodnotení 

vlastnej životnej situácie jedincom, či domácnosťou. Súvisí s tým či 
sa ľudia cítia byť chudobnými alebo nie. U každého človeka závisí 
na rade okolností ako chudobu vníma, na porovnaní s tým, čo 
skutočne má a stým napr. (čo chce dosiahnuť, čo si myslí že si 
zaslúži, čo si myslí že skutočne potrebuje, čo majú druhý). Tento 
koncept neslúži k stanoveniu oficiálnych hraníc chudoby, prípadne 
má len doplnkový význam.  

Faktorový prístup - vymedzuje chudobu pomocou faktorov, ktoré 
nie sú priamo závislé na mienke chudobných (analýza sociálne-ekon. 
informácií o domácnostiach) 

Subjektívne koncepty sú založené vždy na pociťovaní, na 
hodnotení vlastných životných skúseností. Za chudobných sa tak 
v mnohých krajinách považujú aj tí, ktorí sa cítia frustrovaní a 
stigmatizovaní príjmovou príslušnosťou k nižšej sociálnej vrstve, aj 
keď vzdelaním, ašpiráciami patria do vrstvy vyššej 
(www.tyzden.com).  
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Dotazníkový výskum 
„Úroveň a vnímanie chudoby očami obyvateľov Nitrianskeho 

kraja“ je názov dotazníkového prieskumu realizovaného od 14. 5. 
2007 do 6.6. 2007 vo všetkých šesťdesiatich obciach Nitrianskeho 
okresu. Obce z ktorých boli dotazovaný sú na mape č.1. Sú to všetky 
sídla uvedeného okresu s výnimkou mestských t.j. okresného mesta 
Nitra a mesta Vráble. Vzhľadom k rozsiahlosti výskumu, množstvu 
anketovaných (4260 osôb), počtu a rozsahu otázok (5 nečíslovaných 
a 25 číslovaných), počtu obcí (60 obcí) a obmedzenému rozsahu 
príspevku sme sa rozhodli prezentovať len časť získaných 
výsledkov. 
 
Mapa č. 1: Okres Nitra 

 
 
Štruktúra respondentov dotazníkového prieskumu podľa veku bola 
nasledovná. Najviac respondentov sa nachádzalo vo vekovej 
kategórii 31 – 40 rokov a to 25% opýtaných (1038 osôb), pričom 
uvedená kategória bola najviac zastúpená v obci Koliňany kde do nej 
spadalo až 48% dotazovaných respondentov. Najmenej bola 
zastúpená veková kategória nad 60 rokov 15% (653 osôb).  
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Graf. č. 1 

 
Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 2096 (49,2%) mužov a 2164 
(50,8%) žien. Žien bolo o 68 viac. Najviac anketovaných žien bolo 
v obci Štefanovičová 63,3% a najmenej 25% v obci Štitáre. Opakom 
boli respondenti mužského pohlavia, najviac v obci Štitáre 
a najmenej v Štefanovičovej. Rovnaký počet anketovaných mužov 
a žien bolo v obciach Bádice, Čifáre, Dolné Lefantovce, Horné 
Lefantovce, Ivanka pri Nitre, Kapince, Lužianky, Malé Chyndice 
a Výčapy-Opatovce.    
 
Na otázku „Kto je podľa Vás chudobný“ mali respondenti niekoľko 
možností odpovedí. Z celkového počtu odpovedí sa najmenej 
respondentov priklonilo k možnosti „c“ a to odpovedi „občan, 
ktorého príjem nepostačuje na základné životné potreby (strava, 
odievanie, nájom)“. Uvedenú odpoveď uviedlo 132 opýtaných čo 
bolo len 3,1% odpovedí. K uvedenej odpovedi sa priklonilo najviac 
respondentov v obci Veľké Zálužie 17,5% a naopak 0% odpovedí 
bolo pozorovaných až v 21 obciach okresu. Najviac respondentov 
uprednostnilo odpoveď „člen (skupina členov) domácnosti, ktorej 
príjem nedosahuje minimálnu úroveň umožňujúcu spoločensky 
žiaduce fungovanie“. Uvedenú odpoveď zakrúžkovalo až 1254 
respondentov 29,4% dotazovaných.  
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Graf č. 2 
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Uvedených odpovedí bolo najviac v obci Malý Lapáš a to až 53,3% 
a naopak najmenej 4,4% bolo v obci Vinodol. Veľké množstvo 
respondentov sa priklonilo aj k odpovedi „bezdomovci“ 789 
opýtaných čo je 18,2% (graf č.2). Ďalšie odpovede boli nasledovné 
„každý, kto nemá pravidelný (mesačný) príjem“ – 541 respondentov 
12,7%. Odpoveď „jednotlivec, ktorý je v spoločnosti znevýhodnený 
kvôli svojej príjmovej úrovni “ uprednostnilo 172 respondentov 
4,0%. Dôchodcov pokladalo za chudobných 350 opýtaných 8,2% 
a deti 307 - 7,2%. S odrodou „jednotlivec, ktorého príjem sa rovná 
iba výške životného minima, alebo ju nedosahuje“ sa stotožnilo 232 
opýtaných 5,4%. Neúplné rodiny pokladalo za chudobné 241 - 5,7%, 
rovnaký počet respondentov na stanovenú otázku nevedelo 
odpovedať. 
 
„Máte pocit, že Vaša domácnosť mala (má) finančné problémy, kvôli 
ktorým ste sa ocitli, dočasne alebo trvalo, na prahu chudoby? Ako 
často takáto situácia u vás nastáva?“ bola otázka s možnosťami 
odpovedí – nikdy, zriedkakedy, občas, často a vždy (graf č.3). 
Respondenti sa najčastejšie prikláňali a to až nadpolovičnou 
väčšinou k odpovedi „nikdy“ – 54,2% (2307 osôb). Táto odpoveď 
bola najčastejšie zastúpená v obci Zbehy a to až 94,2%. Druhou 
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najpočetnejšou odpoveďou bola odpoveď zriedkakedy 23,8% 
(1013). Uvedenú odpoveď si vybralo najviac respondentov v obci 
Štitáre – a to 53,3%, najmenej v obci Vinodol 8,9%.  
 
Graf č. 3 

 
Pre chudobu zaujímavé odpovede – občas, často a vždy mali 
nasledovné zastúpenie. „Občas“ – uvedená situácia sa stáva u 14,7% 
anketovaných čo je 627 osôb.  
Tento údaj je dosť alarmujúci, poukazujúc na určitú (možno 
pravidelnú) skúsenosť s týmto fenoménom. Odpoveď „občas“ mala 
najväčšie zastúpenie v obciach – Čeľadice 33,3%, Ivanka pri Nitre 
31,7% a rovnako v obci Rumanová 31,7%. Najmenej sa s uvedenou 
odpoveďou stretávame v obciach Tajná a Lúčnica nad Žitavou – obe 
rovnako 0%. Odpoveď často mala zastúpenie 5,4% - 230 osôb. 
Najväčšie zastúpenie bolo v obciach – Výčapy-Opatovce 8,3% 
a najmenšie 0% až v 11 obciach okresu. Najmenej respondentov sa 
priklonilo k odpovedi „vždy“ 1,4% opýtaných, najviac ich bolo 
v obciach (Veľký Cetín, Lužianky, Lúčnica a Hosťová) všade 
rovnako 6,7%. 
 
Rovnako zaujímavé odpovede respondentov boli na otázku „Svoju 
domácnosť považujete za ?“ s možnosťou odpovedí – veľmi 
chudobnú, chudobnú, pomerne bohatú, bohatú, veľmi bohatú 
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a neviem posúdiť (graf č.4). Najväčší počet respondentov sa 
stotožnil s odpoveďou pomerne bohatú 30,9% (1316 opýtaných) 
a odpoveďou chudobnú 26,9% (1144 opýtaných) čo je dosť veľa. 
Zaujímavé je že svoju domácnosť nevedelo na uvedenej škále 
zaradiť až 28,9% (1232 respondentov). Najmenej odpovedí sa 
prikláňalo k možnosti „veľmi bohatú“ (1,5% - 62 osôb) a odpovedi 
„veľmi chudobnú (3,7% - 158 osôb). 
 
Graf č. 4 
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Graf. č. 5 
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„Kto alebo čo vám najviac pomáha (dopomohlo) zlepšiť vaše životné 
podmienky?“ bola otázka s najčastejšou odpoveďou „pomoc zo 
strany rodiny“ ktorá sa objavila až v 32% (1361). 
 
Odpovede respondentov na otázku „Postačuje mesačný príjem Vašej 
domácnosti na pokrytie životných potrieb každého člena 
domácnosti?“ boli odpovede nasledovné.  
Odpoveď „Áno“ si vybralo až 77,5% opýtaných (3302 
respondentov). Najväčšie zastúpenie mala uvedená odpoveď v obci 
Zbehy 93,3%. Odpoveď „Nie“ uprednostnilo 937 respondentov čo 
bolo 22% opýtaných. Uvedená odpoveď mala najväčšie zastúpenie 
v obci Klasov 56,7%. 
 
Graf č. 6 

 
„Aký je Váš hrubý mesačný príjem v Sk (na osobu)?“ bola jedna 
z otázok týkajúcich sa financií (graf č. 7). Najčastejšie vyskytujúca 
sa odpoveď bola odpoveď 7501 – 10 000 Sk ku ktorej sa priklonilo 
až 20,8% respondentov (888 osôb). Druhou najpočetnejšou 
odpoveďou v poradí bola odpoveď 5001 – 7500 Sk (19,6% - 834 
osôb). Najmenší počet respondentov sa priklonil k odpovedi 40 000 
– 50 000 (0,30%) a nad 50 000 (0,38%). 
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Graf č. 7 
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Záver 

Vnímanie chudoby prostredníctvom bezmocnosti a nespokojnosti 
sa pripisuje k subjektívnej koncepcii chudoby. V tomto prípade sú 
informačnými kanálmi subjektívne pocity ľudí pokladajúcich sa za 
chudobných. Jednotlivými prístupmi sa generuje rôzne zaradenie 
respondentov do skupiny chudobných s rozdielnym počtom 
obyvateľov. Subjektívnym vnímaním (hodnotením) chudoby sa 
medzi chudobných zaraduje vždy viac jedincov ako pri objektívnom 
hodnotení. 

Subjektívny odhad každého človeka na svoje živobytie je 
základom subjektívnej koncepcie chudoby. Odhad je závislý na 
kultúrnosti prostredia, geografických podmienkach a spôsobe života. 
Či sa človek cíti sám, či je bohatý alebo chudobný, alebo spokojný 
so svojou situáciou. 

Absencia potrebných škál na hodnotenie jednotlivcov alebo 
domácností v prípade subjektívnych hraníc chudoby sa pokladá za 
veľký problém, z ktorého vychádza  nepoužiteľnosť subjektívnych 
hraníc pre medzinárodné porovnania.  
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Nitriansky kraj so svojimi okresmi je začiatkom regiónu chudoby 

vytvárajúceho sa na juhu Slovenska a pokračujúceho smerom na 
východ. Postavenie okresu Nitra v kraji z tohto pohľadu nie je síce 
najhoršie, ale aj napriek tomu výsledky prieskumu poukazujú na nie 
príliš dobrú situáciu a zlé sociálne postavenie respondentov. Dôležitá 
je skutočnosť, že fenomén chudoby je nevyhnutné študovať vždy 
s ohľadom aj na priestorové danosti príslušného územia.  

Z výskumu vyplynulo, že obyvatelia pokladajú za chudobného - 
člena (skupinu členov) domácnosti, ktorej príjem nedosahuje 
minimálnu úroveň umožňujúcu spoločensky žiaduce fungovanie.  

Na otázku „Máte pocit, že Vaša domácnosť mala (má) finančné 
problémy, kvôli ktorým ste sa ocitli, dočasne alebo trvalo, na prahu 
chudoby? Ako často takáto situácia u vás nastáva?“ s možnosťami 
odpovedí – nikdy, zriedkakedy, občas, často a vždy sa respondenti 
prekvapivo najviac stotožnili s odpoveďou „nikdy“.  

Zaujímavé je že väčšina opýtaných svoju domácnosť považuje za 
„pomerne bohatú“. Respondenti z rôznych príčin (hanblivosť, 
neochota odpovedať na danú otázku) s ťažkosťou odpovedali na 
otázky týkajúce sa ich vlastného príjmu. Väčšina opýtaných priznalo 
svoj hrubý mesačný príjem na osobu v rozsahu 7501 – 10 000 Sk, 
pričom veľká časť na túto otázku odmietla odpovedať.  

Existenciu chudoby pripisujú nespravodlivosti v spoločnosti. 
Najmenej bolo názorov, v ktorých za príčinu prítomnosti chudoby 
považovali respondenti samotného človeka.  
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VYBRANÉ ASPEKTY ZDRAVOTNÉHO STAVU 
OBYVATEĽSTVA V NITRIANSKOM KRAJI 

 
Katarína Vilinová 

 
 

Abstract 
In this article will be analyse chosen aspekts of health status 
population. Between those chosen aspekts of helath status population 
belonged mortality, diseases of circulatory sytem and cancer. 
Mortality is the most frequent aspekt by health status.  
Keywords: health status, mortality, diseases of circulatory system, 
cancer 
 
Úvod 

Sledovanie akútnych problémov spoločnosti v posledných 
prieskumoch verejnej mienky uskutočnených Výskumným úradom 
verejnej mienky Štatistického úradu Slovenskej republiky viedlo 
k záveru, že medzi tri najzávažnejšie problémy spoločnosti podľa 
obyvateľov v roku 2002 patrili nezamestnanosť, zdravotný stav 
a životná úroveň obyvateľstva (Národná správa o ľudskom rozvoji, 
2002). 

Otázka zdravia, či zdravotného stavu by mala byť veľmi dôležitá 
pre každého jedinca, pretože zanedbávanie zdravotného stavu vedie 
k chorobnosti, ktorá v niektorých prípadoch končí smrťou. Záujem 
o štúdium zdravia a zdravotného stavu sa zintenzívňuje, hlavne 
s mnohými spoločenskými, politickými i ekonomickými zmenami 
a so zvyšujúcim sa znečistením životného prostredia. 
 
Zdravotný stav 

Zdravotný stav obyvateľstva je výslednicou množstva rôznych 
biologických a sociálnych vplyvov a jeho súčasná úroveň je 
produktom dlhoročného historického vývoja spôsobu života, 
organizácie spoločnosti, rozvoja vedy a techniky. Súčasný zdravotný 
stav je východiskom zdravotného stavu pre budúce generácie. Medzi 
typické rysy štúdia zdravotného stavu obyvateľstva patrí hromadný 
populačný prístup a štúdium zdravotného stavu v súvislosti 
s faktormi, ktoré ho ovplyvňujú (Müller a i., 1989).  
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Veľmi častým spôsobom hodnotenia zdravotného stavu je 
hodnotenie pomocou chorobnosti obyvateľstva, resp. úmrtnosti 
obyvateľstva. V roku 2005 zomrelo na Slovensku 53 475  
obyvateľov. V štruktúre zomretých bola prevládala vyššia úmrtnosť 
mužov čo z celkového počtu zomretých na Slovensku predstavovalo 
52,6 %. Ženy sa na celkovej úmrtnosti podieľali 47,3 %. (tab. č. 1). 
Najvyššia hodnota úmrtnosti u mužov bola zaznamenaná  
v Banskobystrickom kraji (1204 zomretých/100 tis.), u žien bola 
najvyššia hodnota zaznamenaná v kraji Nitrianskom (1087 
zomretých/100 tis.).  

Medzi krajmi Slovenska v roku 2005 dosiahol najvyššiu úmrtnosť 
Nitriansky kraj  (1121 zomretých/100 tis.). Úmrtnosť v Nitrianskom 
kraji, ktorej hodnota bola 1121 zomretých/100 tis. prevyšuje 
celoslovenský priemer úmrtnosti o 129 zomretých.                                                         

Sledovanie najčastejších  štruktúre najčastejších príčin smrti 
 Nitrianskeho kraja v roku 2005 bola zhodná  so štruktúrou 
najčastejších príčin smrti na Slovensku. Prvé dve pozície v zložení 
najčastejších príčin smrti Nitrianskeho kraja ale aj Slovenska tvorili 
choroby obehovej sústavy (14,8 % zo všetkých úmrtí na choroby 
obehovej sústavy na Slovensku)  a nádory (15,4 % zo všetkých úmrtí 
na nádory na Slovensku).  

Porovnávanie najčastejších príčin úmrtnosti na Slovensku a štátoch 
Európskej únie je veľmi podobné. Dlhodobo sa na popredných 
miestach nachádzali aj choroby zo skupiny tzv. civilizačných chorôb. 
Civilizačnými chorobami označujeme skupinu ochorení, ktoré sú vo 
výraznej miere ovplyvňované spôsobom života (napr. fajčenie, 
zníženie pohybovej aktivity, nevhodný stravovací systém) 
a zásadnými zmenami životného prostredia (napr. exhaláty, smog, 
odpady a iné). Spôsob života a životné prostredie sa menia vplyvom 
vedomej činnosti človeka – vplyvom civilizácie. Mnohým 
civilizačným chorobám sa dá úspešne predchádzať, alebo znižovať 
riziko ich vzniku práve vedomou činnosťou a to hlavne zmenou 
životného štýlu. K civilizačným chorobám, ktoré obyvateľov 
v dnešnej dobe postihujú v najväčšom rozsahu patria srdcovo-cievne 
ochorenia (srdcový infarkt, vysoký tlak krvi), onkologické ochorenia 
(nádory), alergické a respiračné ochorenia (alergia, astma), 
metabolické ochorenia (cukrovka, obezita), ochorenia pohybového 
aparátu (osteoporóza), psychické poruchy a ochorenia (stres, 
depresie, závislosti na drogách, liekoch). Do tejto skupiny chorôb 
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patria aj choroby obehovej sústavy a nádory. Zvyšovanie úmrtnosti 
na choroby obehovej sústavy je možné pozorovať aj v Nitrianskom 
kraji, kde na choroby obehovej sústavy v roku 2005 zomrelo 4 305 
to je 14,8 % z celkového počtu zomretých na Slovensku na daný typ 
choroby, z čoho 2 340 (54,4%) tvorili ženy a 1 965 (45,6%) muži 
(graf č. 1).  

Pri sledovaní vnútornej štruktúry týchto chorôb sa v najväčšom 
rozsahu vyskytovali ischemické choroby srdca. Ischemické choroby 
srdca s podielom 40 % z chorôb obehovej sústavy majú základ 
v zúžení tepien na povrchu srdca, ktoré srdcový sval vyživujú. Tieto 
tepny nie sú schopné v dôsledku zúženia alebo ich uzáveru dodať 
srdcovému svalu toľko krvi koľko potrebuje a to hlavne pri zvýšenej 
námahe, čím dochádza k srdečným príhodám. Medzi chorobami 
obehovej sústavy  dominovala aj  ateroskleróza. Rozhodujúci podiel 
na vzniku a rozvoji tejto choroby majú krvné tuky a z nich najmä 
cholesterol, sa v miestach narušenej výstelky ciev ukladá stien ciev. 
Cievne choroby mozgu a hypertenzné choroby zaberali ďalšie miesta 
v štruktúre chorôb obehovej sústavy. V každom type chorôb 
obehovej sústavy bola väčšia prevaha úmrtnosti žien nad úmrtnosťou 
mužov (tab. č. 2). 

Druhú najčastejšiu príčinu smrti v Nitrianskom kraji predstavovali 
nádory, s celkovou úmrtnosťou 1 829 a podielom 15,4 % 
z celkového počtu zomretých na Slovensku na daný typ choroby 
(graf č. 2). V skupine chorôb obehovej sústavy bola vyššia úmrtnosť 
žien, avšak v nádoroch mali v úmrtnosti väčšiu prevahu muži 
(56,2%).                                                                                                                            

V štruktúre nádorov Nitrianskeho kraja prevažujú nádory 
priedušnice, priedušiek a pľúc. Táto skupina nádorov mala 
výraznejšie zastúpenie u mužov (82,1 %) ako u žien (17,9 %), 
dokumentuje to a tab. č. 3.  S 21  % podielom sa na druhom mieste 
umiestnili nádory hrubého čreva, ktoré taktiež prevládali u mužov 
(55,2 %). Ďalšie pozície tvorili nádory rekta a anusu a nádory pery, 
ústnej dutiny a hltana. U žien sa podielom 6,4 %  (117) z celkovej 
úmrtnosti na nádory vyskytoval nádor prsníka, ktorý dominoval 
v úmrtnosti na tento druh choroby. 

Choroby obehovej sústavy tvorili najčastejšiu príčinu  smrti 
v okresoch Nitrianskeho kraja. Na tento druh choroby zomierali 
obyvatelia Nitrianskeho kraja najčastejšie (graf č.4)  ich podiel na 
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chorobnosti kraja predstavoval 54,2  %.  Na úmrtnosti kraja sa 
druhou najväčšou mierou podieľali  nádory s hodnotou  23,1 %.  

 
 
                                        

 
   zdroj: ŠÚ SR, 2005 
 

Tab. č. 1 Úmrtnosť mužov a žien v krajoch SR (2005)   
počet zomretých  

muži ženy spolu 

Kraj abs. 
na 100 

tis. abs. 
na 100 

tis. abs. 
na 100 

tis. 
Bratislavský kraj                       3 035 1 063   2 885  907   5 920    981 
Trnavský kraj                           2 846 1 056   2 614  919   5 460   985 
Trenčiansky kraj                      3 195 1 088   2 849  929   6 044 1 007 
Nitriansky kraj                          4 090 1 195   3 851     1 087   7 941 1 121 
Žilinský kraj                              3 599 1 136   3 029  855   6 628  954 
Banskobystrický kraj                3 815 1 204   3 485     1 024   7 300 1 111 
Prešovský kraj                       3 616    920   3 179 784   6 795   851 
Košický kraj                          3 955 1 056   3 432 863   7 387   957 
Spolu   28 151 1076 25 324 913  53 475   992 

Tab. č.  2 Úmrtnosť na choroby obehovej sústavy v Nitrianskom kraji 
(2005)  

úmrtnosť 

okres  ženy
100 tis. 

žien muži 
100 tis. 
mužov spolu 100 tis. obyv. 

Komárno 388 702 326 630 714 667 
Levice 479 776 368 646 847 713 
Nitra 424 501 356 450 780 476 
Nové Zámky 486 635 443 623 929 628 
Šaľa 160 575 132 500 292 539 
Topoľčany 252 667 201 554 453 612 
Zlaté Moravce 151 681 139 627 290 676 
spolu 2340 639 1965 574 4305 608 
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zdroj: ŠÚ SR,2005 
 
                                                                                                                                         
zdroj: ŠÚ SR, 2005 
 
 
                                                                                                                                           

Graf č. 1 Úmrtnosť na choroby obehovej sústavy v 
Nitrianskom kraji (2005)
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zdroj: ŠÚ SR, 2005 

Tab. č. 3 Úmrtnosť na nádory v Nitrianskom kraji 
(2005)   

úmrtnosť 

okres  ženy
100 tis. 

žien muži
100 tis. 
mužov spolu 

100 tis. 
obyv. 

Komárno 132 239  159 307   291 272 
Levice 144 233  173 304   317 267 
Nitra 183 216  220 278   403 246 
Nové Zámky 186 243  232 326   418 283 
Šaľa   47 169    76 288   123 227 
Topoľčany   69 183    99 273   168 228 
Zlaté 
Moravce   40 180    69 330   109 253 
spolu 801 219 1028 300 1829 258 
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Graf č. 2 Úmrtnosť na nádory v Nitrianskom kraji (2005)
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zdroj: ŠÚ SR, 2005 
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Pri sledovaní úmrtnosti na choroby obehovej sústavy na 100 tis. 
obyvateľov sa na prvom mieste umiestnil okres Levice s úmrtnosťou 
713 na 100 tis. obyvateľov, čo je v porovnaní s priemernou hodnotou 
úmrtnosti na choroby obehovej sústavy v Nitrianskom kraji (608 
zomretých/100 tis. obyv.) vyššie o 102 zomretých/ 100 tis. obyv. 
Nadpriemernú úroveň úmrtnosti v kraji dosiahli ďalšie štyri okresy 
(Zlaté Moravce, Komárno, Nové Zámky, Topoľčany). V okrese 
Zlaté Moravce bola v sledovanom období úmrtnosť na úrovni 676 
zomretých/100 tis. obyvateľov ako ďalší v poradí sa umiestnil okres 
Komárno s hodnotou úmrtnosti 667 zomretých/100. tis. obyv. (tab. č. 
2). Najnižšia úmrtnosť na tento druh choroby je v okrese Nitra 476 
zomretých/100 tis. obyv. čo je oproti okresu Levice, v ktorom možno 
pozorovať najvyššiu mortalitu v Nitrianskom kraji menej až o 237 
zomretých/ 100 tis. obyv.        

Druhý najvyšší podiel v príčinách smrti mali v roku 2005 
v Nitrianskom kraji nádory. Pri sledovaní tohto ochorenia 
pozorujeme najvyššie zastúpenie v okrese Nové Zámky (283 
zomretých/100 tis. obyvateľov), nasledoval okres Komárno 
s úmrtnosťou 272 zomretých/100 tis. obyvateľov a s úmrtnosťou 267 
zomretých/100 tis. obyvateľov to bol okres Levice(tab. č. 3). 
V týchto okresoch bola zaznamenaná nadpriemerná úmrtnosť na 
nádory v Nitrianskom kraji, ktorého úmrtnosť dosiahla hodnotu (258 
zomretých/100 tis. obyv.).  
 
Záver 

Medzi dve najčastejšie príčiny smrti v  Nitrianskom kraji, patrili v 
roku 2005 choroby obehovej sústavy a nádory. Tieto dve skupiny 
chorôb dominovali na prvých dvoch miestach v každom okrese 
Nitrianskeho kraja. V tomto kraji tvorili choroby obehovej sústavy 
14,8 % podiel z celkovej úmrtnosti Slovenska na tento typ choroby. 
Vyššie percentuálne zastúpenie z celkovej úmrtnosti mali nádory, 
ktoré tvorili 15,4 % z celkovej úmrtnosti nádorov Slovenska. 

  Najvyššie hodnoty úmrtnosti na choroby obehovej sústavy sa 
vyskytovali v Nových Zámkoch, Leviciach a Nitre. V týchto 
okresoch sa hodnota úmrtnosti pohybovala v rozpätí (780 
zomretých/100 tis. obyv.- 929 zomretých/100 tis. obyv.).  Okresom 
s najnižšou úrovňou úmrtnosti na tento druh choroby bol okres Zlaté 
Moravce, kde sa úmrtnosť dostala na hodnotu 290 zomretých/100 
tis. obyv.   



GEO Informations                                                                      4/2008 

 145

Nádory ako druhá najčastejšia príčina smrti sa vyskytovala najviac 
v okresoch Nové Zámky (283 zomretých/100 tis. obyv.), Komárno 
(272 zomretých/100 tis. obyv.) a Levice (267 zomretých/100 tis. 
obyv.).  

Takýto vývoj úmrtnosti na dané typy choroby sú ovplyvnené 
rôznymi skupinami faktorov, ktoré na choroby obehovej sústavy ale 
aj nádory do značnej miery vplývajú. Na výskyt tohto ochorenia má 
vplyv najmä nezdravý životný štýl, vysoká spotreba alkoholu, 
cigariet ale aj značná konzumácia živočíšnych tukov a nízka 
spotreba ovocia. Okrem toho je spojitosť týchto typov chorôb je 
veľmi úzko spätá s priemyselnou výrobou ale aj 
s poľnohospodárstvom, ktorými sú charakteristické najmä okresy 
nachádzajúce sa v južnej časti k Nitrianskeho kraja. Značný vplyv 
majú aj priemyselné podniky nachádzajúce sa v týchto okresoch, 
ktoré svojou produkciou znečisťujú životné prostredie, ktoré 
v značnej miere ovplyvňuje zdravotný stav obyvateľov.  

 
Príspevok bol riešený z grantovej finančnej podpory projektu CGA 
VI/ 10/ 2006. 
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CHOSEN ASPEKTS OF HEALTH STATUS POPULATION IN 

NITRA REGION 
 
Resume 
Health is a state of complete physical, mental and social well-being 
and not morely the absence of disease or infirmity. The health status 
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is one of the social indicators of sustainable development. From the 
most frequent causes of the death in Slovak republic in 2005 
belonged circulatory system diseases. Deaths in diseases of 
circulatory system and tumors represented 2/3 of all cases death in 
the long term. Mortality rate of males is higher in the long term in 
each age group for all groups of diseases (CSD) in comparison with 
mortality rate of females.  
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RNDr. Katarína Vilinová, Katedra geografie a regionálneho rozvoja 
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ROZVOJ VIDIECKYCH PRIESTOROV SO ZA MERANÍM 
NA VEGETAČNÉ PRVKY NA PRÍKLADE OBCE NESVADY 

 
Tomáš Vavro, Daniela Hrebíková 

 
Abstract 
The actual study is dealt considered on contemporary condition of 
rural spaces with the geared at greenery elements in Nesvady 
settlement. The object of solution is renovation of centre part of 
Nesvady settlement. Wholes architectural character of Nesvady is 
planning closer a minor town how classical rural structure in 
Slovakia' s village.  
 By the development of center surface residence was proposed the 
greenery, which mold nature the general character of village, belaud 
precious and valuable features of center rural space and on the 
contrary mutes negative functioning features. Single proposal 
forewent the analysis for available vegetation elements .It was 
effectuate the inventory control of 126 woods. The average planting 
value was she 2. It treats about wood species mostly young, in to 20 
years. In proposed greenery was made the provision for demands 
associate at a misfire equally big free surfaces, who are exploited as 
a showplace by the feasts associate. It was observed  at a  
preservation of optical observation hole at a communal office how 
dominant of space. The projection of  vegetation cover forms the 
visual and hygienic barrier in space. 
Keywords: vegetation functions, rural settlement, rural development 
 
Úvod 

Zeleň je pre sídla zdrojom vitality. Radí sa k najefektívnejším 
priestorovým, ochranným, ozdravujúcim i skrášľujúcim prvkom je 
prínosom k ozdraveniu a estetickému skvalitneniu našich sídiel. 
Vidiecky priestor vytvára zázemie mestám, pričom jeho základnou 
funkciou ešte stále ostáva  poľnohospodárska produkcia.  

Pôvodná funkcia dediny ako miesta sústredenia funkcie obytnej 
a funkcie zaisťovania obživy sa rozvojom industrializácie a dopravy 
sa postupne stráca a vidiecky priestor nadobúda predovšetkým 
obytný charakter. Menia sa požiadavky nielen vnútorný priestor 
obytných vidieckych domov, prevádzkovú ekonomiku, zdravotnú 
nezávadnosť bývania, technické a technologické vybavenie ale aj na 
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formovanie verejných priestorov vidieckeho sídla. Nová výstavba 
ako aj výsadba zelene vôkol nej by mala prispieť k zachovaniu 
krajinného obrazu sídel a nadviazať na tradíciu a históriu 
v jednotlivých regiónoch. 

Zeleň v krajine dopĺňa zeleň vo vidieckych sídlach. Prírodné 
prostredie a zeleň vidieka sú tesne previazané s krajinou z hľadiska 
ekológie i estetiky. Jej špecifickým rysom je vysoký podiel 
súkromných záhrad, ale aj existencia prírodných prvkov /napr. 
brehové porasty potokov, lúky/.  

Vidiecka zeleň z hľadiska kompozičného resp. priestorovotvorného 
plní zeleň tvorby priestoru.  Pomocou vhodnej voľby vegetačných 
prvkov je možné priestor rozčleniť, dotvoriť či vytvoriť ilúziu. 
Osobitosť vidieckeho prostredia ako celku a jeho odlišnosť od 
mestského prostredia môže viesť k tomu, že obec bude práve pre 
tieto kontrasty vyhľadávaná a je preto žiaduce popri zachovaní 
kvalitnej architektúry dbať aj o dotvorenie vidieckych obcí prvkami 
zelene. Dreviny prestáva byť len „nejakým stromom“, prípadne iba 
estetickým doplnkom, ale začína byť vnímaná ako súčasť životného 
prostredia.  

Zeleň je spojovacím a jednotiacim elementom všetkých funkčných 
plôch, zariadení a vybavenosti sídla. Špeciálny význam má zeleň v 
areáloch občianskej vybavenosti, ktorá je len obmedzene prístupná 
(napr. areály školských a predškolských zariadení, športových 
zariadení, úradov a pod.) (Takáčová, Kalinová, 2007). 

Feriancová (2005), uvádza, že podiel stromov a kríkov vo 
vidieckom prostredí má byť úmerný rozlohe poľnohospodárskej 
pôdy, rozlohe a funkcií výstavby, čo sa však nie je v súčasnosti 
dodržané. 
 
Materiál a metódy 

Hlavným priestorom vidieckych obcí sú námestia, či rozšírenia 
v okolí obchodného strediska a hlavné ulice. Hlavné priestory vo 
vidieckych priestoroch sa vyvíjali v rôznej dobe a ich formovanie 
a celkový vzhľad je daný dobou vzniku a stavebným vývojom. 
V centrálnych priestoroch dedín boli umiestňované najdôležitejšie 
stavby – kostoly, obecné úrady pričom cez ne prechádzala dopravná 
komunikácia. Centrálny priestor dediny reprezentuje genézu celej 
dediny a vytvára celkový dojem dediny a preto k jeho obnove 
musíme pristupovať veľmi citlivo a uvážene. Ďalším predmetom 
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riešenia bude usporiadanie mobilných nádob, umiestnenie stojanov 
na bicykle a treláží s popínavými drevinami, v nadväznosti na 
navrhovanú výsadbu.  

Cieľom návrhu bolo vyriešiť centrálnu časť obce, ktorá má plniť 
reprezentatívnu, kultúrno-spoločenskú a estetickú funkciu. Bolo 
navrhnuté prepojenie priestoru s okolitým prostredím. Riešenie v 
sebe zahŕňa vytvorenie optimálnych komunikačných a oddychových 
zón s prepojeniami na voľné trávnaté plochy. 

Úlohou bolo upraviť aj prístupové chodníky vedúce k jednotlivým 
obchodom, ktoré lemujú celú riešenú plochu po ľavej strane. 
Nachádzajú sa tam prevažne menšie plochy štvorcového tvaru pokryté 
trávnym porastom, ktoré boli v návrhu upravené tak, aby nedošlo k 
možnému ušliapavaniu.   

Predmetom riešenia je obnova centrálnej časti obce Nesvady. Obec 
sa nachádza v severozápadnej časti okresu Komárno, 
v bezprostrednom susedstve miest Nové Zámky, Kolárovo a obec 
Omeľ. Nesvady sú vzdialené od Komárna 26 km, od Hurbanova 14 
km, od Kolárova 10 km a od Nových Zámkov 8 km.  
Skúmané územie leží v juhovýchodnej časti Podunajskej roviny. 
Celý kataster obce má rovinatý charakter, nadmorská výška sa 
pohybuje nepatrne od 110 m n. m. do 122 m n. m. (stred obce je vo 
výške 114 m n. m.) 

Územie obce Nesvady patrí do teplej, veľmi suchej klimatickej 
oblasti, s miernou zimou. Priemerná ročná teplota vzduchu sa 
v posledných rokoch pohybuje okolo 9 – 10 °C, čím nám táto 
teplotná charakteristika zaraďuje danú obec k teplejším oblastiam na 
Slovensku. Priemerný ročný úhrn zrážok je 550-600 mm. Rieka 
Nitra, ktorá preteká územím obce, patrí medzi najznečistenejšie toky 
Slovenska (je kontaminovaná odpadovými vodami priemyselného a 
komunálneho charakteru, ale i poľnohospodárskym znečistením). 
Hydrologické pomery danej oblasti závisia nielen na súčasnom stave 
jej toku,  reliéfe územia , ale i na geomorfológii. Celkovo môžme 
toto územie zaradiť do oblasti s vysokou až veľmi vysokou 
prietočnosťou, so základným substrátom štrkov a pieskov.  

Pôdy v oblasti sú mierne vlhké, piesčité až hlinito piesčité. Bližšie 
určené, ide o černozeme kultizemné, karbonátové stredné až ľahké, 
prechodne čiernice glejové, sprievodné čiernice kultizemné a gleje.  
Priepustnosť pôdy je stredná až veľká, s malou až strednou 
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retenčnou schopnosťou. Pôdna reakcia je stredne alkalická s pH 7,8-
8,3. 

Počet obyvateľov z roku 2001 je 5014, z toho jedna tretina je 
slovenskej národnosti, skoro dve tretiny maďarskej a 4% rómskej 
národnosti.  

Ako podkladové materiály boli použité základné mapy štátneho 
mapového diela v mierkach 1: 50 000, 1: 10 000 a  1: 200. Mapu 
mierky 1: 200 spolu s výškopisom bola poskytnutá obecným 
úradom. 
 
Výsledky a diskusia 

Celkový architektonický ráz Nesvád je urbanisticky bližšie 
menšiemu mestu ako klasickej vidieckej štruktúre slovenských 
dedín. 

Súčasný stav architektúry v riešenom priestore nezodpovedá 
tradičnému vidieckemu štýlu. Stavby sú novo zrekonštruované v 
modernom prevedení fasád. Riešený priestor je osovo i funkčne 
najviac naviazaný na budovu obecného úradu. Celý objekt má šikmú 
strechu s preskleným vstupom a impozantným predným schodiskom. 
Symetria tejto stavby by preto mala byť zohľadnená v návrhu zelene. 
Šikmosť strechy je vo veľmi ostrých kontúrach a je treba ich 
zjemniť.  
Ďalšou stavbou je komplex určený pre obchodné stredisko. Nízka 

jednopodlažná budova s bielou fasádou bola zrekonštruovaná, 
točitými kovovými schodmi ako hlavným vstupom do nadstaveného 
podkrovia. Celá strecha tejto stavby je zošikmená s neštandardným 
tvarom. Do jednotlivých priestorov budovy vedie veľa vchodov, 
ktoré trieštia priestory pred ňou na menšie plochy. Zeleň pred touto 
budovou by mala spĺňať funkciu zjednocujúceho prvku. 

Výraznou budovou, ktorá síce nepatrí do nami navrhovaného 
územia, ale významne ovplyvňuje priestor je miestny hotel. Je to 
stavba s množstvom menších drevených detailov a šikmou strechou 
s vikiermi. 

Kultúrny dom na hranici nášho riešeného územia je dominantou 
priestoru. Svojou výškou presahuje okolité budovy a je i výrazne 
farebne dominantný svojou modrou fasádou. Táto stavba je po 
rekonštrukcii v silne modernistickom štýle, ktorá má rovnú strechu. 
Práve tým narúša zdanlivý kruh budov okolo nami riešeného 
priestoru, ktorý má charakter námestia. Nesúlad v architektonickom 
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štýle jednotlivých budov by mohol byť zharmonizovaný vhodne 
zvolenou a jednotnou farbou fasád v okolí riešeného priestoru. 

Individuálna bytová výstavba v rámci celej dediny má viac menej 
vidiecky charakter aj s prvkami mestskej architektúry. Väčšina 
domov bola vystavaná približne v 80. rokoch 20. storočia. V obci sa 
nachádza niekoľko sakrálnych stavieb, a to katolícky kostol, 
evanjelický kostol, baptistický kostol, kaplnky, kláštor, rôzne 
náboženské pomníky (Sv. Kríž, Sv. Ján, Sv. Vendelín) a cintorín. Pre 
potreby obyvateľov obce slúži množstvo obchodov, môžu využívať 
aj rôzne služby. Nachádza sa tu klub dôchodcov, reštaurácie, 
pekáreň, čerpacia stanica, autoservis, požiarna zbrojnica. V blízkosti 
riešeného územia sa buduje ubytovňa pre sociálne slabšie rodiny a sú 
tu vytvorené priestory pre trhovisko. 
Pre športové potreby občanov slúži futbalový štadión, športová 

hala v budove hotela na námestí a hádzanárske ihrisko. 
Pri rozvoji centrálnej plochy sídla bola navrhovaná zeleň, ktorá 

dotvára celkový charakter obce, vyzdvihuje cenné a hodnotné prvky 
ústredného vidieckeho priestoru a naopak potláča negatívne 
pôsobiace prvky. Samotnému návrhu predchádzala analýza už 
dostupných vegetačných prvkov. Bola vykonaná inventarizácia 126 
drevín. Priemerná sadovnícka hodnota bola 2. Išlo o dreviny 
prevažne mladé, do 20 rokov.  

Zeleň bola navrhovaná v etáži stromov, krov aj bylín tak, aby sa tak 
zvýraznil v priestore chýbajúci kvitnúci efekt. Druhové zloženie 
a jeho výber boli prispôsobené daným prírodným podmienkam a 
kvitli priebežne počas väčšej časti vegetačného obdobia. Farebné 
dotvorenie priestoru bolo prispôsobené farbe fasády obecného 
úradu, teda kvitnúce druhy majú farbu kvetov od bielej, cez ružovú 
až po červenú. Žltá farba je prebratá z erbu obce. 

Pod stromovými druhmi sa navrhli podrasty v mäkkých oblých 
líniách , aby pripomínali vodu v asociácii na erb obce a zároveň 
slúžili na optické vyplnenie priestoru. Tento efekt sa dosiahne v 
priebehu 10-15 rokov. V tomto období sa vysadené dreviny 
rozrastú a odstránia sa tie, ktoré boli z kompozície vylúčené. Zo 
stromovitých druhov sa použili: Betula pendula (3 ks), Picea 
pungens (5 ks), Tilia cordata (10 ks), Acer sacharinum (10 ks), 
Sorbus aria (3 ks), Prunus serrulata "Kikushidare - Sakura " (7 ks), 
Acer platanoides ´Deborah´ (9 ks), Chamaecyparis lawsoniana (3 
ks), Magnolia x soulangiana (12 ks), Syringa vulgaris (19 ks), 
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Sorbus torminalis (11 ks), Fraxinus ornus ´Mecsek´ (7 ks), 
Chamaecyparis lawsoniana ´Minima glauca´ (10 ks), Thuja 
occidentalis (40 ks), Platanus orientalis (7 ks), Pinus strobus (1 ks), 
Pinus mugo (6ks), Pinus nigra (1 ks).  

Z krov Spiraea x van Houtei, Spiraea bumalda (600 ks), Jumperus 
sabina (11 ks), Pyracantha coccinea (250 ks), Cotoneaster 
horizontalis (250 ks), Ilex aquifolium (1 ks), Forsythia intermedia (5 
ks), Ligustrum vulgare (4 ks), Cornus alba (20 ks). Z bylinných 
druhov je to: Pennisetum compressum (4 ks), Festuca scoparia (400 
ks) a rôzne druhy letničiek, podľa druhu. V jarnom období bude 
kvitnúť, Prunus serrulata ´Kikushidare – Sakura´, Magnolia x 
soulangiana, Syringa vulgaris, Sorbus torminalis, Spiraea x van 
Houtei, Forsythia intermedia, a niektoré z letničiek. Z lian boli 
použité už vysadený Campsis radicans (7 ks). Neskôr bude kvitnúť, 
Spiraea bumalda, letničky a Campsis a v jeseni budú esteticky 
pôsobiť červené plody z druhov: (Pyracantha, Ilex a Cotoneaster). 
Vždyzelené a ihličnaté druhy budú vypĺňať priestor aj počas zimy, 
pretože ich je okolo 40 % z celej kompozície. Kvetinový záhon musí 
byť založený tak, aby v ňom letničky kvitli počas celého 
vegetačného obdobia. 

I keď návrat k pôvodnému stavu nie je možný, vzhľadom na 
plánované rozvojové aktivity z hľadiska zachovania  prírodného 
potenciálu a jej optimálneho využívania je potrebné: 

• v záujme zvyšovania ekologickej stability riešeného územia 
uchovať existujúcu nelesnú drevinú vegetáciu, zvýšiť podiel 
lesov a nelesnej drevinej vegetácie, realizovať opatrenia na 
zamedzenie znečisťovania pôdy, vody a ovzdušia, 
realizovať protierózne opatrenia a iné; 

• v území prevláda intenzívna poľnohospodárska výroba aj 
s negatívnymi vplyvmi /erózia pôdy, veľkoblokové parcely 
ornej pôdy s nízkym zastúpením NDV, strediská živočíšnej 
výroby – tekuté odpady z nich a iné/. Vzhľadom na 
potenciálne ohrozenie kvality pôdy a vody v území 
podporovať rozvoj ekologického poľnohospodárstva – 
produkcia a predaj zdravých potravín v regióne. Zvážiť 
možnosť využívania ekologického hospodárenia v lokalite 
zvýšeného pohybu turistov; 
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• dbať o verejnú zeleň a o zeleň mimo obce, zabezpečiť ich 
dostatočné ošetrenie, pri dosadbe uprednostniť pôvodné 
druhy drevín; 

• preskúmať možnosti alternatívneho využívania zdrojov 
energie /napr. spracovanie biomasy/; 

• zveľadiť priestor okolo artézskych prameňov ako prírodnej 
hodnoty a ako atraktivitu pre návštevníkov obce; 

• podporovať rozširovanie vinohradov a tým aj rozvoj 
vinohradníctva; 

 
Záver 

Dediny a ich priestorové usporiadanie sú veľmi rozmanité a preto 
je nutné pristupovať aj k ich obnove a ďalšiemu rozvoju veľmi 
citlivo. Mala by byť zvýšená starostlivosť najmä o vysokú zeleň, 
ktoré dotvárajú siluetu obce a najmä pri novej výsadbe brať ohľad na 
spojenie zelene s výstavbou, napojenie zelene dediny na zeleň 
v krajine a prirodzené zapojenie dediny do krajiny. Pre stanovenie 
vhodných druhov na výsadbu vidieckych priestranstiev je potrebné 
prihliadnuť na  typ územia (rovina, pahorkatina...), typ obce podľa 
polohy (prímestská, v poľnohospodárskej krajine, horská...), 
charakter súčasného zastavaného územia a urbanistickej štruktúry 
(centrálne plochy, vedenie ulíc, pôdorysný typ obce...), charakter 
objektov (podlažnosť, využitie, farebnosť...).  

Význam zelene vo vidieckych sídlach narastá, najmä v centrálnom 
priestore obcí. Je potrebné hľadať možnosti zvyšovania účinnosti 
plôch vidieckej zelene a zamerať na ich celkovú kvalitu, ktorá by 
zároveň zdôrazňovala miestnu architektúru.  

V navrhovaní zelene sa zohľadnili požiadavky obce na vynechanie 
dostatočne veľkých voľných plôch, ktoré sú využívané ako výstavná 
plocha pri oslavách obce. Prihliadalo sa na  zachovanie optické 
priezorov na obecný úrad ako dominantu priestoru. Navrhovaný 
vegetačný kryt vytvára pohľadovú a hygienickú bariéru v priestore. 

Prvky zelene sú súčasťou verejného priestoru, ktorý tvorí súčasť 
panorámy sídla, obytného prostredia ako aj krajiny a mal by preto 
rešpektovať urbanistickú koncepciu, ktorá by mala vychádzať 
z rešpektovania typických znakov pre dané územie a jeho históriu. Je 
potrebné vychádzať z identifikácie daného územia a pre každú 
rozvojovú lokalitu definovať individuálne znaky vidieckej zelene. 
Rekonštrukcia a ďalší rozvoj, najmä centrálnych častí obcí by mal 
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prispieť k zachovaniu charakteristického rázu dedín ako kultúrnej 
hodnoty a nadviazať na jednotlivé tradície a históriu.  
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THE CHANGES IN REZIDENTIAL 
FUNCTIONS OF NITRA CITY 

Resumé 
Príspevok sa zaoberá zhodnotením súčasného stavu vidieckych 

priestorov so zameraním na prvky zelene  v obci Nesvady. 
Predmetom riešenia je obnova centrálnej časti obce Nesvady. 
Celkový architektonický ráz Nesvád je urbanisticky bližšie 
menšiemu mestu ako klasickej vidieckej štruktúre slovenských 
dedín. Pri rozvoji centrálnej plochy sídla bola navrhovaná zeleň, ktorá 
dotvára celkový charakter obce, vyzdvihuje cenné a hodnotné prvky 
ústredného vidieckeho priestoru a naopak potláča negatívne 
pôsobiace prvky. Samotnému návrhu predchádzala analýza už 
dostupných vegetačných prvkov. Bola vykonaná inventarizácia 126 
drevín. Priemerná sadovnícka hodnota bola 2. Išlo o dreviny prevažne 
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mladé, do 20 rokov. V navrhovaní zelene sa zohľadnili požiadavky 
obce na vynechanie dostatočne veľkých voľných plôch, ktoré sú 
využívané ako výstavná plocha pri oslavách obce. Prihliadalo sa na  
zachovanie optické priezorov na obecný úrad ako dominantu 
priestoru. Navrhovaný vegetačný kryt vytvára pohľadovú a 
hygienickú bariéru v priestore. 
 
Obr. 1 Centrálny priestor obce s oddychovou plochou (foto: Vavro, 
T.) 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2: Panoramatický pohľad riešenej plochy (foto: Vavro, T.) 
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Obr. 3 Návrh prvkov zelene v obci Nesvady 
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