
                     UNIVERZITA KONŠTANTÍNA                          
                     FILOZOFA V NITRE         
                     Fakulta prírodných vied 

 
CONSTANTINE THE PHILOSOPHER 
UNIVERSITY IN NITRA 

      Faculty of Natural Sciences 
                        

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ISSN 1336-7234 
 
 

GEO Information



GEO Information                                                                                                                                             5/2009 

 2

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
GEO Information 5 
 
ISSN 1336-7234 
 

 
 

Hlavný redaktor / Editor-in-Chief:  
Doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc.  
 
Výkonní redaktor / Executive editor:  
Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. 
 
Redakčná rada / Editorial board: 
Doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. 
prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. 
prof. PhDr. Eva Malá, CSc.  
RNDr. Jozef Mečiar 
RNDr. Hilda Kramáreková 
Doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.  
Mgr. Anton Péntek  
 
 
 

 



GEO Information                                                                                                                                             5/2009 

 3

 
Constantine the Philosopher University in Nitra  

Univerzita Konštantína Filozofa  
Faculty of Natural Sciences 

Fakulta prírodných vied 
Katedra geografie a regionálneho rozvoja  

Department of Geography and Regional Development 
 
  

 

GEO Information 

5 
Nitriansky kraj  

v kontexte regionálneho rozvoja 
Nitra region in the regional 

development context 
 
 
 

Martin Boltižiar (Ed.) 
 
 
 

ISSN 1336-7234 
 
 

2009 



GEO Information                                                                                                                                             5/2009 

 4

 
O B S A H 

 
 
 
Tatiana ČIČOVÁ 
RACIONÁLNE VYUŽITIE  PRODUKČNÉHO POTENCIÁLU ORNEJ PÔDY 
V ROĽNÍCKOM DRUŽSTVE ŠAĽA………………………………………………...…….6 
 
Gabriela CZAKOVÁ 
SUBURBANIZÁCIA – TRANSFORMAČNÝ PROCES URBANIZÁCIE  
NA PRÍKLADE MESTA NITRA…………………………………………………………14 
 
Melánia FESZTEROVÁ, Peter MAJLÁT 
HODNOTY EMISIÍ OXIDU SIRIČITÉHO V OVZDUŠÍ NITRIANSKEHO KRAJA.23 
 
Katarína GERHÁTOVÁ 
HODNOTENIE PRIAZNIVOSTI MIGRAČNÝCH ZÓN OBOJŽIVELNÍKOV  
VO VZŤAHU KU KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRE…………………………………………29 
 
Andrea GREBEČIOVÁ 
INVENTARIZÁCIA A MONITORING NELEGÁLNYCH SKLÁDOK  
V MESTSKEJ ČASTI VAJNORY………………………………………………………..37 
 
Alfred KROGMANN 
NÁVRHY NA ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU V NITRIANSKOM KRAJI..........56 
 
Noémi MATUŠICOVÁ 
HODNOTENIE DRUHOTNEJ KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRY MEDZIHRÁDZOVÉHO 
PRIESTORU RIEKY VÁH V OKRESE ŠAĽA…………………………………………63 
 
Matej MOJSES 
ZHODNOTENIE VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV KVALITY PODZEMNÝCH 
VÔD NA LOKALITE NPR PARÍŽSKE MOČIARE.......................................................76 
 
Magdaléna NEMČÍKOVÁ, Daša OREMUSOVÁ 
KVALITA OVZDUŠIA AKO JEDEN Z ENVIRONMENTÁLNYCH ASPEKTOV 
REGIONÁLNEHO ROZVOJA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVANEHO KRAJA..85 
 
Jana NÉMETHOVÁ 
POSTAVENIE OKRESU NITRA V  POTRAVINÁRSKEJ VÝROBE 
NITRIANSKEHO KRAJA………………………………………………………………..95 
 
Jana OLÁHOVÁ, Martin BOLTIŽIAR. 
OCHRANA PRÍRODY V NITRIANSKOM KRAJI…………………………………..105 
 
František PETROVIČ, Gabriel BUGÁR, Juraj HREŠKO 
ZOZNAM KRAJINNÝCH PRVKOV MAPOVATEĽNÝCH  
NA ÚZEMÍ SLOVENSKA................................................................................................112 
 
 



GEO Information                                                                                                                                             5/2009 

 5

Lucia ŠOLCOVÁ 
HODNOTENIE SÚČASNEJ KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRY V ÚZEMÍ S DISPERZNÝM 
TYPOM OSÍDLENIA NA PRÍKLADE OBCE RADOBICA..........................................125 
 
Miroslava TREMBOŠOVÁ 
NÁKUPNÉ SPRÁVANIE NITRIANSKEJ POPULÁCIE…………………………...…130 
 
Ján VESELOVSKÝ 
OKRES NITRA Z ASPEKTU CHUDOBY……………………………………………..…..134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEO Information                                                                                                                                             5/2009 

 6

RACIONÁLNE VYUŽITIE  PRODUKČNÉHO POTENCIÁLU ORNEJ PÔDY 
V ROĽNÍCKOM DRUŽSTVE ŠAĽA 

 
Tatiana ČIČOVÁ 

 
 
Abstract 
Contribution is aimed at using of results of land bonitation  of Slovakia at proposal of 
organization and rational using of production potential of arable land in Agricultural 
cooperative Šaľa Optimalization of organization and using of arable land in solved area 
based on applicable interpretative purpose categories of pedo-ecological units (TPK – 
typologic-production categories), as well as from evaluation of crop cultivation suitability in 
the area of interest. Potential (assumed) harvests per hectare of growing crops was assigned 
and stable rotation of crops was proposed. 
Keywords: production potential, typologic-production categories of BPEJ, suitability of crop 
cultivation  
 
 
Úvod 
 

Produkčný potenciál vyjadruje maximálny stupeň produkčnej schopnosti pôd 
v konkrétnom priestore a čase, ktorý sa prejaví optimálnou produkciou príslušnej plodiny bez 
vážnejšieho narušenia rovnováhy faktorov a biologickej stability prostredia (Džatko, 2002). 
Na základe poznatkov o priestorovej štruktúre produkčného potenciálu pôd vrátane početných 
výsledkov analýz vzťahov medzi vlastnosťami pôdno-ekologických jednotiek a produkciou 
hlavných plodín, začleňujeme všetky bonitované pôdno-ekologické jednotky (BPEJ) 
Slovenska do 4 typov (O – potenciálne orné pôdy, OT – striedavé polia, T – trvalé trávne 
porasty, N – nevhodné pre poľnohospodársku výrobu) a 14 subtypov (O1 – O7, OT1 – OT3, 
T1 - T3, N) ich racionálneho využívania, ktoré označujeme názvom typologicko-produkčné 
kategórie poľnohospodárskych pôd (TPK) Slovenska. Racionálne usporiadanie a využívanie 
pôd a krajiny chápeme ako zložitý komplex biologicko-ekologických a technicko-
ekonomických opatrení na pôdnom fonde, pomocou ktorých sa má zabezpečiť zosúladenie 
požiadaviek spoločnosti s reálnymi podmienkami pestovania bez väčších vkladov 
(Streďanská, Buday, 2006). Všeobecne sa miera úspešnosti pestovania plodín posudzuje 
podľa skutočne dosahovaných úrod z jednotky plochy, čo je ale vzhľadom na nerovnomerné 
vynakladanie energetických i materiálových vstupov do výroby niekedy zavádzajúce. 
Úspešnosť pestovania plodín je závislá najmä na klimatických a pôdnych podmienkach 
prostredia. Tieto činitele rozhodujúcou mierou ovplyvňujú produkčné i ekonomické 
predpoklady plodín (Vilček, Bedrna, 2007). 

Cieľom príspevku je navrhnúť racionálne usporiadanie a využívanie produkčného 
potenciálu ornej pôdy v Roľníckom družstve Šaľa. Na dosiahnutie daného cieľa je potrebné 
zatriediť bonitované pôdno-ekologické jednotky (BPEJ) do typologicko-produkčných 
kategórií, zhodnotiť vhodnosť pestovania plodín na danom území a navrhnúť stabilný osevný 
postup, ktorým by sa zabezpečilo racionálne využitie produkčného potenciálu orných pôd 
záujmového územia. 
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Materiál a metódy 
 

Záujmovým územím je orná pôda, ktorú obhospodaruje Roľnícke družstvo so sídlom 
v Šali. Pôda, ktorú obhospodaruje, sa rozprestiera v katastrálnych územiach Šaľa, Kráľová 
nad Váhom a Dlhá nad Váhom. Činnosť družstva je zameraná na rastlinnú a živočíšnu 
výrobu. Orná pôda má výmeru 3245,759  ha a je sústredená do 75 pôdnych celkov. 

Z klimatických ukazovateľov riešeného územia uvádzame základné teplotné a zrážkové 
pomery v tabuľke č. 1. 
 
Tab. č. 1: Základné klimatické charakteristiky záujmového územia (1951-2000)  stanica- Žihárec 

Zdroj: Špánik, Šiška, 2004 
 

Z hľadiska rozptylu emisií znečisťujúcich látok je dôležitým prvkom smer a rýchlosť 
vetra. V okolí mesta Šaľa je prevládajúci smer vetra severozápadný (tab. č. 2). Oblasť je 
zaradená medzi územie s priemerne inverznými polohami. 
 
Tab. č. 2: Veterné pomery – stanica Žihárec (1961-1980) 

Parameter N NE E SE S SW W NW calm
Smer vetra v  %  9,2 5,8 12,2 12,6 8,1 7,8 13,2 20,1 11,0

Rýchlosť vetra v m/s  3,5 2,6 3,4 3,4 3,1 2,8 3,6 4,2 -
Zdroj: Cesta I/75 – obchvat, Správa o hodnotení, 2006 
 

Na riešenom území sa nachádzajú nasledovné pôdne typy fluvizeme typické 
karbonátové, černozeme čiernicové, čiernice typické prevažne karbonátové, čiernice glejové 
až čiernice pelické, čiernice v komplexoch so slancami a černozeme typické karbonátové. 
Nachádzajú sa tu všetky pôdne druhy. Obsah humusu v poľnohospodárskej pôde v hĺbke do 
25 cm je vysoký, väčší ako 2,3%.  

Metodický postup riešenia práce: 

Na dosiahnutie cieľa určeného prácou, bol použitý nasledovný postup: 
 Získanie podkladových materiálov a terénny prieskum  
 Na základe metodickej pomôcky Hodnotenie produkčného potenciálu 

poľnohospodárskych pôd a pôdno-ekologických regiónov Slovenska, Džatko, 2002, 
začlenenie BPEJ do typologicko – produkčných subtypov pre potreby usporiadania pôdneho 
fondu a vyhodnotenie plnenia kritérií správnej delimitácie druhov pozemkov v súčasnom 
stave organizácie pôdneho fondu. 

Kritériá pre správnu delimitáciu druhov pozemkov a homogenitu pozemkov, ktoré 
uvádza Streďanská, Buday, 2006: 
1. Z delimitačného hľadiska nespájať do jedného výrobného celku (honu) rôzne kategórie 

typologicko-produkčného členenia ( napr. O s T ),  
2. Do jedného pôdneho celku nespájať subtypy s odstupom viac ako dvoch stupňov 

kategorizácie (napr. O1 s O4).  
• Ak sú do pôdnych celkov zaraďované pozemky s menej kvalitnou pôdou, nemal by jej 

podiel presahovať 20 %  výmery pôdneho celku. 
• Ak do pôdneho celku s menej kvalitnou pôdou sú zaradené pozemky s kvalitnejšou pôdou, 

nemal by jej podiel presahovať výmeru 15 % výmery pozemku, u TTP  25-30 %. 
 Kategorizácia vhodnosti pôd (BPEJ) pre pestovanie jednotlivých poľnohospodárskych 

plodín podľa publikácie Vhodnosť poľnohospodárskych pôd a krajiny Slovenska na 
pestovanie rastlín, Vilček, Bedrna, 2007  

Mesiac I II III IV V VI VII VII IX X XI XII Rok IV-IX
  Teploty oC -1,7 0,3 4,7 10,3 15,3 18,5 20,0 19,5 15,3 9,9 4,4 0,3 9,7 16,5 

Zrážky mm 34,6 34,0 34,5 43,4 53,4 67,7 58,0 57,9 44,2 39,9 53,9 45,0 566,3 324,5 
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 Pomocou programu PEDOPT 2000, ktorý vyvinul Výskumný ústav pôdoznalectva a 
ochrany pôdy Bratislava pre potreby optimalizácie využívania pôd poľnohospodárskou 
praxou, boli určené potenciálne (predpokladané) hektárové úrody pestovaných plodín 
a navrhnutá štruktúra osevu plodín.  

 Stabilný osevný postup sme navrhli podľa metodického postupu, ktorý uvádza Pospišil 
a kol., 2005. Najvhodnejšiu dĺžku osevného postupu pre vytvorenie maximálneho počtu 
jednoduchých honov zistíme pomocou najbližšieho spoločného deliteľa pestovateľských 
skupín plodín, vybraných percentuálnych hodnôt z návrhu štruktúry osevu. Potom 
nasleduje určenie poradia hlavných skupín plodín podľa agrotechnických zásad striedania 
plodín. Ako prvé v poradí podľa počtu úžitkových rokov umiestňujeme viacročné 
krmoviny. Rotácia vo väčšine prípadov končí krycou plodinou, do ktorej je plánovaný osev 
podsevu viacročnej krmoviny. Pred podsevom, prípadne priamym výsevom viacročnej 
krmoviny zaradíme spravidla okopaninu hnojenú maštaľným hnojom. Na ostatné hony 
umiestnime plodiny druhej a tretej trate (spravidla obilniny) podľa nárokov na striedanie 
plodín, vlahu, živiny atď. 

 Vypracovanie záverov z riešenia práce. 
 

Výsledky a diskusia 
 

Na základe začlenenia jednotlivých BPEJ do TPK na území sme určili hektárové 
výmery jednotlivých typologicko-produkčných subtypov a ich percentuálne zastúpenie 
v rámci jednotlivých pôdnych celkov. 

V tabuľke č. 3 vidíme, že v záujmovom území sa nachádza 5 typologicko-produkčných 
subtypov- O1, O2, O3, O4 a O5. Najzastúpenejším subtypom je O2 – vysoko produkčné orné 
pôdy s výmerou 1526,659 ha a percentuálnym zastúpením na riešenom území 47,04 %, teda 
takmer polovica riešeného územia. Najmenej zastúpeným subtypom je O5 – stredne 
produkčné orné pôdy, ktoré majú výmeru 68,193 ha, t.j. iba 2,10 % riešeného územia. 
Tab. č. 3: Zastúpenie typologicko-produkčných subtypov pre potreby usporiadania pôdneho fondu v Roľníckom 
družstve Šaľa 

Typologicko-produkčné sybtypy  Plošné zastúpenie na území v ha Percentuálne zastúpenie 
O1 765,285 23,58 
O2 1526,659 47,04 
O3 511,398 15,76 
O4 374,227 11,53 
O5 68,193 2,10 
Pôdne celky plniace kritériá 62 pôdnych celkov, t.j. 2505,866 ha 77,20 
Pôdne celky neplniace kritériá 13 pôdnych celkov, t.j. 739,896 ha 22,80 

Vypracovala: Čičová, 2008 
 

Hodnotili sme plnenie kritérií, ktoré uvádza Streďanská, Buday (2006) pre správnu 
delimitáciu druhov pozemkov a homogenitu pozemkov. Zosumarizované výsledky sú 
uvedené v tabuľke 3. Kritériá pre správnu delimitáciu druhov pozemkov spĺňa 62 pôdnych 
celkov, čo predstavuje 77,20 % riešeného územia a kritériá nespĺňa 13 pôdnych celkov (22,80 
% riešeného územia). 

Na riešenom území patria všetky typologicko-produkčné subtypy medzi potenciálne 
orné pôdy, teda patria do jednej kategórie typologicko-produkčného členenia, to znamená, že 
všetky pôdne celky plnia prvé z uvádzaných kritérií, ktoré je určené z hľadiska správnej 
delimitácie druhov pozemkov. 

Ďalším kritériom, ktoré sa týka homogenity pozemkov, je nespájať subtypy s odstupom 
viac ako dvoch stupňov kategorizácie do jedného pôdneho celku. V našom prípade spojenie 
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subtypu O1-najprodukčnejšie orné pôdy a subtypu O4- produkčné orné pôdy. Na pôdnych 
celkoch s výskytom tejto kombinácie subtypov, je potrebné dodržať ďalšie kritériá, a to ak 
zaraďujeme do pôdneho celku  menej kvalitnú pôdu do kvalitnejšej, jej podiel by nemal 
presiahnuť 20%. Túto podmienku nespĺňajú 4 pôdne celky. V prípade ak zaraďujeme do 
pôdneho celku pôdu kvalitnejšiu do menej kvalitnej, jej podiel by nemal presiahnuť 15%, čo 
nespĺňa 6 pôdnych celkov. Ďalšie 3 pôdne celky tiež nespĺňajú uvádzané kritériá, pretože sú 
v nich spojené subtypy s odstupom troch stupňov kategorizácie, teda O1- najprodukčnejšie 
orné pôdy a O5- stredne produkčné orné pôdy.   

Striktné dodržiavanie týchto kritérií v praxi je veľmi náročné a mohlo by viesť 
k roztriešteniu pôdneho fondu. V prípadoch, keď pôdne celky nespĺňajú dané kritériá, je 
potrebné poznať percento homogenity. V prípade, že by pôdny celok nebol dostatočne 
homogénny, je potrebné ho vyčleniť medzi špecificky heterogénne hony s osobitnou sústavou 
využívania. 

Vhodnosť pestovania poľnohospodárskych plodín na riešenom území sme zhodnotili 
podľa Vilčeka, Bedrnu, 2007, ktorí zatrieďujú pôdy podľa vhodnosti pestovania tej, ktorej 
plodiny do štyroch kategórií. Oblasť veľmi vhodná, vhodná, málo vhodná a nevhodná na 
pestovanie konkrétnej plodiny. Oblasti sú vyčlenené podľa klimatických regiónov a 
fyzikálnych parametrov pôdy (zrnitosť, hĺbka pôdy, obsah skeletu, svahovitosť), ktoré 
predstavujú stabilné znaky BPEJ. Ďalej sú vyčlenené podľa produkčných parametrov pôdy 
(bodová hodnota, úroda, produkčný potenciál, typologicko-produkčná kategória), tieto údaje 
sú priradené ku každej BPEJ. 

V záujmovom území sa oblasti nevhodné a málo vhodné na pestovanie 
poľnohospodárskych plodín nenachádzajú. Pre pestovanie slnečnice ročnej, lucerny siatej 
a cukrovej repy je celé riešené územie veľmi vhodné. Pre pestovanie ostatných plodín je časť 
výmery orných pôd v Roľníckom družstve Šaľa vhodná, ale prevládajú pôdy veľmi vhodné 
pre pestovanie tej, ktorej plodiny. Konkrétne výmery vhodných a veľmi vhodných oblastí pre 
pestovanie plodín na záujmovom území sú uvedené v tabuľke č. 4. 
 
Tab. č. 4: Zatriedenie orných pôd v Roľníckom družstve Šaľa do kategórií vhodnosti pestovania 
poľnohospodárskych plodín 
 Vhodnosť pestovania plodiny 

Veľmi vhodné Vhodné Plodina 
ha % ha % 

pšenica letná forma ozimná 2939,667 90,57 306,095 9,43 
jačmeň ozimný 2786,577 85,85 459,185 14,15 
jačmeň jarný 2786,577 85,85 459,185 14,15 

kukurica na zrno 2290,866 70,58 954,896 29,42 
kukurica na siláž 2290,866 70,58 954,896 29,42 
slnečnica ročná 3245,762 100,00 X X 
sója fazuľová 2939,667 90,57 306,095 9,43 
lucerna siata 3245,762 100,00 X X 
cukrová repa 3245,762 100,00 X X 

Vypracovala: Čičová, 2009 
 

Pomocou programu PEDOPT 2000 sme získali návrh štruktúry osevu, ktorý je uvedený 
na obrázku č. 1. Vstupnými údajmi boli BPEJ s im prislúchajúcimi hektárovými výmerami. 
Podľa obrázku vidíme, že najväčší podiel na štruktúre osevu by mali zaberať hustosiate 
obilniny. 
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Obr. č. 1: Návrh štruktúry osevu plodín v Roľníckom družstve Šaľa 

 
 Vypracovala: Čičová, 2009 

  

Navrhnuté percento osevu sme pri jednotlivých skupinách plodín zaokrúhlili. Hustosiate 
obilniny a kukuricu na zrno sme spojili do jednej skupiny – obilniny. Do osevného postupu 
sme zaraďovali tie plodiny, ktoré sa v Roľníckom družstve Šaľa pestujú. Z dôvodu chovu 
hovädzieho dobytka a ošípaných v družstve sme zvýšili podiel viacročných krmovín 
v štruktúre osevu. Orné pôdy Roľníckeho družstva Šaľa sme rozdelili na 4 územia osevného 
postupu. Pri navrhovaní území osevného postupu sme si pomohli označením pôdnych celkov 
v družstve. Územie osevného postupu A tvoria pôdne celky A2a – A17 (celková výmera 
772,384 ha), územie osevného postupu B tvoria pôdne celky B1 – B12 (celková výmera 
990,817 ha), územie osevného postupu C tvoria pôdne celky D3 – D20b (celková výmera 
632,75 ha) a územie osevného postupu D tvoria pôdne celky K1 – K20 (celková výmera 
755,467 ha). Územie osevného postupu A a B má rovnakú štruktúru osevu a rovnakú 
štruktúru osevu majú aj územia osevného postupu C a D (tab. č. 5). Družstvo obhospodaruje 
aj 11 mimohonov s osobitnou sústavou využívania s označením M1 – M11 a celkovou 
výmerou 63,414 ha. Tieto hony nie sú zaradené do stabilného osevného postupu, 
neobhospodarujú sa systematicky, ale podľa okolností.  

Najvhodnejšiu dĺžku osevného postupu sme určili podľa Pospišila a kol., 2005, pričom 
sme vychádzali zo štruktúry osevu na konkrétnych územiach osevného postupu (podiel plodín 
v rámci osevného postupu uvedený v tab. č. 5). Najvhodnejším spoločným deliteľom 
percentuálneho zastúpenia skupín plodín na všetkých územiach osevného postupu je hodnota 
10.  Z toho vyplýva, že navrhnutú štruktúru osevu pre územie osevného postupu A je možné 
veľmi dobre umiestniť do rámca 10-honového osevného postupu, kde obilniny by sa pestovali 
na 6 honoch, okopaniny na 1 hone, jednoročné krmoviny na 1 hone a viacročné krmoviny na 
2 honoch. Rovnako je to aj na území osevného postupu B, len na území osevného postupu 
sme zvolili ako jednoročnú krmovinu kukuricu na siláž a na území osevného postupu B sme 
zvolili miešanku lucerny so pšenicou. Navrhnutú štruktúru osevu pre územie osevného 
postupu C je možné umiestniť tiež do 10-honového osevného postupu, v ktorom by sa na 6 
honoch pestovali obilniny, na 1 hone strukoviny, na 1 hone olejniny a na 2 honoch viacročné 
krmoviny. Rovnaký osevný postup sme navrhli aj na území osevného postupu D. Konkrétne 
osevné postupy na jednotlivých územiach osevných postupov sú znázornené v tabuľke č. 6. 
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Tab. č. 5: Návrh štruktúry osevu na územiach osevného postupu. 

Územie osevného postupu A a B Územie osevného postupu C a D 

Skupina  
plodín 

Podiel plodín 
na celom 

záujmovom 
území 

Podiel plodín  
v rámci celého 
záujmového 

územia 

Podiel plodín 
v rámci osevného 

postupu 

Podiel plodín  
v rámci celého 
záujmového 

územia 

Podiel plodín 
v rámci osevného 

postupu 

Obilniny 60 % 30 % 60 % 30 % 60 % 

Strukoviny 5 % 0 0 5 % 10 % 

Okopaniny 5 % 5 % 10 % 0 0 

Olejniny 5 % 0 0 5 % 10 % 

Jednoročné 
krmoviny 5 % 5 % 10 % 0 0 

Viacročné 
krmoviny 20 % 10 % 20 % 10 % 20 % 

Vypracovala: Čičová, 2009 

   
Tab. č. 6: Navrhnuté stabilné osevné postupy na územiach osevných postupov 

Označenie 
honu 

Územie osevného 
postupu A 

Územie osevného 
postupu B 

Územie osevného 
postupu C 

Územie osevného 
postupu D 

I lucerna siata lucerna siata lucerna siata lucerna siata 

II lucerna siata lucerna siata lucerna siata lucerna siata 

III pšenica letná f. 
ozimná 

pšenica letná f. 
ozimná 

pšenica letná f. 
ozimná 

pšenica letná f. 
ozimná 

IV kukurica na zrno kukurica na zrno kukurica na zrno kukurica na zrno 

V jačmeň jarný jačmeň jarný jačmeň jarný jačmeň jarný 

VI repa cukrová repa cukrová sója fazuľová sója fazuľová 

VII jačmeň jarný jačmeň jarný pšenica letná f. 
ozimná 

pšenica letná f. 
ozimná 

VIII jačmeň ozimný jačmeň ozimný slnečnica ročná slnečnica ročná 

IX kukurica na siláž pšenica letná f. 
ozimná jačmeň jarný jačmeň jarný 

X pšenica letná f. 
ozimná 

pšenica letná f. 
ozimná s podsevom 

lucerny siatej 
kukurica na zrno kukurica na zrno 

Vypracovala: Čičová, 2009 

 

Predpokladané hektárové úrody pestovaných plodín v Roľníckom družstve Šaľa sme 
získali ako výstup z programu PEDOPT 2000. Vstupnými údajmi boli rovnako ako pri návrhu 
štruktúry osevu BPEJ s im prislúchajúcimi hektárovými výmerami. Program súčasne 
vypočítal aj predpokladanú produkciu pestovaných plodín. Konkrétne údaje sú uvedené na 
obrázku č. 2. 

 
 

Obr. č. 2: Predpokladané hektárové úrody poľnohospodársky plodín pestovaných v Roľníckom družstve Šaľa 
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 Vypracovala: Čičová, 2009 
 
 
Záver 
  

Záujmové územie, ktorého orné pôdy boli predmetom nášho záujmu, obhospodaruje 
Roľnícke družstvo Šaľa. Orné pôdy tohto družstva sa rozprestierajú v troch katastrálnych 
územiach- Šaľa, Dlhá nad Váhom a Kráľová nad Váhom. 

V príspevku sme zatriedili bonitované pôdno-ekologické jednotky do typologicko-
produkčných kategórií. V záujmovom území sa nachádza 5 typologicko-produkčných 
subtypov- O1, O2, O3, O4 a O5. To znamená, že na riešenom území patria všetky 
typologicko-produkčné subtypy medzi potenciálne orné pôdy, teda patria do jednej kategórie 
typologicko-produkčného členenia, to znamená, že všetky pôdne celky vyhovujú kritériu 
uvádzaného z hľadiska správnej delimitácie druhov pozemkov. 

Ďalej sme zhodnotili vhodnosť pestovania poľnohospodárskych plodín v riešenom 
území. V záujmovom území sa nachádzajú v prevažnej miere oblasti veľmi vhodné pre 
pestovanie poľnohospodárskych plodín. Oblasti málo vhodné a nevhodné sa na riešenom 
území nenachádzajú. 

Pomocou programu PEDOPT 2000 sme získali návrh štruktúry osevu. Najväčší podiel 
na štruktúre osevu majú zaberať hustosiate obilniny. Záujmové územie sme rozdelili na 4 
územia osevných postupov na ktorých sme navrhli 10-honový osevný postup. 

Predpokladané hektárové úrody pestovaných plodín v Roľníckom družstve Šaľa sme 
získali ako výstup z programu PEDOPT 2000. Program súčasne vypočítal aj predpokladanú 
produkciu pestovaných plodín.  
 
 
Poďakovanie: Príspevok bol vypracovaný v rámci projektov: VEGA 1/4404/07 (Vplyv eróznych 
procesov na zmenu organizácie poľnohospodárskej krajiny), VEGA 1/4412/07 (Integrované 
hodnotenie vybraných faktorov ovplyvňujúcich návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania 
územia v projektoch komplexných pozemkových úprav 9) 
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RATIONAL USE OF PRODUCTION POTENTIAL OF ARABLE LAND IN 
AGRICULTURAL COOPERATIVE ŠAĽA 

 
Summary 
 

In order to rational use of production potential of agricultural land, it is necessary to 
realize such husbandry systems, which are in compliance with natural conditions and so it 
will assign ecological and economic stability of production and land. Contribution is aimed at 
using of results of land bonitation  of Slovakia at proposal of organization and rational using 
of production potential of arable land in Agricultural cooperative Šaľa. Vegetable production 
in solved cooperative is aimed at growing of winter wheat, spring barley, winter barley, maize 
for grain, silage maize, common sunflower, soya bean, sown lucerne and sugar-beet. 
Optimalization of organization and using of arable land in solved area based on applicable 
interpretative purpose categories of pedo-ecological units (TPK – typologic-production 
categories), as well as from evaluation of crop cultivation suitability in the area of interest. 
Potential (assumed) harvests per hectare of growing crops was assigned and stable rotation of 
crops was proposed. 
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SUBURBANIZÁCIA – TRANSFORMAČNÝ PROCES URBANIZÁCIE  
NA PRÍKLADE MESTA NITRA 

 
Gabriela CZAKOVÁ 

 
 
Abstract 
Suburbanisation is the later transformation process of urbanisation and suburbanisation is 
analyzed as the migration the inhabitants to the villages. This paper describes the flash 
information about the urbanisation and suburbanisation and characterizes the possibility of 
creation the suburbanisation area of the town Nitra. In Slovakia we observed the 
suburbanisation in the big towns (Bratislava, Košice), but the suburbanisation begins in the 
town Nitra too. 
Keywords: suburbanisation, urbanisation, town Nitra 

 
 

Úvod 
 
Mesto, ako komplexný geografický, sociálny, ekonomický a urbanistický priestor je 

objektom skúmania mnohých vedných disciplín. V súčasnej transformujúcej centrálnej 
Európe sa mestá stali významným objektom skúmania post - socialistických procesov a ich 
efektov v urbánnom a suburbánnom priestore. Jedným z výrazných premien je zvrat 
migračných prúdov obyvateľstva a komerčných subjektov zo smeru vidiek → mesto na smer 
mesto → vidiek. Uvedený prevrat je sprevádzaný dekoncentračnými tendenciami 
v intraurbánnom priestore a koncentračným sklonom v periférnych častiach mesta a jeho 
okolia, na základe čoho môžeme hovoriť o suburbanizácii (Dická, 2006).  

Proces suburbanizácie môžeme vnímať ako súčasť procesu vývoja miest, to znamená 
procesu urbanizácie. U verejnosti dochádza najčastejšie k stotožneniu pojmu s výstavbou 
rezidenčných areálov vo vidieckych a predmestských oblastiach miest. V geografických 
štúdiách sa obvykle v súvislosti so suburbanizáciou hodnotia vzťahy medzi populačným 
rastom mesta a zázemím mesta, resp. medzi populačným rastom mesta a okolitého vidieka 
(Ouředníček, 2003).  

 
 

Metodika a cieľ 
 
Problematikou urbanizácie, ako aj suburbanizácie sa v geografickej literatúre zaoberali 

viacerí autori. Ako príklad možno uviesť príspevok Matloviča – Sedlákovej (2004), ktorí sa 
venovali transformačným procesom a suburbanizáciou mesta Prešov, Dická (2006) spracovala 
vo svojom príspevku suburbanizáciu mesta Košice. Suburbanizácii mesta Praha sa venovali 
napríklad Ouředníček (2003, 2007), suburbanizáciu a jej dôsledky spracoval  Sýkora (2002, 
2003). Vnútornými migráciami sa zaoberal Bezák (2006), urbanistické zmeny miest popísali 
Korec (1999), Zalčík (1985), Slavík (1998). Medzi ďaľších autorov, ktorí sa problematike 
venovali patria napríklad Kocsis (2000), Czaková (2008) a iní. 

Cieľom príspevku bolo analyzovať suburbanizáciu ako jeden z transformačných 
procesov urbanizácie a zistiť prípadné formovanie suburbanizácie na príklade mesta Nitra.  
Na splnenie cieľa budeme vychádzať z dôležitých metodických krokov. Prvým krokom bude 
charakteristika vývoja počtu obyvateľov mestského obyvateľstva Slovenska, aby sme mohli 
poukázať na prípadnú stratu obyvateľstva sťahovaním na vidiek v druhej polovici 80. rokov, 
kedy nastala posledná etapa urbanizácie - suburbanizácia. Druhým krokom je sledovanie 
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vývoja počtu obyvateľov mesta Nitra. Na základe rastu, resp. poklesu počtu obyvateľov mesta 
Nitra zistíme urbanizačné, resp. suburbanizačné tendencie mesta. Pri poklese obyvateľov 
môžeme predpokladať, že tento pokles bol spôsobený práve poklesom migračného prírastku 
mesta Nitra a jeho súčasným rastom v okolitých vidieckych obciach. Tretí krok bude 
smerovať k zisteniu bilancie migrácie obyvateľstva vidieckych obcí. Na základe bilancie 
zistíme, či sú vidiecke obce migračne prírastkové alebo úbytkové a či sú atraktívne pre 
obyvateľstvo z hľadiska prisťahovania. Posledným krokom je získanie podielu 
prisťahovaných obyvateľov z Nitry na celkovom počte prisťahovaných jednotlivých 
vidieckych sídiel. Tu predpokladáme, že vidiecke obce v blízkej dostupnosti k mestu 
a vidiecke obce na hlavných dopravných ťahoch budú mať podiel imigrantov z mesta Nitra 
najvyšší, až nadpolovičný. Na základe uvedeného môžeme tvrdiť, že dané vidiecke obce by 
mohli tvoriť suburbanizačné obce mesta Nitra.  

 
 

Procesy urbanizácie a suburbanizácie na Slovensku 
 
Pre hodnotenie vývoja urbanizácie Slovenska je vhodné uviesť vývoj podielu 

obyvateľstva Slovenska žijúceho v mestách podľa veľkostných skupín (tabuľka č. 1) a podľa 
indexu rastu poukázať na rast, resp. pokles obyvateľstva v jednotlivých sčítaniach (tabuľka č. 
2), ako aj zanalyzovať situáciu podľa fáz vývoja urbanizácie. Podľa Bašovského (1989, in 
Lauko, 2001) prebiehala urbanizácia na Slovensku v niekoľkých fázach.  

Prvé obdobie spadá do čias, keď bolo Slovensko súčasťou Rakúsko - Uhorska. Jeho 
počiatky sa zhodujú s počiatkami rozvoja kapitalistických výrobných vzťahov v Uhorsku. 
Vzhľadom na slabú industrializáciu celého Uhorska sa uskutočňoval priemyselný rozvoj 
Slovenska len veľmi pomaly a nerovnomerne. V dôsledku toho bola urbanizácia na Slovensku 
veľmi slabá. V období 1. sčítania ľudu tvorilo mestské obyvateľstvo z celkového počtu 
obyvateľov len 10,1 %. Pri sčítaní pred 1. svetovou vojnou v roku 1910 sa podiel mestského 
obyvateľstva zvýšil na 16,2 %, čo však poukazuje na veľmi malú urbanizáciu Slovenska 
(Lauko, 2001). Podľa Radvániho (1991) však Slovensko v tomto období prispievalo 
urbanizácii iných krajín odchodom svojich vlastných obyvateľov. Podľa autora žilo v roku 
1910 v Budapešti a jej okolí 150 000 ľudí zo Slovenska, čo predstavovalo asi 17 % 
z celkového počtu obyvateľov. 

 Druhé obdobie sa zhoduje s obdobím buržoáznej ČSR. Pri sčítaní v roku 1921 dosiahol 
stupeň urbanizácie 18,8 % (tabuľka 1). Do roku 1950 vzrástla o 6,1 %, teda na 24,9 %. Podľa 
Radvániho (1991) veľkomestský stupeň urbanizácie dosiahol hodnotu 5,6 % v roku 1951, 
kedy Bratislava prekročila 100 000. Podľa autora však Slovensko naďalej ostávalo rurálnou 
krajinou. Rast obyvateľstva sa neopieral o vlastný rozvoj priemyslu, ale hlavne o rozvoj, resp. 
hypertrofiu terciárnych aktivít a remeselnej výroby. Mnohé mestá mali typicky agrárny 
charakter a boli obklopené i čisto agrárnym prostredím. Mestá skôr abstrahovali v sebe znaky 
rurálneho prostredia, namiesto toho, aby ho transformovali na mestský obraz.  

Tretím obdobím urbanizácie je obdobie socialistickej industrializácie Slovenska, ktoré 
prostredníctvom veľkej výstavby podnikov v mestách a budovaním komplexnej bytovej 
výstavby, „stiahlo“ obyvateľstvo z vidieka a tým sa podiel obyvateľov žijúcich v mestách 
zvýšil z 24,9 % (rok 1950) na 37 % v roku 1970. V rokoch 1961 a 1970 nastal v porovnaní 
s rokom 1950 výrazný rast obyvateľov stredne veľkých a veľkých miest s počtom obyvateľov 
od 20 000 a veľkomiest od 100 000 obyvateľov a súčasne následný pokles obyvateľstva 
v malých mestách do 19 999 obyvateľov. Za 30 rokov (1950 – 1980) sa zvýšil počet 
mestského obyvateľstva z 24,9 % na 50,2 % (tabuľka 1). Slovensko sa tak za 30 rokov stalo 
urbanizovanou krajinou (Lauko, 2001). Význam tohto obdobia vynikne aj vtedy, keď si 
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uvedomíme, že počet obyvateľov žijúcich v mestách sa zvýšil z cca 850 tisíc na takmer 3 
milióny. Toto obdobie môžeme teda nazvať hlavnou fázou urbanizácie Slovenska.  

Ako poslednú fázu urbanizácie by sme mohli vyčleniť súčasnú postindustriálnu 
a postsocialistickú etapu. V nej sa kvantitatívny rozvoj miest pribrzdil. Priemysel, ako hlavná 
aktivita miest predchádzajúcej fázy postupne odstupuje na úkor nevýrobného terciárneho 
a kvartérneho sektoru (Lauko, 2001). Po roku 1989 nastala zmena politicko - spoločenskej 
situácie a pri sčítaní ľudu v roku 1991 nastáva rast počtu obyvateľstva v mestách od 20 000 
do 49 999 obyvateľov  a 50 000 – 99 999 obyvateľov. Výrazný pokles obyvateľstva bol 
v malých mestách do 9 999 obyvateľov. V tomto období nastal teda zrejmý posun obyvateľov 
žijúceho v mestách do miest veľkostných skupín nad 20 tisíc obyvateľov. V rokoch 1991 až 
2006 sa počet obyvateľov Slovenska zvýšil o viac ako stotisíc. Podiel obyvateľstva vo 
vidieckych sídlach sa zvyšuje, v roku 2003 a 2006 prevýšil 50 %. Táto fáza ubanizácie je 
charakteristická sťahovaním obyvateľstva na vidiek (suburbanizácia), ako aj dezintegráciou 
obcí, kedy sa niekoľko obcí odčlenilo od mesta.  Táto etapa urbanizácie je spojená s nástupom 
trhového hospodárstva, súkromného vlastníctva a demokratitačného procesu (Lauko, 2001). 

 
Tab. 1: Vývoj podielu obyvateľstva v mestách SR 

podiel obyvateľstva  

v sídlach 
veľkostné skupiny miest podľa počtu obyvateľov v 

% 

rok počet obyvateľov vidieckych mestských
do 

9999 
10000 - 
19999 

20000 - 
49999 

50000 - 
99999 

100000 
a nad 

1869 2 481 811 89,9 10,1 48,52 23,76 27,72 0 0 

1921 2 993 859 81,2 18,8 40,96 32,98 0 26,06 0 

1930 3 329 793 77,4 22,6 35,61 24 14,67 12,46 13,26 

1950 3 442 111 75,1 24,9 34,53 22,49 13,25 7,24 22,49 

1961 4 174 046  70,3 29,7 30,87 23,49 19,8 6,38 19,46 

1970 4 537 290 63 37 23,35 18,94 17,19 13,68 26,84 

1980 4 986 177 49,8 50,2 14,94 21,71 23,31 16,73 23,31 

1991 5 274 335 43,32 56,68 13,51 15,15 27,27 21,41 22,66 

2001 5 379 455 44,41 55,59 12,29 15,41 28,45 21,61 22,24 

2003 5 380 053 55,47 44,53 12,95 15,16 28,32 21,43 22,14 

2006 5 389 180 55,1 44,9 12,86 15,23 28,3 21,37 22,24 
Zdroj: ŠÚ SR, 2009, Retrospektívny lexikón obcí ČSSR 1850 - 1970 

Veľký podiel obyvateľov žijúcich v mestách mal veľmi málo skúseností z mestského 
životného štýlu. Štýlom obliekania, spôsobmi trávenia voľného času a ďalšími prejavmi 
dokumentovalo veľa obyvateľov veľkých mestských sídlisk svoju nedávnu príslušnosť 
k vidieku. Prudký prílev obyvateľov do miest po roku 1950 nastal v období absencie trhovej 
ekonomiky a tým vlastne aj absencie prirodzených tendencií formovania sociálnej i sociálno-
priestorovej štruktúry v slovenských mestách. Na formovanie sociálno-priestorovej štruktúry 
mali vplyv po roku 1948 procesy, akými boli zníženie pracovnej mobility, zrušenie trhu 
s pôdou, majetková nivelizácia rodín, preferovanie robotníckej triedy, rozvoj komplexnej 
bytovej výstavby a bytová politika všeobecne a plánovaná regulácia rozvoja mesta (Korec, 
1999). 

Ďalším faktorom, ktorý výrazne zasiahol do priestorovej štruktúry sťahovania 
obyvateľstva bola realizácia koncepcií s tzv. strediskovou sústavou osídlenia. Strediskové 
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vidiecke obce viazali na seba svojimi nižšími strediskovými zariadeniami a funkciami 
niekoľko okolitých sídiel. Sústreďovali špecifické spoločensko - hospodárske zariadenia, 
ktoré nie sú charakteristické pre základné pridružené obce. Strediskové obce spĺňali výrobné, 
kultúrne, zdravotné funkcie pre svoje spádovité obce. Rastúca a štátom podporovaná 
koncentrácia obyvateľstva v mestách najskôr odčerpávala demografické zdroje vidieka, 
neskôr zdroje menších miest a nakoniec konkurentmi medzi sebou sa stali aj stredne veľké 
a veľké mestá. Veľké mestá odčerpávali najmä mladšie obyvateľstvo v produktívnom veku, 
ktoré sa nachádzalo v optimálnej dochádzkovej zóne. V dôsledku týchto koncentračných 
procesov sa dlhodobo zvýhodňovala pozícia miest, ktoré si udržovali dlhodobý kvantitatívny 
rast svojich demografických potenciálov, ale aj výhodnú vekovú štruktúru svojich 
obyvateľov, vďaka prílivu mladých ľudí a mladých rodín z vidieka (Švecová 2006).  

Industrializácia a s ňou spojená urbanizácia spôsobili postupné vyľudňovanie 
vidieckych sídiel emigráciou mladších generácií do miest, čo položilo základy súčasnému 
„šedovlasému“ syndrómu dediny. Popieranie tradície, súkromnovlastníckych princípov 
spôsobilo zmenu myslenia a vzťahu ľudí k prostrediu. Vytratila sa nápaditosť, invencia 
a zavládla akási uniformita, ktorá sa prejavila i v krajinnom prostredí. Tieto sídla boli najviac 
zasiahnuté centralizáciou a s ňou spojeným administratívnym zlučovaním – integráciou, ako 
aj dezintegráciou obcí. V tejto skupine boli vytypované sídla na stagnáciu a postupný zánik 
ako tzv. „neperspektívne sídla“ (Slavík, 1998).  

Od polovice 80. rokov môžeme pozorovať postupne sa zrýchľujúci pokles objemu 
a intenzity vnútorného sťahovania, ktorý sa hlavne prejavil po roku 1990 (Bezák, 2006). 
Práve zmena ekonomických podmienok sa odzrkadlila  v prudkom znížení rozsahu bytovej 
výstavby v 90. rokoch, kedy sa koncentračné tendencie z 80. rokov začali meniť na 
dekoncentračné. Toto obdobie 90. rokov sa vyčleňuje ako súčasná postindustriálna etapa 
urbanizácie. V nej sa prudký kvantitatívny rozvoj miest pribrzdil. Priemysel, ako suverénne 
hlavná aktivita miest predchádzajúcej fázy, postupne ustupuje zo svojich pozícií na úkor 
nevýrobného terciárneho sektoru (Zalčík, 1985). Využitie hypoték poskytovaných štátom pre 
individuálnu výstavbu rodinných domov umožnilo jednorázovú investíciu s následným 
splácaním a výstavba diaľnic v okolí miest a rozvoj automobilizmu  sprístupnili veľké 
množstvo relatívne lacnej pôdy pre novú výstavbu. Značná časť domácností mohla realizovať 
jeden zo svojich veľkých snov. Bývanie vo vlastnom rodinnom dome blízko mesta už nebolo 
dostupné len bohatým, ale stalo sa dostupným životným cieľom širokých stredných vrstiev. 
Ľudia odchádzali zo špinavého priemyselného mesta do prírodného prostredia (Kocsis, 2000). 
Rodinný dom blízko mesta alebo na vidieku umožnil separáciu od kriminality a nižších 
spoločenských vrstiev. Stredné vrstvy si v prímestskej krajine budovali homogénne prostredie 
vytvárajúce pocit bezpečia a jednoduchšej kontroly nad svojím okolím (Walker, 1981, in 
Ouředníček, 2003). Výber miesta bydliska obyvateľov bol ovplyvnený prevažne dobrou 
dostupnosťou, kvalitou prírodného prostredia a sociálnou a estetickou kvalitou 
novourbanizovaného prostredia.  

Práve táto zmena poukázala na počiatky suburbanizácie na Slovensku, kedy sa 
obyvateľstvo sťahovalo na vidiek.  

 
 

Procesy suburbanizácie na príklade mesta Nitra 
 
Pri výskume suburbanizácie sa uplatňujú dva rôzne pohľady, na základe ktorých možno 

zachytiť suburbanizáciu a jej rozmanité formy. Prvý pohľad akcentuje zmeny v priestorovom 
rozmiestnení obyvateľstva a ľudských aktivít v mestách na základe sledovania poklesu 
obyvateľstva v meste. Druhý pohľad využíva hodnotenie vybraných charakteristík 
morfologickej štruktúry mesta. Obidva využívajú agregované údaje zachytávajúce priestorovú 
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štruktúru mesta alebo jeho zázemia. V 1. prípade sú za suburbanizáciu považované také 
zmeny v priestorovom rozmiestnení obyvateľstva, kedy počet obyvateľov v mesta klesá a na 
vidieku rastie. V 2. prípade lokalizácia nových aktivít na okraji mesta však môže, ale nemusí, 
viesť ku zmenám v korelácii medzi mestom a zázemím. Mesto teoreticky môže z hľadiska 
počtu obyvateľov naďalej rásť i z hľadiska koncentrácie pracovných príležitostí. Medzitým 
však v prímestskej zóne môže vo významnom rozsahu prebiehať lokalizácia nových aktivít 
vedúcich k radikálnej transformácii územia. To, že suburbanizácia nie je dominantným 
procesom meniacim priestorovú štruktúru mesta neznamená, že k nej nedochádza (Sýkora, 
2002). 

Pokiaľ dochádza k významnej redistribúcii obyvateľstva v rámci mesta s tým, že 
populačná veľkosť vidieka rastie, zatiaľ čo v meste počet obyvateľov klesá, môžeme 
poukázať na rýchle sa rozvíjajúcu suburbanizáciu (Sýkora, 2003). 

Vývoj počtu obyvateľov mesta Nitra v  90. rokoch a začiatkom 21. storočia je 
nerovnomerný a charakteristický najmä poklesom obyvateľstva po roku 2000. Vo vývoji 
obyvateľstva mesta Nitra možno rozlíšiť štyri obdobia. V prvom období v roku 1991 nastal do 
roku 1993 výrazný pokles obyvateľstva. V roku 1991 žilo v meste Nitra 89 969 obyvateľov, 
čo predstavuje v sledovanom období rokov 1991 – 2006 najvyšší počet. Do roku 1992 počet 
obyvateľov mierne poklesol, avšak rapídny pokles nastal do roku 1993, kedy malo mesto 
86 570 obyvateľov. Tento pokles mohol byť spôsobený odčlenením obce Ivánka pri Nitre 

od mesta. Pre druhé obdobie 1993 – 1997 je príznačný rast počtu obyvateľov. Kým 
v roku 1993 žilo v meste 86 570 obyvateľov, do roku 1997 sa tento počet zvýšil na 87 555 
obyvateľov. V treťom období rokov 1998 - 2000 nastala pomerná stagnácia počtu obyvateľov, 
pričom v roku 1999 žilo v meste Nitra 87 591 obyvateľov. Od nasledujúceho roku 2001 až po 
rok 2006 možno vo vývoji sledovať znižovanie počtu obyvateľov mesta. K 31.12. 2006 žilo 
v meste Nitra 84 800 obyvateľov. V porovnaní s rokom 1991 je to strata o 5 169 obyvateľov 
(graf č. 1). Táto strata vznikla ako dôsledok výrazného poklesu migračného salda z dôvodu 
vysokej emigrácie z mesta a pôrodnosti obyvateľstva, ako aj vplyvom integračných 
a dezintegračných procesov (napr. po roku 2000 sa od mesta odčlenila obec Štitáre).  

 
Graf č. 1: Vývoj  počtu obyvateľov mesta Nitra v rokoch 1991-2006 

Vývoj počtu obyvateľov mesta Nitra v rokoch 1991-2006
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Zdroj: ŠÚ SR, 2008 

Na základe analýzy migračných procesov na úrovni okresu Nitra poukážeme na 
postavenie mesta Nitra voči  vidieckym obciam. V obciach ležiacich v blízkom zázemí mesta 
Nitra predpokladáme pomerne vysoký migračný prírastok, ktorý je výsledkom migračného 
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úbytku v meste Nitra. Pohľad na mapu bilancie migrácie (mapa č. 1) nám potvrdí, že takmer 
celé územie okresu Nitra vykazuje z hľadiska migračného salda kladné hodnoty. Výnimku 
tvorí len 6 obcí okresu Nitra, z ktorých 4 sa nachádzajú na periférii územia. Obce ležiace 
v bezprostrednom susedstve administratívnych hraníc mesta Nitra majú prírastky od 5 ‰ – 25 
‰. Výnimkou je len susedná obec Lehota, ktorá vykazuje migračný úbytok obyvateľstva. 
Tento úbytok bol však v rokoch 1998 – 2003 evidentný, neskôr obec prešla do migračného 
prírastku vďaka individuálnej bytovej výstavbe, ktorá sa v obci po roku 2003 zrealizovala. 
V súčasnosti je obec prírastková, avšak mapa vykazuje úbytok z dôvodu priemeru migračného 
salda v rokoch 1998 – 2006. Zaujímavé postavenie majú obce Paňa, Tajná, Čifáre, Telince, 
ktoré v okrese dosahujú najvyššie migračné prírastky. Obce sú vo väčšej vzdialenosti od 
mesta Nitra, preto predpokladáme, že na vysokom migračnom prírastku sa podieľa vplyv 
mesta Vráble. Samotná Nitra zaznamenáva postupný odliv emigrantov na úkor svojho 
zázemia.  

 
Mapa č. 1: Bilancia migrácie ovyvateľstva okresu Nitra v rokoch 1998-2006. 
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Podľa mapy č. 1 môžeme konštatovať, že obce v okolí mesta Nitra sú lákavé z hľadiska 
sťahovania obyvateľstva a môžu byť záujmovým priestorom potenciálnych účastníkov 
suburbanizácie na základe ich polohy vo vzťahu k mestu Nitra. Na základe uvedeného je však 
potrebné zistiť podiel prisťahovaných z mesta Nitra na celkovom počte prisťahovaných 
daného vidieckeho sídla. V rámci okresu Nitra sa spomínaný podiel pohyboval v rozmedzí od 
1 – 81 %. Najvyšší podiel nitrianskych obyvateľov získali obce v blízkom okolí mesta, resp. 
obce s mestom susediacim. Výnimku tvoria len obce v južnej a juhovýchodnej časti od mesta 
Nitra (Veľký Lapáš, Čechynce a Svätoplukovo), ktoré síce s mestom susedia, ale podiel 
imigrantov z mesta Nitra nedosiahol ani polovicu (50 %). Najvyšší podiel prisťahovaných z 
Nitry (66 – 81 %) vykazujú obce Nitrianske Hrnčiarovce, Ivanka pri Nitre a Jarok, ktoré sú aj 
z hľadiska migračného salda atraktívne.  Nad 50 % prisťahovaných obyvateľov z Nitry získali 
ešte zvyšné obce priamo susediace s mestom a pás obcí na severnom dopravnom ťahu Nitra - 
Topoľčany a severozápadnom dopravnom ťahu Nitra – Hlohovec. Na základe podielu počtu 
prisťahovaných z mesta Nitra z celkového počtu prisťahovaných daného vidieckeho sídla 
môžeme predpokladať, že obce, kde je tento podiel 50 % - ný by mohli tvoriť suburbanizačné 
obce mesta Nitra. Obce nachádzajúce sa v periférnych častiach okresu Nitra a vo väčšej 
vzdialenosti od mesta Nitra nemajú ani 50 %-ný podiel prisťahovaných z Nitry, teda pre 
imigrantov z Nitry sú málo atraktívne. Patria sem predovšetkým obce v okolí mesta Vráble 
(mapa č. 2). 
 
Mapa č. 2: Podiel imigrantov z města Nitra na celkovom pocte imigrantov jednotlivých  vidieckých sídel okresu 
Nitra v rokoch 1998 – 2006. 
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Záver 
 
Na základe predchádzajúcich analýz sme zistili, že mesto Nitra má suburbanizačné 

tendencie, ktoré sa prejavujú poklesom migračného prírastku a jeho prechodu do migračného 
úbytku na úkor vidieckych obcí v blízkom okolí mesta, v ktorých podiel imigrantov z mesta 
Nitra dosiahol viac ako 50 %. Patria sem obce priamo susediace s mestom a obce ležiace na 
hlavných dopravných ťahoch. . Na prisťahovanie obyvateľstva môže mať vplyv viacero 
faktorov. Ako príklad by sme mohli uviesť blízkosť mesta, cenu pozemkov, domov a bytov, 
individuálnu bytovú výstavbu, resp. výstavbu nájomných bytov, rekonštrukciu domov, 
atraktivitu vrchu Zobor a pod. Územia okolitých obcí sa stávajú novou rozvojovou oblasťou 
pre obyvateľstvo z mesta Nitra.  

 
Príspevok bol spracovaný v rámci projektu VEGA 1/0574/08 Zmeny využívania krajiny 
obvodu Nitry a perspektívy jeho rozvoja v kontexte vývoja spoločensko-ekonomických a 
prírodných podmienok. 
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SUBURBANISATION - TRANSFORMATION PROCESS OF URBANISATION 
FOR EXAMPLE ON NITRA CITY 

 
Summary 
 

For the town Nitra is typical the suburbanisation, because the suburban are of the town 
Nitra is forming near the town Nitra. To the suburban area come under the villages adjacent to 
town Nitra and situatet to north and nord-west from the city Nitra. They be situated between 
the town Nitra - Topolčany and Nitra – Hlohovec.  

 
Adresa: 
RNDr. Gabriela Czaková 
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 
E-mail: gczakova@ukf.sk 
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HODNOTY EMISIÍ OXIDU SIRIČITÉHO V OVZDUŠÍ 
NITRIANSKEHO KRAJA 

 
Melánia FESZTEROVÁ, Peter MAJLÁT 

 
 

Abstract 
The environmental protection and care is an obligation for us, for all society. The 
classification of local pollution is the main criterion of global and regional air pollution, the 
monitoring of changes in quality of air pollution concentrations in chosen regions. It is very 
important to monitore of pollutant concentrations, which quantities are growing up. 
We have evaluated the volume of polluting compounds emissions from 1990 to 2006 years 
according to status of emissions in the country. Nitra region has the best conditions for 
agricultural production in all Slovakia. It is important to watch the amount of emissions 
(sulphur dioxides) coming from stationary and mobile sources.  
Keywords: environmental protection and care, air, emissions, sulphur dioxides  

 
 

Úvod 
 

Kvalita ovzdušia významnou mierou ovplyvňuje stav životného prostredia, ľudské 
zdravie, ako aj jednotlivé ekosystémy. Je preto nevyhnutné neustále monitorovať stav 
vybraných znečisťujúcich látok v ovzduší. Rýchly rozvoj v oblasti ochrany ovzdušia 
v posledných rokoch je výsledkom nielen rastúceho znečistenia ovzdušia, ale aj zmien vo 
východzích podmienkach pre ochranu ovzdušia, diktovaných opätovným zhodnotením 
prístupov k využitiu palív a surovín a tiež rastom medzinárodnej spolupráce (Bretschneider, 
Kurfürst, 1987). 

Na Slovensku bol za podpory PHARE/AIR/30 v roku 1998 zahájený pilotný program 
Národný Emisný Informačný Systém (NEIS) vyvíjaný za podpory Ministerstva životného 
prostredia SR a Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Súčasťou projektu 
sú procedúry zberu údajov o emisiách, ich overovanie na obvodných úradoch životného 
prostredia, ako aj procedúry, zabezpečujúce import týchto údajov do centrálnej databázy a ich 
prezentáciu na centrálnej úrovni. Program NEIS je vyvinutý v súlade s legislatívou, platnou v 
SR, pričom sú v ňom akceptované najnovšie zmeny legislatívy ochrany ovzdušia realizované 
v súvislosti s implementáciou smerníc  EU (http://www.air.sk/projects/neis/s_neis. 

html, 2008). Od roku 1998 program NEIS zhromažďuje okrem iného všetky údaje 
o emisiách na celom území SR a zabezpečuje ich import a prezentáciu na centrálnej úrovni. 
Softvérový produkt NEIS je koncipovaný ako viacmodulový systém, ktorý plne zodpovedá 
požiadavkám súčasnej legislatívy. 

 
 
Znečisťujúce látky v ovzduší 

 
V zmysle zákona NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia je znečisťujúcou látkou 

akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má, 
alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie, okrem látok, 
ktorých uvádzanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom. Medzi základné 
a vybrané znečisťujúce látky zaraďujeme: oxidy síry (vyjadrené ako SO2), oxidy dusíka 
(vyjadrené ako NO2), tuhé znečisťujúce látky, CO, pachové látky, organické látky (celkový 
Corg.), dibenzodioxíny, dibenzofurány. Sú to znečisťujúce látky, ktorých hodnoty sa využívajú 
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Obrázok č. 1  Sledované územie 

Nitriansky kraj  

na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia (Príloha 1 k Vyhláške č. 706/2002 Z. z.). Pre 
vybrané znečisťujúce látky sa okrem limitných hodnôt a dlhodobých cieľov na ochranu 
zdravia ľudí určujú aj limitné hodnoty a dlhodobé ciele na ochranu ekosystémov a vegetácie. 

Oxidy síry (SOx) vytvárajú zložitú zmes znečisťujúcich látok. Medzi najvýznamnejších 
predstaviteľov zaraďujeme oxid siričitý (SO2) a oxid sírový (SO3). Oxid siričitý SO2 - vzniká 
pri spaľovaní fosílnych palív obsahujúcich síru, tavením nerastných surovín a pri iných 
procesoch. Patrí medzi základné látky, ktoré znečisťujú ovzdušie v prímestských oblastiach.  

Od roku 1989 vykazujú emisie oxidu siričitého klesajúcu tendenciu (Kolektív, 2006a). 
Tento stav bol dosiahnutý poklesom výroby, zmenou palivo energetickej základne v prospech 
ušľachtilejších typov palív, rozširovaním používania kvalitnejších odlučovacích technológií, 
zmenou emisných faktorov spôsobenou zlepšením techniky a technológie spaľovacích 
procesov a znížením spotreby tuhých palív, znížením spotreby a zmenou palív ako aj 
zohľadnením účinkov opatrení v hutníckom a metalurgickom priemysle 
(http://www.build.gov.sk/mvrrsr/source/document/001392.doc, 2008). 

 
 

Charakteristika Nitrianskeho kraja 
 

Územie Slovenska je pestrou množinou 
prírodných útvarov  s bohatou flórou a faunou. Treba 
však dodať, že na území Slovenska sa citeľne prejavili 
následky antropizácie prírodného prostredia 
s negatívnymi dopadmi na živú aj neživú prírodu 
(Demo, Bielek, Hronec, 1999; Dubcová, A a kol., 
2008). Najviac sa na znečistení prírodného prostredia 
podieľajú exhaláty unikajúce z komínov 
priemyselných závodov, ďalej sú to emisie vznikajúce 
v doprave a súvisiace s rýchlo rastúcim počtom 

automobilov a hustota osídlenia lokalizovaná do väčších a veľkých miest. Západná časť 
Slovenskej republiky je rozdelená do troch krajov: Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky. 
Nitriansky kraj sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Podľa 
územnosprávneho usporiadania sa člení na 7 okresov (Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, 
Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce), z ktorých najmenším okresom kraja je okres Šaľa (356 
km2). 

Z hľadiska hospodárskych charakteristík patrí Nitriansky kraj medzi 
poľnohospodársko – priemyselné typy. Dominantným miestom celého kraja je mesto Nitra. 
Skladba priemyselných odvetví je pestrá, medzi ťažiskové odvetvia kraja patrí potravinársky, 
chemický, elektrotechnický, strojársky, papierenský a kožiarenský priemysel. Nitra je 
súčasťou Ponitrianskeho oblasti, v ktorej sa nachádzajú viaceré stacionárne zdroje znečistenia 
ovzdušia, avšak k tým najvýznamnejším znečisťovateľom ovzdušia na základe ich podielu na 
emisiách znečisťujúcich látok (SO2, NO2) patria nasledovné: Duslo, a. s. Šaľa (Šaľa), Smurfit 
Kappa Štúrovo, a. s. (Nové Zámky), Icopal, a. s. Štúrovo (Nové Zámky), Slovenský 
plynárenský priemysel, a. s., Bratislava, závod Ivanka pri Nitre (Nitra) (Kolektív, 2005a; 
Kolektív, 2005b; Kolektív, 2006c). Chemický závod Duslo, a. s. Šaľa patrí medzi najväčšie 
závody Nitrianskeho kraja. Je výrobcom hnojív európskeho významu a globálnym 
dodávateľom gumárskych chemikálií. Spoločnosť okrem toho vyrába pesticídy, priemyselné 
trhaviny, polypropylénové vlákna a koncentráty pre vláknarske a plastikárske aplikácie. 
Nitriansky kraj je dobre prepojený cestnými komunikáciami medzi okresmi a aj 
medzinárodnými cestnými ťahmi, čo má tiež svoj podiel na kvalite ovzdušia. 
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Sledovanie znečisťujúcich látok v ovzduší 

 
Na sledovanie kvality ovzdušia je využívaná sieť oblastí riadenia kvality ovzdušia po 

celom území Slovenska. V súčasnosti na Slovensku bolo vyčlenených 8 zón a 2 aglomerácie, 
ktoré si vyžadujú osobitnú ochranu ovzdušia a 12 zaťažených území, kde sa tiež vyžadovala 
osobitná ochrana ovzdušia. Celkovo je na území Slovenska rozmiestnených 36 
monitorovacích staníc s monitorovacím programom na kontinuálny monitoring 
(http://www.shmu.sk/sk/?page=232, 2008). 

V Nitrianskom kraji sú tri monitorovacie stanice. K sieti meracích miest kontaminácie 
ovzdušia patrí pozaďová mestská monitorovacia stanica SHMÚ v Nitre na ulici Janka Kráľa, 
ktorá je v nadmorskej výške 142 m (zem. š. 48o18´, zem. dl. 18o 05´) 
(http://www.shmu.sk/File/jednotna_databaza_2001.pdf., 2008). Chemický závod Duslo, a. s 
Šaľa má umiestnenú stacionárnu meraciu stanicu v Trnovci nad Váhom (zem. š. 48o10´, zem. 
dl. 17 o53´) v nadmorskej výške 118,8 m n. m. Vlastníkom tretej monitorovacej stanice 
v Štúrove je Smurfit Kappa, a. s. Štúrovo. 

 
 

Vývoj emisií oxidu siričitého v Slovenskej republike 
 
Emisie oxidu siričitého v SR od roku 1990 do roku 2006 vykazujú klesajúcu tendenciu. 

V tomto období sa znížil oxid siričitý z 526 tisíc ton  na hodnotu 88 tisíc ton, čo predstavuje 
pokles o 83%. (Obrázok č. 2) Tento stav mohol byť ovplyvnený poklesom výroby, zmenou 
palivo energetickej základne a používaním kvalitnejších odlučovacích technológií. Pri 
porovnaní nameraných hodnôt môžeme konštatovať, že vypúšťané emisie zo stacionárnych 
zdrojov majú klesajúcu tendenciu. 

 
Obrázok č. 2: Vývoj emisií základných znečisťujúcich látok v SR v rokoch 1990 - 2006  

 
Zdroj: http://enviroportal.sk/pdf/spravy_zp/svk_96s_zloz.pdf, 2008; Kolektív, 2000; Kolektív, 2005a; Kolektív, 
2005b; Kolektív, 2006c; Klinda, Lieskovská, a kolektív, 2008. 
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Emisie SO2 zo stacionárnych zdrojov v Nitrianskom kraji
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Obrázok č. 3: Hodnoty emisií SO2 zo stacionárnych zdrojov v Nitrianskom kraji 

Zdroj: Kolektív, 2006a.  
 
 
 

 Množstvo vypúšťaný emisií SO2 z mobilných zdrojov je v intervale od 0,25 % do 
1,50% z hodnoty vypúšťaných emisií SO2 zo stacionárnych zdrojov.  

V Nitrianskom kraji emisie oxidu siričitého zo stacionárnych zdrojov boli v intervale 
hodnôt 6 766 ton (rok 1999) do 1 821 ton (rok 2006). Množstvo vypúšťaných emisií SO2 
z chemického závodu Duslo, a. s. Šaľa predstavuje 11 % (rok 1999) až 34 % (rok 2006) 
z celkového množstva vypúšťaných emisií v Nitrianskom kraji. (Obrázok č. 3) 

 
 
Záver 

 
Vývoj znečistenia ovzdušia v Nitrianskom kraji bol za sledované obdobie priaznivý. 

Podiel stacionárnych zdrojov napr. Duslo, a. s. Šaľa na množstve vypúšťaných znečisťujúcich 
látok je zásluhou environmentálneho programu zameraného na ochranu vybraných zložiek 
životného prostredia, zvýšením kvality odlučovacích zariadení ako aj zmenou palivovej 
základne znížený. Oproti predchádzajúcim rokom, kedy prevládalo znečistenie ovzdušia z 
lokálnej energetiky, priemyslu a vykurovania došlo k postupným zmenám (využívanie plynu 
v lokálnej energetike a vykurovaní, znižovanie emisií z priemyslu). Prejavilo sa to v poklese 
množstva vypúšťaných emisií vybraných znečisťujúcich látok (oxid siričitý, oxidy dusíka, 
sadze, popolček).  V súčasnej dobe narastá znečistenie z mobilných zdrojov, ktorých počet 
neustále rastie.  

Prijaté legislatívne opatrenia na ochranu ovzdušia sú založené nielen na emisných 
limitoch, kvótach ale aj iných opatreniach, ktoré viedli  k zlepšeniu kvality ovzdušia 
a zníženiu množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok. Zvyšovanie energetickej efektívnosti 
technologických procesov, zavádzanie kvalitných odlučovacích zariadení ako aj vplyv 
ekonomických opatrení viedli k celkovému poklesu množstva vypúšťaných emisií oxidu 
siričitého. V Nitrianskom kraji nedošlo k prekročeniu limitných hodnôt  u sledovaných 
znečisťujúcich látok.  
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Hlavným cieľom regionálnej politiky na Slovensku je vykonávanie stratégie 
regionálneho rozvoja za účelom dosiahnutia vyváženého hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
v jednotlivých regiónoch. Rozvoj slovenských regiónov je podmienený faktormi 
z vonkajšieho prostredia, ide o stav vybraných zložiek životného prostredia t. j. ovzdušia, 
vody, pôdy. Je preto nevyhnutné monitorovať stav ovzdušia, sledovať koncentrácie 
znečisťujúcich látok, ktoré ovplyvňujú jeho kvalitu a vplývajú tak aj na zdravie obyvateľstva. 
Cieľom je udržať kvalitu ovzdušia v miestach, kde je kvalita ovzdušia dobrá a v ostatných 
prípadoch zlepšiť kvalitu ovzdušia (Zákon NR SR č. 478/2002 Z. z., 2002).  
 
Príspevok vznikol s podporou grantov CGA VI/2/2007 a  CGA V/5/2007. 
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THE EMISSIONS AMOUNTS OF SULPHUR DIOXIDES  
IN THE AIR OF NITRA REGION 

 
Summary  
 

The air as one of the primary parts of the environment is very important natural source 
for the existence of life on Earth. It is the most endangered component of the environment. It 
relates with production, quick increase of energy, mining of raw materials, industrial 
activities, transport and requirement of growing population. The anthropisation has influenced 
in live and non-live nature in a negative way in Slovakia. The emissions coming from the 
factory chimneys together with the traffic emissions (related with increasing number of cars) 
and residential density has the most negative influence on the environment. The emissions are 
decreasing in the Slovak Republic from 1990. In this period sulphur dioxides were decreasing 
from 526 thousand tons to value 88 thousand tons, it is the decrease about 83 %.  

In the submitted work we present the status of emissions (sulphur dioxides) in Nitra 
region. We would like to present negative factors, which lower the quality of the air in this 
region. The air pollution in chosen towns Nitra and Šaľa is influenced not only by negative 
processes from industry, but also from other branches (traffic, energetic), which cause many 
changes in the chosen area. The emissions sulphur dioxides decreased from 6 766 tons (in 
1999 year) to 1 821 tons (in 2006 year) from stationary resources in Nitra region. This state 
could be influenced by the decrease of production, by the change of the fuel – energetic base 
and by using the superior separation equipments. 
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HODNOTENIE PRIAZNIVOSTI MIGRAČNÝCH ZÓN OBOJŽIVELNÍKOV  
VO VZŤAHU KU KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRE 

 
Katarína GERHÁTOVÁ 

 
Abstract 
The study was aimed to evaluate wetlands by evaluation of the favourableness migration zone 
of amphibians. The sites were located within the area of the town Nitra and in its 
surroundings. Totally 20 aquatic biotopes were explored. 9 amphibian species were 
registered in years 2006-2008. The composition of the landscape that surrounds the water 
biotopes is important because of occurrence of specific species. Biotope factors, particularly 
the availability of terrestrial refuges, were found to be especially important in determining the 
suitability of breeding sites for amphibians. Existence of small water reservoirs in 
agricultural landscape close to the city and their colonization by amphibians depend on the 
techniques of land land use. The wetlands close to the village Jelenec are surrounded by the 
favourable environment. 
Keywords: landscape structure, favourablennes, amphibians 

 
 

Úvod 
 
Krajinná štruktúra je zákonité priestorové rozloženie kvalitatívnych a kvantitatívnych 

javov a vlastností krajiny, ktoré sa spájajú do komplexných fyziognomicko- ekologických 
alebo funkčných celkov (Ružička, 2000). Vodné biotopy sú súčasťou druhotnej krajinnej 
štruktúry a podľa Ružičku (2000) patria do skupiny prvkov vodných plôch a tokov. 

Vodný biotop je pre potreby predkladanej práce chápaný v zmysle akejkoľvek vodnej 
plochy, nezávislej od veľkosti, pôvodu, dynamiky a štruktúry, ktorú využívajú (reprodukcia, 
lov potravy, zimovanie) obojživelníky.  

 
 
Charakteristika územia 

 
Mesto Nitra leží na západnom Slovensku, na rozhraní dvoch významných 

biogeografických regiónov Európy- alpínskeho a panónskeho. Okolie mesta je v prevažnej 
miere tvorené poľnohospodársky využívanou krajinou, ako aj pozmenenou lesnou 
a urbanizovanou krajinou (obr. č. 1). 
 
 
Metodika 

 
V záujmovom území intravilánu mesta Nitra a  jeho prevažne poľnohospodársky 

využívanom okolí, bolo vybraných 20 lokalít - monitorovacích plôch (označovaných MP1 až 
MP20). Väčšina monitorovacích plôch (18 MP) je charakteru trvalých vodných plôch a 2 
prechodného charakteru (v závislosti od ročného úhrnu zrážok množstva a celoročného 
dostatku vlahy). Pri príklade monitorovacej plochy je uvedená aj stručná charakteristika 
parametrov opisujúcich vlastnosti vodných ekosystémov a ich najbližšieho okolia (typ 
vodného biotopu, veľkosť a charakter vodnej plochy, jej zmeny počas roka, prevládajúci typ 
makrofytnej vegetácie, rastlinné druhy, miera urbanizácie, možnosť migrácie atď.) ako 
aj výskyt obojživelníkov v sledovanom období, prípadne údaje o jeho výskyte v minulosti. 
Vodný biotop bol zatriedený tiež podľa katalógu biotopov (Ružičková a kol., 1996). 
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Obrázok č. 1: Skúmané územie okolia Nitry s vyznačenými lokalitami 

 
(MP1- Park- Veľká Hangócka, 2- Park- Malá Hangócka, 3 Park- Sihoť, 4- Rolfesova baňa, 5- Zobor- jazierko, 6- 
Agrokomplex- rybárska reštaurácia, 7- Agrokomplex –rybárska bašta, 8- Agrokomplex –veľké jazero, 9- 
Agrokomplex –zadné jazero, 10-  Dobrotka- močariny, 11- Les Klokočová- jazierko, 12- Kolíňany, 13- Jelenec- 
Remitáž, 14- Jelenec- nádrž, 15- Malanta, 16- Čechynce, 17- Malý Cetín –mŕtve rameno I, 18- Malý Cetín –
mŕtve rameno II, 19- Veľký Cetín, 20- Jelšovce )  

 
Na hodnotenie biotických a abiotických charakteristík vodných biotopov mesta Nitry a 

okolia vo vzťahu k obojživelníkom bolo uskutočnené zmapovanie prvkov druhotnej krajinnej 
štruktúry (DKŠ) v okruhu okolia monitorovacích plôch o polomere 2,2 km (tj. plocha 15,19 
km2) od vodných plôch. Táto vzdialenosť predstavuje migračnú vzdialenosť hranicu rodu 
Bufo od vodných (reprodukčných) plôch, t. j. priemernú vzdialenosť možnej migrácie 
jedincov tohto rodu. U ostatných druhov obojživelníkov vyskytujúcich sa na našom území je 
migračná vzdialenosť táto hranica podstatne kratšia.  Okolité suchozemské biotopy slúžia pre 
rozptyl jednotlivých druhov obojživelníkov do okolia, v ktorom si hľadajú potravu, úkryty 
i partnerov na rozmnožovanie.  

Tvorba samostatných máp krajinnej štruktúry jednotlivých MP a ich štatistické analýzy 
sa realizovali v počítačovom prostredí geografických informačných systémov (GIS). Zo 
softvérových produktov sme použili desktop Arc View GIS 3.1 s nadstavbami. Na základe 
ortofotosnímok z rokov 2002-2003 bola vyhodnotená štruktúra skupín krajinných prvkov 
vodných plôch vo vzťahu k využívaniu krajiny a vytvorené mapky druhotnej krajinnej 
štruktúry (DKŠ) jednotlivých monitorovacích plôch. Pri návrhu legendy mapovacích 
jednotiek- prvkov DKŠ sme vychádzali zo skupín krajinných prvkov (Ružička, 2000), 
používaných v metodickej príručke k mapovaniu DKŠ (Pucherová a kol. 2007). 
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1. Skupina prvkov lesnej a nelesnej drevinovej vegetácie ako sú: potočné jelšiny, dubovo- 
hrabové lesy, monokultúry agátin, monokultúry cudzokrajných topoľov, krovinné 
vrbiny, kriačiny mezofilné, stromoradia ovocných drevín, malé skupiny stromov 
a solitéry mimo intravilánu 

2. Skupina prvkov trvalých trávnych porastov ako sú: vlhké lúky a pasienky na alúviách, 
polosuché a suché trávne porasty 

3. Skupina prvkov poľnohospodárskych kultúr ako sú: vysievané dočasné trávne porasty 
a viacročné krmoviny, veľkoblokové polia, úzkopásové polia mimo intravilánu, ovocné 
sady (monokultúrne), vinice, záhrady a záhradkárske kolónie ( mimo intravilánu), 
ruderálna vegetácia ( mimo intravilánu) 

4. Skupina prvkov podložia a substrátu ako sú: kameňolomy, štrkoviská, haldy, výsypky, 
nánosy, skládky mimo intravilánu, násypy dopravných línií 

5. Skupina prvkov vodných tokov a plôch 
6. Skupina prvkov sídiel a rekreačných priestorov ako sú: sídelné plochy (domy 

s prislúchajúcimi dvormi)- individuálna alebo komplexná bytová výstavba, sídelné 
plochy mimo intravilánu ( samostatné usadlosti), sady, záhrady, športové a rekreačné 
areály. Prvky sídelnej vegetácie (veľkoplošná- parky, maloplošná, líniová...) boli 
osobitne vyčlenené, vzhľadom na ich významnú úlohu pre úspešný rozptyl 
obojživelníkov do okolia vodných plôch 

7. Skupina technických prvkov ako sú: priemyselné výrobné areály, prevádzky a sklady, 
poľnohospodárske objekty, skládky 

8. Skupina prvkov dopravy ako sú: dopravné plochy a línie 
 
 
Príklad hodnotenia na jednej monitorovacej ploche 
 
MP5- vodná plocha na Zobore (cca 1431 m2), katastrálne územie Zobor, typ biotopu: 
zaplavený starý lom 
 

Jazierko vytvorené v starom opustenom lome (obr. č. 2). Zátočiny s miernym sklonom 
brehov, kde sa v jarnom období zhromažďujú žubrienky postupne prechádzajú do strmších 
a miestami i erodovaných brehov. Brehy sú porastené druhmi: Juncus articulatus, Eleocharis 
palustris, Bidens frondosa, Lycopus europaeus, Phragmites australis, Typha sp., Persicaria 
sp.,. V roku 1996 bol zaznamenaný výskyt druhov Bufo bufo, B. viridis, Rana arvalis, R. 
esculenta, v 2006 B. bufo, R. esculenta. V rokoch 2007-2008 bol zistený výskyt druhov: B. 
bufo, B. viridis, R. ridibunda, R.esculenta, R. temporaria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 2: Vodný biotop na MP5 (foto: Gerhátová, apríl 2008) 
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Tab. 1: Plošné zastúpenie SP DKŠ v migračnej zóne MP5 Zobor 
 
č. Skupiny prvkov druhotnej krajinnej štruktúry Plocha v ha Plocha v 

% 
PP 

1 skupina prvkov lesnej a nelesnej drevinovej 
vegetácie 

329 21 69 

2 skupina prvkov trvalých trávnych porastov 79 5 42 
3 skupina prvkov poľnohospodárskych kultúr 301 19 38 
4 skupina prvkov podložia a substrátu 9 1 13 
5 skupina prvkov vodných tokov a plôch 14 1 14 
6 skupina sídelných prvkov a rekreačných 

priestorov 
478 31 406 

 sídelná vegetácia 177 11 142 
7 skupina technických prvkov 83 5 27 
8 skupina prvkov dopravy 90 6 113 

Vysvetlivky: sp- skupín prvkov, pp- počet prvkov 
 
Vodný biotop na MP 5 má percentuálne najvyššie zastúpenie sídelných prvkov zo 

všetkých sledovaných MP. Až 31% (tab. č. 1, graf č. 1) celkovej plochy migračnej zóny tvorí 
individuálna bytová výstavba s malými prídomovými záhradkami, ktorá tvorí aj bližšie okolie 
minimálne 0,5 km miestami až 1 km od MP5. Dôležitý je aj vysoký podiel skupiny prvkov 
lesnej a nelesnej drevinovej vegetácie- 21% celkovej plochy nachádzajúci sa vo vzdialenosti 
cca 1km od MP5. Západným smerom od MP5  je väčšia koncentrácia prvkov 
poľnohospodárskych kultúr, ktoré celkovo tvoria 19% plochy migračnej zóny. Prvky dopravy 
tvoria 6% celkovej plochy, no v blízkosti  MP5 je ich intenzita využívania podstatne nižšia 
ako pri MP4.  

 
Graf č. 1: Percentuálne zastúpenie skupín prvkov DKŠ na MP5 

21%

5%

19%

1%

1%

31%

11%
5% 6%

skupina prvkov lesnej a nelesnej drevinovej vegetácie skupina prvkov trvalých trávnych porastov

skupina prvkov poľnohospodárskych kultúr skupina prvkov podložia a substrátu

skupina prvkov vodných tokov a plôch skupina sídelných prvkov a rekreačných priestorov

sídelná vegetácia skupina technických prvkov

skupina prvkov dopravy
 



GEO Information                                                                                                                                             5/2009 

 33

Výsledky  
 

V rámci migračných zón MP bolo rôzne plošné zastúpenie jednotlivých skupín prvkov 
DKŠ. V tab. 2 sú  farebne vyznačené najvyššie hodnoty percentuálneho zastúpenia prvkov v 
jednotlivých MP. 

 
Tab. č. 2 Percentuálne zastúpenie jednotlivých SP krajinnej štruktúry na jednotlivých MP 
 

MP 
SP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 5 4 7 5 21 3 3 3 3 18 29 15 78 65 11 4 3 3 4 9 
2 7 6 6 8 5 4 4 4 4 7 0 2 1 2 1 2 3 3 3 3 
3 17 22 16 11 19 41 44 38 55 46 64 69 17 25 81 88 85 84 79 74 
4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
5 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 2 2 2 
6 33 34 37 32 21 21 20 22 17 19 4 10 3 7 3 3 5 6 8 9 
68 20 18 17 24 11 16 15 18 11 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
7 6 6 7 8 5 8 7 7 4 2 2 2 0 0 2 1 1 1 2 1 
8 10 9 9 10 6 6 6 7 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Vysvetlivky: SP- skupiny prvkov krajinnej štruktúry (68-sídelná vegetácia), X- najvyššie plošné percentuálne 
zastúpenie skupiny prvkov  na  jednotlivých MP 

 
Na základe prevládajúcich skupín prvkov druhotnej krajinnej štruktúry sme začlenili 

MP do troch skupín (tab. 3): 
A- prevláda skupina prvkov poľnohospodárských kultúr- 13 plôch: MP 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 15,16, 17, 18, 19, 20 s priemerným výskytom 2,15 druhov obojživelníkov na lokalite, 
B- prevláda skupina sídelných prvkov a rekreačných priestorov- 5 plôch: MP 1, 2, 3, 4, 5 

s priemerným výskytom 3,5 druhov obojživelníkov na lokalite, 
C- prevláda skupina lesnej a nelesnej drevinovej vegetácie- 2 plochy: MP 13, 14 

s priemerným výskytom 3,5 druhov obojživelníkov na lokalite. 
 
 

Tab. č. 3 Zatriedenie MP do skupín podľa prevládajúcich skupín DKŠ 
 
Skupina podľa % 
zastúpenia MP Počet MP 

A 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 13 
B 1, 2, 3, 4, 5 5 
C 13, 14 2 

 
 
Priaznivosť prostredia vzhľadom na migračné, potravové a úkrytové podmienky boli 

jednotlivé skupiny prvkov krajinnej štruktúry zlúčené do troch kategórií (tab 4): 
P- priaznivé: prvky lesnej a nelesnej drevinovej vegetácie, prvky trvalých trávnych 

porastov prvky vodných tokov a plôch a prvok sídelná vegetácia 
M- menej priaznivé: prvky poľnohospodárskych kultúr, prvky podložia a substrátu 
N- nepriaznivé: sídelné prvky a rekreačne priestory, technické prvky a prvky dopravy. 
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Tab. č. 4 Priaznivosť prostredia- percentuálny podiel jednotlivých skupín prvkov DKŠ 
 

MP 
SP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 5 4 7 5 21 3 3 3 3 18 29 15 78 65 11 4 3 3 4 9 

2 7 6 6 8 5 4 4 4 4 7 0 2 1 2 1 2 3 3 3 3 

3 17 22 16 11 19 41 44 38 55 46 64 69 17 25 81 88 85 84 79 74 

4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

5 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 2 2 2 

6 33 34 37 32 21 21 20 22 17 19 4 10 3 7 3 3 5 6 8 9 

68 20 18 17 24 11 16 15 18 11 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

7 6 6 7 8 5 8 7 7 4 2 2 2 0 0 2 1 1 1 2 1 

8 10 9 9 10 6 6 6 7 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
Vysvetlivky x-menej priaznivé, x-priaznivé,  x-nepriaznivé 

 
 

Tab. č. 5 Percentuálny podiel rôznej priaznivosť(P) na jednotlivých MP 
 

P/ 
MP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P 34 29 31 39 38 24 23 26 19 29 29 18 79 67 13 7 7 8 9 14 
M 17 22 16 11 20 41 44 38 55 46 64 69 17 25 81 88 85 84 80 74 
N 49 49 53 50 32 35 33 36 26 25 7 13 4 8 6 5 7 8 11 12 

 
Priaznivosť prostredia vzhľadom na migračné, potravové a úkrytové podmienky boli 

jednotlivé skupiny prvkov krajinnej štruktúry zlúčené do troch kategórií: 
P- priaznivé: prvky lesnej a nelesnej drevinovej vegetácie, prvky trvalých trávnych 

porastov prvky vodných tokov a plôch a prvok sídelná vegetácia. Najvyšší podiel týchto 
prvkov mali 3 plochy: MP 5, 13, 14 s priemerným výskytom 3,66 druhov obojživelníkov na 
lokalite (tab.5, 6) 

M- menej priaznivé: prvky poľnohospodárskych kultúr, prvky podložia a substrátu. 
Najvyšší podiel týchto prvkov bolo na 13 plochách: MP 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 s priemerným výskytom 2,15 druhov obojživelníkov na lokalite 

N- nepriaznivé: sídelné prvky a rekreačné priestory, technické prvky a prvky dopravy. 
Najvyšší podiel týchto prvkov bol na 4 plochách: MP 1, 2, 3, 4 s priemerným výskytom 2,5 
druhov obojživelníkov na lokalite. 

 
Tab. č. 6 Zatriedenie MP do skupín podľa priaznivosti skupín DKŠ 
 
Skupina podľa % 
zastúpenia MP Počet MP 

P 5,13,14 3 
M 6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20 13 
N 1,2,3,4 4 
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Najvyšší podiel plochy priaznivých krajinných prvkov v migračnej zóne bol na 
monitorovacích plochách 13, 14 a 5, na ktorých bol zistený aj najvyšší počet druhov 
vyskytujúcich sa obojživelníkov. Najnižší priemerný výskyt druhov obojživelníkov na 
lokalitu bol na MP, kde prevládali menej priaznivé prvky (prvky poľnohospodárskych kultúr 
a prvky podložia a substrátu). 
 
Mapa. 1: Druhotná krajinná štruktúra s vyznačením MP5- vodná plocha na Zobore 
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Záver 
 

V záujmovom území je viditeľný nedostatok prirodzených vodných biotopov, vďaka 
intenzívnemu poľnohospodárskemu využitiu tejto oblasti a postupujúcej urbanizácii územia. 
Použité hodnotenie predstavuje jeden z prístupov zhodnotenia významu vodných biotopov pre 
výskyt obojživelníkov v krajine. 

 
Poďakovanie: Príspevok bol  realizovaný s finančnou podporou projektu  APVV-0240-07 
„Model reprezentatívnych geoekosystémov na regionálnej úrovni“. 
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EVALUATION OF THE FAVOURABLENESS MIGRATION ZONES 
OF AMPHIBIANS 

 
Summary 
 
Príspevok sa zaoberá hodnotením druhotnej krajinnej štruktúry migračných zón 
obojživelníkov. Migračná zóna je pre obojživelníkov priestor okolia vodných biotopov, 
v ktorých sa rozmnožujú. Tento priestor tvorí mozaika suchozemských biotopov slúžiacich 
pre rozptyl jednotlivých druhov obojživelníkov do okolia, za účelom hľadania potravy, 
úkrytov i partnerov na rozmnožovanie. Bolo vybratých 20 monitorovacích plôch, na ktorých 
bol zisťovaný výskyt obojživelníkov, t.j. bolo hodnotených 20 migračných zón. Na základe 
ortofotosnímok z rokov 2002-2003 bola vyhodnotená štruktúra skupín krajinných prvkov 
vodných plôch vo vzťahu k využívaniu krajiny a vytvorené mapky druhotnej krajinnej 
štruktúry (DKŠ) jednotlivých monitorovacích plôch. Pri návrhu legendy mapovacích 
jednotiek- prvkov DKŠ sme vychádzali  zo skupín krajinných prvkov (Ružička,2000), 
používaných v metodickej príručke k mapovaniu DKŠ (Pucherová, 2007). Najlepšie 
podmienky t.j. najväčšia plocha priaznivých krajinných prvkov v migračnej zóne, pre výskyt 
obojživelníkov boli na monitorovacích plochách 13, 14 a 5, na ktorých bol zistený aj najvyšší 
počet druhov vyskytujúcich sa obojživelníkov. 
  
Adresa: 
Mgr. Katarína Gerhátová, PhD.  
Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava, pobočka Nitra, Akademická 2, 949 01 Nitra,  
e-mail: katarina.gerhatova@savba.sk 
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 INVENTARIZÁCIA A MONITORING NELEGÁLNYCH SKLÁDOK  
V MESTSKEJ ČASTI VAJNORY 

 
Andrea GREBEČIOVÁ 

 
Abstract 
Illegally created depositions mostly by indifferent and irresponsible citizens are considered to 
be illegal waste dumps. The aim of this study is to penetrate to problems of existence of illegal 
waste dumps. The work is focused on localization and monitoring “black” dumps in 
Bratislava - Vajnory. We have evaluated 12 illegal waste dumps within a specified region. 
The work provides a general view concerning real situation related to illegal deposition. 
Keywords: illegal waste dumps, Waste, environment, Vajnory 
 
 
Úvod 

Odpad – vec, ktorú produkuje každý. Nie každý však vie, čo s ňou robiť, kam ju 
odovzdať, vyhodiť, či nevyhodiť. Nie vždy nájde odpad svoje pravé miesto. Tým, že sa 
nachádza na nelegálnych skládkach je problémom pre človeka, krajinu a všetky zložky 
životného prostredia. 

Nelegálne skládky majú v krajine už bohužiaľ svoje neodmysliteľné miesto a preto je 
nielen aktuálne, ale aj nutné zaoberať sa problematikou s nimi spojenou. Tak ako ich vplyvom 
na krajinu, tak aj ich samotným zakladaním, druhom odpadov na nich, monitorovaním a 
možnosťami ich riešenia – odstraňovania a predchádzania im. 

Len ťažko povedať kto je hlavným vinníkom, že odpad nachádzame aj na miestach, kde 
by ho asi len málokto hľadal. Musíme si však priznať, že takýto scenár nie je zriedkavý a je 
priam bez pochýb, že nelegálne skládky skôr alebo neskôr budú musieť byť riešené. 
 
 
Metodika 

  
Územie vybrané na sledovanie danej problematiky bolo volené z viacerých dôvodov 

a na základe rôznych kritérií. Jedným z nich je vhodná poloha ako modelové územie a to 
lokalizovaná v okrajovej časti Bratislavy – Vajnory, kde sa nachádza 12 nelegálnych skládok. 

Vyhľadávanie nelegálnych skládok bolo realizované cieleným preskúmaním územia po 
komunikáciách najčastejšie využívaných obyvateľmi. Takýchto komunikácií sa nachádza na 
území pomerne dosť, pretože cez okrajovú časť vedie viacero diaľničných obchvatov, ciest 
prvej a druhej triedy, ale taktiež sa rozrastá aj obytná časť územia.  

Po nájdení „čiernej“ skládky nasledovala fotodokumentácia, zakreslenie skládok do 
mapy a zaznačenie si jej všeobecných vlastností (druh odpadu na skládke, jej veľkosť 
a lokalizácia skládky). Názvy , ktoré pomenúvajú jednotlivé skládky, sú pomenované podľa 
pracovníkov miestneho úradu, ale aj podľa názvu, pod ktorými ich poznajú aj obyvatelia 
Vajnor.  

Základná charakteristika nelegálnych skládok je časť venovaná lokalizácii nelegálnych 
skládok, druhom odpadu na nich a ich výskyt v danej lokalite (či sa vyskytla skládka po 
prvýkrát alebo opakovane).  

V monitoringu nelegálnych skládok, podľa metodiky Rudolfa Pada sa venujeme 
časovému sledovaniu „čiernych“ skládok z hľadiska ich veľkosti, zabezpečenia proti vstupu, 
typu odpadu a jeho percentuálne zastúpenie. Pre jednotlivé sledované kritériá sme zvolili 
parametre: veľkosť skládky – merali sme krokovaním, zabezpečenie proti vstupu – tabuľa , 
oplotenie, zábrana alebo žiadne , pre typ odpadu na skládke a jeho percentuálne zastúpenie  - 
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boli vytýčené kategórie drevo, železný šrot, farebné kovy, plasty, textil, sklo, papier, 
akumulátory automobilov, ojazdené pneumatiky, záhradný odpad, komunálny odpad, 
stavebný materiál, elektronika a iné. Monitorovanie prebiehalo v mesiacoch máj 2007, 
november 2007, február 2008, máj 2008, august 2008, november 2008 a február 2009. Tento 
časový odstup bol volený kvôli nasledovným faktom: ročné obdobia, teda jarný, letný, 
jesenný a zimný aspekt, vegetačné obdobia a sezónne upratovania obce. 

 
 

Poloha a vymedzenie územia 
 

Z administratívneho hľadiska sa Vajnory nachádzajú v Bratislavskom samosprávnom 
kraji, ako súčasťou okresu Bratislava III. a mestská časť Bratislava – Vajnory, s rozlohou  
13,5 km2  a počtom obyvateľov 4 982 (k 31.12.2008). Mestá časť Vajnory susedí s mestskou 
časťou Bratislava - Rača, mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto, mestskou časťou 
Bratislava - Ružinov, s katastrom mesta Svätý Jur a katastrom obce Ivanka pri Dunaji.     

 
 

 Mapa č. 1: Vymedzenie územia mestskej časti Vajnory 
 

 
Upravila: Andrea Grebečiová, 2009 
     
 
Inventarizácia a základná charakteristika nelegálnych skládok 

  
Charakteristika „čiernych“ skládok je venovaná základnému popisu skládok z troch 

hlavných kritérií: 1. lokalizácia skládky, 2. prevládajúci druh odpadu vyskytujúci sa na 
skládke, 3. výskyt skládky v danej lokalite (či sa v danej lokalite  vyskytla po prvý krát alebo 
opakovane) a 4. odhadovaná veľkosť v m2.  
 
1. Názov skládky: Pod nadjazdom 

Charakteristika skládky: Skládka sa nachádza pod diaľničným obchvatom v smere na 
Pezinok. Skládka býva opakovane čistená, no napriek tomu je aj opakovane zakladaná. Jej 
čiastočnú reguláciu sa podarilo dosiahnuť prenajímaním pozemku súkromnej firme, ktorá ho 
nielen využíva, ale sa o plochu pozemku aj stará. Najčastejšie vyskytujúcim sa druhom 
odpadu je komunálny a stavebný odpad. Skládka zaberá okolo 100 m2. 
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Obr. č. 1:Nelegálna skládka Pod nadjazdom 
 

  
Autor: Štefan Križanovič, 2005 Upravila: Andrea Grebečiová, 2009 
 
2. Názov skládky: Jurská cesta 

Charakteristika skládky: Skládka sa nachádza v rekreačnej oblasti. Býva pravidelne 
odstraňovaná a znovu zakladaná. Odpad na skládke obsahuje najmä stavebný odpad, odpad 
z motorových olejov a mazív, ojazdené pneumatiky, elektronika a komunálny odpad. Skládka 
sa rozkladá približne na 130 m2. 
 
 
Obr. č. 2: Nelegálna skládka Jurská cesta 
 

  
Autor: Štefan Križanovič, 2005  Upravila: Andrea Grebečiová, 2009 
 
3. Názov skládky: Šprinzlov majer 

Charakteristika skládky: Skládka sa nachádza priamo v rekreačnom areáli rybníka, 
ktorý bol v minulosti aktívne využívaný pre oddych, letné a zimné športy. V priebehu 
niekoľkých rokov bolo okolie rybníka natoľko znečistené, že v súčasnosti slúži ako nelegálna 
skládka širokej verejnosti a o jej odstránenie nemá nikto z kompetentných záujem (majiteľ 
pozemku, úrady). Tým, že nebola skládka odstraňovaná, nedá sa povedať, že sa opätovne 
vyskytuje, ale že je trvalo zväčšovaná. Na skládke sa nachádza takmer každý druh odpadu, od 
komunálneho až po autobatérie. Jej veľkosť odhadujeme na viac ako 4 000 m2. 
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Obr. č. 3: Nelegálna skládka Šprinzlov majer 
 

  
 
Autor: Andrea Grebečiová, 2006  Upravila: Andrea Grebečiová, 2009 
 
 
4. Názov skládky: Pri železnici 

Charakteristika skládky: Skládka je medzi železničnou traťou a cestou ll. triedy. Odpad 
nachádzajúci sa na skládke tvorí hlavne stavebný, komunálny odpad z domácností 
z neďalekých ubytovní a odpad zo záhrad. Na tomto mieste sa skládka vyskytla po prvýkrát 
(v roku 2005), no nebola odstránená a tak sa priebežne zväčšuje. Jej veľkosť je okolo 80 m2. 
 
 
Obr. č. 4: Nelegálna skládka Pri železnici 
 

  
 
Autor: Andrea Grebečiová, 2006  Upravila: Andrea Grebečiová, 2009 
 
 
5. Názov skládky: Moravod 

Charakteristika skládky: Skládka sa nachádza pri vodnom kanáli (hranica medzi 
okresom Bratislava a okresom Senec) a diaľnici. Skládka sa danom mieste vyskytla po 
prvýkrát (v roku 2006) a prevládajúcim druhom odpadu na nej je komunálny odpad 
z domácností a stavebný odpad. Veľkosť skládky je približne 20 m2. 
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Obr. č. 5: Nelegálna skládka Moravod 
 

  
 
Autor: Andrea Grebečiová, 2006  Upravila: Andrea Grebečiová, 2009 
 
 
6. Názov skládky: Buzalkova 

Charakteristika skládky: Skládka sa nachádza priamo v obytnej časti Vajnor, nachádza 
sa na nej hlavne stavebný, komunálny a objemný odpad z domácností. Skládka sa na tomto 
mieste vyskytla po prvýkrát (v roku 2006). Jej veľkosť je okolo 25 m2. 
 
 
Obr. č. 6: Nelegálna skládka Buzalkova 
 

  
 
Autor: Andrea Grebečiová, 2006  Upravila: Andrea Grebečiová, 2009 
 
 
7. Názov skládky: Pri mlyne 

Charakteristika skládky: Skládka sa nachádza v okrajovej časti obytnej zóny v poli, kde 
bol vyvážaný komunálny odpad z domácností a odpad zo súkromných záhrad z okolitých 
rodinných domov. Skládka sa na tomto mieste vyskytla prvýkrát (v roku 2005). Skládka 
zaberá približne 30 m2. 
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Obr. č. 7: Nelegálna skládka Pri mlyne 
 

  
 
Autor: Andrea Grebečiová, 2006  Upravila: Andrea Grebečiová, 2009 
 
 
8. Názov skládky: Tomanova 

Charakteristika skládky: Skládka sa nachádza priamo v obytnej časti Vajnor, kde 
prebieha rekonštrukcia komunikácií. Na skládke sa nachádza komunálny odpad z domácností, 
stavebný odpad a objemný odpad z domácností. Skládka sa v tejto lokalite vyskytla po 
prvýkrát (v roku 2003). Skládka sa rozkladá približne na 25 m2. 
 
 
Obr. č. 8: Nelegálna skládka Tomanova 
 

  
 
Autor: Andrea Grebečiová, 2006  Upravila: Andrea Grebečiová, 2009 
 
 
9. Názov skládky: Pri kruhovom objazde 

Charakteristika skládky: Skládka sa nachádza v okrajovej oblasti mestskej časti Vajnory  
pri kruhovom objazde a zástavbe rodinných domov. Na skládke sa nachádza hlavne záhradný 
odpad, komunálny odpad z domácností a stavebný odpad. Skládka sa v tejto lokalite vyskytla 
po prvýkrát (v roku 2008). Jej veľkosť je približne 40 m2. 
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Obr. č. 9: Nelegálna skládka Pri kruhovom objazde 
 

  
 
Autor: Andrea Grebečiová, 2009  Upravila: Andrea Grebečiová, 2009 
 
 
10. Názov skládky: Vajnorské jazerá - Báger 

Charakteristika skládky: Skládka sa nachádza rekreačnej oblasti Vajnorských jazier. 
V tejto rámci tejto lokality sa nachádza aj záhradkárska oblasť, z ktorej pochádza väčšina 
odpadov. Na skládke sa nachádza záhradný odpad, komunálny odpad z rekreačných chatiek 
a stavebný odpad. Skládka sa v tejto lokalite vyskytuje pravidelne v zimných mesiacoch 
vzhľadom k tomu, že len počas letných mesiacov, teda hlavnej rekreačnej sezóny, sa 
pristavujú kontajnery na separovaný zber a igelitové vrecia pozdĺž pláže. Skládka sa nachádza 
hlavne v okolí brehov jazier, ktoré sú pred letnou sezónou čistené, čím sa rozsiahla skládka 
odstráni. Skládka zaberá približne 50 m2.  
 
 
Obr. č. 10: Nelegálna skládka Vajnorská jazerá – Báger 
 

  
 
Autor: Andrea Grebečiová, 2009 Upravila: Andrea Grebečiová, 2009 
 
 
11. Názov skládky: Vinohrady 

Charakteristika skládky: Skládka sa nachádza medzi vstupom do vinohradníckej oblasti 
a cestou I. triedy hlavného ťahu do Bratislavy z Pezinka. Na skládke sa nachádza komunálny 
odpad z domácností, stavebný odpad a objemný odpad z domácností. Skládka sa v tejto 
lokalite vyskytla už niekoľko krát. Čiastočnú reguláciu nelegálneho skládkovania odpadov sa 



GEO Information                                                                                                                                             5/2009 

 44

na istý čas podarilo obmedziť uzatváraním vinohradov v nočných hodinách a strážením 
dobrovoľníkmi pri rozmáhajúcich sa vykrádaniach chatiek. Táto činnosť však bola 
pozastavená a tým sa opäť začala aj skládka zväčšovať. Skládka zaberá územie o rozlohe 
približne 30 m2.  
 
 
Obr. č. 11: Nelegálna skládka Vinohrady 
 

  
 
Autor: Andrea Grebečiová, 2009 Upravila: Andrea Grebečiová, 2009 
 
 
12. Názov skládky: Pri kríži 

Charakteristika skládky: Skládka sa nachádza priamo v obytnej časti Vajnor pri 
zástavke mestskej hromadnej dopravy. Na skládke sa nachádza stavebný odpad a objemný 
odpad z domácností. Skládka sa v tejto lokalite vyskytla po prvýkrát (v roku 2009). Jej 
veľkosť je približne 10 m2. 
 
 
Obr. č. 12: Nelegálna skládka Pri kríži 
 

  
 
Autor: Andrea Grebečiová, 2009  Upravila: Andrea Grebečiová, 2009 
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Mapa č. 2:Lokalizácia nelegálnych skládok v mestskej časti Vajnory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upravila: Andrea Grebečiová, 2009 
 
 
 
Monitoring nelegálnych skládok 
 
 Hlavnými kritériami pri monitorovaní je časové hľadisko, veľkosť skládky, 
zabezpečenie proti vstupu, typ odpadu ne skládke, jeho zastúpenie a vegetácia skládky. 
Jednotlivé nelegálne skládky sú taktiež komplexne hodnotené v rámci celého časového 
obdobia. Metodika monitorovania bola volená na základe modelu navrhnutého Rudolfom 
Padom. 
Monitoring nelegálnej skládky Pod nadjazdom v rokoch 2007 - 2009 
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Tabuľka č. 1: Vyhodnotenie monitorovania nelegálnej skládky Pod nadjazdom 
 

Miesiac 
Veľkosť 
skládky 

(m2) 

Zabezpečenie 
skládky proti 

vstupu 

Typ odpadu na skládke a jeho 
percentuálne zastúpenie 

máj 2007 110 

tabuľa 
upozorňujúca na 
zákaz sypania 
smetí 

železný šrot 5%, plasty 20 %, textil 10 
%, ojazdené pneumatiky 10 %, 
záhradný odpad 5 %, odpad z 
domácností 40 %, stavebný materiál 5 
%, iné 5 % 

november 
2007 70 

tabuľa 
upozorňujúca na 
zákaz sypania 
smetí 

železný šrot 5 %, plasty 5 %, textil 5 
%, papier 5 %, záhradný odpad 5 %, 
odpad z domácností 5 %, stavebný 
materiál 65 %, iné 5 % 

február 2008 70 

tabule 
upozorňujúce na 
zákaz sypania 
smetí 

železný šrot 5 %, plasty 5 %, záhradný 
odpad 5 %, odpad z domácností 10 %, 
stavebný materiál 70 %, iné 5 % 

máj 2008 80 

tabule 
upozorňujúce na 
zákaz sypania 
smetí 

drevo 5 %, železný šrot 5 %, plasty 5 
%, ojazdené pneumatiky 5 %, 
záhradný odpad 20 %, odpad z 
domácností 5 %, stavebný materiál 50 
%, iné 5 % 

august 2008 90 

tabule 
upozorňujúce na 
zákaz sypania 
smetí 

drevo 5 %, železný šrot 5 %, plasty 5 
%, textil 5 %, ojazdené pneumatiky 5 
%, záhradný odpad 15 %, odpad z 
domácností 10 %, stavebný materiál 
45 %, iné 5 % 

november 
2008 90 

tabule 
upozorňujúce na 
zákaz sypania 
smetí 

drevo 5 %, železný šrot 5 %, plasty 5 
%, textil 5 %, ojazdené pneumatiky 5 
%, záhradný odpad 15 %, odpad z 
domácností 10 %, stavebný materiál 
45 %, iné 5 % 

február 2009 100 

tabule 
upozorňujúce na 
zákaz sypania 
smetí 

drevo 5 %, železný šrot 5 %, plasty 5 
%, textil 5 %, ojazdené pneumatiky 10 
%, záhradný odpad 15 %, odpad z 
domácností  
10 %, stavebný materiál 40 %, iné 5 %

 
Celkové zhodnotenie monitoringu nelegálnej skládky Pod nadjazdom v rokoch 2007 – 2009 
 

Na základe časového monitoringu hodnotíme veľkosť skládky, ako vzrastajúcu. Skládka 
bola počas prvého monitorovania v máji 2007 čiastočne odstránená, no už pri jej opakovanom 
navštívení v novembri 2007 bolo zrejmé, že skládka sa opäť zväčšuje. Aj keď sa v istom 
období darilo nelegálnu skládku čiastočne regulovať prenájmom pozemku, po skončení tohto 
nájmu sa opäť zväčšovala. Za hlavný dôvod jej existencie a nárastu veľkosti považujeme 
blízkosť pomerne využívanej komunikácie pre motorové vozidlá a minimálnu frekvenciu 
náhodných chodcov. Druhové zloženie odpadu je dlhodobo rovnaké s prevládajúcim 
stavebným odpadom. Domnievame sa, že ani umiestnenie výstražných tabúľ v tejto lokalite 
nenapomohlo k regulácii skládky. 
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Monitoring nelegálnej skládky Jurská cesta v rokoch 2007 - 2009 
 
Tabuľka č. 2: Vyhodnotenie monitorovania nelegálnej skládky Jurská cesta 

Miesiac 
Veľkosť 
skládky 

(m2) 

Zabezpečenie 
skládky proti 

vstupu 

Typ odpadu na skládke a jeho 
percentuálne zastúpenie 

máj 2007 90 

závora zamedzujúca 
vstup k objektu 
z cesty I. triedy 
v smere z Bratislavy 
do Pezinka 

plasty 10 %, papier 5 %, ojazdené 
pneumatiky 15 %, záhradný odpad 5 %, 
odpad z domácností 30 %, stavebný 
materiál 
30 %, iné 5 % 

november 2007 100 

betónové tvárnice 
zamedzujúce vstup 
k objektu z cesty I. 
triedy v smere 
z Bratislavy do 
Pezinka 

plasty 5 %, ojazdené pneumatiky 20 %, 
odpad z domácností 35 %, stavebný 
materiál 35 %, iné 5 % 

február 2008 120 žiadne 
plasty 5 %, ojazdené pneumatiky 15 %, 
odpad z domácností 35 %, stavebný 
materiál 35 %, elektronika 5 %, iné 5 % 

máj 2008 140 žiadne 

plasty 5 %, textil 5 %, ojazdené 
pneumatiky 10%, odpad z domácností 30 
%, stavebný materiál 40 %, elektronika 5 
%, iné 5 % 

august 2008 150 žiadne 
plasty 5 %, ojazdené pneumatiky 15 %, 
odpad z domácností 30 %, stavebný 
materiál 30 %, elektronika 10 %, iné 10 %

november 2008 150 žiadne 
plasty 5 %, ojazdené pneumatiky 15 %, 
odpad z domácností 30 %, stavebný 
materiál 30 %, elektronika 10 %, iné 10 %

február 2009 170 žiadne 

plasty 5 %, textil 5 %, ojazdené 
pneumatiky 10 %, záhradný odpad 5 %, 
odpad z domácností 30 %, stavebný 
materiál 
30 %, elektronika 10 %, iné 5 % 

 
Celkové zhodnotenie monitoringu nelegálnej skládky Jurská cesta v rokoch 2007 – 2009 
 

Skládka na Jurskej ceste je dlhodobým problémom mestskej časti Vajnory. Tým, že sa 
nachádza v rekreačnej oblasti vhodnej hlavne na letné športy má v zimných mesiacoch 
tendenciu vzrastať, alebo znovu sa vytvoriť ak bola odstránená. Lokalita, v ktorej sa skládka 
vyskytuje je trasa k Národnej prírodnej rezervácii Šúr a taktiež je plánovaná ako napájač na 
Malokarpatskú cyklotrasu. Situáciu sa podarilo čiastočne zlepšiť uzavretím cesty pre 
motorové vozidlá, no vzhľadom na priľahlé súkromné pozemky bol tento zákaz zrušený. 
Z druhej strany skládky vedie hlavná cesta z Bratislavy do Pezinka, po ktorej bolo možné 
dostať sa až priamo na skládku. Aby sa tomu zamedzilo umiestnila sa ku vstupu závora, po jej 
poškodení betónové tvárnice, ktoré však boli tiež odstránené. V rámci nepriaznivých vplyvov 
na životné prostredie a rekreáciu znižuje nelegálna skládka krajinotvornú hodnotu oblasti. 
Začiatkom roku 2007 bola skládka čiastočne odstránená, no už v rámci prvého monitoringu 
sme zaznamenali jej opätovný nárast. Najväčšie percentuálne zastúpenie má na skládke 
komunálny a stavebný odpad. Jej veľkosť sa neustále zväčšuje a stala sa domovom pre 
bezdomovcov.  
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 Monitoring nelegálnej skládky Šprinzlov majer v rokoch 2007 - 2009 
 
Tabuľka č. 3: Vyhodnotenie monitorovania nelegálnej skládky Šprinzlov majer 
 

Miesiac 
Veľkosť 
skládky 

(m2) 

Zabezpečenie 
skládky proti 

vstupu 

Typ odpadu na skládke a jeho 
percentuálne zastúpenie 

máj 2007 4 000 

závora zamedzujúca 
vstup do areálu 
Šprinzlovho majera 
s označením zákazu 
vjazdu 

železný šrot 10 %, plasty 10 %, textil 5 %, 
akumulátory automobilov 5 %, ojazdené 
pneumatiky 30 %, záhradný odpad 
10 %, odpad z domácností 15 %, stavebný 
materiál 10 %, iné 5 % 

november 2007 4 000 

závora zamedzujúca 
vstup do areálu 
Šprinzlovho majera 
s označením zákazu 
vjazdu 

železný šrot 10 %, plasty 5 %, textil 5 %, 
akumulátory automobilov 5 %, ojazdené 
pneumatiky 35 %, záhradný odpad 
10 %, odpad z domácností 15 %, stavebný 
materiál 10 %, iné 5 % 

február 2008 4 100 

závora zamedzujúca 
vstup do areálu 
Šprinzlovho majera 
s označením zákazu 
vjazdu 

drevo 10 %, železný šrot 10 %, plasty 15 
%, ojazdené pneumatiky 30 %, záhradný 
odpad   5 %, odpad z domácností 15 %, 
stavebný materiál 10 %, iné 5 % 

máj 2008 4 000 

závora zamedzujúca 
vstup do areálu 
Šprinzlovho majera 
s označením zákazu 
vjazdu 

drevo 10 %, železný šrot 10 %, plasty 10 
%, ojazdené pneumatiky 35 %, záhradný 
odpad   5 %, odpad z domácností 20 %, 
stavebný materiál 5 %, iné 5 % 

august 2008 4 000 

závora zamedzujúca 
vstup do areálu 
Šprinzlovho majera 
s označením zákazu 
vjazdu 

drevo 10 %, železný šrot 10 %, plasty 10 
%, ojazdené pneumatiky 35 %, záhradný 
odpad   5 %, odpad z domácností 20 %, 
stavebný materiál 5 %, iné 5 % 

november 2008 4 100 

závora zamedzujúca 
vstup do areálu 
Šprinzlovho majera 
s označením zákazu 
vjazdu 

drevo 5 %, železný šrot 5 %, plasty 15 %, 
ojazdené pneumatiky 35 %, záhradný 
odpad   5 %, odpad z domácností 20 %, 
stavebný materiál 5 %, iné 10 % 

február 2009 4 100 

závora zamedzujúca 
vstup do areálu 
Šprinzlovho majera 
s označením zákazu 
vjazdu 

drevo 5 %, železný šrot 5 %, plasty 10 %, 
ojazdené pneumatiky 35 %, záhradný 
odpad   5 %, odpad z domácností 25 %, 
stavebný materiál 5 %, iné 10 % 

 
Celkové zhodnotenie monitoringu nelegálnej skládky Šprinzlov majer v rokoch   2007 – 2009 
 

Po monitoringu v regionálnom biocentre a rekreačnej oblasti Šprinzlov majer môžeme 
hovoriť o tejto oblasti ako o území veľmi narušenom nelegálnou skládkou. V rámci celého 
Šprinzlovho majera nebolo možné rozoznať začiatok a koniec viacerých skládok, preto sme sa 
rozhodli brať celé územie ako jednu rozptýlenú nelegálnu skládku. Jej veľkosť a množstvo 
odpadu pribúdalo pri každom monitorovanom období. Sústava rybníkov je využívaná na 
rybárčenie a „opekačky“, čomu pripisujeme nemalý podiel pribúdania odpadov. Najväčšie 
zastúpenie odpadu tvoria ojazdené pneumatiky, čo je dosť paradoxné vzhľadom k tomu, že asi 
o 500 m ďalej sa nachádza zberný dvor zameraný práve na zber ojazdených pneumatík. 
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Druhú najčastejšou zložkou na nelegálnej skládke tvorí komunálny odpad, čo môže byť 
spôsobené blízkosťou veľkokapacitných ubytovní. Reguláciu skládky sa nepodarilo dosiahnuť 
ani umiestnením rampy a značky zákazu vjazdu pri odbočke na Šprinzlov majer. 
 
 
Monitoring nelegálnej skládky Pri železnici v rokoch 2007 - 2009  
 
Tabuľka č. 4: Vyhodnotenie monitorovania nelegálnej skládky Pri železnici 
 

Miesiac 
Veľkosť 
skládky 

(m2) 

Zabezpečenie 
skládky proti 

vstupu 

Typ odpadu na skládke a jeho 
percentuálne zastúpenie 

máj 2007 40 žiadne záhradný odpad 45 %, stavebný materiál 
40 %, odpad z domácností 5 %, iné 10 % 

november 2007 40 žiadne 
plasty 5 %, záhradný odpad 50 %, odpad 
z domácností 10 %, stavebný materiál 30 
%, iné 5 % 

február 2008 60 žiadne 

plasty 10 %, textil 15 %, papier 5 %, 
ojazdené pneumatiky 5 %, záhradný 
odpad 20 %, odpad z domácností 25 %, 
stavebný materiál 15 %, iné 5 % 

máj 2008 65 žiadne 

plasty 10 %, textil 15 %, papier 5 %, 
ojazdené pneumatiky 10 %, záhradný 
odpad 20 %, odpad z domácností 20 %, 
stavebný materiál 15 %, iné 5 % 

august 2008 75 žiadne 

plasty 10 %, textil 10 %, papier 5 %, 
ojazdené pneumatiky 10 %, záhradný 
odpad 20 %, odpad z domácností 20 %, 
stavebný materiál 15 %, iné 10 % 

november 2008 75 žiadne 

plasty 10 %, textil 5 %, papier 5 %, 
ojazdené pneumatiky 10 %, záhradný 
odpad 20 %, odpad z domácností 25 %, 
stavebný materiál 15 %, iné 10 % 

február 2009 80 žiadne 

plasty 10 %, textil 10 %, papier 5 %, 
ojazdené pneumatiky 10 %, záhradný 
odpad 20 %, odpad z domácností 20 %, 
stavebný materiál 15 %, elektronika 5 %, 
iné 5 % 

 
 
Celkové zhodnotenie monitoringu nelegálnej skládky Pri železnici v rokoch 2007 – 2009 
 
Na základe časového monitoringu hodnotíme skládku ako zväčšujúcu sa. Počas prvého 
monitorovania bola lokalizovaná v najbližšom okolí železnice a prevládal na nej záhradný 
a stavebný odpad. Postupom času sa „čierna“ skládka značne rozširovala a zväčšovala. 
V zložení odpadu začal prevažovať komunálny odpad z domácností a ojazdené pneumatiky. 
Za najväčší problém vzniku tejto nelegálnej skládky považujeme nepoužívanie tejto lokality 
na žiadne účely, no zároveň jej dobrú dostupnosť. 
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Monitoring nelegálnej skládky Moravod v rokoch 2007 - 2008 
 
Tabuľka č. 5: Vyhodnotenie monitorovania nelegálnej skládky Moravod 
 

Miesiac 
Veľkosť 
skládky 

(m2) 

Zabezpečenie 
skládky proti 

vstupu 

Typ odpadu na skládke a jeho 
percentuálne zastúpenie 

máj 2007 20 žiadne 
plasty 5 %, textil 5 %, záhradný odpad 20 
%, stavebný materiál 35%, odpad z 
domácností 25 %, iné 10 % 

november 2007 20 žiadne 
plasty 5 %, textil 5 %, záhradný odpad 10 
%, stavebný materiál 35%, odpad z 
domácností 35 %, iné 10 % 

február 2008 20 žiadne 
plasty 5 %, textil 5 %, záhradný odpad 20 
%, stavebný materiál 35%, odpad z 
domácností 25 %, iné 10 % 

 
Celkové zhodnotenie monitoringu nelegálnej skládky Moravod v rokoch 2007 – 2008 
 

Z časového hľadiska považujeme nelegálnu skládku za relatívne nemennú. Prevažoval 
na nej záhradný, komunálny a stavebný odpad. Jej vznik vidíme ako jednorazový, vzhľadom 
ku zlému prístupu do tejto lokality. Nelegálna skládka bola v polovicu roka 2008 odstránená 
na náklady majiteľa pozemku, teda Poľnohospodárskeho družstva vo Vajnoroch a odvtedy sa 
opätovne neobjavila. 
 
 
Monitoring nelegálnej skládky Buzalkova v rokoch 2007 - 2009 
 
Tabuľka č. 6: Vyhodnotenie monitorovania nelegálnej skládky Buzalkova 
 

Miesiac 
Veľkosť 
skládky 

(m2) 

Zabezpečenie 
skládky proti 

vstupu 

Typ odpadu na skládke a jeho 
percentuálne zastúpenie 

máj 2007 20 žiadne záhradný odpad 20 %, stavebný materiál  
70 %, odpad z domácností 5 %, iné 5 % 

november 2007 25 žiadne záhradný odpad 30 %, stavebný materiál  
60 %, odpad z domácností 5 %, iné 5 % 

február 2008 30 žiadne 
záhradný odpad 30 %, odpad z 
domácností   10 %, stavebný materiál 50 
%, iné 10 % 

máj 2008 25 žiadne 
záhradný odpad 20 %, odpad z 
domácností   10 %, stavebný materiál 65 
%, iné 5 % 

august 2008 25 žiadne 
záhradný odpad 40 %, odpad z 
domácností   10 %, stavebný materiál 40 
%, iné 10 % 

november 2008 25 žiadne 
záhradný odpad 30 %, odpad z 
domácností   10 %, stavebný materiál 50 
%, iné 10 % 

február 2009 30 žiadne 
záhradný odpad 40 %, odpad z 
domácností   10 %, stavebný materiál 40 
%, elektronika     5 %, iné 5 % 
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Celkové zhodnotenie monitoringu nelegálnej skládky Buzalkova v rokoch 2007 – 2009 
 

Vzhľadom ku dlhodobejšiemu časovému monitoringu považujeme veľkosť nelegálnej 
skládky a druhu odpadu na nej za relatívne nemennú. Prevládajúcim druhom odpadu na 
skládke bol väčšinou stavebný materiál a záhradný odpad. Toto druhové zloženie odpadu 
pripisujeme hlavne blízkym záhradám a viacerým výstavbám v okolí.  
 
 
Monitoring nelegálnej skládky Pri mlyne v rokoch 2007 - 2009 
 
Tabuľka č. 7: Vyhodnotenie monitorovania nelegálnej skládky Pri mlyne 
 

Miesiac 
Veľkosť 
skládky 

(m2) 

Zabezpečenie 
skládky proti 

vstupu 

Typ odpadu na skládke a jeho 
percentuálne zastúpenie 

máj 2007 25 žiadne 
textil 5 %, záhradný odpad 70 %, odpad z 
domácností 10 %, stavebný materiál 5 %, 
iné 10 % 

november 2007 20 žiadne 
záhradný odpad 75 %, odpad z 
domácností   10 %, stavebný materiál 5 
%, iné 10 % 

február 2008 30 žiadne 
záhradný odpad 70 %, odpad z 
domácností   10 %, stavebný materiál 10 
%, iné 10 % 

máj 2008 30 žiadne 
záhradný odpad 70 %, odpad z 
domácností   15 %, stavebný materiál 10 
%, iné 5 % 

august 2008 30 žiadne 
záhradný odpad 70 %, odpad z 
domácností   15 %, stavebný materiál 10 
%, iné 5 % 

november 2008 30 žiadne 
záhradný odpad 75 %, odpad z 
domácností     5 %, stavebný materiál 10 
%, iné 10 % 

február 2009 35 žiadne 
železný šrot 5 %, záhradný odpad 70 %, 
odpad z domácností 10 %, stavebný 
materiál 10 %, iné 5 % 

 
 
Celkové zhodnotenie monitoringu nelegálnej skládky Pri mlyne v rokoch 2007 – 2009 
 

Druhové zloženie odpadov na nelegálnej skládke Pri mlyne predstavuje typický príklad 
skládkovania v blízkosti obytnej zóny s rozsiahlymi záhradami. Našli sme tu predovšetkým 
odpad zo záhrad, ktorý pribúdal vo vegetačnom období a naopak, počas zimných mesiacov 
bol zaznamenaný vzrast komunálnych odpadov z domácností.  
 
 
 
 
 
 
 
 



GEO Information                                                                                                                                             5/2009 

 52

Monitoring nelegálnej skládky Tomanova v rokoch 2007 - 2009  
 
Tabuľka č. 8: Vyhodnotenie monitorovania nelegálnej skládky Tomanova 
 

Miesiac 
Veľkosť 
skládky 

(m2) 

Zabezpečenie 
skládky proti vstupu 

Typ odpadu na skládke a jeho 
percentuálne zastúpenie 

máj 2007 25 

žiadne (čiastočné 
obmedzenie prístupu 
pre motorové vozidlá 
uzavretím komunikácie 
z jedného smeru) 

plasty 50 %, textil 15 %, záhradný odpad  
10 %, stavebný materiál 10 %, iné 15 % 

november 2007 34 

žiadne (čiastočné 
obmedzenie prístupu 
pre motorové vozidlá 
uzavretím komunikácie 
z jedného smeru) 

plasty 35 %, textil 15 %, záhradný odpad  
35 %, stavebný materiál 10 %, iné 5 % 

február 2008 30 

žiadne (čiastočné 
obmedzenie prístupu 
pre motorové vozidlá 
uzavretím komunikácie 
z jedného smeru) 

plasty 40 %, textil 15 %, záhradný odpad  
15 %, stavebný materiál 25 %, iné 5 % 

máj 2008 30 

žiadne (čiastočné 
obmedzenie prístupu 
pre motorové vozidlá 
uzavretím komunikácie 
z jedného smeru) 

plasty 40 %, textil 15 %, záhradný odpad  
15 %, stavebný materiál 25 %, iné 5 % 

august 2008 30 

žiadne (čiastočné 
obmedzenie prístupu 
pre motorové vozidlá 
uzavretím komunikácie 
z jedného smeru) 

plasty 30 %, textil 15 %, ojazdené 
pneumatiky 20 %, záhradný odpad 10 
%, stavebný materiál 20 %, iné 5 % 

november 2008 34 žiadne plasty 30 %, textil 15 %, záhradný odpad  
15 %, stavebný materiál 30 %, iné 10 % 

február 2009 40 

žiadne (čiastočné 
obmedzenie prístupu 
pre motorové vozidlá 
uzavretím komunikácie 
z jedného smeru) 

železný šrot 5 %, plasty 25 %, textil 20 
%, záhradný odpad 25 %, odpad z 
domácností  5 %, stavebný materiál 15 
%, iné 5 % 

 
Celkové zhodnotenie monitoringu nelegálnej skládky Tomanova v rokoch 2007 – 2009 
 

Z hľadiska dlhodobejšieho časového monitoringu by sme mohli skládku zhodnotiť ako 
relatívne nemennú. Veľkosť a typové zloženie odpadu je závislé hlavne od ročných období. 
V období od jari do jesene sa skládka zväčšuje najmä o záhradný odpad, čo je spôsobené 
sezónnymi prácami v záhradách počas vegetačného obdobia. Naopak, v obdobiach zberu 
objemných odpadov zabezpečovaných obcou, sa skládka zmenšuje. Ďalej by sme mohli 
skonštatovať skutočnosť, že počas čiastočného uzavretia komunikácie, bola veľkosť skládky 
menšia ako po odstránení bariéry zabraňujúce voľnému prejazdu motorových vozidiel.  
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Monitoring nelegálnej skládky Pri kruhovom objazde v rokoch 2008 - 2009 
 
Tabuľka č. 9: Vyhodnotenie monitorovania nelegálnej skládky Pri kruhovom objazde 
 

Miesiac 
Veľkosť 
skládky 

(m2) 

Zabezpečenie 
skládky proti 

vstupu 

Typ odpadu na skládke a jeho 
percentuálne zastúpenie 

máj 2008 25 žiadne  
záhradný odpad 40 %, odpad z 
domácností 15 %, stavebný materiál 40 
%, iné 5 % 

august 2008 40 žiadne 
plasty 5 %, záhradný odpad 40 %, odpad 
z domácností 10 %, stavebný materiál 40 
%, iné 5 % 

november 2008 40 žiadne 
plasty 5 %, záhradný odpad 50 %, odpad 
z domácností 10 %, stavebný materiál 30 
%, iné 5 % 

február 2009 45 žiadne  
plasty 5 %, záhradný odpad 45 %, odpad 
z domácností 10 %, stavebný materiál 30 
%, elektronika 5 %, iné 5 % 

 
Celkové zhodnotenie monitoringu nelegálnej skládky Pri kruhovom objazde v rokoch       
2008 – 2009 
 

Na základe monitoringu od mája 2008 do februára 2009 hodnotíme veľkosť skládky, ako 
vzrastajúcu. Zo začiatku bola tvorená hlavne záhradným a stavebným odpadom. V priebehu 
času si tieto dve zložky odpadu udržali dominanciu na nelegálnej skládke avšak začal 
pribúdať aj komunálny odpad z domácností. Skládka sa nachádza pri kruhovom objazde, teda 
frekventovanom mieste, a na konci uzavretej ulici. Je teda ťažko pochopiteľné ako sa dá 
takéto množstvo odpadu dostať na túto lokalitu, že denného svetla a bez pozornosti ostatných.  

 
Monitoring nelegálnej skládky Vajnorské jazerá - Báger v rokoch 2007 - 2009 
 
Tabuľka č. 10: Vyhodnotenie monitorovania nelegálnej skládky Vajnorské jazerá – Báger 
 

Miesiac 
Veľkosť 
skládky 

(m2) 

Zabezpečenie 
skládky proti 

vstupu 

Typ odpadu na skládke a jeho percentuálne 
zastúpenie 

február 2008 25 žiadne  

drevo 5 %, plasty 5 %, textil 15 %, záhradný odpad 
30 %, odpad z domácností 30 %, stavebný materiál 
5 %, elektronika 5 %, iné 5 % 

máj 2008 45 žiadne  
drevo 5 %, plasty 5 %, textil 15 %, záhradný odpad 
40 %, odpad z domácností 20 %, stavebný materiál 
5 %, elektronika 5 %, iné 5 % 

august 2008 60 žiadne  
drevo 5 %, plasty 5 %, textil 10 %, záhradný odpad 
45 %, odpad z domácností 20 %, stavebný materiál 
5 %, elektronika 5 %, iné 5 % 

november 
2008 60 žiadne 

drevo 5 %, plasty 5 %, textil 5 %, papier 5 % 
záhradný odpad 30 %, odpad z domácností 35 %, 
stavebný materiál 5 %, elektronika     5 %, iné 5 % 

február 2009 70 žiadne  
drevo 5 %, plasty 5 %, textil 5 %, záhradný odpad 
30 %, odpad z domácností 40 %, stavebný materiál 
5 %, elektronika 5 %, iné 5 % 
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Celkové zhodnotenie monitoringu nelegálnej skládky Vajnorské jazerá - Báger v rokoch  
2008 – 2009 
 

Vajnorská jazerá ako jedno z regionálnych biocentier je taktiež „postihnuté“ nelegálnym 
skládkovaním. V blízkosti Bágru sa nachádza záhradkárska oblasť, z čoho je vyvodená 
prítomnosť záhradného odpadu a komunálneho odpadu z domácností. Nelegálna skládka býva 
počas letných mesiacov odstraňovaná a opakovane zakladaná. Počas zimnej sezóny sa jej 
veľkosť zväčšuje intenzívnejšie. Na skládke môžeme nájsť aj plasty, textil, či elektroniku.  
 
 
Monitoring nelegálnej skládky Vinohrady v roku 2009 
 
Tabuľka č. 11: Vyhodnotenie monitorovania nelegálnej skládky Vinohrady 
 

Miesiac 
Veľkosť 
skládky 

(m2) 

Zabezpečenie 
skládky proti 

vstupu 

Typ odpadu na skládke a jeho 
percentuálne zastúpenie 

február 2009 30 žiadne  

plasty 5 %, textil 20 %, ojazdené 
pneumatiky 10 %, záhradný odpad 25 
%, odpad z domácností 20 %, stavebný 
materiál    10 %, elektronika 5 %, iné 5 
% 

 
Celkové zhodnotenie monitoringu nelegálnej skládky Vinohrady v roku 2009  
 

Pri poslednom monitoringu v mestskej časti Vajnory sme lokalizovali nelegálnu 
skládku Vinohrady. Hlavnými zložkami odpadu je textil, záhradný odpad a odpad 
z domácností. Skládka je dosť zle viditeľná z hlavnej cesty, čo považujeme za vhodnú 
vlastnosť pre jej ďalšie potenciálne rozširovanie. Taktiež jej pri rozširovaní môže prispieť 
fakt, že aj keď je táto oblasť oplotená, hlavná brána je neustále otvorená.  

 
 

Monitoring nelegálnej skládky Pri kríži v roku 2009 
 
Tabuľka č. 12: Vyhodnotenie monitorovania nelegálnej skládky Pri kríži 
 

Miesiac 
Veľkosť 
skládky 

(m2) 

Zabezpečenie 
skládky proti 

vstupu 

Typ odpadu na skládke a jeho 
percentuálne zastúpenie 

február 2009 10 žiadne  drevo 95 %, iné 5 % 
 
 
Celkové zhodnotenie monitoringu nelegálnej skládky Pri kríži v roku 2009 
 

Skládka Pri kríži sa v danej lokalite vyskytla po prvýkrát na konci nášhoo monitorovania. 
Jej lokalizácia je veľmi neobvyklá vzhľadom k ostatným skládkam, pretože sa nachádza 
priamo v obytnej časti na najfrekventovanejšej ulici pri zástavke mestskej hromadnej dopravy 
a pamätnom mieste. Jej veľkosť a už konkrétne umiestnenie na danom mieste je 
neprehliadnuteľné a narúša nielen stav životného prostredia, ale celkovú estetickú hodnotu 
lokality. Odpad skládky tvorí predovšetkým drevo.  
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Záver 
 
V práci sa venujeme celkovo dvanástim nelegálnym skládkam na území mestskej časti 

Vajnory, ich lokalizáciou, druhom odpadov na nich a ich výskytom v krajine a pravidelným 
monitorovaním. Dané lokalizované „čierne“ skládky hodnotíme ako záťaž nielen pre krajinu 
mestskej časti Vajnory, ale aj pre obyvateľov v tejto oblasti. Ich počet je alarmujúci, najmä 
kvôli odpadu nachádzajúcemu sa na nich (akumulátory, televízory, motorové oleje, a pod.), 
ktorý má negatívny dopad na životné prostredie a to pre každú jednu zložku (vsakovanie do 
pôdy, prienik do spodných vôd, atď.). Tým, že sa nachádzajú na frekventovaných miestach 
a sú viditeľné, mali by sa urýchlene riešiť a zabezpečiť opatrenia na ich predchádzanie. 
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NÁVRHY NA ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU V NITRIANSKOM KRAJI 
 

Alfred Krogmann 
 

Abstract 
Actual world trends in tourism prefer short-term residence, mainly focused on recognition. 
Less attractive tourism localities are also searched for; its attractiveness can rise with 
products of thematic routes. 
Keywords: Thematic routes, Development of tourism, Nitra region 
 
Úvod 
 

V súčasnej dobe dochádza k nárastu diverzifikácie ponuky aj v celosvetovo 
etablovaných  destináciách cestovného ruchu (Steinecke, 2006). Slovenský cestovný ruch je 
založený hlavne na atraktivite reliéfu a termálnych vodách. Na ich báze sme v súčasnej dobe 
svedkami rozmachu budovania aquaparkov, ktoré sú považované za synonymum pre záruku 
úspechu v cestovnom ruchu. Tento vývoj je nebezpečný, nakoľko sa ním generalizuje 
turistický obraz Slovenska iba na niekoľko aktivít, ktoré sú v prípade aquaparkov aniformné. 

Jednou z alternatív, ktorým by bola garantovaná variabilita ponuky cestovného ruchu na 
Slovensku sú aj tematické trasy. Zatiaľ u nás úspešne funguje iba Malokarpatská vínna cesta, 
Gotická cesta sa borí s existenčnými problémami. 

Cieľom príspevku je poukázať na možnosť využitia tematických ciest na príklade 
územia Nitrianskeho kraja. 
 
 
Zhodnotenie predpokladov cestovného ruchu v Nitrianskom kraji 
 

Cestovný ruch Nitrianskeho kraja v kontexte turizmu Slovenskej republiky má iba 
marginálny význam. Dokumentuje to aj syntetické hodnotenie prírodných predpokladov 
cestovného ruchu. Jej výsledkom bola delimitácia územia, podľa ktorej v päťstupňovej škále 
dominovali stupne III. a IV stupeň (priemerná a nízka atraktivita), ktoré dosiahli 
v sledovanom území podiel 38,9 %, resp. 31,4 % z celkovej rozlohy Nitrianskeho kraja. 
Podobná je aj situácia v prípade kultúrno správnych predpokladov. 
 Cestovný ruch v predmetnom území je založený na využívaní termálnych zdrojov vôd 
a vodných plochách, resp. v jeho okrajových častiach, kde je cestovný ruch viazaný na reliéf. 
Okrem nich má v území veľký význam veľtržný cestovný ruch, ktorý reprezentuje mesto 
Nitra,  

Nízku turistickú atraktivitu reflektujú aj dostupné štatistické materiály, podľa ktorých v 
ukazovateľoch – lôžkové kapacity, návštevnosť a počet prenocovaných, predmetné územie 
dlhodobo zaujíma posledné miesto medzi krajmi Slovenska (Krogmann, 2005; Dubcová, 
Kramáreková, 2000). 
 
 
Návrhy tematických trás 
 

Pre zvýšenie atraktivity územia Nitrianskeho kraja navrhujeme tematické trasy, ktoré 
korešpondujú so súčasnými trendmi cestovného ruchu ovplyvneného zmenami hodnôt, 
charakteristických postfordistickou spoločnosťou. Tie sa v kontexte cestovného ruchu 
prezentujú o. i. hedonizmom (Maier, Götz, 2001; Heinze, 2001), t.j. hľadaním pôžitku, 
dobrodružstva, napätia a rozmanitosti. 
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 Veľmi atraktívnym môže byť využitie prihraničnej časti predmetného územia pre 
poznávací turizmus. Táto časť územia je ideálna pre budovanie tematickej „Rímskej cesty“ 
s možnosťou využitia rímskych pamiatok na oboch stranách rieky Dunaj. Turisticky by tak 
bol výraznejšie využitý priestor v štvoruholníku miest Komárno – Komárom – Esztergom –
Štúrovo, v ktorom sa nachádzajú lokality rímskej proveniencie  (Iža, Komárom) ako aj múzeá 
v Komárome a Komárne. Táto trasa má z aspektu svojho priebehu a obsahovej náplne vhodné 
podmienky k napojeniu napr. na existujúcu Medzinárodnú dunajskú cyklotrasu, vedúcu 
z Rakúska na Slovensko s pokračovaním do Maďarska (Grellnethová, 2000). 
 Druhý aspekt využitia tohto kultúrnohistorického portfólia v južnej časti je viazaný  na 
archeologické pamiatky z rímskeho obdobia. Je ňou podľa Chrastinu (2002) alternatíva 
cykloturistickej trasy s názvom „Jantárová cesta“; východná vetva tejto obchodnej cesty 
prekonávala Dunaj práve v oblasti strategicky dôležitého brodu, ktorý zabezpečovala posádka 
pevnosti v Iži. 
 V juhovýchodnej časti predmetného územia navrhujeme zriadenie na históriu naviazanú 
tematickú mototuristickú, resp. cykloturistickú „Tureckú zlatú cestu“, kde by sa jej 
hlavnými uzlami stali Šahy, Levice, Brhlovce a v jej severnej vetve Veľké Vozokany, miesto 
víťaznej bitky miestneho obyvateľstva nad Turkami, kde by sa aj mohla uskutočniť jej 
rekonštrukcia (uskutočnila sa 26.-27. augusta 1652). 
 Strediská cestovného ruchu v južnej časti sledovaného územia, založené na termálnych 
prameňoch sú svojou ponukou veľmi málo variabilné. 
 Vyššie navrhované trasy môžu podstatným spôsobom zvýšiť návštevnosť i priemernú 
dĺžku pobytu v strediskách, založených doteraz výhradne na termálnych zdrojoch. Navyše 
môžu udržať návštevníkov aj v prípade nepriaznivého počasia pre aktivity späté s vodou. 
 Severná časť sledovaného územia poskytuje taktiež niekoľko variant tematických ciest. 
Prírodné predpoklady využíva „Zubria cesta“, kde môžu návštevníci stretnúť najväčšieho 
európskeho suchozemského cicavca zubra hrivnatého (Bison bonasus). Trasu je možné 
kombinovať aj s hipoturistikou, pre ktorú je k dispozícii tradičný chov koní v Topoľčiankach. 
Tematická cesta vychádza z Dolných Sľažian a prechádza obcami Velčice, Mankovce, 
Hosťovce, Lovce a končí v Topoľčiankach. 
 
 
Záver 
 

Cestovný ruch Nitrianskeho kraja je v kontexte turizmu Slovenska iba marginálneho 
významu. 

Tematické trasy sú vhodným impulzom rozvoja cestovného ruchu aj v Nitrianskom 
kraji. Navrhované trasy v južných častiach územia môžu eliminovať nižšiu návštevnosť 
v strediskách doteraz výhradne budovaných na termálnych prameňoch. V ostatných častiach 
sú trasy založené na architektonických pamiatkach, prírodných predpokladoch a historickom 
medzníku – tureckej expanzii zo 17. stor. 

Neodpustiteľnou podmienkou je však investovanie do turistickej infraštruktúry (ktorá 
často absentuje), čo je aj prípadom územia Nitrianskeho kraja. 
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TOURISM DEVELOPMENT PROPOSALS IN NITRA REGION 
 
Summary 

 
Tourism of Nitra region with comparison to tourism of Slovakia has only marginal 

importance. Thematic routes are the right impulses for development of tourism also in Nitra 
region. Proposed thematic routes in south part of the region could eliminate low visiting 
numbers in destinations, which were by now linked exclusively with thermal spa. In other 
parts of the region the routs are based on architectonical sites, natural preconditions 
and historical point – the Turkish expansion in 17-th century. Investment into the tourism 
infrastructure is very important conditions (this kind of investment is very often absented). 
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VÝZNAM SWOT ANALÝZY V REGIONÁLNOM ROZVOJI 

 
Monika KURŇAVKOVÁ, Martin VALACH, Alfred KROGMANN 

 
Abstract 
A topic of the contribution refers about SWOT analysis, which is very important method in 
regional development planning. It represents practical tool for assessing activities in research 
territory.  
Keywords: SWOT analysis, regional development, regional planning 

 
 

Úvod 
 
Pri určovaní smeru rozvoja regiónu má nezastupiteľný význam SWOT analýza, 

pomocou ktorej môžeme objektívne stanoviť faktory, ktoré nám napomôžu v tomto rozvoji, 
ako aj faktory, ktoré môžu tento rozvoj brzdiť.  

 
 

Regionálny rozvoj a regionálne plánovanie 
 
Regionálny rozvoj predstavuje trvalý rast hospodárskeho a sociálneho potenciálu 

regiónu, čo zvyšuje jeho hospodársku úroveň, výkonnosť, konkurencieschopnosť a životnú 
úroveň jeho obyvateľov (zákon č. 351/2004 Z. z.). V súvislosti s regionálnym rozvojom 
vystupuje do popredia regionálne plánovanie  rozvoja, ktoré predstavuje činnosť smerujúcu 
k ovplyvňovaniu budúcich dejov tak, aby sme dosiahli vopred stanovené ciele. Pri 
regionálnom plánovaní postupujeme od stanovenia cieľov, cez analýzu stavu, možností 
a prostriedkov ako „dej“ ovplyvniť, cez koncepciu - “projekt“ vlastného aktívneho chovania, 
ktoré by malo za daných podmienok viesť k dosiahnutiu cieľov, až k realizácii zámerov. 
Regionálne plánovanie obsahuje zabudovaný systém spätných väzieb, ktoré korigujú celý 
proces tak, aby odpovedal stále sa meniacim podmienkam prostredia, v ktorom sa odohráva 
(Maier, 2000). Regionálne plánovanie má zabezpečiť vyvážený hospodársky a sociálny 
rozvoj regiónu tým, že napomáha odstrániť alebo zmierniť rozdiely v úrovni hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja regiónov. Ďalej zabraňuje vzniku nových oblastí s nízkou ekonomickou 
výkonnosťou a životnou úrovňou obyvateľov, čím v konečnom dôsledku smeruje k podpore 
trvalo udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov (Klamár, 2002).  

 
 

SWOT analýza 
 
SWOT analýza je jednou z najpoužívanejších metód pri plánovaní regionálneho 

rozvoja. Predstavuje praktický nástroj na hodnotenie územia a aktivít, ktoré sa v ňom 
uskutočňujú. Vychádza z analýzy územia a prieskumu názorov obyvateľstva, avšak oproti 
analýze územia je jednoduchšia, výstižnejšia a zameriava sa na podstatné znaky územia 
(Klamár, 2007). 

Skratka SWOT predstavuje: 
 Strenght (S) = silné stránky, vnútorné atribúty, faktory, ktoré majú pozitívny vplyv 

na rozvoj územia a podporujú rozvojové aktivity, 
 Weaknesses (W) = slabé stránky, vnútorné atribúty, faktory, ktoré majú negatívny 

vplyv na rozvoj územia a obmedzujú rozvojové aktivity, 
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 Opportunities (O) = príležitosti, vonkajšie podmienky, ktoré môžu pozitívne 
ovplyvňovať rozvoj územia, 

 Threats (T) = ohrozenia,  vonkajšie podmienky, ktoré negatívnym spôsobom 
ovplyvnia rozvoj územia 

Analýza SWOT predstavuje analytickú etapu, ktorá vychádza z hodnotenia silných 
a slabých stránok územia (vnútorná analýza) a príležitostí a ohrození (vonkajšia analýza). 
Vnútorná analýza hodnotí súčasný stav regiónu na základe jeho vnútornej charakteristiky. 
Poukazuje na to, čo má v území na rozvoj pozitívny vplyv (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 (Zamkovský, 2004).  
 
Základné charakteristiky SWOT analýzy 

Medzi základné charakteristiky SWOT analýzy podľa Dubecovej (2000) zaraďujeme: 
 Výstižnosť – akokoľvek sa zdá táto metóda SWPT analýzy jednoduchá, zachovanie 
výstižnej formulácie a objektívnosti pri hodnotení jednotlivých faktorov je pomerne 
zložité, 

 Jednoduchosť – väčšina problémov, ktorými sa SWOT analýza zaoberá sa veľmi 
ťažko vtesnáva do jednoduchých formulácií, čím môže dôjsť k schematizácii, 

 Objektivita – naráža na možné psychologické bariéry, kedy pomenovanie silných 
vlastností môže pôsobiť ako samochvála a zverejnením slabých stránok sa priznáva 
vlastná nedostatočnosť, 

 Podstatnosť – problémom býva pomenovanie podstatných faktorov  SWOT analýzy 
a abstrakcia druhoradých faktorov. 

 
Význam SWOT analýzy. 

SWOT analýza  napomáha presnejšie definovať najvhodnejšie ciele, ktoré by zužitkovali 
najvýraznejšie predpoklady a pozitívne rozvojové impulzy a eliminovali problémy a prípadné 
riziká, ako aj pomáha identifikovať prioritné oblasti na rozvoj ktorých sa treba orientovať. 
Okrem analýz stavu daného územia je predmetom záujmu aj okolité prostredie, indukujúce 
pozitívne alebo negatívne vplyvy. Dobre urobená analýza SWOT je predpokladom úspechu 
regionálneho plánovania (Zamkovský, 2004). 

SWOT analýzu môžeme prostredníctvom rôznych stratégií usmerniť nasledovne: 
 Využitie silných stránok k zhodnoteniu príležitostí (typ S-O) 
 Odstránenie slabých stránok využitím príležitostí (typ W-O) 
 Využitie silných stránok k odstráneniu rizík (typ S-T) 
 Odstránenie slabých stránok a tým sa vyhnúť ohrozeniam (typ W-T) 

Borecký (2000) v súvislosti so SWOT analýzou uvádza aj kombinácie vnútorných 
faktorov, ktoré vytvárajú sadu rovníc a predstavujú jednoduchú typológiu prevládajúcich 
zložiek SWOT analýzy.: 

 Silná stránka + príležitosť = expanzia 
 Silná stránka + ohrozenie = aktívna obrana 
 Slabá stránka + príležitosť = adaptácia 
 Slabá stránka + ohrozenie = ústup (pasívna obrana) 

Prostredníctvom vonkajšej a vnútornej analýzy sa následne postupne hodnotia jednotlivé 
prioritné oblasti regionálneho rozvoja: 

 Ľudské zdroje 
 Infraštruktúra 
 Hospodárstvo 
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 Cestovný ruch 
 Životné prostredie 

 
 
Obec Preseľany ako model SWOT analýzy cestovného ruchu 

 
Ako príklad SWOT analýzy uvádzame modelovú obec Preseľany, ktorá sa nachádza 

v Nitrianskom kraji, okrese Topoľčany, s rozlohou 12 km2 a počtom obyvateľov 1464 (ŠÚ 
NR, 2007), kde sme na základe vlastného výskumu analyzovali oblasť cestovného ruchu (tab. 
č. 1) 

 
Tab. č. 1 SWOT analýza cestovného ruchu v obci Preseľany 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 výhodná dopravná poloha vzhľadom na 
mestá Topoľčany a Nitra 

 výhodné podmienky pre rozvoj 
vidieckeho       turizmu a agroturistiky 

 prítomnosť kultúrno-historických 
objektov 

 možnosti pre poľovníctvo 
 záujem obyvateľov o prácu v cestovnom 
ruchu príjemné prostredie 

 nedostatok poskytovaných služieb pre 
cestovný ruch 

 nedostatočné dopravné spojenie 
s okolitými mestami, 

 málo oddychových zón, 
 absencia koordinačného centra 
cestovného ruchu 

 nedostatočne využívaný potenciál 
vidieckeho turizmu a agroturistiky 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 
   vytvorenie propagačných materiálov 
obce 

 rozvoj vidieckeho turizmu 
a agroturistiky 

  zlepšenie dopravnej dostupnosti  
 rozvoj tradičných remesiel  
 vytvorenie propagačných materiálov 
obce 

 rozvoj vidieckeho turizmu 
a agroturistiky 

  zlepšenie dopravnej dostupnosti  
 rozvoj tradičných remesiel 

 nedostatočná finančná podpora 
 negatívny prístup obyvateľov k atraktivite 

    vlastného územia 

 
 
Záver 

 
SWOT analýza predstavuje jednu z najdôležitejších a najpotrebnejších metód pri v procese 

plánovania regionálneho rozvoja. Podáva objektívny pohľad na silné a slabé stránky územia, 
pričom hľadá príležitosti ako využiť silné stránky na vytvorenie a uplatnenie opatrení, ktoré 
by eliminovali slabé stránky územia. Prostredníctvom SWOT analýzy vieme stanoviť ďalšie 
smerovanie regionálneho rozvoja tak, aby bol prospešný nielen pre obyvateľov ale aby 
zachovával princípy trvalo udržateľného rozvoja. 
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IMPORTANCE  OF  SWOT ANALYSIS IN THE REGIONAL DEVELOPMENT 
 
Resume 

 
SWOT analysis helps to define the most appropriate aims of regional development. It also 

helps to determine preconditions and positive development impulses, eliminate problems and 
potential risks, and identify priority areas for regional development. The focus of SWOT 
analysis is territory – surrouding area, which indicates positive or negative impacts. Good 
SWOT analysis is prerequisite for success of regional planning. 
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HODNOTENIE DRUHOTNEJ KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRY MEDZIHRÁDZOVÉHO 
PRIESTORU RIEKY VÁH V OKRESE ŠAĽA 

 
Noémi MATUŠICOVÁ 

 
 
Abstract 
Riverine landscape belongs among ecologically very valuable, biologically diverse and 
dynamically developing type of landscape in our territory. The Article introduce the issue of 
landscape units identification and their assesment in terms of historical landscape structures 
and present landscape structure of the embankment area of river Váh in Šaľa district in three 
time horizons – year 1985, 2002 and 2009. By mutual comparison of particular landscape 
structures we can asses quantitative and qualitative changes in number and areal landscape 
measurements of landscape units. 
Keywords: embankment area, river Váh, secondary landscape structure, riverine landscape, 
riverine landscape unit 
 
 
Úvod 
 

Riečna krajina, reprezentovaná korytom a priľahlou riečnou nivou, predstavuje 
v Podunajskej nížine multifunkčný koridor. Svojou zdanlivo jednoduchou štruktúrou 
a fungovaním však tvorí v okolitej krajine zložitý komplex, ktorý podobne ako v historických 
érach, aj dnes výrazne ovplyvňuje životy ľudí v jej okolí.           

Cieľom príspevku je mapovanie a hodnotenie krajinných prvkov, resp. skupín krajinných 
prvkov historických krajinných štruktúr a súčasnej krajinnej štruktúry siedmich riečnych 
krajinných jednotiek a celého vymedzeného územia, t.j. medzihrádzového priestoru rieky Váh 
v okrese Šaľa. Historické krajinné štruktúry (1985 a 2002) a súčasnú krajinnú štruktúru 
charakterizuje priestorové usporiadanie jednotlivých krajinných prvkov v každej z nich. 
Informácie o krajinných prvkoch patria k základným poznatkom o ekologických vlastnostiach 
a kvalite krajiny (Pucherová, 2003). 
 
 
Vymedzenie záujmového územia 
 

Záujmové územie (Obr.1) predstavuje medzihrádzový priestor rieky Váh v rámci okresu 
Šaľa, ktorého hranice, resp. okrajové body sme vymedzili nasledovne: západ: 17°49´40´´ 
vých. zem. dĺžky, východ: 17°59´38´´ vých. zem. dĺžky, sever: 48°11´47´´ sev. zem. šírky, 
juh: 47°59´22´´ sev. zem. šírky.  Jeho rozloha je 2072 hektárov (ha). Okres Šaľa leží v strede 
Podunajskej nížiny na rozhraní Podunajskej roviny a Podunajskej pahorkatiny. 
Administratívne je začlenený do Nitrianskeho kraja. Rieka Váh preteká vymedzeným územím 
v severozápadnom až juhovýchodnom smere v celkovej dĺžke upraveného koryta 39,65 km 
(od 63,15 rkm – vodné dielo Kráľová po 23,5 rkm – výtok Váhu z katastrálneho územia Šaľa 
pri obci Zemné). Do záujmového územia zasahujú katastre siedmich obcí, z toho jedno mesto. 
Okres patrí medzi tzv. menšie okresy s priemernou hustotou zaľudnenia 152,7 obyv./km2. 
V blízkosti skúmaného územia žije 38 861 obyvateľov, čo z celkového počtu obyvateľov 
okresu (k 31.12.2007) 54 060 predstavuje 71,9%.  
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Obr.1 Vymedzenie záujmového územia 
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Časové horizonty a metódy hodnotenia druhotnej krajinnej štruktúry 
      

Na hodnotenie druhotnej krajinnej štruktúry (DKŠ) stanoveného územia sme využili 3 
časové horizonty. Dva časové horizonty (rok 1985 a 2002) sme hodnotili v rámci historickej 
krajinnej štruktúry a vyhodnotili sme stav využitia medzihrádzového priestoru priestorovou 
identifikáciou existujúcich krajinných prvkov. Tretí časový horizont predstavuje súčasné 
využívanie medzihrádzového priestoru (rok 2009), t.j. súčasnú krajinnú štruktúru (SKŠ). 

Terénny prieskum sme realizovali v jarnom a jesennom období rokov 2005 – 2009.  
Pri hodnotení DKŠ sme metodicky vychádzali z prác Petroviča (2005) a Pucherovej 

(2003). Historické krajinné štruktúry sme v príspevku interpretovali na základe podielu 
zastúpenia skupín krajinných prvkov (1 – Skupina prvkov lesnej a nelesnej drevinovej 
vegetácie, 2 – Skupina prvkov trvalých trávnych porastov, 3 – Skupina prvkov 
poľnohospodárskych kultúr, 4 – Skupina prvkov podložia a substrátu, 5 – Skupina prvkov 
vodných tokov a plôch, 6 – Skupina sídelných prvkov a rekreačných priestorov, 7 – Skupina 
technických prvkov) v jednotlivých RKJ a SKŠ formou tabuľky podielom zastúpenia 
krajinných prvkov pre celé skúmané územie. 

Pre vymedzenie riečnych krajinných jednotiek bola použitá metodika Lehotského 
a Greškovej (2004, 2005). Na základe nej sme v skúmanom riečnom úseku vyčlenili sedem 
riečnych krajinných jednotiek (RKJ) (Obr. 2) rovnaké pre všetky časové horizonty (1985, 
2002, 2009). Riečna krajinná jednotka predstavuje integrovaný jednoduchý koridor 
skladajúci sa z koryta, ripariálnej zóny, nivy, prechodnej zóny a aluviálneho zvodnenca 
s rôznou formou interakcie   s terestrickými geosystémami. Jej hranice sú determinované 
riečnym typom (pôdorysnou vzorkou), frekvenciou a trvaním inundácie a morfologickými 
a ekosystémovými parametrami a krajinnou pokrývkou (Lehotský, 2006) s rôznou veľkosťou 
v závislosti od zistených morfologických štruktúr. Územie sme takýmto spôsobom rozčlenili 
pre potreby prehľadnejšej interpretácie výsledkov.  

Na vypracovanie historickej mapy DKŠ v roku 1985 (Obr. 3) boli použité letecké snímky 
Výskumného ústavu pôdnej úrodnosti a ochrany pôdy (Vojenský topografický ústav, 
Evidenčné číslo: 13453, 13454, 13487, 13488, 13522, 13523, 13554, 13555, 13584, 13585, 
13044). Na vypracovanie historickej krajinnej štruktúry z roku 2002 (Obr. 4) ako aj súčasnej 
krajinnej štruktúry z roku 2009 (Obr. 5) sme ako podklad využili ortofotosnímky z roku 2002. 
Pri tvorbe mapy SKŠ boli údaje z ortofotosnímok doplnené údajmi z podrobného terénneho 
mapovania. Pre upresnenie a kontrolu niektorých nejasných priestorových a orientačných 
súvislostí na ortofotosnímkoch a leteckých snímkoch nám poslúžili mapové listy 
Topografickej mapy z roku 1987 v mierke 1:25 000 (kladové listy: M – 33 – 144 – B – c, M – 
33 – 144 – D – a, M – 33 – 144 – D – b, M – 33 – 144 – D – d, L – 33 – 12 – B – b).  
Pre lepšiu orientáciu v problematike riešenej témy sme ako podkladový materiál využili aj 
archívne dokumenty Štátneho oblastného archívu v Ivánke pri Nitre, Štátneho okresného 
archívu Bratislava – pobočka Šaľa, Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), š. p., 
Odštepný závod (OZ) Piešťany, ako aj konzultácie s pracovníkmi SVP OZ Piešťany, Správy 
povodia dolného Váhu v Šali.  

Na hodnotenie zmien krajinnej štruktúry sme použili ukazovatele priemernej veľkosti 
plôšok a hustoty (mozaikovitosti) plôšok. 
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Obr. 2 Vymedzenie riečnych krajinných jednotiek v skúmanom území   
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Výsledky 
 

Výsledkom analýzy krajiny sú priestorové poznatky o stave (štruktúre) prírodných 
podmienok a ich reálnom využití (Oťaheľ a i., 2000).  
 
 
Historická krajinná štruktúra v roku 1985 
                  

 

Obr. 3   Druhotná krajinná štruktúra v roku 1985 
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Graf 1  Podiel jednotlivých skupín krajinných prvkov v rámci mapovania druhotnej   
             krajinnej štruktúry medzihrádzového priestoru rieky Váh v roku 1985 
 
 
Historická krajinná štruktúra v roku 2002 
  

Historickú krajinnú štruktúru v roku 2002 sme charakterizovali rovnako ako krajinnú 
štruktúru v roku 1985, na základe skupín krajinných prvkov. RKJ 1 je z pohľadu zastúpenia 
jednotlivých prvkov typická vysokým zastúpením skupiny lesnej drevinovej vegetácie 
(224,76ha) a skupinou prvkov vodných tokov a plôch. Táto skupina predstavuje rozlohu 
136,6ha, čo je 25,36% z celkovej výmery RKJ 1. Pri hodnotení vystupuje aj skupina trvalých 
trávnych porastov (88,19ha). Okrem rybníkov sa v tejto RKJ nachádzajú všetky krajinné 
prvky. RKJ 2 je charakteristická vyšším podielom plôch s poľnohospodárskymi kultúrami 
oproti lesným porastom. Zaberá až 30,65% všetkej plochy hodnotenej riečnej jednotky. 
Skupina odkryvov podložia sa nevyskytla a podobne ani skupina sídelných prvkov 
a rekreačných priestorov. V hodnotení prevyšuje skupina 7 – skupina technických prvkov 
s celkovým podielom 18,58%. Celková výmera RKJ2 je 288,02ha. Malé zastúpenie sme 
vyhodnotili aj pre skupinu sídelných prvkov a rekreačných priestorov (0,03%). Ako vo 
väčšine RKJ, najvyššie zastúpenie majú lesy a príbrežná vegetácia s plochou 191,19ha. 
Skupina poľnohospodárskych kultúr je zastúpená pomerne rovnakým podielom ako skupina 
vodných tokov a plôch. Výskyt skupiny 4 – podložia a substrátu a sídelných a rekreačných 
štruktúr (6) sme v RKJ 4 nenašli. Výrazne je zastúpená kategória lesov s plochou 184,99ha. 
Z celkovej rozlohy RKJ 6 104,53ha sme v území nezaznamenali skupinu 6 a 7 a len 
v minimálnom množstve skupinu odkryvov podložia. Dominujú lesné porasty a trvalé trávne 
porasty avšak bez krajinného prvku trvalých trávnych porastov s vysokým zastúpením drevín 
sukcesného typu. Výrazne vysoký je podiel lesných porastov v RKJ 5, tvoria až 59,76% 
z celkovej výmery hodnotenej RKJ. S menšou plochou zastúpenia nasleduje skupina 3 – 
poľnohospodárske kultúry (47,15ha) a skupina 2 – skupina prvkov trvalých trávnych 
porastov. Nevyskytla sa skupina 6 a 7. RKJ 7 je charakteristická prevládajúcim typom lesov. 
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Obr. 4   Druhotná krajinná štruktúra v roku 2002 
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Súčasná krajinná štruktúra (2009)  
 
Tab. 1  Podiel zastúpenia jednotlivých krajinných prvkov súčasnej krajinnej štruktúry  
             (2009) celého skúmaného územia (RKJ 1 – 7) 
 

2009 Kód krajinného prvku ha % 
111 Dospelé listnaté lesy 590,32 28,49 
112 Mladé lesy 169,50 8,17 
113 Lesné škôlky 69,53 3,35 
121 Lesík 3,72 0,18 
122 Skupiny drevín 2,70 0,13 
123 Plošné porasty drevín 41,19 1,98 
131 Súvislé 73,06 3,52 
132 Medzernaté 15,37 0,74 
133 Rozptýlené 12,84 0,61 
141 Súvislá 12,84 0,61 
142 Medzernatá 1,07 0,05 
143 Rozptýlená 0,67 0,03 
150 Trvalé prieseky 3,24 0,15 
160 Rúbaniská 8,90 0,42 
211 Nevyužívané trvalé trávne porasty s nízkym    
        zastúpením drevín sukcesného typu 54,89 2,64 

212 Nevyužívané trvalé trávne porasty s vysokým    
        zastúpením drevín sukcesného typu 34,51 1,66 

221 Trávobylinné porasty hrádzí 200,65 9,68 
222 Trávobylinné brehové porasty 3,52 0,16 
310 Veľkoblokové polia 276,56 13,34 
320 Maloplošné a úzkopásové polia 1,77 0,08 
330 Ovocné sady 5,86 0,28 
410 Odkryvy podložia 3,46 0,16 
510 Vodné toky upravené 381,28 18,39 
521 Jazierka, mŕtve ramená, prietočné ramená 4,87 0,23 
531 Rybníky 2,14 0,10 
532 Kanály 0,29 0,01 
610 Sídla 0,03 0,001 
621 Športoviská 1,54 0,07 
622 Chatové osady so záhradkami 28,71 1,38 
623 Pláže 1,47 0,07 
711 Vodné diela 16,58 0,79 
712 Prístavy 0,62 0,02 
721 Odkaliská 49,60 2,39 
722 Nelegálne skládky odpadov 0,44 0,02 
731 Výpuste odpadov 0,64 0,03 
732 Čističky odpadov 0,91 0,04 
733 Drobné technické objekty a plochy 3,95 0,19 
SPOLU 2072 100 
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Obr. 5 Druhotná krajinná štruktúra v roku 2009
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Tab. 2 Podiel zastúpenia skupín krajinných prvkov druhotnej krajinnej štruktúry v roku  
           1985, 2002 a 2009 
 

 1985 2002 2009 
 ha % ha % ha % 

1 1060,87 51,2 1077,59 44,23 997,71 48,15 
2 257,77 12,44 254,36 12,27 293,57 14,16 
3 263,76 12,72 277,78 13,4 284,19 13,71 
4 25,54 1,23 3,25 0,15 3,46 0,16 
5 389,43 18,79 354,01 17,08 388,58 18,7 
6 27,02 1,3 31,69 1,52 31,75 1,53 
7 47,99 2,3 73,32 3,53 72,74 3,5 

SPOLU 2072 100 2072 100 2072 100 
Vysvetlivky: 1 – Skupina prvkov lesnej a nelesnej drevinovej vegetácie, 2 – Skupina prvkov trvalých trávnych 
porastov, 3 – Skupina prvkov poľnohospodárskych kultúr, 4 – Skupina prvkov podložia a substrátu, 5 – Skupina 
prvkov vodných tokov a plôch, 6 – Skupina sídelných prvkov a rekreačných priestorov, 7 – Skupina technických 
prvkov  
 

Ak porovnávame obdobie rokov 1985 – 2002 zistíme niekoľko poklesov v rozlohe 
jednotlivých skupín prvkov. Ide o skupinu prvkov trvalých trávnych porastov, odkryvov 
podložia a skupinu vodných tokov a plôch. Je to spôsobené nástupom zvýšenej činnosti 
poľnohospodárskej výroby v medzihrádzovom priestore. Mŕtve ramená pôvodného koryta 
Váhu boli vysušené a nahradili sa veľkoblokovými poliami, príp. sa územie vysadilo 
drevinovou vegetáciou. Pri poklese plochy odkryvov podložia ide o jav, kedy sa počas 
budovania vodných diel Kráľová a Selice museli pre potreby splavnenia odstrániť pieskové 
a štrkové nánosy  pri brehoch a sprietočniť Váh v celej dĺžke. 

Najvýraznejšou zmenou prešla skupina 1 v období rokov 2002 – 2009, kedy poklesli 
plochy lesnej a nelesnej vegetácie o 3,8%, naopak stúpli plochy trvalých trávnych porastov 
o 1,89%. Z údajom sme zaznamenali nárast plôch skupiny vodných tokov a plôch. Vzhľadom 
na fakt, že sa v uplynulých rokoch plochy vodných tokov a plôch nemenili, musel byť tento 
rozdiel spôsobený nepresnosťou pri digitalizovaní ortofotosnímky, resp. boli plochy vodných 
plôch zaclonené hustou vegetáciou a tak na snímke z roku 2002 prehliadnuté. Minimálny 
pokles hodnôt bol zaznamenaný aj v prípade skupiny technických prvkov, čo môže mať pri 
vyhodnocovaní údajov rovnaký základ ako v prípade 5 – tej skupiny. 

V období 1985 – 2009 zaznamenávame znova pokles v prvku lesnej vegetácie, aj keď 
menší ako v porovnaní s rokmi 1985 – 2002. Tu je viditeľný trend hospodárenia v lesoch, 
kedy sa mení postupnosť zvolených zásahov: rúbanisko – lesná škôlka – mladý les – dospelý 
listnatý les. K výrazného poklesu došlo znova v prípade skupiny prvkov podložia a substrátu 
– o 22,8ha, čo predstavuje 1,06% z celkovej plochy záujmového územia. 
 
 
Zmeny krajinnej štruktúry v rámci jednotlivých RKJ  
 

Pri hodnotení krajinnej štruktúry môžeme okrem plôch krajinných prvkov a skupín 
krajinných prvkov porovnať a vyhodnotiť aj zmeny v počte (number of patches – NUMP), 
priemernej veľkosti (mean patch size – MPS ) a hustote (mozaikovitosti) plôšok (patch 
density – PD) počas sledovaného obdobia (Pucherová, 2003, Boltižiar, 2007). Pod plôškou 
chápe Forman, Godron (1993) nelineárnu časť zemského povrchu s určitou plochou, ktorá sa 
vzhľadom nápadne odlišuje od svojho okolia. Záujmové územie sme hodnotili v rámci 
jednotlivých RKJ a celkovo pre celé územie. V Tab. 3 a Tab. 4 sú uvedené hodnoty pre 
sledované parametre. Počítame podľa: 
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Priemerná veľkosť plôšok: 

 
MPS = ∑p / NP 

 

kde:    p – súčet rozlôh všetkých plôšok územia, alebo príslušnej triedy v ha, 
   NP – počet plôšok územia alebo príslušnej triedy   
      

Tab. 3  Počet plôšok a priemerná veľkosť plôšok v záujmovom území 

1985 2002 2009  
Počet 
plôšok 

Priemerná 
veľkosť 

plôšok (ha) 

Počet 
plôšok 

Priemerná 
veľkosť 

plôšok (ha) 

Počet 
plôšok 

Priemerná 
veľkosť 

plôšok (ha) 
RKJ 1 152 3,54 280 1,92 287 1,87 
RKJ 2 51 5,64 96 3,0 94 3,0 
RKJ 3 43 7,87 78 4,33 74 4,57 
RKJ 4 52 5,90 83 3,69 77 3,98 
RKJ 5 72 4,67 93 3,61 78 4,31 
RKJ 6 28 3,73 34 3,07 33 3,16 
RKJ 7 40 3,98 53 3,0 49 3,25 
Celý úsek 438 5,0 717 3,23 692 3,4 
 

S pribúdajúcim počtom plôšok v krajine klesá ich priemerná veľkosť. Najmarkantnešie 
je tento jav pozorovateľný v prípade RKJ 2 porovnania rokov 1985 – 2002, čo súvisí 
s premenami bývalého starého koryta Váhu na priemyselné plochy odkalísk spoločnosti 
DUSLO a. s. (Obr. 6). Z tabuľky je taktiež možné pozorovať vrchol krivky, ktorú tvorí rok 
2002 (2002 – 2009) od ktorej sa odvíja opačný efekt ako v prípade 1985 – 2002. Dochádza 
k znižovaniu počtu plôšok a zvyšovaniu ich priemernej veľkosti.  

 

 

 Obr. 6 Výpusť odpadu V1 do Odkaliska Amerika II, DUSLO a. s. Šaľa pri obci Trnovec  
             nad Váhom, (Foto: Matušicová, 2009) 
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Hustota (mozaikovitosť) plôšok na jednotku plochy vypočítame na základe vzorca:  

PD =
a
n  

 
kde:  n – počet plôšok, a – veľkosť územia 
 

Mozaikovitosť je štrukturálna charakteristika krajiny, ktorá udáva hustotu plôšok na 
jednotku plochy a vyjadruje tak stupeň horizontálneho rozčlenenia krajiny. Je chápaná ako 
miera hustoty prvkov všetkých typov. Na jej vyjadrenie sa používa pomer počtu plôšok 
(prvkov) jednotlivých tried KŠ k súčtu ich celkovej výmery v ha. Čím vyššie sú získané 
údaje, tým vyššia je mozaikovitosť územia. Hustota plôšok sa zvyšuje s vyšším počtom 
plôšok v skúmanom území. Index je dobrým obrazom krajinnej fragmentácie a preto je 
základným ohodnotením krajinnej štruktúry umožňujúcim porovnanie jednotiek s rôznou 
veľkosťou. 

 
Tab. 4  Hustota plôšok v záujmovom území 

 Hustota plôšok v roku 
1985 

Hustota plôšok v roku 
2002 

Hustota plôšok v roku 
2009 

RKJ 1 0,28 0,52 0,53 
RKJ 2 0,17 0,33 0,32 
RKJ 3 0,12 0,23 0,21 
RKJ 4 0,16 0,27 0,25 
RKJ 5 0,21 0,27 0,23 
RKJ 6 0,27 0,32 0,31 
RKJ 7 0,25 0,33 0,30 
Celý úsek 0,21 0,34 0,33 
       

      Tab. 4 potvrdzuje závery vyhodnotené z Tab. 3. Ide znova o jav vrchola krivky (rok 2002) 
od ktorej sa ďalej odvíja pokles hustoty plôšok (teda opačný jav ako pre predchádzajúce 
posudzované obdobie). Bude zaujímavé sledovať zmenu týchto hodnôt a vytvoriť trend 
vývoja riečnej krajiny ovplyvňovanej antropickou záťažou. 
 
 
Záver 
 

V príspevku na príklade medzihrádzového priestoru rieky Váh poukazujeme na 
zložitosť tohto zdanlivo jednoduchého typu krajiny na základe mapovania jej krajinných 
prvkov, ktoré vznikli ako dôsledok činnosti človeka v tomto území v období po vybudovaní 
veľkých vodohospodárskych diel, výrazne zasahujúcich do hydrologického režimu rieky 
a priľahlej krajiny. 

Výsledky mapovania druhotnej krajinnej štruktúry je možné využiť ako podklad pri 
tvorbe územného systému ekologickej stability a krajinných plánov, identifikácii stresových 
faktorov v krajine, pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pri lokalizácii ekologicky 
významných krajinných prvkov, pri mapovaní bioty a ako podklad pri návrhu optimálneho 
spôsobu manažovania krajiny. 
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EVALUATION OF THE SECONDARY LANDSCAPE STRUCTURE OF THE 
EMBANKMENT AREA OF THE VÁH RIVER IN ŠAĽA DISTRICT 

 
Summary 
       
Riverine landscape belongs among ecologically most valuable, biologically most diverse and 
dynamically developing type of landscape in our territory. In the embankment area of the 
river Vah in Sala district there were set 7 riverine landscape units in which we described 
landscape sctructures all of them. 
      Article introduce the issue of landscape units identification and their assesment in terms of 
historical landscape structures and present landscape structure of the embankment area of 
river Váh in Šaľa district in three time horizons – year 1985, 2002 and 2009. By mutual 
comparison of particular landscape structures we can asses quantitative and qualitative 
changes in number and areal landscape measurements of landscape units. 
      The results of secondary landscape structure mapping can be used as a basis for 
developing landscape system of ecological stability and landscape plans, to identify the stress 
factors of the landscape, to asses impact on environment, to localize ecologically significant 
landscape units, to map bioty, etc.  
 

Príspevok vznikol ako výstup vedeckého projektu 2/7027/9 „Hodnotenie zmien diverzity 
krajiny“ v rámci Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV. 
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ZHODNOTENIE VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV KVALITY PODZEMNÝCH 
VÔD NA LOKALITE NPR PARÍŽSKE MOČIARE 

 
Matej MOJSES 

 

Abstract 
Principal object of this paper was through monitoring research to analyze and evaluate 
current situation of groundwater in catchment of the Paríž creek. Over years 2004-2006 the 
locality in the catchment of the Paríž creek was examined to realize water sampling for 
purpose of monitoring and evaluation of the groundwater quality in terms of chosen 
indicators. The water quality was evaluated according to Slovak technical standard 75 7111 – 
Water Quality and ordinance of the Ministry of Health No. 151/2004. According to results 
from the evaluation of the groundwater we can state distinct anthropogenic influence. Such 
influence can be indicated mostly by exceeded limit value of the groundwater conductivity 
(96,84 %), Mg2+ (5,0 %), NO2

- (11,43 %), NH4
+ (82,86 %), Mn2+ (75 %), Fe2+ (10,0 %),NO3

- 
(2,86 %). Increased concentration of Mn2+, NH4

+ can be probably connected with change of 
oxygenic regime, mostly by unkind oxidative – reduction conditions. Exceeded limit value of 
NH4

+, NO2
-, NO3

- is probably result of application of chemicals in agricultural activities.  
Keywords: groundwater, monitoring, catchment of the Paríž creek, water sampling 
 
 
Úvod 

 
Podzemná voda je prirodzenou súčasťou prírodného prostredia. Najčastejšie vzniká zo 

zrážok, ktoré po dopade na povrch zeme neodtiekli, ani sa nevyparili, ale vsiakli do zeme a po 
prekonaní nenasýtenej zóny (zóna aerácie) dosiahli zónu nasýtenia. Pohyb vody je v prvej 
zóne zvislý, v druhej zóne prevláda pohyb horizontálny. Oba sú dôsledkom gravitácie a v 
zóne nasýtenia už skôr hovoríme o prúdení podzemnej vody. Podľa Rapanta, Vranu a Bodiša 
(1996) formovanie chemického zloženia podzemných vôd je určované prírodnými 
podmienkami obehu a výskytu podzemných vôd, tzv. primárnymi genetickými faktormi 
tvorby chemického zloženia, ktoré určujú charakter, smer a intenzitu mineralizačných 
procesov. Zároveň uvádzajú tieto najdôležitejšie primárne genetické faktory: geologická 
stavba, mineralogicko-petrografický charakter horninového prostredia, fyzikálno-chemické 
vlastnosti zdrojových vôd a hydrodynamické, termodynamické a oxidačno-redukčné 
podmienky v prostredí ich obehu. 

Zloženie podzemnej vody je určované počiatočným zložením počas infiltrácie, od 
modelu prúdenia podzemnej vody a od hydrologického kolektora. Počiatočné zloženie vody 
je v prvom rade spojené so zdrojmi, ktoré predstavujú zrážky alebo povrchová voda. Počas 
infiltrácie sa zmeny v chemickom zložení podzemnej vody odohrávajú prostredníctvom 
prírodných procesov alebo sú podmienené ľudskými aktivitami závislými na pôdnych 
pomerov a využití zeme (Kalúz, Holčík, 2002). 
 
 
Charakteristika územia 
 

Potok Paríž je pravostranný prítok Hrona pozdĺžneho tvaru s výrazne asymetrickou 
takmer jednostranne vyvinutou sieťou z ľavej strany povodia s perovitým tvarom riečnej siete. 
Celková rozloha povodia je 239,93 km2 s dĺžkou toku  41,5 km.   

Povodie potoka Paríž sa rozprestiera v južnej časti Hronskej pahorkatiny, ktorá v zmysle 
regionálneho geomorfologického členenia Mazúr, Lukniš (1980) patrí do celku Podunajskej 
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pahorkatiny v rámci oblasti Podunajskej nížiny. Podľa klimatogeografického členenia (Lapin 
et al., 2002) územie zasahuje do teplej klimatickej oblasti. Severná časť povodia patrí do 
okrsku teplého, suchého s miernou zimou, priemerná ročná teplota sa pohybuje medzi 9-
10°C, priemerný ročný úhrn zrážok je 550-600 mm. Južnú časť tvorí okrsok teplý, veľmi 
suchý a s miernou zimou a s priemerným ročným úhrnom zrážok 500-550 mm.  

Gemeran a i. (1995) uvádzajú, že  geologický podklad územia tvoria pestré brakické 
a sladkovodné íly, miestami so štrkmi a pieskami, ktoré na niektorých miestach vystupujú až 
na povrch. Podložné útvary sú pokrývané sprašami, sprašovými hlinami, delúvialnymi 
hlinami a miestami aj štrkom a pieskom riečnych terás, Dno doliny v povodí je tvorené 
prevažne hlinitými a piesčitohlinitými riečnymi uloženiny. 

Dominantné zastúpenie v skúmanom území má skupina molických pôd, predovšetkým 
černozem vyskytujúca sa hlavne na pravej strane povodia s celistvým, nižším a plochejším 
reliéfom. V členitejšom reliéfe sa vyskytuje hlavne černozem erodovaná s prechodmi do 
hnedozeme. V okolí NPR Parížske močiare má významné zastúpenie pôdny typ čiernica, 
ktorý sa formoval hromadením a rozkladom organických látok v podmienkach lužných lesov. 
Zo skupiny iniciálnych pôd je to regozem rozšírená prevažne na nespevnených neogénnych 
sedimentoch, hlavne na karbonátových prachovitých íloch strmších svahoch od 7°-12° a viac, 
ale aj na svahoch porušenými zosuvmi. Fluvizeme sa vyskytujú predovšetkým na nivách 
bočných  prítokov Parížskeho potoka. Skupinu hydromorfných pôd zastupuje organozem. 
Rozšírenie organozeme korešponduje s územím lokality Parížske močiare, kde prevládajú 
organozem modálna, organozem glejová  a subhydrické pôdy (Gajdoš a i. 2002; Hreško, Jahn, 
Bugár 2001). 

Hydrologický režim povrchového odtoku povodia potoka Paríž sa koncentruje do koryta 
samotného recipienta. Potok Paríž je hierarchickým tokom tretieho rádu v povodí Hrona 
(Porubský, 1982). Podzemné vody skúmaného územia patria ku dvom typom:        

• typ pórových vôd eolických rovín s pomerne nízkymi hodnotami zásob podzemných 
vôd 4,0 – 2,6 l.s-1.km2, hlavne v pravostrannej časti povodia 

• typ pórových až kapilárnych vôd akumulačno-eróznych pahorkatín s veľmi nízkymi 
zásobami podzemných vôd od 2,5 do 0,01 l.s-1 .km2, ktoré sa viažu na vyššie polohy 
povodia najmä v ľavostrannej časti povodia. 
Podľa Kullmana et al. (2005) zasahujú do záujmového územia útvary podzemnej vody 

v predkvartérných horninách – Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a Ipeľskej 
kotliny oblasti povodia Hron. 
 
 
Metodika práce 
 

Samotný monitorovací výskum kvality podzemnej vody sme rozdelili do nasledovných 
častí:  

 Meranie vybraných ukazovateľov priamo v teréne a odber vzoriek pre laboratórne 
spracovanie vybraných ukazovateľov 

 Analýza a zhodnotenie výsledných hodnôt z odobratých vzoriek podzemných vôd. 
Pre monitorovací výskum sme vybrali nasledovné ukazovatele podzemnej vody: 

1. fyzikálno-chemické ukazovatele- pH vody, vodivosť (ĸ) [mS.m-1] a stanovenie teploty 
podzemnej vody [°C] meraním priamo v teréne  

2. nutrienty- stanovenie amónnych iónov NH4
+ [mg.l-1], dusičnatých iónov NO3

- [mg.l-1], 
dusitanových iónov NO2

- [mg.l-1], fosforečnanov PO4
3- [mg.l-1]  

3. prvky - stanovenie K+ [mg.l-1], Ca2+ [mg.l-1], Mg 2+[mg.l-1],Na+ [mg.l-1], Mn2+ [mg.l-1], 
Fe3+ [mg.l-1]  
Základným dokumentačným materiálom pre hodnotenie chemického a antropogénneho 

ovplyvnenia boli analýzy podzemných vôd v území. V rámci výskumu boli nainštalované 
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sondy na odber podzemnej vody.  Sú to perforované polypropylénové pažnice osadené do 
hĺbky 1,5 m s priemerom 70 mm. Pažnice sú perforované každých 10cm do výšky 50-tich cm 
od spodnej hrany, pričom sú po obvode vyvŕtane štyri diery. 

 Keďže časové obdobie sledovania predstavuje 24 mesiacov, je tento interval krátky na 
prognózovanie vývoja kvality podzemnej vody. Cieľom nášho monitorovania, preto bolo 
zachytiť dynamiku zmien v jednotlivých ročných obdobiach, predovšetkým vo vegetačnom 
období. Počet odberov sme určili na 4x za rok v období mesiacov máj až november s 2x 
základným súborom ukazovateľov, ktorý tvorili merania pH vody, vodivosť, teplota vody 
priamo v teréne a merania NO3

-, NO2
-, NH4

+, PO4
3- v laboratóriu. Zároveň sa uskutočnil 2x 

odber s rozšíreným súborom, kde sa k spomínaným ukazovateľov pridávali prvky Mg2+, K+, 
Ca2+, Mn2+, Na+, Fe2+. Pri takto koncipovanej frekvencii odberov sme mohli zároveň zachytiť 
vplyv vysokých a nízkych stavov hladín podzemnej vody v období jari, resp. jesene. 
Minimálna frekvencia odberov pre účely identifikácie a monitoringu citlivých oblastí je 2x 
ročne (jeden v čase aplikácie hnojív a jeden v čase vegetačného kľudu). Klasifikácia kvality 
podzemnej vody bola vypracovaná v zmysle normy pre pitnú vodu STN 75 71 11 a vyhlášky 
MZ SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody. 
 
 

 
 
Obr. 1 Povodie potoka Paríž s vybranými odberovými miestami 
Odberové miesta 

 

Povodie potoka Paríž

Mokraďové ekosystémy
Obce
Hranica povodia
Odberové miesta
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Odberové miesto  (OM 1) sa nachádza na okraji mokrade v juhovýchodnej časti NPR 
Parížske močiare. Odberové miesto je situované v úzkej kontaktnej brehovej zóne porastu 
trste (Phragmites australis), ktoré oddeľuje mokraďový ekosystém od intenzívne 
využívaného poľa. Šírka tejto kontaktnej zóny sa pohybuje do 10 m. Hladina podzemnej vody 
je pomerne stabilná, v období nášho výskumu kolísala v rozpätí 0,17-0,28 m pod povrchom 
zeme.  

Odberové miesto (OM 2) sa nachádza na okraji intravilánu obce Gbelce (Trstinová ul.). 
Domová zástavba s priľahlými záhradami je od vodnej nádrže oddelená odvodňovacím 
kanálom. Odberové miesto je situované priamo v NPR Parížske močiare v jej južnej časti. Pre 
túto časť lokality je charakteristické úplné zazemnenie, ktoré nastalo postupným zanášaním 
dôsledkom vodnej erózie. Odberové miesto je vzdialené približne 100 m od hrádze 
v trávinno-krovinnom poraste s dominantným zastúpením ostrice (Carex sp.). Výška hladiny 
podzemnej vody sa pohybuje v rozmedzí od 0,2 m do 0,45 m.  

Odberové miesto (OM 3) je situované pri obci Nová Vieska. Odberové miesto sa 
nachádza na ľavej strane od toku potoka Paríž.  Lokalita predstavuje alúvium v strednej časti 
povodia. Krajinná štruktúra je tvorená porastom trste (Phragmites australis), nelesnou 
stromovou a krovinovou vegetáciou a lúkou, ktorá je pravidelne kosená. Odberový bod je od 
potoka Paríž vzdialený približne 120 m. Kolísanie výšky hladiny podzemnej vody sa 
pohybuje v rozmedzí 0,44-0,72 m pod povrchom zeme.   

Odberové miesto (OM 4) sa nachádza na juh od obce Jasová v terénnej depresii tvorenej 
mokraďovým ekosystémom. Lokalita je z väčšej časti  ohraničená dvomi vodnými tokmi, 
jedným z nich je potok Paríž a druhým potok tečúci zo samotnej obce Jasová, ktorý je aj 
hlavným zásobovateľom vody na danej lokalite. Severný okraj mokraďového ekosystému je 
ohraničený intenzívne využívaným poľom na ktorom prebieha aj zavlažovanie. Samotné pole 
leží na miernom svahu, ktorý spáduje k skúmanej lokalite. Mokraď od zavlažovaného pola 
oddeľuje úzky pás (5-10 m) ďatelino - trávneho porastu.  
 
 
Výsledky monitorovacieho výskumu kvality podzemnej vody 
 

Reakcia vody pH - v priebehu celého sledovaného obdobia sme nezaznamenali 
zákonitosť v sezónnej dynamike hodnôt pH. Hodnoty sa pochybovali v úzkom intervale od 
6,58 po 7,85, maximálnu hodnotu sme zaznamenali na odberovom mieste OM 3 v apríli 2006, 
minimum bolo zaznamenané na odberových miestach OM 1 v januári 2006 a na odberovom 
mieste OM 5 v októbri 2005. Priemerná hodnota zo všetkých  odberových miest bola 7,19. 
Všetky namerané hodnoty spĺňali limitné hodnoty. 

Vodivosť - celkovo bolo uskutočnených 95 meraní. Zo sledovaného obdobia sme 
získali priemernú hodnotu vodivosti  152,18 mS.m-1. Najnižšia hodnota  108,0 mS.m-1 bola 
nameraná v auguste 2004 na odberovom mieste OM 3, najvyššiu hodnotu 244,0 mS.m-1 sme 
zistili na odberovom mieste OM 4. Na odberových miestach OM 1, OM 2, OM 4 sme 
zaznamenali vo všetkých odobratých vzorkách nadlimitné hodnoty. Na odberovom mieste 
OM 3 sme v troch prípadoch namerali hodnoty neprekračujúce limitnú hodnotu podľa STN 
75 7111 a vyhlášky MZ č. 151/2004 Z. z . (125 mS.m-1). 

Teplota podzemnej vody - na odberových miestach sa prejavila sezónna dynamika, 
pohybovala v závislosti od ročného obdobia v rozpätí 2,0 -17,3°C. Priemerná teplota za 
monitorované obdobie je 10,14 °C. 

Amónny dusík (NH4
+) - patrí k dôležitým indikátorom znečistenia podzemných vôd 

živočíšnymi odpadmi, hlavne pokiaľ dôjde k náhlemu zvýšeniu jeho koncentrácie. 
V anaeróbnych podmienkach je veľmi nestály a biochemickou oxidáciou prechádza na 
dusitany až dusičnany. za celé sledované obdobie sme zistili priemernú koncentráciu 
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amónneho dusíka 1,83 mg.l-1. Minimálnu hodnotu 0,03 mg.l-1 a maximálnu hodnotu 10,64 
mg.l-1 sme namerali na odberovom mieste OM 4. K prekročeniu limitnej hodnoty 0,5 mg.l-1 

došlo v 82,86 % (Graf 1).  
Dusičnanový dusík (NO3

-) - najviac zastúpenou formou anorganického dusíka bol 
dusičnanový dusík. Najväčšie koncentrácie boli namerané na odberovom mieste OM 4, 
priemerna koncentrácia na danom mieste bola 10,19 mg.l-1. najnižšia priemerná koncentrácia 
bola na odberovom mieste OM 2 0,33 mg.l-1. Namerané koncentrácie boli pod limitnom 
hodnotou, len v novembri 2005 na OM 4 sme namerali hraničnú hodnotu 50 mg.l-1.  

Dusitanový dusík (NO2
-) - dusitany tvoria medziprodukt v dusíkovom cykle, sú veľmi 

nestabilné a indikujú v podzemných vodách znečistenie. Najvyššia medzná hodnota podľa 
STN 75 71 11 a vyhlášky MZ č. 151/2004 je 3,0 mg.l-1. V štyroch prípadoch nastalo 
prekročenie danej hodnoty, čo predstavuje 11,43 % z odobratých vzoriek. Priemerná 
koncentrácia za monitorovacie obdobie bola 1,22 mg.l-1. Minimálnu hodnotu 0,06 mg.l-1 sme 
namerali v septembri 2005 na odberovom mieste OM 1, najvyššiu hodnotu 11,9 mg.l-1 sme 
zaznamenali na odberovom mieste OM 4 v máji 2004. 

Fosforečnanový fosfor (PO4
3-) - aj keď norma a vyhláška na podzemnú vodu 

nepredpisuje prípustnú koncentráciu fosforečnanových iónov, obsah fosforečnanov môže 
slúžiť ako indikátor znečistenia. Zistiť pôvod znečistenia je však problematické z dôvodu 
rozsiahleho využívania zlúčenín fosforu v poľnohospodárstve. Hodnoty sa pohybovali v 
intervale od 0,09 do 3,89 mg.l-1. 

Draslík - najmenej zastúpeným bázickým katiónom bol draslík. Maximálna 
koncentrácia 23,6 mg.l-1 bola zistená na odberovom mieste OM 1, najnižšiu hodnotu 0,6 mg.l-

1 sme zaznamenali na odberových miestach OM 1 a OM 3 (máj 2004). Výrazne nižšie 
hodnoty draslíka sme zaznamenali na lokalite OM 3 oproti iným odberovým miestam. 

Sodík - je pomerne stály a nepodieľa sa na oxidačno – redukčných procesoch. Ióny sa 
dostávajú do podzemných a povrchových vôd priesakom, zmývaním z povrchu polí 
hnojených draselnými hnojivami alebo vylúhovaním zo zvetraných hornín. Obsah sodíka 
podľa vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z. z. má limit 200 mg.l-1. táto hodnota nebola prekročená, 
namerané hodnoty sa pohybovali v intervale od 37,5 mg.l-1 do 122 mg.l-1. 

Vápnik - kvantitatívne dominantným bázickým katiónom v odobratých vzorkách bol 
vápnik s priemernou hodnotou 117,09 mg.l-1. Pre podzemné vody je odporúčaná hodnota >30 
mg.l-1, čo spĺňali aj nami odobraté vzorky. Najvyššia koncentrácia tohto katiónu v 
sledovanom období sa zistila v septembri 2005 na odberovom mieste OM 3 (160,0 mg.l-1), 
najnižšia 68,5 mg.l-1 v máji 2005 na odberovom mieste OM 2. 

Horčík - je v prírode dosť rozšírený, ale z hygienického hľadiska podobne ako Ca2+  
málo významný. Zistené hodnoty prekračujú odporúčané hodnoty (10 – 30 mg.l-1), dokonca 
v jednom prípade prekročili aj medznú hodnotu 125 mg.l-1. Obsah Mg2+ býva obvykle menej 
zastúpený ako vápnik, ale v štyroch prípadoch sme vo vzorkách namerali vyššie koncentrácie 
horčíka ako vápnika. Priemerná koncentrácia horčíka v sledovanom období je 98,7 mg.l-1. 

Železo - výskyt v podzemných vodách je veľmi častý. Prítomnosť Fe2+ závisí hlavne od 
oxidačno - redukčných podmienok na lokalite. Maximálnu koncentráciu sme zaznamenali 
v septembri 2005, keď obsah Fe2+ na odberovom mieste OM 1 bol 3,9 mg.l-1, čo mohlo byť 
dôsledok redukčných podmienok. Vo väčšine meraní sa zistené koncentrácie vyskytovali 
v stopových množstvách t.j. < 0,01 mg.l-1. 

Mangán - daný ukazovateľ je ešte citlivejší na oxidačno – redukčné podmienky ako 
Fe2+, zároveň vo zvýšenej miere ako železo ovplyvňuje organoleptické vlastnosti vody. Z 20- 
tich odobratých vzoriek v 15- tich prípadoch došlo podľa STN 75 7111 k prekročeniu limitnej 
hodnoty 0,1 mg.l-1 (Graf 1).  Najvyššie hodnoty sme namerali na odberovom mieste  OM 1, 
kde  priemerná hodnota za skúmané obdobie bola 1,31 mg.l-1. Na ostatných lokalitách 
priemerné hodnoty boli maximálne 0,37 mg.l-1. 
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Graf. 1 Percentuálne vyjadrenie prekročenia limitných hodnôt ukazovateľov zo všetkých odberových 
miest 

 
Diskusia 

 
Podzemné vodné zdroje z alúvií riek, hlavne nižinných oblastí majú prirodzený typický 

výskyt železa, mangánu, amónnych látok a bývajú viac mineralizované. Negatívny vplyv má 
hlavne poľnohospodárska činnosť, najmä využívanie minerálnych hnojív. V dôsledku 
intenzifikácie poľnohospodárstva je zaznamenávané postupné zvyšovanie obsahu dusičnanov, 
síranov a chloridov v zdrojoch vody (Olejko, 2002; Gi-Tak et al. 2004). Uvedené závery 
v podstatnej miere korešpondujú z výsledkami, ktoré sme získali našim monitorovacím 
výskumom v oblasti povodia Paríž. Najviac sa to prejavilo v koncentráciach NH4

+, keď sa 
prekročenie limitných hodnôt na všetkých odberových miestach pohybovalo nad 80 %. 
K prekročeniu limitných hodnôt na všetkých odberových miestach nastalo aj pri ukazovateli 
Mn2+, ale v menšej miere. Nadlimitné hodnoty ukazovateľa Fe2+ boli na lokalitách OM 3 
a OM 4. Môže to byť spôsobené výskytom železitých častíc, čo potvrdili pôdne sondy. 

Kalúz, Holčík (2002) tvrdia, že v plytkej povrchovej zóne infiltračných oblastí často 
prevláda sulfátový typ vody s veľmi nízkou koncentráciou rozpustených látok a lokálne so 
zvýšenými obsahmi NH4

+ a NO3
-. Práve táto zóna je najviac dotknutá ekonomickou aktivitou 

spoločnosti. Uplatňuje sa tu mineralizácia zrážkových vôd, ale aj priama kontaminácia 
prenikaním znečistených vôd z povrchu (únik odpadových vôd, priesak zo skládok odpadov, 
havárie, preplachovanie látok používaných v poľnohospodárskej výrobe do podzemných vôd 
a pod..  

Sedláková (2004) v rámci analýz kvality povrchovej vody v oblasti Parížskych 
močiarov uskutočnila jednorázový odber podzemnej vody domových studní v obci Gbelce (1 
studňa) a Nová Vieska (2 studne). Z výsledkov analýz vyplývajú vysoké hodnoty dusičnanov, 
v dvoch prípadoch došlo k prekročeniu limitných hodnôt (94,45 mg.l-1 a 200,60 mg.l-1). Vo 
všetkých troch studniach nastalo k prekročeniu odporúčaných hodnôt pri dusitanoch. Vysoké 
hodnoty dusitanov sa potvrdili aj v našich vzorkách. Napriek tomu, že nami namerané 
koncentrácie dusičnanov nedosiahli také vysoké hodnoty, maximálna hodnota bola 50 mg.l-1, 
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pri ostatných ukazovateľov sa koncentrácie pohybovali obdobných rozsahoch. Na základe 
získaných informácií predpokladáme, že rovnaké parametre majú aj ostatné studne, ktoré sa 
potencionálne využívajú na priamu konzumáciu. Nebezpečie vyplývajúce z prekročenia 
uvedených ukazovateľov je v tom, že jedna zo skúmaných studní je dlhodobo využívaná na 
konzumáciu. 

Výskum s obdobným zameraním v mokraďových biotopov sa uskutočňoval na 
lokalitách NPR Abrod a NPR Šúr. Hodnotením podzemnej vody a jej fyzikálno – chemických 
vlastností ako jedného z najdôležitejších faktorov pre mokraďové spoločenstvá sa zaoberali 
autori Stanová, Viceníková (2003). Ak porovnávame výsledky z monitorovacieho výskumu 
z NPR Abrod a s nami získanými výsledkami môžeme konštatovať, že koncentrácie dosahujú 
približne rovnaké hodnoty. Vyššie hodnoty z lokality NPR Abrod sa zaznamenali pri Ca2+ 
a Mg2+, čo je dané primárnymi genetickými faktormi ako sú geologická stavba 
a mineralogicko – petrografický charakter horninového prostredia.   

V NPR Šúr sa uskutočnil výskum na ôsmich odberových miestach na ktorých sa 
sledoval obsah živín Ca2+, Mg2+, K+, SO4

2-, NO3
- a NH4

+ (Kukla, Krnáčová et al. 1997). Ak 
porovnávame tieto hodnoty s výsledkami získanými z povodia potoka Paríž môžeme 
konštatovať, že koncentrácie vybraných ukazovateľov boli vyššie z  povodia potoka Paríž. 
Hodnoty Ca2+ v NPR Šúr sa pohybovali v intervale 11,2 – 149,9 mg.l-1, čo je nižšie ako v 
povodí potoka Paríža, kde koncentrácie sa pohybovali v rozpätí 74 – 160,2 mg.l-1. Ešte 
výraznejšie je to pri horčíku, keď maximálna hodnota z výskumu v NPR Šúr (68,6 mg.l-1) 
nedosiahla úroveň minimálnej koncentrácie na nami skúmanej lokalite (69,0 mg.l-1). Rovnako 
aj v NPR Šúr na niektorých lokalitách koncentrácie Mg2+ boli vyššie ako Ca2+. Namerané 
hodnoty K+ boli v rozpätí 0,9-9,4 mg.l-1. Maximálna nameraná hodnota NO3

-  bola vyššia v 
povodí potoka Paríž, rovnako tak aj priemerná hodnota NO3

- je vyššia v povodí potoka Paríž. 
Naopak koncentrácie NH4

+ sú vyššie v NPR Šúr. Spoločným znakom v obidvoch územiach je, 
že dochádza k veľkej diferenciácií na jednotlivých odberových miestach v rámci určitého 
ukazovateľa. 

Pekárová, Pekár (1998) sa zaoberali chemickým režimom a vzájomnou interakciou 
povrchových a podzemných vôd v regióne Malých Karpát. V rámci monitoringu podzemnej 
vody v rokoch 1991-1995 sledovali vybrané ukazovatele na jednom odberovom mieste. Na 
odberovom mieste sa hodnoty ukazovateľa NO3

- pohybovali v intervale 28,09 až 53,68 mg.l-1, 
s priemernou hodnotou 41,07 mg.l-1, hodnoty pH boli vyššie oproti nami zistenými 
hodnotami, pohybovali sa v rozpätí 7,05 – 8,35 mg.l-1, naopak hodnoty NH4

+ boli nižšie, 
rovnako tak aj koncentrácie NO2

-, keď maximálna hodnota bola 0,22 mg.l-1. Zároveň 
konštatujú sezónne kolísanie v jednotlivých ukazovateľov. Ak porovnávame dané výsledky 
môžeme konštatovať, že hodnoty z povodia potoka Paríž pri ukazovateľoch NO3

- a pH sú 
nižšie, ale hodnoty NH4

+ a NO2
- sú vyššie. 

Kvalita podzemnej vody sa rýchlo vyvíja,  ak prechádza podpovrchovými vrstvami v 
pôde cez nenasýtenú zónu a odtiaľ do nasýtenej zóny zvodnenej vrstvy. Atmosferické zrážky 
majú dôležitý vplyv vo viacerých plytkých podzemných vodách, lebo reprezentujú hlavný 
podiel rozpustných látok a fungujú ako indikátory vzniku podzemných vôd v oblastiach 
aluviálnych náplavov (Edmunds, Shand, Hart, Ward, 2003). Rýchlosť zmien v kvalite sme 
mohli najlepšie sledovať na nameraných hodnotách pH a vodivosti podzemnej vody, ktoré 
dosahovali v priebehu mesiaca značnú fluktuáciu.  

Problém dusičnanov v povrchových vodách, kde za určitých podmienok môžu 
spôsobovať eutrofizáciu, sa prenáša na podzemné vody. Dusičnany pri infiltrácií vôd 
prechádzajú prostredím prakticky bez zmien, nakoľko sa neabsorbujú a aj ostatné reakcie 
mimo biochemickej nitrifikácie a denitrifikácie prebiehajúce za určitých špecifických 
podmienok sú minimálne. Zvýšenie obsahov NO3

- je spôsobené oxidáciou ostatných foriem 
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dusíka. Dusičnany prechádzajú do podzemných vôd v plnom rozsahu, NH4
+ ióny môžu byť 

čiastočné redukované v dôsledku adsorpcie (Fľaková, Roháčiková, Fendeková, 1997).  
Ochrana kvality podzemnej vody v ochranných pásmach vodných zdrojov by mala byť 

prioritou. Dôležitým predpokladom pre získanie optimálnej kvality podzemnej vody je 
zabezpečenie kvalitných mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva (pôdoochranná, 
vodoochranná, krajinnotvorná) predovšetkým v ochranných pásmach, ale aj širšom okolí 
mokraďových ekosystémov.  Riziko znečistenia podzemných vôd vychádza z nasledujúcich 
princípov, že čím viacej a rýchlejšie je rozložená pôdna organická hmota v podmienkach 
vhodných pre jej mineralizáciu, prípadne v podmienkach obmedzeného odberu dusíka 
porastom, tým viacej je negatívne ovplyvnená kvalita podzemnej vody (Duffková, Kvítek, 
Voldřichová, 2004). Autori uvádzajú, že z hľadiska zachovania a zvýšenia ochrany 
podzemných vôd v extenzívnych a poloextenzívnych podmienkach využitia lúčnych trávnych 
porastov sa ako najhodnejšie javí kosenie 1-2x do roka. Dodržiavanie uvedených foriem 
využívanie krajiny by v skúmanom území hlavne v okrajových častiach NPR Parížske 
močiare významne pomohlo k zmenšeniu ohrozenia podzemných vôd.  
 
Záver 

Podzemné vody sú jedným zo základných surovinových zdrojov prírodného bohatstva, 
tvoria dôležitú zložku prírodného prostredia a slúžia na zabezpečovanie hospodárskych a 
ostatných celospoločenských potrieb. Predstavujú najdôležitejší zdroj zásob pitných vôd.  

Cieľom výskumu a hodnotenia krajiny by malo byť poskytnúť podrobnejší integrovaný 
súbor informácií, zameriavajúci sa najčastejšie na tzv. ekologickú optimalizáciu využívania 
krajiny, čiže na využívanie zdrojov na ekologickom základe do tej miery, aby nedošlo 
k nevratným zmenám v jej štruktúre. Nevyhnutným nástrojom ochrany je schopnosť zistiť, 
stanoviť a následné prehodnotiť zmeny, ktoré zmenili ekologický charakter lokality. 
Udržateľne využívanie  a zachovanie ekologického charakteru mokraďových ekosystémov je 
možné len dostatočným zmapovaním, monitorovaním, zhodnotením a sledovaním pre 
zaistenie informácií pre uskutočnenie ochranných opatrení a manažmentu v dotknutom území.  
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KVALITA OVZDUŠIA AKO JEDEN Z ENVIRONMENTÁLNYCH ASPEKTOV 
REGIONÁLNEHO ROZVOJA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVANEHO KRAJA 

 
Magdaléna NEMČÍKOVÁ, Daša OREMUSOVÁ 

 
 

Abstract 
This article deals with environment quality at the Nitra region level. The aim is an evaluation 
of statute and atmosphere quality in region by basic groups of indicators – particulate 
matters emissions, SO2 emissions, NOX emissions and CO emissions. The aim of  
approptriated elaboration theme is to arise an environmental aspects which are necessary to 
effectual planning of regional development in the area.  
Keywords: regional development, environment quality, atmosphere quality, environemntal 
aspect of regionala development  
 
 
Úvod 
 

Na dosiahnutie efektívneho regionálneho rozvoja je potrebné pri regionálnom plánovaní 
zohľadňovať viaceré aspekty. V prvom rade je pozornosť venovaná ekonomickým 
a sociálnym aspektom, kde práve rast ekonomického a sociálneho potenciálu regiónu a jeho 
následné využívanie má viesť k zvyšovaniu životnej úrovne jeho obyvateľov a prispievať 
k rozvoju krajiny (Rajčák, 2001). Nemenej dôležité sú environmentálne aspekty regionálneho 
rozvoja preferujúce podmienky trvalo udržateľného rozvoja prostredia a spoločnosti. Takto 
chápaný regionálny rozvoj potom predstavuje súbor ekonomických a sociálnych procesov 
prebiehajúcich v prírodno-spoločenskom prostredí regiónu, ktoré rešpektujú jeho osobitosti, 
možnosti a rozvojové predpoklady (Rajčáková, 2005). 

Napriek tomu, že sú environmentálne aspekty zohľadňované vo všetkých oblastiach 
regionálneho rozvoja, najväčšia pozornosť im je venovaná v rámci oblasti zameranej na 
ochranu životného prostredia a budovania environmentálnej infraštruktúry.  

Cieľom príspevku je zhodnotenie jedného z environmentálnych aspektov regionálneho 
rozvoja dôležitého z hľadiska ochrany ovzdušia a to kvality ovzdušia prostredníctvom 
jednotlivých ukazovateľov na príklade Nitrianskeho samosprávneho kraja.    
 
 
Environmentálne aspekty regionálneho rozvoja 

 
V problematike regionálneho rozvoja sa stále častejšie dostávajú do popredia 

environmentálne dimenzie. Bez ohľadu na to, či prebiehajú jednotlivé procesy v prírodnom 
alebo kultúrnom prostredí, je nutné aby rešpektovali a vhodne využívali podmienky 
a zvláštnosti príslušného prostredia (Ira, 2008). Človek svojou činnosťou podstatne 
ovplyvňuje kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti prostredia, ktoré mu poskytuje prírodné 
a socioekonomické zdroje. Nie vždy však zohľadňuje limity produkčnej schopnosti, mieru 
obnoviteľnosti či samoreprodukcie príslušných zdrojov, čo vedie k vzniku environmentálnych 
problémov, poškodeniu až devastácii prírodných zdrojov a znehodnocovaniu životného 
prostredia (Spáčilová, Izakovičová, 2008).  

Základom pre stanovenie jednotlivých environmentálnych aspektov regionálneho 
rozvoja je koncepcia trvalo udržateľného rozvoja, ktorá sa v začiatkoch svojho vzniku 
sústreďovala najmä na ochranu environmentálnych hodnôt s dôrazom na únosnosť, 
environmentálny kapitál a environmentálne oceňovanie. Neskôr, koncom 90. rokov 20. stor. 
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a začiatkom 21. stor. začínajú však vystupovať do popredia sociálno-ekonomické aspekty 
udržateľného rozvoja sledované a hodnotené najmä v súvislosti s kvalitou života. 
V súčasnosti je hlavným cieľom trvalo udržateľného rozvoja vysoká kvalita životného 
prostredia, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov - efektívna ochrana životného 
prostredia, šetrné využívanie prírodných zdrojov, odstránenie environmentálnych záťaží a 
poškodenia prostredia, limitovanie ekonomického rozvoja v súlade  
s prírodnými podmienkami a potenciálmi, dosiahnutie a udržanie kvalitného životného 
prostredia s dôrazom na ohrozené oblasti (Národná stratégia TUR, 2001).  

V súvislosti s regionálnym rozvojom je potom podstatné zohľadniť v procesoch 
regionálneho plánovania široké spektrum skupín environmentálnych aspektov, zahŕňajúce 
ochranu prírodnej krajiny, faktory environmentálnych rizík, kvalitu environmentálnej 
infraštruktúry, ekologickú modernizáciu zameranú  
na reštrukturalizáciu výroby a spotreby, rozvoj a uplatňovanie čistých výrobných technológií, 
ekonomické oceňovanie prírodných zdrojov, štrukturálnu daňovú reformu ako aj integráciu 
environmentálnej politiky do celkovej politiky regiónov, resp. krajiny (Ira, 2008). 
 
 
Problematika životného prostredia v dokumentoch regionálneho rozvoja 

 
Najvýraznejšie uplatnenie environmentálnych aspektov v regionálnom rozvoji 

sledujeme v oblastiach venovaných problematike životného prostredia.   
V súvislosti so súčasným stavom životného prostredia SR sa dostávajú do popredia 

problémy, ktoré sa stávajú prioritnými. Patria k nim podľa Rajčákovej  
(2008) najmä:  
• nežiaduce dôsledky ľudskej činnosti spôsobujúcej znečistenie, devastáciu prostredia, 

nadmernú exploatáciu prírodných zdrojov a prekračovanie miery únosnosti ekologických 
a človekom vytvorených systémov, 

• technologické hrozby a riziká, 
• nepostačujúca kvalita starostlivosti o krajinu, v mnohých prípadoch ako negatívny 

dôsledok nekompetentného a nekomplexného využívania právneho systému 
a ekonomických nástrojov na zabezpečenie smerov rozvoja v súlade s princípmi trvalo 
udržateľného rozvoja, 

• vysoká energetická a surovinová náročnosť produkcie a trvalo vysoký podiel využívania 
obnoviteľných zdrojov,  

• nevyvážený sídelný rozvoj, 
• nízka miera verejného povedomia v oblasti životného prostredia, 
• nedostatočné využívanie endogénneho rozvoja a narastanie regionálnych disparít. 

 
Nevyhnutnosťou pre úspešné riešenie daných problémov bolo spracovanie a akceptácia 

stratégií žiaduceho vývoja, ktorá je kompatibilná s tendenciami regionálneho rozvoja. Na 
najvyššej celoslovenskej úrovni bol v rámci regionálneho rozvoja vypracovaný Národný 
strategický referenčný rámec 2007 - 2013 (2007), ktorý sa osobitne venuje aj problematike 
životného prostredia prostredníctvom strategickej priority Infraštruktúra a regionálna 
dostupnosť na základe špecifickej priority Environmentálna infraštruktúra a ochrana 
životného prostredia. Cieľom danej priority je zlepšenie stavu životného prostredia a 
racionálneho využívania zdrojov, prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia 
environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a posilnenie 
environmentálnej zložky TUR. Programovo zabezpečuje a bližšie špecifikuje prioritu 
Operačný program Životné prostredie (2007), v rámci ktorého bolo vytýčených šesť 
prioritných osí: 
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• Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd s cieľom znižovania znečistenia vôd a 
zvýšenia kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry 
vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR, 

• Ochrana pred povodňami s cieľom zabezpečenia komplexnej ochrany územia SR pred 
povodňami, 

• Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy s cieľom 
znižovania emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok, minimalizácie 
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie v 
súlade s legislatívou EÚ a SR, 

• Odpadové hospodárstvo s cieľom dobudovania infraštruktúry odpadového hospodárstva 
SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR, znižovanie  
a eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží a skládok odpadov na 
zdravie ľudí a ekosystémy, 

• Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny prostredníctvom dobudovania 
sústavy chránených území NATURA 2000 a infraštruktúry ochrany prírody SR v zmysle 
právnych predpisov EÚ a SR, 

• Technická pomoc, ktorej účelom je podporovať realizáciu ostatných prioritných osí a 
aktivít uvedených v operačnom programe ŽP. 

 
Na nižšej hierarchickej úrovni rešpektuje regionálny rozvoj Nitrianskeho 

samosprávneho kraja Rozvojový plán NUTS II Západné Slovensko 2007 - 2013 (2007), 
v ktorom je problematika ochrany životného prostredia súčasťou strategickej priority 
Infraštruktúra. Špecifickou prioritou je Environmentálna infraštruktúra a ochrana životného 
prostredia s cieľom: 
• dobudovania environmentálnej infraštruktúry SR podľa štandardov EÚ a zvýšenie 

efektívnosti environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja, 
• ochrany, racionálneho využívania vôd a protipovodňovej ochrany, 
• ochrany ovzdušia a podpory využívania obnoviteľných zdrojov, 
• zlepšenia situácie v odpadovom hospodárstve. 

 
Dokumentom z oblasti regionálneho rozvoja na najnižšom stupni, na úrovni kraja je 

Program rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2003 - 2013 (2003). Problematika 
životného prostredia je riešená v rámci tretej prioritnej oblasti Ochrana životného prostredia, 
ktorá je tvorená tromi zámermi: 
• Ochrana povrchových a podzemných vôd s cieľom rekonštrukcie a ochrany vodných 

zdrojov s cieľom zvýšenia kvality pitnej vody, zvýšenia čistoty povrchových vôd 
napojením sídiel na kanalizačnú sústavu a ČOV,  zvýšenia kvality vôd zosúladením so 
štandardami EÚ, rekonštrukcie a údržby odvodových sietí či využívať nové trendy vo 
využívaní odpadových vôd, 

• Ochrana ovzdušia s cieľom znižovania emisií základných znečisťujúcich látok  SO2, CO, 
NO2, pod úroveň extrémnych limitov, znižovania emisií VOC, POP, znižovania 
koncentrácie ťažkých kovov, znižovania emisií a hluku z automobilovej dopravy, 

• Odpadové hospodárstvo s cieľom predchádzať vysokej produkcii všetkých druhov 
odpadov, minimalizovať produkciu predovšetkým nebezpečných odpadov, vytvoriť 
objektívnu mieru kontroly tvorby odpadov, materiálovo a energeticky zhodnocovať 
odpady pred likvidáciou odpadov spaľovaním a skládkovaním v súlade so stratégiou 
trvalo udržateľného rozvoja. 
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Problematika ochrany ovzdušia v dokumentoch regionálneho rozvoja 
 

V oblasti ochrany ovzdušia a zlepšenia jeho kvality preferuje Národný strategický 
referenčný rámec 2007 - 2013 (2007) v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia, 
najmä v riadení kvality ovzdušia, potrebu zamerať sa na znižovanie emisií základných 
a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší ako aj skvalitňovať monitorovanie emisií. Ďalšou 
oblasťou je minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien najmä prostredníctvom 
znižovania emisií skleníkových plynov (spolu so znižovaním emisií základných 
znečisťujúcich látok) vrátane skvalitňovania ich inventarizácie a projekcií a tiež podpory 
obnoviteľných zdrojov energie (najmä zmena palivovej základne energetických zdrojov na 
výrobu tepla a teplej vody v prospech využívania obnoviteľných zdrojov).  

V rámci Operačného programu Životné prostredie (2007) sa v prioritnej oblasti 
ochrany ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy do popredia dostáva 
najmä znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší najmä tuhých 
znečisťujúcich látok (PM10, PM2,5), SO2, NOx, benzénu, VOC, NH3, ťažkých kovov 
a PAH, zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy prioritne v oblastiach 
vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia, riešenie kvality ovzdušia, skvalitňovanie a odborná 
podpora monitorovania emisií a kvality ovzdušia podľa požiadaviek EÚ, ako aj skvalitnenie 
Národného emisného informačného systému (NEIS).  

Prostredníctvom Rozvojového plánu NUTS II Západné Slovensko 2007 - 2013 
(2007) sú preferované predovšetkým opatrenia vedúce k zlepšeniu kvality ovzdušia, aktivity 
vedúce k rozšíreniu a budovaniu plynofikácie a využitiu alternatívnych zdrojov energie, 
opatrenia zabezpečujúce ochranu ovzdušia formou zavádzania technológií a technologických 
zariadení na zníženie emisií, monitoring imisií v mestách a zníženie prašnosti okolo 
dopravných komunikácií (predovšetkým kropenie a čistenie komunikácií), rekonštrukcia 
spaľovní, aktivity podporujúce využívanie obnoviteľných zdrojov energie, programy 
surovinovej a energetickej politiky jednotlivých krajov NUTS II Západné Slovensko v súlade 
s požadovanými parametrami nakladania so surovinami a využívania obnoviteľných zdrojov 
energie EÚ, aktivity zabezpečujúce zatepľovanie budov ako aj projekty zabezpečujúce rozvoj 
ekologickej hromadnej dopravy spolu s budovaním cyklistických trás. 

Samotný NSK si v rámci Programu rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 
2003 - 2013 (2003) stanovil pre oblasť ochrany ovzdušia niekoľko základných cieľov, medzi 
ktorými sú preferované: zmena palivovej základne zdrojov, inštalácia technológií na zníženie 
vypúšťania emisií do ovzdušia či zosúladenie požiadaviek na spaľovne so štandardom EÚ.  
 
 
Kvalita ovzdušia Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 
Jedným zo základných atribútov pri hodnotení stavu životného prostredia je kvalita 

ovzdušia. Pri jej posudzovaní sa vychádza z emisnej a imisnej situácie základných 
znečisťujúcich látok (ZZL) ako SO2 (oxid siričitý), NOx (oxidy dusíka), CO (oxid uhoľnatý) 
a tuhé znečisťujúce látky (TZL). Z hľadiska vývoja kvality ovzdušia majú emisie klesajúcu, 
resp. mierne kolísavú tendenciu, čo bolo spôsobené nielen znížením priemyselnej výroby ale 
hlavne jej reštrukturalizáciou v uplynulých rokoch, ako aj zavedením emisných kvót 
a poplatkov za znečisťovanie (Dubcová, Kramáreková, 1999).  

Hodnotenie emisnej situácie sa robí prostredníctvom štyroch ukazovateľov: množstvo 
emisií skleníkových plynov, množstvo emisií ZZL/rok, množstvo emisií ZZL/rok/km2 a počet 
prekročení limitných hodnôt ZL. Podľa pôvodu rozlišujeme emisie z mobilných a 
stacionárnych zdrojov, pričom tieto sa ešte diferencujú podľa veľkosti prevádzkovateľa 
(veľké, stredné a malé zdroje).  



GEO Information                                                                                                                                             5/2009 

 89

Emisie TZL vyprodukované stacionárnymi zdrojmi v kraji tvorili v roku 2005 6,8 % 
podiel v rámci SR. Tento pomerne nízky podiel zabezpečil pomerne dobré umiestnenie 
Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) spomedzi všetkých 8 krajov (6. miesto). Aj napriek 
priaznivému umiestnenie v rámci krajov sa z hľadiska vývoja množstva emisií TZL v rokoch 
2000 až 2005 situácia výraznejšie zhoršila práve v roku 2005 (3412 t).   

Vývoj emisií SO2 zo stacionárnych zdrojov má v NSK od roku 2000 klesajúcu 
tendenciu. Produkcia v roku 2005 (2336 t) sa oproti roku 2000 znížila o 49 % (4752 t). Na 
celkovom počte emisií SO2 zo stacionárnych zdrojov v rámci Slovenska v roku 2005 sa NSK 
podieľal 2,6 %, čo znamenalo šiestu priečku medzi krajmi. 

Najnepriaznivejšie postavenie spomedzi krajov (5. miesto) má NSK v množstve emisií 
NOx, z čoho vyplýva aj ich vyšší podiel (7,1 %) v rámci SR. Vývoj emisií v rokoch 2000 – 
2005 mal pomerne konštantný priebeh s výnimkou roku 2004, kedy bola priemerná hodnota 
emisií NOx prekročená cca o 400 t.  

V roku 2005 sa na území NSK vyprodukovalo zo stacionárnych zdrojov 6627 t emisií 
CO (3. priečka v rámci krajov), čo tvorilo 3,6 % podiel na Slovensku. Vývoj emisií mal 
klesajúcu tendenciu od roku 2000 do roku 2004 a práve v roku 2005 sme zaznamenali nárast 
oproti predchádzajúcemu roku o 927 t. 

Z hľadiska hodnotenia kvality ovzdušia NSK je dôležitá aj analýza stavu  
a vývoja ZZL v jednotlivých okresoch. Kvôli komplexnosti a dostupnosti údajov na úrovni 
NUTS IV. hodnotíme situáciu v kraji v období rokov 2003 – 2005. Z tab. č. 1 vyplýva, že 
vývoj množstva emisií TZL a SO2 v šiestich okresoch (okrem okresu Šaľa) je zhodný 
s celkovým vývojom kraja. V prípade TZL má väčšina okresov stúpajúcu tendenciu 
a v prípade SO2 naopak klesajúcu tendenciu  
v množstve emisií. Najvariabilnejšia je situácia vo vývoji emisií NOx, kde v okresoch Levice 
a Topoľčany môžeme dokonca sledovať úplne opačnú tendenciu (r. 2004 mierny pokles a r. 
2005 mierny nárast) ako má celý NSK. Pri hodnotení vývoja emisií CO v jednotlivých 
okresoch kraja môžeme konštatovať, že v okresoch Komárno, Nitra a Šaľa je identický vývoj 
emisií s krajom.    

 
Tab. č. 1 Vývoj ZZL zo stacionárnych zdrojov znečistenia v jednotlivých okresoch  
                Nitrianskeho kraja (r. 2003 - 2005) 

TZL (t) SO2 (t) NOx (t) CO (t) Okres/rok 
2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Komárno 267 316 419 98 85 76 246 246 247 535 579 672 
Levice 741 822 1084 293 217 215 350 346 378 1427 1421 1660 
Nitra 318 361 453 98 79 73 915 1565 1241 1280 1435 1806 
Nové Zámky 501 516 647 1817 1047 770 1447 1132 960 981 946 1051 
Šaľa 342 380 356 1228 956 1106 760 880 890 237 282 320 
Topoľčany 148 163 209 58 46 45 170 151 168 325 302 341 
Zlaté 
Moravce 161 185 244 56 55 51 105 104 105 830 736 778 

NSK 2478 2743 3412 3648 2485 2336 3993 4424 3989 5615 5701 6628 
Zdroj: SHMÚ,2008       

 
Emisná situácia ZZL v jednotlivých okresoch NSK v roku 2005 je zobrazená v mape č. 

1, kde môžeme pozorovať okrem iného ako rozloha jednotlivých okresov vplýva na 
priestorovú diferenciáciu kvality ovzdušia ZZL v NSK. V rámci tohto ukazovateľa sa 
nepriaznivo javia okresy Šaľa a Nitra. Okres Komárno má aj napriek vyššiemu množstvu ZZL 
(1414 t) priaznivejšie postavenie ako okres Zlaté Moravce, ktorý má síce menšiu rozlohu (521 
km2) ale aj nižšie celkové množstvo ZZL v roku 2005 (1178 t).  
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Mapa č. 1 
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V roku 2005 bolo na území NSK 1814 veľkých a stredných zdrojov znečisťovania 
ovzdušia. Najväčší počet veľkých zdrojov bol zaznamenaný v okrese Šaľa (28 z celkového 
počtu 134). Až 464 (z celkového počtu 1680) stredných zdrojov znečisťovania bolo 
lokalizovaných v okrese Nitra.   

Najvýznamnejším znečisťovateľom ovzdušia emisiami TZL, SO2 a NOx bol v roku 2005 
podnik Duslo a. s. Šaľa (Feszterová, 2006), ktorý je významným znečisťovateľom ovzdušia aj 
v rámci SR. V rebríčku najväčších znečisťovateľov Slovenska mu v r. 2007 patrilo 7. miesto 
(TZL), 13. miesto (SO2) a 14. miesto (NOx) (Klinda, Lieskovská, 2006). Pozitívne je, že 
Duslo a. s. Šaľa postupne zavádza technické opatrenia, ktorými sa snaží eliminovať negatívne 
pôsobenie chemickej výroby na životné prostredie (Feszterová, 2002). Až 47,4 % z celkového 
podielu emisií CO v kraji vyprodukuje CALMIT, s.r.o., Bratislava, závod Žirany (tab. č. 2), 
ktorý sa spomedzi najväčších znečisťovateľov v rámci SR umiestnil na 12. mieste.   
 
Tab. č. 2 Najvýznamnejší znečisťovatelia ovzdušia NSK podľa ZZL (r. 2005) 
Okres Prevádzkovateľ TZL (t) Podiel v % 
Šaľa  Duslo a.s. Šaľa 223,5 39,1

Nitra Calmit, spol. s r.o., závod 
Žirany 114,6 20,0

Nové 
Zámky 

Smurfit Kappa Štúrovo, 
a.s.   44,6  7,8

Okres Prevádzkovateľ SO2 (t) Podiel v % 
Šaľa Duslo a.s. Šaľa 1082,6 59,0
Nové 
Zámky 

Smurfit Kappa Štúrovo, 
a.s.   629,8 34,3

Nové 
Zámky 

Icopal a.s, Štúrovo     26,1   1,4

Okres Prevádzkovateľ NOx (t) Podiel v % 

Nitra Slovenský plynárensky 
priemysel, a.s. Nitra 924,4 31,9

Šaľa Duslo a.s. Šaľa 803,1 27,7
Nové 
Zámky 

Smurfit Kappa Štúrovo, 
a.s. 659,2 22,7

Okres Prevádzkovateľ CO (t) Podiel v % 

Nitra Calmit, spol. s r.o., závod 
Žirany 1148,8 47,4

Zlaté 
Moravce 

Wienerberger Slovenské 
tehelne, s.r.o., Zlaté 
Moravce 

  351,3 14,5

Nové 
Zámky 

Smurfit Kappa Štúrovo, 
a.s.   140,0   5,8

Zdroj: KÚŽP Nitra, 2006 
 
Priority zlepšenia kvality ovzdušia v Nitrianskom samosprávnom kraji 

Zlepšenie kvality ovzdušia v NSK patrí medzi neodmysliteľné súčasti ochrany 
a zvyšovania kvality životného prostredia. Vyžaduje si však neustálu stabilizáciu postavenia 
v oblasti regionálneho rozvoja, pretože iba tak možno dosiahnuť efektívny a dlhodobý 
trvaloudržateľný rozvoj územia.  

V rámci NSK sú preferované tri základné priority pre zlepšenie kvality ovzdušia 
(Zásobník projektov Nitrianskeho samosprávneho kraja, 2008): 
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1. modernizácia a rozvoj infraštruktúry cestnej dopravy prostredníctvom opatrení ako je 
budovanie cestných obchvatov (napr. obchvat mesta Nitra, Želiezovce, Šaľa) či výstavba 
rýchlostných a zrýchlených komunikácií (napr. R1Nitra – Čaradice, Nitra – Levice), 
2. ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy Zeme a zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných 
zdrojov energie prostredníctvom opatrení ako je zvýšenie plynofikácie sídiel (napr. Štitáre, 
Brhlovce...), budovanie spaľovní odpadov (napr. Levice, Topoľčany), rekonštrukcia kotolní 
(napr. NsP Komárno, SPŠ Komárno) ale i výroba alternatívnej energie (napr. solárnej – 
Kráľova n/ Váhom, Tvrdošovce; termálnej – Tvrdošovce; veternej – Neded, Kráľova n/ 
Váhom, Žihárec;  biomasy – Tvrdošovce), 
3. inovácie a technologické transfery prostredníctvom opatrení, ktoré zahŕňajú projekty na 
prestavbu technologických zariadení (napr. prestavba kotolní na  
  alternatívne zdroje energie v Želiezovciach) alebo zavádzanie nových technológií (napr. 
MCE Štúrovo).      
 
Záver 

Harmonický a vyvážený rozvoj územia je možné dosiahnuť len vzájomnou integráciou 
ekonomických, sociálnych a environmentálnych aspektov s cieľom zachovania trvalo 
udržateľného rozvoja. Hodnotenie rozvojového potenciálu regiónov a najmä návrhy ich 
ďalšieho využitia sú pritom čoraz viac determinované úrovňou tvorby a ochrany životného 
prostredia, čerpania obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, ako aj limitmi znečistenia 
životného prostredia.   

Uplatnenie environmentálnych aspektov pre potreby regionálneho rozvoja je spojené so 
širokým spektrom ukazovateľov, medzi ktorými má nezastupiteľné miesto posúdenie stavu a 
kvality ovzdušia ako zložky životného prostredia. Hodnotiac kvalitu ovzdušia v Nitrianskom 
kraji môže konštatovať jeho pomerne priaznivý stav, ale i napriek tomu je trendom NSK 
neustála snaha o zlepšenie kvality ovzdušia, ktorá je aplikovaná aj do jednotlivých 
dokumentov regionálneho rozvoja. Medzi priority boli v danej oblasti zaradené: modernizácia 
a rozvoj infraštruktúry cestnej dopravy (napr. budovaním cestných obchvatov, výstavbou 
rýchlostných a zrýchlených komunikácií), ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy Zeme a zmeny 
klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie (napr. zvýšením plynofikácie sídiel, 
budovaním spaľovní odpadov a pod.) a inovácie  
a technologické transfery (napr. prestavbou kotolní na alternatívne zdroje energie či 
zavádzanie nových technológií). 
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ATMOSPHERE QUALITY LIKE ONE OF ENVIRONMENTAL ASPECTS OF 
REGIONAL DEVELOPMENT IN NITRA REGION 

 
Summary 
 
 An evaluation of environmental aspects for regional development needs included general 
indicators, one of them is evaluation of atmosphere quality statue as a unit of environment. By 
evaluation of statute and atmosphere quality in Nitra region we had been uprised from basic 
matter emissions: PME (Particulate matter emissions), SO2, NOX and CO. In the general 
statute of Slovak republic is Nitra region at the 6th position from all four indicators with 3,3 – 
7,3% at pollution of atmosphere by appropriate emission groups. By evaluation of Nitra 
region at the county level had dominant post of atmosphere pollution in 2005 in PME group, 
Levice county (1084 t/y), SO2 Šaľa county (1006 t/y), NOX Nitra county (1241 t/y) and CO 
Nitra county (1806 t/y). 
 Even though favourable post of atmosphere quality in Nitra region, its trends is minutely 
ambition to improve an atmosphere quality which is applied to the documents of regional 
development. The priorities had been following in this field: modernization and road 
transportation infrastructure development (for example road envelopment building, building 
of speed roads), atmosphere cover, atmospheric ozone, climate changes, renewable resource 
of energy adhesion (for example building of refuse in incinerating plant) and innovation and 
technological transfers (for example rebuilding of boilers for alternative resource energy and 
new technology introduction).       
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POSTAVENIE OKRESU NITRA V  POTRAVINÁRSKEJ VÝROBE 
NITRIANSKEHO KRAJA 

 
Jana NÉMETHOVÁ 

 
Abstract  
The first part of the report is concentrated on the analysis of the position of the Nitra district 
in the food processing industry of the Nitra region, considering the companies with more than 
20 employees. In the second part, the article is focused on the chosen branches of the food 
processing enterprises with more than 20 employees. The standardization of the significant 
food processing companies according to the size and the evaluation of structures of 
employees according to sex, age and education represent the next subject of our interest. 
Keywords: the position of the food processing industry in the Nitra region, the significant 
food processing enterprises or companies in the Nitra district, the structure of employees 
according to sex, age and education 

 
 

Úvod 
 

Súčasný stav potravinárskych a spracovateľských subjektov v okrese Nitra odzrkadľuje 
dlhotrvajúci vývoj potravinárskeho priemyslu na Slovensku. Potravinársky priemysel sa 
nachádza v štádiu po transformácii a reštrukturalizácii výroby, ktoré spôsobili značné zmeny 
v potravinárskych subjektoch, napr. zvýšil sa počet subjektov, vznikli nové právne formy, 
zmenila sa ich vlastnícka štruktúra, znížil sa počet pracovníkov, poklesla výroba, 
potravinárske subjekty stratili svoje surovinové zdroje a odbytiská produkcie, do výroby 
vstúpil zahraničný kapitál, ale aj v dôsledku nevhodných transformačných a privatizačných 
opatrení museli mnohé významné potravinárske podniky v okrese Nitra (mäsokombinát, 
mraziareň, cukrovar a konzerváreň) svoju činnosť ukončiť alebo presunuli výrobu do iných 
regiónov Slovenska (pivovar v roku 2005).  

 
 

Metodika a východiská práce 
 

Transformácia a reštrukturalizácia  potravinárstva je riešená najmä v prácach autorov 
ekonomického a poľnohospodárskeho zamerania. Uvedená problematika nachádza svoje 
uplatnenie i v prácach geografov, ktorí sa zaoberajú procesom transformácie a 
reštrukturalizácie potravinárskeho priemyslu a ďalších spracovateľských odvetví ako aj  
zmenami, ktoré s uvedenými procesmi súvisia. Transformácii priemyslu na Slovensku  je 
venovaná práca Mládka (1995). Transformácii obyvateľstva a priemyslu Slovenska vo vzťahu 
k hospodárskemu a regionálnemu rozvoju sa venujú vo svojom príspevku Podolák, Székely 
(1993). Ďalšími významnými autormi, ktorí  riešia uvedené problémy sú, napr.  Dubcová 
(1999, 2000), Popjaková (1995, 1998),  Némethová, (2002, 2004). Podklady pre vypracovanie 
analýz boli získané na Krajskej správe ŠÚ v Nitre a terénnym výskumom zrealizovaným 
v roku 2006 v okrese Nitra. Príspevok spracováva danú problematiku za rok 2005. 

 
 

Základná charakteristika problematiky 
  

Odvetvová štruktúra priemyslu záujmového územia je pomerne pestrá a potravinársky 
priemysel v nej má významné postavenie. Významovosť územia pre rozvoj potravinárstva 
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vychádza z tradícii regiónu. Okres Nitra vždy bol a je aj v súčasnosti prezentovaný ako 
poľnohospodársko-potravinársky región. Potravinársky priemysel patrí medzi najstaršie 
priemyselné odvetvia okresu Nitra a jeho hlavným lokalizačným faktorom boli a naďalej sú 
bohaté surovinové zdroje, ktoré poskytuje dobre rozvinutá poľnohospodárska výroba 
záujmového územia. V súčasnosti je odvetvie výroby potravín a nápojov charakteristické 
väčšou rozptýlenosťou a väčším počtom menších subjektov ako v minulosti. Do popredia sa 
stále viac dostáva nový lokalizačný faktor kapitál, ktorého je stále v okrese nedostatok. 
Zahraničný kapitál je zastúpený zhruba 12 % (r. 2005). 

Pred vstupom Slovenska do EÚ si potravinári mysleli, že sa im otvoria trhy, ktoré im 
dopomôžu k vyšším ziskom, ale realita je iná. Potravinárskemu priemyslu znižujú zisky 
hlavne lacné potraviny dovážané z cudziny, hlavne z Poľska, Českej republiky ale aj zo štátov 
západnej Európy. Tieto dovozy potravín ich nútia znižovať ceny svojich výrobkov. Prevažne 
sú k nám dovážané tzv. prebytkové potraviny, ktoré zahraniční výrobcovia nedokážu predať 
na vlastných trhoch, a tak ich podstatne lacnejšie predávajú často len za výrobné ceny 
v našich obchodných reťazcoch. Posledné roky svedčia o tom, že naši potravinári sa veľmi 
ťažko presadzujú na trhoch západnej Európy, ktorá má väčší záujem o dovoz agrárnych 
surovín pred hotovými výrobkami. V dôsledku tohto viaceré potravinárske podniky po vstupe 
Slovenska vykazovali v posledných dvoch rokoch straty. Objem financií sa im znížil aj kvôli 
investíciám do zlepšenia technických a technologických zariadení, ktoré musia zodpovedať 
hygienickým normám EÚ. Určite túto zložitú situáciu by riešilo aj zvýšenie kúpyschopnosti 
obyvateľstva a rast spotreby domácich potravín na trhu. Neľahkú situáciu v potravinárskom 
priemysle by tiež  zlepšili vstupy zahraničných investorov do jednotlivých odborov. Najviac 
zahraničných investorov je zastúpených v mliekarenskom, cukrovarníckom a pivovarníckom 
priemysle.   

 
 

Potravinárske subjekty nad 20 zamestnancov okresu Nitra v  potravinárskej výrobe 
Nitrianskeho kraja 
 

V okrese Nitra sa nachádza 17 potravinárskych podnikov nad 20 zamestnancov. Podľa 
právnej formy majú prevahu spol. s r.o. (12 subjektov - 70,59 %), akciové spoločnosti  
vykazujú vyššiu zamestnanosť (65,88 %) a vyšší objem produkcie (73,05 %), (tab. č. 1). 
Potravinársky priemysel je zastúpený najmä odbormi: výrobou chleba, čerstvých pekárskych 
a cukrárskych výrobkov a koláčov (5 subjektov), výrobou, spracúvaním a konzervovaním 
mäsa a mäsových výrobkov (3), výrobou mliečnych výrobkov (1), výrobou mlynských 
výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov (2),  výrobou piva a sladu (2), výrobou vína (2), 
ostatná výroba (2), (r. 2005).  

Tab. č. 1 Potravinárske subjekty nad 20 zamestnancov v okrese Nitra (r. 2005) 

Právna forma Počet 
subjektov 

Podiel 
(%) 

Počet 
zamestnancov

Podiel 
(%) 

Objem 
produkcie 
v mil. Sk 

Objem 
produkcie 

v %  
Spol. s r.o.  12 70,59 893 34,12 2 001 26,95 
Akciová spoločnosť  5 29,41 1 724 65,88 5 422 73,05 
Spolu: 17 100,00 2 617 100,00 7 423 100,00 
Zdroj: KS ŠÚ SR v Nitre, 2006, vlastné výpočty 

 
Okres Nitra v porovnaní s ostatnými okresmi Nitrianskeho kraja má významné 

postavenie v potravinárskom priemysle Nitrianskeho kraja (graf. č. 1). Dosahuje najlepšie 
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hodnoty zo všetkých okresov kraja v podiele zamestnancov (48 %) a tiež aj v podiele objemu 
produkcie (56 %). Druhé najlepšie hodnoty ukazovateľov dosahuje okres Topoľčany. 

 

Graf č. 1 Zamestnanosť a objem produkcie v odboroch potravinárskeho priemyslu nad 20  
               zamestnancov  okresov  v Nitrianskeho kraji (r. 2005) 
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 Spracovala:  Némethová, 2007 
    

V ostatných okresoch Nitrianskeho kraja je zastúpenie potravinárskych subjektov nad 
20 zamestnancov nasledovné: Komárno (10 subjektov), Levice a Nové Zámky (5 subjektov), 
Topoľčany (4 subjekty) a Zlaté Moravce a Šaľa (1 subjekt). I napriek tomu, že druhý najvyšší 
počet potravinárskych subjektov je v okrese Komárno, druhý najvyšší počet zamestnaných je 
v Topoľčanoch (1 153 pracovníkov). V okrese Nitra je druhý najvyšší počet pracovníkov na 1 
subjekt (52), (mapa č. 1). Z hľadiska právnej formy vo všetkých okresoch Nitrianskeho kraja 
prevláda spoločnosť s ručením obmedzeným. Spolu je v Nitrianskom kraji 43 potravinárskych 
subjektov nad 20 zamestnancov.  

Podľa druhu vlastníctva, v okresoch Nitrianskeho kraja prevláda u všetkých subjektov 
vlastníctvo súkromné tuzemské. Zahraničné vlastníctvo je zastúpené v okresoch: Nitra (6 
subjektov), Komárno (1 ), Levice (1) a Šaľa (1 subjekt).  
    

 

Potravinárske subjekty nad 20 zamestnancov vo vybraných odboroch na úrovní okresu 
Nitra 
  

Pekárenská výroba patrí k potravinárskym odborom, do ktorých ešte nevstúpil 
zahraničný investor. Do tohto odboru patrí v okrese Nitra  5 subjektov, odbor má druhý 
najvyšší podiel zamestnancov (26,2 %) a objem produkcie (6,1 %). Najvýznamnejším 
podnikom v tomto odbore je spoločnosť  NIPEK, a.s., Nitra.  Spoločnosť PMD-Union, a.s., 
Bratislava, ktorá ovládala pekárenstvo a mlynárstvo na celom západnom Slovensku sa v roku 
2006 dostala do rúk českého agrochemického koncernu Agrofert (firma Slováka Andreja 
Babiša). V súčasnosti NIPEK patrí do spoločnosti Penam, a.s. Nitra, ktorej hlavným 
investorom je spomínaný Agrofert.  
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Mapa č. 1 

 Zdroj: KS ŠÚ v Nitre, terénny výskum, 2006 

 

  Výrobou, spracúvaním a konzervovaním mäsa a mäsových výrobkov sa v okrese 
zaoberajú 3 subjekty nad 20 zamestnancov, s podielom zamestnancov (12,7 %) a objemom 
produkcie (11,2 %). Ku koncu roku 2006 sa začali podniky mäsovýroby dostávať do rúk 
nových investorov, ktorí im pomôžu udržať sa na trhu napriek veľkej konkurencii z dovozu 
a čoraz náročnejším investíciám do hygienických požiadaviek. Rimavskosobotský Tauris 
kúpila firma Eco-Invest podnikateľa Milana Fiľana, ktorá je známa z papierenského biznisu 
(www.trend.sk). Najvýznamnejším podnikom v okrese je TAURIS NITRIA, spol. s r.o., 
Mojmírovce, ktorá je dcérskou spoločnosťou rimavskosobotského Taurisu. Investičné 
spoločnosti majú záujem len o väčšie podniky a ich cieľom je dosiahnuť koncentráciu 
a špecializáciu výroby. 

Výroba mliečnych výrobkov je reprezentovaná v okrese Nitra 1 subjektom. Podiel 
zamestnancov v tomto odbore je 15,4 % a objem produkcie je druhý najvyšší v okrese  (18,0 
%). Spoločnosť Friesland Slovensko, a.s., Nitra od roku 2007 patrí  pod Tatranskú mliekareň, 
a.s., Kežmarok, pričom výroba orientovaná na produkciu najmä tvarohových pien, jogurtov, 
zakysanok, smotanových nátierok, jogurtových nápojov alebo mliečnych tyčiniek s ovocnou 
príchuťou naďalej zostane (www.frieslandfoods.sk). Súčasný názov spoločnosti je AGRO-
TAMI, a.s. Nitra  

Viaceré podniky venované výrobe piva a sladu sa zaoberajú aj výrobou nealkoholických 
nápojov. Do podnikov tohto zamerania vo vysokej miere vstúpil zahraničný kapitál. 
Domácich vlastníkov mal donedávna už len jeden pivovar na Slovensku a to TOPVAR, a.s., 
Topoľčany. V súčasnosti už do pivovaru vstúpil juhoafrický investor SAB Miller, ktorý 
plánuje výrobu zdvojnásobiť na 1 mil. hektolitrov (www.trend.sk). Zástupcom 
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pivovarníckeho a sladovníckeho priemyslu v okrese Nitra sú spoločnosti Heineken 
Slovensko, a.s., Nitra a Heineken Slovensko Sladovne, a.s., Nitra, ktoré zamestnávajú 28,4 % 
pracovníkov (najviac v okrese) a zároveň subjekty dosahujú najvyšší podiel objemu produkcie 
v porovnaní s ostatnými odbormi potravinárskeho priemyslu (50,3 %). Holandský investor 
Heineken International N.V. vstúpil na slovenský trh v roku 1996 so strategickou investíciou 
do Pivovaru Zlatý bažant v Hurbanove. Do svojho portfólia získal v roku 1996 ako prvú 
značku Zlatý bažant. Dnes má v ponuke aj Corgoň, Kelt, Martiner a Gemer. Po roku 1996, 
v priebehu nasledujúcich štyroch rokov spoločnosť rozšírila svoje pôsobenie na Slovensku 
o ďalšie prevádzky, ktoré podnikali pod spoločným menom Heineken, a.s., Nitra.  V roku 
1998 spoločnosť prevzala Pivovar Corgoň, s.r.o., Nitra. V roku 2003 došlo predovšetkým po 
dvojfázovom radikálnom zvýšení spotrebných daní na pivo, k zásadnej zmene 
podnikateľského prostredia v odvetví pivovarníctva. Už koncom roka 2003 bola preto 
produkcia piva z pivovaru v Martine z dôvodu klesajúcej spotreby piva na Slovensku 
presunutá do Nitry. Prudký pokles piva na Slovensku pokračoval aj v roku 2004 a vyžiadal si 
spustenie projektu rozsiahlej reštrukturalizácie v rámci celej skupiny Heineken Slovensko. 
Výroba piva z pivovaru v Nitre sa postupne presunula do Hurbanova a Rimavskej Soboty. Po 
skončení reštrukturalizácie spoločnosť prevádzkovala pivovary v Hurbanove a v Rimavskej 
Sobote a sladovňu v Hurbanove. V roku 2006, spoločnosť Heineken uzavrela aj pivovar 
Gemer v Rimavskej Sobote. V roku  2007 sa sídlo spoločnosti presunulo z Nitry do 
Hurbanova (okres Komárno). 

Výroba vína je v okrese Nitra reprezentovaná 2 subjektmi, s podielom zamestnancov 
8,8 % a s objemom produkcie 5,9 %. Slovenských vinárov trápi hlavne prísun menej 
kvalitných a lacných vín napr. zo Španielska, Talianska, ktoré vytláčajú slovenské vína 
z vlastného trhu. V okrese Nitra je tento odbor reprezentovaný dvomi podnikmi VÍNO 
NITRA, spol. s r.o., Nitra VINÁRSTVO VINANZA, a.s., Vráble. V súčasnosti sa oba 
podniky orientujú hlavne produkciu akostných vín. 

 

Významné potravinárske subjekty v okrese Nitra podľa počtu zamestnancov 
Bližšie sme sledovali aj veľkosť najvýznamnejších potravinárskych podnikov podľa 

počtu zamestnancov. Na základe ŠÚ sme použili nasledovné veľkostné kategórie podnikov 
podľa počtu zamestnancov a vyčlenili sme nasledovné typy subjektov. Subjekty do 9 
zamestnancov považujeme za mikropodniky, 10-49 zamestnancov charakterizuje malé 
podniky, 50-249 zamestnancov stredné podniky a nad 250 zamestnancov sú veľké podniky.  

Podľa našich zistení sme 17,6 % subjektov zaradili k mikropodnikom - v nich pracuje 
23 zamestnancov. Malých  podnikov je 29,4 %, v nich je zamestnaných 109 pracovníkov. 
Stredné podniky sú zastúpené 41,2 %, s počtom zamestnancov 825 a k veľkým môžeme 
priradiť 11,8 % subjektov s najvyšším počtom zamestnancov v okrese (1 448). Z toho 
vyplýva, že miernu prevahu majú stredné podniky a v nich pracuje druhý najvyšší počet 
zamestnancov. V okrese Nitra v roku 2005 bolo zamestnaných v najvýznamnejších 
potravinárskych a spracovateľských subjektoch 1 285 pracovníkov. Z celkového počtu  1 285 
zamestnancov je 740 žien, čo predstavuje 57,5 % a 545 mužov, čo je 42,5 % (mapa č. 2).  

Môžeme konštatovať, že v potravinárskom a spracovateľskom priemysle sú viac 
zamestnané ženy, ako muži. Z uvedených podnikov má najväčší počet  zamestnancov podnik 
NIPEK, a.s., Nitra, ktorom pracuje 62,5 % žien, po ňom nasleduje podnik HSH, spol. s r.o., so 
sídlom vo Veľkom Záluží,  mierne vyšší podiel vykazujú muži (52,3 %). Výrazný podiel žien 
je v subjektoch s ľahšími pracovnými úkonmi, ktoré vyplývajú z ich výrobného zamerania, 
napr. v podnikoch  CHocolate Products, spol. s r.o., Nitra (90,0 %), Zulkufli Šefkii - 
FATIMA s.r.o. Nitra (83,3 %) a SLOV-ITAL, spol. s r.o., Cabaj-Čápor (80,0 %). Výraznejší 
podiel mužov je v mäsopodniku TAURIS NITRIA, spol. s r.o., Mojmírovce (65,7 %). 
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Mapa č. 2 

 
Zdroj: terénny výskum, 2006 

 
 

Pri skúmaní vzdelanostnej štruktúry zamestnancov najvýznamnejších potravinárskych 
a spracovateľských subjektov sme zistili, že z celkového počtu 1 285 zamestnancov má 
vysokoškolské vzdelanie 57 zamestnancov, čo predstavuje iba (4,4 %). Dominantnú skupinu 
(52,6 %) tvoria zamestnanci so stredoškolským vzdelaním, ktorých je 676. Druhú najväčšiu 
skupinu tvoria zamestnanci s úplným stredoškolským vzdelaním v počte 413, čo predstavuje 
32,2 %. Zamestnancov, ktorí dosiahli základné vzdelanie je len 139 (10,8 %), čo je veľmi 
pozitívne z hľadiska zvyšovania vzdelanostnej úrovne pracovníkov. Štruktúra zamestnancov 
podľa vzdelania, resp. aj veku je ovplyvnená aj veľkosťou podniku. Čím väčší podnik, tým 
variabilnejšie je zastúpenie vzdelanostných, resp. vekových kategórií. Tiež v týchto 
podnikoch je zvýšená aj početnosť zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním, čo je logické, 
napr. v spoločnostiach NIPEK, a.s., Nitra pracuje 16 zamestnancov s vysokoškolským 
vzdelaním  a VÍNO NITRA, spol. s r.o., Nitra 14 zamestnancov. Vzdelanostnú štruktúru vo 
významných podnikoch zobrazuje mapa č. 3. Najvyšší podiel pracovníkov zo základným 
vzdelaním je v dvoch pekárenských podnikoch: NIPEK, a.s., Nitra (18,7 %) a  TEKMAR 
SLOVENSKO, s.r.o., Nitra (13,2 %). Celkovo pri výrobe pekárenských a cukrárenských 
výrobkov sa nevyžaduje vyššie vzdelanie, je postačujúce stredoškolské, resp. základné. 
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Mapa č. 3 

 

 
 Zdroj: terénny výskum, 2006 

 
 
Štruktúru zamestnancov podľa veku v najvýznamnejších potravinárskych 

a spracovateľských subjektoch v okrese Nitra nám znázorňuje mapa č. 4. Z celkového počtu 
zamestnancov 1 285 najväčšiu skupinu tvorí veková kategória od 31-40 rokov (455 
zamestnancov), čo predstavuje podiel 35,4 %. Za ňou hneď nasleduje veková skupina do 30 
rokov s počtom 437 zamestnancov (34,0 %). Do vekovej kategórie 41-50 rokov patrí 303 
zamestnancov (23,6 %) a do vekovej kategórie 51-60 rokov patrí len 91 zamestnancov, čo 
predstavuje podiel 7,1 %.  Môžeme konštatovať, že z hľadiska veku potravinársky priemysel 
v okrese Nitra zamestnáva pomerne mladých pracovníkov. Najväčší podiel zamestnancov do 
30 rokov je v subjektoch BAVIBA, v.o.s., Nitra (88,9 %), Zulkufli Šefkii - FATIMA, s.r.o., 
Nitra (83,3 %) a HSH, spol. s r.o., Veľké Zálužie (70,1 %). Vo vekovej kategórii 31-40 rokov 
má najväčší podiel pekáreň MANN, spol. s r.o., Vráble (71,4 %). Pracovníkov vo veku od 51 
do 60 rokov zamestnáva len 6 subjektov, z nich je najväčší podiel v pekárni MANN, spol. 
s r.o., Vráble (28,6 %). 
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Mapa č. 4 

 
 

Záver  
 
V sledovanom území sa k roku 2005 nachádza najvyšší počet potravinárskych podnikov 

a zároveň bola aj najvyššia zamestnanosť v tomto odvetví. Najväčším počtom subjektov je 
zastúpený odbor zameraný na pekárenskú výrobu. Z hľadiska veľkosti podnikov, ktorá je 
vyjadrená počtom zamestnancov v okrese prevládajú stredné a malé podniky, pričom najvyšší 
počet zamestnancov dosahujú veľké podniky. V najvýznamnejších podnikoch z hľadiska 
pohlavia prevládali ženy. Podľa veku mladší pracovníci a podľa vzdelania zamestnanci so 
stredoškolským vzdelaním.    

Potravinársky  priemysel má v okrese Nitra určite svoju budúcnosť o čom svedčí veľký 
poľnohospodársky potenciál, ale musí skončiť celkový útlm v tomto odvetví a dôjsť 
k oživeniu upadajúcich odborov. Môžeme konštatovať, že potravinársky priemysel okresu 
Nitra sa dostal do depresie. Odvetvia, ktoré mali v regióne tradíciu, v dôsledku 
transformačných zmien zanikli, napr. cukrovar, konzerváreň, mraziareň,  mäsokombinát  a 
v iných odvetviach sa vplyvom reštrukturalizácie výroba presunula mimo okresu Nitra, napr. 
pivovarnícky a sladovnícky priemysel. Perspektívy rozvoja potravinárskeho priemyslu 
v okrese za týchto podmienok nie sú priaznivé. Znížiť pokles výroby by mohli zahraniční 
investori, ktorí by priniesli oživenie do tohto odvetvia a zabránili by ďalšej likvidácií 
podnikov. Subjekty pre udržanie výrobného procesu sa musia viac snažiť presadiť na nových 
trhoch a tiež upevniť staré odbytiská, a to dosiahnu len kvalitnými výrobkami. Dôležitým 
faktorom bude tiež zvýšenie kvalifikačnej úrovne pracovníkov,  pritiahnutie mladých, 
odborne zdatných pracovníkov a najmä zabezpečenie kvalifikovaného manažmentu.  

Posilnenie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu by bolo možným, ak by sa 
viac využívali domáce výrobné faktory. Na slovenskom trhu je veľa zahraničnej 
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potravinárskej produkcie. Preto by bolo dobré zabezpečiť dostatočnú ponuku kvalitných 
potravín z domácej produkcie a hlavne obmedziť množstvo dovážaného zahraničného tovaru. 
Je potrebné urýchliť reštrukturalizáciu potravinárskeho priemyslu aj podporou zahraničného 
kapitálu. Pre zlepšenie kvality, zvýšenie objemu produkcie je nevyhnutná modernizácia 
a technologická inovácia niektorých odborov tohto odvetvia.        
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THE POSITION OF THE NITRA DISTRICT IN THE FOOD PROCESSING 
INDUSTRY OF THE NITRA REGION 

          
 Summary 

The highest number of the food processing companies and the share of employment in 
this sector was monitored in the selected area in 2005. The highest number of food processing 
subjects provides the branch of baker production. According to the size of the companies 
expressed by the number of employees, the low-sized and medium-sized enterprises 
predominate, although the highest number of employees is typical for the high-sized 
enterprises. According to the sex structure, women preponderate in the most significant food 
processing companies; however, according to the age structure younger employees and 
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according to the education the employees with secondary education outweigh. It can be noted 
that the food processing industry of the Nitra district came to the (economic) depression. The 
branches with the long-lasting tradition in this region vanished because of transformational 
changes, for example: sugar refinery, cannery, cooling chamber or meat industry. Moreover, 
in another branches was the production transferred out of the Nitra district because of the 
restructing influence, for instance: brewery and malt industry. The perspectives of the food 
processing development in this district are not auspicious considering the contemporary 
conditions. The constant decline of the production could be possibly decreased by internal and 
external investors. 
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OCHRANA PRÍRODY V NITRIANSKOM KRAJI 
 

Jana OLÁHOVÁ, Martin BOLTIŽIAR 
 
Abstract 
Nitra region is one of the eight regions in Slovakia. Big part of this region is situated in the 
south of Slovakia, where are especially lowlands (from 94 metres above sea level to 300 
metres above sea level). Nitra region has 125 protected areas and it is 11% of all protected 
areas in Slovakia. 
Keywords: protected areas, Nitra region 
 
 
Úvod 
 

Vývoj ochrany prírody na Slovensku môžeme rozdeliť do štyroch období. Prvé obdobie 
trvalo do roku 1918, druhé obdobie trvalo od roku 1918 do roku 1945, tretie obdobie trvalo od 
roku 1945 do roku 1990 a posledné štvrté obdobie trvalo od roku 1990 a trvá až po 
súčasnosť(Kopcová, Tuhárska, 2005). 

     Právna ochrana prírody je súčasťou legislatívy ochrany životného prostredia. 
Väčšina legislatívy v ochrane prírody je nového dáta, vznikala po roku 1990. Zákony začali 
vznikať po druhej svetovej vojne, ich dnešná podoba je novelizovaná a upravená voči 
moderným požiadavkám na ochranu prírody, medzinárodným dohovorom, ktoré SR podpísala 
a odráža aj vstup Slovenska do Európskej únie a zosúladenie našich zákonov so smernicami 
EÚ. Základným východiskom právnej úpravy o ochrane prírody bol zákon NR SR č. 1/1955 
Z.z., viac krát novelizovaný. Po roku 1989 v snahe sprehľadniť právnu ochranu prírody bol 
prijatý zákon 287/1994 o ochrane prírody a krajiny. V súčasnosti je v platnosti zákon 
543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Prijatie nového zákona NR SR 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny bolo nevyhnutné pre splnenie záväzkov vyplývajúcich z 22. kapitoly – 
životné prostredie -  v prístupovom procese SR do EÚ (Kopcová, Tuhárska, 2005).  

 
 

Územná ochrana na Slovensku 
      

Územná ochrana prírody je zakotvená v zákone NR SR č. 543/2002 Z.z.. Na Slovensku 
sú oddelené stupne ochrany od kategórií chránených území. Stupne sa vyčleňujú na základe 
činností, ktoré sú v území zakázané alebo na ktoré treba povolenie príslušného orgánu 
ochrany prírody. Kategórie sa vyhlasujú vzhľadom na veľkosť územia, cennosť prírodných 
ekosystémov, ich stupeň premeny hospodárskou činnosťou človeka. To umožňuje uplatniť 
v jednej kategórií rôzne stupne ochrany (tab. č. 1) v závislosti od charakteru hodnôt, ktoré 
obsahuje. Pre územnú ochranu sa ustanovuje päť stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa so 
zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje (Kopcová, Tuhárska, 2005). 
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Tab. č. 1  Kategórie a stupne ochrany prírody (Schuster, 2002) 
Chránené územie Stupeň ochrany 
Chránená krajinná oblasť (CHKO) 2. st. ochrany 
Národný park (NP)  3. st. ochrany 
Chránený areál (CHA) 3., 4. alebo 5. st. ochrany 
Prírodná rezervácia (NPR)               4. alebo 5. st. ochrany 
Prírodná pamiatka (PP)                    4. alebo 5. st. ochrany 
Chránený krajinný prvok (CHKP)   2.,3.,4. alebo 5. st. ochrany 
Chránené vtáčie územie (CHVÚ)    nie je uvedený stupeň ochrany, zoznam činností 

vrátane územného a časového obmedzenia ich 
výkonu ustanoví Ministerstvo ŽP 

               
Vymedzenie územia 

Nitriansky kraj sa nachádza na juhozápade Slovenska. Hraničí so štátom Maďarsko, 
s tromi krajmi (Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj) s jedenástimi okresmi 
(DS, GA, HC, PN, NM, BN, PE, ZC, BS, KA, VK). Nitriansky kraj je piaty najväčší kraj 
Slovenska, nachádza sa tu sedem okresov (KM, LV, NR, NZ, SA, TO a ZM). Rozlohou 
najmenším okresom kraja je okres Šaľa a najväčším je okres Levice, ktorý je zároveň aj 
najväčším okresom Slovenska. Počet obyvateľov Nitrianskeho kraja k dňu 31.12.2007 bol 
706 158. 
 
 
Ochrana prírody v Nitrianskom kraji 
      

Najvyšší bod Pánska Javorina (942 m n. m.), najnižší bod Patince (94 m n. m.). 
Prevýšenie dosahuje hodnotu 848 m n. m., ale aj napriek tomu prevažná časť Nitrianskeho 
kraja - až 72,66 % spadá podľa výškových stupňov povrchu Slovenska do nížin (od 94 m n. 
m. do 300 m n. m.), 26,99 % do nízkych vysočín (od 300 m n. m. do 800 m n. m) a najmenšia 
časť len 0,35% územia spadá do stredných vysočín (od 800 m n. m. do 1500 m n. m.). 
Z uvedeného vyplýva, že v Nitrianskom kraji absentujú vysoké vysočiny (od 1500 m n. m. do 
2655 m n. m.) a minimálna časť územia spadá do stredných vysočín. Na základe týchto 
výškových stupňov povrchu Nitrianskeho kraja sa odvíjajú aj kategórie chránených území 
(mapa č. 1).  

Na Slovensku sa nachádza 1093 chránených území, z toho 23 je veľkoplošných a 1070 
je maloplošných. V Nitrianskom kraji sa nachádza 126 chránených území (príloha č. 1), 
z toho sú 3 veľkoplošné chránené územia a 123 sú maloplošné chránené územia. Chránené 
územia Nitrianskeho kraja tvoria 11,5 % z celkového počtu chránených území na Slovensku 
(tab. č. 3). V Nitrianskom kraji absentujú národné parky a národné prírodné pamiatky. 

V Nitrianskom kraji sa nachádzajú prevažne chránené územia typu park, riečna niva, 
alúvium rieky, mokrade, les, lesostep, luh, jazierko, mŕtve rameno, sprašový profil, rybník ... 
je to z toho dôvodu, lebo prevažná časť územia leží na nížinách, čiže je tu deficit chránených 
území typu skala, pleso, dolina, bralo, vrch, tiesňava atď. Ďalej sú významnou exogénnou 
silou modelujúcou reliéf Nitrianskeho kraja, rieky a všetky tečúce vody. Z morfoskulptúrnych 
typov riečneho reliéfu sa tu nachádzajú najmä riečne terasy, riečne nivy, agradačné valy, 
náplavové kužele. Cez územie Nitrianskeho kraja prechádzajú najväčšie rieky Slovenska 
(rieka Váh, Hron, Dunaj, Ipeľ...), preto v tomto území prevažujú chránené územia orientované 
na vodné toky a vodné plochy, s tými sa spájajú aj významné druhy živočíchov, najmä 
vtákov. Len z Natury 2000 sa tu nachádza sedem chránených vtáčích území a to: Dolné 
Pohronie, Dolné Považie, Dunajské luhy, Ostrovné lúky, Parížske močiare, Tríbeč, Žitavský 
luh (ŠOPSR, 2009).  
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Mapa č. 1 výškové stupne povrchu Nitrianskeho Kraja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. č. 2 Porovnanie chránených území Slovenska a Nitrianskeho kraja 
 

Názov  SR  NR kraj abs. NR kraj v % 

Národný park 9 0 0 

Chránená krajinná oblasť  14  2  14 

Národná prírodná rezervácia  219  14  6 

Prírodná rezervácia  386  40  10 

Národná prírodná pamiatka  60  0  0 

Prírodná pamiatka  237  18  8 

Chránený areál  168  51  30 

Spolu 1093 125 100 
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Záver 
  

Nitriansky kraj predstavuje len 12,9% z plochy Slovenska, no aj napriek tomu sa tu 
nachádza mnoho významných chránených území, ktoré majú nielen národný, ale aj 
medzinárodný význam. Medzinárodný význam majú napríklad chránená krajinná oblasť 
Dunajské luhy,  národná prírodná rezervácia Parížske močiare, národná prírodná rezervácia 
Číčovské mŕtve rameno, ktoré sú zapísané do Zoznamu mokradí medzinárodného významu 
(Ramsarská konvencia), ďalej sú to územia zapísané v Nature 2000, niektoré z týchto území 
už spomíname v predchádzajúcej kapitole, ale je to aj národná prírodná rezervácia Zoborská 
lesostep a iné. 

Ochrana prírody je v neustálom vývoji, vznikajú nové zákony, smernice a ustanovenia, 
prekategorizúvajú sa chránené územia, vyhlasujú sa nové chránené územia, avšak 
najdôležitejšie v ochrane prírody Nitrianskeho kraja, ako aj celého Slovenska je výchova 
a osveta k ochrane prírody. 
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PROTECTION OF NATURE IN NITRA REGION 

 
Summary 

 
Nitra region has 125 protected areas, 2 of them (protected country area Dunajské luhy 

and protected country area Ponitrie) are large-scale and 123 are small-scale areas. Most of the 
protected areas  in this region are tied up with water streams and water areas. The 
reason of this is that a big part of this country is situated on lowlands and that big rivers of 
Slovakia (Váh, Hron, Ipeľ...) flow across this part of the country.   
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Príloha č. 1 Zoznam chránených území v Nitrianskom kraji (chránená krajinná 
oblasť(CHKO), národná prírodná rezervácia (NPR), prírodná rezervácia (PR), prírodná 
pamiatka (PP), chránený areál (CHA)) 
 

Názov Kategória 
Rok 
vyhlásenia Okres 

Dunajské luhy CHKO 1998  Komárno 
Ponitrie CHKO 1985  Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce 
Štiavnické vrchy CHKO 1979 Levice 
Apálsky ostrov NPR 1954 Komárno 
Bábsky les NPR 1966 Nitra 
Burdov NPR 1966 Nové Zámky 
Čenkovská lesostep NPR 1965 Nové Zámky 
Čenkovská step NPR 1951 Nové Zámky 
Číčovské mŕtve rameno NPR 1964 Komárno 
Horšianska dolina NPR 1976 Levice 
Hrdovická NPR 1982 Topoľčany 
Kamenínske slanisko NPR 1953 Nové Zámky 
Leliansky les NPR 1966 Nové Zámky 
Parížske močiare NPR 1966 Nové Zámky 
Patianska cerina NPR 1927 Levice 
Včelár NPR 1983 Zlaté Moravce 
Zoborská lesostep NPR 1952 Nitra 
Alúvium Žitavy PR 1993 Komárno 
Bíňanský rybník PR 2000 Levice, Nové Zámky 
Bokrošské slanisko PR 1988 Komárno 
Búčske slanisko PR 1993 Komárno 
Chotínske piesky PR 1953 Komárno 
Čepúšky PR 1988 Topoľčany 
Čierna voda PR 1986 Nové Zámky 
Čistiny PR 2001 Nové Zámky 
Drieňová hora PR 1964 Nové Zámky 
Dunajské trstiny PR 2002 Komárno 
Hlohyňa PR 1982 Levice 
Holé brehy PR 1976 Topoľčany 
Jabloňovský Roháč PR 1950 Levice 
Jurský Chlm PR 1993 Nové Zámky 
Komočín PR 2000 Komárno 
Kovarská hôrka PR 1993 Topoľčany 
Kratina PR 2002 Komárno 
Krivín PR 1993 Levice 
Listové jazero PR 1988 Komárno 
Lohotský močiar PR 1993 Komárno 
Lupka PR 1952 Nitra 
Malý ostrov PR 1952 Komárno 
Marcelovské piesky PR 1988 Komárno 
Martovská mokraď PR 1993 Komárno 
Mašan PR 1988 Komárno 
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Mostová PR 2000 Komárno 
Pohrebište PR 1993 Komárno 
Preliačina PR 1988 Topoľčany 
Révajovská pustatina PR 1988 Komárno 
Solčiansky háj PR 1984 Topoľčany 
Sovie vinohrady PR 1993 Nové Zámky 
Šípka PR 1988 Levice 
Torozlín PR 1982 Nové Zámky 
Veľký les PR 1993 Nové Zámky 
Vozokánsky luh PR 1953 Levice 
Vrbina PR 1993 Komárno 
Vŕšok PR 1965 Nové Zámky 
Zlatniansky luh PR 1974 Komárno 
Žibrica PR 1954 Nitra 
Žitavský luh PR 1980 Nové Zámky 
Bábske jazierko PP 1973 Šaľa 
Belanov kút PP 1983 Topoľčany 
Bíňanský sprašový profil PP 1984 Nové Zámky 
Bystré jazierko PP 1973 Šaľa 
Čermiansky močiar PP 1988 Topoľčany 
Čierne jazierko PP 1973 Šaľa 
Jahodnianske jazierka PP 1973 Šaľa 
Kamenický sprašový profil PP 1984 Nové Zámky 
Meander Chrenovky PP 1984 Nové Zámky 
Mužliansky potok PP 1990 Nové Zámky 
Nitriansky dolomitový lom PP 1982 Nitra 
Potok Chrenovka PP 1984 Nové Zámky 
Rieka Žitava PP 1990 Nové Zámky 
Travertínová kopa PP 1958 Levice 
Trnovské rameno PP 1973 Šaľa 
Veľký Inovec PP 1992 Zlaté Moravce 
Vlčianske mŕtve rameno PP 1983 Šaľa 
Zlepencová terasa PP 2001 Levice 
Alúvium Paríža CHA 1988 Nové Zámky 
Arborétum Mlyňany CHA 1951 Zlaté Moravce 
Bábsky park CHA 1982 Nitra 
Beladický park CHA 1982 Levice 
Bohatský park CHA 1981 Komárno 
Bohunický park CHA 1984 Zlaté Moravce 
Číčovský park CHA 1981 Komárno 
Dropie CHA 1955 Komárno 
Hajnonovoveský park CHA 1984 Topoľčany 
Hokovský park CHA 1984 Levice 
Hornolefantovský park CHA 1982 Nitra 
Hornosemerovský park CHA 1984 Levice 
Huntácka dolina CHA 2000 Nitra 
Hurbanovský park CHA 1981 Komárno 
Jelenská gaštanica CHA 1952 Nitra 
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Kaštieľsky park CHA 1981 Komárno 
Klasovský park CHA 1982 Nitra 
Komjatický park CHA 1984 Nové Zámky 
Kostolianske lúky CHA 2000 Zlaté Moravce 
Kráľovičova slatina CHA 2000 Levice 
Kraviansky park CHA 1981 Komárno 
Kynecký park CHA 1982 Nitra 
Lapášsky park CHA 1982 Nitra 
Lefantovský park CHA 1982 Nitra 
Levické rybníky CHA 1974 Levice 
Levický park CHA 1984 Levice 
Lipovský park CHA 1984 Nové Zámky 
Malantský park CHA 1982 Nitra 
Maniansky park CHA 1984 Nové Zámky 
Marcelovský park CHA 1981 Komárno 
Močenský park CHA 1982 Šaľa 
Mojmírovský park CHA 1982 Nitra 
Novoveský park CHA 1982 Nitra 
Palárikovský park CHA 1984 Nové Zámky 
Park Janka Kráľa CHA 1982 Zlaté Moravce 
Park pri hrobke Migazziovcov CHA 1982 Zlaté Moravce 
Pustochotársky park CHA 1982 Zlaté Moravce 
Rúbaniansky park CHA 1984 Nové Zámky 
Rumanovský park CHA 1982 Nitra 
Santovský park CHA 1984 Levice 
Strážsky park CHA 1981 Komárno 
Svätopeterský park CHA 1981 Komárno 
Šuriansky park CHA 1982 Nitra 
Tajniansky park CHA 1982 Nitra 
Tesársky park CHA 1984 Topoľčany 
Topoľčianska zubria zvernica CHA 1964 Zlaté Moravce 
Topoľčiansky park CHA 1982 Zlaté Moravce 
Tovarnícky park CHA 1984 Topoľčany 
Veľkozálužský park CHA 1982 Nitra 
Želiezovský park CHA 1984 Levice 
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ZOZNAM KRAJINNÝCH PRVKOV MAPOVATEĽNÝCH NA ÚZEMÍ SLOVENSKA 
 

František PETROVIČ, Gabriel BUGÁR, Juraj HREŠKO 
 
 
Abstract 
Mapping and evaluation of secondary structure landscape is largely influenced by the subjective 
views of the author and gives rise to different approaches, procedures and also different results. 
The problem in comparing the results of the work of several authors is just a different allocation 
of landscape elements, which often is not even in line with the regionalization criteria. It is for the 
purpose of unification and a prospective comparison of results of work from various sources, we 
decided to create a universal legend of landscape elements, usable for the entire territory of 
Slovakia. 
Keywords: secondary landscape structure, GIS, list of landscape elements 
 
 
Úvod 
 

Mapovanie a hodnotenie druhotnej krajinnej štruktúry je do značnej miery ovplyvnené 
subjektívnym názorom autora a preto vznikajú rôzne prístupy, postupy a zároveň aj odlišné 
výsledky. Pre vypracovanie mapy súčasnej krajinnej štruktúry môžeme vychádzať z podkladu 
základnej topografickej mapy veľkej mierky (1:10 000, 1:25 000) a z leteckých snímok, na 
ktorých identifikujeme a lokalizujeme krajinné prvky nachádzajúce sa v hodnotenom území. 
Okrem kartografických podkladov sú využiteľné sú aj iné informačné zdroje (napr. katalógy 
biotopov, chránených území a pod.), najmä pri identifikácii vizuálne ťažko rozlíšiteľných 
prvkov. Následným terénnym prieskumom sa verifikuje zaradenie areálov medzi jednotlivé 
krajinné prvky. Na identifikáciu zmien krajinnej štruktúry môžeme využiť historické mapy 
alebo letecké snímky (resp. družicové snímky) z rôznych časových období doplnené 
archívnymi literárnymi zdrojmi a fotografiami. 

Problémom pri porovnávaní výsledkov prác viacerých autorov je práve odlišné 
vyčleňovanie krajinných prvkov, ktoré často nieje ani v súlade s regionalizačnými kritériami. 
Práve pre účely zjednotenia a perspektívneho porovnávania výsledkov prác z rôznych zdrojov 
sme sa rozhodli vytvoriť univerzálnu legendu krajinných prvkov, využiteľnú pre celé územie 
Slovenska.  

 

Metodika a výsledky 
 

Súčasný rozvoj v oblasti geoinformačných technológií, ktorých súčasťou sú diaľkový 
prieskum zeme (DPZ) a geografické informačné systémy (GIS), predstavujú jedny 
z najprogresívnejších možností mapovania druhotnej krajinnej štruktúry a jej zmien v rôznych 
mierkach, od globálnych až po lokálne (Feranec et al. 1997). Jeho konkrétnym prejavom je 
mapovanie a multitemporálna analýza, aplikovaná v prácach rôznej mierky a orientácie 
Vhodnosť  metódy detekcie zmien v krajinnej pokrývke na základe analógovej interpretácie 
leteckých snímok pre jej vysokú geometrickú presnosť bola potvrdená vo viacerých prácach 
(Boltižiar, 2007; Cebecauerová, 2007; Falťan, 2005; Feranec, Oťaheľ, Cebecauer, 2004; 
Feranec et al. 1997; Hofierka, 2008; Lipský, 2000; Olah, 2003; Olah, Boltižiar, 2009;  Oťaheľ 
et al. 2000; Petrovič, 2005, 2008). 

Pri interpretovaní druhotnej resp. súčasnej krajinnej štruktúry sa autori zaoberajúci touto 
problematikou rozchádzajú v počte základných skupín prvkov. Ružička, Ružičková (1973)  
Ružička, Ružičková, Žigrai (1978), Miklós, Izakovičová (1997), Ružička (2000), Miklós, 
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Izakovičová a i. (2003), Pucherová (2004),  uvádzajú šesť základných skupín krajinných 
prvkov, Streďanský et al. (1999), Petrovič (2005), Šolcová (2008), Boltižiar, Mojses (2009) 
považuje za základ osemprvkové členenie a dokonca Hreško, Mederly, Halada a i.. (2003) 
vyčleňujú až desať základných skupín prvkov. Väčší počet krajinných prvkov vznikol 
podrobnejším členením z pôvodných šiestich základných skupín krajinných prvkov.  

Na základe zhodnotenia predchádzajúcich prác a vlastných výskumov sme sa rozhodli 
ponechať základné rozdelenie do 6 hlavných skupín krajinných prvkov (1. Stromová a 
krovinová vegetácia, 2. Trávnato-bylinné porasty, 3. Poľnohospodárske kultúry, 4. Odkryvy 
podložia a surové pôdy, 5. Povrchové vody a mokrade, 6. Sídla a zastavané plochy), ktoré sa 
ďalej delia v 4 hierarchických úrovniach do nižších skupín. Klasifikačné kritériá na 
jednotlivých úrovniach boli podmienené zameraním výskumu na ekologické a 
environmentálne väzby a krajinnekologické procesy. Každý prvok bol hodnotený na základe 
jeho významu pre  hodnotenie vlastností krajiny, jeho pozitívny či negatívny dopad na 
niektorú z jej funkcií.  

Zoznam prvkov, ktorí sme vypracovali je vhodný pre interpretáciu komplexnej 
druhotnej štruktúry krajiny, t.j. ako súčasnej, tak aj historickej krajinnej štruktúry.  Celkovo 
bolo vyčlenených 193 prvkov (4. úroveň) zaradených do 64 skupín 3. úrovne, 19 skupín 2. 
rádu a 6. skupín 1. rádu (tabuľka je uvedená v prílohe). Dátový formát MS EXCEL a 
databázová štruktúra so zachovanou hierarchiou prvkov umožňuje importovať zoznam do 
prostredia ArcView GIS, využívať analytické operácie na vyhľadávanie, prepájanie databáz, 
vytváranie transformačných kľúčov na prevody medzi inými klasifikáciami (napr. CORINE 
Land Cover) a pod. Výsledkom je tvorba flexibilného databázového systému, v ktorom sú 
uložené všetky relevantné informácie a ktorý umožní realizovať všetky ďalšie operácie. Údaje 
o prvkoch krajiny nesú informáciu vo forme štvorkódu. Výsledný počet prvkov 
nepovažujeme za konečný, prvky možno zoskupovať a deliť podľa potrieb a zamerania 
výskumu.  
 

Záver 
Poznanie krajiny v užšom či širšom priestorovom kontexte malo pre človeka, jej 

obyvateľa, vždy životný, často existenčný význam. Hĺbka poznania krajiny formovala jeho 
správanie, hospodárenie, organizovanie jeho života a životného priestoru. Poznanie krajiny 
nestratilo na význame ani v súčasnosti, keď vedecko-technický pokrok umožňuje človeku 
prekonávať aj rôzne prekážky a bariéry krajiny v procese všestranného spoločenského a 
ekonomického rozvoja (Oťahel, Poláčik 1987). Informácie o využívaní krajiny poskytujú 
záznam o vplyve človeka resp. jeho aktivít v presnom časovom horizonte na krajinu. Zároveň 
využitie dostupných historických mapových údajov, ich spracovanie v geografických 
informačných systémoch (GIS) a prepojenie s dobovými dokumentmi umožňuje presné 
priestorové datovanie jednotlivých foriem využívania krajiny. Dôležitosť takýchto výskumov 
potvrdzujú práce viacerých autorov (Boltižiar (2007), Boltižiar et al. (2008),  Falťan (2005), 
Falťan et al. (2008), Feranec, Oťahel, Cebecauer (2004), Gallayová (2008), Gajdoš (2003), 
Hofierka (2008), Hrnčiarová (2001), Chrastina (2009), Ivanovová (2003), Michaeli, Hofierka, 
Ivanová, (2008), Mišovičová (2008), Olah (2006), Olah et al. (2006), Olah, Gallay (2010), 
Petrovič (2005), Pucherová (2004), Reháčková et al. (2007), Žigrai (1995)). Nakoľko všetky 
socio-ekonomické aktivity a vplyvy sa reálne premietajú do jednotlivých foriem využívania 
krajiny a teda do vzhľadu krajiny, by bolo používanie univerzálneho zoznamu prvkov prvým 
krokom pre jednotné hodnotenie krajiny.   

Cieľom práce bolo pripraviť návrh zoznamu krajinných prvkov vhodných  pre 
veľkomierkové mapovanie druhotnej krajinnej štruktúry celého územia Slovenska. Tento 
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zoznam je použiteľný aj pre záverečné práce študentov rôznych odborov zameraných na 
štúdium krajiny.  
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LIST OF LANDSCAPE ELEMENTS IN SLOVAKIA 
 
Summary 
 

The goal was to prepare a draft list of features suitable for secondary landscape structure 
mapping the whole territory of Slovakia. This list is also applicable for theses students of different 
disciplines for the study of the landscape. Total allocated 193 elements (Level 4) enrolled in 64 
groups 3 levels, 19 Group 2 order and 6 groups 1 order (table annexed). MS Excel data format and 
database structure with preserved elements of the hierarchy to import the list into the ArcView 
GIS environment, using analytical operations for searching, linking databases, creating 
transformational keys for transfers between other classifications (eg CORINE Land Cover) and so 
on. The resulting numbers of elements do not consider the finish, the elements can be grouped and 
divided according to the needs and focus of research. 
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Príloha 1: Klasifikácia prvkov druhotnej krajinnej štruktúry s celkovým počtom prvkov 193 
(4. úroveň), 64 skupín 3. úrovne, 19 skupín 2. úrovne a 6 skupín 1. úrovne 
 

sks1 názov 1 sks2 názov 2 sks3 názov 3 sks4 názov 4 charakteristika 
1 Stromová a 

krovinová vegetácia 
11 lesy 111 listnaté lesy 1111 súvislé zapojené koruny tvoria viac ako 

75% plochy 
1 Stromová a 

krovinová vegetácia 
11 lesy 111 listnaté lesy 1112 medzernaté zapojené koruny tvoria v priemere 

50% plochy 
1 Stromová a 

krovinová vegetácia 
11 lesy 112 ihličnaté lesy 1121 súvislé zapojené koruny tvoria viac ako 

75% plochy 
1 Stromová a 

krovinová vegetácia 
11 lesy 112 ihličnaté lesy 1122 medzernaté zapojené koruny tvoria v priemere 

50% plochy 
1 Stromová a 

krovinová vegetácia 
11 lesy 113 zmiešané lesy 1131 súvislé zapojené koruny tvoria viac ako 

75% plochy 
1 Stromová a 

krovinová vegetácia 
11 lesy 113 zmiešané lesy 1132 medzernaté zapojené koruny tvoria v priemere 

50% plochy 
1 Stromová a 

krovinová vegetácia 
12 prechodné 

lesokroviny 
121 prieseky 1210 nečlenené zvyčajne líniový tvar 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

12 prechodné 
lesokroviny 

121 prieseky 1211 udržiavané zvyčajné mladé, v nedávnej dobe 
vytvorené alebo obnovené 
(odstránený nálet) 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

12 prechodné 
lesokroviny 

121 prieseky 1212 neudržiavan
é 

staršie, s náletom sukcesných 
drevín 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

12 prechodné 
lesokroviny 

122 rúbaniská 1220 nečlenené zvyčajne obdĺžnikový tvar 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

12 prechodné 
lesokroviny 

122 rúbaniská 1221 mladé nedávno vytvorené (bez viditeľných 
drevinných porastov) 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

12 prechodné 
lesokroviny 

122 rúbaniská 1222 zarastajúce prirodzená alebo umelá obnova lesa 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

12 prechodné 
lesokroviny 

123 polomy 1230 nečlenené Na rozdiel od rúbanísk majú 
nepravidelný tvar. Možno ich 
rozlišovať podľa pôvodnej druhovej 
skladby (napr. pri mapovaní zmien 
krajiny - metóda spätného 
datovania) 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

12 prechodné 
lesokroviny 

123 polomy 1231 mladé vizuálne rozlíšiteľné pováľané 
kmene stromov 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

12 prechodné 
lesokroviny 

123 polomy 1232 zarastajúce napr. v prísnych rezerváciách, kde 
bola drevná hmota ponechaná na 
mieste 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

12 prechodné 
lesokroviny 

123 polomy 1233 spracované drevná hmota bola odvezená (od 
rúbaniska sa zvyčajne líši 
nepravidelným tvarom) 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

12 prechodné 
lesokroviny 

124 lesné škôlky 1240 nečlenené možné rozdelenie podľa druhu - ak 
sa dá rozlíšiť podľa iných zdrojov 
(napr. databázy LESOPROJEKTu - 
typológia lesa) 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

13 nelesná 
drevinová 
vegetácia 

131 lesíky 1310 nečlenené veľkosť 0,5 - 1ha 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

13 nelesná 
drevinová 
vegetácia 

131 lesíky 1311 listnaté 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

13 nelesná 
drevinová 
vegetácia 

131 lesíky 1312 ihličnaté 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

13 nelesná 
drevinová 
vegetácia 

131 lesíky 1313 zmiešané 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

13 nelesná 
drevinová 
vegetácia 

132 skupiny stromov 1320 nečlenené napríklad: viac ako 1 strom s 
veľkosťou do 0,05-0,5ha; (Pozn.: 
Môžu sa mapovať aj solitéry, ale 
zvyčajne v rámci doplňujúcej 
bodovej vrstvy - ArcView Point 
shapefile) 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

13 nelesná 
drevinová 
vegetácia 

132 skupiny stromov 1321 listnaté 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

13 nelesná 
drevinová 
vegetácia 

132 skupiny stromov 1322 ihličnaté 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

13 nelesná 
drevinová 

132 skupiny stromov 1323 zmiešané 
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vegetácia 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

13 nelesná 
drevinová 
vegetácia 

133 líniová drevinová 
vegetácia 

1331 aleje súvislé (vzdialenosť drevín je menej 
ako 10m) 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

13 nelesná 
drevinová 
vegetácia 

133 líniová drevinová 
vegetácia 

1332 brehové 
porasty 
drevín 

medzernaté  (vzdialenosť drevín je 
10m-50m) 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

13 nelesná 
drevinová 
vegetácia 

133 líniová drevinová 
vegetácia 

1333 medze zvyčajne v rámci trávnatých medzí 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

13 nelesná 
drevinová 
vegetácia 

133 líniová drevinová 
vegetácia 

1334 stabilizované 
výmole 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

13 nelesná 
drevinová 
vegetácia 

134 krovinové 
porasty 

1341 kosodrevina výskyt sa obmedzuje takmer 
výlučne na vysokohorské regióny 
(ojedinele sa vyskytujúce skupinky v 
nižších pohoriach sú 
nemapovateľné) 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

13 nelesná 
drevinová 
vegetácia 

134 krovinové 
porasty 

1342 porasty 
borievky 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

13 nelesná 
drevinová 
vegetácia 

134 krovinové 
porasty 

1343 porasty 
listnatých 
krovín 

hloh, ruža, lieska, trnka, ... 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

13 nelesná 
drevinová 
vegetácia 

135 kríčkovité 
porasty 

1350 nečlenené táto skupina sa dá rozdeliť podľa 
polohových vzťahov (klíma a 
namorská výška, litológia, ...), 
výskyt často v extrémnych polohách 
v rámci trávnato-bylinných porastov, 
azonálne napr. na rašeliniskách 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

13 nelesná 
drevinová 
vegetácia 

135 kríčkovité 
porasty 

1351 vresoviská edaficky podmienený výskyt (pozri 
katalóg biotopov) 

1 Stromová a 
krovinová vegetácia 

13 nelesná 
drevinová 
vegetácia 

135 kríčkovité 
porasty 

1352 porasty 
čučoriedok 

čučoriedky, brusnice a pod., mimo 
lesa (najmä vysokohorské polohy), v 
montánnom stupni sú ťažko 
rozlíšiteľné alebo tvoria sprievodné 
druhy (napr. rašeliniská) 

2 Trávnato-bylinné 
porasty 

22 trvalé trávnato-
bylinné 
porasty 

221 lúky 2211 intenzívne bez rozptýlených drevín 

2 Trávnato-bylinné 
porasty 

22 trvalé trávnato-
bylinné 
porasty 

221 lúky 2211 extenzívne 
bez drevín 

aj niektoré zjazdovky 

2 Trávnato-bylinné 
porasty 

22 trvalé trávnato-
bylinné 
porasty 

221 lúky 2212 extenzívne s 
drevinami 

aj zarastajúce lúky, pričom rozloha 
drevín je menšia ako 25% 

2 Trávnato-bylinné 
porasty 

22 trvalé trávnato-
bylinné 
porasty 

222 pasienky 2221 intenzívne 
bez drevín 

bývajú oplotené 

2 Trávnato-bylinné 
porasty 

22 trvalé trávnato-
bylinné 
porasty 

222 pasienky 2221 extenzívne 
bez drevín 

2 Trávnato-bylinné 
porasty 

22 trvalé trávnato-
bylinné 
porasty 

222 pasienky 2222 extenzívne s 
drevinami 

aj zarastajúce pasienky, ale ešte nie 
krovinové porasty (rozloha drevín je 
menšia ako 25%) 

2 Trávnato-bylinné 
porasty 

22 trvalé trávnato-
bylinné 
porasty 

223 (polo)prirodzené 
lúky 

2231 alpínske overiť výskyt podľa katalógu 
biotopov a topografie 

2 Trávnato-bylinné 
porasty 

22 trvalé trávnato-
bylinné 
porasty 

223 (polo)prirodzené 
lúky 

2232 xerotermné overiť výskyt podľa katalógu 
biotopov a topografie 

2 Trávnato-bylinné 
porasty 

22 trvalé trávnato-
bylinné 
porasty 

223 (polo)prirodzené 
lúky 

2233 vlhké lúky horské nivy a pod. (overiť výskyt 
podľa katalógu biotopov a 
topografie) 

2 Trávnato-bylinné 
porasty 

22 trvalé trávnato-
bylinné 
porasty 

223 (polo)prirodzené 
lúky 

2234 trstinové a 
ostricové 
porasty 

v rámci mokradí, ale bez viditeľnej 
vodnej plochy 

2 Trávnato-bylinné 
porasty 

22 trvalé trávnato-
bylinné 
porasty 

223 (polo)prirodzené 
lúky 

2235 slaniská overiť výskyt podľa katalógu 
biotopov a topografie 

3 Poľnohospodárske 
kultúry 

31 orná pôda 311 polia 3111 veľkoblokové 
polia 

3 Poľnohospodárske 
kultúry 

31 orná pôda 311 polia 3112 maloplošné 
polia 

mozaika menších parciel s rôznymi 
kultúrami alebo vizuálne rozlíšiteľné 
(šírka parcely je max. 20-50m) 

3 Poľnohospodárske 
kultúry 

31 orná pôda 312 skleníky a 
fóliovníky 

3121 veľkokapacit
né skleníky 

väčšinou v extraviláne, často 
založené na poliach, využíva sa 
strojová technika, veľkopestovatelia 

3 Poľnohospodárske 
kultúry 

31 orná pôda 312 skleníky a 
fóliovníky 

3122 maloplošné 
skleníky a 
fóliovníky 

väčšinou v intraviláne, v záhradách 
rodinných domov a na 
záhumienkoch, rodinné farmy 
(živnostníci) 
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3 Poľnohospodárske 

kultúry 
32 záhrady 321 prídomové 

záhrady 
3211 produkčné najmä na vidieku (obrábané políčka, 

záhumienky) 
3 Poľnohospodárske 

kultúry 
32 záhrady 321 prídomové 

záhrady 
3212 produkčno-

okrasné 
najmä v mestách (na vidieku v 
posledných rokoch hlavne pri 
novostavbách) 

3 Poľnohospodárske 
kultúry 

32 záhrady 322 záhradkárske 
kolónie 

3220 nečlenené 

3 Poľnohospodárske 
kultúry 

32 záhrady 322 záhradkárske 
kolónie 

3221 bez objektov zväčša menšie mozaiky obrábaných 
políčok (typické v mestách) 

3 Poľnohospodárske 
kultúry 

32 záhrady 322 záhradkárske 
kolónie 

3222 s objektami zväčša rozsiahlejšie kolónie so 
záhradnými chatkami (na okrajoch 
miest a vo viedieckej krajine) 

3 Poľnohospodárske 
kultúry 

33 viacročné 
kultúry 

331 ovocné sady 3311 plantáže 
ovocných 
stromov 

intenzívny spôsob, 
veľkopestovatelia 

3 Poľnohospodárske 
kultúry 

33 viacročné 
kultúry 

331 ovocné sady 3312 plantáže 
ovocných 
krovín 

intenzívny spôsob, 
veľkopestovatelia 

3 Poľnohospodárske 
kultúry 

33 viacročné 
kultúry 

331 ovocné sady 3313 extenzívne 
maloplošné 
sady 

malopestovatelia, väčšinou v 
horských oblastiach 

3 Poľnohospodárske 
kultúry 

33 viacročné 
kultúry 

332 technické 
dreviny 

3321 plantáže 
energetickýc
h drevín 

napr. rýchlorastúce druhy vŕb najmä 
na energetické účely (spaľovanie 
biomasy); je možné ich rozlíšiť od 
ovocných (hustejšia výsadba) 

3 Poľnohospodárske 
kultúry 

33 viacročné 
kultúry 

333 vinice 3331 intenzívne 
vinice 

veľkoplošné; veľkopestovateľský 
spôsob, strojové obrábanie, 
väčšinou širšie medzery medzi 
radmi viniča 

3 Poľnohospodárske 
kultúry 

33 viacročné 
kultúry 

333 vinice 3332 extenzívne 
vinice 

rekreačno-produkčné vinice s 
pivnicami, chatkami, resp. hajlokmi 

3 Poľnohospodárske 
kultúry 

33 viacročné 
kultúry 

334 chmeľnice 3341 veľkoplošné 
plantáže 
chmeľu 

patrí medzi viacročné kultúry (20-30 
rokov) 

3 Poľnohospodárske 
kultúry 

34 mozaiky 
poľnohospodár
skych kultúr 

341 bez výraznej 
prevahy jednej z 
kulktúr 

3410 nečlenené šírka parcely je max. do 20m; bez 
výraznej prevahy jednej z kulktúr; 
triedu je možne deliť podľa 
kombinácie kultúr (OP, TTP, 
ovocniny, vinice) 

3 Poľnohospodárske 
kultúry 

34 mozaiky 
poľnohospodár
skych kultúr 

342 s prevahou ornej 
pôdy 

2610 nečlenené šírka parcely je max. do 20m; triedu 
je možne deliť podľa kombinácie 
doplnkových kultúr (TTP, ovocniny, 
vinice) 

3 Poľnohospodárske 
kultúry 

34 mozaiky 
poľnohospodár
skych kultúr 

343 s prevahou 
trávnatých 
porastov 

2620 nečlenené šírka parcely je max. do 20m; triedu 
je možne deliť podľa kombinácie 
doplnkových kultúr (OP, ovocniny, 
vinice) 

3 Poľnohospodárske 
kultúry 

34 mozaiky 
poľnohospodár
skych kultúr 

344 s prevahou 
viacročných 
kultúr 

2630 nečlenené šírka parcely je max. do 20m; triedu 
je možne deliť podľa kombinácie 
doplnkových kultúr (OP, TTP, 
ovocniny, vinice) 

4 Odkryvy podložia a 
surové pôdy 

41 prirodzené 411 kompaktné 
skalnaté útvary 

4111 skalnaté 
vrcholy, 
hrebene, 
skalné steny 

možné ďalej členiť podľa druhu, 
textúry a pod. (potrebné sú 
doplňujúce dáta - napr. inžiniersko-
geologické mapy) 

4 Odkryvy podložia a 
surové pôdy 

41 prirodzené 411 kompaktné 
skalnaté útvary 

4112 škrapové 
polia 

v krasových oblastiach 

4 Odkryvy podložia a 
surové pôdy 

41 prirodzené 412 sutiny 4121 sutinové 
prúdy 

podmienené výskytom 4111 ako 
zdroja materiálu. Možno ich ďalej 
členiť podľa druhu, textúry a pod. 

4 Odkryvy podložia a 
surové pôdy 

41 prirodzené 412 sutiny 4122 sutinové 
polia 

podmienené výskytom 4111 ako 
zdroja materiálu, možno ich ďalej 
členiť podľa druhu, textúry a pod. 

4 Odkryvy podložia a 
surové pôdy 

41 prirodzené 412 sutiny 4123 zlomiská blokoviská pod skalnými stenami 
postihnutými skalným rútením 

4 Odkryvy podložia a 
surové pôdy 

41 prirodzené 412 sutiny 4124 kamenné 
ľadovce 

vypĺňajú dná niektorých 
vysokohorských dolín (lalokovitý 
tvar, viditeľná je oblúkovitá štruktúra 
indikujúca nerovnomerný pohyb 
vnútri telesa - napr. nad Hincovým 
plesom) 

4 Odkryvy podložia a 
surové pôdy 

41 prirodzené 412 sutiny 4125 kamenné 
moria 

Relatívne homogénne plochy z 
balvanov bez viditeľnej väzby na 
skalné steny (aj izolovane) - reliktné, 
napr. vo vulkanitoch. 

4 Odkryvy podložia a 
surové pôdy 

41 prirodzené 413 nánosy štrkov a 
pieskov 

4131 pieskové 
duny 

Možno ich rozdeliť na duny s 
riedkou vegetáciou 4131 (dreviny 
alebo trávy) alebo bez vegetácie 
4132 (výskyt - Záhorie, 
Východoslovenská nížina) 

4 Odkryvy podložia a 
surové pôdy 

41 prirodzené 413 nánosy štrkov a 
pieskov 

4132 brehy 
prirodzených 
vodných 

možno rozdeliť na pieskové a 
štrkové lavice a brehy bez 
vegetácie, laterálnou eróziou 
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tokov postihnuté svahy (strmé sprašové 

steny - napr. na Hrone pri obci Bíňa) 

4 Odkryvy podložia a 
surové pôdy 

41 prirodzené 414 erózne plochy 4140 nečlenené izolované plochy s deštruovanou 
vegetáciou a pôdami eróznymi 
procesmi (4151 plošná, 4152 
výmoľová erózia, 4153 zosuvy pôdy, 
4154 odtrhy po základových 
lavínach, ...) 

4 Odkryvy podložia a 
surové pôdy 

42 umelé 421 ťažba nerastných 
surovín 

4211 kameňolomy mapujú sa bez technických objektov 
(tie sú...). Možno ich členiť podľa 
využívania (v prevádzke / 
opustené), druhu, textúry a pod. 
(potrebné sú doplňujúce dáta - napr. 
inžiniersko-geologické mapy) 

4 Odkryvy podložia a 
surové pôdy 

42 umelé 421 ťažba nerastných 
surovín 

4212 štrkoviská zvyčajne pri vodnej ploche - mapuje 
sa len pevný povrch, nie vodná 
plocha 

4 Odkryvy podložia a 
surové pôdy 

42 umelé 421 ťažba nerastných 
surovín 

4213 pieskovne a 
hliniská 

zrejme sa nedajú vizuálne rozlíšiť 
(ak je potrebné, použijú sa 
doplňujúce dáta - geologická, 
topografická mapa, ...) 

4 Odkryvy podložia a 
surové pôdy 

42 umelé 421 ťažba nerastných 
surovín 

4214 ťažba 
rašeliny 

(použiť doplňujúce dáta - geol., 
topografická mapa, ...) 

4 Odkryvy podložia a 
surové pôdy 

42 umelé 422 odkryvy v 
zárezoch 
dopravných línií 

4220 nečlenené možné ďalej členiť podľa druhu, 
textúry a pod. (potrebné sú 
doplňujúce dáta - napr. inžiniersko-
geologické mapy) 

4 Odkryvy podložia a 
surové pôdy 

42 umelé 423 deštruované 
plochy 

4230 nečlenené ľudskou činnosťou deštruovaná 
vegetácia a pôda, strojovou 
technikou v lesoch (napr. 
rozširovanie lyžiarskych areálov - 
Zverovka-Spálená, ale aj pri zvážaní 
drevnej hmoty), na 
poľnohospodárskej pôde, v blízkosti 
divokých skládok, nelegálne 
motokrosové trate a pod. 

5 Povrchové vody a 
mokrade 

51 vodné toky 511 prirodzené 5110 nečlenené 

5 Povrchové vody a 
mokrade 

51 vodné toky 511 prirodzené 5111 neregulovan
é rieky 

priemerná šírka toku je viac ako 
10m, bez regulovaného koryta, 
meandrujúce, s typickou brehovou 
vegetáciou, ... 

5 Povrchové vody a 
mokrade 

51 vodné toky 511 prirodzené 5112 neregulovan
é potoky 

priemerná šírka toku je menej ako 
10m 

5 Povrchové vody a 
mokrade 

51 vodné toky 512 regulované 5121 regulované 
rieky 

s upraveným korytom (vyrovnané, 
spevnené brehy, ...) 

5 Povrchové vody a 
mokrade 

51 vodné toky 512 regulované 5122 regulované 
potoky 

s upraveným korytom (vyrovnané, 
spevnené brehy, ...) 

5 Povrchové vody a 
mokrade 

51 vodné toky 513 kanály 5131 odvodňovaci
e kanály 

na nížinách v poľnohospodárskej 
krajine 

5 Povrchové vody a 
mokrade 

51 vodné toky 513 kanály 5132 zavlažovacie 
kanály 

na rozlíšenie s 4131 použiť 
doplňujúce dáta 

5 Povrchové vody a 
mokrade 

51 vodné toky 513 kanály 5133 umelé kanály 
vodných 
športov 

zvyčajne pri väčších vodných tokoch

5 Povrchové vody a 
mokrade 

52 stojaté vody a 
mokrade 

521 prirodzené 5211 jazerá napr. tektonické, zosuvné, vodné 
plochy "močiarov a rašelinísk" 

5 Povrchové vody a 
mokrade 

52 stojaté vody a 
mokrade 

521 prirodzené 5212 plesá ľadovcový pôvod, ľahko 
identifikovateľné 

5 Povrchové vody a 
mokrade 

52 stojaté vody a 
mokrade 

521 prirodzené 5213 mŕtve 
ramená 

len vodná plocha (väčšinou 
oblúkovitý tvar - pozostatok 
bývalého meandra) 

5 Povrchové vody a 
mokrade 

52 stojaté vody a 
mokrade 

521 prirodzené 5214 rašeliniská možno rozdeliť na vrchoviská (s 
jazierkami usporiadanými kolmo na 
smer prúdenia vody) a slatiny 
(zvyčajne bez viditeľných jazierok) s 
typickou vegetáciou (machy, nízke 
ostrice, ojedinele brezy, ...) 

5 Povrchové vody a 
mokrade 

52 stojaté vody a 
mokrade 

521 prirodzené 5215 iné mokrade iné zamokrené plochy s otvorenou 
hladinou a s typickou vegetáciou 
(trsť, pálka a vysoké ostrice) 

5 Povrchové vody a 
mokrade 

52 stojaté vody a 
mokrade 

522 (polo)prirodzené 5221 zaplavené 
vyťažené 
plochy 

napr. v bývalých kameňolomoch, 
štrkoviskách, vyťažených 
rašeliniskách (možnosť rozdeliť na 
podskupiny) 

5 Povrchové vody a 
mokrade 

52 stojaté vody a 
mokrade 

522 (polo)prirodzené 5222 zaplavené 
terénne 
depresie 

napr. v poddolovaných oblastiach 
(Nováky) 

5 Povrchové vody a 
mokrade 

52 stojaté vody a 
mokrade 

523 umelé vodné 
nádrže 

5231 viacúčelové 
vodné 
nádrže 

mapuje sa len vodná plocha, 
technické objekty sú v kategórii 
(veľké vodné diela, viditeľné sú 
technické zariadenia a objekty pre 
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obsluhu turbín, plavebné komory a 
pod.) 

5 Povrchové vody a 
mokrade 

52 stojaté vody a 
mokrade 

523 umelé vodné 
nádrže 

5232 vodárenské 
vodné 
nádrže 

mapuje sa len vodná plocha (menej 
technických objektov a široké okolie 
býva "de-urbanizované") 

5 Povrchové vody a 
mokrade 

52 stojaté vody a 
mokrade 

523 umelé vodné 
nádrže 

5233 rybníky a 
nádrže pre 
chov rýb 

mapuje sa len vodná plocha 
(zvyčajne viac menších vodných 
nádrží vedľa seba) 

5 Povrchové vody a 
mokrade 

52 stojaté vody a 
mokrade 

523 umelé vodné 
nádrže 

5234 vodné 
nádrže pre 
zasnežovani
e 

mapuje sa len vodná plocha (v 
blízkosti lyžiarskych areálov) 

5 Povrchové vody a 
mokrade 

52 stojaté vody a 
mokrade 

523 umelé vodné 
nádrže 

5235 iné vodné 
nádrže 

rozlohou menšie - napr. tajchy v 
Štiavnických vrchoch, aj rekreačné 
(napr. Tále) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

611 individuálna 
bytová výstavba 

6111 súvislá IBV rodinné domy: radová zástavba, 
husto zastavané plochy (s 
medzerou menej ako 10m alebo so 
spevneným povrchom - parkovací 
priestor a pod.) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

611 individuálna 
bytová výstavba 

6112 nesúvislá 
IBV 

rodinné domy v intraviláne (medzera 
medzi domami je viac ako 10m 
zelene, poľnohospodárskej pôdy a 
pod.)  

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

611 individuálna 
bytová výstavba 

6113 rozptýlená 
IBV 

viac ako 3 budovy rodinných domov 
v extraviláne 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

611 individuálna 
bytová výstavba 

6114 samoty 1-3 budovy v extraviláne 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

611 individuálna 
bytová výstavba 

6115 hospodárske 
budovy 

objekty prevažne v prídomových 
záhradách, pôvodne slúžiace ako 
skladové priestory resp. maštale 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

612 hromadná 
bytová výstavba 

6121 viacposchod
ové bytové 
domy 

v prípade potreby, podľa zamerania 
výskumu,  sa dá deliť - napr. 51211 
- staršie bytové domy so sedlovou 
strechou (cca do r. 1960); 51212 - 
panelové bytovky s plochou 
strechou (cca od. r. 1960 do r. 
1990); 51213 - nové bytové domy 
(potrebné porovnanie s historickou 
DKŠ) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

613 plochy sídelných 
centier 

6131 historické 
jadrá 

súvislá zástavba s prevahou 
historických budov (viac ako 75%) v 
mestách 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

613 plochy sídelných 
centier 

6132 mestské 
centrá 

súvislá zástavba budov v centrách 
miest s administratívno-obchodno-
obytnou funkciou, pričom žiadna 
netvorí viac ako 50% plochy 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

613 plochy sídelných 
centier 

6133 námestia a 
pešie zóny 

zastavané plochy (rozloha 
prekračuje minimálnu mapovaciu 
jednotku) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

614 kultúrno-
historické a 
religiózne 
objekty 

6140 nečlenené samostatné objekty mimo sídelných 
centier 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

614 kultúrno-
historické a 
religiózne 
objekty 

6141 hrady nie zrúcaniny (5145) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

614 kultúrno-
historické a 
religiózne 
objekty 

6142 zámky a 
kaštiele 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

614 kultúrno-
historické a 
religiózne 
objekty 

6143 kostoly a 
kaplnky 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

614 kultúrno-
historické a 
religiózne 
objekty 

6144 kláštory 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

614 kultúrno-
historické a 
religiózne 
objekty 

6145 zrúcaniny 
hradov 
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6 Sídla a zastavané 

plochy 
61 bývanie a 

komplexná 
občianska 
vybavenosť 

614 kultúrno-
historické a 
religiózne 
objekty 

6146 skanzeny a 
archelogické 
lokality 

mapujú sa len objekty a spevnené 
povrchy, ostatné  plochy sa zaradia 
do niektorého typu sídelnej a 
technickej vegetácie 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

614 kultúrno-
historické a 
religiózne 
objekty 

6147 pamätníky, 
pomníky a 
mohyly 

mapujú sa len objekty a spevnené 
povrchy (vegetáciu začleniť do 
sídelnej zelene) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

614 kultúrno-
historické a 
religiózne 
objekty 

6148 cintoríny a 
urnové háje 

mapujú sa len objekty a spevnené 
povrchy (vegetáciu začleniť do 
sídelnej zelene) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

614 kultúrno-
historické a 
religiózne 
objekty 

6149 mlyny  

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

614 občianska 
vybavenosť a 
služby 

6150 nečlenené 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

615 občianska 
vybavenosť a 
služby 

6151 školské 
budovy 

budovy škôl, šk. jedálne, internáty a 
pod. 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

615 občianska 
vybavenosť a 
služby 

6152 výskumné 
centrá 

komplexy vedecko-výskumných 
inštitúcií (napr. SAV v Bratislave) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

615 občianska 
vybavenosť a 
služby 

6153 administratív
ne budovy 

administratíva firiem, finančné 
inštitúcie a pod. mimo súvislej 
zástavby v centrách (alebo ak tvoria 
viac ako 50% súvislej plochy - napr. 
v BA) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

615 občianska 
vybavenosť a 
služby 

6154 nemocnice a 
polikliniky 

budovy a dopravná infraštruktúra v 
areáloch nemocníc a iných 
zdravotníckch komplexov 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

615 občianska 
vybavenosť a 
služby 

6155 obchodné 
domy 

možno ich deliť: samostatné 
predajne (Billa, Lidl, Tesco...), 
samostatné budovy nákupno-
obslužných komplexov (MAX, Polus, 
Aupark, ...) mimo sídelných centier 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

615 občianska 
vybavenosť a 
služby 

6156 výstaviská budovy (51561) a otvorené výstavné 
plochy (51562) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

615 občianska 
vybavenosť a 
služby 

6157 hotely a 
penzióny 

mimo sídelných centier 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

615 občianska 
vybavenosť a 
služby 

6158 divadlá mimo sídelných centier 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

61 bývanie a 
komplexná 
občianska 
vybavenosť 

615 občianska 
vybavenosť a 
služby 

6159 amfiteátre  

6 Sídla a zastavané 
plochy 

62 sídelná a 
technická 
vegetácia 

621 parková 
vegetácia 

6210 nečlenené väčšie kompaktné plochy s typickou 
kompozíciou drevín a trávnikov 
(patria sem aj botanické zákrady) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

62 sídelná a 
technická 
vegetácia 

621 parková 
vegetácia 

6211 trávniky v 
parkoch 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

62 sídelná a 
technická 
vegetácia 

621 parková 
vegetácia 

6212 dreviny v 
parkoch 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

62 sídelná a 
technická 
vegetácia 

622 ostatná mestská 
zeleň 

6220 nečlenené menšie plochy so striedajúcimi sa 
trávnikmi a drevinami 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

62 sídelná a 
technická 
vegetácia 

622 ostatná mestská 
zeleň 

6221 trávniky udržiavaná vegetácia -  trávniky 
pozdĺž komunikácií, menšie plochy s 
vegetáciou (napr. v kruhových 
objazdoch, v školských areáloch, v 
okolí administratívnych a výrobných 
budov, ...) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

62 sídelná a 
technická 
vegetácia 

622 ostatná mestská 
zeleň 

6222 dreviny udržiavaná vegetácia -  kroviny a 
stromy pozdĺž komunikácií, menšie 
plochy s vegetáciou (napr. v 
kruhových objazdoch, v školských 
areáloch, v okolí administratívnych a 
výrobných budov, ...) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

62 sídelná a 
technická 

623 vegetácia 
cintorínov 

6231 bez drevín menej ako 25% rozlohy 
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vegetácia 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

62 sídelná a 
technická 
vegetácia 

623 vegetácia 
cintorínov 

6232 s drevinami viac ako 25% rozlohy 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

62 sídelná a 
technická 
vegetácia 

624 ruderálna 
vegetácia 

6241 ruderálna 
vegetácia 
bez drevín 

neudržiavané porasty v okolí 
zastavaných plôch, stavenísk, 
skládok a pod. (dreviny tvoria menej 
ako 25% rozlohy) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

62 sídelná a 
technická 
vegetácia 

624 ruderálna 
vegetácia 

6242 ruderálna 
vegetácia s 
drevinami 

ako 5241 (dreviny tvoria viac ako 
25% rozlohy) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

62 sídelná a 
technická 
vegetácia 

625 ochranná 
vegetácia 
technických 
objektov 

6323 vegetačná 
ochrana 
dopravných 
komunikácií - 
bez drevín 

napr. pozdĺž diaľnic 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

62 sídelná a 
technická 
vegetácia 

625 ochranná 
vegetácia 
technických 
objektov 

6324 vegetačná 
ochrana 
dopravných 
komunikácií - 
s drevinami 

 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

62 sídelná a 
technická 
vegetácia 

625 ochranná 
vegetácia 
technických 
objektov 

6325 vegetačná 
ochrana 
vodných diel 

väčšinou zatrávnené svahy hrádzí 
vodných nádrží a kanálov 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

62 sídelná a 
technická 
vegetácia 

626 iná technická 
vegetácia 

6261 vegetácia v 
areáloch 
priemyselnýc
h a 
poľnohospod
árskych 
podnikov 

väčšinou trávnato-bylinné porasty, 
viac-menej udržiavané kosením 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

63 športové 
objekty a 
areály 

631 športové objekty 6310 nečlenené napr. skokanský mostík, budovy a 
infraštruktúra v športových areáloch 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

63 športové 
objekty a 
areály 

631 športové objekty 6311 športové 
haly a 
telocvične 

mimo sídelných centier 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

63 športové 
objekty a 
areály 

631 športové objekty 6312 športové 
štadióny 

otvorené; tribúna a budovy v okolí 
(bez hracej plochy - 5321, 5322) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

63 športové 
objekty a 
areály 

632 športové areály 6320 nečlenené 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

63 športové 
objekty a 
areály 

632 športové areály 6321 trávnaté 
športové 
plochy 

hracie plochy futbalových a 
atletických štadiónov, golfu, 
dostihové dráhy, parkúr, doskočiská 
skokanských mostíkov a pod. 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

63 športové 
objekty a 
areály 

632 športové areály 6322 umelé 
športové 
plochy 

možno členiť podľa infiltračnej 
schopnosti povrchu  (tartan, antuka, 
betón, asfalt, škvára, piesok) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

63 športové 
objekty a 
areály 

632 športové areály 6323 motokrosové 
a 
autokrosové 
trate 

len oficiálne, s infraštruktúrou 
(nespevnený povrch bez vegetácie) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

64 rekreačné 
objekty a 
areály 

641 rekreačné 
objekty 

6410 nečlenené 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

64 rekreačné 
objekty a 
areály 

641 rekreačné 
objekty 

6411 hotelové a 
kúpeľné 
komplexy 

mimo sídla: kúpele, pri vode, v 
pohoriach, ... 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

64 rekreačné 
objekty a 
areály 

641 rekreačné 
objekty 

6412 chatové 
osady 

nie záhradkárske 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

64 rekreačné 
objekty a 
areály 

641 rekreačné 
objekty 

6413 kúpaliská bazény, budovy a spevnené 
povrchy 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

64 rekreačné 
objekty a 
areály 

641 rekreačné 
objekty 

6414 zoologické 
záhrady 

budovy (vo výbehoch, pavilóny, ...) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

64 rekreačné 
objekty a 
areály 

642 rekreačné areály 6423 pláže upravené brehy niektorých vodných 
nádrží a riek (napr. Váh v Šali) 
určené na rekreačné využitie 
(trávnaté, pieskové, štrkové) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

65 výrobné a 
technické 
objekty a 
areály 

651 priemyselné a 
technické objekty

6510 nečlenené 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

65 výrobné a 
technické 
objekty a 
areály 

651 priemyselné a 
technické objekty

6511 administratív
ne budovy 
priemyselnýc
h podnikov 

v areáloch priemyselných podnikov, 
na rozdiel od výrobných hál majú 
zvyčajne menšiu rozlohu, sú 
poschodové (dlhší tieň) a nemávajú 
svetlíky 
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6 Sídla a zastavané 

plochy 
65 výrobné a 

technické 
objekty a 
areály 

651 priemyselné a 
technické objekty

6512 výrobné haly 
a sklady 

aj logistické centrá 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

65 výrobné a 
technické 
objekty a 
areály 

651 priemyselné a 
technické objekty

6513 elektrárne objekty elektrární - budovy a 
chladiarenské veže a komíny 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

65 výrobné a 
technické 
objekty a 
areály 

651 priemyselné a 
technické objekty

6154 budovy 
transformovn
í 

v areály 5222 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

65 výrobné a 
technické 
objekty a 
areály 

652 priemyselné a 
technické areály 

6520 nečlenené 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

65 výrobné a 
technické 
objekty a 
areály 

652 priemyselné a 
technické areály 

6521 otvorené 
skladovacie 
a parkovacie 
plochy 
priemyselnýc
h areálov 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

65 výrobné a 
technické 
objekty a 
areály 

652 priemyselné a 
technické areály 

6522 polia 
elektrických 
stožiarov 
transformovn
í 

areály stožiarov rozvodových uzlov 
prenosovej sústavy elektrickej 
energie 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

65 výrobné a 
technické 
objekty a 
areály 

652 priemyselné a 
technické areály 

6523 areály 
čističiek 
odpadových 
vôd (ČOV) 

 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

65 výrobné a 
technické 
objekty a 
areály 

653 poľnohospodársk
e objekty 

6530 nečlenené 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

65 výrobné a 
technické 
objekty a 
areály 

653 poľnohospodársk
e objekty 

6531 administratív
ne budovy 
poľnohospod
árskych 
podnikov 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

65 výrobné a 
technické 
objekty a 
areály 

653 poľnohospodársk
e objekty 

6532 objekty 
živočíšnej 
výroby 

maštale, hydinárne, ..., salaše? 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

65 výrobné a 
technické 
objekty a 
areály 

653 poľnohospodársk
e objekty 

6533 sklady obilia silá 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

65 výrobné a 
technické 
objekty a 
areály 

653 poľnohospodársk
e objekty 

6534 hydroglóbus
y 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

65 výrobné a 
technické 
objekty a 
areály 

654 poľnohospodársk
e areály 

6540 nečlenené 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

65 výrobné a 
technické 
objekty a 
areály 

654 poľnohospodársk
e areály 

6541 otvorené 
skladovacie 
a parkovacie 
plochy 
poľnohospod
árskych 
podnikov 

plochy bez zelene, napr. odstavné 
plochy pre poľnohospodársku 
techniku 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

65 výrobné a 
technické 
objekty a 
areály 

654 poľnohospodársk
e areály 

6542 areály 
živočíšnej 
výroby 

výbehy, bažantnice, ..., aj pri 
salašoch (sú oplotené, príp. aj 
prekryté sieťami a pod.) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

65 výrobné a 
technické 
objekty a 
areály 

654 poľnohospodársk
e areály 

6544 poľné 
hnojiská 

spevnené (betónový základ) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

65 výrobné a 
technické 
objekty a 
areály 

655 skládky 6551 skládky 
pevných 
odpadov 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

65 výrobné a 
technické 
objekty a 
areály 

655 skládky 6552 skládky 
tekutých 
odpadov 

na základe terénneho výskumu 
alebo z literatúry 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

65 výrobné a 
technické 
objekty a 
areály 

655 skládky 6553 haldy haldy z vyťaženej alebo odpadovej 
suroviny z výroby; možno rozdeliť 
po identifikácii materiálu - podľa 
tvaru telesa (kužel - ťažba napr. 
štrkov, iný tvar - väčšinou odpad) 
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alebo z literatúry, terénneho 
výskumu a pod.); napr. haldy pri 
hlinikárni v ZH 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

65 výrobné a 
technické 
objekty a 
areály 

655 skládky 6554 rekultivované 
plochy 
skládok a 
háld 

zavezené zeminou a zatrávnené 
plochy (podľa tvaru vizuálne 
rozlíšiteľné, ale len ak neboli 
realizované aj rozsiahlejšie terénne 
úpravy, v takých prípadoch bude 
potrebné porovnanie s historickou 
DKŠ) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

65 výrobné a 
technické 
objekty a 
areály 

656 staveniská 6560 nečlenené 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

66 dopravné 
objekty a 
areály 

661 cestné 
komunikácie 

6611 rýchlostné 
komunikácie 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

66 dopravné 
objekty a 
areály 

661 cestné 
komunikácie 

6612 hlavné cesty cesty 1.a 2. triedy 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

66 dopravné 
objekty a 
areály 

661 cestné 
komunikácie 

6613 ostatné 
spevnené 
cesty  

miestne komunikácie 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

66 dopravné 
objekty a 
areály 

661 cestné 
komunikácie 

6614 nespevnené 
cesty 

lesné a poľné cesty 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

66 dopravné 
objekty a 
areály 

662 objekty a areály 
statickej cestnej 
dopravy 

6621 parkoviská možno deliť podľa infiltračnej 
schopnosti povrchu (štrk, tvárnice - 
zatrávnené, bez možnosti 
zatrávnenia - betón, asfalt) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

66 dopravné 
objekty a 
areály 

662 objekty a areály 
statickej cestnej 
dopravy 

6622 autobusové 
stanice 

budovy a nástupištia 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

66 dopravné 
objekty a 
areály 

662 objekty a areály 
statickej cestnej 
dopravy 

6623 čerpacie 
stanice 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

66 dopravné 
objekty a 
areály 

663 železničné trate 6631 viackoľajová 
železničná 
trať 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

66 dopravné 
objekty a 
areály 

663 železničné trate 6632 jednokoľajov
á železničná 
trať 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

66 dopravné 
objekty a 
areály 

664 železničné 
stanice 

6641 osobné osobná doprava;63231 koľajisko, 
63232 budovy, 63233 nástupištia 
(alebo koľajisko dať do 62321) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

66 dopravné 
objekty a 
areály 

664 železničné 
stanice 

6642 nákladné nákladná železničná doprava; 
nakladacie plošiny, skladové 
budovy, depo a pod. 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

66 dopravné 
objekty a 
areály 

665 letiská 6651 medzinárodn
é letiská 

veľké medzinárodné a iné s 
betónovou pristávacou plochou 
(53311 letištné budovy, 53312 
pristávacie plochy) 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

66 dopravné 
objekty a 
areály 

665 letiská 6652 športové 
letiská 

malé letiská väčšinou s trávnatou 
pristávacou plochou (zaradí sa do 
technickej zelene), 53321 letištné 
budovy, 53322 ak má betónovú 
pristávaciu plochu 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

66 dopravné 
objekty a 
areály 

666 lanové dráhy 6661 trate 
lanových 
dráhy 

6 Sídla a zastavané 
plochy 

66 dopravné 
objekty a 
areály 

666 lanové dráhy 6662 stanice 
lanových 
dráh 
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HODNOTENIE SÚČASNEJ KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRY 
V ÚZEMÍ S DISPERZNÝM TYPOM OSÍDLENIA 

NA PRÍKLADE OBCE RADOBICA 
 

Lucia ŠOLCOVÁ 
 
Abstract 
At the present time an interest of landscape historical development and study of landscape 
structure changes is still incerasing during the long period. This supply deals with evaluation 
of present landscape in 2007 in model area Radobica (Novobanská štálová area). The present 
landscape structure (PLS) is an result of progressive changes connected with a human impact 
or more pressure, we have to understand landscape structure and deal with development of 
landscape from the first historical foundations to the present time. We have been interpretated 
several landscape elements classes with specific method. 
Keywords: the present landscape structure, dispersed settlement, DPZ, landscape changes 

 
 

Úvod 
 

Záujmové územie obce Radobica sa zasahuje do pohoria Vtáčnik a Tribeč - v okrese 
Prievidza (Trenčiansky kraj). Obec je zároveň súčasťou mikroregiónu Medzihorie. 

Územie patrí do kategórie rozptýlené (kopaničiarske), presnejšie do Novobanskej 
(Stredoslovenskej) štálovej oblasti, ktorá zaberá plochu 31373 ha, z toho sa Radobica 
nachádza na 1145 ha. Severná časť územia zasahuje do CHKO Ponitrie, kde sa nachádza 
lokalita NATURA 2000 – Vtáčnik. 

Príčinou vzniku rozptýleného osídlenia podľa Lauka, Tolmáčiho a Dubcovej (2006), 
Horvátha (1978) bol hlavne nedostatok pôdy, ktorý donútil odísť obyvateľstvo z materského 
sídla (jadra) do vzdialenejších častí chotára. Súvisela s tým aj obmedzená výmera urbárskej 
pôdy, zvýšená populácia a narastanie počtu obyvateľstva bez pozemkov, ale aj snaha lepšie 
využiť vyššie položenú pôdu v podhorských a horských územiach, ktorá bola však ťažšie 
obrábateľná ako v nižšie položených lokalitách. V týchto odľahlejších územiach najväčším 
problémom bola dostupnosť, t.j. doprava náradia, osiva, zvoz úrody a všetko, čo s tým 
súviselo. Dôsledkom toho bol vznik najprv dočasných (sezónnych) obydlí a hospodárskych 
stavieb na letné i zimné ustajnenie dobytka, ktoré počas sezóny a poľnohospodárskych prác 
obývali aj ľudia. Sezónne sídla sa postupne transformovali na trvalé a položili základy aj 
dnešného štálového osídlenia (Podolák, 1980, Lauko, 1999).  

 
 

Metodika 
 
Územie má podhorský charakter a jedná sa o rozptýlené osídlenie so zachovanou 

historickou krajinnou štruktúrou. V porovnaní so susednými obcami Veľké Pole a Píla má 
Radobica kompaktnejší charakter územia. 

Pri hodnotení a mapovaní SKŠ sme vychádzali z ôsmich základných skupín krajinných 
prvkov, ktoré sme si ďalej členili. Legenda vznikla kombináciou interpretačného kľúča tried 
krajinnej pokrývky CORINE Land Cover (Feranec, Oťaheľ, Pravda, 1996, Oťaheľ, Feranec,  
a i. 2000, Ružička 2000), príp. štúdium krajinnej štruktúry podľa metodiky LANDEP. 
Terénne mapovanie sme realizovali s podporou ortofotosnímok a vrstevnicových máp 
štátneho mapového diela SR. Zamerali sme sa na mapovanie aktuálnej krajinnej štruktúry 
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(SKŠ) a výsledky sme konfrontovali s mapovými podkladmi v mierke 1:10 000 prípadne 1: 
25 000.  

Tvorba mapy veľkej mierky SKŠ bola realizovaná v prostredí softwaru GIS ArcView 
3.2 pozostávajúca z viacerých nasledovných operácií: identifikácia jednotlivých prvkov 
krajinnej štruktúry pomocou interpretácie leteckých snímok z roku 2003 a ich komparácia 
priamo v teréne (2007), digitalizácia priestorových údajov metódou „on screen“ na základe 
analógovej vizuálnej interpretácie ortofotosnímok z firmy Eurosense, s.r.o., Geodis (2003) 
a následná tvorba tematickej mapy SKŠ, pričom digitalizácia bola realizovaná v mierke 1: 
4000, pretože letecké snímky poskytujú veľmi vysoké rozlíšenie, výsledná mapa SKŠ je 
v mierke 1:10 000, tvorba databázového systému, v ktorom sú uložené všetky relevantné 
údaje. 

 
 

Výsledky 
 

Skupina prvkov lesnej a nelesnej drevinovej vegetácie tvorila ako v roku 1992 opäť viac 
ako polovicu územia 52,6 % (602,1 ha) aj keď s miernym poklesom o 3,5 % (40,9 ha), 
pričom najväčšie plochy zaberali listnaté lesy (34,4 %) na 393,8 ha, ktoré obklopovali 
intravilán zo SV a JV časti. Zmiešané lesy tvorili (11,7 %) na 133,4 ha v JV časti 
s prechodom do listnatých tiahnucich sa do katastra Veľkého Poľa.  Ihličnaté predstavovali 
(1,5 %) na 17,5 ha vo forme lesíkov. Maloplošné porasty krovín a drevín tvorili v území 2,1 
% (24,7 ha), líniová drevinová vegetácia 15,0 ha (1,4 %) a brehové porasty drevín vodných 
tokov a plôch tvorili 1,1 % (13,1 ha). 

Skupina prvkov trvalých trávnych porastov v roku 2007 tvorila 20,7 % (237,3 ha), čo je 
oproti roku 1992 mierny nárast o 2,3 % (o 27,0 ha). Najväčší podiel v tomto roku tvorili lúčne 
porasty 11,2 % (127,9 ha) lemujúce ornú pôdu a vodné toky, pasienky s podielom 8,8 % 
(100,9 ha) nachádzajúce sa ako veľkoplošné vo V časti katastra. Lúčne porasty s drevinami sa 
rozprestierali na ploche 2,5 ha. Zaznamenali sme aj výskyt nevyužívaných trvalých trávnych 
porastov s drevinami ťahajúce sa ku katastrálnej hranici s Veľkým Poľom ako obruba 
zmiešaných lesov (6,0 ha). 

Skupina prvkov poľnohospodárskych kultúr tvorila 20,3 % (232,3 ha), čo je mierny 
nárast oproti roku 1992. Z toho sa veľkoblokové polia nachádzali na 201,6 ha (17,6 %) v SZ 
časti katastra a maloplošné úzkopásové polia na ploche 19,6 ha (1,7 %) prevažne v okolí 
intravilánu a rozptýlenej zástavby. Ovocné sady tvoriace 4,8 % (0,4 ha) boli vysadené v okolí 
sústredenej zástavby sídel. Najvyšší podiel 0,4 % z mozaikových štruktúr zaberali s ornou 
pôdou úzkopásovou, trvalými trávnatými porastmi s drevinami (5,1 ha) v oblasti roztrateného 
osídlenia. Skupina poľnohospodárskych kultúr a skupina prvkov trvalo trávnych porastov 
vzrástla na úkor lesnej plochy a sčasti z dôvodu zarastania niektorých štálov.  

Skupina sídelných prvkov predstavovala 70,3 ha (6,1 %) výrazne svoju plochu 
nezmenila. Najväčší podiel tvorila rozptýlená zástavba na štáloch 17,9 ha (1,6 %), ďalej 
súvislá zástavba rodinných domov na 16,5 ha (1,4 %). Na zvyšnej ploche (6,9 ha) tejto 
skupiny boli samoty (0,6 %), pridomové záhrady na ploche 26,7 ha, cintoríny (0,6 ha), 
predškolské a školské zariadenia (0,6 %). K technickým dielam sme zaradili aj hospodárske 
dvory s maštaľami a poľnohospodárske sklady na 0,8 ha. 

 Z praxe je známy problém hodnotenia zmien pri vyhodnocovaní príliš veľkého počtu 
kategórií využitia krajiny. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre agregáciu, účelové zlúčenie 
vybraných tried do jednej (napr. lesy a nelesná drevinová vegetácia, sídla, trvalo trávne 
porasty, poľnohospodárske kultúry). Zastúpenie jednotlivých tried krajinných prvkov v 
Radobici v roku 2007 dokumentuje graf č. 1. Na základe ortofotosnímok a terénneho 
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výskumu sme mohli detailne rozlíšiť krajinné prvky v mozaike krajiny v študovanom území v 
sledovanom období (mapa č. 1). 

 
Graf č.1 Využitie krajiny obce Radobica v roku 2007 
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  Autor: Šolcová, 2007 

 

Mapa č. 1 Súčasná krajinná štruktúra územia obce Radobica v roku 2007 
 

 
 

 



GEO Information                                                                                                                                             5/2009 

 128

Záver 
 

Výskum krajiny predstavuje prostriedok, na základe ktorého možno komplexne 
a detailne analyzovať a následne syntetizovať a predkladať jeho výsledky pre potreby 
spoločnosti, ako aj postúpiť prognostické poznatky o krajinnom systéme, za účelom 
racionálnejšieho využitia krajiny. 

Pre interpretáciu súčasnej krajinnej štruktúry sme využili farebné ortofotomapy, ktoré 
zachytávali stav krajiny v roku 2003. Tento stav bol konfrontovaný terénnym výskumom 
v rokoch 2004 – 2007 a s využitím vrstevnicových máp štátneho mapového diela SR. Na 
základe týchto podkladov sme mohli zhodnotiť zmeny krajiny v období 1992 – 2003 – 2007. 
Mapovanie a hodnotenie krajinnej štruktúry je do značnej miery ovplyvnené samotným 
autorom, preto vznikajú rôzne prístupy, názory, postupy a zároveň aj odlišné závery 
a výsledky (Lipský, 2000, Petrovič, 2005, Boltižiar, 2007 Chrastina, 2005, Pucherová a kol., 
2007). Porovnaním databáz krajinnej štruktúry z rokov 1992 a 2007 možno vyhodnotiť 
krátkodobé zmeny krajiny a jej dynamiku, najmä vplyvom spoločenských, ekonomických 
a politických stimulov, čiže analýzu zmien krajiny za pätnásť rokov po posledných 
spoločensko-vlastníckych premenách (transformácia ekonomických a spoločenských 
vzťahov, privatizácia). Privatizácia poľnohospodárskej pôdy však zatiaľ neprebehla v takom 
rozsahu, aby sa jej efekt výrazne prejavil v zmene štruktúry vidieckej krajiny (Oťaheľ, 
Feranec, Cebecauer, Husár, 2003).  
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THE PRESENT LANDSCAPE STRUCTURE EVALUATION OF DISPERSED 
SETTLEMENT AT THE MODEL AREA RADOBICA 

 
 
Summary 
  
The element group of forest and unforest vegetation had been taken more than half of cadastre 
52,6 % (602,1 ha) in 2007 and it composed mostly broadcast of woody plants. The element 
group of perpetually garth composed 20,7 % (237,3 ha). The element group of agricultural 
area had been taken 20,3 % (232,3 ha) in Radobica. 

Radobica is specific historical area with specific dispersed settlement and belongs to 
the Stredoslovenská štálová oblasť. This historical territory has been conserved an origin 
structure, but is loosing primary function – living and gets on secondary function – recreation. 

Fig. I Exploitation of land Radobica in 2007 
Map I. Present landscape structure of land Radobica in 2007 
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NÁKUPNÉ SPRÁVANIE NITRIANSKEJ POPULÁCIE 
 

Miroslava TREMBOŠOVÁ 
 
 
Abstract 
In retail research also addresses the behavior of residents and consider this phenomenon as 
an equally important element of the retail network in the study area, as well as other aspects 
such as research. location, hierarchy, the development of retail network). Shopping behavior 
of the population is a complex sociological phenomenon, is the subject of study in particular, 
sociology. Geographer shopping behavior and looking for a comprehensive perception of 
spatial interaction and correlation. 
Keywords: shopper typology media behavior, retail network; developmental stages, retail 
centres  
 
 
Úvod 
 

Konzum je len zdanlivo záležitosťou individuálnou (pozri napr. Kellera, 1993). Jeho 
charakter je do značnej miery ovplyvnený spoločnosťou, v ktorej konzument využíva statky a 
služby. Ďalej konštatuje, že ľudia potrebujú práve toľko, na čo práve majú prostriedky. Keller 
uvádza aj tvrdenie Fromma, že konzumovanie je najdôležitejšou formou vlastníctva 
v priemyselných spoločnostiach. Hovorí o vzniku „homo consumens“, ktorý bytostne lipne 
na stálom raste osobnej spotreby. 

Nákupné správanie obyvateľov je prejavom konzumného spôsobu života. Ide o zložitý 
sociologický jav, ktorému venujú veľkú pozornosť vo svojich prácach aj geografi, napríklad 
Knox a Pinch (2000), Lux (2002), Spílková (2003), Wilk (2003), Fertaľová a Klamár (2006). 
 
 
Metodika 
 

V našej práci sme vychádzali z monitoringu realizovaného v Česku poradenskou firmou 
Incoma Research a GfG Praha v roku 2003. Pripravili sme dotazník, ktorý okrem informácii 
o respondentovi, obsahoval charakteristiku siedmych nákupných typov (tab. č.1). Respondent 
uviedol práve jednu z možností. Anketu sme zrealizovali za pomoci študentov Katedry 
geografie a regionálneho rozvoja v rokoch 2004 a 2008. Výskumná vzorka, 1370 
respondentov, bola tvorená obyvateľmi s trvalým pobytom v Nitre. V každej z 13 mestských 
častí sme stanovili približný počet respondentov, ktorý bol približne 3 % z ekonomicky 
aktívnych obyvateľov.  
 
 
Výsledky 
 

Zmeny v nákupnom správaní vyvolávajú 3 atribúty potreba, ponuka a prostriedky. Kým 
v roku 2004 najviac respondentov patrilo do kategórie mobilných pragmatikov a šporovlivých 
zákazníkov, v roku 2008 najpočetnejšiu skupinu respondentov tvorili ovplyvniteľní zákazníci 
(o7%) a mobilní pragmatici (2%). Výrazný pokles zaznamenali nenároční flegmatici (o 7%) 
a opatrní konzervatívci (o 4%). Pri nákupoch sledujeme zvyšovanie  náročnosti a lojality 
zákazníkov. Zároveň s tým poklesla šporovlivosť pri nakupovaní. Potvrdil sa predpoklad 
zmeny nákupnej orientácie nitrianskej populácie z tradičného na moderný typ a to v priebehu 
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len štyroch rokov. Kým v roku 2004 tradičnú nákupnú orientáciu preferovalo 57% opýtaných, 
v roku 2008 už len 46%.  Vzrástol moderný spôsob nakupovania o 11%, čo považujeme za 
rýchlo napredujúci trend. 
 
 
Tab. č. 1 Charakteristika nákupných typov 
 
Typ nakupujúcich Charakteristika 
OVPLYVNITEĽNÝ v nákupnom správaní emotívny, vysoký podiel 

impulzívneho nakupovania, ovplyvniteľný reklamou, 
nakupuje akciový tovar i keď ho nepotrebuje, veľké 
množstvo nákupov počas jedného dňa 

NÁROČNÝ Vysoké nároky na kvalitu tovaru a nákupný komfort 
MOBILNÝ PRAGMATIK Optimalizuje pomer medzi cenou  a hodnotou tovaru, 

preferuje veľkoplošné predajne, pravidelne používa auto 
OPATRNÝ 
KONZERVATIVEC 

Racionálne a konzervatívne rozhodovanie, nízky podiel 
impulzívnych nákupov, nedôvera reklame, nepoužíva 
auto 

ŠPOROVLIVÝ Minimalizuje výdaje, nakupuje racionálne, presne vie aký 
tovar potrebuje, iný tovar si nevšíma, málo používa auto 

LOAJÁLNY ZÁKAZNÍK 
ŽENA V DOMÁCNOSTI 
DÔCHODCA 

Orientácia na sociálnu stránku nákupu, nakupuje často  a 
v menších množstvách, dáva prednosť menšej predajni 
blízko bydliska, tradícia, lojalita zákazníka 

NENÁROČNÝ FLEGMATIK Nemá na predajňu žiadne nároky, ceny sú mu ľahostajné, 
nakupuje v najbližšej predajni, za nákupmi necestuje 

Zdroj: Shopper typology media behavior 2003, INCOMA Research a Gfk Praha 
 
 
 
 
Graf č. 1 Porovnanie zastúpenia typov nitrianskych zákazníkov roku 2004 a 2008 
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Tab. č. 2 Celková nákupná orientácia nitrianskej populácie v roku 2004 a 2008 
 
Typ nakupujúcich Zastúpenie 

v populácii 
Nitry 2004 

Celková 
nákupná 
orientácia   
roku 2004 

Zastúpenie 
v populácii 
Nitry 2008 

Celková 
nákupná 
orientácia 
roku 2008 

Roz
diel 

OVPLYVNITEĽNÝ 14% 21% +7 

NÁROČNÝ 11% 13% +2 

MOBILNÝ 
PRAGMATIK 

18% 

 
Moderný 

43% 

20% 

 
Moderný 

54% 

+2 

OPATRNÝ 
KONZERVATIVEC 

17% 13% -4 

ŠPOROVLIVÝ 18% 15% -3 

LOAJÁLNY 
ZÁKAZNÍK 
ŽENA 
V DOMÁCNOSTI 
DÔCHODCA 

8% 11% +3 

NENÁROČNÝ 
FLEGMATIK 

14% 

 
 
 
 

Tradičný 
57% 

7% 

 
 
 
 

Tradičný 
46% 

-7 

Zdroj: vlastný výskum, 2004 a 2008 
 
 
Záver 
 

Podľa našich výsledkov sa potvrdil predpoklad zmeny a posun nákupnej orientácie 
nitrianskej populácie z tradičného na moderný typ a to v priebehu len štyroch rokov. Tento 
sociologický jav súvisí s celkovou zmenou životného štýlu obyvateľov, s novými formami 
využívania voľného času, s ekonomickými parametrami spoločnosti a s nárastom 
kúpyschopnosti obyvateľov v sledovanom období. Ale najdôležitejší a prelomový je moment 
zmeny ponuky nitrianskeho maloobchodného trhu najmä od roku 2003. Dôležitým aspektom 
budúcej prosperity predajní sa javí vznik „koalície“ obchod-služba-zábava. Je na uváženie 
každého z nás, či súčasný konzumný spôsob života je ten správny smer.  
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SHOPPING BEHAVIOR OF THE NITRA POPULATION 

Summary 
 
In the atomisation stage was a typical family shopping 2-3 times a week, people 

nepreferovali any names, do not distinguish prices (less - expensive), the atmosphere stores 
and prices for these products were not important. During the consolidation phase of the 
fundamental rozlišovateľom the price of goods. In the period of the most important factor is 
price, a popular chain, Loyalty, the customer shall be kept by experienced, required to match 
the quality of the product price. Increasing demands and sophistication of buyers leads to 
differentiation in the shop. This is the engine of rapid segmentation process in the stage 
demasifikácie. As a result, the average customer is rapidly disappearing. During the transition 
period vykryštalizovali types of buyers who represent different purchasing models: Any retail 
format and has a chain structure of customers, but is always a combination of several types. 
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OKRES NITRA Z ASPEKTU CHUDOBY 
 

Ján VESELOVSKÝ 
 

Abstract 
The supplement deals with evaluation of financial poverty perception by respondents in Nitra 
county within the belt of poverty also in Nitra district. The measuring of poverty is not easy at the 
base of earnings considering to absence of statistic data about earnings at the village level, 
accordly is necessary to study of financial poverty by subjective approaches. Absence of earnings 
for assurance cover normally realized consumption spending moves the most of inhabitans to 
absolute boundary of society, which is agitated an real and potential endagered population. 
Keywords: inequality, poverty, earnings, measuring, border of poverty 
 
 
Úvod 
  

Definíciu chudoby prijali štáty Európskej únie ešte v polovici osemdesiatich rokov 
dvadsiateho storočia. Podľa tejto definície sa pojem chudoba vzťahuje na osoby, rodiny alebo 
skupiny osôb, ktorých zdroje materiálne a sociálne sú natoľko limitované, že ich vylučujú 
z minimálne akceptovaného životného štýlu štátov, v ktorých žijú (absolútny prístup 
k vymedzeniu chudoby). Uvedená definícia naznačuje koncepciu chudoby ako sociálnej 
exklúzie. No nemožno zabúdať na skutočnosť, že okrem relatívnych a absolútnych hraníc 
chudoby rozoznávame aj subjektívne hranice chudoby, resp. subjektívny prístup k určovaniu 
chudoby (www.fes.sk). 
 
 
Teoreticko – metodické východiská  
   

Subjektívny prístup k chudobe nie je založený na aktuálnych životných podmienkach, ale na 
domácnosti s ich stupňom bytia alebo rozdielu medzi minimálnym príjmom, ktorý im postačuje pre 
živobytie a ich skutočným príjmom (Lollivier, Verger, 1999 in Ivančíková, 2004). Väčšinou 
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 s tým, 
napr. čo chce dosiahnuť, čo si myslí , že si zaslúži, čo si myslí, že skutočne potrebuje, čo majú druhí. 
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. Vychádzajú z analýz sociálne ekonomických informácií o súbore domácnosti.  
Subjektívne koncepty sú založené vždy na pociťovaní, na hodnotení vlastných životných 
skúseností (www.tyzden.com). 

Chudoba ako sociálno-kultúrny aspekt života nie je len jednoduchým bojom o prežitie, ale 
chápe sa ako neakceptovateľný 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). Poznanie priestorovej dimenzie 
chudoby je jedným z aspektov, ktorý môže zohrať významnú úlohu pri postupnom 
odstraňovaní chudoby v budúcnosti. Aby sa boj proti chudobe mohol uplatňovať aj na 
Slovensku, je potrebné získať a analyzovať potrebné údaje o tomto negatívnom jave aj na 
nižšej ako na celoštátnej úrovni. 
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Cieľom príspevku je poukázať a zhodnotiť aspekty chudoby respondentmi v okrese Nitra. 
 

Dotazníkový prieskum 
Práve deskriptívne metódy sa stali základom prieskumu realizovaného za účelom zistiť 

stav úrovne vnímania chudoby v okrese Nitra. Ako hlavnú metódu sme zvolili metódu 
dotazníka pre jeho veľké množstvo informácií, ktoré je možné analyzovať ako aj 
štatisticky a graficky vyhodnotiť v relatívne krátkom časovom období. Dotazník je 
najfrekventovanejšia metóda získavania údajov. Je určený predovšetkým na ich hromadné 
získavanie (Gavora, 1999). 

Uskutočnenie dotazníkového prieskumu vo všetkých vidieckych obciach okresu Nitra sa 
uskutočnilo v mesiacoch máj a jún 2007. Celkovo bolo 2164 respondentov ženského pohlavia 
a 2096 respondentov mužského pohlavia. Dotazníkový prieskum bol realizovaný v rámci terénnych 
prác študentov 2. ročníka. 

 Vidiecke sídla, v ktorých sa uskutočnil prieskum, boli rozdelené podľa veľkosti do kategórií 
a následne upravené podľa našej potreby: 

I. sídla do 499 obyvateľov (16 obcí); 
II. sídla od 500 - do 999  obyvateľov (14 obcí);  
III. sídla od 1000 - do 1999  obyvateľov (22 obcí);  
IV. sídla nad 2000 obyvateľov (8 obcí).  

 Pri otázke „Kto je podľa Vás „chudobný“? (Zakrúžkujte možnosť ktorá sa najviac 
približuje Vašej predstave) si až 1/3 respondentov (1220) zvolila odpoveď: „občan, ktorého 
príjem nepostačuje na základné životné potreby (strava, odievanie, nájom)“. Spomedzi obcí si 
spomínanú možnosť najčastejšie vybrali respondenti v Hruboňove a Malom Lapáši a to 
rovnako 53,3%. Naopak, najmenej si ju vybrali respondenti vo Vinodole 4,4%. V poradí 
druhá najpočetnejšia odpoveď (s priepastným zaostávaním za najpočetnejšou odpoveďou) 
bola odpoveď – bezdomovci, s ktorou sa identifikovalo takmer 2/10 opýtaných – 776. V obci 
Telince sa s pojmom chudoba stotožňuje pojem bezdomovci u 46,6% opýtaných, čo môže 
súvisieť s jej bezprostredným susedstvom s mestským sídlom Vráble, kde sa bezdomovci 
častejšie nachádzajú. Opačne, najmenej zastúpená odpoveď „bezdomovci“ bola v obci 
Golianovo (1,1%). Vyšší počet odpovedí v pomere k iným odpovediam mala aj možnosť 
„každý, kto nemá pravidelný (mesačný) príjem“, ktorú si vybralo 570 respondentov. 
Najvyššie zastúpenie mala v obci Malý Cetín 43,3%, v ktorej je aj pomerne vysoká 
nezamestnanosť respondentov (graf č. 1). Najmenej respondentov si ju vybralo v obci 
Hruboňovo (0% opýtaných) - vykazujú v tejto obci pomerne nízku nezamestnanosť 
respondentov. Ďalšie odpovede mali približne rovnaké zastúpenie respondentmi „člen 
(skupina členov) domácnosti, ktorej príjem nedosahuje minimálnu úroveň umožňujúcu 
spoločensky žiaduce fungovanie“ – 8,3%, „jednotlivec, ktorého príjem sa rovná iba výške 
životného minima, alebo ju nedosahuje“ – 7,2%. Ostatné 3 odpovede v uvedenej otázke 
nemali ani 6% zastúpenie.   

Odpoveď respondentov na otázku „Ste schopný/á, respektíve Vaša domácnosť platiť 
zvyčajné výdavky?“ Najpočetnejšie percento odpovedí 31% reprezentovalo odpoveď „s 
určitými ťažkosťami“ (1319 respondentov). Spomedzi obcí bola najpreferovanejšou táto 
odpoveď s výrazným náskokom oproti iným obciam v Alekšinciach, kde si ju vybralo až 71% 
opýtaných (graf č. 2). S počtom 1151 respondentov (27%) odpovedí sa na druhom mieste za 
najpreferovanejšou odpoveďou umiestnila možnosť „pomerne ľahko“ čo nás dosť prekvapilo. 
Spomínanú možnosť si najčastejšie vybrali respondenti v Čabe (55%) čo môže byť spôsobené 
pomerne vysokým zastúpením v radoch respondentov administratívnymi pracovníkmi 
a podnikateľmi. Možnosť „s ťažkosťami“ (720 respondentov – 17%) sa stala s rovnakým 
percentuálny zastúpením (47%) najvyhľadávanejšou až v štyroch obciach (Hosťová, Malé 
Zálužie, Telince, Žitavce). Príčinu – prečo práve uvedené obce, vidíme v ich veľkosti, sú to 
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všetko malé obce - do 499 obyvateľov. O 168 menej odpovedí oproti predošlej otázke mala 
možnosť „s veľkými ťažkosťami“ (13% - 552 respondentov). Táto odpoveď bola preferovaná 
najvýznamnejšie v Tajnej (47%), ktorá je rovnako ako predošlé obce malou obcou. S veľkým 
odstupom za všetkými predošlými odpoveďami sa zaradila možnosť „ľahko“ (383 
respondentov) a „veľmi ľahko“ (117 dotazovaných). Respondenti ktorí si uvedené možnosti 
vybrali, bývajú v obciach hlavne veľkých (napr. Veľké Zálužie – nad 2000 obyvateľov), 
prípadne lokalizovaných v blízkosti mestských sídiel alebo na hlavných dopravných ťahoch 
(Cabaj-Čápor).  

„Mohla by si Vaša domácnosť dovoliť raz ročne týždennú dovolenku mimo domu? bola 
otázka kde možnosť „áno“ si vybrala viac ako 1/3 respondentov (1733 opýtaných). Najväčšie 
zastúpenie mala u respondentov z obce Ivanka pri Nitre a to až 65%, čo môže prameniť aj 
z ekonomickej činnosti respondentov v uvedenej obci - vysoký podiel podnikateľov. Možnosť 
„nie“ si vybralo 1890 respondentov (44%), (graf č. 3). Spomedzi obcí bola najpočetnejšou 
v tejto otázke v Bádiciach (67%), čo môže prameniť rovnako ako pri predošlej možnosti 
z ekonomickej aktivity, konkrétne je v obci spomedzi anketovaných značný počet 
nezamestnaných (20%). Zvyšná možnosť „v inom časovom intervale“ mala len 1/10 
zastúpenie (627 odpovedí) a desať respondentov neodpovedalo. 

Najčastejšie preferovanou odpoveďou 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?“ bola možnosť „nikdy“, ktorú si vybrala 
až 1/2  opýtaných (2139 respondentov), (graf č. 4). Z obcí jej najvyššie percento pridelili 
respondenti v Mojmírovciach (71%), čo môže vychádzať aj z vyššej vzdelanostnej úrovne 
dotazovaných v tejto obci (SŠ - 23%, VŠ -18%) a následného predpokladu uplatnenia sa 
v praxi. Alternatívu „zriedkakedy“ si zvolilo 1101 (26%) respondentov s najväčším 
zastúpením v sídle Cabaj-Čápor pre jeho polohu (na hlavnej cestnej komunikácii v smere 
Nitra – Šaľa). Najmenšie zastúpenie mali alternatívy „často“ (6%) a „vždy“ (2%). Odpoveď 
„často“ bola najpreferovanejšou v obci Čifáre, vyznačujúcej sa vysokým podielom 
respondentov v dôchodkovom veku (27%), a odpoveď „vždy“ si najčastejšie vybrali 
dotazovaní v obci Malé Chyndice, čo môže prameniť z jej periférnej lokalizácie v okrese.     

Na otázku „Svoju domácnosť považujete za:“ odpovedalo až 1133 respondentov 
„pomerne bohatá“ (27%) s najväčším zastúpením v obci Nové Sady kde sa k nej priklonilo až 
39% opýtaných. V obci je pomerne vysoký podiel študentov vo vzorke respondentov (18%), 
čo môže odrážať aj zistenú skutočnosť. Za chudobnú svoju domácnosť pokladá 658 
dotazovaných (15%) pričom najmarkantnejšie sa to prejavilo v obci Melek, kde sa 
respondenti priklonili k tejto odpovedi až v 47%. Uvedená obec je dosť výrazne zastúpená 
v radoch respondentov dôchodcami (20%) a zároveň je aj počtom obyvateľov zaradená medzi 
malé obce čo sa výrazne prejavilo v odpovediach dotazovaných. Naopak za „bohatú“ svoju 
domácnosť pokladá o 67 domácností menej ako „chudobnú“ (graf č. 5). Bohatá domácnosť 
(591 respondentov) bola najčastejšie lokalizovaná (na malé výnimky - napr. Hruboňovo) 
predovšetkým vo väčších obciach (nad 499 obyvateľov), v obciach susediacich s mestským 
sídlom alebo v obciach nachádzajúcich sa na hlavných dopravných ťahoch (smer Nitra – 
Šaľa, Nitra – Nové Zámky, Nitra – Topoľčany). Príkladom takejto obce sú Zbehy, ktoré 
susedia s mestom Nitra. Za „veľmi bohatú“ pokladali respondenti svoju domácnosť v 286 
prípadoch (7%). Takouto obcou sa v dotazníku prejavila obec Ivanka pri Nitre, ktorá svojimi 
atribútmi spĺňa charakter „bohatších“ obcí (lokalizácia v susedstve mestského sídla – Nitra, 
hlavný cestný dopravný ťah Nitra – Nové Zámky). Takmer 3/10 respondentov nevedeli svoju 
domácnosť posúdiť čo je prekvapivo veľa.  

„Postačuje mesačný príjem Vašej domácnosti na pokrytie životných potrieb každého 
člena domácnosti?“ Mesačný príjem domácnosti postačuje na pokrytie životných potrieb 
každého člena domácnosti až u 3049 respondentoch (graf č. 6). No najviac sa takýchto 
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domácností nachádza v obci Lužianky a to až 81%. Uvedená obec sa zaraďuje medzi veľké 
obce a zároveň susedí s mestským sídlom čo mohlo ovplyvniť reakcie respondentov. Mesačný 
príjem nepostačuje na pokrytie životných potrieb každého člena domácnosti takmer pri 1/3 
odpovedí (1160). Najvýraznejšie sa to prejavilo v malej periférnej obci Hruboňovo. Zvyšný 
respondenti – 56, na uvedenú otázku neodpovedali.  

 „Ocitli ste sa niekedy na prahu absolútnej chudoby (ohrozenie základnej existencie, 
života) ?“ Až takmer 1/10 respondentov (366) sa ocitla na prahu absolútnej chudoby (graf č. 
7). Ohrozenie základnej existencie sa najvýraznejšie odzrkadlilo podľa odpovedí 
respondentov v obci Čeľadice, kde dominovali štvorčlenné a päť členné domácnosti 
s vysokým počtom detí. Nemalou mierou prispela aj periférna lokalizácia obce, jej koncové 
situovanie z hľadiska cestného spojenia a úplná absencie železničnej dopravy. 
 
Graf č. 1 
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Graf č. 2 

STE SCHOPNÝ/Á, RESPEKTÍVE VAŠA DOMÁCNOSŤ 
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Graf č. 3 

MOHLA BY SI VAŠA DOMÁCNOSŤ DOVOLIŤ RAZ 
ROČNE TÝŽDENNÚ DOVOLENKU MIMO DOMU?
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Graf č. 4 

MÁTE POCIT, ŽE VAŠA DOMÁCNOSŤ MALA (MÁ) FINANČNÉ 
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Graf č. 5 

SVOJU DOMÁCNOSŤ POVAŽUJETE ZA:
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Graf č. 6 

POSTAČUJE MESAČNÝ PRÍJEM VAŠEJ 
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Graf č. 7 

OCITLI STE SA NIEKEDY NA PRAHU ABSOLÚTNEJ 
CHUDOBY (OHROZENIE ZÁKLADNEJ EXISTENCIE, 

ŽIVOTA) ?
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Záver 
 

Pociťovanie príslušnej osoby je smerodajné a určujúce pri subjektívnom hodnotení chudoby. 
Subjektívnym vnímaním chudoby sa medzi chudobných zaraduje vždy viac jedincov ako pri 
objektívnom hodnotení. Odhad jednotlivca na svoju situáciu je závislý na kultúrnosti prostredia, 
geografických podmienkach a spôsobe života. V koncepcii subjektívnej chudoby je chudoba 
vnímaná ako nespokojnosť, pričom zdrojom informácií sú subjektívne pocity ľudí, ktorí sami seba 
považujú za chudobných. 

Okres Nitra sa nachádza v kraji, ktorý je začiatkom regiónu chudoby na západnom Slovensku 
a smerujúci na severovýchod a juhovýchod. 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. Z výskumu vyplynulo, že obyvateľstvo pokladá za chudobného 
najčastejšie toho, kto má príjem nepostačujúci na pokrytie základných životných potrieb (strava, 
odievanie, nájom). Zvyčajné výdavky platí až takmer jedna tretina respondentov s určitými 
ťažkosťami a až takmer 1/10 respondentov sa už ocitla na prahu absolútnej chudoby. 
 
 
 
Summary 

 
Nitra district is an poverty region which had been forming from southern to eastern part of 

Slovakia. generaly Nitra´s county statute in district is not the worst, but even though the results of 
research are allocated to the bad situation and bad sociaty statute of respondents. The phenomenon 
of poverty is necessary to study always with the spatialy aspect of applicable area. 
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The most of respondents are considering their household for „mostly rich“. Respondents 
from different reasons had been (shyness, unwillingness to answer) hardly answered to the question 
about their earnings.  

People are ascribing an poverty existing to the injustice in society. The least was oppinions, 
that the reason of  poverty present is existing alone man. 

From the research had been arised, that inhabitans had been regarding as a poor household 
member (an group of member), those earnings are not achieved an minimum level which allow 
society function. 
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