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VYUČOVANIE GEOGRAFIE MIESTNEJ KRAJINY   
(NA PRÍKLADE ZBIERKY OTÁZOK A ÚLOH O PRÍRODNOM 
PROSTREDÍ CHRÁNENÉHO ÚZEMIA PARÍŽSKE MOČIARE) 

 
Kristína Fillerová, Daša Oremusová 

 
Abstract  

 
The article deals with the issues of teaching geography of local landscape 

on the example the Parížske močiare protected area. Based on a complex of 
physical geography characteristics of the selected area, the possibilities of didactic 
applications of evaluation of the natural environment of the protected area 
Parížske močiare by the form of workbook are presented. A workbook consists of a 
set of questions and tasks which aim is to attract attention to geography of the 
local landscape and also to help pupils to acquire knowledge about the protected 
area by creative and less traditional way. 

 
Keywords:  local landscape, protected area of Parížske močiare, physical 
geography characteristics, collection of questions and tasks 

 
Úvod 

 
Miestna krajina má vo vyučovaní geografie nezastupiteľné miesto a to bez 

ohľadu na počet vyučovacích hodín geografie na jednotlivých stupňoch škôl. I keď 
nejde o žiadnu novinku v geografickom vzdelávaní ani u nás ani v zahraničí, 
v poslednom období prežíva akúsi renesanciu. Preferuje sa najmä v súvislosti so 
snahami o poznanie najbližšieho okolia na úrovni miestnej krajiny ako aj v spojení 
s identitou územia a vytváraním adekvátneho a predovšetkým pozitívneho vzťahu 
mládeže k svojmu v prvom rade najbližšiemu okoliu. 

Aj keď by sa mohlo zdať, že v posledných desaťročiach je pre Európu 
typická tendencia integrácie prostredníctvom Európskej únie, zreteľné sú aj snahy 
jednotlivých národov a národností uchovať si vlastnú identitu. Preto sa trendom 
posledných rokov stáva i hľadanie potenciálu a územnej identity jednotlivých 
regiónov a ich špecifických čŕt, a to z dôvodu „sebauvedomenia a sebaobjavenia“ 
samotných regiónov (Vencálek, 1998a).  

Územná identita je pritom podľa Vencáleka (1998b) chápaná ako rozvojový 
fenomén, ako nezameniteľnosť, jednota a zhodnosť a predovšetkým harmónia 
v chovaní skupiny obyvateľov daného územia v konkrétnom momente (čase). Nie 
je to niečo, čo je uložené v depozitných zbierkach múzeí, ale ide o adekvátny, 
uvedomelý a zodpovedný prístup človeka k priestoru, k ľudom, ktorí v ňom žijú 
i k sebe samému. Pritom jednoznačne platí, že ak si chceme k niekomu alebo 
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niečomu vytvoriť vzťah, musíme ho (to) aj dostatočne poznať. Základným zdrojom 
identity je naša schopnosť ukladať, triediť a opätovne si vybavovať určité 
informácie. A keďže predpokladom pre trvalejšie zapamätanie si vedomostí 
(informácií) je zámerné učenie, má vzdelávanie a škola z hľadiska 
psychosomatického a sociálneho rozvoja človeka zásadný vplyv aj na rozvoj 
identity.  

Nemalou mierou k vybudovaniu územnej identity môže prispieť práve 
geografia. Veď kde inde ako na hodinách geografie môžeme takou mierou pôsobiť 
na posilňovanie územnej identity obyvateľstva? Investícia do mladej generácie sa 
určite oplatí a jej výsledkom by mala v budúcnosti byť zvýšená zodpovednosť 
mladých ľudí nielen voči sebe samým, k iným ľuďom, ale aj k prostrediu 
(Hasprová, 2006). 

 
Aktuálne postavenie miestnej krajiny v edukačnom procese vlastivedy, 
geografie a regionálnej výchovy 

 
Prvotné stretnutie žiakov s miestnou krajinou v rámci edukačného procesu 

registrujeme v rámci vlastivedy na 1. stupni základnej školy (ZŠ). Vlastiveda je tu 
chápaná ako predmet, ktorý skúma reálny svet, v ktorom sa žiak bezprostredne 
pohybuje. Je to blízke alebo menej vzdialené okolie domu, školy, obce alebo 
regiónu, v ktorom žiak žije. Ide o objavovanie reálneho sveta žiakmi v určitom 
čase a priestore, vzájomné ovplyvňovanie sa človeka a prírody. Práve čas a priestor 
sú chápané ako základné kategórie spoločenského života, ktorými si ľudia môžu 
odovzdávať svoje informácie, pričom je v nich sprostredkovaný aj rozdielny život 
ľudí v jednotlivých kultúrach. Vnímať, spoznávať a vytvoriť si kladný vzťah ku 
krajine, v ktorej žiak žije, je hlavnou úlohou vo všetkých troch ročníkoch 
primárneho vzdelávania (Kožuchová, 2011). 

V rámci predmetu geografia na 2. stupni ZŠ je miestna krajina preferovaná 
v každom ročníku. V 5. ročníku je uplatňovaná pri získavaní základných 
zákonitostí cez jednotlivé tematické celky ako napr. Mapa a glóbus, Cestujeme po 
Zemi a ďalšie, kde sú informácie žiakom interpretované v praktickej rovine  
a poskytované motivačným spôsobom. V 6. až 9. ročníku sa geografia zameriava 
na spoznávanie jednotlivých regiónov Zeme systémom od najvzdialenejších oblastí 
po najbližšie, nadväzujúc na základy geografických poznatkov z vlastivedy. 
Miestna krajina je tu podstatná najmä v jednej z obsahových častí geografie, ktorou 
je objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich 
porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou). Samozrejme, že najväčší priestor 
poskytuje miestnej krajine 9. ročník, ktorý je tematicky venovaný Regionálnej 
geografii Slovenska (Nogová, 2010a).   

Učebný predmet geografia v gymnaziálnom štúdiu, podobne ako  
v základnej škole, rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Jeden 
z uvádzaných významov tohto predmetu je aj v tom, že prostredníctvom geografie 
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žiaci získajú schopnosť aplikovať poznatky po skončení školy pri rozvoji regiónov, 
v ktorých žijú a použitím analýzy a syntézy dokážu porovnávať vybrané regióny 
medzi sebou, aj so slovenskou realitou a vyhodnotiť ich. V súčasnosti sa tak kladie 
dôraz na schopnosť prezentovať región, pričom má miestna krajina nezastupiteľné 
miesto (Nogová, 2010b). 

Ďalší priestor pre vyučovanie miestnej krajiny poskytuje aj prierezová téma 
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, ktorá môže byť prostredníctvom 
kulikulárnej reformy Štátneho vzdelávacieho programu zaradená do voliteľných 
vyučovacích predmetov ako je napr. regionálna výchova, regionálny dejepis a pod. 
Cieľom danej témy je pritom vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie  
a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia 
a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Edukačná činnosť je zameraná 
na to, aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu ale aj súčasnosť 
vlastnej obce či mesta (Štátny vzdelávací program Regionálna výchova a tradičná 
ľudová kultúra, 2010). 

 
Zbierka otázok a úloh o miestnej krajine a jej význam vo vyučovaní geografie 

 
Osvojiť si a upevniť základné učivo geografie by mali pomáhať žiakom 

v prvom rade učebnice ako základné učebné pomôcky. Ich význam spočíva v tom, 
že umožňujú poznanie, rozširovanie ale aj prehlbovanie vedomostí o geografických 
javoch. Určené sú na zvýšenie efektívnosti poznávacieho procesu, aby 
konkretizovali a názorne pomáhali pri rozvoji vytváraných predstáv o jednotlivých 
pojmoch. Zároveň prispievajú k rozvíjaniu aktivity žiakov, tvorivosti a podporujú 
samostatnosť žiakov pri riešení problémov.  

V prípade vyučovania geografie miestnej krajiny sú však učebnice, ktoré by 
sa venovali tejto problematike skôr výnimkou. Ich veľmi vhodnou alternatívou sa 
stávajú zbierky otázok a úloh z geografie miestnej krajiny, ktorých tvorba je 
v mnohých prípadoch spojená s aktivitami geografickej olympiády. Význam 
takýchto zbierok spočíva v tom, že efektívne nadväzujú na učivo a získané 
zručnosti a kompetencie žiaka, pričom obsahujú úlohy, ktoré rozvíjajú geografické 
myslenie žiaka a ich výhoda je tiež v tom, že umožňujú individuálnu a skupinovú 
prácu nielen v školskom kolektíve alebo i v domácom prostredí. A práve 
vytvorenie takejto formy učebnej pomôcky vidíme ako účinné pri vyučovaní 
geografie miestnej krajiny, keďže učebnice geografie nemôžu poskytnúť dostatok 
priestoru tejto problematike, ktorá je svojím obsahom špecifická, unikátna  
a neopakovateľná. Ako príklad uvedieme zbierku otázok a úloh, ktorá bola 
venovaná prírodnému prostrediu chráneného územia Parížske močiare. 
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Stručná fyzickogeografická charakteristika chráneného územia Parížske 
močiare 
 

Chránené územie Parížske močiare je jedna z najvýznamnejších mokradí 
močiarneho typu na Slovensku. Nachádza sa na juhozápadnom Slovensku na nive 
vodného toku Paríž, juhovýchodne od mesta Nové Zámky. Rozloha chráneného 
územia je 590 ha. Rozprestiera sa medzi geografickými súradnicami 47º 51´ 22´´  
s. g. š. a 47º 54´ 21′′ s. g. š. a 18º 25´ 15´´ v. g. d. a 18º 31´ 5´´ v. g. d. Podľa 
regionálneho geologického členenia chránené územie patrí do Podunajskej panvy, 
podľa geomorfologického členenia patrí do oblasti Podunajskej nížiny, do celku 
Podunajskej pahorkatiny a do podcelku Hronskej pahorkatiny. Geomorfologické 
časti, ktoré zasahujú na chránené územie sú Strekovské terasy, Belianske kopce  
a Chrbát. Chránené územie sa nachádza v nadmorských výškach od 119,2 m do 
139,3 m. Územie je narušené dvoma systémami zlomov, pričom Gbelský zlom 
zmenil ohyb vodného toku Paríž zo smeru sever – západ na smer západ – východ. 
Chránené územie patrí do nížinnej klímy so suchou až mierne suchou klímou 
s priemernými teplotami v júli 20,7 °C a v januári 0,9 °C /obdobie r. 1959 – 2008/, 
s priemernými ročnými zrážkami 534 mm a so slnečným svitom 1502,7 h vo 
vegetačnom období /r. 2008/. Vysoké teploty vzduchu a slnečný svit podporujú 
výpar, malé množstvo zrážok má negatívny vplyv na vodnú bilanciu močiara. 
Parížske močiare napája vodný tok Paríž, ktorý pramení v Bešianskej pahorkatine 
v nadmorskej výške 188 m. Priemerný ročný prietok vodného toku Paríž v mernom 
profile Rúbaň /25,3 riečny km/ za obdobie r. 1968 – 2008 bol v októbri 
0,126 m3. s -1 a v auguste 0,060 m3.s-1. Uvedené veľmi nízke mesačné prietoky 
majú negatívny vplyv na výšku vodnej hladiny v Parížskych močiaroch. V druhej 
polovici 60-tych rokoch 20. storočia bola na 12,20 r. km vybudovaná čelná a bočná 
hrádza čím vznikla akumulačná vodná nádrž s rozlohou cca 139 ha a s objemom 
1 mil. km3. Akumulačná nádrž mala zabezpečiť dostatočné množstvo vody pre 
Parížske močiare. Nedostatočné množstvo prítoku a stále zvyšujúca sa 
sedimentácia spôsobujú nedostatočné množstvo vody v Parížskych močiaroch. 
Negatívna vodná bilancia má nepriaznivý dopad na rastlinstvo a živočíšstvo 
chráneného územia. V chránenom území Parížske močiare boli podľa 
morfogenetickej klasifikácie pôd SR zistené iniciálne, molické, ilimerické  
a hydromorfné pôdy. Najväčšiu plochu chráneného územia zaberajú jednoznačne 
organozeme. Flóra patrí podľa fytogeografického členenia do oblasti panónskej 
flóry, do okrsku eupanónskej xerotermnej flóry, do okresu Podunajská nížina. 
Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia patrí územie do dvojzóny listnatých 
opadavých lesov, do dubovej zóny, do nížinnej podzóny a do pahorkatinnej oblasti. 
V chránenom území bolo zistených 11 biotopov. Dominantným biotopom sú 
trsťové porasty stojatých vôd a močiarov, pričom 6 biotopov patrí medzi lokality 
NATURA 2000. Na území Parížskych močiarov sa vyskytuje veľké množstvo 
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vzácnych, ohrozených a kriticky ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Podľa 
zoogeografického členenia Slovenska fauna chráneného územia Parížske močiare 
patrí do provincie stepí /panónsky úsek – Pannonicum/, do podprovincii 
vnútrokarpatské zníženiny, do úseku Panónskej oblasti, do severného obvodu, do 
dunajského okrsku a do jeho celku Podunajská pahorkatina. Výskum fauny na 
chránenom území potvrdil 110 druhov bezstavovcov, 44 druhov mäkkýšov, 149 
druhov pavúkov, 12 druhov koscov, 43 druhov vážok a 40 druhov rovnokrídleho 
hmyzu. Z chrobákov bolo zistených 401 druhov z 48 čeľadí. Z blanokrídlovcov 
bolo nájdených 54 druhov a z  jednokrídlovcov 37 druhov. Ďalšiu veľkú skupinu 
fauny tvoria stavovce, z ktorých dlhodobý výskum potvrdil 18 druhov rýb. 
Z obojživelníkov bolo zistených 10 druhov, z toho 5 európskeho významu. Plazy 
patria medzi najchudobnejšiu skupinu živočíchov žijúcich v Parížskych močiarov  
a do skupiny cicavcov patria netopiere, ktoré Parížske močiare využívajú ako 
potravinovú základňu v dobe lovnej aktivity. Z drobných zemných cicavcov bolo 
zistených 16 druhov. Zvláštnu pozornosť si zaslúži vydra riečna, ktorá je chránená 
medzinárodnými smernicami. Na chránenom území najpočetnejšiu skupinu 
živočíchov tvoria vtáky, z ktorých v rámci päťdesiatročného výskumu bolo 
zistených 175 druhov a z toho 65 druhov vodných alebo na vodu viazaných vtákov. 
Veľké množstvo vtákov je chránených podľa medzinárodných smerníc. Parížske 
močiare patria k jednej z významných zastávok pre sťahovavých vtákov. Vzácna 
flóra a fauna opodstatňuje legislatívnu ochranu chráneného územia. V roku 1995 
nastala zmena, kedy z vyhláseného chráneného územia vznikla Národná prírodná 
rezervácia. Od roku 2003 je súčasťou lokality NATURA 2000 a v roku 2008 bolo 
územie vyhlásené za chránené vtáčie územie Parížske močiare. Miestnu ochranu 
chráneného územia zabezpečuje občianske združenie Gbelcia crassiceps – pre 
pomoc prírode (Fillerová, 2010).  

 
Zbierka otázok a úloh o prírodnom prostredí chráneného územia Parížske 
močiare    

 
Zostaveniu zbierky otázok a úloh predchádzalo spracovanie komplexnej 

fyzickogeografickej charakteristiky chráneného územia Parížske močiare, pri 
ktorom boli síce prioritne využívané geografické poznatky ale za podstatné sme 
považovali aj uplatnenie interdisciplinárneho prístupu prostredníctvom ostatných 
prírodovedných predmetov, napr. biológie, environmentalistiky, matematiky a i.  

Cieľom zbierky otázok a úloh je uľahčiť žiakom poznávací proces, rozvíjať 
intelektové a motorické zručnosti, precvičiť a zopakovať získané vedomosti, 
umožniť samostatnú prácu, zvýšiť praktickú zručnosť pri riešení jednotlivých úloh. 

Zbierka otázok a úloh sa člení na 8 kapitol v nadväznosti na komplexnú 
fyzickogeografickú charakteristiku. Každá kapitola spracováva samostatnú tému 
prostredníctvom typovo rozličných úloh a zároveň ponúka aj možnosti riešenia 
týchto úloh. 
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1. Poloha a vymedzenie územia 
 

V prvej kapitole pracovného zošita žiaci pracujú so všeobecno-geografickou 
mapou Slovenska zo Školského atlasu sveta a s turistickými mapami z príslušného 
územia (Fábryová, 1999, Kordováner, 2000). Ak chceme, aby žiaci poznali 
miestnu krajinu, východiskovým bodom je určenie polohy, určenie geografických 
súradníc. Bez znalosti mapových znakov je problematická orientácia na mape  
a následne v teréne. Správnu orientáciu si vyžaduje i správne určenie azimutov. 
Riešením tejto kapitoly sa žiaci naučia určovať matematicko-kartografickú 
polohu chráneného územia ako aj administratívnu polohu v rámci katastrov,  
v ktorých sa územie rozprestiera. Osvoja si prostredníctvom dopravných 
komunikácií schopnosť určiť vzdialenosti do najbližších miest, čo má priaznivý 
vplyv pri cvičení priestorovej predstavivosti. Rovnako aj stanovenie azimutov 
medzi vybranými sídlami podporuje u žiakov budovanie zručností v orientácii. 
 
Úloha: Napíš do mapy názvy katastrov, na ktorých sa rozprestiera chránené územie 
Parížske močiare 

 
Riešenie: 

 



Geoinformation                                                                                                 7/2011 

 
10

2. Litogeografické pomery 
 

Riešenie tejto kapitoly pracovného zošita patrí k náročnejším častiam. Od 
žiakov vyžaduje precíznosť, opiera sa o získané vedomosti žiakov, ktoré žiaci 
nadobudli pri predchádzajúcom štúdiu. Zámerom je, aby práca s geologickou 
mapou územia vzbudila motiváciu k podrobnejšiemu štúdiu u žiakov s hlbším 
záujmom o geografiu. Na konci kapitoly sú zaradené jednoduchšie úlohy týkajúce 
sa napr. vyhľadania geologických výrazov v tabuľke.  
 
Úloha: Podčiarknutím vyber správne geologické obdobie k príslušným sedimentom 
 

a) ílovito a piesočnatohlinité fluviálne sedimenty - holocén ↔ pleistocén 
b) eolické sedimenty   - pleistocén – holocén ↔ holocén 
c) deluviálne sedimenty - pleistocén ↔ pleistocén - holocén 
d) dák – pestrá séria: pestré íly - kvartér ↔ terciér 

 

Riešenie:   
      

a) ílovito a piesočnatohlinité fluviálne sedimenty - holocén ↔ pleistocén 
b) eolické sedimenty   - pleistocén – holocén ↔ holocén 
c) deluviálne sedimenty - pleistocén ↔ pleistocén - holocén 
d) dák – pestrá séria: pestré íly - kvartér ↔ terciér 

 
3. Morfogeografické pomery      
    

Kapitola venovaná morfogeografickej charakteristike miestnej krajiny 
pomôže poznať reliéf a jeho základné črty, či rozloženie jednotlivých foriem 
reliéfu. Umožňuje vytvoriť žiakom predstavu o nadmorských výškach a sklonoch 
reliéfu. Rozvíja schopnosť určenia orientácie na topografických mapách a následne 
v teréne. Pomôže vytvoriť predstavu o charaktere reliéfu a o 
jeho geomorfologickom členení. 
 
Úloha: Oprav nasledujúci text. Chyby podčiarkni a napíš nad nesprávny pojem 
správny pojem. 
 
Chránené územie močiara Paríž sa nachádza v nadmorských výškach od 119,2 m 
na severnej hranici Parížskeho močiara pri vodnom toku Hrona do 139,3 m 
na Búčskych terasách pri obci Strekov. Výškový rozdiel terénu je 10,9 m. 
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Riešenie: 
 
Chránené územie Parížske močiare sa nachádza v nadmorských výškach od 119,2 
m na južnej hranici Parížskeho močiara pri vodnom toku Paríž do 139,3 m 
na Strekovských terasách pri obci Strekov. Výškový rozdiel terénu je 20,1 m.  
 
Úloha: Doplň legendu členenia Hronskej pahorkatiny na príslušné časti. 
 

 
 
Riešenie:  
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4. Klimageografické pomery 
 

 Kapitola Klimageografické pomery pomôže prehĺbiť a rozšíriť teoretické 
vedomosti o klíme a o meteorologických prvkoch, ktoré vplývajú na krajinu. 
Riešenie úloh umožní vytvoriť predstavu o teplotných a zrážkových pomeroch, o 
slnečnom svite a o vlhkosti vzduchu v letnom a zimnom období. Rovnako dáva 
kapitola s použitím jednoduchých matematických príkladov možnosť riešiť 
geografickú tajničku, analyzovať a vypočítať hodnoty teploty vzduchu.  
 
Úloha: Doplň potrebné spoluhlásky a dostaneš názvy jednotlivých 
meteorologických prvkov. 
 

a) _e_ _o_ a  •  _ _ _u_ _u     e) o _ _a_ _o_ _ 
b) _ _a_ •  _ _ _u_ _u f) a _ _o_ _e_i_ _é  •  _ _á_ _y 
c) _ _ _ _o_ _  •  _ _ _u_ _u g) _ _e_o_á  • _o_ _ý_ _a 
d) _ _ _e_ _ý  •  _ _i_ h) _ie_o_ 

 
Riešenie:  
a) teplota vzduchu, b) tlak vzduchu, c) vlhkosť vzduchu, d) slnečný svit,  
e) oblačnosť, f) atmosférické zrážky, g) snehová pokrývka, h) vietor 
 
5. Hydrogeografické pomery 
 

Hydrogeografická charakteristika oboznámi žiakov s vodstvom povodia 
Paríža. Na zvýšenie príťažlivosti geografického učiva sú do pracovného zošita 
zaradené zaujímavé úlohy, ako napr. nájsť ukryté výrazy v rébusoch. 
 
Úloha: V písmenkových rébusoch je ukrytých 5 výrazov z hydrogeografie. 
Vylúšti ich! 

 
a) __________    b)  __________    c) __________ d) __________  e) __________    
 
Riešenie:  
 

a) prítok, b) Paríž, c) vodný stav, d) močiar, e) prameň 
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6. Pedogeografické pomery 
 

Riešenie úloh pedogeografických pomerov územia Parížskych močiarov 
sa opiera o základné informácie a znalosti, ktoré žiaci získali pri predchádzajúcom 
štúdiu. Žiaci majú za úlohu riešiť vzťahy medzi pôdnymi typmi a druhmi. Pôdy 
majú zaradiť do správnych skupín pôd a riešiť súvislosti medzi pôdnymi typmi  
a potenciálnou prirodzenou vegetáciou. Práca s obrysovou mapou zlepšuje 
zručnosti a upevňuje získané informácie. 
 
Úloha: Zaznač do mapy jednotlivé pôdne typy chráneného územia Parížske 
močiare 

 
 
Riešenie: 
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7. Biogeografické pomery 
 

Biogeografická charakteristika vytvára konkrétnu predstavu o zložení flóry 
a fauny miestnej krajiny. Umožňuje poznať charakteristické rastliny a zvieratá, 
ktoré sa nachádzajú na chránenom území. Rozširuje teoretické vedomosti a zvyšuje 
záujem o pochopenie a porozumenie významu flóry a fauny tohto výnimočného 
územia.  
 
Úloha: Pod obrázok doplň názov rastliny. Pomôžu Ti nasledovné pojmy: horčiak 
obojživelný, lipkavec močiarny, ostrica ostrá, trsť obyčajná, vŕba krehká, záružlie 
močiarne. 
 

 
 

 

a - __________________ b - __________________ c - __________________ 
 

 
 

  

d - _________________ e - ________________  f - _________________ 
 
Riešenie: 
 
a - trsť obyčajná, b - ostrica ostrá, c - horčiak obojživelný, d - lipkavec močiarny,   
e - záružlie močiarne, f - vŕba krehká 
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8. Ochrana prírody 
 

Ochrana prírody a krajiny patrí medzi prioritné úlohy každého človeka. 
V miestnej krajine žiaci majú možnosť venovať zvýšenú pozornosť ochrane 
chráneného územia. Je podstatné, aby poznali hranicu, rozlohu, stupeň ochrany 
a možnosti ako sa môžu úspešne zapojiť do ochranárskej činnosti. Z toho dôvodu 
je dôležité, aby si žiaci osvojili a prehĺbili teoretické vedomosti o miestnej krajine.  
 
Úloha: Zoraď podľa času vyhlásenia (od najstaršieho po najmladšie) Parížske 
močiare do jednotlivých typov chráneného územia. 

 
 
Riešenie:  
 

 
 
Záver 
 

Vyučovanie geografie miestnej krajiny má nesporne viacero významov. 
Jednak sú to prirodzené a storočiami overené Komenského princípy vzdelávania, 
podľa ktorých je nutné vychádzať z priestoru, ktorý je mladému človeku najbližší, 
a tým je nepochybne miestna krajina. Zároveň možno cez vyučovanie miestnej 
krajiny vytvoriť u mladých ľudí nový pohľad na vzťah človeka k národu, ku 
kultúre či k občianstvu a tak obnoviť známe „génius loci“ vystupujúce ako ochrana 
a uchovávanie hodnôt, ktoré vytvorili generácie predkov žijúcich na určitom 
území. Nezanedbateľnou je aj príprava mladej generácie na súčasné požiadavky 
spoločenskej praxe, ktorá si v poslednom období vyžaduje informácie práve 
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o regiónoch najnižších hierarchických úrovní s cieľom regionálneho rozvoja 
územia na základe poznania jeho potenciálu.  

Predstavená zbierka otázok a úloh o prírodnom prostredí Parížskych 
močiarov je jednou z možností vyučovania geografie miestnej krajiny. Jej forma 
pomáha žiakom osvojiť si poznatky o chránenom území zaujímavým a kreatívnym 
spôsobom. Zbierka otázok a úloh je zároveň riešená tak, aby zaujala u žiakov 
pozornosť a vzbudila záujem o geografické učivo o miestnej krajine. 
 
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu APVV LPP-0255-09 „Skúmajme 
krajinu – životný priestor nás všetkých (Integrovaný prístup)“. 
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu LPP-0268-09 „DISCI - Objavme svet 
prírodných vied“. 
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TEACHING GEOGRAPHY OF LOCAL LANDSCAPE (ON THE 
EXAMPLE OF COLLECTION OF QUESTIONS AND TASKS ABOUT 

THE NATURAL ENVIRONMENT OF THE PARÍŽSKE MOČIARE 
PROTECTED AREAS) 

 
Summary 

 
The article addresses the possibilities of didactic processing of the issue of 

teaching local landscape on the example of the protected area of Parížske močiare 
by the form of collection of questions and tasks designed for pupils of primary 
schools. Inevitable basis for compiling a comprehensive collection was elaboration 
of physical geography characteristics of the territory which consists of 8 chapters. 
Also the collection of questions and tasks consists of 8 chapters. The first part 
processes by the form of questions and tasks the litogeographical and 
morphogogeographical characteristic of the protected area. Climageographical 
characteristics deal with the nature of microclimatic characteristics of the territory 
by means of meteorological elements. Hydrogeographical description gives a 
picture of the hydrological characteristics of the marsh and the Paríž water course. 
Pedogeographical characteristic deals with the characteristics of soil types and 
classes. Biogeographical characteristics inform about the unique and rare flora and 
fauna of the protected area which is significant not only in Slovakia, but also in the 
international context. 

The aim of the proposed collection is to help pupils to acquire knowledge 
about the protected area in the way that it would arouse attention and interest in the 
geography of the local landscape. 
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Lichnerova 71, 903 01 Senec 
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PROBLEMATIKA REGIONÁLNEHO ROZVOJA VIDIECKYCH 
REGIÓNOV NA PRÍKLADE OBCE HRUŠOVANY 

 
Vladimír Grežo, Jana Némethová 

 
Abstract 

 
Main goal of this article is show the potencial of village Hrušovany for its 

further regional development, which main oportunities are presented in SWOT 
analysis. We deal with different areas of regional development such as lacalization 
and natural apects, human resources, village economy, environment and 
infrastructure of village Hrušovany. 

 
Keywords: Regional development, village Hrušovany, SWOT analysis, village 
potencial 

 
Úvod  

 
Regionálny rozvoj je v súčasnosti jednou z aktuálnych tém, ktorým sa 

venuje veľká miera pozornosti a to nielen na úrovni vnútroštátnej, ale i v kontexte 
Európskej únie. Slovensko, podobne ako iné členské krajiny EÚ, má výrazne 
zastúpené územia vidieckeho charakteru a preto sa regionálny rozvoj rurálnych 
regiónov stáva kľúčovým. Obec Hrušovany je typickou obcou vidieckeho regiónu 
Slovenska, na ktorej príklade prezentujeme problematiku regionálneho rozvoja 
prostredníctvom jej potenciálu pre ďalší rozvoj. 

 
Teoreticko-metodické východiská 

 
Teórii regionálneho rozvoja sa venuje v súčasnosti čoraz viac autorov. Pri 

definovaní samotného pojmu región sa jednotlivý autori rozchádzajú. Matoušková 
a i. (1997) chápu pod pojmom región územne vymedzenú oblasť, majúcu spoločné 
sociálno-ekonomické, národnostné, geografické, historické a iné znaky. Oproti 
tomu ekonomický pohľad Tvrdoňa, Hamalovej, Žárskej (1995) popisuje región ako 
priestorovo zviazaný systém s množstvom premenných, ktoré sú medzi sebou 
v silnejšej inderdepencii (meniacom sa účinku premenných navzájom), ako iné 
premenné. Pri spracovávaní tejto témy sme vychádzali najmä z Rajčákovej (2005),  
Dubcovej a i. (2008) ale i z Jakubcovej (2009). Popri jednotlivých autoroch sme sa 
opierali tiež o zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 503/2001 Z.z. Pri 
spracovávaní článku sme sa stotožnili s Trhlínovou (2005), ktorá regionálny rozvoj 
chápe ako komplexný a dynamický proces, ktorý je v dlhodobom horizonte 
založený na definovaní priorít a stratégií vývoja príslušného územia a ktorý 
ovplyvní a zabezpečí vyvážený rozvoj štátu, jeho regiónov, obcí poprípade 
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mikroregiónov.  Pri spracovaní skúmanej problematiky sme použili hlavne metódu 
SWOT analýzy. Pomocou tejto metódy prezentujeme potenciál obce pre jej ďalší 
rozvoj, pričom poukazujeme na silné a slabé stránky územia ale i jeho príležitosti 
a ohrozenia. 

 
Základná geografická charakteristika obce Hrušovany 

 
Hrušovany sa nachádzajú v Nitrianskom kraji, v okrese Topoľčany, 

konkrétne v jeho južnej časti (mapa č. 1). Zaraďujeme ich do kategórie stredne 
veľkých vidieckych sídiel, nakoľko k 31.12.2009 v nej zaznamenávame celkovo 
1 139 obyvateľov, hustota osídlenia je 208 obyv/km2. Z fyzickogeografického 
hľadiska sú Hrušovany lokalizované na území Podunajskej pahorkatiny, v časti 
Bojnianska pahorkatina a Stredonitrianska niva. Naprieč územím vo východnej 
časti preteká rieka Nitra, ktorá je jediným vodným tokom v obci.  

 
Mapa č. 1: Vymedzenie územia obce Hrušovany v okrese Topoľčany  
 
Map 1: Definition of the municipality Hrušovany in Topoľčany district 

 
© Grežo, V. by ArcView GIS 9.2  
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Vzdialenosť od okresného mesta je 15 km. Prechádza ňou cesta (I/64), ktorá 
zabezpečuje kvalitné prepojenie Hrušovian s mestami Nitra a Topoľčany. Práve 
lokalizácia medzi spomenutými mestami zabezpečuje obci výhodnú dopravnú 
polohu. Ďalšie spojenie s oboma mestami poskytuje železnica s najbližšími 
zastávkami v Preseľanoch a Koniarovciach. 

 
Potenciál obce Hrušovany pre regionálny rozvoj 

Poloha a prírodné pomery 
  
Poloha obce je jednou z jej najsilnejších stránok, nakoľko sa nachádza 

medzi okresným mestom Topoľčany a krajským mestom Nitra, na ceste I/64, ktorá 
je hlavnou dopravnou tepnou tejto oblasti. Ďalšou jej silnou stránkou je málo 
členitý reliéf, ktorý v kombinácii s výhodnými klimatickými podmienkami a 
úrodnými pôdami vytvára z Hrušovian vhodné územie pre rozvoj 
poľnohospodárskej výroby. Významným krokom bolo tiež zregulovanie a 
protipovodňové zabezpečenie rieky Nitra, ktorá sa v minulosti počas silnejších 
dažďov často vylievala z koryta a zaplavovala veľkú časť obce vo svojom okolí, čo 
spôsobovalo veľké škody na majetku miestneho obyvateľstva. Hoci ochrana 
prírody v obci nie je na dostačujúcej úrovni, prvými náznakmi je vyčlenenie 
biokoridoru rieky Nitry, ktorý je významný nielen z lokálneho ale i z regionálneho 
hľadiska. Popri ňom sa v západnej časti obce nachádza i chránený strom Dub 
cerový (Quercus cerris) (tab. č. 1). 

Hlavným negatívom prírodných podmienok Hrušovian je vysoká hladina 
znečistenia rieky Nitry, ktorá aj napriek tomu, že sa jej stav oproti minulosti zlepšil 
aj naďalej patrí do kategórie najviac znečistených riek Slovenska. Hoci tento stav 
nemá na svedomí iba domáce obyvateľstvo, je potrebné zvýšiť úroveň jej ochrany 
aj zo strany obce a zamedziť neustálemu zakladaniu čiernych skládok v jej okolí. 
Ďalšou slabou stránkou obce je jej nízka hodnota zalesnenia, ktorá časom môže 
prerásť až do ohrozenia. Vplyvom zavádzania poľnohospodárskej výroby boli           
v minulosti takmer všetky lesné porasty zničené a nahradené ornou pôdou, čím sa 
zničili prirodzené biotopy miestneho živočíšstva. 

Hlavné príležitosti k zlepšeniu prírodných pomerov obce vidíme najmä            
v opätovnej rekultivácii prirodzeného rastlinstva vo forme remízok, ktoré by 
poskytli útočisko pre živočíšstvo a zároveň by zadržiavali dažďovú vodu a 
zabránili zaplavovaniu jej centrálnej časti pri prívalových dažďoch, vodou z polí. 
Popri tejto možnosti vidíme ešte riešenie problému v zmene orby pôdy, ktorá by v 
kombinácii s výsadbou vhodných kultúr tiež zabránila stekaniu vody a vyriešila by 
i problém erózie pôd v jej západnej časti. Veľké spektrum príležitostí poskytuje 
najmä zvyšovanie ochrany prírody a krajiny, ktoré aj napriek tomu že sa                 
v posledných rokoch zlepšilo i naďalej nie je na dostatočnej úrovni. 
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Tab. č. 1: SWOT analýza polohy a prírodných pomerov obce Hrušovany 
 
Table 1: SWOT analysis of locality and natural characteristic of the municipality 
Hrušovany 
 

Silné stránky Slabé stránky 
 výhodná dopravná poloha 
 málo členitý reliéf 
 výhodné klimatické 

podmienky 
 protipovodňové zabezpečenie 

rieky 
 prítomnosť úrodných pôd 
 lokalizácia chráneného stromu 
 prítomnosť biokoridoru 

regionálneho významu 

 vysoký stupeň znečistenia 
rieky Nitry 

 nízka úroveň zalesnenia 
 zanedbávanie ochrany 

prírody a krajiny 

Príležitosti Ohrozenia 

Po
lo

ha
 a

 p
rí

ro
dn

é 
po

m
er

y 

 rekultivácia prirodzených 
remízok 

 zvyšovanie úrovne ochrany 
krajiny 

 zavádzanie protieróznych 
opatrení v poľnohospodárstve 

 vysoká hladina spodnej vody 
 degradácia pôd 

 

Spracoval: V. Grežo, 2011 
 

Jedným z najviac prejavujúcich sa ohrození obce je degradácia pôd, najmä 
vo forme erózie. Najviac zasiahnutou časťou je okolie tehelne, kde vplyvom 
nesprávnych ťažobných procesov došlo v minulosti k viacnásobnému zosuvu pôdy. 
Okrem toho sa v západnej časti obce prejavuje i vplyv stružkovej erózie, ktorá je 
spôsobená najmä nesprávnymi poľnohospodárskymi zásahmi. Počas výdatnejších 
dažďov sa začína prejavovať vysoká hladina spodnej vody, ktorá spôsobuje 
miestnemu obyvateľstvu, najmä v okolí rieky Nitry, značné škody na majetku. 

 
Ľudské zdroje 

  
Jednou z najsilnejších stránok obce je bezpochyby jej výhodná dopravná 

poloha, ktorá z nej robí veľmi atraktívne miesto pre nových obyvateľov, o tom 
svedčia i kladné hodnoty migračného pohybu za posledných desať rokov, vďaka 
ktorému sa i celkový pohyb vyznačuje kladnými hodnotami. Popri týchto troch 
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prvkoch je ďalším silným aspektom i nízka miera nezamestnanosti, ktorá sa 
pohybuje hlboko pod celoslovenským priemerom. 

Za najväčšiu slabinu môžeme považovať absenciu prideľovania nových 
pozemkov, aj napriek tomu, že výhodná poloha medzi mestami Nitra a Topoľčany 
patrí k jej najväčším prednostiam. Nedostatok nových pozemkov bráni príchodu 
mladého obyvateľstva do obce, čo má za následok nízku hodnotu natality, ktorá sa 
prejavuje následne regresívnym typom populácie a nedostatočnou reprodukciou 
obyvateľstva,  ktoré patria k hlavným ohrozeniam rozvoja obce. Popri nepriaznivej 
skladbe populácie obec ohrozuje i prirodzený úbytok jej obyvateľstva, ktorý je 
však zatiaľ kompenzovaný vyššími hodnotami migrácie. Problematickou oblasťou 
je i úroveň sociálnej starostlivosti, ktorá je nedostačujúca (tab. č.  2). 
 
Tab. č. 2: SWOT analýza ľudských zdrojov obce Hrušovany 
 
Table 2: SWOT analysis of human sources of the municipality Hrušovany 
 

Silné stránky Slabé stránky 
 nízka hodnota 

nezamestnanosti 
 migračný prírastok 

obyvateľstva 
 celkový prírastok 

obyvateľstva 
 atraktivita obce pre 

potenciálnych záujemcov 
o bývanie 

 absencia prideľovania nových 
pozemkov 

 nízka pôrodnosť 
 nízka úroveň sociálnej 

starostlivosti 
 

Príležitosti Ohrozenia 

Ľ
ud

sk
é 

zd
ro

je
 

 vyčlenenie nových 
pozemkov pre domovú 
a bytovú výstavbu 

 väčšia miera propagácie 
spolkov a krúžkov 
pôsobiacich v obci 

 zlepšenie sociálnej 
starostlivosti  

 prirodzený úbytok 
obyvateľstva 

 regresívny typ populácie 
 nedostatočná reprodukcia 

obyvateľstva 
 vysoká hodnota indexu 

starnutia 
 nízky index veku 

 
Spracoval: V. Grežo, 2011 
 

Príležitosti pre rozvoj ľudských zdrojov v obci vidíme najmä v prideľovaní 
pozemkov, ktoré by pritiahlo do Hrušovian nové obyvateľstvo a tiež vo zvýšení 
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propagácie obecných spolkov a krúžkov, ktoré v obci pôsobia ale i vo zvýšení 
sociálnej starostlivosti o starých a bezvládnych občanov. 
 
Hospodárstvo 
  

Najväčším potenciálom obce sú výhodné podmienky pre rozvoj 
poľnohospodárskej výroby. Popri nej má v Hrušovanoch bohatú históriu drevársky 
priemysel a v posledných rokoch sa začalo vo veľkej miere rozvíjať stavebníctvo, 
čím sa zabezpečilo zamestnanie pre časť domáceho obyvateľstva. Jedným z 
najväčších podnikov a poskytovateľov pracovných miest pre obyvateľstvo zo 
širokého okolia je miestna tehelňa, ktorá sa nachádza v severnej časti obce. 

Popri silných stránkach sa v obci vyskytujú i slabšie miesta a problémy, 
ktorých riešeniu by sa malo jej vedenie venovať. Jedným z najvýznamnejších je 
absencia cestovného ruchu, ktorý by sa mohol zvýšiť jeho väčšou propagáciou 
prostredníctvom internetu, či účasťou v novovznikajúcom klastri Topoľčany. Popri 
tomto probléme rezonuje tiež nízka úroveň priemyslu aj napriek tomu, že k jeho 
rozvoju má obec pomerne veľký potenciál (tab. č. 3). 
 
Tab. č. 3: SWOT analýza hospodárstva obce Hrušovany 
 
Table 3: SWOT analysis of economy of the municipality Hrušovany 
 

Silné stránky Slabé stránky 
 výhodné podmienky pre 

poľnohospodárstvo 
 stavebný a drevársky priemysel 

v obci 
 tehelňa 

 absencia cestovného ruchu 
 nízka úroveň 

priemyselných aktivít 

Príležitosti Ohrozenia 

H
os

po
dá

rs
tv

o 

 pridelenie pozemkov novým 
priemyselným firmám 

 zavádzanie inovatívnych 
technológií  
v poľnohospodárstve 

 pestovanie plodín s vyššou 
trhovou hodnotou 

 zvýšenie propagácie obce 
v oblasti cestovného ruchu 

 pokles poľnohospodárskej 
výroby 

 nevysporiadané 
majetkovo-vlastnícke 
vzťahy 

  nedostatok financií pre 
samosprávu 

Spracoval: V. Grežo, 2011 
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Z príležitostí pre rozvoj hospodárstva obce sa ukazuje najmä rozvoj 
priemyselnej výroby. Po uzavretí prevádzky živočíšnej výroby v miestnom 
poľnohospodárskom družstve sa naskytla obci príležitosť prideliť tieto pozemky 
novým priemyselným firmám. Problémom sa však stáva vysporiadanie týchto 
pozemkov, ktorých vlastníci sú často rozptýlení po celej republike a v mnohých 
prípadoch ani netušia, že vôbec nejaké pozemky vlastnia. Ďalšími príležitosťami 
pre obec je zavádzanie inovatívnych technológií v poľnohospodárskej výrobe, 
ktoré by viedli k zvýšeniu jej produkcie a v neposlednom rade i väčšia miera 
propagácie v oblasti cestovného ruchu, nakoľko o nej neexistujú žiadne 
propagačné materiály. 

Za jedno z hlavných ohrození hospodárstva obce považujeme postupné 
znižovanie poľnohospodárskej výroby, ktoré sa v roku 2006 vystupňovalo až do 
zrušenia živočíšnej výroby, čo súvisí so vstupom Slovenska do EÚ v roku 2004 
a následným silnejúcim konkurenčným prostredím členských štátov Európskej 
únie. Problematickými sú i nevysporiadané majetkovo-vlastnícke vzťahy s 
pôvodnými majiteľmi pôdy, ktoré spolu s nedostatkom financií v rozpočte patria 
medzi ďalšie z významných problémov obce. 

 
Životné prostredie a infraštruktúra 

  
Jednou zo silných stránok obce je neustále sa zvyšujúca úroveň separácie 

odpadu. Kým ešte pred desiatimi rokmi sa separoval iba sklenený odpad v 
súčasnosti sa pristúpilo i k samostatnému zberu PET fliaš, elektrošrotu ale i 
nebezpečného odpadu. Významným krokom bolo i otvorenie zberového dvoru v 
areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva, ktorý sa stará o zneškodňovanie 
stavebného, ale i väčšieho množstva odpadu, ktorý nie je možné umiestniť medzi 
obyčajný tuhý komunálny odpad. Odvod nezávadnej vody z kanalizácie 
zabezpečuje ČOV, ktorá sa nachádza vo východnej časti Hrušovian. Medzi 
pozitíva obce môžeme bezpochyby zaradiť i vybudovaný obecný vodovod, ktorý 
hoci zásobuje pitnou vodou celú obec, nie sú naň napojení všetci občania. 
Možnosti internetu v obci ponúkajú jej obyvateľom široký sortiment služieb, či už 
od poskytovateľov bezdrôtového pripojenia alebo pripojenie cez DSL linku. 
Poslednou avšak nie najmenej významnou silnou stránkou Hrušovian sú športové 
zariadenia, medzi ktoré patrí miestny futbalový štadión, posilňovňa a multifunkčné 
ihrisko. Najmä posledné spomínané využíva obyvateľstvo zo širokého okolia 
(tab. č. 4). 

Najväčším problémom obce sa stávajú preplnené zberné nádoby na sklo, 
ktoré tak odrádzajú občanov od triedenia odpadu. Hoci sa situácia ohľadom 
životného prostredia mierne zlepšuje aj naďalej zostáva veľa občanov, ktorí 
odmietajú alebo nevedia o možnostiach zneškodňovania odpadov spôsobom 
šetrnejším k životnému prostrediu. Často sa stretávame s tým, že aj napriek 
fungujúcemu zberovému dvoru obyvatelia radšej zakladajú čierne skládky. 
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Obnoviteľné zdroje energie sa využívajú iba v malom rozsahu, aj keď čoraz viac 
občanov začína využívať vykurovanie drevom, solárna energia zostáva i naďalej 
málo uplatňovaná. 
 
Tab. č. 4: SWOT analýza životného prostredia a infraštruktúry obce Hrušovany 
 
Table 4: SWOT analysis of environment and infrastructure of the municipality 
Hrušovany 
 

Silné stránky Slabé stránky 
 separácia odpadu 
 lokalizácia zberového dvora 
 prítomnosť čističky 

odpadových vôd 
 vybudovaný verejný vodovod 
 dobré internetové pokrytie 
 prítomnosť športové 

zariadenia 

 zlý technický stav cestných 
komunikácií a chodníkov 

 absencia parkovacích plôch 
 nedobudovaná kanalizácia 
 absencia druhého stupňa 

základného vzdelania 
 nízke environmentálne cítenie 

občanov 
 nízka úroveň využívania 

obnoviteľných zdrojov 
energie 

 preplnené zberné nádoby 
separovaného odpadu 

Príležitosti Ohrozenia 

Ž
iv

ot
né

 p
ro

st
re

di
e 

a 
in

fr
aš

tr
uk

tú
ra

 

 obnova fasády kultúrneho 
domu 

 zlepšenie technického stavu 
ciest a chodníkov 

 dobudovanie kanalizácie 
 zamedzovanie vytváraniu 

nových ilegálnych skládok 
odpadu 

 zvýšenie počtu zberných 
nádob pre separovaný odpad 

 prítomnosť čiernych skládok 
odpadu 

Spracoval: V. Grežo, 2011 
 

Významným problémom je tiež čoraz horší technický stav ciest a chodníkov 
v obci, ktorý vníma i miestne obyvateľstvo ako jeden z jej najzávažnejších 
problémov. Popri ňom sa začína prejavovať i nedostatok parkovacích plôch, najmä 
v okolí kostola a futbalového štadióna. Významne tiež rezonuje i absencia 
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kanalizácie. Hoci je takmer dokončená jej výstavba v severnej časti obce, v ktorej 
sú už niektoré domácnosti na ňu i napojené, neustále chýba v jej väčšej centrálnej 
časti. Absencia druhého stupňa základnej školy možno síce považovať za slabú 
stránku, avšak miestne obyvateľstvo ju až tak nepociťuje, pretože využíva 
možnosti školského zariadenia v Preseľanoch. 

Príležitostí pre zlepšenie podmienok života v Hrušovanoch je pomerne 
veľké množstvo. Kľúčovou by malo byť už spomínané ukončenie kanalizácie, na 
ktoré by mala nadviazať rekonštrukcia obecných ciest a chodníkov. Obnovu si tiež 
žiada fasáda kultúrneho domu, ktorá hoci ešte nie je v havarijnom stave začína 
prejavovať známky čoraz väčšieho poškodenia. Z oblasti zlepšovania životného 
prostredia vidíme najväčšiu príležitosť najmä vo zvýšení počtu zberných nádob pre 
separovaný odpad a doplnenie už existujúcich miest o kontajnery určené pre 
papier. Druhá priorita by sa mala viesť v duchu zneškodňovania čiernych skládok 
odpadu a zabraňovania ich vytváraniu. Vhodným riešením sa ukazuje zvýšenie 
otváracích hodín zberového dvoru zo súčasných troch aspoň na päť hodín. 

Ako ohrozenie sa nám v obci rysujú najmä čierne skládky v okolí tehelne a 
rieky Nitry, ktoré sa stávajú nebezpečnými najmä z hľadiska šírenia chorôb, 
rozmnožovania nepríjemných parazitov. Šírením inváznych druhov rastlín na 
skládkach hrozí tiež možnosť zapálenia, či už samovznietením alebo cudzím 
pričinením no a v neposlednom rade je tu i značné riziko znečistenia 
podpovrchových vôd. 
 
Záver  

 
Politika Európskej únie smeruje k vyrovnávaniu disparít medzi jednotlivými 

regiónmi Slovenska, ako sú kraj, okres alebo obec. I napriek tomu, že sa 
Hrušovany nachádzajú v Nitrianskom kraji, ktorý z hľadiska socioekonomického 
patrí medzi rozvinuté regióny Slovenska, samotnému rozvoju obce bráni viacero 
nedostatkov. 

Na základe spracovanej SWOT analýzy, ktorá je prehľadom hlavných 
kladov, záporov ale i príležitostí a ohrození obce, môžeme pokladať za najviac 
problematickú oblasť technickú infraštruktúru, ktorá sa so zlým stavom ciest a 
chodníkov začína prejavovať ako kritická. Popri tom sa ako problém prejavuje 
i absencia kanalizácie, ktorej výstavba je v obci príliš zdĺhavá a trvá už viac ako 10 
rokov. Dôvodom je najmä nedostatok financií a fakt, že projekt realizácie podávalo 
združenie obcí Zdravý mikroregión a financie ako aj práca sa neustále rozdeľujú 
medzi jeho 4 členov. Estetický vzhľad obce si vyžaduje taktiež určité úpravy, ktoré 
by prispeli k jej zatraktívneniu nielen v očiach domáceho obyvateľstva ale i                 
v rámci celého Nitrianskeho regiónu. 

Obec sa nachádza na území s priaznivými klimatickými podmienkami a 
úrodnými pôdami, čo ju radí medzi vhodné lokality pre rozvoj poľnohospodárstva. 
Popri dobrých fyzickogeografických pomeroch je silnou výhodou obce i jej 
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dopravná poloha medzi mestami Topoľčany a Nitra a s ňou súvisiaca i zvýšená 
imigrácia obyvateľstva do obce. 

So svojou výhodnou dopravnou polohou sú Hrušovany zaujímavým 
miestom pre bývanie. Problémom v tejto oblasti však zostáva neprideľovanie 
nových pozemkov, na ktorých by sa mohla realizovať nová výstavba z dôvodu 
nevysporiadaných majetkovo-vlastníckych vzťahov s pôvodnými majiteľmi. Tie 
tiež bránia využívaniu hospodárskych budov v areáli bývalého 
poľnohospodárskeho družstva na priemyselné účely, čím zabraňujú väčšej 
diverzifikácii hospodárstva obce. 

Na základe vypracovanej analýzy odporúčame v strategickej vízii rozvoja 
obce hlavne získanie nových záujemcov o bývanie ale i nových investorov 
z oblasti priemyslu. Pre tento účel sme špecifikovali tri hlavné strategické ciele. 
Prvý sa zameriava na zlepšenie infraštruktúry, najmä ukončením výstavby 
kanalizácie a rekonštrukciou chodníkov a ciest v obci. Ďalším cieľom je podpora 
domovej a bytovej výstavby v obci, jednak formou individuálnej domovej 
výstavby ale i výstavbou nájomných bytov. Posledným, avšak nie najmenej 
dôležitým cieľom je podpora hospodárstva obce, ktorá by smerovala postupnému  
zvyšovaniu priemyselnej a poľnohospodárskej výroby. 

Riešenie súčasnej nepriaznivej situácie v obci vidíme najmä v 
implementácii finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov Európskej únie pri 
realizácii konkrétnych úloh smerujúcich k ďalšiemu trvalo udržateľnému rozvoju 
obce. 
 
Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA 1/0893/11 
Transformácia Nitrianskeho kraja v meniacich sa spoločensko-ekonomických 
podmienkach a perspektívy jeho regionálneho rozvoja 
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REGIONAL DEVELOPMENT ISSUES OF RURAL  REGIONS FOR 
EXAMPLE  HRUŠOVANY MUNICIPALITY 

 
Summary 
 

Politics of European Union leads to compensating of disparities between 
particular regions of Slovak republic such as region, district or municipality. 
Despite the fact that Hrušovany are located in region of Nitra, which is from socio-
economical point of view one of the most developed regions of Slovakia, regional 
development of municipality itself is obstructed by certain defects. 

Based on the prepared SWOT analysis, which is overview of basic pros, 
cons, opportunities and threats, we can assume that the most problematic area is 
technical infrastructure, which begins to appear critical with its poor state of roads 
and pavements. Another problem is absence of canalization, which construction  
takes too long, more than 10 years. The main reasons for these long delays are 
mostly finance and the fact that project was handed by association of 
municipalities “Zdravý mikroregión”, which resulted to distribution of funding and 
works between its members. Esthetical image of municipality also requires some 
improvements, which would contribute to its attractiveness in the eyes of 
indigenous people and also in the eyes of residents of Nitra region. 

Municipality of Hrušovany is located in an area with good climatic 
conditions and fertile land, which makes it suitable for agriculture. In addition to 
suitable physical-geographic proportions of village, there is also its good transport 
position between the towns of Nitra and Topoľčany, which makes Hrušovany place 
with high immigration rates. 

With its advantageous transport location, Hrušovany is attractive place for 
living. However the big problem in this area remains absence of assigning of new 
land on which could be implemented new constructions. The reason is unsettled 
property-ownership with the original landowners. This problem also prevents using 
of buildings in the area of former collective farm for industrial purposes, thereby 
preventing a greater diversification of the economy of the village. 

On the basis of this analysis with respect to the development of community 
we suggest acquiring of new applicants for housing as well as new investors for 
local industry. For this purpose, we specify three main strategic objectives. The 
first focuses on improving infrastructure, particularly sewer-construction and 
reconstruction of sidewalks and roads in the village. Another objective is to 
support the construction of houses and apartments in the village, both by building 
individual houses as well as construction of rental apartments. The last but not least 
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important objective is to support the economy of the village, which will be facing 
to a gradual increase in industrial and agricultural production. 

We see the solution from current unfavorable situation in the village in 
implementation of financial resources from European Union structural funds for 
realization of specific tasks aimed to further sustainable development of 
municipality. 
 
Mgr. Vladimír Grežo, RNDr. Jana Némethová, PhD. 
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF  
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 
E-mail: jnemethova@ukf.sk 
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HODNOTENIE MIESTNEJ VEREJNEJ ZELENE OBYVATEĽMI MESTA 
NITRA 

 
Henrieta Horičková 

 
Abstract 
 

This contribution focuses on assessment of spatial distribution of public 
green areas and public access land with the area of 0,5 hectare in terms of their 
accessibility and use for residents of the city of Nitra and the assessment of their 
quantitative and qualitative site. Through a questionnaire survey, we observed the 
share of population living within the range of 300m from public access land, as 
well as their average availability of the residence on foot, their use, sufficient, the 
quality and purity. Next, we tried to compare the results of Nitra with results from 
other cities that participated in a similar survey in 2003 within the "Common 
European Indicators" and in 2005 the project "Sustainable urban development and 
reducing negative impacts of climate changes on the quality of life and status of  
urban environment" and were published in the works of Hudeková, Mederly 
(2003), Mederly, Hudeková (2005). The results indicate that in the assessment of 
individual indicators  of public green areas and public access land, Nitra doesn’t 
achieve average Slovak rated cities nor European ones.  

 
Keywords: city of Nitra, the  public green areas, the public access land, 
questionnaire survey, sustainable cities, sustainable development indicators, 
sustainable development  

 
Úvod 

 
Dostupnosť a kvalita verejnej zelene, verejných priestranstiev je 

podmienkou kvalitného života a životaschopnosti miestnej ekonomiky trvalo 
udržateľných komunít. Okrem  environmentálneho princípu obsahuje ďalšie 
princípy a kritéria trvalej udržateľnosti – ide o dosiahnutie rovnosti 
a spravodlivosti (Jacobs, Sadlers, 1996), sociálneho pomeru, zabezpečenie ochrany 
zdravia ľudí, splnenie miestnych požiadaviek na miestnej úrovni a i. Verejné 
priestranstvá (napr. verejné parky, lesoparky, ihriská) s príslušnou vybavenosťou 
predstavujú jadrá systému sídelnej zelene a sú veľmi významné z hľadiska 
zabezpečenia oddychu a krátkodobej rekreácie obyvateľov miest. V súčasnom 
urbanizovanom prostredí je potrebné vytvárať pre obyvateľov také prostredie, 
ktoré by najlepšie spĺňalo podmienky zdravého bývania. Zeleň tvorí nevyhnutnú 
súčasť tohto prostredia a stáva sa rovnocenným partnerom ostatnej vybavenosti 
mesta. V rámci predkladaného príspevku sa zameriavame na: 
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• hodnotenie priestorového rozloženia plôch  verejnej zelene a verejných 
priestranstiev s rozlohou nad 0,5 ha zhľadiska ich dostupnosti pre obyvateľov 
mesta Nitra (mapa), 

• hodnotenie ich dostatku,využivania a čistoty obyvateľmi mesta Nitra, 
• porovnanie výsledkov mesta Nitra s výsledkami iných miest, ktoré sa 

podobného prieskumu zúčastnili v roku 2003 v rámci projektu „Spoločné 
európske indikátory“ a v roku 2005 v rámci projektu „Udržateľný rozvoj miest 
a zmiernenie negatívnych vplyvov klimatických zmien na kvalitu života a stav 
životného  prostredia v mestách“ a boli publikované v prácach autorov 
Hudeková, Mederly (2003), Mederly, Hudeková (2005). 

 
Metodika prieskumu 
 

Ako spôsob získavania vstupných dát sme využili dotazníkový prieskum, 
ktorý sme uskutočnili v rokoch 2009, 2010 a 2011 pomocou študentov 3. a 5. 
ročníka KEE UKF Nitra. Percepčný prieskum vo forme dotazníka bol realizovaný 
v súvislosti s prebiehajúcou tvorbou miestneho rozvojového dokumentu - Stratégie 
trvalo udržateľného rozvoja mesta Nitra, v ktorom budú zohľadnené všetky 4 
aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Do prvej časti dotazníka, ktorá bola 
všeobecná, týkajúca sa jednotlivých charakteristík zložky respondentov sme 
zaradili otázky, ktoré sa týkajú demografických údajov. Druhú časť tvorilo 18 
otázok zameraných na podmienky a smery rozvoja mesta Nitra, kvalitu života jeho 
obyvateľov a na zisťovanie úrovne vedomostí o trvalo udržateľnom rozvoji. 
Vzhľadom k rozsiahlosti výskumu, veľkého počtu a rozsahu otázok sme sa 
rozhodli prezentovať iba časť získaných výsledkov zameraných na hodnotenie 
priestorového rozloženia plôch verejných priestranstiev z hľadiska ich dostupnosti 
pre obyvateľov mesta Nitra, na hodnotenie ich využívania, dostatku a  čistoty 
obyvateľmi mesta Nitra. Pri zostavovaní dotazníka sme vychádzali z prác 
Hudeková, Mederly (2003), Mederly, Hudeková (2005), Mesto Nitra (2006), 
Kramáreková, Dubcová, Kasanická (2009). Získané údaje z mestských častí sme  
porovnávali s výsledkami miest, ktoré sa podobného prieskumu zúčastnili v roku 
2003 a 2005 (tab. 1). Do projektu „Spoločné európske indikátory“ (ECI) sa v roku 
2003 zapojili 3 pilotné slovenské mestá Rimavská Sobota, Šaľa, Púchov, ktorý bol 
súčasťou európskej iniciatívy smerujúcej k vyhodnocovaniu indikátorov 
udržateľného rozvoja miest „European Common Indicators Project“ (ECIP). Do 
tohto testovania sa zapojilo 42 samospráv z 22 európskych krajín. Projekt 
„Udržateľný rozvoj miest a zmiernenie negatívnych vplyvov klimatických zmien 
na kvalitu života a stav životného  prostredia v mestách“ (UrbEco) v roku 2005 
metodicky nadviazal na predchádzajúci a  jeho úlohou bolo vytvoriť 
a implementovať sadu indikátorov trvalo udržateľného rozvoja miest 
v slovenských podmienkach. Relevantné výsledky  6 modelových miest (Dubnica, 
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Prievidza, Levice, Piešťany, Trnava a Zvolen) zapojených do projektu UrbEco 
(2005), 3 modelových miest zapojených do projektu ECI v roku 2003 spolu so 
sumarizovanými  výsledkami   európskych miest (ECIP) sme sa snažili v príspevku 
porovnať s mestom Nitra, ktoré sa týchto projektov nezúčastnilo.  
 
Mapa č. 1: Územné rozloženie zelene v meste Nitra 
 
Map 1: Spatial distribution of vegetation in Nitra 
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Základná charakteristika respondentov 
 
Základný výskumný súbor tvorili obyvatelia Nitry vo veku od 15 rokov. 

Základný výberový súbor predstavovalo 2925 respondentov, ktorí spĺňali 
požadované kritéria a ich odpovede sa dali jednoduchým spôsobom vyhodnotiť. 
Tento súbor zároveň spĺňal pohlavnú, vekovú, vzdelanostnú štruktúru, ako aj 
proporcionalitu priestorového rozloženia obyvateľstva mesta Nitra (zachovanie 
približného podielu obyvateľov  13 mestských častí Nitry). V štruktúre podľa 
mestských častí bolo  najviac oslovených  v mestských častiach Klokočina (658) a 
Chrenová (652) a najmenej v mestských častiach Párovské Háje (19) a Kynek (23). 
V  štruktúre podľa pohlavia bolo anketovaných 1412 mužov (48,3 %) a 1513 žien 
(51,7 %), pričom bol vyšší podiel mužov ako žien v mestských častiach Zobor, 
Dražovce, Dolné Krškany, Janíkovce. Rovnaký podiel bol v mestskej časti 
Mlynárce a Chrenová, v ostatných  dominovali ženy. Podiel mužov sa pohyboval 
v rozpätí od 34,8 % na Kyneku do 55,1 % v Dražovciach, naopak podiel žien sa 
pohyboval v rozpätí od 44,3 %  do 65,2 % (tab. 2). Vo vekovej štruktúre 
respondentov tvorili najväčší podiel (36,2 %) obyvatelia vo veku 20 – 29 rokov. 
Druhou najpočetnejšou skupinou (18 %) respondentov podľa veku boli obyvatelia 
od 30 – 39 rokov. Respondenti vo veku 40 – 49 rokov mali zastúpenie 15,1 %. 
Ďalšia skupina zahŕňala obyvateľov vo veku 15-19 rokov, ktorých podiel bol 11,5 
%.  Podiel respondentov vo veku 50 - 59 rokov bol 9,7 %. Najmenšiu skupinu 
tvorili obyvatelia vo veku nad 60 rokov (9,5 %). Podľa vzdelanostnej štruktúry 
respondentov najviac opýtaných dosiahlo stredoškolské vzdelanie (41,6 %). 
Základné vzdelanie uviedlo 8,95 % respondentov a stredoškolské vzdelanie bez 
maturity 15,1 % respondentov.  Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa 18,1 % a 2. 
stupňa 16,2 %  opýtaných. V štruktúre podľa ekonomickej aktivity tvorili  najvyšší 
podiel obyvatelia so zamestnaním (38,9 %). Študenti – obyvatelia pripravujúci sa 
na svoje povolanie, dosiahli 31,5 %. Približne rovnaký podiel tvorili 3 kategórie 
obyvateľstva – podnikatelia (8,1%), nezamestnaní (8,3 %) a dôchodcovia (9,3 %). 
Najmenšiu skupinu respondentov tvorili osoby v domácnosti (3,9 %).  
 
Tab č. 1: Počet respondentov  v hodnotených slovenských mestách 
 

Table 1: The number of respondents rated the Slovak towns 
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Počet respondentov 2925 636 545 555 630 600 551 624 600 850 
% z obyvateľov 15+ 5,0 3,0 1,8 2,1 1,4 1,1 1,5 4,1 2,9 4,3 

Zdroj: Mederly, Hudeková (2005), Horičková (2011) 
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Tab. č. 2: Štruktúra respondentov v jednotlivých  mestských častiach Nitry podľa 
pohlavia 
 
Table 2:  The structure of respondents in municipal districts of Nitra by sex 
 
Pohlavie Muži Ženy Spolu 
Mestská časť abs. % abs. % abs. % 
Klokočina 314 47,7 344 52,3 658 22,5 
Staré Mesto 248 45,7 295 44,3 543 18,6 
Diely 161 48,8 169 51,2 330 11,3 
Čermáň 100 46,1 117 53,9 217 7,4 
Zobor 123 50,6 120 49,4 243 8,3 
Mlynárce 15 50 15 50 30 1,0 
Horné Krškany 15 45,5 18 54,5 33 1,1 
Dolné Krškany 34 50,7 33 49,3 67 2,3 
Chrenová 326 50 326 50 652 22,3 
Kynek 8 34,8 15 65,2 23 0,8 
Janíkovce 32 52,5 29 47,5 61 2,1 
Párovské Háje 9 47,4 10 52,6 19 0,6 
Dražovce 27 55,1 22 44,9 49 1,7 
Spolu 1412 48,3 1513 51,7 2925 100 

Zdroj: Horičková (2011) 
 
Dostupnosť  a využívanie verejných priestranstiev 
       

V prvej časti otázky mali respondenti uviesť odhadom, aká je ich 
dostupnosť k uvedenému verejnému priestranstvu z bytu (domu) pešo v minútach 
(rekreačnou chôdzou). Verejné priestranstvá sme definovali podľa Hudeková, 
Mederly (2003) ako: 

 
• verejné parky (lesoparky), záhrady alebo verejné priestranstvá vyhradené 

chodcom a cyklistom, s výnimkou dopravných ostrovčekov zelene a cintorínov, 
• otvorené športové areály, verejne a bezplatne prístupné, 
• súkromné areály (poľnohospodárske, súkromné parky), verejne a bezplatne 

prístupné.  
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Výsledok, ktorý znázorňuje graf 1 predstavuje percentuálne vyjadrenie obyvateľov 
jednotlivých mestských častí mesta Nitra žijúcich v dosahu do 300 m od takýchto 
plôch, resp.10 min. pohodlnej chôdze, čo predstavuje priemerný čas v min. chôdze 
potrebný na presun k týmto plochám. Najlepšia dostupnosť je v mestských častiach 
Párovské Háje (85 %) a Kynek (78 %), najhoršia je v sídliskovej mestskej časti 
Diely (33 %). 
 
Graf č. 1: Dostupnosť verejných priestranstiev v jednotlivých mestských častiach 
(% obyvateľov do 300 m) 
 
Graph 1: The availability of public access land in municipal districts of Nitra (% of 
population within 300 meters) 
 

           Z grafu 2, ktorý znázorňuje  priemernú dostupnosť verejných priestranstiev 
(park, lesopark, rekreačný priestor nad 0,5 ha) v minútach chôdze vyplýva, že 
najlepšiu dostupnosť má mestská časť Drážovce (9,6 min.) a Párovské Háje (10 
min.), naopak najhoršie sú na tom obyvatelia mestskej časti Diely (29,2 min.).   

V rámci hodnotených slovenských miest  (graf 3) majú najlepšiu 
dostupnosť obyvatelia Levíc (100 %) a Trnavy (85,5 %), naopak najhoršiu majú 
obyvatelia Rimavskej Soboty (54 %) a Dubnice (61,1 %).  Mestu Nitra sa  % 
podielom obyvateľov s dostupnosťou do 10 minút najviac približuje Púchov. 
Podmienku dostupnosti splnilo 69 % hodnotených európskych miest.  

Z grafu 4 vyplýva, že najlepšiu priemernú dostupnosť verejných 
priestranstiev v minútach má  Šaľa (12 min.) a Dubnica (13 min.), najhoršiu 
uvádzajú obyvatelia Piešťan (22 min.). Mesto Nitra  má rovnakú  priemernú 
dostupnosť 15 minút ako mesto Levice.  

Druhá časť otázky bola zameraná na využívanie verejných priestranstiev 
obyvateľmi mesta. Respondenti si mohli vybrať odpoveď z troch možností 
(využívam často, využívam zriedka, nevyužívam vôbec). Z grafu 5 môžeme vidieť, 
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že 30,3 % obyvateľov ich využíva veľmi často,  najviac - 44,6 % ich využíva 
zriedka a 25,1 % ich nevyužíva vôbec. Z jednotlivých mestských častí boli 
nadpriemerné výsledky zaznamenané v mestských častiach Chrenová a Staré 
Mesto (37 %),  Klokočina (34 %), Zobor a  Párovské Háje (33 %). Najmenej ich 
využívajú obyvatelia Dolných (25 %) a Horných Krškán (26 %). V porovnaní 
s hodnotenými slovenskými mestami dopadlo mesto Nitra priaznivo, lepšie 
výsledky dosiahli iba Piešťany (33 %), ostatné mestá dosiahli hodnoty menšie ako 
30 % (graf 3). 
 
Graf č. 2:  Dostupnosť verejných priestranstiev v jednotlivých mestských častiach 
v minútach 
 
Graph 2: The availability of public access land in municipal districts of Nitra in 
minutes 
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Graf č. 3: Dostupnosť verejných priestranstiev (% obyvateľov do 300 m) a ich 
využívanie  (%) v hodnotených mestách 
 
Graph 3: The availability of public access land (% of population to 300 m) and 
their use (%)  in the selected cities  
 

 
Graf č. 4: Dostupnosť verejných priestranstiev v hodnotených mestách v minútach 
 
Graph 4: The availability of public access land in the minutes of the selected cities  
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Graf č. 5: Využívanie verejných priestranstiev v meste Nitra v % 
 
Graph 5: The use of public access land in the city of Nitra in % 
 

 
 
Spokojnosť obyvateľov s dostatkom a kvalitou verejných priestranstiev 
   

V otázke sme hodnotili spokojnosť obyvateľov mestských častí s dostatkom 
verejných priestranstiev, ich kvalitou a čistotou (graf 6). Spokojnosť hodnotili 
respondenti prostredníctvom päťbodovej škály (1 - veľmi spokojný až 5 - veľmi 
nespokojný). Z pridelených bodov (známok) sme v rámci daného aspektu 
vypočítali priemernú známku pre každú mestskú časť a tiež za mesto. Pokiaľ 
priemerná známka dosiahla hodnotu menej ako 2,5 môžeme hovoriť o pozitívnom 
vnímaní (spokojnosti obyvateľov). 

Kvantitatívnu stránku verejných priestranstiev hodnotia obyvatelia 
negatívne (2,7). Najhoršiu hodnotu dosiahol ukazovateľ dostatku verejných 
priestranstiev v mestskej časti Kynek (3,4). Pozitívne hodnoty boli zaznamenané 
iba v Horných Krškanoch (2,3), v Párovských Hájoch (2,1) a v Janíkovciach (2,2).  
Z grafu 7 vyplýva, že  podobne vnímajú ukazovateľ obyvatelia Prievidze 
a Dubnice (2,6). Najkritickejší boli obyvatelia Rimavskej Soboty (3,2), ktorí ho 
vnímajú podobne ako obyvatelia hodnotených európskych miest (3,1). 

Kvalitatívnu stránku verejných priestranstiev hodnotia obyvatelia rovnako 
negatívne  ako predchádzajúci ukazovateľ (2,7). Najviac nespokojnosti prejavili 
obyvatelia Dražoviec (3,3) a Zobora (3), pozitívne vnímajú kvalitu iba v mestských 
častiach Horné Krškany (2,2) a Janíkovce (2,4). Hodnotenia kvalitatívnej stránky 
sa robili vo vybraných mestách v rámci dotazníkového prieskumu iba v roku 2005. 
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Z výsledkov vyplýva, že rovnako spokojní s kvalitou ako Nitrania sú obyvatelia 
Piešťan a Levíc, najviac nespokojní sú respondenti z Prievidze (3,2).  
 
Graf č. 6: Hodnotenie kvantitatívnej a kvalitatívnej stránky verejných priestranstiev 
v jednotlivých mestských častiach  Nitry prostredníctvom bodovej škály 
 
Graph 6 Evalution of quantitative and qualitative aspect of public access land in 
municipal districts of Nitra through a point scale  
 

 
 
 
Graf č. 7: Hodnotenie kvantitatívnej a kvalitatívnej stránky verejných priestranstiev 
vo vybraných   mestách prostredníctvom bodovej škály 
 
Graph 7: Evalution of quantitative and qualitative aspect of public access land in 
the selected cities through a point scale 
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Diskusia a záver 
  
Významné postavenie v urbanistickej štruktúre miest plní verejná zeleň – 

nielen jej množstvo, ale aj kvalita a dostupnosť. Zeleň tvorí nevyhnutnú súčasť 
tohto prostredia a stáva sa rovnocenným partnerom ostatnej vybavenosti mesta. 
Plní sociálno – spoločenskú funkciu, ktorej úlohou je kompenzovať negatívne 
vplyvy najmä vo väčších mestách a priemyselných aglomeráciách. Zároveň musí 
umožniť odpočinok ale aj šport a rekreáciu. Podiel obyvateľov mesta Nitra žijúcich 
v dosahu 300 m od verejných priestranstiev nie je veľmi vysoký, podmienka je 
splnená pre 63,2 % obyvateľov. V grafe 8 môžeme sledovať zastúpenie verejnej 
zelene vo vybraných mestách v prepočte na obyvateľa (Mederly, Hudeková, 2005, 
Šterdasová, Lančarič, 2008).  
 
Graf č.8:  Zastúpenie verejnej zelene vo vybraných mestách v prepočte na 
obyvateľa 
 
Graph 8: Representation of public green spaces in selected cities in per capita 
 

 
 

Napriek tomu, že Nitra má  podľa (Msú Nitra, 2010) najväčšie zastúpenie 
verejnej zelene v rámci slovenských miest v prepočte na obyvateľa (226 m2/obyv.) 
a prekračuje navrhované normatívy zelene podľa Supuku (1987), jej dostupnosť 
pre obyvateľov nedosahuje priemer hodnotených slovenských (73,3 %) ani 
európskych miest (69 %). Podobne negatívne obyvatelia hodnotili aj jej 
kvalitatívnu a kvantitatívnu stránku (2,7) . Je to spôsobené tým, že plošný rozsah 
a rozmiestnenie plôch zelene mesta Nitry sú podmienené jeho urbanistickou 
štruktúrou a formou zástavby (Šterdasová, Lančarič, 2008). V mestskej časti Staré 
Mesto sa nachádza historické jadro s nízko podlažnou a zahustenou zástavbou, kde 
plochy zelene predstavujú len 13%  celkovej plochy. Z mapy č.1, ktorá znázorňuje  
územné rozloženie zelene v meste Nitra môžeme vidieť, že sídlisková mestská časť 
Chrenová má rozvoľnenú zástavbu a plochy zelene dosahujú až 70 %. Naopak v 
sídliskových mestských častiach Klokočina a Diely, ktoré majú zahustenú 
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a vertikálnu štruktúru zástavby, plochy zelene zaberajú 25 %. V priemyselnej zóne 
mesta, ktorá sa rozprestiera v južnej a juhozápadnej časti,  podiel zelene zaberá 30 
– 35 %. Územné rozloženie väčších kompaktných  plôch zelene mesta nie je 
v súlade  s rozložením obytných území a preto chýba ich ľahšia dostupnosť 
a využiteľnosť, čo sa prejavilo aj v hodnotení obyvateľov mesta Nitra.  Sídlisková 
zeleň, ktorá je síce v starších obytných súboroch plošne rozsiahla, nedosahuje takú 
úroveň, aby mohla aktívne ovplyvniť životné prostredie a podstatne zlepšiť jeho 
kvalitu. Podľa Šterdasovej, Lančariča (2008) v  polohe makroštruktúry sídelnej 
zelene Nitry je  potrebné v prvom rade prehodnotiť existujúci systém zelene 
a hľadať spôsoby možného prepojenia kompaktných, väčších celkov zelene 
navzájom a ich následné prepojenie s obytnými územiami koridormi zelene 
a zabezpečiť tak ničím nerušený, pohodlný prechod obyvateľstva mestskou 
a prímestskou zeleňou. 
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RATING OF LOCAL PUBLIC GREEN AREAS BY DWELLERS OF NITRA 
 
Summary 
 

In this paper we deal with the assessment of spatial distribution of public 
green areas and public access land with the area of 0,5 hectare in terms of their 
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accessibility and use for residents of the city of Nitra and the assessment of their 
quantitative and qualitative site. Through a questionnaire survey, we observed the 
share of population living within the range of 300m from public access land, as 
well as their average availability of the residence on foot, their use, sufficient, the 
quality and purity. One of the aims was to compare the results from Nitra with the 
results from other cities, which participated in a similar survey within the 
"Common European Indicators" project (2003) and in the "Sustainable urban 
development and mitigation of the negative impacts of climate changes on the 
quality of life and status of the urban environment" project (2005) and were 
published in the works of authors Hudeková, Mederly (2003), Mederly, Hudeková 
(2005). As a way of obtaining the input data we used a questionnaire to which 
2925 people participated in Nitra aged 15 years. Share of population living in the 
city of Nitra within reach of 300m from public access land is not very high, the 
condition is fulfilled for 63,2% of the population. Although Nitra (City Office in 
Nitra, 2010) represented the largest public green areas in the Slovak cities in per 
capita terms (226m2 per capita) and exceeded a proposed normative greenery 
according to Supuka (1987), its availability to the population falls below the 
average assessed Slovak (73,3%) or European cities (69%).Similarly, negative 
people evaluate its qualitative and quantitative side (2,7). This is because the areal 
extent and distribution of green areas are subject to Nitra´s urban structure and 
form of buildings (Šterdasová, Lančarič, 2008). In  the municipal district of Staré 
Mesto is the historic core with concentrated low-storey buildings, where the green 
areas represent only 13% of the total area. In  the municipal district of Chrenová is 
housing development  and it has a part-time installation, where the green areas as 
high as 70%. On the contrary, housing estates and urban areas Klokočina, Diely, 
which are concentrated and vertical structure of buildings, green areas occupy 
25%. In the city's industrial zone, which stretches across the southern and 
southwestern parts, the proportion of green takes 30 to 35%. Spatial distribution of 
compact large green areas of the city is not in accordance with the layout of 
residential areas and therefore people lack their easy accessibility and usability. 
Neighborhood greenery, which does not reach a level that could actively influence 
the environment and significantly improve its quality. According to Šterdasová, 
Lančarič (2008) in the position of macrostructure the residential greenery of Nitra 
it is necessary first to review the existing system of greenery and look for ways of 
possible links compact, larger units, each green and their subsequent connection 
with residential areas and green corridors to ensure the uninterrupted, comfortable 
transition population in urban and suburban greenery. V Vyhodnotenie prvého 
ročníka súťaže „Hlavné mestá biodiverzity  
Mgr. Henrieta Horičková 
Katedra ekológie a environmentalistiky, FPV UKF 
Trieda .A.Hlinku 1, 949 74 Nitra  
E-mail: henrieta.horickova@ukf.sk 
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SKLÁDKY ODPADOV A ICH NEGATÍVNY VPLYV NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE 

 
Alexandra Končalová, Alena Dubcová 

 
Abstract 
 

In our contribution we would like to address the problem of landfills, which 
is at present very current. The contribution contains the basic information about 
landfills and their definition, the basic pattern. We also deal with negative impact 
of landfills on the surrounding environment and human health. The model area for 
our contribution, we have set Zlaté Moravce district. This district lies in the Nitra 
region, which is characterized by a high quantity of waste. This characteristic is 
typical for the Bratislava region too.  We mapped illegal landfills in the village 
Tesárske Mlyňany. We take notice of their size and composition of dominant 
plants.  

 
Keywords: waste, landfill, impact on the environment 

 
Úvod 

 
V našom príspevku by sme sa chceli zamerať na problém, ktorý je v 

súčasnej dobe veľmi  aktuálny  a patrí k najzávažnejším problémom súčasnej doby, 
a to sú odpady a skládky odpadov. K najväčším producentom odpadov okrem 
komunálneho odpadu patrí priemysel (58 %) a doprava a spoje (19 %) (Dubcová a 
kol., 2008). Je potrebné si uvedomiť, že problém odpadov sa začína skôr ako 
samotný odpad vznikne. Najčastejším spôsobom zbavovania sa odpadov je ešte 
stále skládkovanie Mnohé z nich, najmä tie, na ktorých dochádza k nesprávnemu 
skládkovaniu,  však môžu zapríčiniť zdravotné problémy u obyvateľstva, môžu 
znečistiť zdroje vody a uvoľňujú skleníkotvorné plyny (napr. metán, CO2). Pred 
týmto problémom sa však už nedajú zatvárať oči, pretože sa týka väčšiny miest a 
obcí. Preto má veľký význam formou osvety vzbudzovať u ľudí zodpovednosť za 
nakladanie s odpadmi a oboznamovať ich s negatívnymi vplyvmi skládok odpadov 
na životné prostredie aj zdravie obyvateľstva. Nelegálne skládky odpadu sme 
zmapovali v obci Tesárske Mlyňany, pričom sme si všímali najmä ich rozlohu a 
prevládajúce zloženie odpadov.  

 
Nelegálne skládky odpadov 

 
Prírodnú krajinu čoraz viac narušujú umelé, čiže antropogénne prvky. Patria 

k nim aj skládky odpadu, ktoré predstavujú v súčasnosti veľké problémy. Jet o 
najmä unikanie nebezpečných látok do pôdy, ovplyvňovanie geodynamických 
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procesov, ohrozovanie vodných zdrojov, znečisťovanie spodných vôd, 
spôsobovanie problémov pri ochrane prírody a narušovanie rekreačných oblastí 
(Dubcová, Kramáreková, 1994). Označenie skládka evokuje predstavu niečoho 
trvalého a aspoň čiastočne schváleného alebo tolerovaného (Antalová, 1999). Pod 
pojmom skládkovanie rozumieme uloženie tuhého odpadu do takého horninového 
prostredia, aby jeho vplyv na okolité prostredie bol minimálny. Musí sa používať 
taká technológia uloženia odpadu, ktorá zamedzí ohrozenie režimu podzemných 
vôd a dodržiava hygienické a estetické podmienky danej lokality (Chmielewská 
(1997). Ambróz a Padyšáková (2008) uvádzajú, že skládka je miesto so zariadením 
na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvale ukladajú na povrchu zeme alebo 
do zeme. Existujú dva typy skládok: 

a) povolené – riadené skládky: sú oficiálne určené na skládkovanie 
odpadov, sú udržiavané, kontrolované a prípadne i rekultivované (po naplnení je 
ich povrch zazelenený). Sú budované na geologicky stabilnom a nepriepustnom 
podloží, odspodu izolované vrstvou ílu alebo syntetickou podložkou. Skládky by 
mali byť vodotesné a okolie skládky treba pravidelne kontrolovať. Obsah skládky 
by nemal prísť do kontaktu ani so slnečným žiarením, ktoré by mohlo naštartovať 
mnohé nebezpečné reakcie; 

b) tzv. divoké, čierne – neriadené skládky: vznikli pričinením 
neuvedomelého správania občanov, obcí a podnikov na územiach, ktoré na to 
neboli vyčlenené. Nie sú zospodu izolované a nie sú ani kontrolované, takže v 
prípade uloženia nebezpečného odpadu (ktorý sa v množstve asi 1 % nachádza aj v 
bežnom TKO) sa toxické látky dostávajú priamo do pôdy a podzemných vôd. 

 
Nakladanie s odpadom v obci Tesárske Mlyňany 

 
Obec vyprodukuje ročne 416 ton odpadu, z toho dominantnú časť tvorí 

odpad z domácností. I keď sa v obci pristavujú raz za štvrťrok veľkokapacitné 
kontajnery, najmä v období jarného upratovania a čistenia záhrad, obyvatelia obce 
vynášajú domový odpad na okraj obvodu intravilánu a do konkávnych území napr. 
pri rieke Žitava alebo do výmoľov ciest a pod.  

V obci bolo v roku 2009 vyprodukovaných 419,5 ton odpadu, pričom jeho 
odvoz sa uskutočňuje každé dva týždne. Odvoz odpadu zabezpečujú Zberné 
suroviny Bratislava a. s., závod Zlaté Moravce, Technické služby mesta Zlaté 
Moravce a spoločnosť ENZO-VERONIKA-VES. Veľké množstvo odpadu však 
končí práve na nelegálnych skládkach odpadu, ktorých sa v obci nachádza až 
osem, pričom tento počet neustále narastá. 

 
Nelegálne skládky odpadov v obci Tesárske Mlyňany 

 
V obci Tesárske Mlyňany sa v súčasnosti nachádza osem nelegálnych 

skládok komunálneho odpadu, ktoré sa rozkladajú na ploche 1450 m². Z celkového 
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počtu nelegálnych skládok prevažujú veľké skládky od 100 do 500 m², ktoré 
zaberajú 2/3 plochy. Veľkosť malých skládok sa pohybuje od 20 – 70 m² 
a zaberajú 1/3 plochy všetkých skládok. K skládkam obce patria: skládka pri 
Agrochemickom podniku, pri podniku Agrospol, skládky pozdĺž brehu rieky 
Žitavy, skládka na Lúčnej ulici, na ulici Š. Moyzesa, na Lipovej ulici a skládky na 
výjazde z Tesárskych Mlynian do Malých Vozokán a Viesky nad Žitavou. Všetky 
skládky v tejto obci sú nelegálne. 

  
Tab. č. 1: Skládky odpadu v obci Tesárske Mlyňany 
 

Table 1: Landfills in the village Tesárske Mlyňany 
 

 
Veľkosť Poloha Typ 

usporiadania Druh 
Prevládajúce 

zloženie 
odpadu 

Skládka pri 
Agrochemickom 
podniku 

250 m² 

medzi 
poľnohosp. 
podnikom  
a cestou II. 
triedy 

plošná nelegálna plast, sklo, 
bioodpad 

Skládka pri 
podniku 
Agrospol 

500 m² 

medzi 
poľnohosp. 
podnikom 
a riekou 
Žitava 

plošná nelegálna 
bioodpad, 
sklo, papier, 
plast 

Skládky pozdĺž 
brehu rieky 
Žitavy 

100 m 
pozdĺž 
brehov rieky 
Žitava 

líniová nelegálna 
plast, 
stavebný 
materiál 

Skládka odpadu 
na Lúčnej ulici 60 m² Lúčna ulica plošná nelegálna plast, papier, 

bioodpad 
Skládka odpadu 
na ulici Š. 
Moyzesa 

300 m² Ulica Š. 
Moyzesa plošná nelegálna plast, sklo, 

bioodpad 

Skládka odpadu 
na Lipovej ulici 70 m² Lipová ulica plošná nelegálna bioodpad, 

plast, sklo 
Skládka odpadu 
na výjazde 
z obce do 
Malých 
Vozokán na 
ceste III. Triedy 
č. 511011 

150 m² pri ceste III. 
triedy plošná nelegálna 

textil, sklo, 
plast, 
stavebný 
materiál 

Skládka odpadu 
na výjazde 
z obce do 
Viesky nad 
Žitavou na ceste 
III. Triedy č. 
511016 

20 m² pri ceste III. 
triedy plošná nelegálna 

plast, 
stavebný 
materiál 

Zdroj: Končalová, 2011 
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Žiadna zo skládok v obci nie je legálna, znamená to teda, že nepodliehajú 
žiadnej kontrole a sú vytvárané a rozširované živelne. K týmto skládkam neexistuje 
ani oficiálna dokumentácia, v ktorej by boli zaznamenané základné charakteristiky 
týchto skládok. 

Z hľadiska usporiadania rozlišujeme skládky bodové, líniové a plošné. 
Väčšina skládok v obci Tesárske Mlyňany patrí medzi plošné, líniový charakter 
majú iba skládky pozdĺž rieky Žitavy, ktoré sa tiahnu popri rieke v dĺžke okolo 
100 m.  

Veľkosť skládok odpadu sa pohybuje v rozpätí do 100 m², od 100m² do 
200 m² až po skládky väčšie ako 200 m². Najväčšou skládkou je skládka pri 
podniku Agrospol (tab. č. 1), ktorej stav je v súčasnosti alarmujúci. Táto skládka sa 
neustále rozrastá a predstavuje veľké riziko pre životné prostredie obce, pretože sa 
nachádza v blízkosti rieky Žitava ale aj v blízkosti ľudských obydlí. Všetky 
skládky majú rozptýlené umiestnenie na okraji intravilánu obce (mapa č. 1). 
V zložení odpadu prevláda bioodpad, plasty, sklo a stavebný materiál. Väčšina 
z nich je tvorená domácim odpadom rôznej kvality, no môžeme tu nájsť aj plasty, 
sklo alebo nebezpečný odpad, čo veľmi negatívne vplýva na všetky zložky 
životného prostredia. K najzávažnejším problémom patrí unikanie nebezpečných 
látok do pôdy, ovplyvňovanie geodynamických procesov, ohrozovanie vodných 
zdrojov, znečisťovanie spodných vôd, (Dubcová, Kramáreková, 1994).  
 
Mapa č. 1: Inventarizácia nelegálnych skládok odpadu v obci Tesárske Mlyňany 
v roku 2008 
 

Map 1: Inventory of the illegal landfills in the village of Tesárske 
Mlyňany in 2008 
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Nelegálna skládka pri Agrochemickom podniku 
 

Obr. č. 1: Kusy nábytku na skládke 
 
Figure 1: Pieces of furniture in a landfill 
 

 

 
 

Veľkosť tejto skládky 
dosahuje v súčasnosti približne 
250 m² a patrí medzi najväčšie 
skládky v obci. Je tvorená rôznymi 
druhmi odpadu, ale jej obsah je 
tvorený najmä odpadom z plastu, 
igelitmi, gumami, sklom a 
bioodpadom. Ľudia sem dokonca 
vyhadzujú celé kusy nábytku. Táto 
skládka odpadu sa nachádza v 
blízkosti hlavného cestného ťahu 
spájajúceho Zlaté Moravce a 
Nitru, a preto, okrem jej 
negatívnych dopadov na zdravie 
obyvateľstva, pôsobí veľmi rušivo. 
 

 
Nelegálna skládka pri podniku Agrospol  
 

Obr. č. 2: Najväčšia skládka obce 
 
Figure 2: The largest landfill in the village 
 

 
 

 
 

Táto skládka je najväčšou a   
najproblematickejšou skládkou v 
obci. Jej veľkosti je okolo 500 m² 
a jej stav je už v súčasnosti 
alarmujúci. Jej obsah tvoria plasty, 
bioodpad, sklo, papier, no 
najhoršie je, že ľudia na túto 
skládku umiestňujú celé kusy 
nábytku. 
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Nelegálne skládky pozdĺž brehu rieky Žitavy 
 
Obr. č. 3: Skládka pri rieke Žitava 
 
Figure 3: Landfills near the river Žitava 
 

 
 

 
 
Povodie rieky Žitavy sa 

v katastri obce Tesárske 
Mlyňany v súčasnosti vplyvom 
odhadzovania odpadkov miestnym 
obyvateľstvom značne znečistilo. 
Nelegálna skládka  sa tiahne 
pozdĺž brehu a jej dĺžka je asi   
100 m. Patrí medzi menšie 
skládky odpadu. V zložení skládky 
prevažujú najmä plastové fľaše 
a rôzny iný komunálny odpad. 
Ľudia sem vyvážajú aj stavebný 
materiál. 
 

 
Nelegálna skládka odpadu na Lúčnej ulici 
         
Obr. č. 4: Bioodpad na nelegálnej skládke 
na Lúčnej ulici  
 
Figure 4: Biowaste in illegal landfill on 
Lúčna street 
   

 
 

 
 
 

Skládka sa nachádza v 
blízkosti miestnej pálenice a má 
rozlohu asi 60 m². Najvyššia halda 
má výšku približne 1,5 m. Z 
hľadiska veľkosti patrí medzi 
najmenšie skládky odpadu v obci. 
Nachádzajú sa na nej najmä 
plastové fľaše, papiere a 
biologický odpad. Táto skládka sa 
nachádza v blízkosti rodinných 
domov a výrazne narúša vzhľad 
prostredia. Je nebezpečná aj zo 
zdravotného hľadiska. 
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Nelegálna skládka odpadu na ulici Š. Moyzesa 
 

Obr. č. 5: Plastový odpad na skládke  
 
Figure 5: Plastic waste in the landfill 
 

 
 

 
 

Druhou najväčšou skládkou 
v obci je nelegálna skládka na 
ulici Š. Moyzesa. Táto skládka 
odpadu je v súčasnosti v 
alarmujúcom stave. Neustále sa 
rozrastá (má už rozlohu približne 
300 m²) a je už skoro výlučne 
tvorená odpadom z plastu, igelitu 
a sklom, ktoré sú pre okolité 
prostredie veľmi nebezpečné. 
Môžeme ju zaradiť do kategórie 
veľkých skládok odpadu, ktoré 
majú rozlohu väčšiu ako 200 m². 
 

 
Nelegálna skládka odpadu na Lipovej ulici 
 

Obr. č. 6: Skládka tvorená haldou odpadu 
 
Figure 6: A lot of waste in the landfill 
 

 
 

 
 

Táto skládka sa nachádza v 
blízkosti rodinných domov, kde 
pôsobí veľmi rušivo a tiež 
ohrozuje zdravotný stav 
obyvateľov. Má rozlohu asi 70 m² 
a tvorí ju halda odpadu vysoká asi 
1 m. Jej zloženie tvorí najmä 
bioodpad, plasty a sklo. 
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Skládka odpadu na výjazde z Tesárskych Mlynian do Malých Vozokán na 
ceste III. triedy č. 511011 
 

Obr. č. 7: Skládka v blízkosti cesty III. 
triedy 
 

Figure 7: Landfill near the road of III. 
class 

 
 

 
 

Skládka je umiestnená v 
blízkosti bezprostrednej blízkosti 
cesty III. triedy spájajúcej 
Tesárske Mlyňany s Malými 
Vozokanmi. Nachádza sa asi 500 
m od obytných domov a má 
rozlohu približne 150 m². 
Zaraďujeme ju do kategórie 
stredne veľkých skládok (101 – 
200 m²). Je tvorená textilom, 
sklom, odpadom z plastu a 
stavebným materiálom. 
 

 
Skládka odpadu na výjazde z Tesárskych Mlynian do Viesky nad Žitavou na 
ceste III. triedy č. 511016 
 

Obr. č. 8: Vyhodená pneumatika na 
skládke 
 
Figure 8: Tyre in the landfill  
 

 
 

 
 

Nachádza sa na výjazde z 
obce smerom na Viesku nad 
Žitavou, vo vzdialenosti asi 300 m 
od obytných domov. Jej rozloha je 
okolo 20 m² a patrí medzi malé 
skládky odpadu. Jej obsah tvoria 
odpady z plastu, stavebný materiál 
a vyhodená je tu aj stará 
pneumatika. 
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Záver 
 
Aj keď obec zabezpečuje likvidáciu skládok odpadu, neustále dochádza 

k opätovnému vynášaniu odpadu obyvateľmi obce na nelegálne skládky. 
Nelegálne skládky odpadov sa vo veľkej miere pričiňujú o znečisťovanie 

životného prostredia. Dažďová voda pretekajúca cez odpady uložené na skládke sa 
„obohacuje“ o škodlivé látky, ktoré sú v nich obsiahnuté alebo vznikajú pri 
rozklade. Takto vzniknutý „výluh“(priesaková voda) môže preniknúť a znečistiť 
okolitú pôdu, podzemné a povrchové vody, zásobujúce ľudí pitnou vodou. 

Vylúčiť sa nemôže ani porušenie izolácie skládky, napr. pri prerazení 
tesnenia, pretavení pri požiari a pod.  

Je dôležité spomenúť, že na skládkach sú nevhodné podmienky pre rozklad 
odpadu. Rozkladné procesy vo vnútri skládky sú veľmi spomalené. 

Anaeróbne mikroorganizmy rozkladajúce organické zložky na skládke 
produkujú hlavne metán a oxid uhličitý – plyny, ktoré prispievajú k skleníkovému 
efektu. Je zistené, že v globálnej škále prispieva metán k tomuto efektu približne 
15%. V menšej miere unikajú zo skládok do prostredia aj rôzne toxické, agresívne 
plyny. Pri vyššej koncentrácii skládkových plynov alebo nedodržaní technických 
predpisov môže dôjsť na skládkach aj k výbuchom alebo požiarom, pri ktorých 
vznikajú toxické látky (Moňok, Plánička, 2004).  

Okrem vplyvu týchto skládok na životné prostredie a zdravie obyvateľstva 
obce rušivo vplývajú aj na estetickú hodnotu krajiny. Väčšina týchto skládok sa 
nachádza v bezprostrednej blízkosti domovej zástavby a väčšina obyvateľov obce 
ich vníma veľmi negatívne.  
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WASTE LANDFILLS AND THEIR EFFECT ON THE ENVIRONMENT 
 
Summary 
 

In our contribution we would like to address the problem of wastes and 
landfills, which is at present very current. One of the most important issues of 
nowadays is the problem of waste. Besides the basic characteristics of the landfills, 
we deal with illegal dumps in the village Tesárske Mlyňany. We also take notice of 
the impact of illegal dumps on the environment, air, water, soil, but also of the 
negative impact of landfills on public health. We have also pointed to the negative 
impact on the landscape. Illegal landfills are currently one of the biggest problems 
that is threatening the environment. It is high time to realize how we deal with our 
planet and what we want to leave to our descendents. Because only we can 
influence what the world will look like in a few decades. 
 
Mgr. Alexandra Končalová, doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. 
Katedra geografie a regionálneho rozvoja, FPV UKF,  
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra,  
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ŠTRUKTÚRA A VYUŽITIE PÔDNEHO FONDU ŠTÁTOV EÚ-27 
 

Jana Némethová, Angelika Kiaczová 
 

Abstract  
 

The article deals with the structure and use of land resources of the EU. 
For agricultural production is important use and the internal structure of 
agricultural land, which is monitoring within each states and its part of the EU. 
The article deals especially of Slovakia position in other states of EU. In 
conclusion the article deals of size of agricultural land farmed organically in 
different states of EU. 

 
Keywords: EU-27, the structure and use of land resources, agricultural land and its 
use, the area of organic agriculture 

 
Úvod 

 
Pôda je najdôležitejším predpokladom pre poľnohospodárstvo. Z hľadiska 

výrobného procesu sa javí ako základný výrobný faktor, pretože za jej 
spolupôsobenia sa vyrábajú poľnohospodárske produkty, ktoré slúžia na 
uspokojovanie najzákladnejších potrieb človeka. Jej najdôležitejšia vlastnosť - 
úrodnosť pôdy je schopnosť pôdy poskytovať rastlinám také životné podmienky, 
ktoré vedia uspokojiť ich požiadavky na vodu, živiny a pôdny vzduch počas celého 
vegetačného obdobia a tak zabezpečiť ich úrodu. Preto je starostlivosť o pôdu 
celospoločenským záujmom každého štátu. Pôda jej vývoj, využívanie 
a perspektívy budú stále objektom socio-ekonomického a environmentálneho 
výskumu viacerých odborníkov.  

 
Materiál a metódy  

 
Pôdny fond je predmetom záujmu viacerých odborníkov pedológov, 

poľnohospodárov, ekológov a tiež geografov, ktorí priestorovo znázorňujú 
prírodný, socio-ekonomický a ekologický potenciál poľnohospodárskych pôd. 
Autormi, ktorí sa zaoberajú s pôdou najmä jej poľnohospodárskym využitím sú, 
napr. Spišiak, a i. (2005), Spišiak (2000), Dubcová a i. (2008), Némethová, 
Rampašeková, (2008), Némethová (2010). Lokalizácia poľnohospodárskej pôdy je 
ovplyvnená najmä prírodnými zákonitosťami (reliéf, nadmorská výška, klíma) 
každej krajiny. Prác zameraných na ekologické využitie pôdy  je niekoľko, 
v príspevku spomenieme napr. publikáciu od Bedrnu,  Vybíralovej, Pavlíčkovej 
(1997), ktorá sa zaoberá alternatívnym hospodárením na pôde. Podobného 
charakteru v podmienkach Slovenska sú príspevky Pavlíčkovej (1997, 2002).  
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Cieľom príspevku je analýza súčasného využitia a štruktúry pôdneho fondu 
v jednotlivých štátoch EÚ-27 v roku 2009. Za uvedený rok boli prístupné 
kompletnejšie štatistické databázy. Zamerali sme sa najmä na postavenie 
Slovenska v rámci ostatných členských štátov EÚ. V príspevku sa venujeme 
i porovnaniu jednotlivých štátov EÚ z hľadiska veľkosti ekologicky 
obhospodarovanej pôdy. Pri skúmaní uvedenej problematiky sme využili hlavne 
metódu analýzy a komparácie. Pomocnými metódami vizuálne vyjadrujúcimi danú 
problematiku sú metódy grafické a kartografické. 

 
Štruktúra a využitie pôdneho fondu 

 
Pôda je nevyhnutnou podmienkou rozvoja súčasného stavu i budúcnosti 

poľnohospodárstva a sprostredkovane cez poľnohospodárstvo aj podmienkou 
existencie ľudstva. 

Európska únia má celkovú rozlohu pôdneho fondu 432 827 000 ha, čo 
predstavuje 3,22 % z celkovej rozlohy súše na Zemi. Priemerná rozloha štátov EÚ 
je 16 030 630 ha, pričom Slovensko s rozlohou 4 903 500 ha patrí medzi menšie 
štáty EÚ, nachádza sa na 19. mieste v rámci ostatných štátov Únie. Zaberá len 
1,13 % celkovej výmery pôdy EÚ a svojou rozlohou je hlboko pod európskym 
priemerom. 

Najväčšiu rozlohu zo štátov EÚ má Francúzsko s výmerou 54 919 000 ha, 
čo predstavuje 12,68 % rozlohy EÚ. Druhým rozlohou najväčším štátom je 
Španielsko, za ním nasledujú štáty Švédsko, Nemecko, Fínsko, Poľsko, Taliansko, 
Spoločné kráľovstvo, Rumunsko, Grécko, Bulharsko atď. Rozlohou medzi 
najmenšie štáty sa zaraďujú Cyprus, Luxembursko a Malta. 

Štruktúru pôdneho fondu tvorí lesná pôda, vodná plocha, zastavaná plocha a 
poľnohospodárska pôda, ktoré predstavujú v každom štáte iný podiel (graf. 1). 
Lesná pôda v EÚ-27 zaberá spolu 156 975 600 ha pôdy, čo predstavuje 36,25 % 
z celkovej rozlohy EÚ. Na jeden štát v priemere pripadá 5 813 911 ha lesnej pôdy. 
Na Slovensku je výmera lesnej pôdy 2 007 142 ha. V rámci štátov EÚ sa 
Slovensko  nachádza na 18. mieste. Lesná pôda tu zaberá 40,94 % z celkovej 
rozlohy štátu. Najvyšší podiel lesnej pôdy z celkovej rozlohy štátu majú štáty 
Fínsko, Švédsko a Slovinsko (nad 60 %), za nimi nasledujú štáty napr. Estónsko, 
Lotyšsko a Rakúsko. Naopak, najmenej lesnej pôdy sa nachádza na Malte 
(0,93 %), ďalšie štáty s pomerne nízkym podielom sú Holandsko, Írsko, Dánsko 
a Spojené kráľovstvo.  

Zastavaná plocha v celej Európskej únii má celkovú výmeru 70 955 100 ha, 
čo predstavuje 16,38 % z jej celkovej rozlohy. Priemerne na jednotlivé štáty tak 
pripadá 2 627 967 ha zastavanej plochy. Na Slovensku sa nachádza 373 959 ha 
zastavanej plochy, čo predstavuje 7,63 % z rozlohy celého štátu. V porovnaní 
s ostatnými štátmi EÚ je Slovensko na 24. mieste, takže sa nachádza pod 
európskym priemerom v rozlohe zastavanej plochy. Najvyšší podiel zastavenej 
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plochy z celkovej rozlohy štátu majú rozlohou malé štáty (zhruba 60 -70 %) Malta 
a Cyprus. Najmenší podiel zastavanej plochy je v štátoch napr. Španielsko, 
Grécko, Česko a Maďarsko.  

Na území Európskej únie sa rozprestiera 14 597 000 ha vodných plôch, 
pričom na jeden štát priemerne pripadá 540 630 ha. Ich podiel na celkovej výmere 
EÚ je 3,37 %. Slovensko sa rozlohou vodných plôch nachádza na 20. mieste, 
pričom sa tu nachádza 93 000 ha vodných plôch, čo z celkovej rozlohy štátu 
predstavuje 1,89 %. Najvyšší podiel vo vnútornej štruktúre pôdy majú vodné 
plochy v Holandsku, kde zaberajú 18,42 % celkovej rozlohy štátu. Ďalšími štátmi 
s vyšším podielom vodných plôch sú Fínsko a Švédsko.  Najmenej vodných plôch 
má, vzhľadom k malej celkovej rozlohe opäť Malta, kde sa rozsiahlejšie vodné 
plochy vôbec nenachádzajú. Podobne je na tom aj Luxembursko a Cyprus.  

 
Štruktúra a využitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu 

 
Poľnohospodárska pôda je základným výrobným prostriedkom 

poľnohospodárstva. Ako najdôležitejšia zložka štruktúry pôdy jednotlivých štátov 
zaberá najväčšiu časť z celkovej výmery EÚ. Jej rozloha je 190 212 300 ha. 
Priemerná rozloha poľnohospodárskej pôdy pripadajúca na jeden štát je 7 044 900 
ha. Na Slovensku je výmera poľnohospodárskej pôdy 2 428 899 ha. V porovnaní 
s európskym priemerom je výmera poľnohospodárskej pôdy na Slovensku 
podpriemerná, pričom však je potrebné vziať do úvahy celkovú rozlohu štátu. 
Spomedzi všetkých štátov EÚ sa rozlohou poľnohospodárskej pôdy tak 
nachádzame na 18. mieste. V EÚ má poľnohospodárska pôda najväčšiu rozlohu vo 
Francúzsku, kde je jej výmera 29 418 000 ha. Z ostatných štátov EÚ je pomerne 
veľká výmera poľnohospodárskej pôdy aj v Španielsku (28 660 000 ha), 
v Spojenom kráľovstve (17 647 000 ha), v Nemecku (16 950 000 ha) a aj v Poľsku 
(16 177 000 ha). Na druhej strane, najmenšia výmera, 9 300 ha poľnohospodárskej 
pôdy, je na  Malte. Okrem Malty má spomedzi štátov EÚ malú výmeru 
poľnohospodárskej pôdy Luxembursko (131 000 ha) a Cyprus (157 000 ha), čo 
súvisí s malými rozlohami daných štátov. 

Na základe grafu 1, vyjadrujúcom vnútornú štruktúru pôdneho fondu 
v štátoch EÚ, je podiel poľnohospodárskej pôdy EÚ z celkovej výmery EÚ 
43,94 %. Európsky priemer je 43,45 %. Na Slovensku predstavuje 
poľnohospodárska pôda 49,53 %, čo je 12. najvyšší podiel v rámci štátov EÚ. 
Najvyšší podiel poľnohospodárskej pôdy v rámci vnútornej štruktúry pôdneho 
fondu je v Spojenom kráľovstve, kde poľnohospodárska pôda predstavuje až 72,44 
%. Vysoký podiel poľnohospodárskej pôdy nad 60 % je Grécku, Maďarsku 
a Dánsku. Najnižší podiel poľnohospodárskej pôdy má Fínsko, len 6,78 % 
a podobne aj Švédsko (6,96 %) (graf 1). 
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Graf  č. 1: Vnútorná štruktúra pôdneho fondu v štátoch EÚ v roku 2009 
 
Graph 1: The internal structure of land resources in the states of EU in 2009 
 

 
Zdroj: http://www.faostat.eu/ 
 

Významným ukazovateľom, na základe ktorého je možné porovnávať 
výmeru poľnohospodárskej pôdy v jednotlivých štátoch je podiel 
poľnohospodárskej pôdy daného štátu na celkovej poľnohospodárskej pôde EÚ. Na 
Slovensku predstavuje poľnohospodárska pôda na celkovej výmere 
poľnohospodárskej pôdy EÚ 1,27 %, pričom európsky priemer je 3,75 %. S daným 
podielom je Slovensko zaradené v rámci mapy 1 do druhého intervalu 
pohybujúceho sa od 0,73 do 1,70 %. V prvom intervale, vyjadrujúcom podiel do 
0,72 %, sa nachádzajú štáty Európskej únie s najnižším podielom 
poľnohospodárskej pôdy na celkovej výmere poľnohospodárskej pôdy v Európskej 
únii. Zaradené sú sem v prvom rade Slovinsko a Malta, ktoré majú najnižší podiel 
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a ich poľnohospodárska pôda vzhľadom na celkovú poľnohospodársku pôdu EÚ 
predstavuje len zanedbateľnú časť. Ďalšie štáty s najmenším podielom sú 
Luxembursko (0,07 %), Cyprus (0,08 %), Estónsko (0,43 %) a Belgicko (0,72 %). 
Druhý interval, ako už bolo spomenuté, predstavuje podiel od 0,73 do 1,70 %. 
Okrem Slovenska tu majú najväčšie zastúpenie štáty severnej Európy, ako Fínsko 
(1,21 %), Dánsko (1,40 %), Lotyšsko (1,40 %) a Švédsko (1,50 %). Zo západnej 
Európy sem patrí Holandsko (1,01 %) a z juhozápadnej Európy Portugalsko 
(1,70 %). Ďalší interval sa pohybuje v rozmedzí 1,71 až 4,35 % a  z mapy 1 
vyplýva, že spomedzi štátov Európskej únie sa sem zaraďuje Česko   (2,23 %), 
Írsko (2,25 %), Maďarsko (3,05 %), Litva (3,10 %), Bulharsko (2,68 %) a Grécko 
(4,35 %). Vyšší podiel poľnohospodárskej pôdy na celkovej poľnohospodárskej 
pôde Európskej únie majú štáty, ktorých podiel sa pohybuje v intervale od 4,36 do 
9,10 %. Podiel poľnohospodárskej pôdy v danom intervale má Rumunsko (7,12 
%), Taliansko (7,20 %), Poľsko (8,40 %), Nemecko (8,80 %) a Spojené kráľovstvo 
(9,10 %). Štáty s najvyšším podielom poľnohospodárskej pôdy na celkovej výmere 
poľnohospodárskej pôdy EÚ sú zaradené do posledného intervalu vyjadrujúceho 
podiel od 9,11 % a viac. Ide o krajiny juhozápadnej Európy, a to Španielsko 
(15,06 %) a Francúzsko (15,46 %), ktoré má zo všetkých štátov EÚ najvyšší podiel 
(mapa 1). 

Štruktúru poľnohospodárskej pôdy jednotlivých štátov tvorí orná pôda, 
trvale kultúry a trvalé trávnaté porasty. Orná pôda zaberá v Európskej únii 
108 564 000 ha. Na jeden štát tak pripadá v priemere 4 020 889 ha ornej pôdy. 
Slovensko sa rozlohou ornej pôdy nachádza pod európskym priemerom, keďže má 
len 1 425 896 ha. V rámci štátov EÚ sa nachádza na 17. mieste. Najviac ornej pôdy 
je, rovnako ako v prípade poľnohospodárskej pôdy, vo Francúzsku, kde sa 
nachádza 18 433 000 ha. V rámci štátov EÚ má orná pôda veľkú výmeru aj 
v Španielsku (12 700 000 ha), v Poľsku (12 502 000 ha) a v Nemecku (11 877 000 
ha). Vzhľadom na malú celkovú výmeru štátu je malá výmera ornej pôdy na Malte 
(8 000 ha), v Luxembursku (61 000 ha) a na Cypre (115 000 ha).  

Z hľadiska vnútornej štruktúry poľnohospodárskej pôdy je podiel ornej 
pôdy EÚ na celkovej poľnohospodárskej pôde EÚ 57,08 %, pričom európsky 
priemer je 60,54 %. Na Slovensku predstavuje orná pôda 58,71 % z celkovej 
poľnohospodárskej pôdy štátu. Najvyšší podiel ornej pôdy v rámci vnútornej 
štruktúry poľnohospodárskej pôdy je v štátoch severnej Európy, a to vo Fínsku 
(98,17 %), v Dánsku (86,59 %), vo Švédsku (84,28 %). Naopak najnižší podiel má 
orná pôda vo vnútornej štruktúre poľnohospodárskej pôdy Írska (24,79 %), Grécka 
(30,77 %) a Portugalska (30,98 %) (tab. 1, graf. 2).  
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Mapa č. 1: Podiel poľnohospodárskej pôdy štátov EÚ na celkovej výmere 
poľnohospodárskej pôdy v EÚ (r. 2009) 
 
Map 1: Parts of agricultural land of states of EU from total agricultural land in the 
states of EU (in 2009) 

 
Zdroj: http://www.faostat.eu/ 
 
Graf č. 2: Podiel ornej pôdy z poľnohospodárskej pôdy v štátoch EÚ v roku 2007 
 

Graph 2: Part of arable farmland in the states of EU in 2007 
 

Zdroj: http://www.faostat.eu/ 
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Tab. č. 1: Štruktúra poľnohospodárskej pôdy štátov EÚ-27 v roku 2009 
 

Table 1: Structure of agricultural land in the states of EU-27 in 2009 
 

Štát/kategória 
Poľnoh. 

pôda  
(v %) 

podiel p. p. 
štátu z 

celkovej p.p. 
EÚ (v %) 

orná pôda 
(v %) 

podiel o .p. 
štátu z celkovej 

o.p. EÚ 
(v %) 

trvalé 
trávne 
porasty 
(v %) 

podiel t .t. p. 
štátu z 

celkovej 
výmery t .t. p. 

EÚ (v %) 

trvalé 
kultúry 
(v %) 

podiel t. k. 
štátu z 

celkovej 
výmery t. k. 
EÚ (v %) 

Belgicko 44,87 0,72 61,31 0,77 37,01 0,73 1,68 0,19 

Bulharsko  46,09 2,68 60,32 2,84 35,87 2,64 3,81 1,59 

Cyprus 16,97 0,08 73,25 0,11 0,64 0,00 26,11 0,33 

Česko 53,87 2,23 71,36 2,79 23,02 1,41 5,62 1,95 

Dánsko 61,81 1,40 86,59 2,12 13,14 0,50 0,26 0,05 

Estónsko 18,21 0,43 72,66 0,55 26,25 0,31 1,09 0,07 

Fínsko  6,78 1,21 98,17 2,20 1,48 0,05 0,35 0,06 

Francúzsko 53,57 15,46 62,66 16,97 33,65 14,25 3,69 8,87 

Grécko 62,75 4,35 30,77 2,34 55,56 6,62 13,67 9,26 

Holandsko 46,09 1,01 55,33 0,98 42,89 1,18 1,78 0,27 

Írsko 60,84 2,25 24,79 0,97 75,14 4,62 0,07 0,02 

Litva 41,27 3,10 68,09 1,69 30,79 1,19 1,11 0,24 

Lotyšsko 28,47 1,40 64,61 1,09 34,86 0,92 0,54 0,08 

Luxembursko 50,58 0,07 46,56 0,06 51,91 0,09 1,52 0,02 

Malta 29,06 0,00 86,02 0,01 0,00 0,00 13,98 0,01 

Maďarsko 62,42 3,05 79,08 4,22 17,51 1,46 3,41 1,62 

Nemecko 47,46 8,80 70,07 10,94 28,76 7,02 1,17 1,62 

Poľsko 51,74 8,40 77,28 11,51 20,22 4,71 2,49 3,30 

Portugalsko 38,37 1,70 30,98 0,99 52,17 2,62 16,85 4,81 

Rakúsko 38,63 1,60 42,65 1,27 55,25 2,57 2,09 0,55 

Rumunsko 56,82 7,12 63,14 7,87 33,46 6,53 3,39 3,76 

Slovensko 49,53 1,27 58,71 1,31 36,27 1,26 5,03 0,99 

Slovinsko 24,67 0,00 35,41 0,16 59,41 0,43 5,21 0,21 

Spojené 
kráľovstvo 72,44 9,10 34,48 5,60 65,26 16,58 0,26 0,37 

Španielsko 56,71 15,06 44,31 11,69 38,73 15,99 16,96 39,80 

Švédsko  6,96 1,50 84,28 2,43 15,56 0,70 0,16 0,04 

Taliansko 46,09 7,20 51,63 6,61 30,14 6,10 18,22 20,69 

Spolu EÚ  43,94  100,00   
57,08  100,00 34,50  100,00  6,43  100,00 

Priemer EÚ 43,45  3,75   60,54  3,71  33,89  3,72  5,57  3,08  

Zdroj: http://www.faostat.eu/ 
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Podiel ornej pôdy na Slovensku vzhľadom k celkovej ornej pôde EÚ 
predstavuje 1,31 %, čo znamená, že v rámci mapy 2, vyjadrujúcej podiel ornej 
pôdy každého štátu na celkovej  výmere ornej pôdy EÚ, sa Slovensko nachádza 
v intervale od 0,56 do 1,69 %, pričom európsky priemer predstavuje 3,71 %. 
Najnižší podiel ornej pôdy je na Malte, kde orná pôda predstavuje len 
zanedbateľnú časť z celkovej ornej pôdy EÚ. Spolu s Maltou je do intervalu 
vyjadrujúceho podiel do 0,55 % zaradené aj Luxembursko (0,06 %), Cyprus 
(0,11 %), Slovinsko (0,16 %) a Estónsko (0,55 %). Vyšší podiel ornej pôdy 
vykazujú štáty, ktorých podiel sa pohybuje v intervale od 0,56 do 1,69 %. Do 
uvedeného intervalu patria štáty Belgicko (0,77 %), Holandsko (0,98 %), Írsko 
(0,97 %), Litva (1,69), Lotyšsko (1,09), Rakúsko (1,27 %) a  Portugalsko (0,99 %). 
V intervale od 1,70 do 4,22 % sa nachádzajú štáty s už relatívne vyšším podielom 
ornej pôdy. Z mapy 2 vyplýva, že ide o štáty  Švédsko (2,43 %), Fínsko (2,20 %), 
Dánsko (2,12 %), Česko (2,79 %), Maďarsko (4,22 %), Bulharsko (2,84 %) 
a Grécko (2,34 %), (tab. 1).  

 
Mapa  č. 2: Podiel ornej pôdy štátov EÚ na celkovej ornej pôde EÚ (r. 2009) 
 
Map 2: Part of arable land of the states of EU from total arable land in the states of 
EU (in 2009) 

 
Zdroj: http://www.faostat.eu/ 



Geoinformation                                                                                                 7/2011 

 
61

V porovnaní s ostatnými štátmi Európskej únie, pomerne vysoký podiel 
ornej pôdy na celkovej ornej pôde EÚ, majú štáty nachádzajúce sa v intervale 
od 4,23 do 7,87 %. Sú to Spojené kráľovstvo (5,60 %), Taliansko (6,61 %) a 
Rumunsko (7,87 %). Štáty vykazujúce najvyšší podiel ornej pôdy na celkovej ornej 
pôde EÚ (viac ako 7,88 %) vytvárajú súvislý pás tiahnuci sa od Španielska 
(11,69 %), cez Francúzsko(16,97 %), Nemecko (10,94 %) až po Poľsko (11,51 %), 
(mapa 2). 

Trvalé trávne porasty sa v Európskej únii rozprestierajú na ploche 
69 418 000 ha poľnohospodárskej pôdy. V priemere na jeden štát pripadá 
2 571 037 ha trvalých trávnych porastov. Situácia na Slovensku je aj v tomto 
prípade vzhľadom k európskemu priemeru podpriemerná, keďže na Slovensku sa 
vyskytuje len 880 920 ha trvalých trávnatých porastov. V rámci štátov EÚ je 
Slovensko na 15. mieste. V podstate pre poľnohospodársku výrobu a najmä pre 
rastlinnú výrobu je vhodnejší vyšší podiel ornej pôdy ako podiel trvalých trávnych 
porastov. Najväčší výskyt trvalých trávnych porastov je v Spojenom kráľovstve, 
kde je ich výmera 11 516 000 ha. Veľká výmera trvalých trávnych porastov je aj 
v Španielsku (11 100 000 ha) a vo Francúzsku (9 899 000 ha). Najmenej trvalých 
trávnych porastov, ak neberieme do úvahy Maltu, kde sa vôbec nevyskytujú, je na 
Cypre, kde ich výmera predstavuje len 1 000 ha. Vzhľadom na ostatné štáty EÚ 
majú malú výmeru aj vo Fínsku (34 000 ha) a v Luxembursku (68 000 ha). Trvalé 
trávne porasty predstavujú 34,50 % vo vnútornej štruktúre poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu EÚ, pričom európsky priemer je 33,89 %. Na Slovensku majú vyšší 
podiel, zaberajú 36,27 % z celkovej poľnohospodárskej pôdy štátu. Najvyšší podiel 
predstavujú vo vnútornej štruktúre poľnohospodárskej pôdy Írska (75,14 %), 
Spojeného kráľovstva (65,26 %) a Slovinska (59,41 %). Na Malte (0,00 %), na 
Cypre (0,64 %) a vo Fínsku (1,48 %) majú trvalé trávne porasty najmenší podiel zo 
všetkých štátov EÚ (graf 3). 
 
Graf č. 3: Podiel trvalých trávnych porastov v jednotlivých štátoch EÚ-27 v roku 
2009 
Graph 3: Part of permanent grassland  in the states of EU-27 in 2009 

 
Zdroj: http://www.faostat.eu/ 
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Na Slovensku predstavujú trvalé trávne porasty 1,26 % na celkovej výmere 
trvalých trávnych porastov EÚ, čo je v porovnaní s európskym priemerom 
(3,72 %) nízky podiel. Podľa podielu trvalých trávnych porastov jednotlivých 
štátov EÚ z celkovej výmery trvalých trávnych porastov Európskej únie, je 
Slovensko zaradené do druhého intervalu vyjadrujúceho podiel od 0,51 do 1,46 %. 
Najmenší podiel z celkovej výmery EÚ majú trvalé trávne porasty na Malte a na 
Cypre, kde predstavujú zanedbateľný podiel. Podobne nízky podiel je aj 
v niektorých štátoch severnej Európy, a to vo Fínsku (0,05 %), v Estónsku 
(0,31 %) a v Dánsku (0,50 %), kde je vysoký podiel ornej pôdy. Minimálny podiel 
trvalých trávnych porastov je i v Luxembursku (0,09 %) a Slovinsku (0,43 %) 
(mapa 3).  

 
Mapa č. 3: Podiel trvalých trávnych porastov štátov EÚ na celkovej výmere 
trvalých trávnych porastov EÚ-27 (r. 2009) 
 
Map 3: Part of permanent grassland of the states of EU from total area of 
permanent grassland in the states of EU-27 (2009) 

 
Zdroj: http://www.faostat.eu/ 

 
Najviac štátov sa nachádza v intervale od 0,51 do 1,46 %. Zo štátov 

severnej Európy do tohto intervalu patrí Švédsko (0,70 %), Lotyšsko (0,92 %) a 
Litva (1,19 %). Podiel trvalých trávnych porastov, patriaci do daného intervalu 
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majú aj niektoré štáty Beneluxu, a to Belgicko (0,73 %) a Holandsko (1,18 %). 
Spomedzi štátov strednej Európy sem možno zaradiť Česko (1,41 %) a Maďarsko 
(1,46 %). S podielom trvalých trávnych porastov na celkovej výmere trvalých 
trávnych porastov Európskej únie sa v intervale od 1,47 do 2,64 % vyskytuje 
Rakúsko (2,57 %), Portugalsko (2,62 %) a  Bulharsko (2,64 %). Do  intervalu od 
2,65 do 7,02 % sa zaraďujú štáty Írsko (4,62 %),  Nemecko (7,02 %), Poľsko (4,71 
%), Taliansko (6,10 %), Grécko (6,62 %) a Rumunsko (6,53 %). Juhozápadná 
Európa predstavuje časť Európskej únie, kde majú trvalé trávne porasty najväčší 
podiel na celkovej výmere trvalých trávnych porastov v EÚ (nad 7,03 %). Na 
treťom mieste je Francúzsko (14,25 %), na druhom je Španielsko (15,99 %) 
a najvyšší podiel trvalých trávnych porastov zo všetkých štátov Európskej únie má 
Spojené kráľovstvo (16,58 %) (tab. 1, mapa 3). 

Poslednou formou poľnohospodárskej pôdy sú trvalé kultúry. Ich celková 
rozloha v Európskej únii je 12 230 300 ha. Z trvalých kultúr pripadá v priemere na 
jeden štát 452 975 ha. Rozloha trvalých kultúr na Slovensku je 122 083 ha, čo je 
mierne pod európskym priemerom, takže sa Slovensko nachádza na 12. mieste 
spomedzi 27 štátov EÚ. Najviac trvalých kultúr je v Španielsku s rozlohou 
4 860 000 ha. Po Španielsku je najväčšia výmera trvalých kultúr v Taliansku 
(2 531 000 ha) a v Grécku (1 132 000 ha). Naopak, najmenšia rozloha trvalých 
kultúr je na Malte, kde sa rozprestierajú na 1 300 ha poľnohospodárskej pôdy. 
V Luxembursku sa nachádzajú na 2 000 ha poľnohospodárskej pôdy, čo je druhá 
najmenšia výmera v rámci EÚ.  

Trvalé kultúry predstavujú vo všetkých štátoch EÚ najmenšie podiely 
v rámci štruktúry poľnohospodárskeho pôdneho fondu štátu. Celkovo v EÚ 
predstavujú 6,43 % z celej poľnohospodárskej pôdy EÚ. Na Slovensku je ich 
podiel 5,03 %, pričom priemer EÚ je 5,57 % (graf 4). 
 
Graf č. 4: Podiel trvalých kultúr v štátoch EÚ-27 v roku 2009 
 
Graph  4: Part of permanent crops in the states of EU-27 in 2009 

 
Zdroj: http://www.faostat.eu/ 
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Na Cypre majú trvalé kultúry najväčší podiel, predstavujú až 26,11 %. 
Relatívne vysoký podiel majú aj v Taliansku (18,22 %), v Španielsku (16,96 %) 
a v Portugalsku (16,85 %), teda väčšinou v štátoch južnej Európy. Najnižšie 
podiely trvalých kultúr možno nájsť v Írsku (0,07 %), vo Švédsku (0,16 %), 
v Dánsku (0,26 %), vo Fínsku (0,35 %), teda prevažne v severnej Európe  

Z mapy 4, znázorňujúcej podiel trvalých kultúr na celkovej výmere trvalých 
kultúr v Európskej únii vyplýva, že vo väčšine štátov EÚ je nízky podiel trvalých 
kultúr. Priemerný podiel EÚ-27 je 3,08 %. Na Slovensku predstavuje podiel 
trvalých kultúr z ich celkovej výmery v Európskej únii len 0,99 %, na základe čoho 
sa Slovensko nachádza medzi štátmi v treťom intervale.  

 
Mapa č. 4: Podiel trvalých kultúr štátov EÚ na celkovej výmere trvalých kultúr 
v EÚ (r. 2009) 
 
Map 4: Part of permanent crops of the states of EU from total area of permanent 
crops in the states of EU (in 2009) 
 

 
 
Zdroj: http://www.faostat.eu/ 

 
Najnižší podiel trvalých kultúr (menej ako 0,08 %) má Malta (0,01 %). 

Okrem Malty sa v prvom intervale nachádza  takmer  celá  severná  Európa,  a  to 
Švédsko (0,04 %), Dánsko (0,05 %), Fínsko (0,06 %), Estónsko (0,07 %) a tiež 
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Litva (0,08 %). Veľmi nízky podiel trvalých kultúr na celkovej výmere trvalých 
kultúr EÚ majú aj niektoré štáty západnej Európy - Luxembursko (0,02 %) a Írsko 
(0,02 %). Druhý interval predstavujúci podiel trvalých kultúr od 0,09 do 0,55 % 
zahŕňa štáty: Belgicko (0,19 %), Holandsko (0,27 %), Spojené kráľovstvo 
(0,37 %), Rakúsko (0,55 %) a Slovinsko (0,21 %). Štáty s podielom trvalých kultúr 
v intervale od 0,56 do 4,81 % sa rozprestierajú prevažne v centrálnej až  
juhovýchodnej  Európe.  Do uvedeného intervalu patrí Nemecko (1,62 %), Česko 
(1,95) a Poľsko (3,30 %), Maďarsko (1,62 %), Rumunsko (3,76 %),  Bulharsko 
(1,59 %) a  Portugalsko (4,81 %). V porovnaní s predchádzajúcimi štátmi 
Európskej únie, pomerne vyšší podiel trvalých kultúr na celkovej výmere trvalých 
kultúr EÚ je v štátoch rozprestierajúcich sa prevažne v južnej Európe. Tu sa 
nachádzajú štáty s podielom trvalých kultúr v intervale od 4,82 až 20,69 %. Patrí 
sem Francúzsko (8,87 %), Grécko (9,26 %) a Taliansko (20,69 %). Španielsko 
predstavuje najväčší podiel trvalých kultúr z celkovej výmery trvalých kultúr 
v Európskej únii, a to 39,80 %. V porovnaní s ostatnými štátmi Európskej únie je 
podiel trvalých kultúr Španielska oveľa väčší, čo vysvetľuje fakt, že v poslednom 
intervale (podiel nad  20,70 %) sa nachádza len Španielsko (tab. 1, mapa 4). 

 
Ekologicky obhospodarovaná poľnohospodárska pôda   

 
Každá vyspelá krajina sa snaží riešiť svoj potravinový program cez čisté 

poľnohospodárstvo, bez používania intenzifikačných faktorov. Takémuto 
poľnohospodárstvu sa hovorí nekonvenčné, alternatívne, ekologické. Každoročne 
dochádza k postupnému nárastu pôdy ekologicky využívanej v jednotlivých 
štátoch EÚ, čo sa prejavuje na pozitívnom náraste ekologickej pôdy v celej EÚ-27. 
Tento rast výmery ekologicky využívanej pôdy je značne ovplyvnený mierou 
vyspelosti poľnohospodárstva jednotlivých štátov hlavne čo sa týka financovania 
a podpory projektov pre rozvoj ekologického využitia pôdy krajiny. Štáty patriace 
do Európskej únie musia spĺňať určité normy, ktoré si členstvo  v  Únii vyžaduje 
práve i v tomto odvetví, pretože EÚ má za cieľ podporovať ekologické 
poľnohospodárstvo vo svojich členských štátoch v dôsledku všeobecnej ochrany 
prírody. 

V roku 2009 výmera ekologicky obhospodarovanej plochy v EÚ-27 
predstavovala výmeru 8 346 372 ha, čo predstavuje 4,39 % z celkovej 
poľnohospodárskej pôdy Európskej únie. Na jeden štát EÚ tak vychádza 
v priemere 309 124 ha ekologicky obrábanej pôdy. Na Slovensku sa ekologickým 
spôsobom obrába 145 490 ha, čím je Slovensko na 16. mieste v rámci štátov EÚ. 
Najväčší podiel ekologicky obhospodarovaných plôch bol zaznamenaný v Rakúsku 
(18,50 %), Švédsku (12,56 %) Taliansku (8,68 %). Výrazne podiely sú aj v štátoch 
novopričlenených do EÚ napr. Estónsko  (10,49 %), Česko (9,38 %), Litva 
(9,03 %) a Slovensko (7,51 %), (tab. 2).  Najnižší podiel vykazujú štáty Malta 
(0,25 %), Bulharsko (0,40 %), Írsko (1,16 %) a Rumunsko (1,22 %), (graf 5).  
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Graf č. 5: Podiel ekologicky obrábanej pôdy v štátoch EÚ-27 v roku 2009 (v %) 
 
Graph  5: Part of organic farmland in the states of EU-27 in 2009 (in %) 
 

 
Zdroj: www.organic-world.net. 

 
V prípade analýzy podielu ekologicky obhospodarovanej pôdy každého 

štátu na celkovej ekologicky využívanej pôde štátov EÚ-27 môžeme pozorovať 
nasledovné rozdiely (tab. 2). V roku 2009 najvyšší podiel dosahovalo Španielsko 
(15,94 %), Taliansko (13,26 %),  Nemecko (11,35 %),  Spojené kráľovstvo 
(8,65 %), Francúzsko (8,12 %). Slovensko na celkovej ekologicky 
obhospodarovanej pôde EÚ-27 8 346 372 ha má podiel iba 1,74 % a Česko 4,77 %. 
Viaceré štáty dosahujú podiel pod 1 % - Belgicko, Bulharsko, Cyprus, 
Luxembursko, Írsko, Holandsko, Malta a Slovinsko. 
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Tab. č. 2: Ekologicky obhospodarovaná pôda v štátoch EÚ-27 v roku 2009 
 
Table 2: Organically farmed land in the states of EU-27 in 2009 
 

ekologicky obhospodarovaná pôda (v ha) 
krajina 

abs. podiel z EÚ (v %) 
Rakúsko 518 757 6,22 
Belgicko 41 459 0,50 
Bulharsko 12 320 0,15 
Cyprus 3 816 0,05 
Česko 398 407 4,77 
Dánsko 156 433 1,87 
Estónsko 95 167 1,14 
Fínsko 166 171 1,99 
Francúzsko 677 513 8,12 
Nemecko 947 115 11,35 
Grécko 326 252 3,91 
Maďarsko 140 292 1,68 
Írsko 47 864 0,57 
Taliansko 1 106 684 13,26 
Litva 160 175 1,92 
Lotyšsko 129 055 1,55 
Luxembursko 3 614 0,04 
Malta 26 0,00 
Holandsko 51 911 0,62 
Poľsko 367 062 4,40 
Portugalsko 209 090 2,51 
Rumunsko 168 288 2,02 
Slovensko 145 490 1,74 
Slovinsko 29 388 0,35 
Španielsko 1 330 774 15,94 
Švédsko 391 524 4,69 
Spojené kráľovstvo 721 726 8,65 
Spolu 8 346 372  100,00 

 

Zdroj: www.organic-world.net. 
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Záver 
 
Z hľadiska štruktúry pôdneho fondu štátov EÚ-27 najvyšší podiel pripadá 

na poľnohospodársku pôdu - 43,94 %, na druhom mieste je lesná pôda, ktorá 
predstavuje 36,25 %, po nej nasleduje zastavaná plocha s podielom 16,38 %. 
Rozloha Slovenska predstavuje z celkovej rozlohy pôdneho fondu Európskej únie 
len 1,13 %, to znamená, že Slovensko z hľadiska rozlohy patrí medzi menšie štáty 
EÚ. Pomerne malá rozloha je jednou z dôležitých činiteľov vplývajúcich na 
pozíciu Slovenska v rámci štátov EÚ aj v oblasti poľnohospodárstva. V rámci 
štruktúry a využívania pôdneho fondu Slovensko má v porovnaní s ostatnými 
štátmi EÚ podpriemerné hodnoty vo všetkých sledovaných ukazovateľoch, 
napríklad výmera poľnohospodárskej pôdy Slovenska je až 18. najvyššia spomedzi 
štátov EÚ a jej podiel na celkovej poľnohospodárskej pôde EÚ predstavuje len 
1,27 %. Podobná situácia je aj v prípade výmery a podielu ornej pôdy, trvalých 
trávnych porastov a trvalých kultúr. Vo výmere ornej pôdy Slovensko má 
17. miesto v rámci ostatných štátov EÚ a jej podiel na celkovej ornej EÚ dosahuje 
hodnotu 1,31 %. Aj výmerou ekologicky obrábanej pôdy (145 490 ha) je 
Slovensko pod priemernou hodnotou výmery ekologicky obrábanej pôdy štátov 
EÚ-27 a nachádza sa na 16. mieste vzhľadom na štáty EÚ. Podiel ekologicky 
obrábanej pôdy na Slovensku predstavuje 1,74 % z celkovej ekologicky obrábanej 
pôdy EÚ. Podiel ekologicky obrábanej pôdy v EÚ z celkovej poľnohospodárskej 
pôdy EÚ predstavuje hodnotu 4,39 %.  
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STRUCTURE AND UTILIZATION LANDFUND EU-27 
 

Summary 
 

In terms of the structure of land fund of the states of EU-27 is the highest 
proportion of agricultural land - 43.94%, second place is forest land, which is 
36.25% and built-up area - 16.38%. The area of Slovakia has of the total area of 
land fund of the states of the European Union only 1.13%, this means that the area 
of Slovakia is one of the smaller from the states of EU. The relatively small size is 
one of the important factors influencing on the position of Slovakia within the 
states of EU in the agricultural sector. In terms of the structure and use of land 
resources Slovakia in comparison with other states of EU below average values of 
all indicators, e. g. agricultural land of Slovakia is 18 and it is the highest from the 
states of EU and its part of total agricultural land is only 1.27% from the states of 
EU. A similar situation is on the area of arable land, permanent grassland and 
permanent crops. In area of arable land has Slovakia 17th place of the states of EU 
and its part of total arable land  is 1.31%. Organically cultivated land (145,490 ha) 
is Slovakia below the average value of organically cultivated land area of the states 
of EU-27, too and is it on 16th place. The part of organic farmland in Slovakia 
represents 1.74% of total organically cultivated land of the states of EU. The part 
of organic farmland in the states of EU from total agricultural land value is 4.39%.  
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MOŽNOSTI VYUČOVANIA ENVIRONMENTÁLNEJ GEOGRAFIE 
PROSTREDNÍCTVOM ENVIRONMENTÁLNYCH POKUSOVA CVIČENÍ 
 

Júlia Pocisková, Daša Oremusová, Hilda Kramáreková 
 

Abstract  
 

Environmental Geography is an interdisciplinary science – it interprets the 
spatial dimensions of environmental problems (pollution, degradation and 
depletion) and spatial aspects of conservation and protection of the environment 
(Bouwer, 1985).  

The central points in the article are recommendations how to develop 
environmental experiments and exercises, which will allow the students to guide 
their learning process in Environmental Geography. The recommendations for the 
environmental experiments and practice can be used as a complementary material 
for the particular themes in course books of Geography focusing on environmental 
issues. Their practical application would enhance the formation of a person with 
solid ground knowledge, which would allow a more efficient handling of questions 
and hopefully correct decisions with regards to the conservation and protection of 
the environment. 

 
Keywords: environment, environmental education, environmental geography, 
environmental issues  

 
Úvod  

 
Potreba výchovy k ochrane prírody a životného prostredia vôbec patrí 

medzi prioritné a prvoradé oblasti výchovného procesu. Ako prvé sa vo výchove 
uplatňovali motívy estetické, mravné a vlastenecké. Významné postavenie vo 
výchove má dnes motív ekologický a hlavne environmentálny, ktorý je sústredený 
na pochopenie vzťahov v prírode ako aj vzťahov človeka k prírode. Ako každá 
výchova, aj táto by mala zahŕňať profesionálnu školskú, rodinnú a ostatnú 
mimoškolskú i osvetovú výchovu (Pagáč, 2008).  

Podstatnou mierou sa na environmentálnej výchove zúčastňuje aj geografia. 
Ako predmet spolu s osvojením si vedomostí a zručností má aj spoločenský 
význam, ktorý spočíva v uvedomovaní si a chápaní existujúcich a hroziacich 
problémov vyplývajúcich z aktivít človeka a ich vplyvu na prírodné prostredie i na 
spoločnosť, a tým vedie k zvýšeniu environmentálneho vedomia obyvateľstva 
(Nogová, 1997). 

Príspevok je zameraný na ukážku zo súboru návodov pre environmentálne 
pokusy a cvičenia, ktoré môžu poslúžiť ako doplňujúca literatúra k jednotlivým 
témam v učebniciach geografie s environmentálnou problematikou.  
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Materiál a metódy 
            
Spracovanie problematiky si vyžadovalo aplikáciu viacerých materiálov  

a metód. Pri charakteristike environmentálnej geografie, ktorou sa zaoberal  
vo svojom článku Bouwer (1985), kde píše o vzťahoch medzi človekom a jeho 
prirodzeným prostredím, sme využili metódu vysvetľujúceho opisu.  
V publikáciách od Pagáča (2008) a Nogovej (1997) sú spracované problematiky 
týkajúce sa ochrany prírody a životného prostredia, aj to, ako človek svojimi 
aktivitami ovplyvňuje prírodné prostredie. Autori Mičian a Zatkalík (1986) sa vo 
svojej publikácii taktiež zaoberali vplyvom spoločnosti na životné prostredie. 
V ukážke zo súboru návodov pre environmentálne pokusy a cvičenia sme využili 
systémovú metódu, o čom hovorí aj jej samotná štruktúra s logickou 
nadväznosťou, ako aj metódu vysvetľujúceho opisu, vďaka ktorej sme vysvetlili 
hlavné a dôležité skutočnosti týkajúce sa recyklácie, ktorou sa vo svojich 
publikáciách zaoberali Činčura a i. (2004) a Varleyová s Milesovou (2004). 

 
Základné pojmy 

 
K základnému pojmovému aparátu vypranej problematiky patrí 

jednoznačne geografia a environmentalistika a z nich vychádzajúca 
environmentálna geografia. Definíciu geografie najvýstižnejšie podávajú Mičian 
a Zatkalík (1986), podľa ktorých je objektom geografie krajinná sféra, resp. 
geografická sféra Zeme, ktorá predstavuje zložitý hybridný časovo-priestorový, 
látkovo-energetický a informačný systém, ktorý sa skladá: z vrchnej časti litosféry, 
resp. vrchnej časti zemskej kôry spolu s reliéfom povrchu pevného zemského 
telesa, zo spodnej časti atmosféry,  z hydrosféry, z pedosféry, z biosféry, zo 
socioekonomickej sféry, t. j. z ľudskej spoločnosti a z produktov jej aktivity 
v priestorových štruktúrach, ako aj zo vzájomných vzťahov medzi všetkými 
vymenovanými sférami. Predmetom vedy sú teda zákonitosti stavby, vývoja 
a fungovania jej objektu. 

Environmentalistika je spoločenské odvetvie (sféra, ktorá sa zaoberá 
životným prostredím) uvedomelej starostlivosti o životné prostredie. Predstavuje 
súhrn zámerov, predpisov, rôznych opatrení a ľudských aktivít vychádzajúcich 
z filozofie environmentalizmu a z vedeckých poznatkov, podporujúcich rozvoj 
a uplatnenie environmentálne vhodných techník a technológií, ekonomických 
a sociálnych postupov, územných plánov a výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Environmentalistika podporuje, ale aj využíva rozumnú taktiku zasahovania do 
životného prostredia človeka a ostatných organizmov (Výkladový slovník termínov 
z trvalej udržateľnosti, 2000).  

Na prieniku geografie a environmentalistiky sa nachádza environmentálna 
geografia, ktorá podľa Bouwera (1985) zahŕňa geografické štúdium 
environmentálnych problémov (environmentálnej geografie) vytvárajúc 
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kombinácie a syntézy medzi priestorovým prístupom a prístupom človek – krajina. 
Environmentálna geografia teda objasňuje priestorové dimenzie 
environmentálnych problémov, ako sú: znečistenie, degradácia a vyčerpanie 
a priestorové aspekty tvorby a ochrany životného prostredia. Sústredenosť 
geografie prostredníctvom environmentálnej geografie na problémy životného 
prostredia je pri tom podmienené aj tým, že geografia ako vedná disciplína patrí 
medzi najlepšie vyzbrojené vedy, lebo sa „odjakživa“ koncentrovala na štúdium 
interakcie prírodné prostredie – spoločnosť. Zároveň je to veda stojaca na rozhraní 
prírodných, spoločných a technických vied a má teda pri riešení problémov 
životného prostredia tradične najširší záber a navyše tieto problémy vidí v ich 
konkrétnej komplexnej a zároveň špecifickej (krajinnej) realite (Mičian - Zatkalík, 
1986).  

 
Vyučovanie environmentálnej geografie s využitím environmentálnych 
pokusov a cvičení 

 
Metóda environmentálnych pokusov a cvičení má významné postavenie 

v systéme didaktických geografických metód. Podľa Turkotu (1980) slúži 
geografický experiment na pozorovanie geografických javov, vyvolaných umelo, 
pomocou rôznych pomôcok, ale najčastejšie prístrojov. Prebieha v učebni alebo 
v laboratóriu. Pri pokusoch sa javy a deje znázorňujú sprostredkovane a bližšie sa 
vysvetľujú pomocou rôznych aparatúr a zariadení. Pre mladších žiakov sú vhodné 
jednoduchšie pokusy, ktoré možno vykonať s minimálnym vybavením v krátkom 
časovom intervale. Žiaci môžu uskutočniť veľa geografických experimentov i vo 
svojom voľnom čase podľa pokynov učiteľa. V súlade s Čižmárovou (2008) sú 
výskumné metódy dôležitými v novej predstave školy budúcnosti, kde sa žiak 
objavuje v novej úlohe - v úlohe bádateľa, prieskumníka, osobnosti s vlastným 
názorom, ktorý nemusí vždy korešpondovať s obsahom kurikula, no zakladá sa na 
vlastnej individuálnej skúsenosti žiaka a na momentálnom stupni jeho poznania. 

Vo vyučovaní geografie je experimentálne vyučovanie predovšetkým 
príkladom realizácie medzipredmetových vzťahov s fyzikou, chémiou  
a biológiou, často s vyústením práve do oblasti environmentalistiky 
(Rampašeková, Kramáreková, 2011). 

Vypracovaný súbor environmentálnych pokusov a cvičení ponúka 14 
návodov pre environmentálne pokusy a cvičenia bez zvláštnych nárokov na 
materiál a priestor. Pokusy a cvičenia sú určené pre demonštráciu v učebniach, 
štyri z nich je však možné demonštrovať v laboratóriu a tri vonku (napr. v okolí 
školy). Súbor návodov je určený pre pedagógov ako pomôcka na doplnenie učiva, 
ako pomôcka pre kreatívne vyučovanie a zároveň ako pomôcka pre formovanie 
osobnosti žiaka cez utváranie správnych postojov a názorov na problematiku 
životného prostredia. Môžu teda pomôcť k environmentálnej výchove 
a vzdelávaniu žiakov na školách.  
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Zostavené pokusy a cvičenia možno efektívne využiť predovšetkým pri 
výučbe geografie ako aj iných predmetov na základných aj stredných školách, 
napr. ako úvodnú motivačnú činnosť, pri ktorej si žiaci sami zistia alebo overia 
vyučované skutočnosti, ktoré potom učiteľ vysvetlí. Alebo ich možno využiť ako 
praktické cvičenie po ukončení tematického celku, ako aj materiál v rámci 
geografických aj iných krúžkov, ktoré sú organizované mimo školského 
vyučovania.  

Príslušný súbor návodov ponúka myšlienky, ktorých využitím možno 
vyučovanie geografie na základných aj stredných školách zefektívniť – priama 
aktívna skúsenosť je najlepší spôsob, ako sa niečomu naučiť. Všetky úlohy 
a aktivity sú vybrané tak, aby ich zvládol aj začiatočník.  

Súbor návodov má jednotnú štruktúru. Začína základnou charakteristikou 
daného environmentálneho problému, ktorá poslúži pedagógovi ako študijný 
materiál, a teda pedagóg nebude potrebovať zháňať a študovať ďalšiu literatúru, čo 
mu ušetrí čas. Nasledujú pomôcky, ktoré sú potrebné pre realizáciu pokusu resp. 
cvičenia, ďalej postup, ktorý je uvedený v bodoch s logickou nadväznosťou. Ďalšiu 
časť tvoria výsledky, ku ktorým má žiak dospieť. Ďalej sú to základné údaje 
a doplňujúce informácie, ktoré umožňujú lepšie pochopiť skúmanú tematiku. 
Otázky na zamyslenie ponúkajú žiakom racionálne uvažovať o danom probléme, 
hľadať spôsoby riešenia problému, ako aj cestu ich uskutočňovania. Nasledujú 
možné odpovede, ktoré sú však iba zlomkom riešenia danej problematiky. Je na 
žiakovi, aby sa snažil nájsť čo najväčšie množstvo odpovedí, ktoré ho budú 
podnecovať k ich realizácií. V závere sú uvedené pojmy k zapamätaniu a možnosti 
využitia týchto návodov v konkrétnych témach v učebniciach geografie. Súbor 
návodov je ukončený myšlienkou na dnešný deň, ktorá núti neustále uvažovať nad 
skúmanou problematikou.  

Aby vyučujúci zistil, či žiaci danej environmentálnej problematike 
pochopili, každý súbor návodu obsahuje aj pracovný list s otázkami a úlohami 
rôzneho charakteru, ako aj správne odpovede pre jednoduchšiu kontrolu. 

 
Príklad ukážky zo súboru návodov pre environmentálne pokusy a cvičenia 

 
Čo je to recyklácia? 

V prírode nijaký odpad neexistuje, pretože všetka hmota vytvorená 
organizmami sa rozloží a opätovne využije. Pre ľudský svet to však neplatí. Mnohé 
naše zdroje sú neobnoviteľné a nakoniec sa vyčerpajú. Aby vydržali dlhšie, ľudia 
potrebujú šetriť materiálom a čo najviac ho recyklovať, to znamená po použití 
vrátiť späť do výroby. Priemysel v tom môže zohrať dôležitú úlohu (Varleyová, 
Milesová, 2004). 

Každý z nás ročne vyprodukuje až trištvrte tony domáceho odpadu, 
a prispieva tak k zväčšovaniu hory odpadkov, ktorá sa len ťažko dá niekde 
umiestniť. Veľkú časť nášho odpadu však tvoria skryté zdroje, čiže druhotné 
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suroviny. Papier, sklo i kovy možno recyklovať a znova použiť vo výrobe, 
kuchynský odpad sa môže kompostovať a využiť na zúrodnenie pôdy. Papier 
možno recyklovať až 8-krát, potom sa vlákna zničia. Sklo sa dá recyklovať 
donekonečna, pretože sa nerozkladá. Takmer rovnako je možné recyklovať aj kov 
z plechoviek (Činčura a i., 2004). Výrobky, ktoré sa dajú recyklovať sú označené 
piktogramom (obr. 2). Podľa Varleyovej a Milesovej (2004) jednej z tovární na 
výrobu hliníkových plechoviek sa podarilo zvýšiť efektívnosť výroby, čím ušetrila 
energiu i materiál. Ako? Tak, že od roku 1955 kleslo množstvo energie potrebnej 
na výrobu 1 tony hliníka o 30 %, čo šetrí palivo. Plechovky sa dnes vyrábajú 
najmenej o 25 % tenšie, než v roku 1977, čím sa šetrí surovina. Hydroelektrárne sa 
používajú pri výrobe 61 % hliníka na svete. Hydroelektrárne sú o 57 % účinnejšie, 
než fosílne palivá. Dnes sa mnohé plechovky recyklujú. Recyklovaná plechovka 
potrebuje iba 5 % energie potrebnej na výrobu 1 plechovky z hliníkovej rudy. 
Výroba recyklovaných hliníkových plechoviek je o 60 % lacnejšia ako výroba 
sklenených fliaš a o 75 % lacnejšia ako výroba cínových plechoviek. Každý z nás 
môže šetriť materiálom a prispievať k jeho recyklácii. Opätovné používanie 
výrobkov, napríklad fliaš a vrecúšok z plastu, šetrí zdroje a znižuje množstvo 
odpadu. Ako aj kúpa recyklovaného toaletného papiera, recyklovaného zošita, 
hygienických vreckoviek, obrúskov atď. V súčasnosti je v SR do programu 
recyklácie zapojených veľa miest a dedín. Separovaný zber odpadov sa realizuje 
formou zberových kontajnerov, ktoré sú farebne odlíšené: modrá – papier, zelená – 
sklo, žltá – plast a čierna – kov. Podľa štatistického úradu EÚ Eurostat, dosahuje 
produkcia odpadov na Slovensku 322 kg odpadu na osobu (r. 2009). Jedna osoba 
pritom vyseparuje len 22 kg odpadu (rok 2009). Podľa štatistík sa na Slovensku 
separuje teda iba 20 % z celkovej produkcie odpadov. Väčšina odpadu na 
Slovensku (80 %) sa skládkuje, čo predstavuje 260 kg odpadu na osobu (r. 2009).  
 
Pokus 1 - recyklácia vody               
 
Pomôcky:  
• varná banka 
• zátka s otvorom 
• stojan s držiakom 
• kahan 
• sklenená trubička 
• kúsok látky                     
• blato 
• lístie 
• soľ 
• potravinárska farba 
• rukavice 
• mokrá handra                      
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Obr. č. 1: Aparatúra na recykláciu vody 
 
Figure 1: The water distillation system  

 
 
Postup:  
 
1. Prediskutujte potrebu zberu odpadových surovín a ich recykláciu. 
2. Ktoré materiály sa v prírode samy rozložia? 
3. Porozprávajte sa o možnostiach zberu a o recyklácii surovín. 
4. Do varnej banky dajte blato, lístie, soľ a sfarbenú vodu. 
5. Ohnutú trubičku prevlečte zátkou a uzatvorte banku (sklenenú trubičku mierne 

zahrejte nad kahanom a ohnite ju za stáleho otáčania, ruky si chráňte 
rukavicami). 

6. Obsah banky ohrejte kahanom alebo varičom. 
7. Mokrou handrou obaľte trubičku, aby sa vychádzajúce pary ochladzovali. 
8. Na konci trubičky kvapká čistá voda do odmerného valca (Obr. 1). 
9. Nechajte vymenovať ďalšie materiály, ktoré je možné recyklovať: papier, 

kovy, sklo. 
 
Výsledky:     
 
1. Recyklovaná bola voda. 
2. Získaná voda bola čistá. 
3. Žiaci sa naučia, že materiál je možné znova používať. 
 



Geoinformation                                                                                                 7/2011 

 
76

Pokus 2 - recyklácia papiera 
 
Pomôcky:  
 
• novinový papier 
• starý hliníkový vešiak 
• silonová ponožka 
• valček na maľovanie 
•kuchynské utierky (servítky)  
• mixér 
• voda 
• igelitová taška 
• lyžica 
•dekoračný materiál (lupienky z kvetov, škorica...) 
 
Postup:  
 
1. Starý novinový papier natrháme na malé kúsky a cez noc ich necháme 

namočené vo vode. 
2. Na druhý deň rozmočený papier rozmixujeme (ak nemáme k dispozícii mixér, 

noviny roztrháme na úplne malé kúsočky a dôkladne rozmiešame). 
3. Do vzniknutej kaše pridáme toľko vody, aby mala hustotu smotanového 

mlieka. 
4. Papierovú kašu si lyžicou prenesieme na naše vopred zhotovené sitko (na rám 

od hliníkového vešiaka navlečieme silonovú ponožku) a rukami ju 
rovnomerne rozotrieme, aby vytvorila tenkú vrstvu (môžeme do nej pridať 
kvetinové lupienky, listy, škoricu atď.). 

5. Na to položíme ústrižok z kuchynskej utierky a igelitovú tašku. 
6. Valčekom na stenu postupne prechádzame po igelitovej taške, čím novinový 

papier zbavujeme vody. 
7. Získaný recyklovaný papier necháme usušiť. 
 
Výsledky:     
 
1.    Jednoduchou recykláciou si žiaci vyrobia pozdravy alebo pohľadnice. 
 
Základné údaje a doplňujúce informácie: 
 
1. Veľa vecí, ktoré vyhadzujeme sú vyrobené z papiera, skla, kovu, gumy, 

umelej hmoty a látok, ktoré môže priemysel použiť ako surovinu alebo ako 
zdroj energie. Recyklácia si vyžaduje snahu a plánovanie. 
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2. I zdanlivo nepoužiteľný odpad je možné využiť, napr. na vyplnenie priehlbín 
vzniknutých dolovaním.  

3. Niektorý odpad je možné spáliť. Pokiaľ je spaľovanie dokonalé, vzniká voda 
a oxid uhličitý. Pri nedokonalom spaľovaní vzniká oxid uhoľnatý, sadze, 
oxidy síry a dusíka atď. 

4. Naše skládky sa rýchle zapĺňajú, väčšina miest ich má nedostatok. 
 
Otázky na zamyslenie:  
 
1. Máme sa zaoberať otázkami zberu surovín a recykláciou, alebo to nechať na 

starosť ďalším generáciám? 
2. Môžu sa niektoré pevné odpady v prírode rozložiť? 
3. Máme triediť odpad na použiteľný a nepoužiteľný? 
 
Možné odpovede:  
 
1. áno máme, pretože tým budeme pomáhať nielen sebe (ľudstvu), ale 

predovšetkým prírode, a tým pripravíme ďalšie generácie na takýto spôsob 
života 

2. áno, napr. biologický odpad a papier do niekoľkých rokov, ale sklo a niektoré 
umelé hmoty sa nerozložia 

3. áno, pretože to uľahčí jeho ďalšie spracovanie, alebo skládkovanie 
 
Pojmy k zapamätaniu:  
 
• recyklácia                                                
• zber 
• skládky 
 
Obr. č. 2: Piktogramy recyklácie 
 
Figure 2: Symbols of recyclation 
 

 
Využitie v témach: 
 
1. Geografia pre 4. ročník gymnázií, str. 63: Odpady a hospodárenie s odpadmi. 
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Myšlienka na dnešný deň: 
  
„Nič nie je horšie ako človek, ktorý dáva dobré rady, ale zlý príklad.“ 

 
Pracovný list: Čo je to recyklácia? 

 
1. Vysvetli pojem recyklácia. 
 
 
2. Čo všetko sa dá recyklovať (podčiarkni). 
    papier, sklo, kov, pračka, plechovky, palubné dosky, pneumatiky, chladnička 
 
3. Vyber, ktorý znak znázorňuje recykláciu. 
 

a.) b.) c.) 

 
  

4. Aké výrobky sa nájdu u vás v domácnosti, ktoré sú vyrobené z recyklovaného  
papiera? 

 
5. Z nasledovných pojmov tvor správne dvojice: 
 

A recyklovať 1 drevo 
B neobnoviteľné vyčerpateľné zdroje 2 po použití vrátiť späť do výroby 
C obnoviteľné vyčerpateľné zdroje 3 uhlie, ropa, zemný plyn 
D druhotné suroviny 4 papier, plasty 

 
Správne dvojice: A ........, B ........, C ........, D ........     
 
6. Nakresli výrobky, ktoré vzniknú recykláciou papiera. 
 
 
7. Kvalita recyklovanej suroviny v porovnaní s prvotnou surovinou je (správnu  

odpoveď zakrúžkuj).  
 
   a.) tá istá                          b.) nižšia                         c.) vyššia  
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Záver 
 
Rastúce problémy v životnom prostredí si zaslúžia svoju pozornosť aj na 

školách, prostredníctvom jednotlivých vyučovacích predmetov. Geografia ako 
vyučovací predmet prispieva k environmentálnej výchove žiakov. Výchovná 
činnosť u žiakov by sa mala uskutočňovať nenásilnou formou, nemala by byť 
založená na memorovaní poznatkov, ale skôr na vzbudení záujmu o stav životného 
prostredia v súčasnosti. Mala by v žiakoch utvrdiť názor, že svojim konaním môžu 
prispieť k zlepšeniu stavu životného prostredia vo svojom okolí. Jedným zo 
spôsobov ako to dosiahnuť, je využívať vo väčšej miere vyučovacie metódy, ktoré 
komplexne rozvíjajú žiakovu osobnosť vo vzťahu k jeho životnému prostrediu. 
V našom prípade je to prostredníctvom súboru návodov pre environmentálne 
pokusy a cvičenia, ktoré môžu poslúžiť ako doplňujúca literatúra k vybraným 
témam v učebniciach zemepisu, resp. geografie. 
 
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu UGA VII/27/2009 "Kvalita 
životného prostredia Nitrianskeho kraja". 
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POSSIBILITIES OF TEACHING ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY BY 
ENVIRONMENTAL EXPERIMENTS AND EXERCISES 

 
Summary 

 
It is very useful speak with students about growing problems in 

environment. Geography as a subject contributes to environmental education of 
students. It is important that the students realize what problems people cause by 
their interference and activities in the landscape sphere and how to try to avoid 
them on their own. Also, they should search for solutions to the problems, as well 
as the way of their implementation. A set of instructions for the environmental 
experiments and practice is one of the possibilities how to achieve it and make 
students aware of how to care for the environment. 
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MIERA EKONOMICKEJ AKTIVITY AKO JEDEN Z INDIKÁTOROV 
CHUDOBY NA PRÍKLADE NITRIANSKEHO KRAJA 

 
Ján Veselovský 

 
Abstract  

 
Economic growth, human development and thus an individual has a close 

connection with man's ability to engage in economic life and its activities to reduce 
the risk of poverty. Economic activity rate expresses the proportion of 
economically active population from the total population. 

 
Keywords: economic activity rate, poverty, indicator, district, region 

 
Úvod  

 
Ekonomický rast, rozvoj spoločnosti a tým aj jednotlivca má úzku 

spojitosť so schopnosťou človeka zapojiť sa do ekonomického života a 
svojimi aktivitami znížiť riziko chudoby (Veselovský, 2009). 

Miera ekonomickej aktivity vyjadruje podiel ekonomicky aktívneho 
obyvateľstva z celkového počtu obyvateľstva (%). Ekonomicky aktívne 
obyvateľstvo sú osoby vo veku od 15 rokov, ktoré patria medzi pracujúcich v 
civilnom sektore, nezamestnaných alebo príslušníkov ozbrojených zložiek (aj 
vojaci vykonávajúci vojenskú základnú - náhradnú  vojenskú službu).  

 
Miera ekonomickej aktivity – indikátor chudoby 

 
Na Slovensku ekonomicky aktívna zložka obyvateľstva predstavuje 51,1% 

z celkového počtu obyvateľstva. Negatívom je, že zastúpenie miery ekonomickej 
aktivity je v Nitrianskom kraji nižšie o 0,56%, t. z. 50,54% s celkovým počtom 
360 453 ekonomicky aktívnych obyvateľov (Veselovský, 2011). 

Na závislosť miery ekonomickej aktivity a chudoby poukazuje  jednoduchá 
lineárna korelácia (graf č.1). 

Spomedzi okresov sa pod priemernou hodnotou miery ekonomickej 
aktivity v Nitrianskom kraja nachádzajú okresy Zlaté Moravce (48,99% - 
21 371 ekonomicky aktívnych obyvateľov) a Levice (49,31% - 59 181). 
Priemernú úroveň miery ekonomickej aktivity Nitrianskeho kraja vykazuje 
okres Nové Zámky (50,51% - 75 552 osôb), ktorý sa svojou úrovňou 
najbližšie priblížil k hodnote kraja (mapa č. 1). Pozitívnymi hodnotami sa 
vyznačujú okresy Komárno (50,94% - 55 298), Nitra (50,77% - 83 023), 
Topoľčany (51,09% - 37 851) a Šaľa (52,18% - 28 177), (graf č. 2, 
tabuľka č. 1).  
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Graf č. 1: Krivka závislosti chudoby a miery ekonomickej aktivity  
 
Graph 1: The curve of poverty and the economic activity rate 
 

 
 

 
Graf č. 2: Miera ekonomickej aktivity v Nitrianskom kraji (2001) 
 
Graph 2: Economic activity rate in the Nitra Region (2001) 
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Tab. č. 1:  Miera ekonomickej aktivity v Nitrianskom kraji (2001) 
 
Table 1: Economic activity rate in the Nitra region (2001) 
 

Okres/kraj ekonomicky aktívne 
obyvateľstvo 

miera ekonomickej 
aktivity (%) 

NR 83 023 50,77 
ZM 21 371 48,99 
TO 37 851 51,09 
SA 28 177 52,18 
NZ 75 552 50,51 
KN 55 298 50,94 
LV 59 181 49,31 

NR Kraj 360 453 50,54 
Zdroj: SODB, 2001 

                                                                                                                    
Spomedzi absolútnych hodnôt je najvyšší počet v okrese Nitra 83 023 

ekonomicky aktívnych obyvateľov a najnižší počet v okrese Zlaté Moravce 
21 371 ekonomicky aktívnych obyvateľov. Najpozitívnejšia relatívna 
hodnota je v okrese Šaľa 52,18% (jediná nad 52%) prevyšujúca priemer kraja 
o 1,16% a najnegatívnejšie pôsobí okres Zlaté Moravce s hodnotou 48,99% 
(jediná pod 49%) poklesnutá oproti priemeru kraja o 1,55%. Z priestorového 
rozmiestnenia miery ekonomickej aktivity (mapa č.1) je zrejmé, že najvyššie 
hodnoty sa koncentrujú v severnej (okres Topoľčany) napr. obce Vozokany 
(52,44%), Oponice (52,62%), Topoľčany (54,9%), Nemečky (55,3%), 
prostrednej (okres Nitra) napr. Nitra (52,44%), Vráble (54,45%), Čifáre 
(54,99%), západnej (okres Šaľa) napr. Žihárec (50,88%), Šaľa (56,9% - 
najvyššia hodnota v kraji) a južnej časti kraja (okres Komárno) napr. 
Kameničná (52,15%), Bajč (54,47%), Kolárovo (52,32%), Komárno 
(53,04%). Fragmentovite môžeme nájsť vyššie hodnoty miery ekonomicky 
aktívnych obyvateľov aj v okrese Levice, napr. Želiezovce (52,07%), Levice 
(53,77%), Tlmače (56,1%), Bory (56,76%) a Nové Zámky, napr. mestá Nové 
Zámky (54,43%) a Štúrovo (55,3%). Je zrejmé, že kladné hodnoty miery 
ekonomickej aktivity sa viažu predovšetkým do miest a väčších obcí s 
kvalitnou sociálnou a technickou infraštruktúrou. Nízke hodnoty miery 
ekonomickej aktivity (z hľadiska chudoby najmenej priaznivé) sú 
koncentrované vo východnej (okres Levice) napr. Jesenské (28,57%), 
Kubáňovo (38,49%), Pečenice (38,73%) a centrálnej (okres Nové Zámky- 
východná časť) napr. Leľa (39,65%), Vlkas (39,94%), časti kraja. Ide hlavne 
o malé obce s nevýhodnou polohou k hlavným dopravným tepnám.  
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Tab. č. 2  Miera ekonomickej aktivity v Nitrianskom kraji (2001) 
 

Table 2: Economic activity rate in the Nitra region (2001)  
 

Okres/kraj ekonomicky aktívne 
obyvateľstvo 

miera ekonomickej 
aktivity (%) 

NR 83 023 50,77 
ZM 21 371 48,99 
TO 37 851 51,09 
SA 28 177 52,18 
NZ 75 552 50,51 
KN 55 298 50,94 
LV 59 181 49,31 

NR Kraj 360 453 50,54 
Zdroj: SODB, 2001 

 
V intervalovom rozložení študovaného indikátora nám najpozitívnejšie 

vyznieva piate rozpätie sústreďujúce 20 obcí t. z. 5,7% obcí kraja. Sú v ňom 
zastúpené obce okresu Komárno (6) a Topoľčany (5 obcí). Z okresu Komárno ide 
napr. o obce Zemianska Olča (52,26%), Kolárovo (52,32%), Komárno (53,04%), 
Bajč (54,47%) a okresu Topoľčany napr. mesto Topoľčany (54,9%). Ostatné 
okresy kraja sú v intervale menej zastúpené Levice a Nitra (3), Nové Zámky (2), 
Šaľa (1 obec) a okres Zlaté Moravce ani jednou obcou. Je zrejmé že najpočetnejšie 
zastúpenie majú stredne veľké a veľké obce, prípadne mestá (10 miest - 66,7% - 
všetkých miest kraja). Obce sú typické vyššou zamestnanosťou, lokalizáciou 
priemyselnej činnosti, mnohé disponujú priemyselnými parkami. Je tu dobrá 
technická a sociálna infraštruktúra.  

Štvrtý typ (150 t. z. 43% obcí kraja) a tretí (118 obcí - 33,6%) pentil je 
rovnomerne rozložený v priestore kraja. Ich priemerné, prípadne pozitívne hodnoty 
pôsobia stabilizujúco a znižujú možnosť chudoby.  

Znížená miera ekonomickej aktivity sa začína prejavovať v druhom rozpätí 
48 obcí (13,7% obcí) kraja. Jeho najväčšie zastúpenie je vo východnej časti kraja 
(okres Levice - 22 obcí) reprezentované napr. obcami Domadice (40,23%), Malé 
Kozmálovce (40,30%), Brhlovce (40,39%), Santovka (40,51%), Zalaba (40,68%), 
Dolná Seč (40,85%), Krškany (41,98%), Čaka (42,75%), Hrkovce (42,77%), Lok 
(42,86%)... Uvedené obce sa vyznačujú malým počtom obyvateľov (do 499), 
prípadne (500-999 obyvateľov), majú vyšší priemerný vek obyvateľov napr. 
Santovka (44,08), Hrkovce (42,74 rokov), sú lokalizované vo väčšej vzdialenosti 
od miest, prípadne sú koncovými obcami. 
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Tab. č. 3 Typizácia obcí podľa miery ekonomickej aktivity v okresoch 
Nitrianskeho kraja  
 
Table 3: Typization of municipalities according to the level of economic activity 
rate in the districts of the Nitra Region 
 
  Typy obcí 
Okres/kraj I. II. III. IV. V. spolu 
  abs. % abs. % abs. %  abs. % abs. % abs. %  

NR 4 1,1 6 1,7 18 5,1 30 8,5 3 0,8 61 17,3 
ZM 1 0,3 2 0,6 13 3,7 17 4,8 0 0 33 9,3 
TO 1 0,3 7 2 11 3,1 30 8,5 5 1,4 54 15,3 
SA 0 0 1 0,3 5 1,4 6 1,7 1 0,3 13 3,7 
NZ 2 0,6 10 2,8 25 7,1 23 6,5 2 0,6 62 17,6 
KN 1 0,3 0 0 10 2,8 24 6,8 6 1,7 41 11,6 
LV 8 2,3 22 6,2 36 10,2 20 5,7 3 0,8 89 25,2 

NR Kraj 17 4,8 48 13,6 118 33,4 150 42,5 20 5,7 353 100 
Zdroj: Veselovský, 2009 - vlastné výpočty   

 
Početné zastúpenie obcí pentilu je aj v okrese Nové Zámky (10 obcí), napr. 

Čechy (40,18%), Bardoňovo (40,52%), Bruty (41,51%), Belá (42,66%), Černík 
(42,67%), Šarkan (43,14%), Rúbaň (43,26%), Pavlová (43,75%), ... .  

Najväčšiu korelaciu s chudobou vykazuje prvý interval obsahujúci 17 obcí 
(4,9%). Ako v predošlom prípade aj tento interval nachádza svoje ťažisko v okrese 
Levice (8 obcí), napr. Jesenské (28,57%), Nový Tekov (33,41%), Dolné Semerovce 
(34,67%), Žemliare (37,42%), Kubáňovo (38,49%), Pečenice (38,73%), ... . Početne je 
zastúpený štyrmi obcami aj okres Nitra napr. Hruboňovo (23,32% - najnižšia relatívna 
hodnota v kraji - od najvyššej je menšia o 33,56%), Poľný Kesov (26,14%), Malé 
Zálužie (35,56%), Paňa (36,95%). V ostatných okresoch kraja môžeme nájsť 
zastúpenie obcí s podobne nízkymi hodnotami v počte 1 až 2 v okrese, pričom v okrese 
Šaľa sa takáto obec nenachádza ani jedna. V uvedenom rozpätí sú najvýraznejšie 
zastúpené obce do 499 obyvateľov (11 t.z. 65% obcí pentilu) a obce 500-999 
obyvateľov (5). Nie je tam zastúpené ani jedno mesto a ani žiadna obec nad 2000 
obyvateľov. Negatívne hodnoty miery ekonomickej aktivity sa najvýraznejšie 
koncentrujú vo východnej časti kraja (okres Levice), v malých obciach predovšetkým 
do 499 obyvateľov (často obce nepresahujú ani 200 obyvateľov – Jesenské 51, 
Žemliare 157, Pečenice 129 obyvateľov). Obce sa vyznačujú vysokým priemerným 
vekom Pečenice (44,1), Malé Zálužie (45,63), Žemliare (44,75 rokov) a vysokým 
podielom obyvateľstva v poproduktívnom veku. Je tu vysoká nezamestnanosť  (Dolné 
Semerovce 34,52%, Žemliare 28,77%, Nový Tekov 28,18% nezamestnanosť), nízka 
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intenzita obnovy bytov - Dolné Semerovce, Jesenské (nulová intenzita obnovy bytov) 
a vysokým podielom primárneho stupňa vzdelania (Jesenské 56,25%, Dolné 
Semerovce 53,23%, Kubáňovo 48,87% základoškolského vzdelania).  
 
Mapa č. 1: Miera ekonomickej aktivity v obciach Nitrianskeho kraja (2001) 
 
Map 1: Economic activity rate in the municipalities of the Nitra region (2001) 
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Záver 
 

Na Slovensku je miera ekonomickej aktivity (definovaná ako podiel 
ekonomicky aktívnych z celkového počtu osôb vo veku 15 - 64 rokov). Jej hodnota 
sa na Slovensku pohybuje nad úrovňou 50% pričom v posledných rokoch jej 
hodnota nepatrne klesá. Dôvodom je najmä znižovanie miery ekonomickej aktivity 
mladších vekových skupín, napr. v dôsledku dlhšieho zotrvávania vo vzdelávacom 
systéme, dobrovoľná nezamestnanosť, zvyšovanie počtu žien na rodičovskej 
dovolenke. Spomalené tempo hospodárskeho rastu počas krízy nevytvára priaznivé 
prostredie na zlepšovanie podmienok na trhu práce a tým pozastavuje nárast miery 
ekonomickej aktivity.  

Spomedzi okresov sa pod priemernou hodnotou kraja nachádzajú okresy 
Zlaté Moravce (48,99% - 21 371 ekonomicky aktívnych obyvateľov) a Levice 
(49,31% - 59 181). Priemernú úroveň miery ekonomickej aktivity Nitrianskeho 
kraja vykazuje okres Nové Zámky (50,51% - 75 552 osôb), ktorý sa svojou 
úrovňou najbližšie priblížil k hodnote kraja. Pozitívnymi hodnotami sa vyznačujú 
okresy Komárno (50,94% - 55 298), Nitra (50,77% - 83 023), Topoľčany (51,09% 
- 37 851) a Šaľa (52,18% - 28 177).  
 
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu UGA 2011 VII/53/2011 „Špecifiká 
chudoby v obciach Nitrianskeho kraja“. 
 
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0893/11 „Transformácia 
Nitrianskeho kraja v meniacich sa spoločensko-ekonomických podmienkach a 
perspektívy jeho regionálneho rozvoja“ 
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ECONOMIC ACTIVITY RATE AS ONE OF THE POVERTY 
INDICATORS ON THE EXAMPLE OF THE NITRA REGION 

 
Summary 

 
In Slovakia, the economic activity rate (defined as the proportion of 

economically active persons and the total number of persons aged 15-64 years). Its 
value in Slovakia ranges above 50% and in recent years its value has decreased 
slightly. The reason is mainly the reduction of economic activity rate of younger 
age groups e.g. due to longer stay in education system, voluntary unemployment, 
increasing the number of women on parental vacation. Slow pace of economic 
growth during the crisis does not create a favorable environment for improving 
labor market conditions, thereby suspending the increase in the rate of economic 
activity. Among the districts, below the average value of the region are the districts 
of Zlaté Moravce (48.99% - 21,371 economically active population) and Levice 
(49,31% - 59,181). Average level of economic activity rate of the Nitra Region has 
the district of Nové Zámky (50.51% - 75,552 people) which approached the closest 
by its value to the value of the region. Positive values have the districts of 
Komárno (50.94% - 55,298), Nitra (50.77% - 83,023), Topoľčany (51.09% - 
37,851) and Šaľa (52.18% - 28,177). 
 
RNDr. PaedDr. Ján Veselovský, PhD. 
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre  
Tr. A. Hlinku 1, 949 74  
E-mail: jveselovsky@ukf.sk 
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ZMENY VO VYUČOVANÍ GEOGRAFIE MIESTNEJ KRAJINY 
V KONTEXTE AKTUÁLNYCH PEDAGOGICKÝCH DOKUMENTOV 

 
Martin Valach, Lucia Šolcová, Miroslava Trembošová 

 
Abstract 
 

Current pedagogical documentation is the product of the school reform 
which was held in 2008. The education law no. 245/2008 was ratified on 1st 
september of 2008. The main reason for the approval of the new law was the fact, 
that the Slovak education system was governing by outdated law from 1984. 
Quality of education had a decreasing trend. It was also confirmed by the results 
of international PISA and PIRLS measurements.    

This article is focused to the position of geography in current pedagogical 
documents with a special focus of the local landscape geography and its 
comparison to the previous system. The main method will be the analysis of current 
and previous pedagogical documentation (national educational programme, 
school educational programme, curriculum, etc.)   
 
Keywords: school reform, local landscape geography, geographical education, 
educational programe, curriculum, ISCED 
 
Úvod 

 
Aktuálna pedagogická dokumentácia je produktom školskej reformy, ktorá 

sa uskutočnila v roku 2008. Zákon o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 vstúpil do 
platnosti 1. septembra 2008. Hlavnou príčinou schválenia nového zákona bol fakt, 
že slovenské školstvo sa riadilo neaktuálnym a zastaraným zákonom č. 29/1984 
Zb. o sústave základných a stredných škôl. Kvalita vzdelávania mala klesajúci 
trend, čo potvrdzovali aj výsledky medzinárodných meraní PISA a PIRLS a obsah 
vzdelávania nezodpovedal požiadavkám trhu práce (www.minedu.sk).  

Nový zákon so sebou priniesol celý rad zmien aj v oblasti tvorby 
pedagogických dokumentov. Za najzásadnejšie zmeny v porovnaní 
s predchádzajúcim školským systémom možno považovať zavedenie 
dvojúrovňového modelu tvorby vzdelávacích programov. Zároveň bolo ustanovené 
aj používanie medzinárodnej klasifikácie stupňov vzdelávania ISCED 
(International Standard Classification of Education) (tab. č. 1). 

V príspevku sa zameriame na pozíciu geografie v aktuálnych 
pedagogických dokumentoch s bližším zameraním na tému miestnej krajiny a 
na porovnanie jej pozície s predchádzajúcim systémom. Vychádzať budeme 
predovšetkým z analýzy súčasných i predchádzajúcich pedagogických 
dokumentov, t. j. vzdelávacích programov, učebných plánov a učebných osnov. 
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Tab. č. 1: Medzinárodná klasifikácia stupňov vzdelávania ISCED (zjednodušené) 
 
Table 1: International standard classification of education (simplified) 
 

stupeň 
ISCED typ školy stupeň vzdelania 

0 materská škola  predprimárne  
1 1. stupeň ZŠ primárne  

2 2. stupeň ZŠ/príma až kvarta  
osemročných gymnázií  nižšie stredné  

3A gymnázium úplné stredné všeobecné – vyššie 
sekundárne 

3B, 3C stredné odborné školy stredné odborné  

4 pomaturitné štúdium – vyššie odborné 
školy vyššie odborné 

5 vysoké školy vysokoškolské 
Zdroj: www.statpedu.sk. 2011 upravené: Valach, 2011 

 
Vzdelávacie programy 

 
V zmysle aktuálne platného školského zákona sa vzdelávanie uskutočňuje 

podľa dvojúrovňového modelu tvorby vzdelávacích programov. Pri uvedenom 
modeli sa obsah vzdelávania vytvára na štátnej a školskej úrovni. Výsledkami 
tohto procesu sú štátny vzdelávací program a školské vzdelávacie programy. 

 
Štátny vzdelávací program (ŠVP)  

 
ŠVP je štátom stanovený súbor poznatkov a zručností (alebo kompetencií), 

ktoré treba u žiaka rozvíjať, profilu absolventa, vzdelávacích oblastí (vrátane 
vzdelávacích štandardov a učebných osnov) a rámcového učebného plánu. Slúži 
ako jednotný základ pre tvorbu školských vzdelávacích programov. Podľa zákona 
ŠVP vymedzujú povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách na získanie 
kompetencií. Štátne vzdelávacie programy vydáva a zverejňuje MŠ SR.  

Súčasťou štátnych vzdelávacích programov sú rámcové učebné plány, 
ktoré obsahujú vzdelávacie oblasti a zoznam povinných a voliteľných vyučovacích 
predmetov s vymedzením najmenšieho počtu vyučovacích hodín v rámci celého 
vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti. Rámcové učebné plány určujú 
taktiež najväčší týždenný počet vyučovacích hodín v príslušnom ročníku 
vzdelávacieho programu a počet hodín, ktoré môže škola použiť na svoje vlastné 
zameranie v rámci tvorby školského vzdelávacieho programu. Rámcové učebné 
plány sú záväzné pre vypracovanie učebných plánov príslušných školských 
vzdelávacích programov. 
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Školský vzdelávací program (ŠkVP) 
 
ŠkVP si školy pripravujú na základe štátom určeného štátneho 

vzdelávacieho programu. Upravuje obsah výučby (nad rámec štátom stanoveného 
minima) i jej organizáciu (klasické predmety, projektové vyučovanie, bloková 
výučba). Každá škola si vypracuje vlastné učebné plány, osnovy i vzdelávacie 
štandardy, štát určuje len základný rámec. Otvára sa tak priestor pre iniciatívu 
učiteľa, možnosť profilovať sa na konkurenčnom vzdelávacom trhu a reagovať na 
regionálne potreby. ŠkVP je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa 
uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách podľa zákona. Je vydávaný 
riaditeľom školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy. Musí 
byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto 
zákona a s príslušným štátnym vzdelávacím programom. 

 
Postavenie geografie v aktuálnych pedagogických dokumentoch – 1. stupeň 
ZŠ (ISCED 1) 

 
Geografické vzdelávanie na 1. stupni ZŠ reprezentuje vyučovací predmet 

vlastiveda. Rámcový učebný plán pre základné školy zaraďuje vlastivedu spolu 
s prírodovedou do vzdelávacej oblasti Príroda a spoločnosť (tab. č. 2). Počet hodín 
za prvý až štvrtý ročník zostal oproti predchádzajúcemu systému zachovaný, ale 
zmenila sa distribúcia obsahu vzdelávania. Do roku 2008 bola pre vlastivedu 
určená 1 hodina týždenne v treťom ročníku a dve hodiny týždenne v štvrtom 
ročníku. V súčasnosti je pre vlastivedu vyčlenená 1 hodina týždenne v druhom, 
treťom a štvrtom ročníku (tab. č. 3). 
 
Pozícia geografie miestnej krajiny na 1. stupni ZŠ v súčasnom systéme 
 

Na vyučovanie miestnej krajiny, hoci sa tento pojem v ŠVP ISCED 1 
nevyskytuje, sú najlepšie predpoklady vytvorené v 2. ročníku ZŠ. Priamo 
v charakteristike vlastivedy je uvedené, že tento predmet „skúma reálny svet, 
v ktorom sa žiak pohybuje. Je to blízke alebo menej vzdialené okolie domu, školy, 
obce alebo regiónu, v ktorom žiak žije.“ Práve vyučovanie vlastivedy v 2. ročníku 
ZŠ si kladie za cieľ odpovedať na otázky: Kde žijem? Aké je prostredie, v ktorom 
žijem, ľudia, ktorí žijú okolo mňa, moja rodina, priatelia, spolužiaci, obyvatelia 
obce, čo sa mi v našej obci páči a čo sa mi nepáči (ŠVP – Vlastiveda – príloha 
ISCED 1, 2009). 

Obsah učiva vlastivedy v 3. a 4. ročníku je už zameraný na Slovensko ako 
celok s významnými interdisciplinárnymi väzbami predovšetkým na históriu 
a etnológiu. Do popredia sa dostávajú aj prvky environmentálnej výchovy. 
V súčasnosti sú dostupné učebnice aj pracovné zošity z vlastivedy pre všetky 
ročníky 1. stupňa ZŠ, v ktorých sa tento predmet vyučuje.   
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Tab. č. 2: Postavenie vlastivedy v aktuálnom Rámcovom učebnom pláne  
 
Table 2: Position of geography on the first grade of elementary schools in current 
General curriculum 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Počet hodín za 1. - 4. 
ročník ZŠ spolu 

Slovenský jazyk a literatúra 26
Jazyk a komunikácia 

Prvý cudzí jazyk / angličtina 6
32 

Prírodoveda 3
Príroda a spoločnosť 

Vlastiveda 3
6 

Človek a hodnoty Etická výchova/náboženská 
výchova/náboženstvo 4 4 

Matematika 14Matematika a práca s 
informáciami Informatická výchova 3

17 

Človeka svet práce Pracovné vyučovanie 1 1 

Hudobná výchova 4
Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova 4
8 

Zdravie a pohyb Telesná výchova / športová 
príprava 8 8 

Povinné hodiny spolu  76 

Voliteľné hodiny  20 

Počet hodín spolu  96 

Zdroj: Rámcový učebný plán pre ZŠ: www.statpedu.sk., 2011, upravené: Valach, 2011 
 
Pozícia geografie miestnej krajiny na 1. stupni ZŠ od roku 1995 do roku 2008 
 

Učebné osnovy vlastivedy pre 3. ročník ZŠ (schválené v roku 1995) a pre 
4. ročník (schválené v r. 1997) rozdeľovali obsah učiva nasledovne:  

V 3. ročníku bolo vlastivede venovaných celkovo 33 hodín za rok a obsah 
učiva bol rozdelený do troch tematických celkov s fixnou časovou dotáciou – 
Orientácia v okolí školy (5 hodín), Naša obec (18 hodín), Širšie okolie obce 
(10 hodín). Výučba vlastivedy v tomto ročníku bola teda zameraná výhradne na 
miestnu krajinu. Do učiva boli zakomponované aj veku primerané poznatky 
o prírodných, spoločenských a technických javoch a procesoch. Značný význam 
mala aj environmentálna výchova.   

  Obsah učiva v 4. ročníku bol zameraný na Slovenskú republiku 
a štrukturálne už vychádzal z hettnerovskej schémy. Časová dotácia sa oproti 
3. ročníku zvýšila dvojnásobne – na 66 hodín ročne. Prvému tematickému celku 
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(Aktivizácia poznatkov z 3. ročníka) boli venované len 2 úvodné hodiny. Obsah 
tematického celku Slovensko – moja vlasť bol rozčlenený do 20 hodín. 
Ťažiskovým tematickým celkom s 37 hodinami bola Vlastiveda Slovenska. 
Záverečnému opakovaniu a zhrnutiu učiva bolo pridelených 5 hodín.        
 
Tab. č. 3: Postavenie vlastivedy v učebnom pláne pre 1. stupeň základných škôl 
platnom od roku 2003 do roku 2008 
 

Table 3: Position of geography on the first grade of elementary schools in previous 
curriculum (2003 – 2008)  

ročník / týždenný počet hodín 
Predmet 

1. 2. 3. 4. spolu 

Slovenský jazyk a literatúra 9 9 9 9 36 

Prvouka 2 2 0 0 4 

Vlastiveda 0 0 1 2 3 

Matematika 4 5 5 5 19 

Prírodoveda 0 0 2 2 4 

Pracovné vyučovanie 0 0 1 1 2 

Výtvarná výchova 2 2 2 2 8 

Hudobná výchova 1 1 1 1 4 

Telesná výchova 3 3 3 3 12 

Náboženská / etická výchova 1 1 1 1 4 

Spolu 22 23 25 26 96 
Nepovinné predmety 1-2 1-2 1-2 1-2  

Zdroj: Učebné plány pre 1. až 9. ročník ZŠ, MŠ SR, 2003, upravené: Valach, 2011 
  

Postavenie geografie v aktuálnych pedagogických dokumentoch – 2. stupeň 
ZŠ (ISCED 2) 

 
ŠVP prostredníctvom Rámcového učebného plánu pre základné školy 

začleňuje vyučovací predmet Geografia do vzdelávacej oblasti s názvom Človek 
a spoločnosť spolu s dejepisom a občianskou náukou. Geografia je povinným 
predmetom (tab. č. 4). V porovnaní s predchádzajúcim školským systémom došlo 
k redukcií hodinovej dotácie geografie z 2 vyučovacích hodín za týždeň v 5. až 
8. ročníku na 1 hodinu za týždeň. V prípade 9. ročníka sa hodinová dotácia pre 
geografiu nezmenila a zostáva na úrovni 1 hodiny týždenne.  

Možnosť zvýšenia hodinovej dotácie pre geografiu je navrhnutá aj vo 
“Vzorovom Školskom vzdelávacom programe pre 2. stupeň ZŠ – ISCED 2“, ktorý 
je prílohou Štátneho vzdelávacieho programu. V tom je uvedené, že voliteľné 
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hodiny môžu byť pridelené buď povinným učebným predmetom (t. j. aj geografii), 
alebo voliteľným predmetom. Voliteľný predmet môže mať taktiež geografické 
zameranie. Vzorový školský vzdelávací program napr. obsahuje návrhy predmetov 
Geografia cestovného ruchu alebo Regionálna výchova. Výber a zaradenie 
voliteľného predmetu je v kompetencii školy.   

Nakoľko súčasný systém umožňuje pomerne vysokú variabilitu 
usporiadania obsahu učiva, vzrastá význam vzdelávacích štandardov, v ktorých sú 
centrálne definované požiadavky na vedomosti a zručnosti (v Školskom 
vzdelávacom programe).       
 
Tab. č. 4: Postavenie geografie v aktuálnom Rámcovom učebnom pláne pre 
2.stupeň základných škôl  
 

Table 4: Position of geography on the second grade of elementary schools in 
current General curriculum 
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Postavenie zemepisu v prechádzajúcom učebnom pláne bolo fixné 
s presnou hodinovou dotáciou pre každý ročník (tab. č. 5). Najväčšou zmenou 
vyplývajúcou z novej organizácie je na jednej strane redukcia časovej dotácie, ale 
na druhej možnosť začlenenia vyučovania geografie do voliteľných hodín, ktorých 
počet výrazne narástol (z 5 hodín na 31 hodín) (tab. č. 4, 5).  
 
Tab. č. 5: Postavenie geografie v učebnom pláne pre 2. stupeň základných škôl 
platnom od roku 2003 do roku 2008 
 
Table 5: Position of geography on the second grade of elementary schools in 
previous curriculum (2003 – 2008) 

ročník 
Vyučovací predmet 

5. 6. 7. 8. 9. 
spolu 

Slovenský jazyk a literatúra 5 5 4 4 5 23 

Cudzí jazyk 4 3 3 3 3 16 

Dejepis 1 2 2 2 2 9 

Zemepis 2 2 2 2 1 9 
Občianska výchova 0 1 1 1 1 4 

Matematika 5 5 5 4 4 23 

Fyzika 0 2 2 2 1 7 

Chémia 0 0 0 2 3 5 

Prírodopis 2 2 2 2 1 9 

Technická výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 2 1 1 1 1 6 

Hudobný výchova 1 1 1 1 1 5 

Telesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Náboženská / etická výchova 1 1 1 1 1 5 

Rozširujúce hodiny 0 0 2 1 2 5 

Spolu 26 28 29 29 29 141 

Zdroj: Učebné plány pre 1. až 9. ročník ZŠ, MŠ SR, 2003, upravené: Valach, 2011 
 
Pozícia geografie miestnej krajiny na 2. stupni ZŠ v súčasnom systéme 

 
V zmysle nových učebných osnov pre geografiu, ktoré sú prílohou Štátneho 

vzdelávacieho programu, došlo pri vyučovaní miestnej krajiny k viacerým 
zmenám. Prvou zmenou je presun regionálnej geografie Slovenska, a tým aj 
miestnej krajiny, z 8. do 9. ročníka. Učebné osnovy pre 6. až 8. ročník síce 
predpokladajú porovnávanie „prírodných a človekom vytvorených osobitostí“ 
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jednotlivých regiónov so Slovenskom, resp. miestnou krajinou, ale v štandardoch 
sa požiadavky na miestnu krajinu objavujú až v 9. ročníku. V súčasných učebných 
osnovách sa tematický celok s názvom „Geografia miestnej krajiny“ nenachádza 
(tab. č. 7).  

   
Tab. č. 7: Časť vzdelávacieho štandardu z geografie pre 9. ročník ZŠ  
 
Table 7: Part of the educational standard of geography for the 9th school year 
 

 

 
V tabuľke sú uvedené len 
témy, v ktorých sa vyskytuje 
práca s pojmom „miestna 
krajina“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Štátny 
vzdelávací program – 
Geografia ISCED 2, 
upravené: Valach, 2011 

 
Požiadavky na vedomosti a zručnosti z geografie miestnej krajiny uvedené 

vo vzdelávacom štandarde možno hodnotiť ako vágne (tab. č. 7). Zaradením témy 
do záverečných častí osnov navyše zostala zachovaná jej marginálnosť.            

Za najväčšie negatívum, nielen vo vyučovaní miestnej krajiny, ale aj 
geografie celkovo, považujeme absenciu nových učebníc. Absencia aktuálnych 
učebníc je vôbec jedným z najzávažnejších nedostatkov školskej reformy, ktorej 
rýchle zavedenie predbehlo systematickú učebnicovú tvorbu. Učebnice pritom 
predstavujú neoddeliteľnú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu a základný 
rámec poznatkov nadväzujúci na učebné osnovy.  
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Variabilita súčasného školského systému umožňuje napr. vytvorenie 
voliteľného vyučovacieho predmetu „Geografia miestnej krajiny“, čo však 
nepredstavuje komplexné riešenie nedostatočného využívania miestnej krajiny 
v edukačnej praxi. 
 
Pozícia geografie miestnej krajiny  na 2. stupni ZŠ od roku 1997 do roku 2008 
 

Učebné osnovy zemepisu pre 8. ročník ZŠ, ktoré schválilo Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky dňa 3. apríla 1997 rozhodnutím číslo 1640/97 – 151 
s platnosťou od 1. septembra 1997, definovali obsah učiva miestnej krajiny 
nasledovne: uskutočňovanie praktických cvičení, vychádzok, práca s mapou 
miestnej krajiny – topografickou alebo  turistickou, praktické pokusy v prírode, 
získavanie informácií o histórii a súčasnosti sídla, samostatné pozorovania žiakov. 
Odporúčaná časová dotácia pre výučbu geografie miestnej krajiny je 
8 vyučovacích hodín (tab. č. 6) (Valach, 2006). 

Z pohľadu vyučovania geografie miestnej krajiny na 2. stupni ZŠ mal 
prechádzajúci systém oproti aktuálnemu niekoľko výhod. Za najdôležitejšie 
považujeme jasné vymedzenie v učebných osnovách, rámcovú štruktúru 
problematiky uvedenú v učebnici, kompatibilitu obsahu učiva miestnej krajiny 
s obsahom učiva regionálnej geografie Slovenska a návrhy netradičných 
vyučovacích metód uvedené v učebnici.    

 
Tab. č. 6: Učebné osnovy zemepisu pre 8. ročník s odporúčanou časovou dotáciou 
pre jednotlivé tematické celky 
 

Table 6: Geography syllabus for the 8th school year with recommended time 
dotations 

 tematický celok počet hodín 

1. Úvod do vyučovania 2 

2. Regionálna geografia Slovenskej republiky  53 

3. Geografia miestnej krajiny  

    Zemepisné cvičenia a pozorovania 
8 

4. Opakovanie učiva 3 
 

Zdroj: Učebné osnovy zemepisu pre 5. až 9. ročník ZŠ, MŠ SR, 1997, In: Valach, 
2006, upravené: Valach, 2011 

  
V učebnici Zemepis 8 (Tolmáči, a i., 2003) je miestnej krajine venovaná 

samostatná kapitola v závere učebnice. V súlade s vtedajšími učebnými osnovami 
bola výučba miestnej krajiny zaradená na záver školského roka v rozsahu ôsmich 
vyučovacích hodín.  
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Miestna krajina je v učebnici definovaná ako sídlo, v ktorom žiak býva 
alebo chodí do školy, spolu so svojím okolím. Jej výučba je rozčlenená do 
základných okruhov: poloha, príroda, obyvateľstvo a hospodárstvo. Okrem obsahu 
výučby sa autori učebnice zmieňujú aj o špecifických vyučovacích metódach, ktoré 
možno aplikovať pri edukácii miestnej krajiny. Takýmito sú napr. pokus, 
pozorovanie, dotazník a pod.     

Alternatívnou, resp. doplňujúcou možnosťou začlenenia miestnej krajiny do 
vyučovania bol priebežný projekt. Návod na spracovanie projektu je uvedený 
v úvode učebnice (v kapitole Premeny Slovenska). Projekt je koncipovaný ako 
celoročné zbieranie informácií o miestnej krajine a využíva štruktúru obsahu učiva 
v učebnici. Priebežné vypracovávanie uvedeného projektu do vyučovania 
predstavovalo jednu z možností ako vykompenzovať okrajovosť témy miestnej 
krajiny.  

 
Postavenie geografie v aktuálnych pedagogických dokumentoch – gymnázium 
(ISCED 3A) 

 
Rámcový učebný plán pre gymnáziá so štvorročným a osemročným 

štúdiom zaraďuje geografiu ako povinný vyučovací predmet do vzdelávacej oblasti 
s názvom Človek a spoločnosť spolu s dejepisom a občianskou náukou 
(tabuľka č. 8). Pre geografiu sú vyčlenené súhrnne 4 hodiny za 1. až 4. ročník 
(resp. 5. až 8. ročník OG). Podľa Štátneho vzdelávacieho programu je obsah učiva 
geografie pre gymnáziá rozdelený do troch ročníkov. Vzorový ŠkVP prideľuje 
geografii 2 hodiny týždenne v 1. ročníku a po jednej hodine týždenne 
v 2. a v 3. ročníku. Tento dokument tiež obsahuje návrhy rozšírenia vyučovania 
geografie prostredníctvom voliteľných predmetov Geografia cestovného ruchu 
a Regionálna výchova. V kompetencii školy je však aj vytvorenie iných 
voliteľných predmetov.   

Kým na 2. stupni ZŠ došlo k veľmi výraznej redukcií hodín určených pre 
geografiu – celkovo z 9 na 5 hodín za 5. až 9. ročník – redukcia pri gymnáziách je 
miernejšia – z celkového počtu 5 hodín za 1. až 4. ročník na 4 hodiny. Zachované 
zostalo aj rozdelenie obsahu učiva geografie do troch ročníkov (tab. č. 8, 9). 
 
Postavenie geografie miestnej krajiny na gymnáziách v súčasnom systéme 

 
Od 1.9.2008 došlo aj na gymnaziálnej úrovni k zmenám v oblasti 

vyučovania regionálnej geografie Slovenska. Najvýraznejšou zmenou 
organizačného charakteru je presun témy regionálnej geografie SR z 2. ročníka do 
3. ročníka. Za pozitívny krok oproti predchádzajúcemu stavu možno považovať 
rozvinutie témy do celého ročníka. Naopak, negatívne hodnotíme napr. vylúčenie 
fyzickej geografie SR z obsahu učiva a nelogické, resp. nesprávne usporiadanie 
obsahu učiva pri zvyšných témach, napr. zaradenie geografie sídiel pred geografiu 
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obyvateľstva, zaradenie priemyselnej výroby do ekonomiky a obchodu a i. Na 
úrovni ŠVP ISCED 3A taktiež nie sú špecifikované regióny Slovenska. Téma 
miestnej krajiny nie je uvedená ani v rozdelení obsahu učiva ani vo vzdelávacom 
štandarde. Tým sa už aj tak marginalizovaná téma úplne vylúčila z geografického 
vzdelávania na gymnáziách. Učebnice geografie pre 3. ročník gymnázií zatiaľ nie 
sú vydané.     

Možnosť zavedenia nepovinného, resp. voliteľného vyučovacieho predmetu 
s tematikou miestnej krajiny na úrovni školy komplexne nerieši nedostatočné 
zastúpenie tejto témy.     
 
Tab. č. 8: Postavenie geografie v aktuálnom Rámcovom učebnom pláne pre 
gymnáziá  
 
Table 8: Position of geography on the secondary schools in current General 
curriculum 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Počet hodín za 1. – 4. 
ročník (5. – 8. roč. OG) spolu 

Slovenský jazyk a literatúra 12

Prvý cudzí jazyk 16Jazyk a komunikácia 

Druhý cudzí jazyk 8

36 

Fyzika 5

Chémia 5Človek a príroda 

Biológia 6

16 

Dejepis 6

Geografia 4Človek a spoločnosť 

Občianska náuka 3

13 

Človek a hodnoty Etická výchova/náboženská 
výchova/náboženstvo 2 2 

Matematika 11Matematika a práca s 
informáciami Informatika 3

14 

Umenie a kultúra Umenie a kultúra 4 4 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 8 8 

Povinné hodiny spolu   93 
Voliteľné hodiny   31 

Počet hodín spolu   124 
Zdroj: Rámcový učebný plán pre gymnáziá so štvorročným a osemročným štúdiom: 
www.statpedu.sk., 2011, upravené: Valach, 2011 
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Postavenie geografie miestnej krajiny na gymnáziách v predchádzajúcom systéme 
 
Učebné osnovy geografie, ktoré schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej 

republiky v roku 1997 zaraďovali učivo regionálnej geografie Slovenska do 
2. ročníka s celkovou hodinovou dotáciou 22 vyučovacích hodín. Geografii 
miestnej krajiny bola venovaná len jedna vyučovacia hodina v závere školského 
roka (tab. č. 10). 

Výučbe miestnej krajiny je venovaná aj malá rovnomenná kapitola v závere 
učebnice geografie pre 2. ročník gymnázií (Lauko, V., Tolmáči, L., 2004). 
Odporúčanou formou výučby geografie miestnej krajiny je podľa učebnice 
vypracovávanie úloh. Úlohy sú zoradené podľa hettnerovskej schémy 
a korešpondujú s usporiadaním obsahu učiva v učebnici. Pri jednotlivých 
kapitolách učebnice sa námety na didaktické využitie miestnej krajiny neobjavujú. 
 
Tab. č. 9: Postavenie geografie v učebnom pláne pre gymnáziá (1990 – 2008 ) 
 
Table 9: Position of geography on the secondary schools in previous curriculum 
(1990 – 2008) 

ročník / týždenný počet hodín 
Predmet 

1. 2. 3. 4. spolu 

Slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12 

Dejepis  2 2 2 0 6 

Náuka o spoločnosti 0 0 1 2 3 

Estetická výchova 2 0 0 0 0 

Etická / náboženská výchova 1 1 0 0 2 

Cudzie jazyky 6 6 6 6 24 

Matematika  4 4 3 3 14 

Informatika 2 0 0 0 2 

Fyzika 3 3 2 2 10 

Chémia 3 2 2 0 7 

Biológia  0 3 3 2 8 

Geografia 2 2 0 1 5 
Telesná výchova 3 3 3 3 12 

Rozširujúce hodiny 0 2 6 8 16 

Spolu 31 31 31 30 123 
Nepovinné predmety 4/6 4/6 4/6 4/6 16/24 

Ochrana človeka a prírody      

Zdroj: Učebný plán gymnázia č. 3597/1990-20, www2.statpedu.sk. 2011  
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Tab. č. 10: Učebné osnovy geografie pre 2. ročník gymnázia platné v rokoch 1997 
– 2008   
 
Table 10: Previous geography syllabus for the 2nd school year on the secondary 
schools (1997 – 2008) 

tematický celok počet hodín 
1. Regionálna geografia sveta  44 
2. Geografia Slovenskej republiky  22 
 
2.1 Vývoj a poloha štátu 
  2.1.1 Geopolitický vývoj územia Slovenska 
  2.1.2 Poloha, rozloha, hranice 
 
2.2 Príroda 
  2.2.1 Geologický vývoj, stavba, nerastné suroviny 
  2.2.2 Reliéf 
  2.2.3 Podnebie a počasie 
  2.2.4 Vodstvo 
  2.2.5 Pôdy 
  2.2.6 Rastlinstvo a živočíšstvo 
 
2.3 Obyvateľstvo a sídla 
  2.3.1 Vývoj osídlenia 
  2.3.2 Obyvateľstvo 
  2.3.3 Sídla 
 
2.4 Hospodárstvo 
  2.4.1 Vývoj a štruktúra hospodárstva 
  2.4.2 Priemysel 
  2.4.3 Poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo 
  2.4.4 Doprava 
  2.4.5 Cestovný ruch, zdravotníctvo, školstvo 
  2.4.6 Zahraničný obchod 
 
2.5 Miestna krajina 

 
každej kapitole uvedenej 
v stĺpci „tematický celok“ je 
venovaná 1 vyučovacia 
hodina  

Zdroj: Učebné osnovy gymnázia – štvorročné štúdium – Geografia, 
www2.statpedu.sk., 2011, upravené: Valach, 2011   

 
Záver 
 

V charakteristikách a cieľoch vyučovacieho predmetu geografia, resp. 
vlastiveda uvedených v Štátnych vzdelávacích programoch sa viackrát stretávame 
s požiadavkami na osvojenie vedomostí o miestnej krajine. Tieto požiadavky sú 
zvýraznené najmä vo vzdelávacom štandarde vlastivedy. Miestnej krajine je vo 
vlastivede venovaný celý 2. ročník. V prípade 2. stupňa ZŠ sú ciele geografie 
zamerané viac všeobecne a interdisciplinárne. Vo vzdelávacom štandarde sa pojem 
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„miestna krajina“ objavuje až v závere 9. ročníka a požiadavky v ňom obsiahnuté 
možno hodnotiť ako neurčité. Zásadnejšia pozornosť sa geografii miestnej krajiny 
nevenuje ani na gymnáziách. V Štátnom vzdelávacom programe pre gymnáziá 
dokonca pojem miestnej krajiny úplne chýba a nie je uvádzaný ani vo vzdelávacom 
štandarde.     

Za závažný nedostatok považujeme aj absenciu učebníc práve v tých 
ročníkoch, v ktorých by sa mala geografie miestnej krajiny vyučovať. Tým stráca 
pedagóg i žiak (resp. študent) prehľad o základnom rámci problematiky a nie je 
oboznámený ani s elementárnymi požiadavkami na zvládnutie tejto témy.  
Výnimkou je zatiaľ len učebnica vlastivedy pre 2. ročník ZŠ.    

Nedostatočná pozornosť venovaná geografii miestnej krajiny má za 
následok viacero negatívnych skutočností. V dôsledku nevhodného okrajového 
zaradenia miestnej krajiny v usporiadaní učiva často dochádza k vynechaniu tejto 
dôležitej témy z vyučovania. Praktické skúsenosti ukazujú, že hodiny na konci 
školského roka sa využívajú predovšetkým na „doháňanie vecí“, ktoré sa nestihli 
prebrať v priebehu školského roka. Za problém treba označiť aj pomerne dlhodobé 
ignorovanie miestnej krajiny ako ideálneho príkladu geografických javov zo strany 
mnohých pedagógov na základných i stredných školách (Valach, Dubcová, 2009).  

Celkovo možno konštatovať, že marginálne postavenie témy geografie 
miestnej krajiny zostalo zachované aj po školskej reforme. Výrazná redukcia 
hodinovej dotácie pre geografiu ešte znižuje už aj tak obmedzené možnosti pre 
začlenenie geografie miestnej krajiny do edukačného procesu.  

Jednou z možností, ako zlepšiť výučbu geografie miestnej krajiny, je 
aplikovanie menej tradičných vyučovacích metód, napr. vypracovanie projektu 
o vlastnej obci a pod. Ďalšou možnosťou je rozšírenie vyučovania geografie 
v rámci Školského vzdelávacieho programu, ktoré je v kompetencii jednotlivých 
škôl. Určité možnosti predstavujú aj organizované aktivity v rámci záujmových 
krúžkov. Uvedené návrhy však nepredstavujú komplexné riešenie problematiky a 
téma geografie miestnej krajiny zostáva na centrálnej úrovni naďalej 
podhodnotená.          
 
Príspevok vznikol v rámci projektu LPP – 0225 – 09 „Skúmajme krajinu – životný 
priestor nás všetkých (Integrovaný prístup)“ a projektu LPP-0268-09 „DISCI 
- Objavme svet prírodných vied“. 
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CHANGES IN EDUCATION OF THE LOCAL LANDSCAPE 
GEOGRAPHY IN THE CONTEXT OF CURRENT PEDAGOGICAL 

DOCUMENTATION 
 
Summary 
 

The term of local landscape geography in pedagogical documents occurs 
quite often. The most comprehensive presence of this topic is in the 2nd school 
year (on the first grade of elemntary school). On the second grade of elementary 
school the term of local landscape geography appears in the 9th school year. 
Geographical eduction on secondary school currently doesn´t operate with this 
theme.      

Overall, the position of local landscape geography is still marginal. 
Significant reduction of teaching hours planned for geography has reduced already 
limited opportunities for integration of this theme in the educational process.  

One of the possibilities how to improve the teaching of local landscape 
goegraphy is the application of less traditional educational methods, for example 
creating a project about student´s own municipality, etc. Another option is to 
extend the teaching of geography within the school educational programe which is 
in the competence of individual schools. But these proposals do not represent 
a comprehensive solution of  this issue and the theme of the local landscape 
geography remains undervalued.     
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