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Predslov 

 

V dňoch 10. – 13. septembra 2002 sa uskutočnil v Nitre XIII. 

Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV. Hlavným 

organizátorom bola Západoslovenská pobočka SGS v Nitre. Na organizácii 

podujatia sa podieľali – Katedra geografie Fakulty prírodných vied 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská asociácia učiteľov 

geografie, Asociácia slovenských geomorfológov a Rakúsky ústav pre 

východnú a juhovýchodnú Európu – pobočka Bratislava.  

 Hlavnou témou kongresu bolo „Slovensko a integrujúca sa 

Európy“. Účastníci prezentovali výsledky výskumov orientovaných na 
poznanie politických, ekonomických a sociálnych integračných procesov. 

 Rokovanie sa uskutočnilo v nasledovných tematických okruhoch: 

A. Fyzicko-geografická analýza a syntéza, hodnotenie prírodného 

prostredia. 

B. Transformácia humánno-geografických štruktúr. 

C. Hlavné problémy rozvoja regiónov. 

D. Trvaloudržateľný rozvoj spoločnosti. 

E. Geografická kartografia, GIS a DPZ 

F. Aktuálne problémy geografickej edukácie. 

 Dovoľte mi poďakovať všetkým autorom za vzornú prípravu 

príspevkov. Moje poďakovanie patrí RNDr. Alene Dubcovej, CSc., RNDr. 
Hilde Kramárekovej za odbornú prípravu textov, PaedDr. Jozefovi Cimrovi 

za technickú prípravu, Renáte Mičudovej a Ivete Scheibenreifovej za 

pomoc. 

 

 

 

Doc. RNDr. Vladimír Drgoňa, CSc. 

 predseda prípravného výboru 

 

 

Nitra, September 2002 
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Preface 

 

During 10th – 13th September 2002 took place in Nitra 13th 

Congress of Slovak Geographical Society (SGA) of Slovak Academy of 

Sciences. The main organizer was a West-Slovak branch of SGA in Nitra. 

On organizing the congress took part Department of Geography of the 

Faculty of Natural Sciences of Constantine the Philosopher University in 

Nitra, Slovak Association of Geography Teachers, Association of Slovak 

Geomorphologists and Austrian Institute for East and South-East Europe – 

Bratislava branch. 

Main topic of the congress was "Slovakia and Integrating Europe". 
The participants presented the results of their investigations oriented to 

perception of political, economic and social integration processes. 

The discussion took place in the following thematic spheres: 

A. Physical and geographical analysis and synthesis, evaluation of natural 

environment. 

B. Transformation of human-geographical structures. 

C. Main problems of regional development. 

D. Sustainable development of society. 

E. Geographical cartography, GIS and Remote Sensing. 

F. Actual problems of geographical education. 

 
Let me thank to all the authors for an exemplary preparation of 

their contributions. My acknowledgement is aimed at Dr. Alena Dubcová, 

PhD., Dr. Hilda Kramáreková for professional preparation of texts, Dr. 

Jozef Cimra for technical preparation, Renáta Mičudová and Iveta 

Scheibenreifová for assistance. 

 

 

 

 

Assoc. Prof. Dr. Vladimír Drgoňa, PhD. 

 Chairman of preparatory committee 

 
 

Nitra, September 2002 
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VPLYV  INTENZITY VYUŢÍVANIA  POVODIA OLŠAVY NA 

ODTOKOVÉ POMERY 

 

Dušan Barabas, Ján Dzurdţeník 

 

Abstract 

In this work we describe influence evaluation catchment area on 

the intensity processes average low water discharge and processes 

discharge. Everything water resources engineering were measuring on the 

Olšava Basin, that is left side inflow the Hornad river. 

 
Keywords: evalution catchment area, low water discharge, discharge 

 

Úvod 

Povodie Olšavy, ktorá je ľavostranným prítokom Hornádu 

predstavuje perovitý typ riečnej siete s asymetriou, vyplývajúcou zo 

silnejších ľavostranných prítokov. Celé povodie  odvodňuje západné svahy 

Slanských vrchov a východnú časť Košickej kotliny. Podloţie povodia je 

tvorené neovulkanitmi Slanských vrchov a neogénom Košickej kotliny. 

Tieto dve jednotky sa stali determinujúcim faktorom hospodárskeho 

vyuţitia povodia. Časti povodia rozkladajúce sa na západných svahoch 

Slanských vrchov sú zalesnené prípadne sú vyuţívané ako trvalo trávne 
porasty (TTP). Časti povodia  tvorené neogénom Košickej kotliny sú 

vyuţívané  intenzívne na poľnohospodársku produkciu. Tento rozdiel vo 

vyuţívaní jednotlivých časti povodia sa prejavuje ako v celkovej 

fyziognómii krajiny, tak i v hydrologickom reţime toku Olšavy. 

               Cieľom predkladanej práce je čiastočne zhodnotenie vplyvu 

intenzity hospodárskeho vyuţívania  povodia na hydrologický reţim 

povodia. 

 

Metodika 

               Pri spracovaní povodia  Olšavy sme vychádzali z údajov za 

hydrologické roky 1986-1991 získaných z  SHMÚ Košice a zo štatistických 

údajov vyuţitia zeme pre jednotlivé katastrálne územia (1996). Údaje s 
denným krokom boli spracované do podoby priemerných mesačných súm, 

pričom pri odtokoch boli odtoky prerátané z prietokov v jednotlivých 

profiloch  na výšku odtoku v mm. Dôvodom bola snaha získať čo 

najjednoduchšie spôsob porovnania zráţok a odtokov. Pri hodnotení sme 

spracovali zráţky, prietoky a  hladiny podzemných vôd, pričom sme sa 
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zamerali na hodnotenie jednotlivých vybraných parametrov povodia 

k merným profilom Kecerovce a Bohdanovce. Hladiny podzemných vôd 

ďalej v práci neuvádzam, pretoţe tieto údaje nevykazovali závislosť, ktorá 

by mala podstatný význam. Cieľom bolo porovnať tieto dve časti povodia  

a zhodnotiť správanie jednotlivých hodnotených parametrov v ich 

vzájomnej náväznosti. Z tohto dôvodu boli hodnoty prietokov v profile 

Bohdanovce prepočítané, ako samostatné údaje pre časť povodia od profilu 

Kecerovce po profil Bohdanovce. Zráţky boli hodnotené pomocou 

Thiessenovej polygónovej  metódy (Dub. O. 1963), ktorá umoţnila upresniť 

priemernú  sumu  zráţok na základe váhových koeficientov plochy, ktorá  

prislúcha k jednotlivým zráţkomerným staniciam. Pre hodnotenie zráţok 
boli pouţité zráţkomerné stanice Dubník, Herľany, Vyšný Čaj, Kokošovce  

a Ploské, ktoré vykazovali značnú mieru odlišnosti (tabuľka č.1).    

 

Tabuľka č.1. Tabuľka zráţok pre zráţkomerné stanice v povodí Olšavy 
 Dubník Kokošovce Herľany Ploské Vyšný Čaj 

Priem. ročná Σ zráţok za (1986-1991) 764,6 658,8 616,8 544,8 527,5 

Max. ročná Σ zráţok za (1986-1991) 884,7 744,7 718,7 662,2 623,5 

Min. ročná Σ  zráţok za (1986-1991) 669,3 552,6 540,4 421,1 485,8 

Priem. mesač. Σ zráţok za(1986-1991) 63,7 54,9 51,4 45,4 43,9 

Max. mesač. Σ zráţok za (1986-1991) 190,0 161,2 137,6 109,0 148,5 

Min. mesač. Σ zráţok za (1986-1991) 6,4 3,0 2,5 1,9 5,5 

Denné maximum za (1986-1991) 55,3 59,4 43,5 46,6 40,0 

Dátum výskytu 30.4.89 22.4.89 11.6.88 25.7.87 24.7.87 

a 30.4.89 

 

Výsledky    

            Zo zhodnotenia zráţkových pomerov povodia vyplýva, ţe za 

spracované obdobie boli v priemere v hornej časti povodia vyššie zráţky 
o 159 mm (horná časť povodia 725 mm, dolná časť povodia 566 mm). 

Percentuálny podiel zráţok za zimný a letný polrok (XI-IV, V-X) z celkovej 

sumy zráţok bol takmer identický, ako pre hornú časť povodia, tak i pre 

dolnú časť povodia. Podobne i trend poklesu zráţok v obidvoch častiach 

povodia bol rovnaký, čo je vidieť na grafe č. 1, kde obidve trendové čiary sú 

rovnobeţné. Z toho vyplýva, ţe zráţky nie sú  rozhodujúcim faktorom, 

ktorý ovplyvňuje odlišnosti priebehu odtoku.  

Priebeh odtoku bol však rozdielny, čo vyplýva zrejme z rozdielov 

v intenzite vyuţívania povodia. Priebeh priemerných mesačných hodnôt 

prietoku v grafe č.1 poukazuje na časový posun  nielen jarných extrémov, 

ale i odtokov počas roka. V hornej časti povodia nastupujú extrémne 

prietoky v mesiaci marec, v dolnej časti povodia nastupujú v mesiaci 
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február. Tento rozdiel je spôsobený nadmorskou výškou jednotlivých častí 

povodia a retenčnou schopnosťou časti povodia. Rozdelenie odtoku 

v priebehu roka poukazuje na odlišnosti medzi zimným a letným polrokom. 

Prevaţná časť odtoku je sústredená na zimný polrok (69-78 % z celkového 

odtoku), pričom vyššia hodnota je v dolnej časti povodia. Tento rozdiel je 

pochopiteľný, pretoţe dochádza k intenzívnejšiemu výparu v dolnej časti 

povodia v letnom polroku a k väčšej retencii vody v hornej časti povodia 

z dôvodu väčšej lesnatosti.  

             Trendové čiary odtokov pre hornú a dolnú časť povodia poukazujú 

podobne, ako v prípade zráţok na takmer identické  správania sa hornej 

a dolnej časti povodia. Trendová čiara v dolnej časti povodia  ma o niečo 
výraznejší trend poklesu, ako trendová čiara pre hornú časť povodia 

(regresné rovnice graf č.1). Môţeme predpokladať, ţe tento rozdiel je 

spôsobený  odlišnosťami v pomere zastúpenia ornej pôdy, trvalo trávnych 

porastov (ďalej TTP) a lesnej pôdy. Celkový prehľad vyuţitia krajiny je 

v tabuľke č.2. 

 

Tabuľka č. 2.: Tabuľka vyuţitia zeme pre jednotlivé časti povodia 

názov 

časť patriaca do 

horného povodia 

                               poľnohospodárska pôda lesná pôda 

spolu orná pôda záhrady 

ovocné 

sady 

trvalý trávn. 

porast 

km
2
 

% z celého 

KÚ 
km

2
 % km

2
 % km

2
 % km

2
 % km

2
 % km

2
 % 

 horné pov. 85,8 100% 33,4 38,9% 17,2 20,0% 0,7 0,9% 0,34 0,4% 15,2 17,7% 48,5 56,4% 

 dolné pov. 218,4 100% 126,2 57,8% 92,8 42,5% 4,7 2,2% 0,75 0,3% 27,9 12,8% 77,4 35,4% 

 

Z tabuľky vyuţitia zeme je vidieť, ţe orná pôda v hornej časti povodia 

Olšavy zaberá veľmi malú plochu, ako v absolútnych hodnotách, tak 

i v percentách. V dolnej časti povodia je rozšírenie ornej pôdy oveľa väčšie. 

Zastúpenie trvalo trávnych porastov je podobne s veľmi malou odchýlkou 

v prospech hornej časti povodia. Výrazný je rozdiel v percentuálnom 

zastúpení lesnej pôdy, kde dominuje horná časť povodia. Z týchto čísiel 
jednoznačne vyplýva, ţe rozhodujúcu úlohu pri intenzite odtoku by mal 

zohrávať podiel lesnej a ornej pôdy v povodí. Pre hornú časť povodia je 

koeficient 2.8, pre dolnú časť povodia je koeficient 0.8. Tento rozdiel 

koeficientov sa  odráţa i v hodnotách odtoku.  Na grafe č.1 pre hornú časť 

povodia (profil Kecerovce) je trend poklesu čiary  miernejší, ako pre dolnú 

časť povodia (profil Bohdanovce). To môţe byť spôsobené len väčšou 

retenčnou schopnosťou hornej časti povodia v ktorej je väčšie zastúpenie 

TTP a lesnej pôdy ako v dolnej často povodia. V dolnej časti povodia, ktorá 
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má väčšie zastúpenie ornej pôdy, dochádza k zníţeniu retenčnej schopnosti 

krajiny, rýchlejšiemu odtoku vody z povodia, čo sa prejavuje i na niečo 

výraznejšom poklese trendovej čiary. V celku môţeme povedať, ţe 

i napriek výrazným rozdielom v zastúpení v TTP, ornej pôdy a lesnej pôdy 

nie sú výraznejšie rozdiely v trende odtoku. Dôkazom vplyvu vyuţitia zeme 

na odtokové pomery povodia je pomer odtoku a zráţok za letný a zimný 

polrok, ako aj časový posun zvýšených prietokov.  

 

Záver 

      Poznanie podrobnosti zráţkovo odtokových vzťahov je veľmi dôleţité 

nielen z hľadiska odborného ale i z hľadiska hospodárskeho. Z hľadiska 
hospodárskeho má tento problém dva aspekty. Jeden aspekt sa týka 

stanovenia vlahového deficitu a na to nadväzujúcich nákladov (závlahy) na 

odstránenie tohto deficitu z dôvodu zvýšenia intenzity vyuţívania krajiny. 

Druhý aspekt je dôleţitý z hľadiska ochrany jednotlivých častí povodia pred 

extrémnymi povrchovými odtokmi a z tým súvisiacimi prietokmi. Tento 

problém sa v posledných rokoch objavuje predovšetkým na menších tokoch 

a spôsobuje veľké škody nielen materiálne, ale i straty na ľudských 

ţivotoch. V malých povodiach dochádza ku kombinácii extrémnych zráţok 

a rýchleho odtoku v dôsledku neuváţenej prípadne čiernej ťaţby v lesoch 

čím sa zniţuje retenčná kapacita krajiny. Náklady na sanáciu škôd sú 

podstatne väčšie ako krátkodobé zisky.     

 

 

INTENSITY EXPLOATATION INFLUENCE OF OLŠAVA BASIN 

AT SURFACE RUNOFF RELATIONS 

 

Summary 

 Olšava basin has character of „scut“ river-net. It is reclaims 

Slanské vrchy – mountains and north-east part of Košická kotlina – fold. 

The process of evaluation was skewed at measure-profiles Kecerovce and 

Bohdanovce. Results demonstrated, that upper part of basin (to profile 

Kecerovce) has better ability of retention than lower part (to profile 

Bohdanovce). The cause is difference at exploatation of individual parts of 
basin. Upper part of basin has proportion of  forests greater then lower part, 

where is greater proportion of arable ground. Representation of individual 

types of earth exploatation is summed in table 2. 

 

Table 1. Table of rainfall for measure stations in Olšava basin 
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Table 2. Table of Earth exploatation for individual parts of basin 

Graph 1. Graph of month-rainfall, runoff development and their trend lines 
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FYZICKOGEOGRAFICKÁ ANALÝZA A OCHRANA 

PRÍRODNÉHO PROSTREDIA PORÁČSKEJ DOLINY 

V POHORÍ GALMUS 

 

Vladimír Čech 

 

Abstract 

This article presents the physico-geographical conditions of a study 

area (Poracska valley) by means of physico-geographical analysis (from the 

geologic conditions to the animal conditions), together with some 

information about the nature conservation and the negative agents in this 
area. Nature conservation is represented by the national nature reserve 

Cervene skaly covering the central part of the Poracska valley.  

 

Keywords: physico-geographical analysis, nature conservation, national 

nature reserve  

 

Úvod 

 Výskum krajiny, jej jednotlivých prvkov a zloţiek prírodného 

a antropogénneho charakteru má význam nielen pre rozvoj geografie, ale 

tieţ pre ochranu ţivotného prostredia. Riešenie aktuálnych problémov 

ţivotného prostredia si vyţaduje rozvíjať predovšetkým metódy 
komplexného výskumu krajiny. Jednou z významných metód výskumu 

krajiny je fyzickogeografická analýza, ktorá spolu s fyzickogeografickou 

syntézou je podstatným krokom k celkovému pochopeniu krajiny ako 

integrácie rôznych foriem hmotnej reality.  

 Cieľom predloţeného príspevku je v stručnej podobe analyzovať 

fyzickogeografické pomery študovaného územia Poráčskej doliny ako aj 

zhodnotiť ochranu prírody a negatívne faktory pôsobiace v tomto území na 

príklade Národnej prírodnej rezervácie (NPR) Červené skaly. 

 

Fyzickogeografická analýza územia 

Študované územie sa nachádza juhovýchodne od Spišskej Novej 

Vsi v najvýchodnejšej časti Slovenského rudohoria, neďaleko Krompách, 
medzi obcami Slovinky a Poráč. Je časťou geomorfologického podcelku 

Hnileckých vrchov (Atlas SSR, 1980). 

V detailnejšom opise dolina oddeľuje vlastnú krasovú planinu 

Galmus na severe od  masívu Suchého vrchu a krasovej planiny Slovinskej 

skaly na juhu. Má východo–západný smer, pričom jej dĺţka je pribliţne 9 
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km s nadmorskou výškou od 450 m v ústí doliny v Slovinkách aţ po 750 m 

v Poráči. 

Pramenný úsek doliny je budovaný predovšetkým gemerikom 

(Mello a i. 2000). V okolí Poráča sa vyskytuje krompašská skupina 

zaraďovaná do permu aţ spodného triasu. Svoje zastúpenie tu má bazálne 

knólske súvrstvie budované polymiktnými zlepencami a brekciami. Okolie 

osady Poráčska Dolina na pravej strane doliny je budované meliatikom, 

konkrétne príkrovom Bôrky so zastúpením sivoţltých, sivých, sivohnedých 

aţ hnedých kvarcitov, lokálne pieskovcov s prímesou acidného 

pyroklastického materiálu. Tektonická jednotka gemerika buduje aj dolný 

úsek v okolí obce Slovinky. V najbliţšom okolí obce sa vyskytuje 
rakovecká skupina datovaná do obdobia devón aţ spodný karbón. V rámci 

tejto skupiny ide o sykavské súvrstvie zastúpené pyroklastickými 

produktami bazaltového vulkanizmu. Dominujú tmavozelené diabázové 

pyroklastiká. Lokálne sa v rámci sykavského súvrstvia vyskytujú aj gabrá 

a aktinolitické bridlice. Druhým významným súvrstvím v tejto oblasti je 

folkmárske súvrstvie s výrazným zastúpením fylitov zelenej, zelenofialovej 

a ţltozelenej farby. Strednú centrálnu časť doliny vypĺňa ďalšia tektonická 

jednotka-silicikum, konkrétne stratenský príkrov, ktorého litostratigrafickú 

náplň tvorí mnoţina súvrství  a členov, ktorá sa zvykne označovať ako 

stratenská skupina. Čiastkovým príkrovom budujúcim túto časť v rámci 

stratenského príkrovu je čiastkový príkrov Galmusu. Tento príkrov je 
budovaný predovšetkým strednotriasovými wettersteinskými dolomitmi 

a svetlými masívnymi vápencami leţiacimi na verféne. Wettersteinské 

dolomity miestami laterálne i vertikálne zastupujú wettersteinské vápence. 

Miesta, kde nebolo moţné odlíšiť wettersteinské a steinalmské, prípadne aţ 

dachsteinské vápence, sú označované ako svetlé masívne vápence. Kvartér 

je zastúpený fluviálnymi sedimentami-pieščitými a hlinitými štrkami, 

pieskami a hlinami Poráčskeho potoka a väčších prítokov. Dolinou 

prechádzajú významné zlomy smeru S-J. 

Podľa Mazúra (1980 in Atlas SSR, 1980) patrí oblasť v rámci 

morfoštruktúr Vnútorných Západných Karpát k semimasívnej 

morfoštruktúre Slovenského rudohoria a v rámci nej k semimasívnemu 

mierne vyklenutému bloku. Vychádzajúc z návrhu morfoštruktúrneho 
členenia (Lacika-Urbánek 1998), moţno toto územie zaradiť k prechodným 

morfoštruktúram západokarpatskej klenby, konkrétne k Rudohorskej 

prechodnej morfoštruktúre. Celé územie pohoria Galmus je denudačnou 

rovňou, ktorú zarovnali vonkajšie geologické  činitele pravdepodobne 

v miocéne.V priebehu pliocénu a pleistocénu túto jednotnú galmuskú kryhu 
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rozrezal Poráčsky potok na severnejšiu vlastnú planinu Galmus a juţnejšiu 

Slovinskú skalu. Obe tieto krasové planiny sa povaţujú za zarovnané 

povrchy reprezentujúce stredohorskú roveň, ktorú sa datuje do obdobia 

panónu medzi atickú a rodánsku fázu vrásnenia. Dolinu Poráčskeho potoka 

moţno označiť za tektonicko–riečno–krasovú, ktorá má v podstatnej časti 

kaňonovitý a subsekventný ráz a sleduje na určitom úseku aj tektonické 

poruchy. Kaňonovitý charakter má dolina na karbonátoch vo svojej strednej 

časti a vyznačuje sa prudkým spádom so strmými svahmi a početnými 

bralnými formami, vodopádmi, skalnými oknami, vyvieračkami, jaskyňami-

Homološova diera, Rysia diera a pod. (Čech 2002), rozčlenenými sieťou 

malých kaňonov občasných obojstranných prítokov Poráčskeho potoka. 
Dolomity  tu  zvetrali  do  tvarov  ostrých  veţí  a  veţičiek   obklopených   

na   úpätí   ostrohrannou   dolomitovou  zvetralinou vo forme mohutných 

skalných osypov, ktoré sú spojené a vytvárajú akýsi veniec. Prevaţná časť 

skalných stien je v hornej časti svahov, kde sú ešte rozdelené skalnými 

ryhami vyplnenými sutinami. Menej sú zastúpené bralá v niţších častiach 

doliny, tieţ navzájom oddelené sutinovými prúdmi. Na nekarbonátových 

horninách sú sklony svahov miernejšie s otvorenejšími dolinkami. Riečna 

niva je súvislejšie vyvinutá len v dolnom úseku doliny pri obci Slovinky a v 

oblasti osady Poráčska Dolina. Je tvorená stredne opracovanými úlomkami 

rôznych hornín. Riečne terasy v doline nie sú vyvinuté.  

Študované územie podľa Končeka (1980 in Atlas SSR, 1980) 
zasahuje do dvoch klimatických oblastí. Dolný úsek doliny v okolí 

Sloviniek patrí do mierne teplej oblasti, jej mierne vlhkej podoblasti a rámci 

nej do okrsku mierne teplého, mierne vlhkého so studenou zimou, 

dolinového. Ostatnú časť doliny zaberá chladná oblasť a v rámci nej okrsok 

mierne chladný. Z hľadiska klimatogeografických typov (Tarábek 1980 in 

Atlas SSR, 1980) patrí celé územie do typu horskej klímy s malou inverziou 

teplôt, vlhkej aţ veľmi vlhkej. Dolný úsek doliny zaberá subtyp horskej 

klímy mierne teplej (suma teplôt 10°C a viac: 2200-2400, teplota v januári: 

-3,5°C aţ –6°C, teplota v júli: 17-17,5°C, amplitúda: 21-23°C, ročné 

zráţky: 650-850 mm). Pramenný a stredný úsek doliny predstavuje subtyp 

horskej klímy chladnej (1200-1600, -5°C aţ –6,5°C; 13,5-16°C; 19,5-21°C, 

800-1100 mm). V tvorbe teplotných pomerov sa v doline popri slnečnom 
ţiarení a cirkulačných vplyvoch pri prenikaní rôzne teplých vzduchových 

hmôt uplatňuje hlavne nadmorská výška, tvárnosť terénu a jeho orientácia 

voči svetovým stranám. 

Celý Galmus patrí hydrologicky do povodia Hornádu. Dolinou 

preteká Poráčsky potok s rozlohou povodia 20 km². Povodie má úzky 
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pretiahly tvar s pravouhle rozvinutou hydrografickou sieťou. Potok je 

alochtónneho pôvodu s pomerne nízkym prietokom, pramení na 

nekrasovom území v nadmorskej výške 1010 metrov juţne od obce Poráč, 

na severnom svahu Bukovca (1127 m), preteká krasovým územím 

oddeľujúc planinu Galmus od planiny Slovinská skala.  Podľa Šima a Zaťka 

(1980 in Atlas SSR, 1980) patrí študované územie do stredohorskej oblasti 

so snehovo-daţďovým typom reţimu odtoku s mierne výrazným 

podruţným zvýšením vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy. Do 

pramenného a dolného úseku doliny zasahuje málo výrazný, nízko 

zvodnený hydrogeologický celok paleozoika Slovenského rudohoria-

Volovských vrchov s prevládajúcou puklinovou priepustnosťou. Centrálnu 
časť doliny buduje hydrogeologický celok mezozoika - predovšetkým 

vápencovo–dolomitické komplexy s charakteristickou puklinovou a 

puklinovo–krasovou priepustnosťou. Pre akumuláciu a obeh podzemných 

vôd sú najvýznamnejšie triasové vápence a dolomity. Kullman (1982) píše 

o hydrogeologickej štruktúre Poráčskej doliny s rozlohou 9,6 km², ktorú 

odvodňuje jednak Poráčsky potok a jednak celý rad prameňov 

(predovšetkým krasových vyvieračiek). Najväčšie pramene (Poráč I, Poráč 

II) sú v súčastnosti zachytené do vodovodu. Posledným je hydrogeologický 

celok kvartérnych sedimentov s prevládajúcou pórovou priepustnosťou. Z 

hydrogeologického hľadiska najväčší význam majú fluviálne sedimenty 

Poráčskeho potoka. Kolektorom podzemných vôd sú dobre priepustné 
piesčité štrky.  

Pôdne pomery na území sú okrem klimatických a hydrologických 

činiteľov ovplyvnené hlavne charakterom pôdotvorného substrátu a 

reliéfom. Podľa Hraška a i. (1993) sú na vápencovo-dolomitickom 

komplexe dominantné stredne aţ silno skeletnaté rendziny a kambizeme 

rendzinové, sprievodne litozeme karbonátové, lokálne rendziny sutinové na 

zvetralinách pevných hornín. Ostatné časti doliny pokrývajú kambizeme 

dystrické a kambizeme typické kyslé, sprievodné rankre na zvetralinách 

kyslých hornín. Na nive Poráčskeho potoka sa vyskytujú fluvizeme. Zo 

subtypov prevaţuje fluvizem typická a fluvizem karbonátová. 

 Študované územie sa podľa Futáka (1980 in Atlas SSR, 1980) 

zaraďuje v rámci holoarktickej floristickej oblasti a jej eurosibírskej 
podoblasti do stredoeurópskej provincie, obvodu Carpaticum occidentale 

(obvod západokarpatskej flóry) a podobvodu Praecarpaticum (podobvod 

predkarpatskej flóry). V rámci doliny moţno zjednodušene rozlíšiť tri 

rastlinné spoločenstvá: 1. lesné spoločenstvá (buk lesný, jedľa biela, javor 

horský, smrek obyčajný, smrekovec opadavý, dub zimný, tis obyčajný, 
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fragmenty luţných lesov s jelšou lepkavou) 2. spoločenstvá skalnatých brál 

so vzácnymi spoločenstvami reliktných borín a 3. lúčne spoločenstvá s 

mnohými endemickými druhmi Karpát ako napr. poniklec slovenský, 

kortúza Matthioliho, plamienok alpínsky, zvonček karpatský, horec 

luskáčovitý, astra alpínska, horčičník Wittmannov atď. Z geobotanického 

hľadiska (prirodzená, rekonštruovaná vegetácia) patrí prevaţná časť doliny 

na karbonátoch ku vegetačnej jednotke vápencových bučín a reliktných 

borín. Ďalšími významnými jednotkami sú  kvetnaté bučiny a kyslé dubiny 

a bučiny. 

 Oblasť z hľadiska zoogeografického zaradenia patrí do 

Arktogejskej ţivočíšnej ríše – Holoarktis, jej Paleoarktickej oblasti a 
Eurosibírskej podoblasti a v nej do zóny listnatých lesov a provincie 

Karpaty, v ktorej sa zaraďuje do západokarpatskej subprovincie a obvodu 

horskej fauny a v rámci nej do rudohorského podobvodu. Nájdeme tu 

typických obyvateľov slovenských karpatských pohorí vrátane vzácnych 

šeliem (mačka divá, vlk obyčajný, rys ostrovid) dravého vtáctva (orol 

skalný a sokol rároh) či pre oblasť jaskýň typických netopierov a podobne. 

 

Ochrana prírodného prostredia 

Snahy ochrancov prírody boli úspešne zavŕšené dňa 30.4.1981, 

kedy bola vyhlásená Štátna prírodná rezervácia–ŠPR Červené skaly na 

rozlohe 390,5 hektárov, zaberajúca centrálnu časť Poráčskej doliny na 
vápencovo-dolomitovom komplexe. Predmetom ochrany sa stali strmé 

svahy Galmusu a doliny Poráčskeho potoka so zachovanými 

geobiocenózami lesa a skál, s Poráčskym krasom a s zriedkavými druhmi 

fauny a vápnomilnej flóry. V zmysle zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o 

ochrane prírody a krajiny bol štatút ŠPR Červené skaly zmenený na NPR-

Národná prírodná rezervácia Červené skaly s najvyšším 5 stupňom ochrany. 

Na území Poráčskej doliny sa nachádza aj ďalšie chránené územie a to v 

kategórii PP–Prírodná pamiatka. Ide o jaskyňu Homološova diera. Z 

hľadiska ochrany vodných zdrojov je v doline vyhlásené pásmo hygienickej 

ochrany 1. a 2. stupňa, ktoré je zbernou oblasťou pitnej vody pre obec 

Slovinky (zberné zdroje Poráč I. II. III.). Nakoniec prevaţné územie 

Hnileckých vrchov, vrátane študovaného územia, by sa malo stať súčasťou 
pripravovanej CHKO–Chránenej krajinnej oblasti Volovské vrchy. Súčasný 

prístup človeka  k NPR Červené skaly je však nevyhovujúci, prevaţne 

koristnícky a poškodzujúci územie. Medzi najvýznamnejšie negatívne 

faktory patrí nelegálny výrub lesa na území NPR zo strany štátnych lesov i 

iných subjektov, otváranie zemníkov materiálu pre úpravu často 
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poškodzovanej cesty, denné nerešpektovanie zákazu prejazdu dopravných 

prostriedkov celou dolinou, pastva dobytka na území rezervácie, pohyb 

mimo značených trás, poškodzovanie a krádeţe informačných tabúľ, 

zakladanie ohňa mimo vyhradených miest, znečistenie okolia chaty Čierny 

bocian odpadkami atď. Lokalita pod jaskyňou Homološova diera na pravej 

strane dolinky Nad chatou, bola trikrát po sebe v prvej polovici 90. rokov 

vinou nezodpovedných návštevníkov postihnutá poţiarom. Došlo tu k 

degradácii uţ i tak plytkej pôdy na strmom svahu na karbonátovom podloţí 

a následne k odumieraniu a vývratom obhoretých stromov, ktoré pokračujú 

dodnes.  

 

Záver  

Aj napriek značnému narušeniu si územie zatiaľ zachováva svoje 

nesmierne hodnoty, z čoho vychádza aj návrh ekologickej  siete Slovenska, 

kde je táto oblasť súčasťou jadrového územia európskeho významu: 

Hnilecké vrchy–Červené skaly a súčasne je podľa Generelu 

nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej 

republiky aj súčasťou biocentra nadregionálneho významu-Hnilecké vrchy 

o výmere 3600 ha s jadrami NPR Červené skaly a NPR Galmuská tisina. 
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THE PHYSICO-GEOGRAPHICAL ANALYSIS AND NATURE 

CONSERVATION OF THE PORACSKA VALLEY IN THE 

GALMUS MOUNTAINS 

 

Summary 

 The central part of the Poracska valley in the Galmus Mts. is built 

of the tectonic unit of Silicikum with complexes of Middle and Upper 

Triassic limestones and dolomites, which predetermined the general karst 

character of these mountains with an uncommonly large occurrence of karst 

phenomena (rock windows, caves, karst springs and resurgences, canyons, 

etc.). This central part belongs to the national nature reserve Cervene skaly 
which covers 3,9 square kilometres on the complex of limestones and 

dolomites. This reserve was established for purpose of protection of karst 

phenomena, nature forests and valuable fauna and flora.  
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VYUŢITIE ABIOKOMPLEXOV PRI TVORBE MAPY 

POTENCIÁLNEJ PRIRODZENEJ VEGETÁCIE 

 

Vladimír Falťan 

 

Abstract 

 This article deals with the use of the large-scale geoecological 

mapping (especially abiocomplex mapping) for construction of the potential 

natural vegetation maps. We also bring information about our fieldwork 

from model area in Kysucká vrchovina. 

 
Keywords: abiocomplex, potential natural vegetation, large scale 

geoecological mapping, Kysucká vrchovina 

 

Úvod 

Poznanie zákonitostí vzťahu človek – príroda má pre ľudskú 

spoločnosť čoraz väčší význam. Je na nás, aby sme poznali reálny stav 

krajiny a tieto poznatky vhodne vyuţívali pri krajinnom manaţmente na 

začiatku nového tisícročia. Spojenie problematiky veľkomierkového 

mapovania reálnej vegetácie, abiokomplexov s následnou konštrukciou 

máp potenciálnej prirodzenej vegetácie je organickým prepojením 

charakteristiky súčasného stavu krajiny s vytváraním bázy pre hodnotenie 
stupňa jej premeny pôsobením ľudskej spoločnosti a vyuţitia získaných 

poznatkov pri manaţmente krajiny.  

 

Metodika  

Mapa reálnej vegetácie predstavuje súčasný stav vegetácie územia 

v čase mapovania, mapa potenciálnej prirodzenej vegetácie  predstavuje 

vegetáciu, ktorá by sa vyvinula na území, keby vplyv ľudskej činnosti 

prestal. Pri jej konštrukcii ju povaţujeme ako súčasť potenciálnych 

prirodzených geosystémov, ktorých súčasťou sú i potenciálne prirodzené 

abiokomplexy. 

Mapa abiokomplexov v mierke zodpovedajúcej mape potenciálnej 

prirodzenej vegetácie predstavuje spolu s poznaním reálnej vegetácie 
a flóry územia základ pre jej konštrukciu. Abiokomplex je zloţený zo 

vzájomne interagujúcich relatívne stabilných a variabilných  abiotických 

komponentov. Abiokomplex definuje TREMBOŠ (1994) ako zloţitý, 

časovo-priestorový, látkovo-energeticko-informačný, priestorovo 

ohraničený geosystém skladajúci sa z abiotických krajinných prvkov 
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zjednotených vzájomnými väzbami. Vyznačuje sa špecifickými 

zákonitosťami stavby, vývoje a fungovania.  Vytvára existenčné 

podmienky pre rastlinstvo, ţivočíšstvo i ľudskú spoločnosť a je s nimi 

v intenzívnej interakcii (TREMBOŠ, 1994). V praxi sa metodika tvorby 

čiastkových abiokomplexov vyuţívala pre poľnohospodársku prax ako 

bonitované pôdno-ekologické jednotky (KOLÉNY, 1998). Pri spracovaní 

informácii o abiokomplexoch vychádzame najmä z metodiky tvorby 

a charakteristiky  máp abiokomplexov  v mapách  mierky 1 : 50 000 aţ  

1 : 10 000 (TREMBOŠ, 2002, MINÁR a kol., 2001) upravenej pre potreby 

konštrukcie vegetačných máp.  V charakteristike abiokomplexu môţeme 

pouţiť tieto relevantné (podľa potreby vybrané) atribúty: 
Reliéf: forma reliéfu, priemerný sklon, orientácia (vybrané 

charakteristiky dôleţité najmä z hľadiska ovplyvňovania toku látok 

a energie, oslnenia reliéfu) 

Horniny: typ horniny vystupujúcej ako pôdotvorný substrát, 

chemizmus, prípadne zrnitosť.  

Pôda: pôdny subtyp, pôdny druh, skeletnatosť, hĺbka. 

Pritom udávame informácie doplnené o charakteristiky ovzdušia 

a vodstva, najmä o zaradení do klimatickej oblasti a podoblasti, teplote 

ovzdušia, atmosferických zráţkach, prevládajúcom smere a sile vetra, 

výskyt inverzií, hĺbke hladiny podzemnej vody, charaktere podzemných 

vôd, vodných stavoch, špecifickom odtoku a podobne. 
Zostavenie mapy abiokomplexov metódou vedúceho faktora (na 

základe poznania vertikálnych vzťahov postupom geoekologickej syntézy) 

nasleduje po získaní a vyhodnotení analytických mapových podkladov, ich 

naloţení na seba a vlastnom terénnom výskume zameranom na overenie 

podkladov a objasnenie rozporov v hraniciach jednotlivých analytických 

máp. Týmto postupom vyčleníme kvázi homogénne typologické areály 

s charakteristickým súborom analytických vlastností, doplnených údajmi 

o ovzduší a vodstve. Súbor ďalších informácii bol vztiahnutý k takto 

vyčleneným areálom (napríklad z databáz GÚDŠ, SAV, VÚ POP, SHMÚ).  

 Pri konštrukcií potenciálnej prirodzenej vegetácie sa vyuţívajú 

informácie o abiokomplexoch najmä na miestach bez fragmentov 

prirodzenej vegetácie, často spolu so stanovištnou analógiou s časťou  
záujmového územia s výskytom prirodzených porastov. Hranice medzi 

jednotlivými mapovanými spoločenstvami sú zväčša ostré. Ich určovanie je 

presné najmä pri azonálnych porastoch, ktorých výskyt podmieňuje 

charakteristika substrátového komplexu. Difúzne hranice pouţívame pri 
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určovaní hraníc spoločenstiev podmienených klimaticky na územiach bez 

fragmentov prirodzených spoločenstiev.  

 V ďalšom texte prinášame informácie o aplikácii metodiky na 

záujmovom území v okolí bradiel Veľké a Malé Vreteno v Kysuckej 

vrchovine. 

 

Abiokomplexy 

V modelovom území sme vyčlenili 7 základných typov 

abiokomplexov: niva. terasy, doliny potokov, úvaliny, svahy, chrbty 

a hrebene, antropogénne abiokomplexy. V rámci nich boli vytvorené 

mapovacie jednotky do ktorých sa vkladala informácia o zaradení do 
klimatickej oblasti (mierne teplá a chladná) a podzemnej vode (pórová, 

puklinovo-pórová, pórovo-puklinová, krasovo-puklinová,puklinová). 

Priestorovú štruktúru abiokomplexov znázorňuje obr. č. 1. Kód legendy 

mapy predstavuje tab. č. 1. 

 

Potenciálna prirodzená vegetácia 

Na abiokomplexy sa viaţe 9 mapovacích jednotiek potenciálnej 

prirodzenej vegetácie: Dubovo-brestovo-jaseňové luţné lesy (U) majú svoj 

potenciálny výskyt na nive rieky Kysuca, podhorské a horské jelšové luţné 

lesy (Al) na nivách potokov v submontánnom a montánnom stupni. 

Dubovohrabové lesy karpatské (C) sú zonálnym klimaticky podmieneným 
klimaxovým spoločenstvom v mierne teplej oblasti okrem strmých svahov 

bradiel tvorených vápencami,  kde sa vyskytujú vápnomilné bukové lesy 

(CF). Lipovo-javorové lesy (At) predstavujúce substrátovo podmienený 

klimax na hrebeňoch a sutinách, bukové kvetnaté lesy podhorské (Fs) sa 

vyskytujú na miernejších svahoch bradiel s mocnejšou vrstvou delúvií. 

Dubové subxerotermofilné lesy (Qs) majú potenciálny výskyt na juţne 

a juhozápadne orientovaných výslnných svahoch budovaných vápnitými 

pieskovcami a slieňmi, spoločenstvá vápencových  skalných sutín, 

a vápencových skalných stien a štrbín (L) okrem svojich súčasných 

stanovíšť tieţ na stenách a ťaţobných plochách lomov na vápenec. 

Priestorovú štruktúru potenciálnej prirodzenej vegetácie znázorňuje obr. č. 

2. V predchádzajúcom texte v zátvorke uvedené symboly predstavujú jej 
legendu. 

 

Záver 

 Problematika rozpracovania metodiky veľkomierkového 

geoekologického (komplexného fyzickogeografického) mapovania patrí 
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v súčasnosti k najdôleţitejším úlohám fyzickogeografického výskumu. Jeho 

organickou súčasťou je i vegetačnogeografický výskum, ktorý môţe 

ponúknuť vyuţitie vnímania krajiny ako celku a postupy z toho vyplývajúce 

i ďalším vedným disciplínam, ako sú geobotanika, ekológia a krajinné 

plánovanie. 

V príspevku sme sa venovali vyuţitiu veľkomierkovej mapy 

abiokomplexov pre konštrukciu potenciálnej prirodzenej vegetácie.  

V modelovom území bolo vyčlenených 19 základných typov 

abiokomplexov. Na abiokomplexy sa viaţe 9 mapovacích jednotiek 

potenciálnej prirodzenej vegetácie: dubovo-brestovo-jaseňové luţné lesy, 

podhorské a horské jelšové luţné lesy, dubovohrabové lesy karpatské, 
lipovo-javorové lesy, vápnomilné bukové lesy, bukové kvetnaté lesy 

podhorské, dubové subxerotermofilné lesy, vápencové skalné sutiny, 

vápencové skalné steny a štrbiny.  

 

Príspevok vznikol s podporou grantu UK/44/2002. 
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THE USE OF ABIOCOMPLEXES IN CONSTRUCTION OF 

THE POTENTIAL NATURAL VEGETATION MAP 

 

Summary 

We use information about form of the georelief, slope angle, 
orientation, bedrock (like soil substrate), soil type, subtype and granularity 

for creating abiocomplex units. This data are complete by climatical and 

hydrological information. 

We created 7 main categories and 19 basic units of abiocomplexes 

in the model area. There are 9 units of the potential natural vegetation: 
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Lowland floodplain forests (Ulmenion) are in the model area localized on 

alluvium of Kysuca river, Submontane and montane floodplain forests 

(Alnenion glutinoso-incana) are on alluvium of brooks. Oak-hornbeam 

forests (Carici-pilosae-Carpinenion betuli) like climatical climax are 

situated in moderately warm climatical area; Oak forests (Quercetum 

petreae-cerris) are localized only in the warmest parties of area with 

southwest aspect. Scree and ravine forests (Tilio-Acerion) like edaphic and 

mesoclimatic climax type are situated on steep slopes with scree cones. 

Herb-rich beech submontane forests (Eu-Fagenion p. p. min.) and Herb rich 

beech montane forests (Eu-Fagenion) represent with oak-hornbeam forests 

climatically climax. Calciphilous beech forests (Cephalantero-Fagenion) 
edaphic climax on carbonate rocks on soils of rendzina type.  

 

Tab. 1. Characteristics of abiocomplexes of the model area 

Pic. 1. Map of abiocomplexes of the model area 

Pic. 2. Map of potential natural vegetation of the model area 
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Tab. č. 1. Charakteristika abiokomplexov modelového územia 
Kód A B C D E F G 

1 1.1 0-1 - A 1 subhyd. - 

2 1.2 0-1 - A 1 FMm ph 

3 1.3 1-12 - A 0 FMG
 ph 

4 1.3 1-12 - A 1,2 FMG
C ph 

5 2.1 1-7 - H 0 PGm ih 

6 2.2 1-7 - P,I 0 KMg ih 

7 3.1 7-12 SZ-SV P,I 0 KMg ih 

8 4.1 25-30 SZ-SV V 2 RAk ih,i 

9 4.1 17-30 JZ-SZ V 2 RAk ih,i 

10 4.1 12-17 J-Z VP,S 1 PRm ih 

11 5.1 12-17 S P,I 0 KMm h,ih 

12 5.1 12-17 V P,I 0 KMm h,ih 

13 5.1 12-17 Z P,I 0 KMm h,ih 

14 5.1 12-17 J VP,S 1 PRm ih 

15 5.2 25-30 Z-SV V 2 RAk ih,i 

16 5.2 30-35 J,JV V 2 RAm h,ih 

17 6.1 - - V 2 RAj ih 

18 A.1 - - V 2 LImC ih 

19 A.2 0-1 - hliny 1 Antrozem ih 

 

A- forma georeliéfu:1.1-koryto rieky, 1.2-niva rieky, 1.3-niva potoka, 2.1-
fluviálno-eolická plošina, 2.2-vysoká terasa (skalná), 3.1-doliny potokov 

vcelku, 4.1-úvalina, 5.1-transportný denudačný svah (tds) mimo bradiel, 5.2 

tds bradiel, 6.1-hrebeň bradiel, A.1-kameňolom, A2-antropogénna plošina 

B- priemerný sklon georeliéfu v °. 

C- prevládajúca orientácia reliéfu 

D- pôdotvorný substrát (V-vápence,VP,S-váp. pieskovce,sliene,P,I-

pieskovce, ílovce, S-sprašové hliny, A- nivné štrky, piesky, hliny) 

E- chemizmus pôd. substrátu (0-bez CaC03, 1-menší výskyt CaC03 , 2-väčší 

výskyt CaC03  

F- pôdny typ a subtyp, resp. varieta: FMm-fluvizem modálna, FMG-f. 

glejová, FMG
C-f. glejová, varieta karbonátová, LImC-litozem modálna var. 

karbonátová, RAm-rendzina modálna, RAk-r. kambizemná, RAj-r. 
sutinová, PRm-pararendzina modálna, KMm-kambizem modálna, KMg-k. 

pseudoglejová, PGm-pseudoglej modálny. G-zrnitosť pôdy v humusovom 

horizonte 
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ANTROPICKY VYTVORENÉ HORNÉ OKRAJE LESOV V 

STAROHORSKÝCH VRCHOCH 

 

Alfonz Gajdoš 

 

Abstract 
The anthropic boundary of forest that was directly influenced by a 

man is considered to be the boundary of forest. The line of forest boundary 

is very diverse. It depends on the length and intensity of charcoal burning, 

grazing and mowing. The forest boundary runs in lower altitudes on the 

slopes where the intensive anthropic influence lasts several centuries. The 
forest usually ends suddenly. The most  frequent boundary reaches a beech 

level. The solitaries of trees originated on the places where the anthropic 

pressure varied. The groups of trees originated from them. The young 

anthropic boundary of forest is characterized by the sharp line of old forest 

end. The youngest forest boundary of „Starohorské vrchy“ is a skiing 

boundary. The cove areas of artificial boundary origination result from 

springs and the localities of charcoal burning. 

 

Keywords: types of the anthropic forest boundary, youngest anthropic 

forest boundary, old anthropic forest boundary 

 

Úvod 

Za umelú hornú hranicu lesa povaţujeme hranicu lesa, ktorú 

priamo ovplyvnil človek v prirodzenom vegetačnom stupni (Fries 1913, 

Schröter 1926, Sokołowski 1928, Svoboda 1952, Grebenščikov 1956, 

Somora 1958, Jeník, Lokvenc 1962, Plesník 1956 in Plesník 1971).  

Za horné okraje lesných porastov povaţujeme tie, ktoré vznikli 

v priebehu historického vývoja hospodárskou činnosťou človeka 

v pohoriach nedosahujúcich nadmorskou výškou hornú hranicu lesa. 

 

Pôvod horného okraja lesa 

Pôvod horných okrajov lesov je veľmi rozmanitý. V predmetnom 

území závisel od dĺţky a intenzity uhliarenia, vypásania, kosenia, výrubu 
stromov, výstavby prírodno-technických systémov, horských ciest alebo 

aktivít zimného cestovného ruchu. Na svahoch, kde intenzívny vplyv 

človeka  trvá uţ niekoľko storočí,  horný okraj lesných porastov prebieha 

nízko. Les sa obyčajne končí náhle, a to najmä tam, kde sa činnosťou 

človeka stlačil horný okraj lesa aţ do bukového stupňa. Na miestach, kde 
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antropický vplyv bol menší, prípadne osciloval, vznikli solitéry stromov, 

z ktorých postupne vznikli skupiny stromov. Z vývojovo-časového hľadiska 

rozpoznávame v území starý, mladý a  najmladší horný okraj lesa. 

 

Starý a nový horný okraj lesa 

Starý horný okraj lesa charakterizujú nízke stromové a krovinaté 

jedince so slabším vzrastom, za ktorými sú hneď vyššie stromy prechádzajú 

do zapojeného lesa. Náhle a ostré ukončenie starého lesa charakterizuje 

mladšiu hornú okrajovú líniu. Najmladšia línia (najmä v okolí lyţiarskych 

svahov, lavínové ţľaby pod vrcholovými plošinami) má znaky oboch 

predchádzajúcich.  
Prelínanie staršieho a mladšieho horného okraja lesa je stále 

viditeľné na juhovýchodných svachoch Panského dielu (1100 m n. m.).  

Starý okraj sleduje zhruba 800 metrovú vrstevnicu. Jeho ostrosť 

zvýrazňovala lesná cesta idúca po okraji spájajúca Hrádok (838 m n. m.) so 

sedlom Šachtička (925 m n. m.). Po druhej svetovej vojne sa bývalé 

kosienky zmenili na pasienky. Vybudovalo sa stabilné napájadlo pri 

vodnom zdroji vo výške 900 m n. m. Hovädzí dobytok, a neskôr ovce, 

napájadlo vyuţívali a pasenie sa skoncentrovalo do vyšších polôh ako boli 

bývalé kosienky. Úval nad vodným zdrojom sa úplne odlesnil a vyuţíval na 

pasenie. Vedľa neho vznikol veľký moderný prístrešok pre dobytok. 

Vybudovala sa nová cesta spájajúca ovčín so sedlom Šachtička sledujúca 
900 metrovú vrstevnicu. Stará cesta sa prestala vyuţívať. Chov 

hospodárskych zvierat sa sústreďoval na východné a severné svahy 

Panského dielu v okolí novej cesty. Úval nad napájadlom začal náletom 

zarastať a v súčasnosti je tu mladý bukovo-smrekový les. Podobná situácia 

je aj pod starou cestou idúcou z Hrádku na Šachtičku. Po vzniku 

lyţiarskeho strediska zanikol starý okraj lesa na severných svahoch a 

vznikol najmladší (lyţiarsky, lavínový pod vrcholovými plošinami) okraj. 

V Starohorských vrchoch sa do roku 1990 udrţiaval horný okraj 

lesných porastov aj občasným oraním bývalých kosienkov a pasienkov. 

Fyziognómia tejto línie bola kombináciou predchádzajúcich, ale solitérne 

spoločenstvá boli druhovo bohatšie. Vyskytuje sa napr. západne a juţne od 

Hrubého vrchu smerom na Bukovec a Kalište. 
Osobitným druhom je starý okraj, ktorý sa aktivoval zimným 

cestovným ruchom (najmä výstavba lyţiarskych vlekov, lanoviek a tratí). 

Sú to línie horného okraja lesa v Donovalskom sedle, na Panskom diele a 

Javorí nad Podkonicami. 



Geografické informácie 7 Nitra 2002 

 

 35 

Zaujímavý vývoj mala antropická línia na zarovnanej plošine 

Hrubého vrchu (1169 m n. m.). Pred začatím antropogénnych vplyvov tu 

bolo prechodové pásmo ku smrečinám s dominanciou buka (Fagus). Uhliari 

väčšinou zlikvidovali bukové porasty. Preriedený porast bol ďalej 

atakovaný pastiermi. Hrubý vrch je kryštalickým tvrdošom vystupujúcim zo 

zvlnenej mezozoickej plošiny. Jeho svahy s vrcholovou plošinou zalesnené 

bukom boli vhodným objektom pre uhliarov. Valasi úplne zlikvidovali les 

na okolitej mezozoickej plošine a pásli aj na vrcholovej plošine Hrubého 

vrchu. Strmé svahy vytvárali bariéru, preto sa tu obnovil a zachoval lesný 

porast. Na vrcholovú plošinu boli ovce vyháňané z východného sedla cestou 

po spádnici. Takto vznikol terasovitý okraj lesa, ktorý v prvej etape svojho 
vývoja lemoval mezozoickú plošinu a v nej sa vytvoril horný okraj lesa na 

kryštaliniku Hrubého vrchu. 

V tridsiatych rokoch 19. storočia bola výrazný horný okraj lesa 

v okolí Hiadeľského sedla. Horské pasienky tu vytvárali súvislú oblasť 

zaberajúcu závery Hiadeľskej a Korytnickej doliny. Ďalšiu súvislú líniu 

vytváral okraj lesa  po oboch stranách Kečky (1225 m n. m.) a Kozieho 

chrbta (1330 m n. m.) s výbeţkom Handliarky (1211 m n. m.). Podľa 

historických “ideálnych máp” (Balas 1837) je veľmi náročné lokalizovať 

výškový priebeh línie antropickej línie. Môţeme sa jedine orientovať podľa 

chrbátnice (totoţná s administratívnou hranicou komitátu) a údolníc (vodné 

toky). Na juţnej úboči Kozieho chrbta siahala po líniu prameňov zdrojníc 
Moštenického potoka, ktorá je v súčasnosti vo výškach 1000 - 1100 m n. m. 

V prvej polovici 20. storočia bola línia neustále zniţovaná v dôsledku 

pasenia. V súčasnosti bukové a zmiešané lesy vystupujú v centrálnej časti 

Kozieho chrbta po juţných svahoch aţ k hrebeňu. 

Antropický horný okraj lesných porastov na Japeni (Úplaz) bol 

výrazný uţ koncom 17. storočia. Juţné a západné svahy boli zalesnené, 

východné a severovýchodné skoro úplne odlesnené. V rokoch 1805 - 1837 

uţ boli zalesnené aj niektoré časti východného svahu, ale vrcholová plošina 

bola vyuţívaná na pasenie. V roku 1870 mala línia na východných a 

severovýchodných svahoch súvislý, ale kľukatý priebeh. Po druhej svetovej 

vojne sa línia zmiernila a nad ňou sa vytvorili ostrovy stromov. Les pomaly 

obsadzoval trávnaté plochy a v súčasnosti sa náletom ďalej rozširuje na 
vrcholovú plošinu. V 20. storočí sa zalesnené severovýchodné svahy 

vyrubovali vo vertikálnych pásoch od vrcholových polôh po dno Tureckej 

doliny. Takto vznikli ideálne podmienky pre vznik snehových lavín a 

lavínovej hranici, ktorá bola podmienená existenciou antropicky 



Geografické informácie 7 Nitra 2002 

 

 36 

vytvoreného horného okraja lesa na vrcholovej plošine a pásovým výrubom 

na svahovej depresii. 

Začiatkom 18. storočia dosiahla dĺţka okrajovej línie lesných 

porastov v Starohorských vrchoch pravdepodobne najväčší rozsah. 

Z najvyšších polôh sa odlesňovanie valachmi šírilo do plochých rázsoch a 

sediel, a stretávalo sa s uhliarskymi a hutníckymi lokalitami. Domnievame 

sa, ţe sa to dialo najmä vo východnej časti územia v okolí Moštenice, 

Baláţov a Podkoníc. Hlavná uhliarska základňa v Donovalskom sedle a 

Starohorskej doline tieţ mohla byť v priamom susedstve s valachmi, hoci 

banská komora vo svojich lesoch nepovoľovala valaské osídlenie. Jedinou 

výnimkou mohla byť oblasť Japeňa a západnej časti Donovalského sedla. 
Valasi sa sem šírili od Veľkej Fatry a odlesňovali chrbtové polohy v tesnom 

susedstve Starohorských vrchov. Kontaktným miestom bola najmä oblasť 

Japeňa nad Tureckou. 

Okraj lesov vznikol najskôr vo východnej časti, potom na juţnej 

úboči a Japeni. Jednotlivé pramene sa stali základným jadrom, odkiaľ sa 

viac-menej pravidelne rozširovala súvislá okrajová línia. Niektoré jadrové 

územia sa postupne spojili v jeden rozsiahly celok (napr. hôľna oblasť 

Kečka-Kozí chrbát). Podobný proces prebiehal na území západne od 

Baranej hlavy. Predpokladáme, ţe na dynamiku pohybu  tejto línie mal 

vplyv aj zánik pôvodných prameňov. Po ich zániku sa presúvala na ďalšie 

oblasti (napr. z juţných svahov Kečky na severné svahy Hadliarky). 
Odlišný vývoj mala vrcholová oblasť Japeňa, kde sa nenachádzal ţiadny 

prameň. Najbliţší bol na severovýchodnom svahu. Okrajová línia sa šírila 

po vrcholovej plošine od masívu Kríţnej vo Veľkej Fatre. Vápencovo-

dolomitický substrát a orografia územia boli ďalšími determinujúcimi 

činiteľmi určujúcimi priebeh horného okraja lesných porastov. Jej priebeh 

v prvom štádiu sledoval líniu terénnej hrany a líniu nespojitosti normálovej 

spádnicovej krivosti medzi vrcholovou plošinou a svahom. Neskôr sa na 

miernejších svahoch posunovala niţšie. Pôdotvorný dolomiticko-vápencový 

substrát vytváral po odlesnení priaznivé podmienky pre kvetnaté lúčne 

spoločenstvá lazerníka širokolistého (Laserpitium latifolium) a veternice 

narcisokvetej (Anemone narcissiflora). Veľmi zreteľný okraj lesa medzi 

mezozoickými a paleozoickými substrátmi je v okolí Panského dielu. 
Odlesnené juhozápadné oblasti majú substrát z mezozoických komplexov a 

severovýchodné zalesnené oblasti z permských sedimentov. 
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Záver 

V súčasnosti začína antropicky vytvorený horný okraj lesných 

porastov v nadmorských výškach od 1100 metrov (Hiadeľské sedlo-Kozí 

chrbát-Kečka), od 950 metrov (Panský diel, Japeň), od 900 metrov 

(Vlačuhovo), od 850 metrov (Donovalské sedlo) a od 800 metrov (Javorie). 

Priemerná výška horného okraja lesov Starohorských vrchov sa pohybuje 

v rozpätí 900 - 950 m n. m. 
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THE ANTHROPIC FOREST SKIRT OF STAROHORSKÉ VRCHY 

 

Summary 
The purpose of this article was to analyse the origination of types 

anthropic boundary of forest, dynamics of development, localization and 

present situation. We recognize the old and young anthropic boundary of 

forest. The old boundary originated in medieval period during charcoal 

burning and grazing. The young boundary is a result of winter tourism 
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(skiing slopes). The present trend of development compared to the past is 

opposite. The old anthropic boundary of forest proceeds to upper position of 

“Starohorské vrchy”. 
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HODNOTENIE ANTROPOGÉNNYCH STRESOVÝCH FAKTOROV 

PRE SPRACOVANIE KRAJINNOEKOLOGICKÉHO PLÁNU 

(okres Trnava) 

 

Lucia Grotkovská 

 

Abstract 

The paper is concentrated on the evaluation of stress factors and 

their spatial differentiation. The territorial system of stress factors is the 

opposite system to a territorial system of ecological stability. It represents 

ecologically negative factors in landscape and the level of their negative 
influence. 

 

Keywords: stress factor, territorial system of stress factors, degradation of 

natural resources 

 

Úvod 

Súčasťou spracovania krajinnoekologického plánu je identifikácia 

a hodnotenie tých socioekonomických javov, ktoré majú negatívny vplyv na 

krajinu. K týmto javom – označovaným aj ako stresové faktory (SF) – patria 

všetky hmotné i nehmotné prejavy ľudských aktivít, ktoré nepriaznivo 

ovplyvňujú prirodzený vývoj ekosystémov a ţivotné prostredie človeka. Na 
základe genézy rozlišujeme primárne a sekundárne SF. 

Cieľom príspevku je priblíţenie hodnotenia antropogénnych SF na 

území okresu Trnava pri spracovaní krajinnoekologického plánu územia. 

Hodnotenie antropogénnych SF i spracovanie Krajinnoekologického plánu 

okresu Trnava (Izakovičová a kol., 2001) vychádza z Metodického postupu 

ekologicky optimálneho vyuţívania územia v rámci prieskumov a rozborov 

pre územný plán obce (Hrnčiarová a kol., 2000) a z metodiky 

krajinnoekologického plánovania LANDEP (Ruţička, Miklós, 1982). 

V rámci primárnych SF boli v okrese hodnotené hmotné 

poloprirodzené a antropogénne prvky na základe ich funkčného vyuţitia. Za 

najvšeobecnejší ukazovateľ zaťaţenia územia primárnymi SF moţno 

povaţovať veľkosť zastavanej plochy. Z tohto aspektu k najviac zaťaţeným 
oblastiam patrí priemyselné mesto Trnava, kde sú koncentrované viaceré 

priemyselné prevádzky a vysoká kumulácia urbanizovaných prvkov s ich 

negatívnymi vplyvmi. Z vidieckych sídiel sú to predovšetkým sídla 

s lokalizovanými priemyselnými areálmi (Jasl. Bohunice - Atómová 
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elektráreň, Smolenice - Chemolak, a.s., Cífer - Hydina, a.s., Boleráz - 

Amylum Slovakia, s.r.o.). 

 

Ochranné pásma 

V okolí technických prvkov, ktoré reprezentujú primárne SF sa 

vymedzujú ochranné pásma (OP) za účelom ochrany okolitého prostredia 

pred ich nepriaznivými účinkami. V okrese Trnava boli vyčlenené 

nasledovné kategórie OP: 

 OP priemyselných areálov – v riešenom území sú vymedzené pri 
priemyselných areáloch v meste Trnava, v katastroch obcí Boleráz, 

Smolenice, Kriţovany n. Dudváhom, Vlčkovce, Lošonec. Do okresu Trnava 

zasahujú aj ochranné pásma vzťahujúce sa k Atómovej elektrárni v 

Jaslovských Bohuniciach. V blízkom okolí priemyselných areálov je rozvoj 

iných socioekonomických aktivít výrazne obmedzený, lokalizácia aktivít 

citlivých na zdravotno-hygienické parametre prostredia (obytné areály, 
rekreačné a liečebné priestory, pestovanie plodín na priamy konzum, 

športové zariadenia, školy, nemocnice a pod.) je vylúčená. Na týchto 

plochách je najvhodnejšie lokalizovať skladovacie priestory, garáţe, iné 

navzájom sa nevylučujúce priemyselné prevádzky a pod., alebo vysádzať 

ochrannú vegetáciu. 

 OP čistiarní odpadových vôd v Trnave a Zelenči. Rozvoj 
socioekonomických aktivít v týchto zónach vychádza z regulatívov 

obdobných regulatívom priemyselných OP.  

 OP poľnohospodárskych areálov sa vyčleňujú predovšetkým v okolí 
poľnohospodárskych areálov so ţivočíšnou výrobou vo veľkosti cca 300 aţ 

500 m, a to za účelom ochrany prostredia pred prachom, pachom, hlukom 

a pod. Aj v týchto pásmach sa vylučujú aktivity citlivé na zdravotno-

hygienické parametre. Vhodným vyuţitím ochranných zón 

poľnohospodárskych areálov je rastlinná výroba, budovanie prevádzkových 

poľnohospodársko-technických objektov, výsadba izolačnej vegetácie. 

Riešené územie je výraznou poľnohospodárskou krajinou, z čoho vyplýva 

vymedzenie OP poľnohospodárskeho areálu takmer pri kaţdom sídle. 

 OP skládok odpadu - v okrese bolo vymedzených 15 OP skládok. 
Pásma skládok komunálneho odpadu (KO) a skládok KO s osobitnými 

podmienkami majú veľkosť 300 m, pri skládkach priemyselného 

a komunálneho odpadu boli vyčlenené pásma ochrany veľkosti 500 m. 

Optimálnym vyuţitím týchto zón je výsadba vhodnej zelene. 
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 OP líniových technických prvkov, t.j. ţelezničných tratí, cestných 

komunikácií, plynovodov, elektrických vedení a ostatných káblových 

vedení. Tieto OP sú vymedzené za účelom ochrany a zabezpečenia 

prevádzky a funkčnosti týchto prvkov, a zároveň predstavujú zóny 
negatívnych vplyvov z ich rozvoja (hluk, exhaláty, vibrácie z rozvoja 

cestnej dopravy a pod.). 

 

Stresové faktory 

V riešenom území boli hodnotené nasledovné sekundárne SF: 

 kontaminácia riečnych sedimentov 
Pri hodnotení riečnych sedimetov sme vychádzali 

z Geochemického atlasu SR, časť Riečne sedimenty (Bodiš, Rapant, 1999). 

Do hodnotenia vstupovali vybrané prvky relevantné pre modelové územie, 

a to: Cu, Pb, Cr, As a Hg. Na základe syntetického spracovania, t. zn. 

naloţenia vrstiev priestorovej diferenciácie jednotlivých prvkov 

v záujmovom území moţno konštatovať, ţe najintenzívnejšia kontaminácia 

všetkých sledovaných prvkov sa viaţe na pohorie Malých Karpát, kde sa 

predpokladá zdroj kontaminácie prevaţne geogénneho pôvodu, ako aj na 

nivu rieky Váhu, príp. malokarpatského toku Trnávka, kde moţno 
predpokladať antropogénno-geogénny pôvod kontaminácie riečnych 

sedimentov. 

 kontaminácia pôdy 

Zdroje kontaminácie pôdy sú geogénneho i antropogénneho 

pôvodu. Základom geogénneho znečisťovania pôd je substrátový podklad. 
Hlavné riziká geogénneho pôvodu predstavujú rudné loţiská 

a mineralizované zóny, ktoré sú základným zdrojom ťaţkých kovov a iných 

toxických prvkov. Antropogénnymi zdrojmi znečistenia pôd sú aktivity 

človeka spojené s produkciou cudzorodých látok (predovšetkým priemysel, 

ťaţba nerastných surovín, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, 

doprava).  

Priestorové hodnotenie kontaminácie pôd vychádza z Geochemického 

atlasu SR, časť Pôda (Čurlík, Šefčík, 1999). Hodnotené boli prvky 

relevantné pre dané územie, a to: Pb, Cd, Cr, As, Hg a Cu. Zo syntetického 

spracovania jednotlivých vrstiev priestorovej diferenciácie hodnotených 

prvkov v záujmovom území vyplýva, ţe akumulácia nadlimitných 
koncentrácií uvedených prvkov je evidovaná v zrudnených oblastiach 

Malých Karpát, kde je predpoklad zdroja geogénneho pôvodu. Kumuláciu 

nadlimitných koncentrácií viacerých prvkov (kadmia, chrómu, medi) moţno 
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sledovať i v juhozápadnej časti, ako aj na východnej hranici juţnej časti 

územia - v nive Váhu a Dudváhu, vyplývajúcu predovšetkým 

z antropogénnych zdrojov. 

 znečistenie ovzdušia 
Stacionárnymi zdrojmi znečistenia ovzdušia sú najmä energetický 

priemysel a komunálna energetika (centrálne a blokové kotolne). 

Významným mobilným zdrojom znečisťovania ovzdušia je cestná doprava. 

Na území okresu bolo (k 31.12.2000) evidovaných 25 veľkých a takmer 220 

stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. K najvýznamnejším 

znečisťovateľom ovzdušia patria Skloplast Trnava, Amylum Slovakia 

Boleráz, Wienerberger Sl. tehelne Boleráz, ŢOS Trnava, Zlieváreň Trnava, 

ZEZ Trnava, SE Jaslovské Bohunice, Trnavský cukrovar Trnava, atď. 

 Podľa priestorovej diferenciácie nadlimitne zaťaţené ovzdušie 

cudzorodými látkami (t. j. nad prípustné limity pre jednotlivé znečisťujúce 

látky) je viazané na mestské centrum Trnava, kde vytvára tri koncentrické 
zóny pretiahnuté v juţnom smere. Do oblasti vysokého znečistenia ovzdušia 

spadajú sídla Trnava, Hrnčiarovce nad Parnou, Zeleneč, Modranka, Zavar, 

Dolné Lovčice, Kriţovany nad Dudváhom, Opoj, Majcichov a Šúrovce. Do 

oblasti stredného znečistenia ovzdušia patrí ďalších 8 vidieckych sídiel: 

Špačince, Bohdanovce nad Trnavou, Šelpice, Zvončín, Biely Kostol, 

Voderady, Pavlice a Horné Lovčice. 

 zaťaženie prostredia hlukom 
Najväčším zdrojom hluku v modelovom území je intenzívna 

doprava, s ohľadom na rozsah dopravnej infraštruktúry predovšetkým 

cestná (automobilová). Hluk z cestnej dopravy bol hodnotený na základe 

intenzity dopravy a skladby dopravného prúdu. Najzaťaţenejšími 

komunikáciami sú diaľnica D61 a niektoré úseky ciest I/51Z, I/51, II/504, 

I/61, II/560. Hluk zo ţelezničnej dopravy je závislý na počte, druhu 

a skladbe vlakov a parametroch trasy. Najzaťaţenejšou ţel. traťou je ťah č. 

120 Bratislava-Trnava-Leopoldov. Hlukom z automobilovej ako aj 

ţelezničnej dopravy sú zaťaţovaní predovšetkým obyvatelia mesta Trnava. 
Frekventované úseky ciest a ţelezničných tratí prechádzajú bezprostredne aj 

ďalšími sídlami, napr. Špačincami, Šelpicami, Bolerázom, Bíňovcami, 

Trstínom, Cíferom, Dolnými Lovčicami, Šúrovcami. Z ekologického 

hľadiska výraznými kolíziami sú dopravné ťahy prechádzajúce 

v bezprostrednej blízkosti chránených území – ţel. trať 120 sa tiahne popri 

chránenom areály Trnavské rybníky a chránenou krajinnou oblasťou Malé 

Karpaty prechádza ţel. trať 116 a komunikácia I/51. 
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 znečistenie vôd 

Zdrojmi znečistenia vôd sú jednak priame miesta vypúšťania 

odpadových vôd do recipientov (Blava, Luhový potok, Trnávka, Parná, 

Gidra, Krupský potok, Podhájsky potok), ako aj nepriame zdroje 
z priemyslu, dopravy a miestneho hospodárstva, z poľnohospodárstva, 

skládok odpadov a pod. 

V riešenom území sa sleduje kvalita piatich vodných tokov – 

najviac znečistené sú rieky Trnávka a Dolný Dudváh (tab. 1) a dvoch 

vodných nádrţí (Buková, Suchá nad Parnou). 

 

Tab. č. 1  Znečistenie povrchových vôd 

Tok / miesto odberu 

vzorky 

Riečny 

km 

Skupiny ukazovateľov Výsledná 

trieda 

znečistenia 
A B C D E F H 

Manivier/Ţlkovce (EBO) 0,5       I I 

Horný Dudváh/Trakovice 11,0       I I 

Dol. 

Dudváh/Sládkovičovo 
11,3 IV III V IV IV IV  IV 

Trnávka/Modranka 8,1 V IV V V V V  V 

Váh/Hlohovec 100,7 III II II III III   III 

Váh/Sereď 81,0 III II II III III  I III 

(Spracované podľa Kvality povrchových vôd na Slovensku 1998-1999, SHMÚ, 2000) 

 

I - vodné toky s I. stupňom znečistenia skupiny H - radioaktivity, III - 

znečistené vodné toky, IV - silne znečistené vodné toky, V - veľmi silne 

znečistené vodné toky 

 

Kvalita podzemných vôd je hodnotená na základe výsledkov 

Geochemického atlasu, časť Podzemné vody (Rapant, Vrana, Bodiš, 1996) 

podľa počtu prekročených nadlimitných koncentrácií jednotlivých 

znečisťujúcich látok. Z hľadiska priestorovej diferenciácie zóna veľmi silne 

znečistených vôd (IV. trieda) je v oblasti katastra Špačince. Oblasť silne 
znečistených vôd (III. trieda) sa tiahne stredom okresu od obce Trstín aţ po 

Hrnčiarovce n. Parnou, ďalšie oblasti sa nachádzajú v katastri Pavlíc, 

Veľkých Brestovian–Zavaru, Radošoviec-Dechtíc, Bukovej. 

 poškodenie vegetácie 
Stupeň poškodenia vegetácie odráţa negatívne pôsobenie prírodných ako aj 

antropogénnych faktorov na vegetáciu v hodnotenom regióne. 

Hodnotenie poškodenia vegetácie sme urobili na základe Geochemického 

atlasu SR, časť Lesná biomasa (Maňkovská, 1996). S vyuţitím metódy 
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atómovej absorpčnej spektrometrie boli v asimilačných orgánoch lesných 

drevín stanovené endogénne obsahy 22 prvkov (Al, Be, Ca, Cd, Co, Cr, F, 

Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, N, Na, Ni, Pb, Rb, S, Sn, V a Zn). Z priestorovej 

diferenciácie vyplýva, ţe v území sú najviac zaťaţené lesné ekosystémy 

lokalizované v severnom cípe okresu v okolí Dobrej Vody, kde badať 

zvýšený obsah prvkov Mg, Ni, Se, Sr, Ca, Cu a F. 

Takto stanovené a identifikované, ako aj graficky zaznamenané 

analytické vstupy antropogénnych SF boli podkladom pre ďalšie kroky 

hodnotenia. 

Syntézou SF sa v riešenom území stanovili komplexy 

antropogénnych SF, pričom v okrese Trnava bolo identifikovaných 129 
typov týchto komplexov. Z priestorovej syntézy antropogénnych SF 

vyplynulo, ţe k najviac zaťaţeným oblastiam patrí oblasť okolia Trnavy, 

kde zóny zaťaţenia vytvárajú koncentrické zóny pretiahnuté v smere 

juhovýchodnom. Centrálna časť regiónu predstavuje zónu strednej záťaţe 

a najmenej zaťaţená je oblasť predhoria Malých Karpát a vlastná zóna 

Malých Karpát.  

V rámci interpretácií sa vyčlenili skupiny environmentálnych 

problémov, a to: problémy ohrozenia priestorovej stability, problémy 

ohrozenia prírodných zdrojov a problémy ohrozenia ţivotného prostredia. 

Do evalvačného procesu vstupovala syntetická mapa negatívnych 

socioekonomických javov (stresových faktorov) a navrhované činnosti na 
vyuţívanie krajiny. Výber navrhovaných činností vychádzal 

z charakteristiky regiónu, z jeho prírodných a kultúrno-historických daností 

a zo špecifík ľudského potenciálu. Ku kaţdému stresovému faktoru ako aj 

komplexu antropogénnych SF boli zo súboru navrhovaných činností 

priradené limitované (nevhodné) a nelimitované (vhodné, resp. vhodné po 

zohľadnení a rešpektovaní opatrení vyplývajúcich z krajinnoekologických 

regulatívov) aktivity človeka. 

 

Záver 

Výsledky hodnotenia antropogénnych SF spolu s výsledkami 

hodnotenia ostatných rovnako dôleţitých vlastností zloţiek krajiny 

(abiotické, biotické, socioekonomické – pozitívne, prírodné negatívne) boli 
rozhodujúce pri vypracovávaní ekologicky optimálneho a alternatívneho 

návrhu priestorového usporiadania jednotlivých ľudských aktivít 

(navrhovaných činností) v riešenom území. 
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Príspevok je výsledkom riešenia grantového projektu GP 2/2008/22 

Modelové typy riešenia pre návrh multifunkčnej poľnohospodárskej krajiny 

s rôznym stupňom hemeróbie. 
 

 

THE EVALUATION OF ANTHROPOGENIC STRESS FACTORS 

FOR PROCESSING OF LANDSCAPE-ECOLOGICAL PLAN 

(district of Trnava) 

 

Summary 

 The part of processing of landscape-ecological plan is also an 

identification and evaluation of socio-economic phenomena with a negative 

influence for land – so called stress factors. These factors are represented 

limits or restrictions (in accordance with their character and intensity) for a 

development of many human activities. The aim of the paper is the 
evaluation of anthropogenic stress factors in the district of Trnava – primary 

and secondary stress factors (soil and river sediments contamination, air and 

water pollution, noise load, vegetation damage). The evaluation indicates, 

that Trnava and its wider neighbourhood are the most loaded areas by stress 

factors. 
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ABIOTICKÁ LIMITÁCIA ÚZEMIA NA PRÍKLADE URBÁNNYCH 

EKOSYSTÉMOV 

 

Tatiana Hrnčiarová, Zdena Krnáčová 

 

Abstract 

 Evaluation is the core of the decision making process in which 

comes to confrontation between the demands of single activities for 

landscape-ecological conditions and really existing landscape values by the 

help of limits. Landscape-ecological complexes – types, social demands and 

proposed activities entered to the process of evaluation. 
 

Keywords: abiotic limits, decision making process, landscape-ecological 

planning 

 

Úvod 

 Urbanizované prostredie predstavuje územie, ktoré je spravidla 

intenzívne vyuţívané, obsahuje mnoho nových umelo vytvorených a tieţ 

pozmenených prírodných prvkov. Špeciálnu časť tvoria urbánne – mestské 

ekosystémy, na ktorých dochádza k stretom rôznych činností a záujmov 

človeka. 

Pri krajinnoekologickom hodnotení sa treba zamerať hlavne na 
určenie problémov súčasného a budúceho vyuţívania krajiny a len v menšej 

miere na rozhodovanie o optimálnom umiestnení činností, pretoţe veľká 

časť územia je zastavaná alebo sa iným spôsobom intenzívne vyuţíva. 

Tomuto odpovedá aj výber, interpretácia a syntéza krajinnoekologických 

ukazovateľov. Preto pri evalvačnom procese sa stanovuje stupeň vhodnosti 

na základe súboru vlastností typov krajiny najmä z hľadiska neohrozenia a 

nenarušenia kvality ţivotného prostredia. V rozhodovacom procese sa 

najčastejšie stanovia abiotické, biotické a socioekonomické limity. Ako 

príklad postupu moţno demonštrovať tvorbu abiotických limitov. 

Limit predstavuje prahovú hodnotu, najvyššiu prípustnú hodnotu 

zaťaţenia územia ľudskou aktivitou, pri prekročení ktorej dochádza 

k ohrozeniu aţ narušeniu kvality ţivotného prostredia. Identifikácii limitov 
je venovaná veľká pozornosť, pretoţe sa podieľajú na rozhodovacom 

procese pri navrhovaní funkčného vyuţívania územia (Miklós, Kozová, 

Ruţička a kol., 1986, Izakovičová, Hrnčiarová, 1992 a i.). 
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Tvorba abiotických komplexov 

 Obsahom syntézy v metodike LANDEP je tvorba, charakteristika a 

klasifikácia homogénnych priestorových areálov s pribliţne rovnakými 

abiotickými vlastnosťami. Výsledkom sú typy abiotických komplexov, 

ktoré sa odlišujúci od susedných homogénnych areálov reprezentované inou 

kombináciou hodnôt. 

 Tvorba abiotických komplexov (ABK) je jedným z rozhodujúcich 

krokov v metodike LANDEP. Tvorí podklad pre stanovenie abiotických 

limitov a hranice vyčlenených typov ABK tvoria aj hranice pre navrhovanie 

zmien vyuţívania územia. V krajinnoekologických štúdiách sa typy 

abiotických komplexov najčastejšie charakterizujú hodnotením 
nasledovných analytických podkladov, ktoré sa parametricky vyjadrujú vo 

forme kódov: 

X1XXXX – 1. kód reliéf 

XX2XXX – 2. kód geologicko-substrátový komplex 

XXX3XX – 3. kód pôda 

XXXX4X – 4. kód vody 

XXXXX5 – 5. kód klíma, potom model ABK je: 

ABK (X1X2X3X4X5). 

Kaţdý typ ABK má podľa kombinácie analytických parametrov inú 

vhodnosť (únosnosť) na vyuţívanie – sú to základné operačné jednotky 

ďalšieho rozhodovacieho procesu. 

 

Rozhodovací proces a tvorba abiotických limitov 

 Krajinnoekologickou evalváciou nazývame proces stanovenia 

vhodnosti vyuţívania krajiny na lokalizáciu vybraných spoločenských 

aktivít (Ruţička, Miklós, 1982). Dochádza v nej ku konfrontácii 

poţiadaviek jednotlivých aktivít na krajinnoekologické podmienky so 

skutočne existujúcimi hodnotami krajiny. Do evalvačného procesu 

vstupujú: krajinnoekologické podklady a poţiadavky spoločnosti 

(navrhované aktivity a vyuţívanie). 

 V evalvačnom procese kaţdej stanovenej analytickej a syntetickej 

hodnote prvku krajiny (číselnej alebo slovnej) sa priradia podľa vybraných 

kritérií stupne vhodnosti. Tá istá hodnota prvku môţe nadobudnúť vysokú 
vhodnosť pre jednu a zároveň nízku vhodnosť pre druhú aktivitu. Napr. 

veľký sklon reliéfu pre ornú pôdu je neprípustný, ale na zimnú rekreáciu je 

to prijateľná hodnota. Toto rozpätie stupňov vhodnosti pre navrhované 

aktivity a vyuţívanie vyjadrujeme ako: 
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 vyhovujúce (podlimitné) hodnoty prvkov krajiny pre navrhované 

aktivity 

 limitná (prahová, hraničná, medzná) hodnota prvkov krajiny – 

„limit“ pre navrhovanú aktivitu 

 nadlimitné (limitované, vylúčené) hodnoty prvkov krajiny pre 

navrhované aktivity. 

Abiotické limity vyplývajú z reálnych kombinácií zloţených z 

reliéfovo-geologicko-substrátovo-pôdno-klimatických vlastností krajiny, 

pomocou ktorých sa stanovujú limitné a nelimitné hodnoty pre vybrané 

aktivity v krajine. Tieto vlastnosti sú relatívne stabilné, preto ich treba v 

plnej miere rešpektovať a v ďalšej fáze doplniť biotickými a 
socioekonomickými limitmi. Príklad spracovania takéhoto postupu moţno 

objasniť nasledovne: 

a) Limitné a nelimitné hodnoty podľa sklonov svahu 

Morfometrické ukazovatele reliéfu vyjadrujú kvantitatívne 

charakteristiky tvarov zemského povrchu. Sú jedným z limitujúcich 

faktorov rozmiestňovania poľnohospodárskych kultúr, terasovania 

pozemkov, rozdelenia poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu, 

vyuţívania veľkých mechanizmov a pod., ale aj limitujúcim faktorom 

antropických aktivít, napr. návrh viacpodlaţnej zástavby, priemyselných 

areálov, výstavby zjazdových tratí a i. Pre niektoré vyuţívanie nie sú takmer 

vôbec limitujúce, napr. pre návrh lesov, lúk a i. Príklad stanovovania 
abiotických limitov podľa sklonov je v tab. č. 1. 

Z tab. 1 vyplýva, ţe niţšie sklony vyhovujú rovnako pre zástavbu, 

ako aj pre ornú pôdu. To znamená, ţe na týchto plochách bude dochádzať a 

uţ aj dochádza k rôznym stretom – k ekologickým problémom. 

 

Tab. č. 1  Limitné a nelimitné hodnoty sklonov svahu pre vybrané aktivity a 

vyuţívanie 
Sklon 

svahu 

Navrhované aktivity 

a b c d e f g h 

do 1
o
 1 2 1 1 3 1 1 0 

1
o
 – 3

o
 1 1 1 1 2 1 1 0 

3
o
 – 7

o
 2 1 3 2 1 2 1 0 

7
o
 – 12

o
 0 3 0 0 2 0 1 2 

12
o
 – 17

o
 0 0 0 0 3 0 1 1 

nad 17
o
 0 0 0 0 0 0 1 1 

Navrhované aktivity: a – komplexná bytová výstavby, b – individuálna bytová výstavba, c – 

priemyselné areály, d – orná pôda, e – vinice, f – sady a záhrady, g – letná rekreácia, h – zimná 

rekreácia; Stupne vhodnosti: 1 – vhodné, 2 – stredne vhodné, 3 – málo vhodné, 0 – nevhodné 
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b) Limitné a nelimitné hodnoty podľa pôd 

Pôdy sú vystavené intenzívnemu pôsobeniu ako prírodným, tak aj 

antropickým procesom. Pôdy so zachovalými produkčnými a 

mimoprodukčnými funkciami sa navrhujú pre poľnohospodársku výrobu. 

V urbánnych ekosystémoch ide najmä o špecifický problém, pretoţe časť 

nezastavaných plôch, vhodná aj na zástavbu rôzneho druhu, má často 

najvhodnejšie podmienky aj pre poľnohospodársku výrobu. 

c) Limitné a nelimitné hodnoty podľa typov klímy 

Pre niektoré aktivity a vyuţívanie je tento faktor veľmi významný. 

Z hľadiska optimálnosti pestovania viniča je potrebné dostatočné mnoţstvo 

slnečného svitu, čo poskytujú predovšetkým vyššie sklony svahov. Tieto 
typy klímy vyhovujú aj letnej rekreácii a tieţ individuálnej obytnej 

zástavbe. Pri konečnom návrhu, napr. viniča, sú rozhodujúce pochopiteľne 

aj ďalšie abiotické podklady, pomocou ktorých moţno stanoviť 

najoptimálnejší výber územia. Z hľadiska lokalizácie priemyselných areálov 

je väčšia vhodnosť týchto plôch v níţinných častiach, kde je predpoklad 

väčšej cirkulácie ovzdušia. 

d) Limitné a nelimitné hodnoty podľa geologického podkladu 

Tento faktor sa hodnotil z hľadiska inţiniersko-geologickej 

vhodnosti zakladania stavieb, moţného priesaku znečisťujúcich látok a pod. 

 

Záver 
Jednotlivé analytické limitné hodnoty (hodnoty sklonu svahu, 

pôdnych typov, funkčných typov klímy a geologického podkladu) tvoria 

hlavný rámec pri komplexnej limitácií územia pre navrhované poţiadavky 

spoločnosti. To znamená, ţe navrhované aktivity a vyuţívanie podlieha 

limitácii podľa všetkých vstupujúcich abiotických podkladov. V prípade, ak 

jeden analytický podklad je nelimitujúci a ďalšie 3 sú limitujúce, danú 

aktivitu nie je moţné navrhnúť na túto kombináciu – typ abiotického 

komplexu. Tento postup spolu s biotickými a socioekonomickými limitmi 

sa aplikoval na modelovom území mesta Bratislava v mierke 1:25 000 

(Hrnčiarová, Izakovičová a kol., 1999). Výsledk rozhodovacieho procesu 

moţno zhrnúť do nasledovných bodov: 

 neohroziť kvalitu ţivotného prostredia, ktorá uţ v mnohých 
aspektoch nie je v prípustnej hladine 

 zabezpečiť ochranu prírodných zdrojov, t. j. vylúčiť zástavbu na 

kvalitných prírodných zdrojoch 

 lokalizovať do územia čo najviac aktivít, ktoré zabezpečujú 

ekologické funkcie 
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 vylúčiť aktivity na tých miestach, kde to neumoţňujú podmienky 

 dodrţať aj spoločenské a kultúrne konvencie pri navrhovaní 

 rozhodovať podľa ekologických kritérií, t. j., ţe dopredu určovať 

plochy, ktoré sú vhodné napr. na poľnohospodársku produkciu a túto 

„nenavrhovať“ na zástavbu; plochy, ktoré znesú väčšie zaťaţenie, 

navrhnúť na intenzívnejšie vyuţívanie a pod. 

Príspevok vznikol ako súčasť grantového projektu GP 2/1028/21 

„Krajinnoekologické hodnotenie urbánnych ekosystémov“. 
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ABIOTIC LIMITATION OF THE TERRITORY ON EXAMPLE OF 

URBAN ECOSYSTEMS 

 

Summary 

For creating of functioning landscape structure is necessary to 

decide also by means of environmental (ecological) limits. Environmental 

limit is the highest possible allowed value, at which are not observed 

significant unsuitable changes in landscape. Of course, it comes to certain 

changes, but these ones we do not consider as risk changes. Environmental 
limits express a set of optimal conditions and phenomena, which create 

favourable assumptions for proposed activities and human life on the Earth 

without expressive degradation, or threat of elements, relations and 

processes in landscape. 
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Tab 1: Limited and non-limited values of slope for selected activities and 

using 
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VPLYV BANSKEJ ČINNOSTI NA KRAJINU V OKOLÍ BACÚCHA 

 

Pavel Hronček, Norbert Polčák 

 

Abstract 

The first part of the contribution analyses natural conditions of old 

mining locality in Bacúch in district Brezno. The second of general part of 

the contribution deals anthropogenic transformation of landscape during 

history.  

 

Keywords: old mining locality in Bacúch, natural conditions, 
anthropogenic transformation of landscape  

 

Poloha, vymedzenie územia a stručná fyzicko-geografická 

charakteristika 

Povodie Bacúšskeho potoka s obcou Bacúch administratívne patria 

do Banskobystrického kraja, do okresu Brezno. 

Podľa geomorfologického členenia môţeme predmetné územie 

začleniť do dvoch geomorfologických celkov: Nízke Tatry – podcelok 

Kráľovohoľské Tatry, oddiel Priehyba a Horehronské podolie  - oddiel  

Heľpianske podolie (Mazúr, Lukniš, 1980). Do Nízkych Tatier patrí veľká 

časť povodia Bacúšskeho potoka aţ po horný koniec obce Bacúch. 
V horehronskom podolí leţí obec Bacúch a časť povodia Bacúšskeho 

potoka od obce po ústie do Hrona. Samotná obec sa rozprestiera z veľkej 

časti na pravom brehu Bacúšskeho potoka v nadmorskej výške 590-640 m. 

Podľa Končeka (1980) patrí územie do chladnej klimatickej 

oblasti, podoblasti chladná horská a mierne chladná  a do mierne teplej 

klimatickej oblasti, do podoblasti  mierne teplá, vlhká, s chladnou alebo 

studenou zimou, dolinová. Podľa Tarábka (1980) môţeme povodie 

Bacúšského potoka zaradiť do horskej studenej klímy a horskej chladnej  

klímy a do kotlinovej chladnej klímy. Priemerná ročná teplota vzduchu je 

v intervale od 6,5 °C v Horehronskom podolí, po 2 °C v najvyšších 

polohách povodia. Priemerné januárové teploty vzduchu sú od – 5 °C do – 7 

°C, priemerné júlové teploty vzduchu od 16 °C  do 11 °C. Priemerný ročný 
úhrn atmosférických zráţok je od 800 mm v doline Hrona po 1 200 mm 

v najvyšších polohách povodia. Viac zráţok spadne v teplom polroku. 

V tejto časti Horehronského povodia je priemerne 40 letných dní do roka, 

40 ľadových dní a do 150 dní s mrazom. V najvyšších polohách povodia sa 

vyskytuje priemerne len niekoľko dní do roka, počas chladnejšieho leta sa 
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nemusia vyskytnúť vôbec, ľadových dní je do 100 a mrazových dní do 170 

za rok. Absolútne minimálne teploty vzduchu môţu v celom povodí 

dosiahnuť – 30 °C. Dátum moţného výskytu absolútnych minimálnych 

teplôt vzduchu sa v niţšie poloţených oblastiach povodia môţe vyskytnúť 

od 30. 11.  do 17. 2., v najvyšších častiach povodia od 30. 11. do 23. 3. 

(Polčák 1997, 1999). Uvedený fakt v minulosti súvisel s výskytom 

ľadových úkazov, prípadne so zámrzom toku a nemoţnosti vyuţívať 

Bacúšsky potok na splavovanie dreva v mesiacoch december aţ marec.  

Bacúšsky potok je 8,8 km dlhý tok. Pramení v nadmorskej výške 

1215 m pod Vrbovicou ústi ako pravostranný prítok Hrona v nadmorskej 

výške 565 m. Spád toku je 645, priemerný sklon toku 55, 76 ‰, koeficient 
vývoja toku 1,05. Plocha povodia je 28 km2, tvar povodia je vejárovitý. 

Maximálna výška v povodí je 1 515 m n. m. na vrchole Babinej vo 

východnej časti povodia. Priemerný sklon povodia je 179, 48 ‰, hustota 

riečnej siete 2,09 km/km2, lesnatosť v povodí je aţ 90 %.  

Bacúšsky potok patrí do stredohorskej oblasti, do snehovo-daţďového 

typu reţimu odtoku, s najvyššou vodnatosťou v marci aţ máji, s najvyšším 

prietokom v jarných mesiacoch a najniţším prietokom v zimných 

mesiacoch, kedy dochádza k zámrzu toku akumulácii zráţok v podobe 

snehovej pokrývky. Z uvedeného je moţné konštatovať, ţe najpriaznivejšie 

podmienky na splav dreva boli v jarných mesiacoch a najmenej vhodné, 

resp. aţ nemoţné v zimných mesiacoch.  
Pohánková (1975) charakterizuje vody všetkých šiestich 

bacúšskych premeňov ako vody nízko mineralizované. Prevaţujú ióny Ca2+, 

Mg2+, Na+, K+a anióny HCO3
‾, NO3

‾, Cl‾. Podľa uvedenej charakteristiky sa 

voda klasifikuje ako nevýrazný kalciovo-magnéziový-bikorbanátový typ. 

Voda sa podľa hodnôt pH zaraďuje medzi vody slabo kyslé. 

Severne od obce Bacúch sa nachádza minerálny prameň Boţeny 

Nemcovej. Ţelezitá voda sa v minulosti vyuţívala aj na kúpeľnú liečbu 

(Špánik, 1996). V súčasnosti slúţi prameň na pitné účely obyvateľov 

Bacúcha i širšieho okolia. 

V blízkosti minerálneho prameňa Boţeny Nemcovej sa nachádza 

Bacúšsky tajch. Vznikol zahradením vôd Bacúšskeho potoka v rokoch 1881 

– 1886 (Špánik, 1996). Kamennej hrádzi predchádza drevená hať, 
v minulosti často poškodzovaná prívalovou vodou. Výška hrádze je takmer 

10 m. Tajch slúţil na zvýšenie hladiny Bacúšskeho potoka a  pri vypúšťaní i 

Hrona,  po ktorom sa splavovalo drevo. Jeho naplnenie trvalo 3 dni. 

V súčasnosti je tajch prázdny, zarastený vegetáciou. Hrádzu pripravujú na 
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rekonštrukciu nemeckí dobrovoľníci z Magdeburgu (máj 2002) z fondov 

Európskej únie. 

 

Stručná charakteristika vplyvu banskej činnosti na krajinu 

Niekoľko storočná banská činnosť v skúmanej banskej oblasti 

Bacúch  najviac vplýva na zmeny tvarov reliéfu a vodstva. Zmeny sa 

prejavujú priamo alebo nepriamo pôsobením banských činností v krajine.  

 

História baníctva na Bacúchu a jeho vplyv na reliéf 

Skúmané územie sa prvýkrát spomína v súvislosti so získavaním 

nerastných surovín v roku 1274. V tomto roku udelil uhorský kráľ Ladislav 
IV. Kumánsky grófovi Bogomírovi právo ryţovať zlato na Bacúšskom 

potoku (Binder 1962). 

Aj keď je rozvoj skutočného hlbinného baníctva v oblasti Bacúcha 

písomne doloţený aţ v prvej polovici 16. storočia, pravdepodobne sa začal 

uţ skôr. A. Péch (In Bozalková, 1979) spomína v roku 1535 v Makovej 

baňu na meď. V druhej polovici 16. storočia sa centrom baníctva stala 

oblasť Hutiek. V roku 1548 tu banskobystrický mešťan Juraj Schaffer 

postavil hámor na spracovanie rudy z miestnych zdrojov. Tento hámor je 

spomínaný s prestávkami aţ do 19. storočia.  

Podľa Vlachoviča (1964) boli bane na ţeleznú rudu na prelome 16. 

a 17. storočia opustené v dôsledku tureckého nebezpečenstva z Fiľakova. 
Archívne správy potvrdzujú obnovenie banskej činnosti na Bacúchu aţ 

v polovici 18. storočia. Podľa Bergfesta (1955) sa v roku 1748 obnovili 

staré bane na Hutkách na ťaţbu medenej rudy. Nízky obsah medi a veľké 

náklady na dopravu (ruda sa spracúvala v hute na Starých Horách) mali za 

následok zastavenia ťaţby v roku  1787. V roku 1811 boli bane na meď 

znovu otvorené banskou komorou v Banskej Bystrici, ale po troch rokoch 

ťaţby boli definitívne uzavreté. Po vyťaţení medených rúd sa v priebehu 

19. a 20. storočia sústredil záujem na ťaţbu ţeleznej rudy. 

Prvé správy o ťaţbe ţeleznej rudy na Hutkách sú z roku 1808, kedy 

bola odskúšaná v ţeleziarňach v Hronci. Skutočný záujem o ťaţbu ţeleznej 

rudy zo strany hrončianskych ţeleziarní nastal v druhej polovici 19. 

storočia. Okrem starej banskej lokality Hutky sa pokusy o ťaţbu začali aj 
v širšom okolí Bacúcha. Podľa historických správ z roku 1853 boli 

antropogénne zmeny na jednotlivých lokalitách nasledovná (Bergfest, 

1955): 
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Hutky – niekoľko opustených starých, zväčša zavalených štôlní, 

mnoho píng a háld, niekoľko kutacích štôlní v prevádzke, pozostatky 

strusky a jarku po hámri 

Nad Kyslou – mnoho starých píng a zvetraných odvalov, otvorená 

nová kutacia štôlňa na báze starších prác 

Pod Sokolicou – staré, dávno opustené bane na meď, zavalené 

štôlne a niekoľko odvalov 

Na vrchu Makov - niekoľko kutacích štôlní na mieste starých 

banských prác 

SV od Polomky v doline Prostredná – niekoľko starších baní, ktoré 

prevádzkovali ţeleziarne v Pohorelej, v ťaţbe len štôlňa Adam, ktorá mala 
najlepšie výnosy z celej oblasti 

V Polomke v Dolinke blízko mlyna – v ťaţbe bola znovuotvorená 

stará štôlňa. 

Na základe správ banského referenta Landerera bola ťaţba v okolí 

Bacúcha neuspokojivá a navrhoval ju zastaviť. Podľa tejto správy boli 

loţiská Nad Kyslou uţ úplne vyčerpaná. Ťaţba aţ na ojedinelé pokusy bola 

naozaj aţ do 80-tych rokov 19. storočia zastavená. Záujem o loţiská na 

Bacúchu prejavili Podbrezovské ţeleziarne aţ v roku 1920, kedy tu bola 

vykonaná prehliadka. 

Podľa správy Podbrezovských ţeleziarní bol stav antropogénnych 

foriem reliéfu v banskej oblasti nasledovný (Bazalková, 1979): 
Prvá preskúmaná lokalita bola v blízkosti Hutiek na SZ svahu 

vrchu medzi Sparistou dolinou a dolinou Ryzne. Tu sa nachádzala zavalená 

štôlňa s veľkou haldou hlušiny (2-3 vagóny). Druhá lokalita bola 

lokalizovaná na východných svahoch Bielej skaly, kde bolo veľké 

mnoţstvo starých zavalených štôlní a háld. 

Posledné pokusy s kutacími prácami na Bacúchu sú podľa 

Bergfesta (1955) evidované v roku 1942. V lokalitách Hutky a Kršková 

kutali F. Longauer a J. Homolka. Ţeleziarne Podbrezová  začali s kutacími 

prácami na novej lokalite na ľavej strane Hrona juţne od Bacúcha na 

severných svahoch vrchu Brestovec. Obyvateľ Heľpy B. Lučanský mal 

kutby zaregistrované tieţ na novej lokalite na vrchu Vrbovica. Súčasný stav 

antropogénnych tvarov reliéfu vytvorených pri ťaţbe nerastných surovín 
v okolí Bacúcha sme zhodnotili na základe terénneho prieskumu oblasti. 

V jednotlivých lokalitách ťaţby sa nachádza veľké mnoţstvo 

montánnych antropogénnych foriem reliéfu: háld, šácht, štôlní, píng, 

prepadnutých častí štôlní. Všetky tvary sú uţ v štádiu postupného zániku a 

sprírodňovania. Najlepšie čitateľná štôlňa je v oblasti ústia Sparistej doliny, 
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kde sa zachovala sčasti aj výdreva štôlne a halda dlhá cca 30 m. Jedná sa 

pravdepodobne o štôlňu a haldu popisovanú v prieskume ţeleziarní 

Podbrezová v roku 1920. Náznaky štôlní je moţné nájsť pomocou 

prepadnutých ústí. Ostatné tvary je v teréne veľmi obtiaţne identifikovať. 

Podľa miestnych obyvateľov bolo mnoţstvo štôlní ešte v polovici 20. 

storočia sčasti prístupných. V oblasti Nad Kyslou sme v nadmorskej výške 

cca 600 - 700 m identifikovali niekoľko malých háld a prepadlísk po ústiach 

štôlní. Na svahu v nadmorskej výške okolo 800 m sme identifikovali 

pozostatky rozsiahlejšej asi 25m aţ 30m dlhej haldy a prepadliská po 

vstupoch do niekoľkých štôlní. Pod vrchom Biela Skala v nadmorskej výške 

cca 1 000 m – 1 100 m sme identifikovali skupinu starých značne 
sprírodnených háld malých rozmerov a zavalených štôlní.  

Na základe rekonštrukcie historických prameňov môţeme 

konštatovať, ţe jednotlivých tvarov montánneho reliéfu bolo v skúmanej 

oblasti obrovské mnoţstvo. V súčasnosti sú však v takom štádiu 

sprírodnenia, ţe ich nie je moţné v teréne identifikovať. 

 

Vodstvo a jeho zmeny v priebehu histórie 

Najstaršie písomné správy nepriameho vplyvu baníctva na vodstvo 

sú z roku 1548, kedy uţ v oblasti Hutiek existoval hámor. Miestny 

obyvatelia si pamätajú v pol. 20 storočia zvyšky prívodného jarku – náhonu. 

V lokalitách pri ústí Bacúšskeho potoka do Hrona a pri dnešnej odbočke do 
Bacúcha (z hlavnej cesty Beňuš – Polomka) boli vybudované taviace pece 

(Bergfest 1955). Aj tieto zariadenia museli mať vybudované prívody vody - 

náhony. Ďalšie vplyvy na vodstvo boli rovnaké ako vo všetkých banských 

oblastiach. Netreba zabudnúť ani na to, ţe minerálny prameň Boţeny 

Nemcovej bol objavený v roku 1813 tieţ  vďaka baníctvu.  

Na pribliţovanie dreva z dolín Nízkych Tatier sa budovali 

rozsiahle vodné válovy – ryzne (odtiaľ názov doliny Ryzne). Na vodstvo 

vplývalo aj pltníctvo a splavovanie dreva najmä pre banskobystrické huty. 

Na vyrovnávanie vodnej hladiny Hrona pre pltníctvo bol nad obcou 

vybudovaný Tajch a pri moste pod obcou jedno z najväčších pltísk na 

Hrone, pretoţe Bacúch bol nástupnou stanicou pltníkov na Horehroní.  
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INFLUENCE OF MINING ACTIVITY ON LANDSCAPE IN 

BACÚCH SURROUNDING 

 

Summary 

The basin of the Bacúch brook together with the village of Bacúch 

is situated in the region of Banská Bystrica as well as in the district of 
Brezno, in the geo-morphological unit of the Low Tatras and the 

Horehronské valley. The Bacúch brook is 8,8 km long with the basin area 

of 28 square kilometres. The area has mildly warm and cold climate. 

Since the 16th century, the extraction of gold, copper and iron ore 

developed in the localities of Hutka, Nad Kyslou, Pod Sokolicou, on the 
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Makov mountain, north-east from Polomka in the Prostredná valley and in 

Dolinka near the mill. The exploitation and mine working were definitely 

completed in 1942. The centre of the mining area was Hutky, where till the 

19th century, smeltery focused on the processing of copper ore was in 

operation. At present, anthropogenic forms of relief are almost indefinable. 
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KRAJINNOEKOLOGICKÝ PLÁN - PROSTRIEDOK 

IMPLEMENTÁCIE TRVALO UDRŢATEĽNÉHO VYUŢÍVANIA 

ÚZEMIA 

 

Zita Izakovičová 

 

Abstract 

The main goal of the paper is to present a new methodology of the 

Landscape-ecological plan as tool of the sustainable land use. The 

methodical procedure was applied on the model territory – region Trnava. 

 
Keywords: landscape-ecological plan, environmental problems, sustainable 

land-use 

 

Podľa novely zákona NR SR č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa za integrálnu súčasť 

prieskumov a rozborov povaţuje optimálne priestorové usporiadanie 

a funkčné vyuţívanie územia s prihliadnutím na krajinnoekologické, 

kultúrno-historické a socioekonomické podmienky (krajinnoekologický 

plán).  Ekologicky optimálne priestorové usporiadanie a funkčné vyuţívanie 

územia uvedená novela definuje ako komplexný proces vzájomného 
zosúlaďovania priestorových poţiadaviek hospodárskych a iných činností 

človeka s krajinnoekologickými podmienkami územia, ktoré vyplývajú zo 

štruktúry krajiny. Takéto usporiadanie súčasne zabezpečuje: 

 vyhovujúcu ekologickú stabilitu priestorovej štruktúry krajiny a tvorbu  

ÚSES 

 ochranu a racionálne vyuţívanie prírody a biodiverzity 

 ochranu a racionálne vyuţívanie prírodných zdrojov 

 tvorbu a ochranu ţivotného prostredia. 

Základom rozhodovacieho procesu je konfrontácia poţiadaviek 

jednotlivých činností na krajinnoekologické podmienky so skutočne 

existujúcimi vlastnosťami krajinnotvorných zloţiek.  
Za najvýznamnejšie výstupy krajinnoekologického plánu moţno 

povaţovať: 

 mapu environmentálnych problémov – ide o špecifikáciu a identifikáciu 

environmentálnych problémov vyplývajúcich z pôsobenia stresových 

faktorov na prírodu, prírodne zdroje a ţivotné prostredie. 
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Environmentálne problémy moţno rozčleniť do troch základných 

skupín:  

- problémy ohrozenia priestorovej stability – vznikajú 

priestorovým stretom stresových faktorov s prvkami ÚSES 

a ostatnými ekostabilizačnými prvkami krajiny, 

- problémy ohrozenia prírodných zdrojov – vznikajú 

priestorovým stretom stresových faktorov s jednotlivými 

prírodnými zdrojmi, 

- problémy ohrozenia životného prostredia – vznikajú 

priestorovým stretom stresových faktorov s človekom a jeho 

ţivotným prostredím. 

 stanovenie alternatívneho ekologického výberu – pre kaţdú plochu sa 

definuje súbor aktivít, ktoré je moţné na danej ploche realizovať, t. j. 

stanovenie aktivít, ktoré nie sú limitované ani jednou vlastnosťou 

krajinnotvorných zloţiek. Výsledkom tohto kroku je, ţe pre jednotlivé 

plochy stanovíme: 

 tie aktivity, ktoré z hľadiska environmentálneho nie je moţné na danej 

parcele lokalizovať,  

 tie aktivity, ktoré je moţné z hľadiska environmentálneho lokalizovať, 

ale za určitých - obmedzených podmienok s dodrţaním striktného 

reţimu hospodárenia, so stanovenými technológiami a pod., 

 hierarchizáciu tých  aktivít, ktoré sú  z hľadiska environmentálneho 
najvhodnejšie na realizáciu na danej parcele, 

 stanovenie ekologicky optimálneho vyuţívania územia – predstavuje 

výber najoptimálnejšej  socioekonomickej aktivity na danej ploche, 

 stanovenie krajinnoekologických opatrení – ide o definovanie súboru 

opatrení, ktoré je potrebné realizovať z hľadiska krajinnoekologicky 

optimálneho priestorového a funkčného vyuţitia územia. Súčasťou 

krajinnoekologických opatrení musia byť aj návrhy vyplývajúce z 

dokumentácie ÚSES. Krajinnoekologické opatrenia moţno povaţovať 

za komplex návrhov vyplývajúcich z potrieb zabezpečenia funkčného 

ÚSES a z potrieb zabezpečenia funkčného krajinnoekologického plánu.  

Súbor opatrení moţno rozdeliť do troch základných skupín: 
 opatrenia  na zlepšenie ekologickej stability a biodiverzity územia  

 opatrenia  na ochranu prírodných a kultúrno-historických zdrojov 

 opatrenia  na zlepšenie kvality a estetiky  ţivotného prostredia 

 Základom tvorby krajinnoekologického plánu je 

krajinnoekologická evalvácia. Krajinnoekologickou evalváciou nazývame 

proces stanovenia vhodnosti vlastností krajiny pre lokalizáciu vybraných 
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spoločenských činností (Ruţička, Miklós, 1982). Evalvácia je jadrom 

celého rozhodovacieho procesu, v ktorom sa konfrontujú poţiadavky 

jednotlivých činností na krajinnoekologické podmienky so skutočne 

existujúcimi hodnotami krajiny pomocou limitov. Do evalvačného procesu 

vstupujú: 

 krajinnoekologické podklady - súbor jednoznačne definovaných 

krajinnoekologických podkladov, ktoré sú reprezentované syntetickými 

jednotkami - typmi KEK (zloţené z typov abiokomplexov - ABK, 

súčasnej krajinnej štruktúry - SKŠ, komplexov socioekonomických 

javov pozitívnych - KSJP, komplexov socioekonomických javov 

negatívnych - KSJN a kompexov prirodzených stresových faktorov 
KPSF). Typy majú svoje reálne priestorové vyjadrenie na mapách s 

rôznou kombináciou prírodných a socioekonomických ukazovateľov 

krajiny. 

 navrhované činnosti a vyuţívanie krajiny – odráţajú poţiadavky 

spoločenstva regiónu na jeho rozvoj a vyuţitie krajiny daného regiónu. 

Základnými operačnými priestorovými jednotkami pre tvorbu 

návrhov sú krajinnoekologické kopmlexy, nakoľko predstavujú základné 

homogénne priestorové jednotky a podmieňujú rôznorodosť podmienok 

a foriem ţivota daného územia.  

Proces výberu pozostáva z nasledovných krokov: 

- stanovenie nelimitovaných aktivít podľa biotických faktorov – ich 
cieľom je zachovanie rôznorodosti jednotlivých ţivotných foriem, 

sústredíme sa na zachovanie reprezentatívnych ekosystémov 

záujmového územia pre kaţdý geoekosystém. Zväčša tieto lokality 

majú aj legislatívnu ochranu. Tieto plochy sú limitom takmer pre 

všetky socioekonomické aktivity, okrem lesov a TTP so špeciálnym 

reţimom obhospodarovania, 

- stanovenie nelimitovaných/limitovaných aktivít podľa prirodzených 

stresových faktorov (rizík a hazardov). Tieto územia striktne stanovujú 

aktivity, ktoré z hľadiska  ochrany prírodných zdrojov a z hľadiska 

ochrany bezpečnosti človeka nie je moţné v nich realizovať, 

- stanovenie nelimitovaných/limitovaných aktivít podľa 

socioekonomických javov pozitívnych – ich cieľom je zabezpečenie 
ochrany kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov jednotlivých 

prírodných zdrojov. Tieto zóny vlastne stanovením reţimom ochraňujú 

abiotické podmienky územia,  

- stanovenie nelimitovaných/limitovaných aktivít podľa biotických 

podmienok – ide o stanovenie vhodnosti vyuţitia územia podľa súboru 
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geologických, hydrologických, pôdnych, reliéfových a klimatických 

vlastností. Ide o zloţky územia, ktoré sú nezmeniteľné, dané prírodným 

vývojom, preto je potrebné ich v plnej miere rešpektovať. 

- stanovenie nelimitovaných aktivít podľa antropogénnych stresových 

faktorov –  tieto faktory zväčša pôsobia ako hygienické limity. Ide 

o limity časovo obmedzené. Tieto faktory sú pomocnými kritériami 

rozhodovania, skôr sú dôleţitými faktormi pre stanovenie opatrení. Pri 

ich akceptovaní sa treba skôr zamerať na definovanie opatrení, ktoré by 

zmiernili ich negatívne pôsobenie, ako i na návrh opatrní eliminácie 

zdrojov sekundárnych stresových faktorov. 

- stanovenie nelimitovaných/limitovaných aktivít podľa syntézy 
uvedených ukazovateľov. Limity a obmedzenia nepôsobia v krajine 

izolovane, ale synergicky. Lokalizácia danej spoločenskej činnosti 

môţe byť limitovaná alebo obmedzovaná jedným, dvoma i viacerými 

faktormi. Určenie limitujúcich a obmedzujúcich faktorov pre danú 

aktivitu vychádza z posúdenie funkčného vzťahu medzi všetkými 

uvedenými vlastnosťami územnotvorných prvkov abiotického, 

biotického a socioekonomického komplexu a poţadovanou 

spoločenskou aktivitou. Ak je socioekonomická aktivita limitovaná 

alebo obmedzená aspoň jednou vlastnosťou potom na danej ploche nie 

je realizovateľná. 

Uvedené poradie vlastne stanovuje váhu ukazovateľa pre 
rozhodovací proces. Výsledkom krajinnoekologického plánu je návrh 

ekologicky optimálneho vyuţívania územia, t. j. výber  činnosti, ktorá je 

v čo najväčšom súlade s prírodnými podmienkami územia. Výber činnosti 

sa uskutočňuje formou konfrontácie nelimitovaných činností v rámci 

alternatívneho ekologického výberu a súčasného vyuţitia územia. Ak 

súčasné vyuţitia územia nie je limitované ani obmedzované ani jednou 

vlastnosťou bude najvhodnejšou činnosťou pre optimálne vyuţite územie. 

Ak je prvok SKŠ limitovaný aspoň jednou vlastnosťou je potrebné 

navrhnúť zmenu SKŠ, a to výberom jednej z činností, ktorá nie je 

limitovaná. Ak prvok SKŠ je obmedzený, moţno súčasné vyuţitie zeme 

ponechať, ale je potrebné zadefinovať  súbor opatrení na bezproblémové 

vyuţitie.  
Modelový krajinnoekologický plán na regionálnej úrovni bol 

spracovaný na príklade okresu Trnava. 
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DETAILNÁ DIFERENCIÁCIA PÔD - METODICKÉ PROBLÉMY 

 

Mladen Kolény 

 

Abstract  

The contribution directs the attention at an analysis of selected 

attributes of factual and time-spatial soil differentiation. It justifies the 

necessity for this type of research in connection with an updating of 

cadastral records (register of immovables) and current project No. 

1/8246/01, granted by VEGA, dedicated to catastrophic and calamity events 

and their reflection in soil. It focuses on some methodical problems of 
acquiring of information on soil, concerning the object identification, 

representativeness of soil sampling for laboratoty analyses, but mostly on 

the correctness of different aspects of spatial information. 

 

Keywords: detailed soil differentiation, soil cover, methodical problems 

 

Úvod 

Dôvodom pre vypracovanie príspevku je poukázanie na súčasné 

trendy  vo výskume pôd, ktoré smerujú ku vecnej, ale aj časovo-priestorovej 

precizácii pôdnych atribútov, ale aj pôd ponímaných ako celostný 

komponent. Za ich odbornou kategóriou vyššej hierarchickej úrovne 
(„syntetickým názvom“) sa implicitne skrýva široký diapazón viac či menej 

presne stanovených vlastností. Podrobnejšie vecné informácie o kvalitách 

a ich koncentráciách (kvantitatívnych údajoch) a vzájomných väzbách 

takého pomerne zloţitého systému ako je pôda zabezpečujú spravidla 

odpovede na zdanlivo triviálne otázky: sú v konkrétnom území pre človeka 

pôdy pozitívne alebo negatívne, aký majú trend (kvalitatívne sa zhoršujú 

alebo zlepšujú), akú majú dynamiku (procesy sú pomalé alebo rýchle), ako 

sa dajú človekom regulovať a čo v zloţitom pôdnom systéme zabezpečujú? 

Pri posledne menovanej otázke treba brať do úvahy  rozličné  kombinácie 

okolitých pôdotvorných a pôdorušivých faktorov a ich presnú špecifikáciu. 

Iba takto zistíme akú ozaj reálnu ekologickú funkciu majú v pôdnom 

systéme. Takéto informácie majú rozličné moţnosti aplikácie. Vyuţitie 
detailných priestorových informácii o pôde sa viaţe aj na presné polohové 

zameranie skúmaných pôdnych sond (kopaných profilov i prirodzených 

odkryvov) a pôdnych vrtov - teda súčasných problémov vecnej 

i priestorovej detailnej  diferenciácie pôd.  
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Potreba detailnejšieho priestorového výskumu pôd súvisí aj so 

zmenou spoločenského zriadenia u nás  a potrebou „zanesenia“ údajov 

o kvalite (bonite) pôd do materiálov registra evidencie nehnuteľností na 

úrovni katastrálnych území a ich mapových operátov v mierkach 1:2880, 

1:2000 a 1:1000. Na tento účel sú vhodné len základné pôdne mapy mierky 

1:5000 a ich spresnenia pre poľnohospodársky pôdny fond a  mapy lesného 

fondu 1:10 000 (v oboch prípadoch s vyznačenou sondáţou a doplnenou 

terénnymi záznamníkmi i výsledkami laboratórnych analýz).  

Druhú veľkú moţnosť aplikácie detailnej priestorovej diferenciácie 

pôdnej pokrývky vidíme v základnom i katastrofickom monitoringu 

vybraných pôdnych vlastností. Základný monitoring sa rozbehol koncepčne 
uţ v polovici 80-tych rokov a realizuje sa od začiatku 90-tych na celom 

území Slovenska vo vyše 730 kľúčových bodoch. Navyše sa realizujú 

špeciálne monitoringy v 8 najznečistenejších územiach Slovenska 

a monitoring vplyvov vodného diela Gabčíkovo na okolitú krajinu. 

Monitoring katastrofických a kalamitných prírodných javov prechádza 

z koncepčnej polohy do riešenia v konkrétnom teréne (MINÁR, 2002). 

Cieľom príspevku je analýza vybraných znakov vecnej i časovo-

priestorovej detailnej diferenciácie pôd, ich precíznosť stanovenia i platnosť 

časová i priestorová.  

 

Analýza súčasného stavu 
Čo si treba predstaviť pod detailnou diferenciáciou pôdy? Ide 

o podrobné rozlišovanie pôdy od nepôdy (horniny, atmosférického vzduchu, 

nepôdnej vody, bioty, ktorá nie je integrálnou súčasťou pôdneho edafónu 

a koreňového systému a od prvkov ľudskej činnosti), ďalej v rámci pôdy 

jednotlivých zloţiek (pevnej, kvapalnej a plynnej minerálnej, 

organominerálnej /humusu/ a ţivej /edafónu/), ďalej prvkov v rámci 

jednotlivých pôdnych zloţiek a nakoniec precízne stanovenie pôdnych 

atribútov (nielen kvalitatívne, ale aj čo moţno najpresnejšie kvantitatívne). 

Uvedené sa nedá dosiahnuť bez  laboratórnych analýz (FIALA a kol., 

1999). Niektoré chemické elementy resp. zlúčeniny škodia i v stopových 

mnoţstvách. Ich zistenie nebýva vţdy jednoduché. Vyţaduje si špeciálne 

zariadenie (napríklad ťaţké kovy si vyţadujú presne kalibrovaný atómový 
absorpčný analyzátor na kaţdý prvok zvlášť). Vyţaduje si to aj istý stav 

poznania a profesionálnu úroveň pôdneho chemika. Dusík v pôde je 

biogénny prvok, ktorý je nenahraditeľný pre výţivu rastlín. Pri nadmernej 

koncentrácii v pôde vytvára moţnosti jeho enormného čerpania rastlinami 

a do potravinového reťazca vnáša potenciálny karcinogénny materiál. 
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Navyše môţe kontaminovať aj podzemné vody. Vyskytuje sa v rozličnej 

forme. Amoniaková forma je nestála, straty sú odparovaním, pričom sa 

kontaminuje atmosféra. Dusičnanová forma je v určitých koncentráciach 

optimálna. Dusitanová forma sa viaţe na krvné farbivo a môţe spôsobiť 

methemoglobinémiu u kojencov končiacu sa i smrťou. Ak je pôdne 

prostredie neutrálne (obsahuje veľa karbonátov), imobilizuje  príjem 

dusičňanov rastlinami. Reguláciu ich príjmu sú schopné i niektoré 

vyšľachtené odrody poľnohospodárskych plodín a zeleniny. Menej 

dusičnanov sa odčerpáva z pôdy v prirodzených podmienkach, viacej 

v skleníkoch a fóliovníkoch Aj počas dňa sa mení zaťaţenosť rastlín 

dusičnanmi. Fotosyntéza je ich schopná odbúravať.   Preto by sa mala 
najmä problémová zelenina s celkovo vyšším obsahom dusičnanov (špenát, 

hlávkový šalát,  cvikla, reďkovka a kaleráb) zberať podvečer. Zároveň pri 

konzumácii sa dusičnany v kyslom prostredí nerozpadajú na oveľa zdraviu 

škodlivejšie dusitany – teda danú zeleninu pred konzumáciou treba pokropiť 

citrónom alebo dať do kyslého nálevu. Aj menej problémové zeleniny majú 

isté časti viac kontaminované (tam kde vyrastá vňať a korienky, pri 

poškodených miestach, celkove i pri povrchovej ochrannej šupke a v mrkve 

aj strednom valci, kade idú cievne zväzky, transportujúce anorganické látky  

(PRUGAR a kol.  1986, PRUGAR,  PRUGAROVÁ, 1985). Z uvedeného 

príkladu vidno zloţitosť vecných i temporálnych problémov detailnej 

diferenciácie v nadväznosti aj na ovplyvnenie vyuţitia získaných 
informácii.  

 

Priestorový aspekt detailnej diferenciácie pôd (pôdnej pokrývky) 

Problémom zostáva priestorový aspekt, kde všade namerané údaje 

platia. Isté kvalitatívne typy by mali byť natoľko vnútorne homogénne, ţe 

by sa mali na rovnaký ekologický podnet správať rovnako. Preto do 

priestorových jednotiek (areálov) sa snaţíme zamapovať   práve takéto 

kategórie. Od účelu i podrobnosti mierky sa nám táto relatívna homogenita 

mení. Najmenšia geografická mapovacia mierka je 1:5000. Pre územný plán 

je to však často nedostatočná presnosť najmä v intravilánoch. Aké atribúty 

pri terénnom zbere i odbere vzoriek pre laboratórne analýzy treba zohľadniť 

udáva práca (ČURLÍK, ŠURINA, 1998).  Zberajú sa spravidla bodové dáta, 
ale ich plošná platnosť sa dosahuje len extrapolačnými či interpolačnými 

postupmi, prípadne vyuţitím materiálov diaľkového prieskume Zeme, 

o čom sme informovali uţ v práci (KOLÉNY, 1993).  Vnútorná homogenita 

elementárnych pôdnych areálov (pedotopov) je rozličná: prísne 

monomorfné majú 100%-tné zastúpenie jednej kvality, monomorfné majú 
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málo kontrastné „nečistoty“ v hraničnej oblasti, s plošným zastúpením do 

15 %, polopolymorfné majú málokontrastné „nečistoty“ do 15 % plochy aj 

mimo hraničnej oblasti a pri polymorfných  pedotopoch nepresahujú iné 

kvality v areáli plošne 15 %, ale sú spravidla výrazne kontrastné. Ak je tak 

malý areál, ţe sa rozličné kvality nedajú zmapovať ako samostatné areály, 

spájajú sa do jedného a takýto typ sa nazýva pôdna asociácia (pôdna  

kombinácia, menej pôdny komplex). Pre praktické vyuţitie sú síce veľmi 

heterogénne, ale majú význačnú ekostabilizujúcu funkciu (pestrosť pôdnych 

a tým aj stanovištných podmienok vytvára napr. bariéry pre rozšírenie 

škodcov, chorôb a pod.). Z nášho, ale aj iných výskumov 

(RAMPAŠEKOVÁ, 1999, STRELCOVÁ a kol. 2001) vyplýva výraznejšia 
heterogenita pôdnych vlastností, ako je zatiaľ prezentovaná v pôdnych 

mapách rozličných mierok. Pri detailnom pôdnom prieskume sa odkrýva 

podstatne viac a komplikovanejších väzieb, ako sa predpokladá aplikáciou 

vertikálnych väzieb príslušných stanovíšť. Niekedy povrch (reliéf) nemá 

ţiadnu diferenciáciu (mezoforma často i mikroforma je rovnaká), ale staré 

iniciálne povrchy pôdotvorenia a staršie formy vyuţívaniu podmieňujú 

detailnú resp. mikrodetailnú diferenciáciu pôd aj pri „elementárnych 

formách reliéfu“.  Príkladom môţe byť niekoľkoročný  detailný výskum  

hnedozemných pôd v oblasti školského majetku Modra v priestore Fajdal. 

Zistili sme, ţe aj pri sklone 1 stupeň je zreteľná plošná vodná erózia pôd, 

ornica vykazuje rozdiely 2-4 cm v hrúbke (narastajú s dĺţkou svahu), 
v desatinách percent sa líši aj obsah organického uhlíka, a aj celková hrúbka 

pôdneho sóla. Nie vţdy však hĺbka pôdneho sóla harmonizuje 

s povrchovým sklonom (RAMPAŠEKOVÁ, 1999). Na rozlohe 500 ha sme 

od roku 1996 vytvorili 260 sond a pôdnych vrtov tak, aby pokrývali všetky 

reliéfne tvary, a niektoré z nich sme sondovali na vybraných profiloch 

s dištanciou 20m resp. 5 m. Napriek tomu sme však nezistili aţ také 

pregnantné rozdiely, ktoré by boli adekvátne vynaloţenej námahe. 

Materiály komplexného prieskumu pôd (KPP) poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu (PPF) Slovenska v príslušnom mapovom liste majú 24 sond, 

ale aţ na niektoré detaily, ich výsledná mapa má pribliţne zhodné areály 

pôdnych typov a subtypov a pôdnych druhov s nami vytvorenou mapou, 

publikovanou v Atlase slovenskej krajiny.  Okrem prevahy hnedozemí 
kultizemných, modálnych a pseudoglejových, sme zistili malý rozsah 

luvizemí kultizemných a stagnoglejových, rankrov luvických 

a kambizemných, surových pôd na spraši, pararendzín kultizemných 

a antropogénnych pôd. Ich areály aţ na rankre a antrozeme predstavujú len 

niekoľko desiatok metrov štvorcových. Hĺbkové diferenciácie tvoria zatiaľ 
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akési variácie pôdnej pokrývky. Hĺbka humusového horizontu varíruje od 

30 cm po vyše 120 cm na dnách úvalín. 

          Samostatným problémom, dosť negatívne ovplyvňujúcim presnosť aj 

priestorovej diferenciácie, je nestabilizovaná nomenklatúra pôd, jeho 

selektívna alebo eliminačná klasifikácia, ale najmä taxonómia. Od roku 

1983 sa 5 krát skutočne a 3 krát oficiálne menil pôdny systém v priestore 

Slovenska. Aj najnovšej verzii (ŠÁLY a kol., 2000) je moţné všeličo 

vyčítať. Najmä pouţitie viacerých kritérií na jednej hierarchickej úrovni, 

nezakomponovanie dynamiky a časového stavu pôd do klasifikácie a ešte 

nie vţdy presnú váhu ľudského faktora či procesu v pôdnych taxónoch.  

Detailnú diferenciáciu pôd moţno posudzovať, ako uţ bolo 
v úvode predoslané, z viacerých aspektov. Jej výsledky moţno vyuţiť ako 

etalón pre podobné územia. Akosi stále sú nedocenené práce (napr. 

LOUDA, 1992), kde zo známych dát sú vytvorené intervaly platnosti 

skúmaných atribútov. Tie by sa mohli s vysokou mierou pravdepodobnosti 

pouţiť v priestoroch, kde nám takéto podrobné údaje chýbajú. Rezervy sú aj 

v polohovej fixácii sond. Najnovší náš pokus s geodetickým zameriavaním 

(pomocou teodolitu i jednotného polohového systému) pôdnych sond 

a vrtov, a ich fixáciou do ortofotomapy, je moţným riešením (areál 

poľnohospodárskeho druţstva Kočín). Navyše sa dá porovnať takto získaná 

databáza v digitálnom prostredí so sklonovými pomermi a reálne sa dá 

stanoviť i erodovanosť pôd. 
Ďalej je moţné uváţiť, s akou mierou presnosti sa dá ešte rátať pri 

zvyšujúcej sa finančnej i časovej náročnosti na terénny výskum 

a laboratórne práce.  Hoci pôda nie je aţ taký dynamický komponent 

krajinného prostredia, predsa len je treba pri jej výskume uvaţovať 

o permanentných zmenách (reţimy, procesy /pôdotvorné i pôdnorušivé/, jej 

vývin a vývoj). Nemá charakter stabilného komponentu a jej zmeny 

„normálne“ i katastrofické treba monitorovať.  Preto je aj úroveň  výskumu 

jej detailnej diferenciácie veľmi potrebná. 

 

Záver 

Detailnú diferenciáciu pôd (vecnú i časovopriestorovú) ovplyvňuje 

viacero objektívnych i subjektívnych činiteľov. Najdôleţitejšou je neostrosť 
ohraničenia jednotlivých pôdnych predstaviteľov v teréne. Väčšina hraníc 

má charakter neostrých, postupných  aţ  difúznych. Jednotlivé pôdne 

kvality majú charakter ekotónových prechodov. Jadrá čistých etalónových 

kvalít majú často krát  plošne menšiu výmeru ako prechodné (ekotónové) 

kvality. V pôdach ako v zmesovom (mnohofázovom) komponente je vysoká 
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pestrosť kvalít a tieto majú aj vysokú mieru rozdielnej dynamiky. 

Homogenita je v istom smere fixcia, akési priemerné areály s intervalovým 

kvantitatívnym ohraničením by sa mali nahrádzať postupnými (difúznymi, 

ekotónovými, nodálnymi či spádovými areálmi. Vplyv človeka ako 

dezintegračného či urýchľujúceho faktora, prípadne pri rozsiahlych pôdnych 

úpravách aţ  procesného média, je zatiaľ nie celkom docenený a len od 90-

tych rokoch sa mu začína venovať náleţitá pozornosť. Azda časy úprav 

a reklasifikácií uţ známych poznatkov sa pomaly končia a bude sa treba 

venovať v pôdnom výskume detailnej diferenciácii pôd. 

 
Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia a s prispením projektu Vega č. 

1/8246/01 
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DETAILED SOIL DIFFERENTIATION – METHODICAL 

PROBLEMS 

 

Summary 

The contribution directs the attention at an analysis of selected 

attributes of factual and time-spatial soil differentiation. It justifies the 

necessity for this type of research in connection with an updating of 

cadastral records (register of immovables) and current project No. 

1/8246/01, granted by VEGA, dedicated to catastrophic and calamity events 

and their reflection in soil. It focuses on some methodical problems of 

acquiring of information on soil, concerning the object identification, 
representativeness of soil sampling for laboratoty analyses, but mostly on 

the correctness of different aspects of spatial information. 

The article directs the attention at an analysis of detailed soil and 

relief differentiation in relation to selected natural landscape components. 

Relief represents a significant indication and identification medium at 

ascertaining of soil properties in the field. Along with this, it has a 

significant extrapolation and interpolation function at determininig the 

validity of spatial extent of these soil properties (at soil mapping). The 

predominant part of the paper is devoted to aberations from settled 

regularities and schemes, as well as to a decreased statement ability of 

landforms for symptomatic attributes of other natural components (partial 
complexes). Finally, we state the new  trend of continuous verification of 

correctness of information and used teoretical generalizations. Our article 

represents a small contribution to this trend. 
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TYPY SÚČASNEJ KRAJINY IPEĽSKEJ KOTLINY 

   

Pavel Michal 

 

Abstract 

 The contribution refers to the process of transformation of natural 

landscape of the Ipeľská basin into the contemporary landscape which is the 

result of interaction between man and environment since the time of his 

settlement at the basin which belongs to neolith. In the first stage of 

interaction of man and environment prevailed in the coutry natural elements 

and natural balance was not damaged significantly. Only when villages 
were estabilished began the second stage in the development of the landsape 

and we say about the rise of the agricultural lanscape. 

 

Keywords: urban and technicalizal landscape, agricultural landscape, 

technical elements, secondary natural elements 

 

Úvod 

Súčasná krajina v Ipeľskej kotline je výsledkom interakcií človeka 

s prírodným prostredím od čias jeho usadenia sa v kotline (neolit). Do 

obdobia zaloţenia sídiel mala krajina charakter lesostepí s mozaikou lúk, 

pasienkov a lesa. Prevládali primárne prírodné prvky a prírodná rovnováha 
nebola významnejšie narušená. Zakladaním obcí vznikla druhá etapa vo 

vývoji krajiny – poľnohospodárska krajina s mozaikou oráčin. 

Dôleţitú etapu vo vývoji kultúrnej krajiny podmienili dva faktory: 

 kolektivizácia poľnohospodárskej výroby 

 industrializácia oblasti Veľkého Krtíša 

Obidva tieto faktory spôsobili odliv pracujúcich 

z poľnohospodárstva, zrýchlil sa urbanizačný proces, ktorý sa prejavil 

v modernizácii bytového fondu, v priestorovej expanzii Veľkého Krtíša, 

výstavbe mestského sídliska, čo viedlo k zmene vidieckeho sídla Veľkého 

Krtíša s charakterom návesnej obce na mestské sídlo. Zahustila sa 

komunikačná sieť. Začala sa tieţ formovať poľnohospodárska krajina 

s veľkoplošnými prvkami oráčin s charakterom kultúrnej stepi. 
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Typy súčasnej krajiny 

Súčasná kultúrna krajina Ipeľskej kotliny sa člení podľa svojej 

tvárnosti a funkcií do týchto typov: 

 Sídelná, technizovaná krajina s prevahou technických prvkov. 

1  Krajina mestského typu 

           1.1  Kotlinová krajina 

Predstavuje ho Veľký Krtíš, ktorý vykazoval veľmi prudký rast. 

V roku 1950, kedy sa začalo s prípravou výstavby baníckeho sídliska ţilo 

v dedine Veľký Krtíš 792 obyvateľov. S výstavbou sídliska počet 

obyvateľov vzrastal: v roku 1956 počet obyvateľov dosiahol 2387, v roku 

1964 dosiahol 3527 obyvateľov a v roku  1995 bol počet obyvateľov 14 
168. Samozrejme, zmenila sa aj štruktúra pôvodnej obce. Stará návesná 

obec si zachovala viac – menej svoj pôvodný charakter s dlhými 

prízemnými domami a svoj protipól má v starom sídlisku a v nových 

satelitných sídliskách s veľkým mnoţstvom viacpodlaţných domov a vo 

vilových častiach. Okrem centrálneho sídliska, ktoré vyrástlo 

v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia, sa po roku 1968 

(vznikol vtedy okres Veľký Krtíš) vystavali satelitné sídliská Juh, Stred I, 

Stred II, Viničky. V rámci individuálnej bytovej výstavby vznikli nové 

štvrte s rodinnými domami najskôr na Lučeneckej, po roku 1968 aj na 

Okruţnej a Mikszáthovej ulici. Výstavba rodinných domov pokračovala aj 

na sídlisku Sever (pri benzínovom čerpadle smerom na Lučenec) a na 
sídlisku Západ (pri vinohradoch smerom na Levice). 

 Poľnohospodárska krajina s komunikačnou infraštruktúrou s prevahou 

sekundárnych prírodných prvkov 

2  Intenzívne vyuţívaná poľnohospodárska krajina – krajina so 

sústredenými vidieckými sídlami 

            2.1  Kotlinová krajina 

2.1.1  Oráčinová krajina 

Tento typ krajiny je charakteristický  intenzívnou 

poľnohospodárskou výrobou, s charakterom kultúrnej stepi a 

s rudimentárnym zastúpením primárnych  prírodných prvkov. Oráčinová 

krajina sa vyznačuje nedostatkom stromovej vegetácie, ktorá sa vyskytuje 

buď vo forme solitérov, ovocných sadov, viníc alebo malých plôch lesa. 
Hoci oráčinová krajina znamená intenzívny zásah človeka do prírodnej 

krajiny, predsa z hľadiska ţivotného prostredia je jej hodnota z mnohých 

aspektov ešte stále kladná (čistota ovzdušia a pod.). Na druhej strane však 

v oráčinovej krajine pozorujeme procesy intenzívnej erózie pôdy.  
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2.1.2  Oráčinovo lúčna krajina 

Dosť rozšíreným typom súčasnej krajiny je v Ipeľskej kotline 

oráčinovo – lúčna krajina, v ktorej človek odstránil pôvodnú lesnú 

pokrývku a nahradil ju trávnatou plochou. Tento typ krajiny je dosť častý na 

nive Ipľa, kde plochy s hlbšou hladinou podzemnej vody pod povrchom sú 

oráčinami, kým zamokrenejšie plochy sú lúkami. 

2.1.3  Oráčinovo – lúčno – lesná krajina 

Výrazné zastúpenie  v Ipeľskej kotline má typ krajiny zmiešaných 

kultúr, kde sa v kombinácii vyskytujú tri kultúry: lesy, oráčiny a lúky 

(oráčinovo – lúčno – lesná krajina). 

2.1.4 – 2.1.5  Oráčinovo   - lesná a lúčno – lesná krajina  
Prechodnými typmi krajiny sú oráčinovo -  lesná a lúčno – lesná 

krajina. Všetky uvedené typy krajiny sú typmi, kde majú miestami výrazné 

zastúpenie primárne prírodné prvky, predsa základnú fyziognómiu im 

dodáva činnosť človeka (najmä poľnohospodárstvo). 

V rámci predchádzajúcich typov krajiny moţno zistiť pestovanie 

ovocia a viniča. Aj keď v Ipeľskej kotline vinice a ovocné sady nezaberajú 

také plochy ako v iných oblastiach Slovenska, predsa tu moţno vyčleniť 

subtyp ovocinársko – vinohradnícky. 

S ohľadom na skladbu pestovaného ovocia moţno tento 

ovocinársky podtyp krajiny zaradiť k jeho druhému variantu, kde okrem 

ovocných stromov prvého variantu (slivky a jadrové ovocie) dominujú 
druhy stredomorského pôvodu (marhule, broskyne). 

V prípade jednotlivých typov, u ktorých v názve figuruje lesný, 

lesná moţno konštatovať, ţe sa jedná v podstate o tri typy. Na juhu územia 

sa jedná o typy, kde dominuje ako hlavná lesná drevina agát biely; v strede 

územia ide o dub a na východe kotliny dub a hrab. 

 

Záver 

 Ipeľská kotlina predstavuje z  hľadiska geografickej polohy časť 

najvýznamnejšieho, aj keď dosiaľ nie plne vyuţitého západno-východného 

koridoru Slovenska, ktorý má veľký význam nielen v spojení západného a 

východného Slovenska, ale i v nadnárodnom rámci. 

 Z hľadiska prírodného potenciálu predstavuje Juhoslovenská 
kotlina (jej súčasťou je Ipeľská kotlina), nadväzujúca na východnú časť 

Podunajskej níţiny, tretí najvýznamnejší níţinný priestor Slovenska 

v prevaţnej miere s veľmi výhodnými prírodnými podmienkami pre 

hospodársky rozvoj. 
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 Minulý vývoj územia vtlačil tejto oblasti mimoriadne silné črty 

hraničnosti. Územie leţí na rozhraní slovensko-maďarského etnika a 

v minulosti ním prebiehala viackrát aj politická hranica. 

 Z hospodárskeho hľadiska je Ipeľská kotlina súčasťou územia 

(Juhoslovenskej kotliny), ktoré je akýmsi pokračovaním agrárno-

priemyselných okresov Podunajskej níţiny s tým rozdielom, ţe ukazovatele 

úrovne poľnohospodárskej výroby i industrializácie sú tu niţšie. 

Poľnohospodárstvo sa vyznačuje prechodnými črtami medzi extenzívnou a 

intenzívnou formou hospodárenia (veľký rozsah málo výnosných lúk a 

pasienkov, malý stupeň zornenia, chov oviec a pod.). 
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CONTEMPORARY LANDSCAPE TYPES OF THE 

IPEL RIVER BASIN 

 

Summary 

 The contemporary landscape of the Ipeľská basin is the result of 

interaction between man and environment since he has settled there. Up to 

the period of settlement the landscape had character of woodsteppes with a 

mosaic of meadows, pastures and forest. The primary natural elements had 
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prevailed and the natural balance had not been damaged significantly. The 

second stage of development of the landscape began when the first villages 

came into existence – agricultural landscape with a mosaic of islands of an 

arable land. 

 The process of transformation of the natural landscape into the 

contemporary landscape caused the reduction of employees in agriculture 

and accelerated the process of urbanisation which led to the modernisation 

of housing in spatial expansion of Veľký Krtíš, the building of town 

housing estate and as a result a country seat has changed into town seat. 

 Communication network has thickened. The agriculture landscape 

has begun to form with large – areal elements of the arable land and 
character of the cultural steppe. 

 

 

Map.: Landscape types of the ipel river basin 
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POSTAVENIE HODNOTENIA POZITÍVNYCH 

SOCIOEKONOMICKÝCH JAVOV V SPRACOVANÍ 

KRAJINNOEKOLOGICKÝCH PLÁNOV 

(NA PRÍKLADE OKRESU TRNAVA) 

 

Milena Moyzeová 

 

Abstract 

The main goal of the paper is to present the evaluation of the 

positive socio-economic phenomena, which are one of the entry indicators 

for creation of landscape-ecological plans. The positive phenomena 
represent human activities in the territory, which are intent on a support, 

advancement and conservation of the ecological stability, biodiversity, 

nature and environment protection. We intent on two basic groups of the 

positive phenomena in the evaluation: 

 positive phenomena with a view to a nature protection 

 positive phenomena with a view to a protection of the natural and 

cultural-historical sources. 

Methodic procedure of the evaluation and results are shown on example of 

Trnava district.  

 

Keywords: landscape, ecological optimal utilization of the territory, 
landscape, ecological plan, sustainable development  

 

Úvod 

V roku 2001 Ústav krajinnej ekológie vypracoval 

krajinnoekologický plán okresu Trnava, ktorý tvoril súčasť riešenia 

trilaterálneho projektu, schváleného vládou SR č. 488 dňa 30.5. 2001, pod 

názvom Realizácia ekologickej siete pre vybrané modelové územie 

a integrovaný management využitia prírodných zdrojov. Projekt mal 

charakter modelovej štúdie manaţmentu krajiny, zaloţenom na 

presadzovaní základných princípov a kritérií trvalo udrţateľného rozvoja. 

Hlavným cieľom krajinno-ekologického plánu bolo, pre vybraný región, 

vypracovať návrh optimálneho priestorového usporiadania a funkčného 
vyuţitia územia pri súčasnom rešpektovaním jeho krajinnoekologických, 

kultúrno-historických a socioekonomických podmienok. 

Hodnotenie pozitívnych javov v rámci spracovania 

krajinnoekologického plánu, tvorí jeden z kľúčových vstupných podkladov 

pre výsledný návrh krajinnoekologicky optimálneho vyuţitia územia. 
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Pozitívne javy prezentujú v území aktivity zamerané na ochranu prírody, 

prírodných a kultúrno-historických zdrojov. Ich kartografické vyjadrenie 

v území predstavuje reálne zobrazenie legislatívne vymedzených funkčných 

zón, ktoré predstavujú limity pre rozvoj ostatných, predovšetkým 

hospodárskych aktivít.  

 

Metodický postup a výsledky spracovania 

Hodnotenie pozitívnych javov vychádza z Metodických pokynov 

pre tvorbu krajinnoekologických plánov (Hrnčiarová, a kol., 2000) a ich 

overenia na regionálnej úrovni (Izakovičová, Z., a kol., 2001) ako aj 

 z metodiky krajinnoekologického plánovania LANDEP (Ruţička, Miklós, 
1982). 

Postupnosť metodických krokov bola nasledovná: 

Krajinnoekologické analýzy – predstavujú zosumarizovanie základných 

vstupných informácií o antropických aktivitách zameraných na ochranu 

prírody, stability a biodiverzity krajiny, ochranu prírodných a kultúrno-

historických zdrojov. 

Kartografickým výstupom analýz je mapa pozitívnych javov.  

Krajinnoekologické syntézy – tvorba, charakteristika a klasifikácia 

homogénnych priestorových areálov - socioekonomických komplexov - 

získaných superpozíciou vstupných analytických máp, s rôznou 

kombináciou pozitívnych javov, vyjadrených formou číselných kódov. 
Kartografickým výstupom je mapa priestorovej syntézy pozitívnych javov.  

Krajinnoekologické interpretácie - zaloţené na tvorbe účelových 

vlastností. Ide o klasifikáciu územia na základe priestorovej stability 

územia. 

Výsledkom tohto kroku je stanovenie krajinnoekologickej významnosť 

pozitívnych javov.  

Tento krok súčasne tvorí základný vstup pre vyšpecifikovanie 

environmentálnych problémov v území. 

Krajinnoekologické evalvácie - predstavujú stanovenie environmentálnych 

limitov vyplývajúcich z potrieb ochrany prírody a prírodných zdrojov. 

Výsledkom evalvácií je mapa nelimitovaných aktivít podľa pozitívnych 

javov. 
Krajinnoekologické propozície - predstavujú konkrétne návrhy a opatrenia 

na zosúladenie poţiadaviek spoločnosti na rozvoj územia s ochranou 

prírody a prírodných zdrojov.  
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V okrese Trnava sme sa zamerali na hodnotenie nasledovných 

skupín legislatívne vymedzených funkčných zón za účelom ochrany 

prírody, stability a biodiverzity územia ako aj za účelom ochrany 

prírodných zdrojov. Ide o hodnotenie nasledovných funkčných zón: 

 

 chránené územia 

Ich cieľom je ochrana prírody a stability krajiny na vymedzenom 

území. Účelom je vytvorenie predpokladov na trvalé udrţanie, obnovenie 

a racionálne vyuţívanie prírodného bohatstva a zachovanie prírodného 

dedičstva pre budúce generácie. Na území Slovenska sa podľa zákona NR 

SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vyčleňuje 5 stupňov 
ochrany krajiny. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany 

zväčšuje. Chránené územia limitujú predovšetkým rozvoj hospodárskych 

aktivít, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ich prírodné hodnoty.  

V okrese Trnava sú, takýmto limitom pre rozvoj hospodárskych 

aktivít nasledovné kategórie chránených území: veľkoplošné chránené 

územie - CHKO Malé Karpaty v 2. stupni ochrany,  dve národné prírodné 

rezervácie - NPR Záruby a NPR Dolinu Hlboče, 8 prírodných rezervácií - 

PR Klokoč, PR Buková, PR Skalné okno, PR Čierna skala, PR Lošonský 

háj, PR Bolehlav, PR Slopy a PR Katarína, 1 národná prírodná pamiatka - 

NPP Driny, 3 prírodné pamiatky – PP Ľahký kameň, PP Čertov ţľab a PP 

Vyvieračka pod Bacharkou, všetky v 5. stupni ochrany. Vo štvrtom stupni 
ochrany sa v území nachádzajú 3 chránené areály – CHA Všivavec, CHA 

Trnavské rybníky a CHA Vlčkovský háj. Pre okres Trnava platí, ţe stupeň 

limitácie je najvyšší v severnej časti územia, v ktorej je koncentrovaný 

najväčší potenciál územnej ochrany.  

 

 prvky ÚSES 

Sú vymedzené za účelom ochrany genofondu a ekostabilizačných 

štruktúr v krajine,  s cieľom zachovania rôznorodosti podmienok a foriem 

ţivota. Základnými prvkami stabilizácie krajinného systému sú biocentrá, 

biokoridory a interakčné prvky. Ich limitujúce pôsobenie je pre všetky 

hospodárske aktivity, ktoré by mohli svojou existenciou negatívne 

ovplyvniť biozloţku v dotknutom území ako aj celkovú prírodnú hodnotu 
územia. 

V okrese Trnava podľa (Izakovičová, Z., a kol., 2001) ide 

o nasledovné navrhované  prvky ÚSES: biocentrum nadregionálneho 

významu  - Biele hory a 19 biocentier regionálneho významu, 

nadregionálny biokoridor viazaný na rieku Váh a 8 biokoridorov 
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regionálneho významu. Podľa Návrhu národnej ekologickej siete Slovenska 

NECONET z roku 1996 aj jedno jadrové územie európskeho významu  a to 

Malé Karpaty – stred. V území okresu sa tieto prvky často viaţu na lokality 

chránených území, prípadne lokality ochrany lesných zdrojov. 

 

 ochranné zóny vodných zdrojov 

Kaţdá ochranná zóna má stanovený určitý reţim hospodárenia, 

limitujúci, alebo výrazne obmedzujúci rozvoj hospodárskych aktivít. Ide 

predovšetkým o aktivity, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvantitatívne 

alebo kvalitatívne vlastnosti vodných zdojov. V okrese Trnava, z hľadiska 

ochrany vodných zdrojov, najvyššie mnoţstvo limitov v záujmovom území 
vychádza z lokalizácie PHO vodných zdrojov situovaných v oblasti 

Dechtíc, Jaslovských Bohuníc, Brestovian, Horných Orešian a Šúroviec. 

 

 ochranné pásma minerálnych liečivých vôd 

V týchto územiach sa prioritne rozvíjajú zdravotne-liečebné 

aktivity, kúpeľníctvo a rekreácia. Limitujúce pôsobenie vo vzťahu 

k ostatným socioekonomickým aktivitám je ako u predošlej skupiny. 

V okrese územia sa jedná o dve potenciálne lokality vyskytujúce sa 

v Bolerázy  a Dolných Orešanoch.   

 

 chránené bonitované pôdno-ekologické jednotky 
Sú vyhlásené s cieľom racionálneho vyuţívania a ochrany 

pôdneho fondu pred záberom najvalitnejších pôd na nepoľnohospodárske 

aktivity. V okrese Trnava je väčšina pôd veľmi kvalitná, s vysokým 

produkčným potenciálom a s priaznivým textúrnym zloţením. Tieto 

najkvalitnejšie pôdy, s najvyššou bonitou sú koncentrované predovšetkým 

v centrálnej časti okresu. 

 

 chránené územia lesných zdrojov 

Ide o dve kategórie účelových lesov, ktoré výrazne determinujú 

hospodárske vyuţitie v týchto lesných celkoch. Sú to lesy ochranné a lesy 

osobitného určenia v ktorých hospodárenie je prioritne prispôsobené 
ochrannej funkcii lesov a špecificky dôleţitým spoločenským potrebám 

ktoré sú predurčené v území plniť. Limitované sú všetky aktivity ktoré by 

tieto funkcie zniţovali. V okrese Trnava sú kategórie účelových lesov 

nerovnomerne rozmiestnené, koncentrované predovšetkým do severnej časti 

územia, do oblastí hrebeňových častí Malých Karpát, kde sa často viaţu na 

plochy chránených území a PHO vodných zdrojov.  
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 chránené loţiskové územie 

Chráni nerastné bohatstvo štátu, svojou lokalizáciou 

a významnosťou determinuje prednostné vyuţitie územia na realizáciu 

ťaţobných aktivít. V rámci okresu Trnava ide o územia významné 

z hľadiska výskytu nerastných surovín, predovšetkým stavebných, 

lokalizovaných v severnej časti územia do oblasti Malých Karpát do okolia 

obcí Buková, Trstín, Dechtice a Lošonec. Loţiská energetických surovín sa 

nachádzajú v okolí obcí Špačince, Horná Krupá, Bohunice, Cífer 

a Kriţovany nad Dudváhom. CHLÚ predstavujú limitáciu aktivít 

nesúvisiacich s ťaţobnou aktivitou ktoré musia byť usmerňované tak, aby 
neohrozovali bezpečnostné pásma sond a umiestnenie ťaţobných vrtov ako 

aj prevádzku zariadení súvisiacich s ťaţbou. V záujmovom území sa CHLÚ 

často prekrývajú s lokalitami významnými z hľadiska poľnohospodárskeho, 

ide o oblasti  v okolí obcí Cífer, Špačince, Bohunice a Horná Krupá, ako aj 

s chránenými územiami – CHKO Malé Karpaty v oblasti Dechtíc, Dolnej 

Skalovej, Bukovej a Lošonca.   

 

Záver 

Krajinnoekologický plán okresu Trnava predstavuje základný 

nástroj usmerňujúci územný rozvoj regiónu v čo najväčšom súlade s jeho 

prírodnými podmienkami. Krajinnoekologické regulatívy v rátane regulatív 
vyplývajúcich z hodnotenia pozitívnych javov zabezpečia vyhovujúcu 

ekologickú stabilitu priestorovej štruktúry okresu, ochranu a racionálne 

vyuţívanie prírody a prírodných zdrojov ako aj tvorbu a ochranu územného 

systému ekologickej stability a ţivotného prostredia.  
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EVALUATION OF THE POSITIVE SOCIO-ECONOMIC 

PHENOMENA IN PROCESSING 

OF LANDSCAPE-ECOLOGICAL PLANS 

(ON THE EXAMPLE OF TRNAVA DISTRICT) 

 

Summary 
The main goal of the paper is to present the evaluation of the 

positive socio-economic phenomena, which are one of the entry indicators 

for creation of landscape-ecological plans. The positive phenomena 

represent human activities in the territory, which are intent on a support, 

advancement and conservation of the ecological stability, biodiversity, 

nature and environment protection. We intent on two basic groups of the 

positive phenomena in the evaluation: 

 positive phenomena with a view to a nature protection 

 positive phenomena with a view to a protection of the natural and 

cultural-historical sources. 

Methodic procedure of the evaluation and results are shown on example of 
Trnava district. 
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JE VYSOKÉ POHORIE VŢDY VYSOKÉ? 

 

Pavol Plesník 

 

Abstract 

The term „high mountains“ (Hochgebirge, haute montagne) is not 

accord with the term principles, the mountains in the polar zones only some 

ten meters above the lowlands can not be called as high, we propose the 

solution.  

 

Keywords: high mountains, upper timberline, cold mountains 
 

Úvod 

V príspevku budeme konfrontovať termín „vysoké pohorie“ 

s terminologickými princípmi. Podrobnejšie informácie o tomto probléme 

sme uverejnili v článku uţ skôr (Plesník 1992). Ide nám o názov „vysoké 

pohorie“ ako krajinný pojem, predstavujúci krajinu určitého typu. Korene 

pojmu vysoké pohorie, vysokohorský a pod. súvisia s Alpami ako 

s pohorím, ktoré bolo uţ dávno dobre preskúmané, vrátane výškovej 

diferenciácie. Nasvedčuje tomu prívlastok „alpínsky“, ktorý sa často 

pouţíval (aj nesprávne) pre charakteristiku nelesnej krajiny nad 

bioklimatickou lesnou zónou. Najčastejšie sa pouţíva pri vegetácii (ako 
alpínsky stupeň, alpínsky druh a pod.). Termín alpínsky neznamená len 

výškový rozmer, ale aj regionálny, zahrňujúci svojský inventár 

a podmienky v danom pohorí. Je nesprávne, zavádzajúce pouţívať výraz 

alpínsky napr. v Andách či inde v trópoch, ani nie v Škandinávii. 

Vyzdvihujeme len zriedkavé prípady názvov, typických pre určité pohoria, 

ako napr. podgolcový, ktorý pouţil Gorčakovskij (1975) na Urale, kde hole 

sa volajú goľce. V snahe odstrániť toto terminologické, ale najmä obsahové 

omyly Troll pouţíval výraz „alpínsky“ pre pohoria, podobné Alpám, inde 

uplatňoval výraz vysokohorský, vrátane príslušného pohoria, teda 

všeobecný, zahrňujúci celú zemeguľu. Tým sa zrodil aj výraz pre územie, 

teda „vysoké pohorie“ ako termín, predstavujúci určitý, definovateľný ráz 

pohoria podľa stanovených kritérií. Je správne, ţe v pohoriach boli 
vyčlenené „vysoké“ pohoria ako osobytné objekty, bez ohľadu na 

individuálny názor na prívlastok nízky a vysoký, ktorý má rozdielnu 

hodnotu v rôznych častiach Zeme, napr. 5 – 6 m vysoká breza v Laponsku 

je povaţovaná za vysokú, kým u nás za nízku. Nám ide o začlenenie pohorí 
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do určitých geografických kategórií a z tohto hľadiska ideme posúdiť pojem 

„vysoké pohorie“.  

 Názor na vysoké pohorie ako typ krajiny nie je jednotný. 

Všeobecne sa uznáva Trollov geoekologický princíp vysokého pohoria, 

ktoré sme aj my doteraz pouţívali (aj s ohľadom na vysokú vedeckú 

autoritu Trolla), aj keď sme neboli vyrovnaní s termínom (Plesník 1992). 

Preto sme zostávali v celkovom prúde. Omínali nás pohoria polárnych zón, 

zaradené do vysokých pohorí, hoci majú malú absolútnu a relatívnu výšku, 

niekde len slabo presahujúcu níţinné pahorkatiny. Tu je koreň problému, 

pretoţe termín nie je v súlade so všeobecným chápaním vysoký a nízky. 

Vysoké pohoria, definované podľa výšky. 
 Disproporcia medzi všeobecným chápaním Trollovho (1966 

a inde) krajinno-ekologického vymedzenia vysokých pohorí a všeobecným 

chápaním vysoký a nízky asi viedla autorov v sovietskej encyklopédii 

(1988) k rozdeleniu pohorí do kategórií podľa výšky. Rozoznávame nízke 

(do 1000 m), stredne vysoké (obyčajne poniţe 3000 m) a vysoké (nad 2000 

– 3000 m) pohoria. Uţ tieto, do 1000 m veľké rozdiely prezrádzajú 

labilnosť kritéria. Na upresnenie výškových hraníc navrhujú vyuţiť 

relatívnu výšku a reliéf. Aj tieto kritériá nemusia byť v súlade s hranicami 

podľa absolútnej výšky. Podľa údajov sovietskej encyklopédie 

vysokohorský reliéf sa vyznačuje výškovou členitosťou od niekoľkých 

stoviek metrov do 2000 m a viac. V nezaľadnených pohoriach nad hornou 
hranicou lesa v trópoch a v značnej časti aj subtrópov dominuje hladký 

reliéf (periglaciálny), často plošinatý, čo súvisí so slabou hĺbkovou eróziou 

ako následok redukovaných zráţok. Reliéf a relatívna výška ako významné 

diferenciačné činitele tu strácajú na význame. Vyplýva to aj zo zaradenia 

pohorí v uvedenej sovietskej encyklopédii. Karpaty sú podľa nej zaradené 

ako stredne vysoké pohorie, ale aj Pamír, ktorý podľa nás plne spĺňa kritériá 

vysokého pohoria. Časti pohoria s vysokými plošinami (Pamír, Ťan-šan) sú 

zaradené do konca do nízkych pohorí na základe výškovej členitosti 

a reliéfu, hoci prírodné procesy a ráz krajinných zloţiek sú geoekologicky 

jednoznačne vysokohorské. 

 Nedostatok globálneho pohľadu na geosféru a jej zloţky vyvoláva 

uvedené nezrovnalosti. Pri kategorizácii pohorí treba vychádzať zo 
základných geocelkov a zatrieďovať pohoria napred ako celok, čo je 

v rozpore zatriediť Karpaty a Pamír spoločne do kategórie stredne vysokých 

pohorí. Je to dôsledok neujasnenej koncepcie. Pohorie treba vidieť ako 

celok, v ďalšom jeho triedení moţno vylíšiť jeho jeho časti podľa výškovej 

disekcie, relatívnej výšky či iných krajinných znakov. 
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Zatriedenie podľa geoekologických kritérií 

 Mechanické začlenenie pohorí do kategórií podľa výšky je 

jednoduché. Odpovedá síce terminologickému princípu, avšak z hľadiska 

diferenciácie geosféry, jej obrovskej rozmanitosti v horizontálnom 

a vertikálnom smere spôsobuje na úrovni súčasných poznatkov 

neprehľadnosť aţ chaos v jej rozrôznení, pretoţe jednotná výška pohoria 

ako kritérium pre usporiadanie obrovského mnoţstva krajinných typov 

neumoţňuje podať obraz o jednotnom celogeosférickom sytéme. Do jednej 

kategórie zahŕňa mnoho geoekologických typov. Geosféra a jej zloţky sú 

zákonite usporiadané väzbou hierarchických vzťahov ako celok, kde 

pohorie tvorí svojský objekt, zviazaný s horizontálnou bioklimatickou 
zónou. Odtiaľto, teda z jednotného princípu horizontálnej a vertikálnej 

zonálnosti musí vychádzať aj ďalšie triedenie územných celkov. Inak sa 

vertikálne diferencujú pohoria v oceanických a kontinentálnych oblastiach. 

 Hlavné kritérium pre rozdelenie pohorí do kategórií treba hľadať 

v priestorových diferenciačných činiteľoch geosféry, ktorými sa javia ako 

základné klimatické podmienky, vychádzajúce z prísunu slnečnej energie, 

ovplyvňujúce ďalšie zloţky geosféry. Klíma zasahuje všetky krajinné 

elementy. V hierarchii jej zásahu najvyššie stojí organická zloţka, ktorá 

predstavuje akúsi vrcholovú čiapku, prejavujúcu sa aj fyziognomicky. 

Integrujúc ostatné krajinné zloţky sa povaţuje za jedného z najdôleţitejších 

činiteľov. Geoekologický princíp kategorizácie pohorí vyuţil Troll (1966 
a inde) pre vymedzenie pojmu „vysoké pohorie“, ktoré sa všeobecne 

uchytilo v svetovej literatúre. Krajinno – ekologický princíp je podstatou 

rozrôznenia geosféry a tým aj pri zatrieďovaní pohorí. Mechanické 

rozčlenenie podľa výšky nevyjadruje diferenciačné rozdiely medzi 

pohoriami, neprezrádzajú zloţitú štruktúru geosféry. O  eoekologické 

kritériá sa musí opierať kategorizácia všetkých častí geosféry, vrátane 

pohorí. 

Troll (1966, 134 a inde) vychádza z geoekologickej koncepcie 

Absolútnu a relatívnu výšku pohoria nepovaţuje za rozhodujúcu. Pre 

vymedzenie pojmu „vysoké pohorie“ (Hochgebirge) ako najdôleţitejšie 

pouţil 1 (hornú hranicu lesa ako prejav súčasných klimatických 

a vegetačných pomerov, 2 (pleistocénnu snehovú čiaru ako výraz foriem 
reliéfu, ktorý vznikol v ľadovej dobe a udrţal sa dodnes, prevládajúc vo 

vysokých pohoriach a 3 (subniválnu alebo periglaciálnu hranicu odnosu 

materiálu ako prejav súčasnej pôdnej a geomorfologickej dynamiky. Z troch 

uvedených kritérií hornú hranicu lesa povaţujeme za najvýznamnejšie 

kritérium, pretoţe oddeľuje a aj kedysi oddeľovala lesné a polárne zóny, 
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líšiace sa rozdielnou geomorfologickou dynamikou. Stačila by aj ako 

jednotné kritérium, pretoţe oddeľuje (vrátane polárnych lesných hraníc 

(základné územné celky (zóny) na Zemi so zásadne odlišnými krajinnými 

procesmi a typmi medzi lesnatými a nelesnými územiami. Tento princíp 

sme uplatnili u nás tým, ţe sme k vysokým pohoriam zaradili orografické 

jednotky s vyvinutou hornou hranicou lesa. Ostatné dve Trollove kritériá sa 

viac javia ako pomocné, pretoţe výškove varírujú a ich dopad v rozsiahlych 

oblastiach sa aţ vytrácajú. Ide o trópy a subtrópy, kde nedostatok zráţok 

a glaciálnej činnosti formuje reliéf, netypický pre vysoké pohoria. Aj 

periglaciálne procesy a javy (girlandové „pôdy“, soliflukcia, tufury, silný 

mechanický rozpad skál (výškove veľmi varírujú a neraz schádzajú pod 
lesnú hranicu). 

 

Záver 

Návrh na vymedzenie pojmu doterajších vysokých pohorí 

Vychádzame z bioklimatických zón ako základných územných 

celkov Zeme. Ovplyvňuje ich zemepisná šírka a rozdelenie súše a oceána. 

V ich rámci sa vynárajú pohoria ako územné jednotky, ktoré sú ovplyvnené 

makroklímou danej zóny, avšak s rastúcou nadmorskou  výškou nadobúdajú 

zásadne odlišný charakter, vrátane základných rozdielov zákonitosti 

krajinnej diferenciácie ako celku. Napr. zreteľné vegetačné stupne 

v oceanických pohoriach ostro kontrastujú s ich nedostatkom v extrémnych 
kontinentálnych oblastiach. Pohoria treba kategorizovať tak, aby tvorili 

súčasť štruktúry danej časti príslušnej bioklimatickej zóny. Boli by sme 

radi, keby aj náš príspevok k tomu prispel. 

Uviedli sme výhrady, ktoré máme voči doteraz pouţívaniu pojmu 

vysoké pohorie. Podľa ktorých kritérií moţno začleniť pohoria do kategórii, 

aby zodpovedali terminologickým poţiadavkám a odzrkadľovali štruktúru 

geosféry ? Vraciame sa k svojim návrhom vo svojom článku „Čo je vysoké 

pohorie“ (Plesník 1992). 

 Skutočnosť, ţe o vysokohorských javoch rozhodujú teplotné 

pomery nás smeruje hľadať výraz v oblasti klimatickej terminológie. 

Celkový nedostatok tepla limituje rozvoj lesa a vtláča hlbokú pečať 

rastlinstva a ţivočíšstva, ale aj geomorfologickým a pôdnym procesom, 
reţimu a teplotám vôd. Všetky uvedené znaky krajinných zloţiek, ale aj 

krajiny ako celku sa dajú sústrediť pod jednu strechu, ktorou je studená 

klíma. Preto pojem „studená krajina“ v podstate zodpovedá vysokohorskej 

krajine, aj keď prívlastok „studený“ má často relatívnu  spoločenskú 

hodnotu, dá sa však dobre vymedziť teplotnými parametrami. „Studené 
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pohorie“ by mohlo nahradiť doterajší zauţívaný termín „vysoké pohorie“. 

Tento pojem zapadá aj do celkového systému rozdelenia krajinných typov 

podľa teplotných pomerov (pozri ďalej). V latinskej Amerike sa pouţívajú 

všeobecne výrazy „tierra caliente (horúca), tierra templada (mierne teplá), 

tierra fria (chladná) a tierra hellada“ (mrazivá) krajina (Encyklopédia Zeme 

1985, 624). 

Kategorizáciu pohorí treba urobiť, aby pomohla odkryť štruktúru 

geosféry. Treba vychádzať z geoekologického princípu, v súlade 

s rozloţením horizontálnych a výškových lesných a nelesných zón. Preto 

termická horná hranica lesa sa javí ako jedna z najvýznamnejších deliacich 

čiar aj v kategorizácii pohorí, ktoré sa dajú rozdeliť na pohoria v lesnej 
výškovej zóne, teda s hornou hranicou lesa a nad ňou. Moţno ich zosúladiť 

aj s teplotnými parametrami. Malo by sa vychádzať z teplôt, ktoré limitujú 

rozvoj lesa pri dostatku zráţok. Kritérium termickej hranice lesa sa hodí aj 

ako hlavné kritériá pre rozdelenie na pohoria s hornou hranicou lesa a bez 

nej, v súlade s rozdelením na lesné a nelesné zóny. V ďalšom rozdelení 

pohoria s hornou hranicou lesa sa dajú rozdeliť na horúce, teplé, mierne 

alebo chladné pohoria, nad hornou hranicou lesa moţno vylíšiť studené 

a mrazivé pohoria (nad sneţnou čiarou). Limitujúce teploty pre určitú 

kategóriu nebudú rovnaké. Budú závisieť od geografických podmienok, od 

makroklímy, najmä od jej oceanity a kontinentality. Parametre pre určitú 

kategóriu pohoria by mali byť stanovené podľa vegetačných stupňov, resp. 
podľa výskytu určitých spoločenstiev alebo súboru taxónov. V extrémnych 

prípadoch, kde výšková diferenciácia krajiny je silno narušená nedostatkom 

zráţok a vlhkostí, napr. v suchých zónach, by mali rozhodovať teplotné 

pomery, najmä tam, kde nie je vyvinutá horná hranica lesa pre nedostatok 

vlhkosti. 
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IS THE HIGH MOUNTAINS ALWAYS HIGH? 

 

Summary 

 Highs mountains is the geographical term characteristic of specific 

land phenomenons. This term has created Troll on the basis of geoecology. 

The absolute and relative height do not determine this term. On the other 

hand, the authors in the soviet encyclopaedia divided the mountains in 3 

categories: low /up to 1000 m), middle and high mountains (above 2000 – 

3000 m). We are not agree with their argumentation. The term „high 

mountains“ created by Troll on the geoecological basis is correct. But the 

term high mountains is not suitable in the polar regions, in the territory, 
where the hills reache only some ten meters above the lowlands. In addition, 

to glacial relief as the significant sign of the high mountains the relief is 

smoothly modelated above the timberline in the extensive tropical and 

subtropical areas. 

We propose classify the mountains: the forest mountain objects up 

to upper timberline (including the non forested areas of dry lands) and the 

mountains above the timberline. The first cathegory can be divided: the 

heat, warm, temperate or cool mountains, above the timberline the cold and 

icy (above the snow line) mountains. 

 

 
Prof. RNDr. Pavol Plesník, DrSc. 

Kríţna 20, 811 07 Bratislava 

 

 

Recenzent: Prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc. 
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SKLÁDKY ODPADU AKO MIESTO VÝSKYTU INVÁZNYCH 

DRUHOV RASTLÍN V K.Ú. DECHTICE (OKR. TRNAVA) 

 

Ivan Ruţek 

 

Abstract 

Municipal waste landfills are the place of occurrence and 

distribution centre for the spreading of invasive plant species to new sites. 

On the landfills, there were mapped phytocenoses from classes Stellarietea 

mediae R.Tx., Lohmeyer et Preising in R.Tx. ex von Rochow 

1951, Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. in R.Tx. ex von Rochow 1951 
and Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969. Phytocenoses on waste 

landfills have the most invasive plant species with all negative influences on 

surrounding ecosystems in comparing with other phytocenose types. 

 

Keywords: invasive plant species, synantropic vegetation, rubbish dump  

 

Úvod    

Skládky komunálnych odpadov sú miestom výskytu a zároveň 

zdrojom pre šírenie inváznych druhov rastlín na nové stanovištia. Skládky 

vo svojej „divokej“ forme sú svojimi vlastnosťami a vplyvmi na krajinu 

významným environmentálnym problémom. Študované územie sa nachádza 
v JZ časti Slovenska a je súčasťou katastrálneho územia obce Dechtice, 

ktoré patrí do okresu Trnava.  

 

Metodika práce 

Podkladové dáta boli získané podrobným terénnym výskumom 

v rokoch 2001 a 2002, metodikou geoekologického výskumu a mapovania 

vo veľkých mierkach (MINÁR ET AL., 2001). Databázu fytocenologických 

zápisov sme spracovali v softwerovým balíkom TURBOVEG-

TURBOSHELL. Celkovo bolo v študovanom území vyhotovených 450 

fytocenologických zápisov, z ktorých sa 15 nachádzalo na miestach skládok 

komunálneho odpadu. Vegetačné zápisy boli štandartne spracované 

a vyhodnotené. Na základe druhového zloţenia a dominancie boli určené 
fytocenologické asociacie, ktorých systém bol spracovaný podľa 

JAROLÍMEK, ZALIBEROVÁ, MUCINA, MOCHNACKÝ (1997). 

Vyhodnotenie zastúpenia inváznych druhov rastlín bolo na základe 

zoznamu inváznych druhov rastlín Slovenska (GOJDIČOVÁ, 

CVACHOVÁ, KARASOVÁ, 1999). 
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Výsledky 

V študovanom území sa v súčasnosti nachádza jedna neriadená 

uzatvorená skládka komunálneho odpadu v lokalite Segedín a niekoľko 

menších „divokých“ skládok, ktoré sa nachádzajú v blízkosti obce a majú 

rôznu veľkosť. Skládka v lokalite Segedín bola do roku 1995 vyuţívaná na 

deponovanie komunálneho odpadu z obce. Na základe účinnosti zákona 

o odpadoch bola oficiálne uzatvorená, ale aj napriek tomu ju niektorí 

občania a organizácie stále nelegálne vyuţívajú na ukladanie rôznych typov 

odpadov – najmä stavebných a záhradných. Na uvedených skládkach 

odpadov boli zmapované fytocenózy z tried Stellarietea mediae R.Tx., 

Lohmeyer et Preising in R.Tx. ex von Rochow 1951, Artemisietea vulgaris 
Lohmeyer et al. in R.Tx. ex von Rochow 1951 a Galio-Urticetea Passarge 

ex Kopecký 1969. Najvýznamnejšie je zastúpená asociacia Tanaceto-

Artemisietum vulgaris Sissingh 1950 z triedy Artemisietea vulgaris, ktorá sa 

vyskytuje na najväčšej ploche a bola zaznamenaná celkovo v 6 

fytocenologických zápisoch. Spoločenstvo predstavuje väčšinou 

jednoetáţové, aţ 150 cm vysoké, veľmi dobre zapojené porasty prevaţne 

hemikryptofytov a terofytov na opusteniskách, skládkach odpadov a v okolí 

ľudských sídel. Na niektorých lokalitách sa vyskytujú s malou 

pokryvnosťou aj kroviny kustovnica cudzia (Lycium barbarum) a agát biely 

(Robinia pseudoacacia) (obrázok 2). V bylinnej etáţi dominujú palina 

obyčajná (Artemisia vulgaris), vratič obyčajný (Tanacetum vulgare) a šalát 
kompasový (Lactuca serriola). Dominancia jednotlivých druhov sa mení 

podľa podmienok stanovišťa a spravidla sa vytvrára nerovnomerná 

mozaika. V niţších častiach porastov sa výrazne uplatňujú púpava lekárska 

(Taraxacum officinale), mrkva obyčajná (Daucus carota), ďatelina plazivá 

(Trifolium repens), pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), čakanka obyčajná 

(Cichorium intybus), pichliač roľný (Cirsium arvense), pupenec roľný 

(Convolvulus arvensis), pýr plazivý (Elytrigia repens), rebríček obyčajný 

(Achillea millefolium) a ďalšie. V tomto type spoločenstva majú vysoký 

podiel aj karanténne invázne druhy rastlín. Vo vegetačnom zápise v časti 

Segedín bol zaznamenaný výskyt ivy voškovníkovej (Iva xanthiifolia), 

ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia), turanca kanadského 

(Conyza canadensis), kustovnice cudzej (Lycium barbarum) a astry 
kopijovitej (Aster lanceolatus). Na jednotlivých lokalitách sa vyskytujú aj 

zdomácnené nepôvodné druhy, napr. parumanček nevoňavý 

(Tripleurospermum perforatum), ţltnica maloúborová (Galinsoga 

parviflora) a loboda tatárska (Atriplex tatarica) (obrázok 1).  
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Na „divokej“ skládke odpadov v blízkosti lomu nad roľníckym 

druţstvom, s rozlohou cca 40 m2 bolo zaznamenané spoločenstvo Carduo 

acanthoidis-Onoporedetum acanthii Soó ex Jarolímek et al. hoc loko 

z triedy Artemisietea vulgaris. V bylinnej etáţi sú dominantnými ostropes 

obyčajný (Onopordum acanthium), bodliak tŕnitý (Carduus acanthoides), 

ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius) a úhorník liečivý (Descurainia 

sophia). Ako prímesy sa hojnejšie vyskytujú loboda tatárska (Atriplex 

tatarica), šalát kompasový (Lactuca serriola), rebríček obyčajný (Achillea 

millefolium), balota čierna (Ballota nigra), reznačka laločnatá (Dactylis 

glomerata), lipkavec obyčajný (Galium aparine) a kapsička pastierska 

(Capsella bursa-pastoris). V uvedenom spoločenstve bol zaznamenaný 
výskyt invázneho druhu turanec kanadský (Conyza canadensis) 

s pokryvnosťou do 2%. Na stanovištiach čerstvých naváţok stavebnej sute 

a rôzneho odpadu bolo zaznamenané iniciálne spoločenstvo asociacie 

Chenopodietum stricti (Oberd. 1957) Passarge 1964 z triedy Stellarietea 

mediae. Druhové zloţenie sa v tomto spoločenstve rýchlo mení a po útlme 

narušovania ustupuje. Porasty sú veľmi dobre rozvinuté, zapojené 

a dosahujú výšku aţ 150 cm. Dominantnými druhmi sú mrlík biely 

(Chenopodium album), loboda tatárska (Atriplex tatarica) a láskavec ohnutý 

(Amaranthus retroflexus). Ako prímes sú zastúpené  palina obyčajná 

(Artemisia vulgaris), durman obyčajný (Datura stramonium), ţltnica 

maloúborová (Galinsoga parviflora) a jeţatka kuria (Echinochloa crus-
galli). V porastoch sa vyskytoval s vysokou pokryvnosťou pohánkovec 

japonský (Fallopia japonica) a parumanček nevoňavý (Tripleurospermum 

perforatum). Menšie enklávy na skládkach tvoria chabzdové kriačiny 

Sambucetum ebuli Felföldy 1942, z triedy Galio-Urticetea, ktoré 

predstavujú dvojetáţové spoločenstvo tvorené dominantným druhom baza 

chabzdová (Sambucus ebulus) dorastajúca do výšky aţ 200 cm. Baza 

chabzdová (Sambucus ebulus) vytvára husté nepreniknuteľné porasty 

s pokryvnosťou aţ 95%, v ktorých je výskyt iných druhov značne 

potlačený. Pravidelne tvoria súčasť porastov palina obyčajná (Artemisia 

vulgaris), lipkavec obyčajný (Galium aparine), pýr plazivý (Elytrigia 

repens), pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), hluchavka škvrnitá (Lamium 

maculatum), šalát kompasový (Lactuca serriola) a balota čierna (Ballota 
nigra). Výskyt inváznych druhov v tomto spoločenstve nebol zaznamenaný. 

Na základe terénneho výskumu boli na miestach skládok odpadu 

zaznamenané invázne druhy rastlín: iva voškovníková (Iva xanthiifolia), 

ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia), turanec kanadský (Conyza 

canadensis), kustovnica cudzia (Lycium barbarum), krídlatka japonská 
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(Fallopia japonica) a astra kopijovitá (Aster lanceolatus), pričom niektoré 

dosahovali pomerne vysoké percento pokryvnosti. Najväčšie zastúpenie má 

krídlatka japonská (Fallopia japonica), ktorá má aj najväčšiu tendenciu 

šírenia sa na nové stanovištia nielen na periférii obce, ale aj priamo 

v intraviláne a pozdĺţ potoka Blava.  

 

Záver 

Analýzou všetkých fytocenologických zápisov sme zistili, ţe 

skládky odpadov sú v predmetnom území najvhodnejším miestom pre 

výskyt inváznych druhov rastlín a ţe sa zároveň z týchto miest šíria najmä 

pozdĺţ poľných ciest a vodných tokov. Jednou z moţností eliminácie šírenia 
inváznych druhov na nové stanovištia je aj sanácia existujúcich neriadených 

skládok odpadov, ktoré predstavujú významný zdroj diaspór rozširujúcich 

sa do okolitých fytocenóz. V katastrálnom území obce Dechtice sme 

zaznamenali výskyt 6 karanténnych inváznych druhov rastlín na miestach 

neriadených skládok odpadov. Porovnaním s inými typmi fytocenóz majú 

fytocenózy na skládkach najväčšie zastúpenie inváznych druhov rastlín so 

všetkými negatívnymi vplyvmi na okolité ekosystémy.  

 

Príspevok bol vytvorený s čiastočnou finančnou podporou Grantu UK č. 

UK/91/2002. 
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MUNICIPAL WASTE LANDFILLS AS A SITE OF OCCURRENCE 
OF INVASIVE PLANT SPECIES IN DECHTICE (DISTRICT OF 

TRNAVA) 
 
Summary 

 Municipal waste landfills are the place of occurrence and 

distribution centre for the spreading of invasive plant species to new sites.
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 The study area is situated in the southwest part of Slovakia near 

Dechtice village (Trnava district). One closed managed municipal waste 

landfill in the locality Segedín and several smaller illegal landfills are 

situated now in the Dechtice cadastre. They are close to the village and have 

different size. On the landfills, there were mapped phytocenoses from 

classes Stellarietea mediae R.Tx., Lohmeyer et Preising in R.Tx. ex von 

Rochow 1951, Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. in R.Tx. ex von 

Rochow 1951 and Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969. We recorded 

in the cadastre area of Dechtice the occurrence of six quarantined invasive 

plant species on places of unmanaged waste landfills - Iva xanthiifolia, 

Ambrosia artemisiifolia, Conyza canadensis, Lycium barbarum, Fallopia 
japonica and Aster lanceolatus.  Phytocenoses on waste landfills have the 

most invasive plant species with all negative influences on surrounding 

ecosystems in comparing with other phytocenose types. 

 

    
Obrázok 1. Neriadená skládka 

odpadu v blízkosti areálu roľníckeho 

druţstva – asociácia Tanaceto-

Artemisietum. 

Obrázok 2. Neriadená skládka na 

okraji cesty – asociácia Tanaceto-

Artemisietum s výskytom kustovnice 

cudzej (Lycium barbarum) 
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SEKCIA C 

 

HLAVNÉ PROBLÉMY ROZVOJA REGIÓNOV  
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REGIONÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ NEBO REGIONÁLNÍ ROZVOJ? 

 

Daniel Borecký 

 

Abstract 

The author presents his views to contain delimitation fundamental 

term of regional planning to the professional public. For the purpose of this 

problem, the author has used not only his own  piece of knowledge, but 

acquired while processing a considerable number of studies on possible 

socio-economic development of an individual towns, villages, and regions 
in the Czech republic. 

 

Keywords: regional policy,  regional planning,  regional development 

 

Úvod 

Tvorbou dokumentů regionálního plánování se v současné době 

zabývá  většina nově existujících, ale i připravovaných  administrativně 

správních jednotek. Také při utváření dlouhodobých koncepcí rozvoje sídel 

se dnes  mimořádného významu dostává jednotlivým dokumentům 

prostorového plánování.  Kaţdé město či venkovská obec chce totiţ 

v soutěţi s jinými obstát a k tomu mimo jiné potřebuje mít stanoven 
dlouhodobý program, jak dosáhnout kýţené budoucnosti. 

Současná teoretická i praktická stránka našeho regionálního 

plánování se přitom mění velmi dynamicky. Od roku 1998 vůbec vzrostlo 

společenské vědomí o potřebnosti prostorového plánování a jeho 

jednotlivých součástí (disciplín) pro naši veřejnosprávní praxi. Změnil se i 

názor veřejnosti na liberální regionální politiku ČR z počátku 90. let.  

K řízení obcí a regionů, které dnes často vyţaduje aplikaci 

netradičních nástrojů, se dokonce zformulovala nová dílčí geografická 

disciplína, resp. nový přístup k aplikaci praktických geografických 

poznatků, tedy regionální rozvoj. Důvod jejího vzniku mimo jiné spočívá v 

potřebnosti spojení tradičního územního plánování s krajinným 

(ekologickým) plánováním a také s nově se profilujícím  regionálním 
plánováním.  

Naskýtá se tudíţ otázka, čím se liší regionální (oblastní) plánování 

od regionálního rozvoje?  Jaká je jejich vzájemná provázanost, resp. 

moţnost současného vyuţití obou výše uvedených termínů?  Pro správné 

zařazení uvedených disciplín do jednotného, vzájemně provázaného 
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systému prostorového, resp. strategického plánování  je také ţádoucí 

vymezit alespoň ve zjednodušené formě jejich obsah. Zdaleka totiţ nestačí 

jen uvést, ţe v případě územního plánování je předmětem zájmu vlastně cíl 

a tím je územní plán, v případě regionálního plánování je to především 

strategie sociálně ekonomického rozvoje regionu a v případě krajinného 

(ekologického) plánování je jím krajinný ekosystém a působení společnosti 

na přírodní sloţky krajiny.  

Podívejme se proto na tyto součásti prostorového, resp. 

strategického plánování poněkud více. Jestliţe platí, ţe plánování staví 

mosty mezi tím, kde jsme, a tím, kam chceme jít (Weihrich, Koontz, 1993 s. 

118) a to způsobem, zajišťujícím efektivnost určitého skupinového úsilí, 
pak strategické plánování je takový druh plánování, v němţ jde o určení 

dlouhodobých základních cílů a stanovení nezbytných činností a zdrojů pro 

dosaţení těchto cílů (tamtéţ, s. 123). Častou příčinou neefektivního 

plánování bývá právě neschopnost některých manaţerů připustit, ţe existuje 

několik druhů plánů (tamtéţ, s. 121). 

 

Územní plánování  

Jeho existence vychází ze stavebního zákona č.50/1976 Sb. 

(novelizace z roku 1998) a doplňujících vyhlášek. Přestoţe vyhláškou č. 

131/1998 Sb. je upraveno, co musí být obsahem územního plánu (ÚP), 

problémově se jedná o značně variabilní dokument, protoţe je povolen i do 
značné míry individuální přístup k jeho zpracování (Perlín 1999, 1. část, s. 

13). Bohuţel v dokumentech ÚP většinou chybí tzv. „urbanistická 

ekonomie“, tj. studie finanční náročnosti uvaţovaných záměrů a moţností 

jejich finančního krytí (Perlín 1999, 3. část, s. 69). Celková příprava a 

zpracování ÚP obsahuje několik neopomenutelných přípravných, 

zpracovatelských a schvalovacích etap. Je také dobré mít před tím 

zpracovánu celkovou koncepci (záměry) sociálně ekonomického rozvoje 

obce či regionu, jak je obsahuje program sociálního a ekonomického 

rozvoje (PSER).  

O koordinační roli územního plánování a změně jeho současného 

postavení v rámci systému prostorového, resp. strategického plánování 

vypovídá schéma č. 1.  

 

Krajinné plánování 

Krajinné plánování se snaţí dát do souladu přírodní předpoklady a 

společenské potřeby v území s dlouhodobou perspektivou zohledňující 
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zabezpečení setrvalého rozvoje (nároky jednotlivých lidských aktivit na 

vlastnosti přírodního prostředí mohou být přitom rozmanité – od  

 

Schéma č. 1 

Vnitřní struktura prostorového, resp.  strategického plánování 

a) z hlediska historicko-právního 

 

 

 

b)   z hlediska oborového (sektorálního): 
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komplementárních aţ po konfliktní). V zásadě je to interdisciplinární 

činnost, na které participují přírodní, sociální, ekonomické a technické 

disciplíny (Drdoš, 1995). V nejširším slova smyslu je jejím hlavním úkolem 

zabezpečení trvale udrţitelného rozvoje krajiny a ochrana ţivotního 

prostředí člověka. 

Produktem krajinného plánování je krajinný plán, který představuje 

koncept optimálního (dle mého spíše kompromisního) uspořádání krajiny, 

naopak ÚSES (generel územního systému ekologické stability) je zákonný 

podklad k ekologické stabilizaci krajiny (Kolejka, Pokorný, 2000, s. 12).  

Hlavním cílem, který vymezování ÚSES sleduje, je  trvalé zajištění 
biologické rozmanitosti území (rozmanitosti druhové, mezidruhové i 

krajinných ekosystémů). Podstatou ÚSES přitom je vymezení sítě přírodě 

blízkých ploch v minimálním územním rozsahu, který uţ nelze dále 

sniţovat bez ohroţení ekologické stability a biologické rozmanitosti území 

(Kašparová 1999, s.10-12). 

 

Regionální rozvoj  

Regionální rozvoj obecně sleduje cíle dalšího uzpůsobení prostředí 

rozvojovým potřebám bydlení, práce a odpočinku člověka. Stále více 

sledovanou se přitom stává zásada, aby se člověk při konání kterékoliv 

z výše uvedených aktivit v dané krajině cítil dobře (well being) s tím, ţe 
pod „dobrý pocit“ je třeba zahrnout i ochranu přírody (environmentální 

aspekty) v duchu sebezáchovného principu trvale udrţitelného rozvoje.  

K tomu vyuţívané nástroje lze rozdělit do skupin podle toho, zda se 

spíše uplatňují: 

 liberální principy volného (neomezeného) trhu, 

 státně společenské intervence (sociálně trţní limity nebo bariéry), 

 v různé míře druhy státního paternalismu (van Elzakker, 1994). 

 

Program regionálního rozvoje (PSER) poskytuje velké mnoţství 

dat, jejichţ správné zpracování můţe přinést i nové, synergetické efekty do 

souboru informací a přeneseně tak i do vlastního řízení (rozhodovacích 

procesů) obce. 
 

Od regionální politiky k regionálnímu rozvoji 

Podle mých dosavadních zkušeností zpracovatele základních 

dokumentů regionálního rozvoje na krajské a municipální úrovni lze termín 

regionální politika vhodně vyuţít k označení činností zahrnujících přípravu, 
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schvalování aţ prosazení zákonného opatření (vládního usnesení, zákona) 

ke zmírnění nebo odstranění rozdílů v sociálně ekonomickém rozvoji 

dílčích regionů spolu s jeho zakomponováním do celkové politiky státu. 

Tento pojem totiţ explicitně vyjadřuje, ţe od formulování aţ po realizaci 

jde při tom především o určité politické záměry a cíle. Naopak proces 

promyšlené aplikace těchto opatření do konkrétních podmínek jednotlivých 

regionů lépe postihuje termín regionální plánování. Konečně regionální 

rozvoj zase velmi dobře vystihuje všeobecný strategický cíl (smysl) 

regionální politiky a regionálního plánování, vyzdvihující vstřícný aktivní 

přístup k sociálně ekonomickému vývoji regionů. 

Nalézt rozdílnost mezi těmito pojmy lze však i jiným způsobem.  
V teoretické rovině můţe jejich základní rozdíl například spočívat v tom, 

zda je větší význam v regionálním vývoji přikládán mechanizmům 

(procesům) nivelizačním nebo naopak diferenciačním. Podle Myrdalovy, 

resp. Hirschmanovy teorie (in Blaţek, 1999) lze například v působení 

vyspělejších regionů na méně vyspělé vyzdvihnout buď negativní tzv. 

“polarizační”, resp. “back- wash” efekty anebo pozitivní působení – 

“spread”, resp.”trickle-down” efekty.  S tím souvisí  i otázka, zda-li pro 

regionální vývoj je rozhodující tendence k rovnováze či nerovnováze nebo 

otázka na státní intervence do ekonomiky regionů a včasnost, resp. 

následnost  jejich uplatňování. Podle názoru na tyto principiální otázky se 

pak odlišují i aktuální koncepce regionální politiky daného státu (tamtéţ). 
 

Závěr 

Podobně jako regionální (oblastní) plánování i krajinné plánování 

není v ČR dosud právně, tj. na úrovni zákona, přesně definováno. Krajinný 

plán, nejčastěji v podobě územně technických podkladů (krajinářská studie, 

generel ÚSES, koncepce tvorby a ochrany ţivotního prostředí, plán 

strategie trvale udrţitelného rozvoje krajiny), je však dnes běţný a nezbytný 

podklad, resp. součást ÚP. 

Zatímco ve vyhlášce č. 84/1976 Sb. jsou dokumenty ÚSES ještě 

uvedeny v územně plánovacích podkladech, zákon č. 17/1992 Sb. o 

ţivotním prostředí a č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je jiţ chápe 

jako nezbytnou součást územně plánovací dokumentace (ÚSES jako součást 
závazných regulativů ÚP - §2 stavebního zákona). ÚSESy zde představují 

„takový vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak 

přírodě blízkých ekosystémů, který udrţuje přírodní rovnováhu“ 

(Kašparová, 1999).  
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Tvorba ÚSES tak doplňuje ÚP o důleţitý ekologický aspekt, jehoţ 

absence značně omezovala naplnění hlavního cíle územního a krajinného 

plánování – prostorovou optimalizaci funkčního vyuţití krajiny. Podobnou 

roli v sociálně ekonomické oblasti by měl v regionálním plánování sehrávat 

materiál  PSER. 

Pokud uznáváme za správné propojení úvah sledujících jak zlepšení 

ţivotního prostředí, tak lepší fungování krajinných systémů, tedy 

bezprostřední provázanost technického, ekonomicko-sociálního a 

environmentálního rozvoje, pak lze logicky vytvořit jednotný systém 

dlouhodobého prostorového plánování, zahrnujícího všechny uvedené 

sloţky. V tomto pojetí obě dílčí části prostorového plánování (regionální a 
územní) v sobě bezprostředně zahrnují „pouze“ plánování 

environmentálních sloţek,  zatímco zabezpečení udrţitelného rozvoje 

krajinných ekosystémů řeší krajinné plánování, většinou v rámci 

strategického plánování postavené na relativně vyšší úroveň. 

Při pozorném zhodnocení obou přístupů se zde otvírá jednoznačný 

závěr ohledně provázanosti územního, regionálního a krajinného plánování. 

Velmi zjednodušeně lze říci, ţe pokud rozhodujícím přínosem pro 

regionální rozvoj jsou u regionálního plánování sociálně ekonomické 

aspekty, pak u krajinného (ekologického) plánování to jsou jeho ekologické 

aspekty. Tato dialekticky odlišná hlediska se pak prostřednictvím stavebně 

technických aspektů územního plánování promítají do strategických 
prostorových rozhodnutí a opatření. 
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REGIONAL PLANNING OR REGIONAL DEVELOPMENT? 

 

Summary 

Term regional policy can be employed to make the best of 

indication advance working till enforcement a law to modulation or ablation 

of difference in social economic development regions, then for specific 

political intention and purposes. Again application these move in conditions 

individual regions better represent term regional planning and regional 

development best describe universal strategic target (sense) for both this 

activity. 

 

Fig. 1: Inner structure space or  strategic planning 
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TRH PRÁCE AKO PROBLÉM REGIONÁLNEHO ROZVOJA  

OBČIANSKEHO ZDRUŢENIA „SPOLOČNÁ BUDÚCNOSŤ“ 

 

Alena Dubcová, Hilda Kramáreková 

 

Abstract 

Labour market is characterized by the offer of labour of job 

vacancies from the side of employers (labour offer) and by demand for 

labour from the side of applicants for job (labour demand). In present, 

unemployment and its spatial variability belong to the most important 

problems of Slovakia. The aim of the paper is to analyse on the 
microregional level the processes of labour market dynamism (mainly 

unemployment) on the territory of villages of the civil association  

„Common future“ in Levice district, where the unemployment rate highly 

exceeded average of Slovakia.  

 

Keywords: employment, unemployment, regional development 

 

Úvod 

Nezamestnanosť a  jej územná variabilita v súčasnosti patrí k 

najvýznamnejším  problémom Slovenska. Ako syntetický ukazovateľ 

poukazuje na socioekonomickú úroveň jednotlivých regiónov na makro- aţ 
mikroúrovni, vymedzuje problémové regióny, kde z dôvodu ďalšieho 

rozvoja môţu byť aplikované nástroje regionálnej politiky. Jedným 

z takýchto regiónov Slovenska je i okres Levice, kde nezamestnanosť resp. 

miera nezamestnanosti vysoko prevyšuje priemer Slovenska.  

 

Vymedzenie územia Občianskeho zdruţenia „Spoločná budúcnosť“   

Občianske zdruţenie (ďalej OZ) „Spoločná budúcnosť“ vzniklo 5. 

5. 1998 v Šarovciach. OZ je tvorené dobrovoľným zdruţením ôsmich obcí 

(Farná, Čaka, Plavé Vozokany,  Tekovské Luţany, Šarovce, Kukučínov, 

Sikenica a Zalaba) juhozápadnej, resp. juţnej  časti okresu Levice leţiacich 

v oblúku, ktorý zo severu na juh pretína rieka Hron. Celková plocha územia 

OZ je 178,5 km2, na  ktorej ţije 9 193 obyvateľov (r. 2001) pri priemernej 
hustote 51,5 obyv./km2. Územie je národnostne zmiešané, kde obyvateľstvo 

maďarskej národnosti tvorí 38,2% a  obyvateľstvo rómskej národnosti 

3,1%. 
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Analýza trhu práce na území OZ 

Trh práce je charakterizovaný predovšetkým ponukou práce 

voľných pracovných miest zo strany zamestnávateľov t. j. pracovnou 

ponukou  a  dopytom po práci  zo  strany uchádzačov o zamestnanie t. j. 

pracovným dopytom. 

 

ZAMESTNANOSŤ 

V obciach OZ našlo pracovnú príleţitosť 1 106 obyvateľov, čo 

predstavuje 1/5 obyvateľstva produktívneho veku a  26,5 % z ekonomicky 

aktívneho obyvateľstva. Najviac pracovných príleţitostí poskytujú najväčšie 

obce OZ Tekovské Luţany a  Šarovce, ktoré majú zároveň najviac 
diverzifikovanú štruktúru pracovných príleţitostí.  

Miera ekonomickej aktivity, ktorej priemerná hodnota na území OZ  

dosiahla hodnotu  55,5 % dosahuje podpriemerné hodnoty nielen okresu 

Levice (59,4%) ale i SR (61,8%). Študované územie je charakteristické 

veľkým  nedostatkom  pracovných príleţitostí vedúcej k vysokej 

nezamestnanosti. Táto  v decembri 2001 dosiahla hodnotu 1 857 

uchádzačov o zamestnanie, čo prevyšuje počet zamestnaných o 716. 

Územie OZ je charakteristické i vysokou odchádzkou za prácou,  

Z celkového počtu obyvateľov majúcich prácu aţ 44,7 % našlo pracovné 

príleţitosti mimo územie OZ.  Táto odchádzka sa na ekonomicko-aktívnom 

obyvateľstve podieľa  viac ako 1/5. Odchádzka za prácou z obcí existuje vo 
všetkých sektoroch hospodárstva, pričom prevaţuje odchádzka 

v sekundárnej a terciárnej sfére. Odchádzka z  územia OZ takmer 65% 

odchádzajúcich smeruje hlavne do okolitých priemyselných  centier ako sú 

neďaleké mestá Ţeliezovce (33,9%) a  Levice (31,3%). V obciach OZ 

(mimo vlastnú obec) našlo pracovnú príleţitosť len 1,9 % odchádzajúcich.  

Štruktúra obyvateľov podľa zamestnanosti vyjadruje geografickú 

polohu a prírodné podmienky územia, ktoré je predurčené na intenzívne 

poľnohospodárske vyuţívanie. V r. 2001 poľnohospodárstvo poskytovalo 

takmer 50%  pracovných  príleţitostí  OZ. Tradícia  poľnohospodárstva  sa  

prejavuje  aj  v  spätosti obyvateľstva s pôdou. Transformačné procesy v 

poľnohospodárstve však z väčšiny poľnohospodárskych podnikov pred 

rokom 1989 prosperujúcich podnietili ich zmenu na podniky ak nie stratové 
tak aspoň  málo efektívne, s následným  hromadným  prepúšťaním a  

prudkým  nárastom nezamestnanosti. Druhým nosným odvetvím sú 

nevýrobné služby, v ktorom našlo pracovné moţnosti 32 % zamestnaných 

obyvateľov. Priemysel a stavebníctvo poskytuje len necelú 1/5 pracovných 

príleţitostí. Obmedzovanie výroby a neskôr i  likvidácia spracovateľského 
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priemyslu (napr. Pohronský cukrovar a  konzerváreň v Pohronskom 

Ruskove), na ktorý úzko naväzovali poľnohospodárske subjekty OZ, tieţ 

prispeli k rastu nezamestnanosti v území. Reštrukturalizácia ekonomiky 

postihla i ďalšie susedné priemyselné centrá a lokality - v Leviciach, v 

Ţeliezovciach, v Tlmačoch i v Šahách  došlo hlavne v priemyselných 

podnikoch k značnému zniţovaniu pracovných miest, čo sa odrazilo 

i v raste  nezamestnanosti obcí OZ. I keď bol zaznamenaný  vznik viacerých  

malých firiem,  zamestnanosť sa nepodarilo stabilizovať. K takýmto firmám 

patria napr. firmy zamerané na výrobné služby (napr. autodoprava, 

drevovýroba, oprava valcov, oprava a výroba nábytku) ako i sluţby  

vyuţívajúce zdroje  územia (napr. výroba keramiky,  pestovanie a  
spracovanie zeleniny, najmä paradajok). Z väčších firiem moţno spomenúť 

výrobu izolačných materiálov a  mliekáreň v  Tekovských Luţanoch, mlyn  

a  stavebnú firmu v  Šarovciach, záhradnú architektúru v  Plavých 

Vozokanoch a pod. 

 

NEZAMESTNANOSŤ 

Ako  staronový fenomén sa prejavila po politických 

a ekonomických zmenách po r. 1989, kedy takmer po 50-ročnom vývoji 

trvalého rastu zamestnanosti došlo k historickému zvratu. Fenomén 

nezamestnanosti je mimoriadne dynamický a priestorovo diferencovaný jav 

s negatívnym sociálnym a  ekonomickým dopadom  na obyvateľstvo, ktorý 
citlivo reaguje na problémy hospodárstva.  

Rozhodujúcim ukazovateľom charakteristiky nezamestnanosti je 

miera nezamestnanosti , ktorá predstavuje podiel evidovaných uchádzačov 

o zamestnanie (ďalej EN) k  počtu ekonomicky aktívnych osôb (ďalej EAO) 

násobený 100. Miera nezamestnanosti poľnohospodárskeho územia OZ 

vykazuje hodnotu 41,4%, ktorá je vyššia ako okresný priemer (26,1%) i 

slovenský priemer (18,6%).  

Vývoj počtu nezamestnaných v r. 1999 - 2001 dokumentuje trend 

mierneho rastu počtu nezamestnaných  z 1 744 osôb na  1 780 osôb, čo 

svedčí uţ  o stabilizovanej nezamestnanosti s  jej miernym nárastom. Avšak 

vývoj nezamestnanosti v  priebehu roka má kolísavý trend (vyšší počet 

uchádzačov o zamestnanie v  zimných mesiacoch, niţší v letných 
a jesenných mesiacoch ako dôsledok  sezónnosti v poľnohospodárstve).      

 

Analýza štruktúry nezamestnaných 

Pohľad na túto heterogénnu skupinu obyvateľov z viacerých 

hľadísk umoţňuje ich lepšie umiestnenie na trhu práce.   
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Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa pohlavia je veľkostne a 

priestorovo značne diferencovaná, pričom špeciálne postavenie majú 

nezamestnané ţeny. Na území OZ  počet nezamestnaných ţien predstavoval  

846 osôb, t. j. 48% (r. 2001) z celkovej populácie uchádzačov 

o zamestnanie. Omnoho zaujímavejšia je však pozícia ţien v  dlhodobých a 

chronických formách nezamestnanosti, kde sa pohybuje od 40,2% v obci 

Kukučínov  po 20,4 % v obci Farná. Vzniknutá situácia môţe byť 

spôsobená viacerými dôvodmi, napr. ţeny po strate zamestnania majú 

vzhľadom na kvalifikačné a profesijné poţiadavky na pracovnom trhu nízky 

stupeň mobility, ktorý je charakteristický najmä pre poľnohospodárske 

územie. Nezamestnanosť ţien v niektorých obciach OZ zvyšujú aj rómske 
ţeny (nízka kvalifikačná štruktúra a slabá motivačná úroveň). 

Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa dosiahnutého vzdelania 

úzko odráţa nielen štruktúru vzdelanosti obyvateľstva, ale i charakter 

výrobných procesov z hľadiska nárokov na stupeň kvalifikácie pracovných 

síl a aj  štruktúru vytvorených pracovných miest v odvetviach hospodárstva. 

Na území OZ medzi nezamestnanými prevládajú osoby s dosiahnutým 

niţším vzdelaním, ktorých  zaradenie do pracovného procesu býva veľmi 

zloţité. Dominuje skupina osôb s dokončeným základným vzdelaním, ktorá 

z  celkového počtu EN 1731 osôb tvorí viac ako jednu  polovicu (869 osôb,  

t. j. 52,2%). Vysoký podiel (34,3%) dosahujú i  uchádzači o zamestnanie so 

 stredným odborným vzdelaním bez maturity a vyučení. Úplné stredné 
vzdelanie s maturitou absolvovalo 235 osôb, t. j. 13,6%. Vysokoškolské a 

 vyššie vzdelanie je v tejto štruktúre zastúpené minimálne (11 osôb, t.j. 

0,6%). Vysoký počet ukončeného základného vzdelania umocňuje na území 

OZ rómska populácia.  

Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa dĺžky evidencie súvisí 

jednak s celkovou situáciou na trhu práce (dopyt po určitých profesiách), ale 

i s aktivitou a záujmom ţiadateľa nájsť si pracovnú príleţitosť. Čas 

potrebný na nájdenie si vhodného pracovného miesta je pre jednotlivých 

ţiadateľov o zamestnanie rôzny, premieta sa do mnohých 

sociálnych, existenčných a so ţivotnou úrovňou obyvateľstva spojených 

problémov, ktoré sa s predlţovaním obdobia nezamestnanosti prehlbujú. 

Špecifická pozornosť sa preto venuje skupine dlhodobo nezamestnaných, 
kde môţu nastať rôzne krízové situácie (napr. strata sebavedomia, pocit 

zbytočnosti a pod.), najmä u tých ţiadateľov o prácu, ktorým sa ani po 

ročnej dobe nepodarí nájsť uplatnenie na trhu práce. Tzv. rizikové skupiny 

sú rozširované i obyvateľstvom zdravotne postihnutým, s neukončeným 

vzdelaním, ale i absolventami škôl a staršími vekovými skupinami.  Takmer 
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43%   celkového počtu EN sa na trhu práce nemôţe viac ako 1 rok legálne 

uplatniť. Je predpoklad, ţe tak ako absolútny, tak i relatívny podiel tejto 

najproblémovejšej  skupiny sa bude postupom času  zväčšovať. Na trhu 

práce sa viac ako 2 roky  neuplatnilo aţ 27 %  počtu EN (sú zaraďovaní 

k tzv. chronickej nezamestnanosti), čo svedčí nielen o nedostatku  

príleţitostí,  ale aj o určitom návyku na pravidelný príjem sociálnych dávok 

(najmä u rómskeho obyvateľstva).  Existujúce ťaţkosti zväčšuje i nízky 

podiel (15%) krátkodobo nezamestnaných do 3 mesiacov. 

Šruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa veku je pre realizáciu 

aktívnej politiky zamestnanosti taktieţ dôleţitá. Prvá kategória (8,3%) je 

tvorená skupinou mladistvých vo veku 15-19 rokov, prevaţne  uchádzačov 
so skončeným základným vzdelaním bez profesijnej kvalifikácie. Najvyšší 

podiel (15,9%) dosahuje skupina 20-24 ročných, do ktorej patria práve 

absolventi všetkých stupňov škôl.  Situácia  v  tejto kategórii je o to 

zloţitejšia, ţe sú do nej zahrnutí aj ţiadatelia,  ktorí po neumiestnení do tzv. 

prvého zamestnania po ukončení štúdia strácajú motiváciu uplatniť sa 

v odbore. Navyše je pre túto skupinu charakteristická absencia pracovných 

skúseností ako i kvalifikovaná zručnosť, ktorá sa hlavne pri manuálnych 

prácach získava aţ dlhodobejšou činnosťou. Na celkovom počte EN sa 

rovnakým  podielom (12,9%) podieľajú  vekové kategórie 35-39 a 40-44 

roční. Skupina obyvateľov v najlepších rokoch s vysokým tvorivým 

potenciálom (30-39 ročných) sa na nezamestnanosti podieľa 23,6%. 
Situácia na trhu práce sa zhoršuje so zvyšujúcim sa vekom - jednak pre 

nepriaznivú profesijno-kvalifikačnú štruktúru, nedostatok adekvátnych 

voľných pracovných miest a  jednak aj adaptabilita skupiny 

nezamestnaných 40 a  viacročných na novovytvorené miesta je značne 

niţšia.  

Štruktúra uchádzačov o  zamestnanie podľa odvetví hospodárstva 

poukazuje na transformačné zmeny v ekonomike, ktoré sa v jednotlivých 

odvetviach hospodárstva odrazili aj prepúšťaním pracovníkov. Najväčší 

počet EN je z odvetvia verejnej správy, obrany a povinného zabezpečenia, 

ktorí patria hlavne do krátkodobej nezamestnanosti. Dlhodobá 

nezamestnanosť dosahuje najväčší podiel v poľnohospodárstve, ale 

pomerne vysoké hodnoty dosahuje i  v dobe evidencie 7-12 mesiacov, kde 
moţno predpokladať, ţe prerastie na dlhodobú. Na treťom mieste sa 

nachádzajú EN prepustení z  odvetvia spracovateľského priemyslu, 

lokalizovaného prevaţne mimo územia OZ. Pomerne rovnakým podielom 

na nezamestnanosti sa podpísalo stavebníctvo (6,0 %) a obchod (5,6 %). 

I keď na území je zastúpených zopár podnikateľov, nedostatok zákaziek, 
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financií, veľká konkurenčnosť a nízka kúpyschopnosť obyvateľstva  

neumoţňuje  počty EN zniţovať. 

Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa predchádzajúceho  

zamestnania úzko naväzuje na predchádzajúcu štruktúru. Najvyšší podiel 

(31,9%) pripadá na osoby bez predchádzajúceho pracovného zaradenia, 

 43,5% tvoria pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Táto veľmi 

problémová zloţka (aţ 3/4 EN) predstavovala tzv. marginálnu 

zamestnanosť, ktorá bola skrytá prevaţne v poľnohospodárstve. Dnes 

vytvára podstatnú časť dlhodobej a chronickej nezamestnanosti (69,6%). Z 

celkového počtu EN sa podľa tohto ukazovateľa aţ 85% zaradilo do 

dlhodobej aţ chronickej nezamestnanosti, ku  krátkodobej len 8% a do 
skupiny nezamestnaných do 3 mesiacov 15 %.  

Štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa dĺžky poberania 

podpory poukazuje na nasledovnú situáciu. Počet EN poberajúcich podporu 

v nezamestnanosti dosiahol  118 osôb, t. j. 1,1 %  z celkového počtu EN. 

V početnosti tejto štruktúry sa odráţa lineárna závislosť poberania podpory 

na dĺţke evidencie. Takmer 1/2 uchádzačov o podporu (44,1%) sa viaţe na 

dobu do 3 mesiacov. O 4 body menej má skupina EN s dĺţkou evidencie 6-

9 mesiacov. Z hľadiska veku sa viac ako 1/3 poberateľov  podpory  viaţe na  

kategóriu 20-30 ročných. Po 1/4 pripadá na skupiny EN vo veku  40-50 

a 50-60 ročných, u ktorých je o moţnom zamestnaní uvaţovať uţ len veľmi 

ťaţko.  
Nezamestnanosť sa v súčasnosti javí ako dlhodobý problém, 

prakticky neriešiteľný bez zmeny makroekonomickej  politiky tesne 

previazanou s politikou zamestnanosti (problémy vytvára napr. nedostatok 

adekvátnych pracovných miest, liberálna politika, ktorá vplýva na ochotu, 

resp. neochotu zamestnať sa a pod.). Územie OZ i  jeho širšie okolie 

disponuje nielen nedostatkom ponúkaných voľných pracovných  miest,  po 

analýze EN je moţné konštatovať aj ich štrukturálnu nevyrovnanosť 

z hľadiska veku, dosiahnutého vzdelania i profesie.  

Špecifickou črtou územia obcí OZ je pomerne vysoké percento 

sústredenia obyvateľov rómskej národnosti najmä v obciach Šarovce (680 

osôb), Farná (134 osôb),  Tekovské Luţany (158 osôb), Plavé Vozokany 

(140 osôb), Kukučínov (119 osôb). Z hľadiska štruktúry nezamestnanosti 
ide o najviac postihnutú skupinu, v ktorej nezamestnanosť dosahuje takmer 

95 – 98 %, a práve preto je potrebné jej pri riešení tohto problému urgentne 

pomôcť (moţno totiţ konštatovať, ţe táto skupina je v  podstate 

nezamestnaná od roku 1991). K vysokej nezamestnanosti Rómov prispieva 

i súčasný systém poskytovania sociálnych dávok, keď rodine sa neoplatí 
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pracovať, pretoţe súhrn dávok pre rodinu je vyšší ako mzda, ktorú by 

dosiahli dospelí členovia rodiny. Ak by sme z celkového počtu EN odrátali 

túto skupinu obyvateľov produktívneho veku, percento EN by sa značne 

zníţilo.  

Zníţenie nezamestnanosti však nie je moţné bez určenia priorít 

politiky na trhu práce zameranej na zníţenie nezamestnanosti.  Hlavne na  

zníţenie tzv. rizikových skupín EN a aj vzhľadom na vysoký počet 

absolventov a mladistvých je potrebné zamerať sa na prípravu a realizáciu 

poradenských kurzov na výber profesie, orientáciu na trhu práce, 

rekvalifikáciu, na podporu obecných samospráv pri realizovaní obecných 

podnikov zameraných na poskytovanie sluţieb a na vytváranie dohodnutých 
miest na základe § 88 - 108 Zákona o zamestnanosti č. 387/96 Z. z. v znení 

neskorších predpisov v spolupráci s OÚP v Leviciach. Tzv. 

verejnoprospešné práce s prechodným účinkom na zníţenie 

nezamestnanosti  sa totiţ ukázali len čiastkovým riešením.  

 

Perspektívy rozvoja zamestnanosti 

Slovenský vidiek v súčasnosti preţíva mnohé problémy svojho 

rozvoja. Postupne však opäť nachádza svoje stratené funkcie v pomalom 

vytváraní  nových aktivít i v celkovej diverzifikácii činnosti vo vidieckom 

priestore. V tomto procese poľnohospodárstvo predstavuje jeden 

z kľúčových prvkov udrţania osídlenia na vidieku. Na dosiahnutie  cieľa 
revitalizácie funkcií obcí OZ sme identifikovali potenciál rozvoja územia 

v dvoch hlavných smeroch (poľnohospodárstvo a spracovateľský priemysel, 

výrobné a nevýrobné aktivity) a v jednom doplnkovom smere (vidiecky 

turizmus a agroturizmus). 

Poľnohospodárstvo a spracovateľský priemysel má na území OZ 

veľmi vysoký potenciál rozvoja, čo umoţňujú prírodné podmienky pre 

rozvoj rastlinnej výroby zameranej nielen na pestovanie takmer všetkých 

poľnohospodárskych plodín ale i ţivočíšnu výrobu. Rozvoj  výrobných a 

nevýrobných aktivít na báze podpory malého a stredného podnikania by 

mohol ponúknu nové pracovné príleţitosti i zvýšiť ţivotnú úroveň 

obyvateľstva. Analýza priestoru obcí poukazuje totiţ na nízku 

vybudovanosť technickej a sociálnej infraštruktúry i nízku podnikateľskú 
aktivitu. Prírodný a kultúrno-historický potenciál ako i tradície vidieka 

umoţňujú  realizovať viaceré špecifické formy cestovného ruchu. V rámci 

vidieckeho turizmu a agroturizmu sú v území  podmienky napr. pre 

cykloturistiku, splavovanie Hrona, rybolov, turistiku, zber liečivých bylín, 

poľovačku, ale aj prehliadku hospodárskeho dvora, ochutnávku miestnych 
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kulinárskych špecialít, vína, medu a produktov z neho a pod. Kultúrno-

historické pamiatky jednotlivých obcí sú vyuţiteľné  najmä pre tranzitný 

cestovný ruch, resp. pre rodiny s deťmi. Pre rozvoj regiónu ho však moţno 

chápať ako doplnkovú aktivitu, ktorá sa môţe prejaviť najmä vo zvýšení 

v sezónnej zamestnanosti. 

 

Záver 

Problém zamestnanosti obyvateľstva  vo vidieckych obciach 

Slovenska bol v minulosti riešený len okrajovo a väčšinou celoplošne, bez 

väčšieho dôrazu na špecifiká územia, čo sa prejavilo zvýšenou 

nezamestnanosťou  na vidieku uţ začiatkom 90-rokov. Preto pre vidiecke 
obce ňou postihnuté je potrebné hľadať riešenia vzniknutej situácie. Dôraz 

v tomto procese treba venovať prírodným a kultúrno-historickým zdrojom 

územia, ktoré by viedli k rozvoju tradičných odvetví, ako sú napr. 

poľnohospodárstvo a lesohospodárstvo či remeslá ale aj k rozvoju 

sezónnych foriem cestovného ruchu - pravda, s ohľadom na ţivotné 

prostredie, v zmysle myšlienok trvaloudrţateľného rozvoja Ďalej je 

potrebné posilniť územie v rozvoji výrobných a nevýrobných sluţieb, a tak 

zaistiť nielen zvýšenie pracovných príleţitostí ale i ţivotnú úroveň 

obyvateľstva. 

Rozhodujúcim faktorom pri vytváraní pracovných príleţitostí však 

zohráva ľudský faktor. Doterajšie poznatky a skúsenosti totiţ poukazujú na 
určitú diskrepanciu medzi názorom človeka a následnou aktívnou účasťou 

na napĺňaní jeho vlastného postoja. Miestne obyvateľstvo je totiţ skôr 

náchylné pasívne vyčkávať a spoliehať sa na pomoc zvonku. Ak je pomoc 

ponúknutá, obyvateľstvo jej v prvom rade nedôveruje a proces 

stotoţňovania sa s novými myšlienkami trvá veľmi dlho. A preto práca 

s miestnym obyvateľstvom tvorí kľúčový bod, od ktorého závisí i úspešné 

zvládnutie problému nezamestnanosti a zabezpečenie rozvoja územia aj v 

obciach zdruţených v  OZ „Spoločná budúcnosť“.  
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LABOUR MARKET AS A PROBLEM OF REGIONAL 

DEVELOPMENT OF THE CIVIL ASSOCIATION „COMMON 

FUTURE (SPOLOČNÁ BUDÚCNOSŤ)“ 

 

Summary 

The civil association (CA) „Common future“ comes into being 5. 5. 

1998 in Šarovce. It was arised from 8 villages of the south-west and south 

parts of Levice district (map 1). The area of CA is 178,5 km2, on which 

leave 9 193 inhabitants (2001), of density 51,5 inhabitants/km2. Territory is 

multinational (Hungarian 38,2 %, Gipsy 3,1%). In villages of CA were in 

2001 employed 1 106 inhabitants  (map 1), which is 1/5 of productive age 

inhabitants and 26,5% of economically active inhabitants. In the territory of 
CA is high unemployment rate (1 857registered applicants for a job in 

december 2001, which exceeded number of employed for 716) and high 

departure for job (44,7 % from employed). Unemployment rate of typically 

agricultural territory of CA is 41,4% (map 1), which is higher than district  

(26,1%) and Slovak average (18,6%). Detail analysis of structure of 
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unemployment of CA by more indicators (by sex, age, education, duration 

of registration, section of economic activity, previous job, duration of 

getting support) creates the background for realisation of active policy of 

employment in territory of CA. Potential of territory development was 

identifyied in two main directions (agriculture and manufacturing industry, 

productional and non-productional activities) and in one additional direction 

(rural tourism and agrotourism). Sucessful overcoming of the problem of 

unemployment and providing of development of the territory of CA 

depends on work with local population. 

 

 
map 1 – Unemployment of the villages of  the Civil association „Common 

future“ (2001) 
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VÝVOJ INTEGRÁCIE SR DO EÚ OD ROZPADU ČESKO -

SLOVENSKA PO HELSINSKÝ SUMMIT 

 

Anton Fogaš 

 

Abstract 

The year of 2000 had a crucial importance for the SR in terms of 

European integration. The beginning of the official entry negotiations with 

the EU in February 2000 was a historical milestone. The integration of the 

SR into the EU has been and still is the permanent priority of Slovak foreign 

policy. The process of integration is connected especially with the period of 
the last 10 years. The decade from 1989 till 1999 was characterised by the 

maximum effort undo increased activities at European summits – in 

Copenhagen, Essen, Madrid and Luxembourg. The Helsinki summit in 

December 1999 had a key significance for Slovakia. At these summits many 

important documents were approved that prepare the EU entry of Slovakia. 

 

Keywords: European integration, socio-political changes, EU entry 

countries, agreements, European Union 

 

Úvod 

Jubilejný rok 2000 priniesol pre SR v oblasti európskej integrácie 
zásadný kvalitatívny posun. Historickým okamihom bolo otvorenie 

oficiálnych prístupových rokovaní s EÚ vo februári 2000.  

Korene integračných snáh SR siahajú k udalostiam a spoločenským 

zmenám v roku 1989. Snahy priblíţiť sa k štátom západnej Európy viedli 

k myšlienke vytvárania čo najuţších vzťahov s Európskymi spoločenstvami. 

Integrácia do EÚ sa stala aj trvalou zahranično-politickou prioritou 

najskôr Česko-Slovenska a od vzniku samostatnej SR v roku 1993 aj 

Slovenska. Tieto integračné snahy sa spájajú najmä s obdobím posledných 

10-tich rokov. Obdobie od roku 1989, t. j. od „neţnej revolúcie“ po 

helsinský summit v roku 1999 odráţa v mnohom stupeň zmien, ktoré sa 

v našej spoločnosti uskutočnili. Ak porovnáme obdobie uzatvárania prvých 

obchodných dohôd so skutočnosťou, ţe Slovensko v roku 2000 vstúpilo do 
rokovaní o svojom členstve v EÚ, ide o veľký kvalitatívny rozdiel a posun 

vpred. Aj ES a neskôr EÚ prešla za posledných 10 rokov mnohými 

zmenami. Integračný proces sa stal dôslednejším, dôraznejším no 

predovšetkým komplexnejším. Ak chce SR popri ďalších záujemcoch a 
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kandidátoch uspieť v procese Európskej integrácie, musí nadviazať na 

všetko pozitívne, čo sa za posledných 10 rokov v tomto smere udialo.  

 

Vzťahy SR s Európskym spoločenstvom do roku 1990 

Prvým zmluvným dokumentom medzi vtedajšou Československou 

socialistickou republikou a Európskym spoločenstvom bola Autolimitačná 

sektorová dohoda pre obchod s oceliarskymi výrobkami, ktorá bola 

dohodnutá na pôde GATT v roku 1978. Koniec 80. rokov sa niesol 

v znamení uvoľňovania vzťahov so Západom, čo sa odrazilo aj v rozšírení a 

zintenzívnení hospodárskych kontaktov s ES. Prvou dohodou medzi ČSSR 

a ES bola Dohoda o obchode s priemyselnými výrobkami podpísaná 
v decembri 1988 v Bruseli. 

V súvislosti so spoločensko-politickými zmenami v Česko-

Slovensku po novembri 1989 vznikla pozdvihnúť vzťahy s ES na 

kvalitatívne a kvantitatívne vyššiu úroveň. Tieto potreby splnil nový a 

najvýznamnejší zmluvný dokument medzi vtedajším Česko-Slovenskom a 

ES - Dohoda o obchode, obchodnej a ekonomickej spolupráci medzi ČSFR 

a ES, nazývaná tieţ tzv. kooperačná dohoda. Bola uzatvorená na 10 rokov, 

no čoskoro bola prekonaná dodnes najvýznamnejším zmluvným 

dokumentom medzi SR a EÚ- tzv. Asociačnou dohodou.  

  

Asociačná dohoda 
Európska dohoda o pridruţení uzatvorená medzi SR na strane 

jednej a ES a jeho členskými štátmi na strane druhej je plný a oficiálny 

názov dokumentu, ktorý sa skrátene nazýva Asociačná dohoda, resp. 

Európska dohoda. 

Prvá Asociačná dohoda bola podpísaná ešte medzi ČSFR a ES 16. 

decembra 1991. Paralelne s Asociačnou dohodou bola uzavretá aj tzv. 

Dočasná dohoda týkajúca sa vzájomného obchodu. Samotná Asociačná 

dohoda medzi ČSFR a ES v súvislosti s rozdelením Česko-Slovenska nikdy 

nebola ratifikovaná a nenadobudla platnosť. Po vzniku samostatnej SR – 1. 

januára 1993 sa začali s ES nové rokovania o pridruţení (asociácii), 

zohľadňujúcimi novú štátoprávnu realitu ako aj nové ekonomické 

podmienky stredoeurópskeho geopolitického priestoru.   
Asociačná  dohoda medzi SR a ES (Európska dohoda) bola 

podpísaná 4. októbra 1993 a do platnosti vstúpila po skončení ratifikačných 

procedúr 1. februára 1995. V ekonomickej oblasti dohoda prekračuje rámec 

obchodných vzťahov a má za cieľ okrem vybudovania pásma voľného 

obchodu v priebehu 10-tich rokov medzi SR a EÚ aj celkové zintenzívnenie 
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ekonomickej spolupráce. Oddiely Európskej dohody sú členené na kapitoly 

a sú podrobnejšie špecifikované v 124 článkoch. Sem patria aj Spoločné 

vyhlásenia, Jednostranné vyhlásenia a Prílohy. Európske dohody mali oproti 

iným dohodám, ktoré ES uzatvorili v minulosti, viaceré špecifické črty: 

- boli kvalitnejšie a ďalekosiahlejšie, 

- mali vyústiť do prijatia pridruţených krajín za členov EÚ, 

- zahŕňali v sebe kultúrnu spoluprácu, 

- v obchodnej oblasti mali asymetrický charakter (trhy EÚ sa mali 

otvoriť pre tovary asociovaných krajín skôr ako trhy asociovaných 

krajín pre tovary dováţané z EÚ). (ŠÍBL D. 2001) 

  

Kodanský summit 

V súvislosti so spoločensko-politickými zmenami v Európe 

koncom 80-tych rokov reagovali ES postupne. Najvýznamnejším činom 

bolo prijatie tzv. kodanských kritérií na schôdzke najvyšších predstaviteľov 

štátov a vlád krajín EÚ konanej v Kodani v júni 1993. Oficiálny názov 

dokumentu znie K uţšiemu pridruţeniu s krajinami strednej a východnej 

Európy. Kodanský summit prijal základné konvergenčné kritériá, ktoré je 

nutné splniť ako predpoklad vstupu do EÚ. Asociované krajiny: 

- musia dodrţiavať demokratické princípy organizácie spoločnosti 

(budovanie právneho štátu, zabezpečenie ľudských práv, garantovanie 

slobody tlače, práv menšín), 
- musia byť schopné splniť poţiadavky acquis communautaire (úroveň 

Spoločenstva), 

- musia disponovať fungujúcim trhovým hospodárstvom, 

- musia akceptovať ciele hospodárskej, menovej a politickej únie v EÚ, 

- musia byť pripravené na spoluprácu v rámci EÚ a byť v jej rámci 

konkurencieschopné. (ŠÍBL D. 2001) 

 

Essenský a Madridský summit 

Essenský summit konaný v decembri 1994 prijal stratégiu 

priblíţenia štátov strednej a východnej Európy k EÚ (tzv. predvstupovú 

stratégiu). Pozostávala z troch základných bodov: 

- základom vzťahov medzi pridruţenými krajinami a EÚ mali ostať aj 
naďalej Európske dohody, 

- tzv. štruktúrovaný dialóg medzi pridruţenými krajinami a inštitúciami 

EÚ, 

- PHARE – program, ktorý má slúţiť pridruţeným krajinám ako 

pomocný prostriedok pri napĺňaní cieľov asociácie. (ŠÍBL D. 2001) 
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 Essenský summit vyzval Európsku komisiu k vypracovaniu Bielej 

knihy – Príprava asociovaných krajín strednej a východnej Európy na 

integráciu do vnútorného trhu Únie. Európska komisia ju prijala 3. mája 

1995. Biela kniha je oficiálnym súhrnom návrhov v určitej oblasti politiky. 

(HILLENBRAND O. 1997) Biela kniha načrtáva situáciu v 23 sektoroch, 

podáva ucelený prehľad legislatívy v kaţdom sektore, poukazuje na 

podmienky nevyhnutné pre pôsobenie tejto legislatívy, podáva presný náčrt 

konkrétnych odporúčaní, načrtáva administratívne a organizačné štruktúry a 

podáva komplexný prehľad legislatívy vnútorného trhu EÚ, jeho ciele a 

fungovanie. Na základe Bielej knihy sa v SR vytvorilo 23 gestorských 

skupín zodpovedných za implementáciu legislatívy ES/EÚ do slovenského 
právneho poriadku.  

 V decembri 1995 sa v Madride konal ďalší summit, na ktorom boli 

doplnené kodanské kritériá o poţiadavku vylepšiť administratívnu štruktúru 

jednotlivých kandidátskych krajín. 

 

Luxemburský a Helsinský summit 

Rada EÚ na summite v Luxemburgu konanom v decembri 1997 

potvrdila stanovisko EK o rozdelení kandidátskych krajínl do dvoch skupín 

a o začatí vstupných rozhovorov so 6 uchádzačskými štátmi: 

1. skupina: ČR, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Estónsko a Cyprus – 

začatie vstupných rozhovorov a rozhovorov o vstupe, 
2. skupina: SR, Bulharsko, Rumunsko, Litva, Lotyšsko a Malta – začatie 

vstupných rozhovorov, nie rokovania o vstupe. (ŠÍBL D. 2001) 

Biela kniha bola nahradená platformou Partnerstvo pre vstup, ktorá 

je zameraná na podporu tých oblastí kodanských kritérií, v ktorých 

príslušné krajiny zaostávajú. Významnou súčasťou Partnerstva pre vstup 

boli programy predvstupovej pomoci – PHARE (ekonomická 

reštrukturalizácia a podpora celkovej ekonomickej reformy), ISPA 

(financovanie projektov v oblasti ţivotného prostredia a dopravnej 

infraštruktúry), SAPARD (financovanie poľnohospodárstva a regionálneho 

rozvoja). EK vypracovala tri Pravidelné hodnotiace správy o pripravenosti 

SR na vstup do EÚ. Boli síce kritické, ale znamenali určitý posun vo 

vzťahoch medzi SR a EÚ.  
Helsinský summit, pre SR historický sa uskutočnil v decembri 

1999. Týmto summitom sa skončilo delenie kandidátskych krajín na prvú a 

druhú skupinu a rozhodlo o tom, ţe rokovania o vstupe budú prebiehať so 

všetkými 12 krajinami súčasne aj keď samostatne. Rokovania o vstupe do 

EÚ sa začali 15. februára 2000. Pozvánka na rokovania o vstupe do EÚ 
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predstavovala pre SR výraznú zahranično-politickú zmenu s významnými a 

zásadnými dôsledkami pre vnútorný vývoj. 

Helsinským summitom, ktorý potvrdil odporúčania EK, sa 15. 

februára 2000 v Bruseli na Konferencii o pristúpení SR do EÚ začali 

oficiálne rokovania o jej vstupe. Ďalší vývoj rokovaní SR a EÚ o vstupe a 

plnohodnotnom členstve v tejto inštitúcii bude vo veľkej miere závislý od 

domáceho politického a ekonomického vývoja.  

 

Záver 

Rok 2000 mal pre SR obrovský význam z hľadiska začatia 

rokovaní o vstupe do EÚ. Brusel 2000 by sa nemohol uskutočniť bez 
z pohľadu SR strategicky významného helsinského summitu v decembri 

1999. K Bruselu a Helsinkám viedla dlhá 10-ročná cesta postupného 

nadväzovania kontaktov najprv medzi Česko-Slovenskom a ES, neskôr po 

vzniku dvoch samostatných republík medzi SR a ES a medzi SR a EÚ. 

Mnoţstvo rokovaní a podpísaných dohôd predznamenávali nezvratné 

smerovanie SR do európskych integračných štruktúr. Asociačná (Európska) 

dohoda bola prvým významným dokumentom, siahajúcim v ekonomickej 

oblasti ďaleko za rámec obchodných vzťahov. V dokumente K uţšiemu 

pridruţeniu s krajinami strednej a východnej Európy prijatom na 

Kodanskom summite vyhlásila EÚ za svoj cieľ integráciu strednej a 

východnej Európy do svojich štruktúr v čase, keď tieto krajiny  budú 
schopné prevziať záväzky vyplývajúce z členstva tak v politickej ako aj v 

ekonomickej rovine. Essenský summit prijal stratégiu prípravy 

kandidátskych krajín na riadne členstvo v EÚ (tzv. predvstupová stratégia) a 

zároveň vyzval EK na prípravu Bielej knihy. Madridský summit doplnil 

kodanské kritéria poţiadavkou vylepšiť administratívnu štruktúru 

kandidátskych krajín. EK predloţila členským krajinám dokument Agenda 

2000, ktorého súčasťou boli aj posudky na kandidátov. Posudky sa stali 

podkladom na rozhodnutie členských krajín na luxemburskom summite. 

Summit potvrdil stanovisko EK a kandidátske krajiny rozdelil do dvoch 

skupín. SR sa ocitla v druhej skupine. Súčasťou záverov z Luxemburgu 

bolo aj rozhodnutie pripraviť pre kaţdú kandidátsku krajinu dokument 

známy ako Partnerstvo pre vstup. EK postupne pripravila tri Pravidelné 
hodnotiace správy o pripravenosti SR na vstup do EÚ. Helsinský summit 

znamenal pre SR historický prelom a rozhodol o pozvaní Slovenska na 

rozhovory o vstupe do EÚ. Všetky spomínané dokumenty kodifikované na 

jednotlivých summitoch sa výraznou mierou podieľajú na smerovaní SR 

k stanovenému cieľu – spoločnému vstupu s krajinami V – 4 do EÚ. SR si 
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stanovila 1. január 2004 za cieľový dátum pripravenosti na vstup do EÚ a je 

preto dôleţité, aby doterajšia dynamika prístupového procesu bola 

zachovaná aj naďalej. 
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DEVELOPMENT OF INTEGRATION OF THE SLOVAK 

REPUBLIC INTO THE EUROPEAN UNION FROM THE DIVISION 

OF CZECHO-SLOVAKIA UNTIL THE HELSINKI SUMMIT 

 

Summary 

The roots of integration efforts of Slovakia date back to socio-

political changes in 1989. The ambitions to join the group of Western 

European countries have been the basis for creating intensive relations to 

European communities (EC). The EU integration was the priority of the 

Czechoslovak foreign policy and later, after the establishment of the 

independent Slovak Republic in 1993, of Slovakia. A number of 
negotiations and signed agreements were clear signs of irreversible 

direction of Slovakia into the European integration structures. Important 

documents in the decade from 1989 till 1999 were the following: the 

Agreement on Trade with Industrial Products (December 1989), Agreement 

on Trade, Commercial and Economic Co-operation (May 1990), the 

Association Agreement (European Agreement, December 1991), the White 

Book (May 1995), Agenda 2000 (July 1997), the Entry Partnership 

(December 1997), Regular Evaluation Reports of the European Commission 

about the level of preparation of Slovakia for EU entry (November 1998, 

October 1999, November 2000). The key summits were Kopenhagen, 

Essen, Madrid, Luxembourg and Helsinki. The efforts of Slovakia were the 
reason for invitation to negotiations about EU entry at Helsinki summit. 

January 1, 2004 is the deadline for completing all preparations for the EU 

entry set up by Slovakia. It is therefore important to continue the started 

direction and to complete the entire process successfully. 
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STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE REGIONÁLNEHO 

HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA (NA PRÍKLADE HUMENNÉHO) 

 

Radoslav Klamár 

 

Abstract 

In this paper we raised some problems related to the strategic 

planning of the regional development and its individual steps. The attention 

is devoted to the introductory complex analytical part about the population, 

the man-powers, the labour market, the structure of the local economy, 

infrastructure and enviroment of the selected region – Humenné. 
 

Keywords: regional development, community profil, business attitude 

survey, critical issues, strategic plannig 

 

Úvod 

Začiatok nového tisícročia je na Slovensku poznamenaný stálym 

transformačným procesom vo všetkých sférach spoločnosti (sociálnej, 

ekonomickej, politickej) ako aj na všetkých hierarchických stupňoch (štátna 

úroveň, krajská, obecná). Tento proces je na jednej strane riadený 

autoregulačnými mechanizmami trhovej ekonomiky, na strane druhej je 

potrebné, ba aţ niekedy nevyhnutné vstupovať do tohto prebiehajúceho 
procesu. Je mnoho nástrojov, ktorými je to moţné dosiahnuť, avšak na 

základe dlhoročných skúseností z fungujúcich ekonomík sa do popredia 

dostáva otázka strategického plánovania, ktoré je zaloţené na participácii a  

dosiahnutiu konsenzu všetkých najdôleţitejších riadiacich zloţiek ţivota 

spoločnosti (samosprávy, štátnej správy, podnikateľskej sféry, tretieho 

sektora a pod.). 

 

Metodika práce 

Táto metodika (vypracovaná spoločnosťou Berman Group) sa 

opiera o chápanie strategického plánovania ako systematického spôsobu 

riadenia a  realizácie potrebných priestorových a ekonomických zmien, na 

ktorých sa dohodnú predstavitelia verejného a súkromného sektoru v danom 
regióne. Pri strategických plánoch sa v počiatočnej fáze vychádza 

z komplexnej analýzy profilu regiónu resp. mesta a prieskumu 

podnikateľského prostredia. Na ich základe sú určené kritické oblasti 

s najväčším rozvojovým potenciálom a k týmto kritickým oblastiam sa 

vzťahujú SWOT analýzy. Ďalšia časť strategického plánovania začína ešte 
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pomerne široko zameranou a dlhodobou strategickou víziou, po ktorej 

nasleduje akčný plán pre kaţdú z kritických oblastí. Zostavením akčných 

plánov a stanovením priorít vzniká strategický plán, ktorý sa potom 

pravidelne monitoruje a aktualizuje. Vzhľadom na to, ţe príprava takéhoto 

strategického plánu je zloţitý a dlhotrvajúci proces, bude v tomto príspevku 

venovaná pozornosť najmä na jeho prvý, veľmi dôleţitý krok zaoberajúci sa 

komplexnou a podrobnou analýzou sledovaného regiónu „Profil mesta 

Humenné“. 

 

Profil mesta 

Štruktúra dát: Analýza dát a informácií potrebná k vypracovaniu 
profilu mesta by mala byť dostatočne vyčerpávajúca, aby umoţnila 

objektívne rozhodnúť o kritických faktoroch pôsobiacich na rozvoj mesta. 

Je potrebné zhodnotiť na jednej strane pozitívne faktory, ktoré podporujú 

rozvoj mesta a ktoré je potrebné vyuţiť a na strane druhej  negatívne 

faktory, ktoré rozvoj mesta brzdia a ktoré treba v budúcnosti eliminovať. Pri 

hodnotení sa zhromaţďujú a zisťujú nasledujúce kategórie dát: údaje 

o obyvateľstve; pracovných silách, zamestnanosti a mzdách, 

nezamestnanosti; bývaní; štruktúre miestnej ekonomiky, podnikoch; 

infraštruktúre a ţivotnom prostredí. 

Výsledky: Dosiahnuté výsledky a závery z profilu mesta sú 

zoradené podľa jednotlivých kapitol, tak ako boli spracovávané v profile 
mesta. 

 

Poloha a postavenie mesta 

Mesto Humenné je prirodzeným centrom regiónu Horný Zemplín, 

ktorého poloha je z hľadiska SR periférna a v niektorých aspektoch 

i marginálna. Postavenie Humenného v rámci celého regiónu Zemplínu je 

silné, čo sa týka občianskej vybavenosti ako aj hospodárskej základne, 

pričom s mestami Michalovce a Vranov n/T. vytvára sídelné a ekonomické 

ťaţisko. Mesto je významným regionálnym centrom dochádzky za prácou, 

sluţbami a vzdelaním.    

 

Obyvateľstvo 
Vývoj počtu obyvateľov mesta Humenné je nerovnomerný, pričom 

najväčší nárast obyv. aţ o 43,1-54,4% (SR 8,7-10%) bol zaznamenaný 

v období lokalizácie veľkého chemického závodu Chemlon (6 tis. zam.) na 

prelome 50 a 60 - tych rokov. Ďalší nárast počtu obyv. bol spojený 

s následnou urbanizáciou. V súčasnosti dochádza k postupnému poklesu 
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počtu obyv., čo je spôsobené najmä emigráciou za prácou do iných 

regiónov. Z hľadiska štruktúry obyv. dochádza podobne ako v rámci SR 

k poklesu podielu obyv. v predproduktívnom veku a narastá podiel obyv. 

v poproduktívnom veku. No v rámci mesta nie je tento trend aţ taký 

výrazný  (predproduktívny : HE–19,9%; SR–19,2%; poproduktívny : 13%; 

18,1%) ako v rámci celej SR. Stále je populácia mesta oproti populácii SR 

mladšia. Tento fakt zdôrazňuje tak priemerný vek (HE–33,2 roka; SR–35,9) 

ako aj index starnutia (58,6; 94,2). Z hľadiska národnostného zloţenia má 

dominantné postavenie slovenská národnosť (87,8%), pričom špecifikom 

územia je relatívne vyšší podiel rusínskej (4,8%) a ukrajinskej (2,1%) 

národnosti. Diskutabilný je podiel Rómov (11,5-3,3%), pretoţe odhadovaný 
počet je dvojnásobný. V štruktúre vierovyznania výraznejšie  vystupuje 

vyšší podiel grekokatolíkov (23%) a pravoslávnych (6%). 

 

Bývanie 

Podľa SĽDB 1991 malo mesto 2126 trvalo obývaných domov 

(72,6% rodinné domy). Bytový fond predstavoval 10353 trvalo obývaných 

bytov, z čoho bolo 15,4% v rodinných domoch a 84,3% v bytových 

domoch. Z hľadiska počtu dokončených bytov na 1000 obyv. mesto 

Humenné za posledné štyri roky zaostáva za celoslovenským priemerom. 

Na území mesta prevládajú obecné byty 4761 (50,5%) a druţstevné byty 

4161 (44,1%). Od roku 1993 bolo do osobného vlastníctva odpredaných 
4811 bytov, pričom z tohto počtu aţ 82% tvorili obecné byty. Po roku 1990 

je badať útlm vo výstavbe bytov, čo sa podarilo čiastočne oţiviť zriadením 

ŠFRB. Trhové ceny bytov v meste sa pohybujú v rozsahu : garzónka (150 

tis. – 200 tis. Sk), 1-izbový (200 – 280 tis.), 2-izbový (220 – 400 tis.), 3-

izbový (280 – 600 tis.) 4 a viac izbový (350 – 1000 tis.). K riešeniu bytovej 

otázky do budúcnosti je vypracovaná štúdia „Koncepcia bytovej výstavby 

v meste Humenné v rokoch 2001-2005“, ktorá ráta i s výstavbou 238 

rodinných domov. 

 

Trh práce 

Z hľadiska zamestnanosti (podľa OKEČ) má mesto Humenné vyšší 

podiel zamestnaných v priemysle (32,7%) ako je v rámci SR (o 5,3%). 
Postupne klesá počet zamestnaných v poľnohospodárstve (6,6%), obchode 

(2,8%) a sluţbách. Z pohľadu priemernej mesačnej mzdy (HE - 9780 Sk) je 

situácia v komparácii s prešovským krajom porovnateľná, ale takmer 2 tis. 

Sk niţšia ako je priemer SR (11799 Sk). Najväčší rozdiel v priemerných 

mzdách medzi HE a SR je v priemysle a obchode. Najväčší nárast 
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priemernej mzdy v Humennom v rokoch 1998-2000 zaznamenalo 

peňaţníctvo o 3492 Sk, pričom zdravotníctvo iba o 172 Sk. Pri hodnotení 

nezamestnanosti dochádzame k záveru, ţe miera nezamestnanosti 

v Humennom (22,6%) je podobná ako v prešovskom kraji a pribliţne o 5% 

vyššia ako v SR (17,8%). Zo štruktúry evidovaných nezamestnaných je 

zrejmé, ţe najväčší podiel má veková kategória 20-24 rokov (riziko 

neúspešného hľadania prvého zamestnania), vyučení a evidovaní nad 24 

mesiacov (riziko zo straty pracovných návykov a obtiaţne opätovné 

zaradenie do pracovného pomeru z dôvodu niţšej flexibility 

a prispôsobivosti).  

 

Ekonomika a jej štruktúra 

Región mesta Humenné má poľnohospodársko – priemyselný 

charakter. V minulosti sa tu lokalizoval iba priemysel súvisiaci 

s poľnohospodárstvom a jeho zázemím, naviazaným na vhodné prírodné 

podmienky. Aţ po roku 1945 sa začalo so spriemyselňovaním 

a vybudovaním najmä chemického priemyslu, neskôr rozvojom 

stavebníctva, potravinárskeho priemyslu, strojárstva a odevného priemyslu. 

Najvýznamnejším centrom hospodárstva a výroby je priemyselná zóna 

situovaná v západnej časti mesta. Rozvoju priemyselnej výroby sa venuje 

pozornosť aj v súčasnosti prostredníctvom prípravy priemyselného parku 

Guttmanovo. Mesto Humenné je v rámci svojho okresu miestom 
koncentrácie najmä subjektov priemyselnej výroby, dopravy, obchodu 

a sluţieb. Naopak zázemie mesta je charakteristické hlavne subjektami 

poľnohospodárskej výroby a lesného hospodárstva. Medzi najvýznamnejšie 

podniky v meste patria : Nylstar Slovakia, a.s. (1087 zamestnancov), 

Rhodia Industrial Yarns, a.s. (799), ZEKON, a.s. (610), MECOM, a.s. 

(557), CHEMES, a.s. (528), Stredisko poštovej prevádzky (307). MECOM 

TRADE, a.s. (259). Zaujímavým stánkom pre drobných podnikateľov ako 

aj pre občanov mesta je vkusne vybudované priemyselné trhovisko a na 

námestí zeleninové trhovisko. Z hľadiska skladby sluţieb sa v meste 

nachádzajú rôzne súkromné opravovne a predajne áut, pneuservisy, 

sklenárstva, kaderníctva, rôzne salóny, krajčírstva a iné sluţby. Vo sfére 

súkromného podnikania bol zaznamenaný v uplynulých rokoch pozitívny 
rozvoj, hlavne čo sa týka skvalitnenia materiálno – technickej základne 

a rôznorodosti poskytovaných sluţieb. V meste pôsobia viaceré bankové 

inštitúcie a poisťovne.  
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Infraštruktúra 

Mesto je hľadiska sociálno – spoločenskej infraštruktúry  na 

pomerne vysokej úrovni vybavené sociálnymi a zdravotníckymi 

zariadeniami. Je zároveň regionálnym centrom dochádzky za vzdelaním a to 

najmä do škôl stredného stupňa (gymnáziá, stredné odborné školy, stredné 

odborné učilištia). Mesto sa môţe pochváliť bohatým kultúrnym vyţitím 

a moţnosťami realizácie v oblasti športu a rekreácie. Technická 

infraštruktúra mesta je na uspokojivej úrovni s potrebou rekonštrukcie resp. 

dobudovania novej ČOV. 

 

Doprava 
Mesto Humenné má z pohľadu dopravnej prepojenosti na okolité 

mestá dobré postavenie (časová dostupnosť do Prešova a Košíc do 1 

hodiny). Z hľadiska cestnej dopravy je potrebné riešiť v najbliţšom období 

predĺţenie rekonštrukcie cesty I/74 (tzv. malý obchvat mesta – 150 mil. Sk) 

a s výhľadom do roku 2010 celkový obchvat mesta (5 mld. Sk). Napojenie 

mesta na ţelezničnú sieť je veľmi dobré, čomu nasvedčujú aj kaţdodenné 

priame spojenia s Bratislavou, Prahou, Budapešťou a Sanokom. Potrebné je 

dobudovať elektrifikáciu a zdvojkoľajnenie a pokračovať v rekonštrukcii 

ţelezničnej stanice. 

 

Cestovný ruch 
V poslednom období dochádza v regióne Humenného k rozvoju 

pasívneho i aktívneho cestovného ruchu. Je však potrebné upozorniť na 

dobudovanie a skvalitnenie sluţieb (ubytovacích a stravovacích) pre 

súčasných i potencionálnych návštevníkov.  

 

Ţivotné prostredie 

Kvalita ţivotného prostredia v meste sa v posledných rokoch 

zlepšila tak v súvislosti s inštaláciou zariadení zameraných na elimináciu 

negatívneho vplyvu výroby na ţivotné prostredie ako aj so zníţením 

celkovej výroby. Naďalej je nevyhnutné riešiť otázku odpadového 

hospodárstva a to konkrétne skládku TKO v Mysline a zavedenie 

separovaného zberu komunálneho odpadu. 

 

Záver 

Takáto analýza akou je aj profil mesta umoţňuje komplexne 

zhodnotiť reálnu situáciu v tom ktorom regióne. Na základe záverov profilu 

mesta a  paralelne spracovávaného prieskumu podnikateľského prostredia je 
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moţné následne určiť kritické oblasti s najväčším rozvojovým potenciálom 

a vyhodnotiť ich SWOT analýzy. Potom nasleduje strategická vízia a akčný 

plán pre tieto jednotlivé oblasti a stanovenie priorít, pričom výsledkom bude 

záväzný strategický plán, ktorého plnenie sa po skončený procesu 

strategického plánovania monitoruje a aktualizuje.  
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STRATEGIC PLANNING OF THE REGIONAL ECONOMICAL 

DEVELOPMENT (ON EXAMPLE OF HUMENNE TOWN) 
 
Summary 

The strategic planning is the system of the following steps, which 

have the logical order: the community profil and the business attitude 

survey. The critical issues are based on the steps. The SWOT analyses are 

referred to these critical issues. The next part started by wide and long time 

strategic vision. Than the action plan follows for every critical issue. The 

strategic plan is result of the action plans and determination of the priority. 

In this paper the first step – community profil is evaluated. It is based on 

information about population, man-powers, local economy and 

infrastructure. The most important information and results are summarized 
in the second part of our paper. Everything is on the example of the 

Humenné community profil. 
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K OTÁZKE VPLYVU  PRÍRODNÝCH PODMIENOK NA 

REGIONÁLNE DISPARITY SLOVENSKA 

 

Viliam Lauko 

 

Abstract 

The regional disparities belongs to the most important problems of 

the regional policy of the Slovakia. There are many reasons of the regional 

disparities. One of them is the differentiation of the natural conditions.  In 

this paper an attempt is made to show some examples of its influence on the 

development of  some Slovak regions. 
 

Keywords: regional development, regional disparities, natural conditions 

 

Úvod 

Jednou z najaktuálnejších tém, týkajúcich sa regionálneho rozvoja 

Slovenska, ale aj ostatných štátov,  je problém  veľkých regionálnych 

disparít. Na jednej strane máme regióny, vyznačujúce sa veľkou dynamikou 

rozvoja a na druhej strane regióny, ktoré ekonomicky stále viac a viac 

zaostávajú.  Najdynamickejšie sa rozvíja región Bratislavy so svojim 

zázemím, najpomalšie regióny, vyznačujúce sa  najväčšou 

nezamestnanosťou (juh stredného Slovenska, východné Slovensko). 
Regionálne disparity sú povaţované za neţiadúci, rizikový jav. Ich 

prehlbovanie  môţe vyvolávať sociálno-regionálne problémy, ktoré môţu 

viesť k narušeniu sociálnej a politickej stability. Preto sa jednotlivé štáty, a 

v ostatnom čase predovšetkým Európska únia, snaţia zodpovedajúcimi 

opatreniami zniţovať rozdiely v rozvinutosti medzi regiónmi, resp. pôsobiť 

proti ich zväčšovaniu. 

Príčin vzniku a prehlbovania regionálnych disparít je viacero. 

Obyčajne sa navzájom kombinujú a ich význam sa počas vývoja mení.  

Patria k nim: prírodné pomery, poloha, kvalita obyvateľstva (hlavne 

vzdelanosť, veková štruktúra, tradície), charakter ekonomickej základne, 

úroveň technickej infraštruktúry a ďalšie. 

Rozdielnosti v úrovni rozvoja regiónov sa prejavujú a merajú 
predovšetkým mierou nezamestnanosti, objemom výroby (vyjadreným 

najčastejšie HDP na obyvateľa), mzdovými rozdielmi a z toho 

vyplývajúcimi rozdielmi v kvalite ţivota ľudí, ale tieţ aj rozdielnym 

objemom investícií, predovšetkým zahraničných, do jednotlivých regiónov.  

Ekonómovia si všímajú prevaţne len tieto vonkajšie prejavy regionálnej 
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diferenciácie a regionálne disparity sa snaţia vysvetliť najmä všeobecnými 

ekonomickými zákonmi. Ekonomický systém je pritom študovaný 

v abstraktnej polohe, pričom sa abstrahuje hlavne od prírodných, 

polohových, ale napr. aj politických a iných podmienok. 

Geografovia sa snaţia chápať problém komplexnejšie, pričom 

samozrejme viac pozornosti venujú priestorovo-polohovým a prírodným 

podmienkam.  Cieľom  nasledovného  príspevku je preto práve poukázať na 

vplyv prírodných podmienok na vznik regionálnych disparít Slovenska.  

 

Prírodné podmienky a regionálne disparity 

Ľudská spoločnosť sa počas celej svojej histórie vyvíjala 
v interakcii s prírodou. Prírodné podmienky v rôznej miere ovplyvňovali a 

aj ovplyvňujú zakladanie a rast sídiel, vyuţitie zeme a tým hlavne 

poľnohospodársku a lesohospodársku činnosť, väčšinu priemyselných 

odvetví, či výstavbu a smerovanie dopravných komunikácií.  

Spočiatku bol človek a jeho aktivity prírodnými podmienkami 

limitovaný. Neskôr s rozvojom poľnohospodárstva, spracovania rúd a iných 

surovín, ale tieţ s rozvojom priemyslu si všímal priestorovú diferenciáciu 

prírodných kvalít, ktoré diferencovane vyuţíval a tým boli poloţené základy 

rôzneho tempa a úrovne rozvoja jednotlivých regiónov.  

Zo všetkých prírodných činiteľov najväčší vplyv na regionálne 

disparity v rámci Slovenska má reliéf. V spojitosti s nadmorskou výškou 
najviac vplýva i na priestorovú diferenciáciu iných prírodných 

komponentov a ich kvalít (teploty, zráţky, vlastnosti pôd,  rastlinstvo a 

pod.).  Tým podmieňuje podmienky pre ţivot a aktivity spoločnosti. 

  Uţ pri zbeţnom porovnaní mapy geomorfologického členenia 

Slovenska s mapami osídlenia, vyuţitia zeme, či mapou dopravných 

komunikácií môţeme odhaliť mnohé súvislosti ich priestorového rozšírenia. 

Podobne pri  pohľade na územie Slovenska z kozmu moţno badať veľké 

koncentrácie osídlenia v níţinách, kotlinách a aj dolinách najväčších riek, 

kade vedú aj hlavné dopravné komunikácie.  Níţiny na juhozápade a 

juhovýchode Slovenska predstavujúce výbeţky Panónskej panvy tvoria  

jadrové priestory, ktoré majú fyzickogeograficky danú centralizačnú 

funkciu, čo sa prejavilo vývojom dvoch metropolitných miest Bratislavy a 
Košíc (Lukniš, 1985). Tieto dve mestá, ale predovšetkým Bratislava, 

dodnes pôsobia ako hlavné póly regionálneho rozvoja Slovenska. Okrem 

nich sú v níţinách lokalizované ďalšie dôleţité mestá, pôsobiace ako póly 

rozvoja. V níţinách, predovšetkým však v Podunajskej níţine, sa vyskytujú 
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okrem najúrodnejších pôd a najteplejšej klímy aj najbohatšie zásoby 

podzemných a povrchových vôd. 

V rámci Karpát  sú prírodné podmienky pre regionálny rozvoj 

zloţitejšie. Z hľadiska regionálneho rozvoja sú tu ekonomicky, sídelne a 

dopravne najcennejšími územiami vnútrohorské kotliny a doliny. V nich sa 

sústreďuje ţivot i aktivity obyvateľstva. Je v nich najhustejšie zaľudnenie, 

dosahujúce v Ţilinskej kotline aţ 600 obyvateľov na km2 (Bašovský et al., 

1982), je tu lokalizovaný priemysel a klímou limitovaná poľnohospodárska 

výroba. V kotlinách sa nachádzajú dôleţité mestá - póly rastu, 

predovšetkým  krajské mestá: Banská Bystrica, Ţilina a Trenčín. Kotliny sú 

pospájané dolinami, predovšetkým Váhu, Hrona a Hornádu. Nimi 
prebiehajú cestné i ţelezničné spojenia s reťazcom sídiel, tvoriace osi 

rozvoja.  

 Samotné pohoria predstavujú  pre regionálny rozvoj relatívne 

najniţší potenciál. Veľká členitosť reliéfu, chladnejšia klíma vo väčších 

nadmorských výškach, nedostatok vody, prevaţne plytké a kamenité pôdy, 

sú  pre väčšinu ľudských aktivít, budovanie sídiel a komunikácií málo 

vhodné. V ich historickom vývoji však zohrali dôleţitú úlohu zásoby 

nerastných surovín, predovšetkým rúd. Tie sa vyskytovali hlavne 

v sopečných pohoriach, Slovenskom rudohorí a v niektorých jadrových 

pohoriach. Tie podmienili vznik a rozvoj významných stredovekých miest 

(Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Kremnica, ...) a regiónov v ich zázemí.  
 Loţiská rúd, ktoré zabezpečovali rozvoj starých banských regiónov 

boli vyťaţené, čo spôsobilo postupný úpadok väčšiny z nich. Poukazujú na 

to počty obyvateľov banských miest, ktoré boli strediskami týchto regiónov.  

Menej obyvateľov v roku 1921 ako v r. 1869 mala napr. Banská Štiavnica 

(14 029 – 13 264). Z menších banských miest zaznamenali úpadok napr. 

Dobšiná a Gelnica  (Verešík, 1974). 

Obmedzenie a zastavenie ťaţby ţeleznej rudy v ostatnom období 

sa výrazne podpísalo pod problémy regionálneho rozvoja v okresoch  

Slovenského rudohoria, čo sa prejavuje v miere ich nezamestnanosti: 

Roţňava (5. miesto na Slovensku, 30,4 % miera nezamestnanosti v polovici 

roka 2002), Gelnica (15., 25,8 %), Spišská Nová Ves (19., 24,1 %). 

Na území Slovenska sa nenachádzali väčšie vyuţiteľné loţiská 
uhlia, ktoré boli v období priemyselnej revolúcie hlavným energetickým 

zdrojom pre parné stroje a neskôr vysoké pece. Preto energetické suroviny 

výrazne neovplyvnili rozvoj regiónov. Ak rozvoj regiónov sledujeme 

pomocou rastu ich centrálnych miest, tak vidíme, ţe vďaka loţiskám uhlia 

výrazne v tomto období vzrástla len Handlová (17 875 obyv. v r. 2001), 
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ktorá mala v r. 1869 3 072 obyvateľov a v r. 1921 uţ 9 796 obyv. Naproti 

tomu Nováky mali v roku 1921 ešte iba 888 obyv. a Prievidza 3 726 obyv.  

Rozvoj týchto miest nastal aţ v druhej polovici 20. storočia v súvislosti 

s industrializáciou a bol rozdielny. Nováky (4 402 obyv. v r. 2001), ktoré 

mali priemysel úzko spätý s ťaţbou a spracovaním uhlia majú uţ v 

súčasnosti zhruba o 1 000 obyvateľov menej ako v roku 1961, kým 

Prievidza (53 097 obyv. v r. 2001) s diverzifikovanejšou štruktúrou 

priemyslu a rozvojom nevýrobných aktivít si jednoznačne upevňovala 

pozíciu centra tohoto regiónu a indukovala  jeho rozvoj. Ďalší 

slovenský región,  s ekonomikou zaloţenou na ťaţbe uhlia, sa rozvinul tieţ 

aţ po II. svetovej vojne. Jeho centrum  Veľký Krtíš  malo ešte v roku 1948 
len 702 obyvateľov. Hoci následne sa stalo okresným mestom (v r. 2001- 14 

212 obyv.), dnes mesto i celý región v súvislosti s obmedzovaním ťaţby 

uhlia má veľké problémy (miera nezamestnanosti v polovici r. 2002 je 33,1 

%, 3. miesto na Slovensku).    

 Flyšové pohoria, tvoriace rozsiahle územia najmä na severozápade 

a severovýchode Slovenska sú na nerastné suroviny chudobné. Nedostatok 

rúd, fosílnych palív ako aj vody nepodmienili v stredoveku, ani v období 

priemyselnej revolúcie vznik baníckych, ani významnejších priemyselných 

miest a regiónov.  Málo úrodné pôdy a nedostatok vody spôsobili,  ţe tieto 

regióny (Kysuce, Orava, severovýchod Slovenska) patrili tradične 

k podrozvinutým (Lauko, 1999). Ľudia v týchto regiónoch boli oddávna 
naučení na problémy so zamestnaním. Preto sa z týchto regiónov 

odsťahovávali a tradične odchádzali za prácou. Ako príklad bol v minulom 

polstoročí uvádzaný hlavne región Kysúc s odchádzkou obyvateľov za 

prácou na Ostravsko. Preto tento región nezaţil taký šok zo straty 

zamestnania ako ”banské” regióny. Ak si všimneme mieru nezamestnanosti 

v polovici r. 2002 tak okres Kysucké Nové Mesto je spomedzi 79 okresov 

Slovenska na 31. mieste (19,5 %) a región Čadce dokonca aţ na 52. mieste 

s mierou nezamestnanosti 15,8 %, ktorá je značne pod priemernou 

nezamestnanosťou Slovenska (17,6 %). Treba však samozrejme 

poznamenať, ţe samotná miera nezamestnanosti nie je dostatočným 

základom pre posúdenie  úrovne rozvoja regiónov, čo by si vyţadovalo 

oveľa komplexnejšiu a rozsiahlejšiu štúdiu. 

 

Záver  

 Prírodné pomery sú jedným z mnohých činiteľov, ktoré ovplyvňujú 

úroveň regionálneho rozvoja. Od čias keď človek začal vyuţívať  krajinu 

pre poľnohospodárstvo, priemysel, dopravu a iné aktivity začal si všímať jej 
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rozdielne kvality. To bolo základom pre rozdielny vývoj jednotlivých 

regiónov. 

Hoci vo vývoji ľudskej spoločnosti vplyv prírodných podmienok 

na ľudskú spoločnosť a rozvoj jednotlivých regiónov slabol, zostáva vo 

veľkej miere zakonzervovaný a odzrkadľuje sa v priestorovej štruktúre 

kaţdého štátu. Vplyv  kaţdého prírodného činiteľa však nie je rovnako silný 

a nezotrváva v rovnakej  miere. Relatívne trvalý je napr. vplyv reliéfu na 

priestorovú štruktúru Slovenska, na strediská osídlenia, hlavné dopravné 

komunikácie, ktoré sú pólmi a osami rozvoja. Táto priestorová štruktúra je 

pomerne stabilná a tesne súvisí s regionálnym rozvojom. Naproti tomu napr. 

vplyv surovín je dočasný. Závisí od ich zásob a tieţ od technickej éry, 
v ktorej sú vyuţívané. Preto väčšina bývalých banských regiónov sa dostáva 

do veľkých hospodárskych problémov, ktoré sú v niektorých prípadoch 

väčšie ako u regiónov, v ktorých sa dôleţité nerastné suroviny 

nevyskytovali a ktoré boli tradične povaţované za chudobné. 
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TOWARDS AN INFLUENCE OF NATURAL CONDITIONS ON 

REGIONAL DISPARITIES OF SLOVAKIA 

 

Summary 

 The natural conditions are one of many factors that influence the 

level of regional development. Since the times when man began to use a 

country for agriculture, industry, transport and other activities, he started to 

recognise its different qualities. It was the basis for different development of 

individual regions.  

Although the influence of natural conditions on human society and 

development of individual regions in the evolution of human society in the 
course of time weakened, it remains canned  in a high degree and it mirrors 

in the spatial  structure of each state. However, the influence of each natural 

factor is not equally strong and doesn’t  persist in the same degree. For 

example, the influence of relief on the spatial structure of Slovakia, 

settlement centres, main traffic communications, that are the poles and axes 

of development, is relatively permanent. The spatial structure is relatively 

stable and closely connected with regional development. On the other hand, 

for example, the influence of raw materials is temporary. It depends on its 

supplies and also technical era in which they are used. That’s why the most 

of late mining regions run into the big economic problems that are in some 

cases bigger than in regions in which important raw materials weren’t found 
and that are traditionally considered as poor ones.            
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  AND POSSIBILITIES FOR 

CO-OPERATION IN THE ASYMMETRICAL BORDER ZONES OF 

THE SOUTHERN GREAT PLAIN REGION IN HUNGARY 

 

Ágnes  Pál 

 

Introduction 

Country borders and border zones have always been established 

and their number has recently been on the increase; at the same time they 

are constantly in the state of transformation under the influence of changing 

international, national and local conditions. As a result of all these processes 
there has been an increasing need to interpret these notions in relation to the 

common interests lying behind them. Despite the fact that the quantity of 

literature covering the field of  border zones has lately been on the increase, 

most academic works merely describe the characteristics of one particular 

border zone or region, or areas of similar functional characteristics and they 

fail to discover basic methodological characteristics as well as to describe 

the survival strategies of border-zone population. By revealing socio-

economic characteristics of border zones, studying their possibilities for 

cooperation and by outlining a complex and multidisciplinary framework 

for further research it has become possible for us   to analyse developmental 

problems within border zones, and, by doing so we hope to assist them 
become competitive. (Figure 1). 

Our point of view comprises two components. First of all, the 

changing role of national borders  is to be taken into consideration, 

meaning, that in the context of the new economic trends toward an open and 

global economy, the regionalisation through international cooperation 

within the border zone has an overall  beneficial effect on their conflict 

management as well as on the improvement of the inhabitants’ living 

conditions and on the establishment of a higher quality of life. Also, the 

analysis of the developments of regions requires a survey of international 

cooperations on all levels. 

In our research an emphasis has been laid on border zones situated 

in the eastern and south-eastern parts of the country and it has been found 
that all these zones demonstrate an asymmetry of considerable degree. 
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Figure 1. Border Zone 
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Figure 2. Standard Map of Border Zone Settlements 
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A review of settlement-forming spheres 

The basic element in the tetrahedrite model of settlements, which 

was defined by J. Tóth in 1998, is the geographical environment, in which 

the economic, social and infrastructural spheres interact closely with one 

another and with the geographical environment as well.This interaction 

immediately relates to the components of the environment and its intensity 

is largely dependent on the degree of the development within the settlement 

spheres as well as within the settlement. Actually, it is not one single 

settlement, but rather a network of settlements within which this 

complicated and temporally always changing interaction takes place. In our 

area of research the small towns represent those focal points, at which the 
settlement – environment interaction is in its most intensive phase; this is 

why the border zone small towns have been selected as targets for our 

investigations. 

 

The natural sphere of the geographical environment  

The first items to be defined and described in this research were the 

current characteristics of the  natural components of the given environment, 

including soil, water, air, flora and fauna of the given place. The features of 

these components normally change under the influence of some natural 

impact. Those changes do not usually throw the system (natural 

environment) out of its balance, but rather they grant it a sort of dynamic 
stability. The formation and the operation of the network of settlements is 

the factor within the system, which contradicts stability, and, if this kind of 

influence is overwhelming or it occurs too fast, the otherwise harmonious 

relationship between natural environment and the settlement, or network of 

settlements can be broken. Thus the system would lose its stability and this 

fact could have a countereffect on the operation of the settlement or of the 

network of settlements. 

In order to define the exact state of natural factors a data base of 

considerable quantity is needed . Unfortunately, this kind of database is not 

at the disposal of researchers at present, nor is it likely to appear in the near 

future. In our team some investigations by I. Nagy (1997) and F. Oláh 

(1996) were targeted on creating a database of this kind.    
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On some characteristics of the social and economic spheres 

The majority of settlements in the Southern Great Plain region of 

Hungary, which had been drawn into our research, were found to belong 

historically to the eastern European type of settlements, that is to the 

category of market towns. (F. Erdei, 1974). The influence of Byzantine and 

Ottoman cultures is indirectly still present in the structure and the 

development of these settlements and also within the system of their 

relationships. Although, as a result of the development of the productive 

forces a process of western-type urbanisation also gained considerable 

strength, these small towns basically have preserved their former ’eastern’ 

traditions in their development. The settlements’ peripheric features, their 
dominant agrarian characteristics and underdeveloped infrastructure make 

them considerably different from other Hungarian small towns in other 

regions. The peripheric characteristics were even further strengthened by 

certain demographic changes in the zone, emmigration and immigration 

from Romania, the deportation of politically unreliable persons, which was 

a typical procedure in the Yugoslav border zone as well as the general 

isolation of the local population and the selective migration. These trends 

and policies have lost some significance in the 1960s and industrialisation 

of some degree began, the aim of which was to retain local population and 

to change the structure of local economy. 

From the 1980s onward the borders have become more flexible and 
open and this fact also had a beneficial impact on the development of border 

zone regions by offering them the possibility of becoming regional centres. 

As a result, commuting, shopping tourism and rural tourism are gaining 

significance in these settlements. 

Forign investments were the first to appear and actively operate in 

Western Hungary, while the south-eastern part of the country fell behind in 

this respect. Thus, being a border zone settlement in Western Hungary 

meant a  favourable location, even further reinforced by introducing the 

rules of market economy and making the borders permeable. This fact made 

the regional division of the country visible. Several researchers share the 

view that  the ’east-west iron curtain’ has been moved to eastern, south-

eastern Hungary. (Aschauer, W. 1996, Enyedi G. 1996). This fact raises the 
question whether or not a new economic structure can emerge in the eastern 

border zone of the country, whether or not the population will remain in 

place and whether or not the local living conditions will improve. If the 

living conditions do improve exactly how it will happen and what indicators 

can be used by researchers to describe the changes. 
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In this presentation the ’social sphere’ of the small towns located 

on the Hungarian side of the border zone will be desribed. 

The number of population and its changes can demonstrate the 

hierarchical place of a settlement, its overestimated or underestimated 

position in the socio-economic sphere. In the 141 settlements of the 

Southern Great Plain region the number of urban dwellers is 750,000 

(59%); this fact in itself underlines the role of towns as administrative and 

operational centres. (Figure 3.) 

It is a general characteristic feature that border zone settlements 

tend to retain their population, but population figures at present are on the 

decrease. Declining population figures is a general feature in most 
settlements but the decline is more significant than the average in the border 

zone in question. Presumably, these processes are similar on the Romanian 

and on the Yugoslav sides of the border zone as well, although no exact 

figures are available at the moment to prove this hypothesis. The decrease 

of urban population , the migration of urban dwellers to rural areas can be 

explained by the tendency of desurbanisation. The population of villages in 

the vicinity of bigger towns has decreased to a lesser degree, than in 

settlements of more ’peripheric’ location. (Tables 1 and 2). 
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Figure 3. Population figures of settlements in the southern Great Plain 

Region in 1992. 
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Table 1. Some data of towns in the Southern Great Plain Border Zone. 

Table 2. Some characteristics of towns located in Voivodina (Yugoslavia) 

and in the Partium (Romania)              
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What typically characterises border region settlements is the natural 

decrease of population. The demographical balance has been broken here 

and the decrease as well as the ageing of the  population have become 

characteristic. This is due to the migrational processes, continuously typical 

in this region since the 1960s, as well as the natural decrease of population, 

which is of considerable degree even today. The ratio of the elderly has 

increased, while that of the young has decreased within the overall 

population. As regards perspectives, this process in the border region is 

going to slightly change and following the turn of the century stagnation, or 

a slight increase is expected. In most settlements there has been an increase 

of population due to migrational processes. This situation can be explained 
with the Yugoslav situation, with the proximity and attraction of towns as 

well as with the increasing number of immigrants from Transylvania. All 

these factors modify population figures. It is also important to analyse the 

population according to the age factor as well. 

The population in the southern counties of Hungary  (Bács-Kiskun, 

Csongrád and Békés) has lately been on the decrease. This fact is true in 

case of border zone small towns. Considering population figures Makó and 

Gyula are those small towns in the region which can be considered the most 

attractive. 

These unfavourable population changes can be detected not only in 

the previously mentioned counties, but they are typical in the small towns of 
the border zone as well. The  ratio of natural decrease was about 3 ‰. The 

number of births has continuously been on the decrease, and it was in 

Bácsalmás, where the birth rate fell behind the mortality rate. Low 

population figures can be explained with higher death rate and low birth rate 

in the region. Higher mortality rate is due to several factors including 

unfavourable life expectancy for men, the ageing of the population, low 

number of births and relatively high suicide rate (Mórahalom) in the region. 

Migrational processes have lately also slowed down on both sides of the 

national border. 

The ethnic and religious breakdown of the population and regional 

assimilational processes are also of considerable importance for the network 

of relationships in the border zone. On the Romanian side of the border 
zone the decrease of the Hungarian population and their assimilation had 

preceded similar processes on the Yugoslav side. In the Partium the 

Hungarians are Calvinists, while the Romanians are Orthodox. The 

Hungarians in Voivodina are Roman Catholics, the minority is either 

Calvinist or Greek Orthodox. 
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Active labourers serve as basis for the structural and innovative 

changes of the econonomic sphere. In this respect the characteristics of 

those active labourers are the most significant who live in towns. On the 

Hungarian side of the border the number of active laboureres has been on 

the decline, on the Romanian side the same number has grown, while in 

Yugoslavia it has stagnated. (Figure 4.) The structure of their employment 

has also changed lately.  Unemployment rate has increased in towns  and in 

some villages, where earlier there were higher employment figures. 

(Source: Central Statistical Office, 1996). 

 

On some characteristics of the economic sphere                
Agriculture is the region’s traditional employer and it is most 

typical in the rural settlements of the border zone. In addition, some 

agricultural activity is pursued in the neighbourhood of some of the zone’s 

towns. This activity can be considered indispensable, since it signifies on 

the one hand the strengthening of the economic functions of towns, it also 

supplies town dwellers with food and other agricultural produce. Towns 

also play a significant role in agricultural research, innovation and 

management. (Szeged, Subotica, Magyarkanizsa). 

Industrial activities can by tradition be linked to towns. The so-

called ’background industries’ and ’sporadic industries’ undergo radical 

changes today.( Oil, textile and food industry, the production of machinery 
and leatherware). Due to foreign investments and market economy 

traditional industrial branches are now being gradually transformed. 

Structural changes are currently underway and their success will primarily 

strengthen the cooperational possibilities of small towns located in the 

border zone of the three countries in question. 
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Figure 4. Employment structure of the population in the border zone of the 

Southern Great Plains region. (1992) 
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Figure 5. The ratio of agricultural workers in the Southern Great Plains 

region (1992) 
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As far back as the pre-1990 years several multinational companies 

were established in the region by using foreign (Italian, German, British and 

American) capital to pursue some industrial activity. Initially the 

settlements have been selected by foreign investors because they had come 

from the region in question and they had some personal contacts there. 

Today the investment of foreign capital is a more rationalistic and conscious 

choice and it is primarily determined by conditions of demand and supply. 

In the Voivodina region (Magyarkanizsa, Törökkanizsa) foreign investors 

appeared only a few years ago.     

In the border zone the opening up of new forms of cooperation, the 
establishment of foreign trade relations, the foundation of multinational 

companies and new export-import possibilities and their realization in 

practice is always dependent on the already operating entrepreneurships and 

the general enterprising spirit. (Lengyel I. 1998) The spatial arrangement of 

the various economic establishments, their foundation, operation and 

closing down, their role and function within their branch- typically of 

market econiomies in the period of transition – demonstrate not only the 

current situation, but they also forecast future cooperational trends.  The 

number of enterprises engaged in various commercial, agricultural and 

industrial activities has lately been on the increase especially in towns, in 

neighbouring  villages and in border crossing settlements. Considering the 
size and the country of origin of foreign capital in the Great Plains region of 

Hungary most investmentst originate in Germany or Switzerland. In border 

zone settlements the capital also might come from Italy, Britain, 

Lichtenstein and the Ukraine, primarily present in larger towns like Szeged, 

Subotica and Magyarkanizsa. The distribution of foreign capital by size and 

the number of enterprises will be somewhat different. On the basis of these 

factors it can be concluded that the Great Plains area of Hungary has not 

been  much favoured by foreign investors, except for towns. (Rechnitzer J. 

1993).2.6% of all the registered entrepreneurships in Hungary have been 

registered in Szeged. Out of this figure an outstanding proportion is 

represented by entrepreneurships founded by Hungarians from Yugoslavia 

and today they form 34.3% of all the companies in Hungary holding 
Yugoslavian interest. Most of the entrepreneurs are from the nearby towns 

of Voivodina, primarily from Subotica, Senta and Novi Sad. (Szónokyné 

Ancsin G. 1997). As a result of these outstandingly high figures in the 

founding of Yugoslav companies significant chains of businesses have been 
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launched in Szeged, all of which can be characterised by great success in a 

variety of activities. 

The appearance of enterprises is an important sign of the changing 

economy in a region. The enterprises of small towns represent  new 

economic structures. (Figure 5). Numerically Makó and Gyula lead the 

group of enterprises. Considering the ratio of enterprises and population 

numbers Szeged is the number one town in the county. But Szeged is not a 

real small town; it could rather develop into a logistical centre, and, by the 

number of its inhabitants it is well above the other small towns of the 

region. Enterprising spirit is quite low in the small towns of the border zone, 

thus it cannot be called an entrepreneurial region, espeially not for foreign 
investors. Considering the number of private entreprises Makó and 

Mórahalom are well below the national average. 

By business profile agricultural, industrial, commercial enterprises 

and estate agencies are the most significant ones in the region. Leading 

enteprises include the ones in commerce and estate  They are follwed by the 

ones in agriculture and industries. 

Unemployment is the first unwanted feature in the 

region.Unemployment rate is usually high and it is well above the national 

average in Battonya and Sarkad. Unemployment rate is lower at places like 

Mezőhegyes and Mezőkovácsháza. This fact can be explained by the 

closing of some industrial companies and cooperatives, which were typical 
in the period of communism. 

 

Infrastructural sphere 

Within the tertiary sector trade, tourism, education and innovation 

have outstanding, region- shaping roles. (Figure 6.) Considering the spatial 

role of education, in this respect the university centre of Szeged plays the 

most traditional and most significant role. As it has been stated in a variety 

of questionnaires Hungarian students come and study at the educational 

institutions of Szeged, Baja and Békéscsaba from the northern Bácska 

region, as well as from the cities of historical Transylvania ( Kolozsvár, 

Marosvásárhely, Csíkszereda).      

The importance of tourism mainly lies in its role of stabilising 
economy. In the region rural tourism is the most significant, although the 

towns as cultural centres also attract tourists. 

The space-shaping role of education is the most significant in the 

towns of the region. (Szeged, Szabadka, Nagyszalonta). 
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Infrastructural development in Hungary, Yugoslavia and Romania 

was one of the most neglected ones for decades. It was especially true in the 

border zone drawn into our research. Backwardness is the most 

conspicuouis when comparing the towns and the villages of the area. Border 

zone towns have more developed infrastructure than villages of the same 

region. 

 Lately the local improvement of transport has come into the 

foreground, which can be realised by rebuilding the pre-Trianon railway 

lines, constructing new roads and developing the technological 

infrastructure of individual settlements. 

Border zone towns are also to become telecommunications centres 
and thus they will play a central role in the establishment of new socio-

economic structures.   (Erdősi F. 1992) 

From the components of human infrastructure health care has been 

surveyed more thoroughly. The most frequently used indicator in this field 

is the degree of medical supply. Border zone settlements show great variety 

in this respect.  Medical supply is of much higher standard than the regional 

standard in Szeged and in its zone of attraction as well as in the Bácska 

region. The same fact applies to some settlement in northern Békés as well.  

On the other hand this figure in itself is not the best indicator of the standard 

of health care, since in small settlements, in case of low population figures 

they can mislead researchers. It is better to look at basic local health care 
services in relation to their regional equivalents.  Thus the spatial 

inequalities of settlements can be clearly identified. It is primarily the 

border zone settlements of Békés county, which have the poorest services, 

especially Sarkad and its neighbourhood. It is also conspicuous that the 

settlements of Csongrád county can be characterised by the highest standard 

of medical sercices, which fact can be explained with the proximity of the 

Medical University of Szeged. Dental services do not show such extremes, 

although the Sarkad region also falls behind in this respect. The institutions 

of outpatient care are in accordance with the hierarchy of settlements. (Pál 

V. 1997) 

 

International integrational relations 
A region of a certain degree of development can play a significant 

role in international integrational realtions.The beneficial role of these 

relations can in the present and will in the future be more 

conspicuous.Microregions of international significance can strengthen the 

international significance of our countries. 
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A region representing a certain degree of development is an 

important link in international relations, especially these days, when it is 

generally accepted in the countries of the European Union that on two sides 

of the borders there are zones representing different degrees of 

development. Thus, regional policies within the EU were in the last few 

years aimed at the coordinated development of various border zones. In the 

regions in question multinational enterprises are born under the aegis of 

various EU projects. The most significant of these was the PHARE CBC 

support which served to assist  cooperation between EU and non-EU 

countries with the aim of levelling out the differences and contributing to 

the technological development of would-be EU countries. 
 

Summary 

It is widely known that the border zones of the southern Great 

Plains region in Hungary have asymmetrical relationships. On the one hand 

they still demonstrate peripherical characteristics. There is a considerable 

difference in Hungary concerning western and eastern border zones. 

Unfortunately, the eastern zones show some degree of backwardness. 

Small settlements and small towns along the Hungarian-Romanian 

and Yugoslavian borders show some degree of backwardness concerning 

their local economy, composition of labour force, their access to 

information channels  and infrastructure. These features do not make it 
possible for the local enterprises to broaden their foreign relations and they 

are not attractive enough for foreign investors either. It is different in the 

two cities of the region, from what the practice is in Szeged and in Subotica. 

These two cities have been capable of gaining benefits from their border 

zone location by attracting neighbouring setlements, even across the border. 

Thus the big cities reach over the smaller settlements of the region. Regions 

with no border crossing possibilities have multiple disadvantages. Another 

problem is, that the small towns so far have only established unilateral 

relationships. Some of the small and medium-size towns ( Bácsalmás, 

Mezőkovácsháza, Gyula, Sarkad) have no partners on the other side of the 

border. According to György Enyedi  the’ Romanian cross-border 

relationships are rather representatives of cooperation than those of 
integration.. Real integration cannot be established at the meeting points of 

developed-underdeveloped and underdeveloped-underdeveloped regions.’ 

(Enyedi Gy. 1996). 

This survey-mosaic, its benefits as well as its drawbacks can create 

the possibility for further and mutual and efficient developments in the 
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fields of international regional cooperation and of the broadening of the 

international relationships of the participating towns.      

We are hopeful that with the help of the new economic networking 

by making the borders permeable, opening new border crossing points, by 

eliminating the black market and crime, by lifting  the Yugoslav embargo 

and by establishing new employment possibilities in the border zones the 

small towns and settlements of the region can strengthen and sthey will 

survive the difficult times. 
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Figure 6. Number of shops /1,000 inhabitants in the border zone of the 

Southern Great Plains region (1992) 
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ROZPTÝLENÉ OSÍDLENIE NOVOBANSKEJ ŠTÁLOVEJ 

OBLASTI A JEHO VPLYV NA ROZVOJ REGIÓNU 

 

František Petrovič 

 

Abstract 

Dispersed settlements are one of the unique features within 

landscape structure of Slovakia. Character and genesis of these habitation 

forms was conditioned by a specific non-repetitive social situation. During 

the last years, a regressive developing trend of these regions, as for their 

original function, is remarked. One of possible solutions for a development 

is their utilisation for tourism purposes. 

 

Keywords: dispersed settlement, tourism, allotment holders 

 

Úvod 
Rozptýlené osídlenie je jeden zo špecifických prvkov krajinnej 

štruktúry. JANŠÁK (1967) pod kopanicami rozumie osobitný typ 

exploatácie pôdy a súčasne i osobitný typ osídlenia. Vznikli v určitom 

historickom období, v ktorom pre sociálnu biedu časť obyvateľstva 

skultivovala a osídlila pôdu vo výhodnejších horských terénoch krajiny. 

Základnou funkciou kopaničiarskeho osídlenia bolo umoţniť obrábanie 

pôdy na odľahlých miestach terénu (SITÁR, 1967). V posledných rokoch 

dochádza k úpadku týchto oblastí, pričom jedným z riešení na ich rozvoj je 

vyuţitie pre účely cestovného ruchu. 

 

Vymedzenie a poloha skúmaného územia 
Záujmové územie tvoria katastre obcí Jedľové Kostoľany, Malá 

Lehota a Veľká Lehota, nachádzajúce sa na SZ hranici CHKO Ponitrie. 

Celková rozloha katastrálnych území je 6873 ha a rozpätie výškových 

stupňov dosahuje 317-815 m n.m. V rámci administratívneho členenia 

Slovenska patria obce do dvoch okresov: Zlaté Moravce (Jedľové 

Kostoľany) a Ţarnovica (Malá Lehota, Veľká Lehota).  

Podľa geomorfologického členenia Slovenska (MAZÚR, LUKNIŠ, 

1978), leţí toto územie na kontakte dvoch odlišných geologicko - 

geomorfologických oblastí: Slovenského stredohoria (Pohronský Inovec) 

a Fatransko-tatranskej oblasti (Tríbeč), subprovincie Vnútorných 

Západných Karpát. Jednotnou črtou týchto obcí je to, ţe sú priraďované 

medzi obce s rozptýlením kopaničiarskym typom osídlenia.  
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Na Slovensku sa nachádza päť oblastí rozptýleného osídlenia, 

pričom skúmané územie sa zaraďuje do Novobanskej štálovej oblasti. 

Rozptýlené osídlenie v tejto oblasti vzniklo prevaţne v spojitosti 

s baníctvom, drevorubačstvom, uhliarstvom, furmanstvom, sklárstvom  

a pastierstvom.  Termín „štále“ definuje STRÁNSKA (1966) v súvislosti 

s terminológiou stredoslovenského nemeckého obyvateľstva, ktoré sa sem 

dostalo v období rozvoja baníctva v 14. storočí. Nemeckí prisťahovalci 

svoje sezónne sídla volali „stande", a aj slovenské štále boli spočiatku iba 

sezónnym dočasným osídlením.  

 

Rozptýlené osídlenie a jeho vplyv na rozvoj regiónu 
 Zmeny hospodárstva a následne celej spoločnosti ovplyvnené 

predovšetkým transformáciou ekonomiky v posledných rokoch našli svoj 

odraz nielen v mestských ale hlavne vo vidieckych sídlach. Koncentrácia 

priemyselnej výroby do miest a následne zúţenie ekonomickej základne na 

vidieku spôsobujú odliv hlavne mladého vidieckeho obyvateľstva 

a následne stárnutie aţ vymieranie okrajových obcí. Jedným z riešení na 

zachovanie aspoň súčastného stavu je vyuţitie vidieka pre účely cestovného 

ruchu. Vidiecke osídlenie moţno povaţovať za rekreačný priestor so 

špeciálnymi vlastnosťami utvárajúci podmienky pre uspokojenie potrieb 

a poţiadaviek účastníkov vidieckeho cestovného ruchu. Moţnosti vidieka 

profitovať z cestovného ruchu sú determinované vybudovanou 
infraštruktúrou a schopnosťou uspokojovať poţiadavky účastníkov 

cestovného ruchu. Osídlenie na vidieku je bytostne späté 

s poľnohospodárskou výrobou. V posledných rokoch je vidno určité trendy 

v cestovnom ruchu, pričom za hlavný moţno povaţovať odklon od masovej 

turistiky k dovolenkám v čo najpôvodnejšej krajine, spoznávaniu tradícií 

a folklóru a aj práve záujem o určité alternatívne formy poľnohospodárstva 

- agroturistika.  

Práve za takéto oblasti môţeme povaţovať regióny s rozptýleným 

osídlením. V sledovanej oblasti sa rozvíja osobitná forma cestovného ruchu 

– chatárčenie. Chatárčenie sa tu dá pozorovať uţ od začiatku 90-tych rokov 

minulého storočia, ale maximálnu intenzitu nadobúda aţ v posledných 

rokoch. Tento jav sa dá dobre pozorovať na mnoţstve trvalo neobývaných 
domov, ktoré z  ¾ slúţia ako chalupy. Počet trvalo neobývaných domov sa 

zmenil z 316 v roku 1991 (KOL. AUTOROV 1994) o 65 % na 522 v roku 

2001 (tab. 1 a tab. 2). Aj keď počet obyvateľov zostal relatívne stabilný 

(r.1991-3538 obyv., r. 2001-3318 obyv.) pokles trvalo neobývaných domov 

je neklamným znakom zmeny. Aţ 32,8 % domov skúmaných obcí sa 
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nevyuţíva na bývanie. Priaznivá lokalizácia v turisticky atraktívnej 

nenarušenej krajine, v mozaike lúk, pasienkov a lesov spôsobuje nárast 

krátkodobej rekreácia a následne zmenu domového fondu na chaty a 

chalupy. Potvrdením predchádzajúcich tvrdení (odklon od masovej turistiky 

k chatárčeniu) je zistenie, ţe aţ 65,70 % trvalo neobývaných domov je 

lokalizovaných na štáloch (tab. 2) a tieţ počty obyvateľov, ktoré u vyše 35 

% (11) štálov nedosahujú ani 10 obyvateľov (tab. 3). 67 % (21) štálov je 

obývaných menej jako 30 stálymi obyvateľmi, ktorí tvoria necelých             

25 % obyvateľov štálov. Naopak kategórie 50-75 a 75-100 obyvateľov 

tvoria iba 22 % (7) štálov, ale ţije tu vyše 61 % všetkých obyvateľov štálov. 

Pozitívnym prvkom tejto zmeny je vo väčšine prípadov zachovanie 
pôvodnej architektúry, čo následne môţe kladne ovplyvniť percepciu tohto 

územia aj pre budúcich, perspektívnych návštevníkov. 

 

Tab 1: Stav domového fondu a obyvateľov  v roku 1991 (The structure 

house fund and inhabitants in 1991) 
Obec počet neobývaných domov 

celej obce 

počet domov  

celej obce 

počet 

obyvateľov 

celej obce 

Jedľové Kostoľany 167 539 1089 

Malá Lehota 86 456 1161 

Veľká Lehota 63 481 1288 

spolu 316 1476 3538 

Zdroj: KOL. AUTOROV 1994. Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 1992. ŠEVT, 

Bratislava 1994. 

 

Tab. 2: Stav domového fondu a obyvateľov v roku 2001 (The structure 

house fund and inhabitants in 2001) 
obec počet neobývaných 

domov na štáloch 

počet domov 

na štáloch 

počet obyvateľov na 

štáloch 

Jedľové Kostoľany 147 213 163 

Malá Lehota 165 390 654 

Veľká Lehota 31 54 68 

spolu 343 657 885 

obec počet neobývaných 

domov celej obce 

počet domov  

celej obce 

počet obyvateľov 

celej obce 

Jedľové Kostoľany 214 551 1037 

Malá Lehota 197 531 1052 

Veľká Lehota 111 509 1229 

spolu 522 1591 3318 

Zdroj: Interné materiály – Obecné úrady: Jedľové Kostoľany, Malá Lehota, Veľká Lehota  
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Tab. 3: Počet štálov  podľa počtu obyvateľov v roku 2001 (The  number of 

the units dispersed settlement in relation to the number inhabitants) 
počet obyvateľov < 10 10-30 

obec 
poč. 

štálov 
% 

poč. 

obyv. 
% 

poč. 

štálov 
% 

poč. 

obyv. 
% 

Jedľové Kostoľany 10 17,93 32 19,63 2 15,38 31 19,02 

Malá Lehota 1 6,25 3 0,46 7 43,75 156 23,85 

Veľká Lehota 0 0 0 0 1 50,00 10 14,71 

spolu 11 35,48 35 3,95 10 32,26 197 22,26 

počet obyvateľov 30-50 50-75 

obec 
poč. 

štálov 
% 

poč. 

obyv. 
% 

poč. 

štálov 
% 

poč. 

obyv. 
% 

Jedľové Kostoľany 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malá Lehota 3 18,75 113 17,28 3 18,75 200 30,58 

Veľká Lehota 0 0 0 0 1 50,00 58 85,29 

spolu 3 9,68 113 12,77 4 12,9 258 29,15 

počet obyvateľov 75-100 spolu 

obec 
poč. 

štálov 
% 

poč. 

obyv. 
% 

poč. 

štálov 
% 

poč. 

obyv. 
% 

Jedľové Kostoľany 1 7,69 100 61,35 13 100 163 100 

Malá Lehota 2 12,5 182 27,83 16 100 654 100 

Veľká Lehota 0 0 0 0 2 100 68 100 

spolu 3 9,68 282 31,87 31 100 885 100 

 

Zdroj: Interné materiály – Obecné úrady: Jedľové Kostoľany, Malá Lehota, Veľká Lehota  

 

Záver 
Zmeny horskej krajiny s rozptýleným osídlením môţeme 

pozorovať ako v krajinnej tak aj v sociálnej štruktúre. Rozptýlené osídlenie 

v skúmanej oblasti ostalo zhruba v pôvodnej forme a podobe, avšak uţ 

neplní svoju primárnu funkciu - bývanie. Do popredia sa dostáva hlavne 

chalupárstvo, ktoré by v skúmaných obciach mohlo byť impulzom pre ďalší 

rozvoj.  

 

Prezentovaný výskum bol realizovaný za podpory VEGA, grant č. 2/2092/22 
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DISPERSED SETTLEMENTS OF THE NOVOBANSKÝ REGION 

AND HIS INFLUENCE ON DEVELOPMENT OF THE REGION 

 

Summary 

 Changes of the mountain landscape with dispersed settlements can 

be observed both in landscape and social structure as well. The dispersed 

settlement of the studied area has persist roughly in its original form. 

However its primary function – housing was changed for recreation.  
 

Tab 1: The structure house fund and inhabitants in 1991 

Tab. 2: The structure house fund and inhabitants in 2001 

Tab. 3: The  number of the units dispersed settlement in relation to the 

number inhabitants 
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VÝVOJ MIERY NEZAMESTNANOSTI VYBRANÝCH OKRESOV 

SEVEROVÝCHODNÉHO SLOVENSKA 

V OBDOBÍ ROKOV 1991-2000 

 

Martin Rosič 

 

Abstract 

Unemployment is a social-economic phenomenon connected with 

the existence of labour market. It is an effect and at the same time 

manifestation unbalance on labour market. Unemployment introduces grave 

economic problem, and it is at the same time too sociable indicator, because 
unemployment is connected with such social phenomenons, as are defiance. 

Unfavourable mental and physical condition, high divorce rate, 

delinquency. Above other science brunches this phenomenon is studied by 

geography (especially from its three-dimensional extension). 

Submit article analyses development of rate of unemployment in 

six regions of northeast Slovakia in period year of 1991-2000. At the same 

time it tries to point to consistent and different evolutionary trends of here 

of effect in individual regions in compare with Prešov outside and Slovak 

Republic.  

 

Keywords: rate of unemployment, unemployed, region, Prešov region 
 

Úvod 

Nezamestnanosť je váţnym spoločensko-ekonomickým javom. 

Patrí medzi zloţité problémy, s ktorými sa boria aj ekonomiky krajín 

strednej a východnej Európy. Tie prešli a naďalej prechádzajú rýchlymi 

ekonomickými zmenami s dopadom na zamestnanosť obyvateľstva i 

sociálnu oblasť. Nárast nezamestnanosti je tak znakom porušenia rovnováhy 

a oslabenia funkcií trhu práce. 

V Slovenskej republike sa začala prejavovať nezamestnanosť aţ po 

roku 1989, kedy celá spoločnosť nastúpila cestu transformácie. 

Nezamestnanosť je teda relatívne novým javom, ktorý sa však práve 

v súčasnej dobe stal skutočným fenoménom. Aj napriek tomu, ţe 
nezamestnanosť je pomerne novým fenoménom, nemoţno ju podceňovať. 

Negatívne ovplyvňuje celú ekonomiku ako aj ţivot jednotlivca, pričom 

často navodzuje vznik rôznych konfliktných situácií. 

Tento článok charakterizuje vývoj miery nezamestnanosti 

vybraných okresov severovýchodného Slovenska. Konkrétne sa jedná o 
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okresy Humenné, Snina, Medzilaborce, Svidník, Stropkov a Bardejov. 

Cieľom je poukázať na súhlasné a rozdielne vývojové trendy tohto javu 

v jednotlivých skúmaných okresoch v porovnaní s Prešovským krajom 

a Slovenskou republikou, pričom analýza prebieha v dvoch rovinách. Prvou 

rovinou je obdobie rokov 1991–1996. Druhú rovinu tvorí obdobie rokov 

1997-2000 v nástupných okresoch (podľa nového územnosprávneho 

členenia).  

 

Vývoj miery nezamestnanosti vybraných okresoch severovýchodného 

Slovenska v období rokov 1991-1996 

V procese transformácie slovenskej ekonomiky je po roku 1990 
zaznamenaný prudký nárast nezamestnanosti. Na základe analýzy celkovej 

nezamestnanosti ako aj miery nezamestnanosti si môţeme vytvoriť 

predstavu o vývoji nezamestnanosti v sledovaných okresoch, a zároveň 

môţeme tento vývoj porovnať s vývojom v Slovenskej republike a 

v Prešovskom kraji, kde všetky sledované okresy patria. 

Priebeh vývoja nezamestnanosti v okresoch Humenné, Bardejov a 

Svidník bol do roku 1996 v kaţdom z nich špecifický. Ku koncu roka 1991 

mal okres Humenné 8,68%-nú nezamestnanosť, zatiaľ čo zvyšné dva okresy 

sa pohybovali v hodnotách miery nezamestnanosti tesne pod 19%-nou 

hranicou (Bardejov 18,94%, Svidník 18,65%). Okres Humenné teda 

dosahoval hodnotu pod celoslovenským priemerom (11,82%), kým 
Bardejov a Svidník ho svojimi mierami značne prevyšovali. 

Na vývoj nezamestnanosti, v negatívnom zmysle, pôsobila aj 

nedostatočná legislatíva. Výsledkom bolo masové uvoľňovanie pracovných 

síl zo strany zamestnávateľov, ako i dobrovoľný odchod pracovných síl zo 

zamestnania a ich následná registrácia na úradoch práce ako 

nezamestnaných. V rámci Slovenska došlo v priebehu roku 1992 k obratu 

vo vývoji nezamestnanosti. K 1.1.1992 došlo k novelizácii Zákona o 

zamestnanosti 1/1991 Zb., čo znamenalo predovšetkým legislatívno-

administratívny reštrikčný zlom v stave uchádzačov o zamestnanie a 

v miere nezamestnanosti. Tieto kroky sa prejavili v zníţení počtu 

evidovaných uchádzačov o zamestnanie a nárastom počtu vyradených 

uchádzačov z evidencie úradov práce, v dôsledku skrátenia obdobia 
poskytovania príspevkov v nezamestnanosti a sprísnenia evidencie 

nezamestnaných. Tento, na pohľad priaznivý vývoj, mal negatívny dopad na 

formovanie sa skrytej nezamestnanosti, t.j. prichádza k formovaniu ţivelne 

liberalizovaného trhu práce. 
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K 31.12.1992 klesla miera nezamestnanosti v súlade s celkovým 

trendom na Slovensku len v okrese Bardejov (15,72%). Okresy Humenné a 

Svidník zaznamenali aj napriek legislatívnym opatreniam nárast miery 

nezamestnanosti, pričom okres Humenné sa s mierou 10,52% dostal tesne 

nad celoslovenský priemer (10,38%), okres Svidník prekročil 20%-nú 

hranicu (20,92%). 

Rok 1993 sa niesol v znamení postupného (pomerne značného) 

nárastu nezamestnanosti, sčasti aj dôsledkom prijatia legislatívnych opatrení 

v oblasti odvodov do fondov nemocenského, zdravotného a dôchodkového 

poistenia, ktoré „motivujú“ nezamestnaných udrţať sa v evidencii úradov 

práce, čo postupne spôsobuje enormné narastanie dlhodobej 
nezamestnanosti. Vo všetkých sledovaných okresoch v tomto roku miera 

nezamestnanosti stúpala (výrazne) v zhode s trendom v Slovenskej 

republike. Okres Humenné (miera nezamestnanosti 14,77%) sa pohyboval 

tesne nad hranicou celoslovenského priemeru (14,44%), zvyšné dva okresy 

mali výrazne vyššiu mieru nezamestnanosti (Bardejov 30,79%, Svidník 

29,07%). 

Rok 1994 znamenal mierny nárast miery nezamestnanosti v okrese 

Humenné (15,28%), naopak nezamestnanosť klesla vo zvyšných dvoch 

okresoch – Bardejov 19,73%, Svidník 28,81%. Celoslovenský priemer sa 

v tomto období udrţiaval pribliţne na úrovni z roku 1993. 

Na zniţovanie nezamestnanosti v roku 1995 pôsobilo značné 
investovanie finančných prostriedkov na podporu vytvárania a udrţania 

pracovných miest, najmä rozvinutie projektu verejnoprospešných prác od 

júla roku 1995. Ďalším poklesom nezamestnanosti sa prejavili i legislatívne 

opatrenia schválené Zákonom NR Slovenská republika č.197/1995 Zb.z.. 

Týmto zákonom sa zmenil a doplnil zákon o zamestnanosti, a to znamenalo 

najmä sprísnenie dôvodov na vyradenie nezamestnaných z evidencie úradov 

práce a predĺţenie výkonu verejnoprospešných prác z deväť na dvanásť 

mesiacov. Cieľom bolo vyuţívať tento nástroj aktívnej politiky trhu práce 

vo väčšom rozsahu, najmä na sprostredkovanie dočasného zamestnania 

dlhodobo nezamestnaných a umoţniť im riešiť sociálnu situáciu príjmom 

získaným z pracovnej činnosti, aj keď dočasného charakteru. 

Nezamestnanosť klesla vo všetkých sledovaných okresoch v zhode 
s trendom SR (13,11%) – okres Humenné dosiahol mieru nezamestnanosti 

13,29%, Bardejov 18,22% a Svidník 24,21%. 

V roku 1996 nezamestnanosť v SR ďalej mierne klesala (12,84%), 

avšak tento vývoj súhlasil len s vývojom v okrese Bardejov. V okresoch 

Humenné a Svidník nezamestnanosť stúpala. Všetky tri okresy dosahovali, 
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vzhľadom k priemeru v SR, nadpriemernú úroveň nezamestnanosti 

(Humenné 15,54%, Bardejov 17,77%, Svidník 24,29%). 

 

Vývoj miery nezamestnanosti vybraných okresoch severovýchodného 

Slovenska v období rokov 1997-2000 

Od roku 1997 sa nezamestnanosť a ďalšie ukazovatele s ňou 

spojené začali sledovať v okresoch podľa nového územnosprávneho 

členenia SR, platného od 1.8.1996. Pôvodne sledované územie, zahŕňajúce 

okresy Humenné, Svidník a Bardejov, sa rozdelilo na šesť okresov. Okresy 

Humenné, Snina a Medzilaborce vznikli rozdelením okresu Humenné, 

okresy Stropkov a Svidník zase rozdelením okresu Svidník. Z okresu 
Bardejov sa územný obvod Giraltovce presunul do okresu Svidník. Táto 

zmena zvýraznila diferenciáciu nových regiónov (okresov) z hľadiska 

nezamestnanosti. 

V roku 1997 sa začína uplatňovať Zákon NR SR č.387/1996 Zb.z. 

o zamestnanosti, ktorým sa pri riešení úloh zniţovania nezamestnanosti 

právo občanov na vhodné zamestnanie rieši formami zodpovedajúcimi 

medzinárodným štandardom, pričom sa zvýšená starostlivosť o pracovné 

uplatnenie venuje predovšetkým tým rizikovým skupinám osôb, ktoré sú 

najviac ohrozené chudobou (skupiny mladistvých, ktorí nepokračujú 

v ďalšej príprave na povolanie, absolventi stredných a vysokých škôl, 

občania starších ako 50 rokov, občania vedení v evidencii nezamestnaných 
viac ako jeden rok, občania so zmenenou pracovnou schopnosťou). 

Rok 1997 sa niesol v znamení ďalšieho mierneho nárastu miery 

nezamestnanosti. Iba v okrese Stropkov sa nezamestnanosť od začiatku do 

konca roka mierne zníţila. Nezamestnanosť v okresoch sa pohybovala 

v intervale 15,49% - 21,17%. Najniţšia nezamestnanosť bola v okrese 

Humenné (15,49%), najvyššia v okrese Svidník (21,17%). Všetky okresy sa 

uţ pomerne vysoko pohybovali nad priemernou úrovňou miery 

nezamestnanosti v SR, ktorá činila 13,37%. Okresy Bardejov, Svidník a 

Stropkov presahovali nezamestnanosťou aj priemer Prešovského kraja, 

ktorý dosahoval hodnotu miery nezamestnanosti 18,86%. Okresy Humenné, 

Medzilaborce a Snina boli pod krajským priemerom. Miera 

nezamestnanosti sa v rámci celoslovenského vývoja ďalej zvyšovala aj 
v roku 1998. Maximum dosiahla v okrese Stropkov – 27,46%, minimum 

v okrese Humenné – 19,68%. Priemernú nezamestnanosť Prešovského kraja 

uţ prevýšili všetky okresy, iba v okrese Humenné bola zaznamenaná niţšia 

miera nezamestnanosti v marci a decembri daného roku. 
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V znamení rapídneho nárastu nezamestnanosti sa niesol celý rok 

1999. Okresy Bardejov a Stropkov prekonali 30%-nú hranicu miery 

nezamestnanosti – Bardejov 30,54%, Stropkov 32,51%. Najniţšiu 

nezamestnanosť mal okres Medzilaborce, s mierou 24,01%. Najvyšší 

medziročný nárast nezamestnanosti zaznamenali okresy Humenné a 

Stropkov. Všetky okresy presahovali priemernú mieru nezamestnanosti 

v SR a iba okresy Snina a Medzilaborce mali mieru niţšiu ako je priemer 

Prešovského kraja. 

Aţ rok 2000 znamenal pokles nezamestnanosti na Slovensku i 

v okresoch Prešovského kraja. Vplyv na tento trend malo predovšetkým 

opätovné zavedenie verejnoprospešných prác financovaných úradmi práce. 
V prvých dvoch štvrťrokoch si nezamestnanosť udrţiavala pribliţne 

rovnakú úroveň, v treťom štvrťroku zaznamenala výrazný pokles. Posledný 

štvrťrok znamenal opätovný nárast nezamestnanosti, ale na úroveň niţšiu 

neţ v prvom polroku 2000. Ku koncu roka mal najvyššiu hodnotu miery 

nezamestnanosti okres Stropkov (25,28%), najniţšiu okres Medzilaborce 

(20,66%). Len okresy Medzilaborce a Snina nedosahovali priemer 

Prešovského kraja, ktorý mal hodnotu 23,18%. Všetky ostatné okresy ho 

prekračovali.  

 

Záver 

K sprievodným javom prebiehajúceho transformačného 
procesu našej ekonomiky patrí nepochybne nezamestnanosť, ktorá sa 

formuje od roku 1989. Počas celého obdobia rokov 1991 – 2000 mal vývoj 

krivky miery nezamestnanosti u všetkých sledovaných okresov relatívne 

podobný priebeh ako u krivky SR, len hodnoty v okresoch boli rapídne 

vyššie (v priemere o 5 aţ 10%). Aj táto skutočnosť dokazuje, ţe celá 

skúmaná oblasť patrí k oblastiam s najvyššou mierou nezamestnanosti v SR. 

Na túto skutočnosť má vplyv viacero činiteľov, napríklad periférna 

poloha územia, historický aspekt (v minulosti málo rozvinuté územie), úzka 

a nevhodná štruktúra priemyslu, priemysel jednotlivých okresov postavený 

na jednom kľúčovom podniku, ktorý má vo väčšine skúmaných okresov 

ekonomické problémy (prepúšťanie), pomalá reštrukturalizácia priemyslu, 

pokles v stavebníctve, rozpad poľnohospodárskych druţstiev a podobne. 
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DEVELOPMENT OF RATE OF UNEMPLOYMENT 

IN SELECTED DISTRICTS OF NORTH-EAST SLOVAKIA 

IN PERIOD YEAR 1991-2000 

 

Summary 

Unemployment, positively, belong to epiphenomenon of 

transformational process in Slovak economy, which is forming from year 

1989. During the whole of period of years 1991 – 2000 the development of 

rate of unemployment in all studded districts and Slovakia was relatively 

conformable, but values of rate of unemployment in districts was far higher 

(about 5 – 10 percents). This fact is showing, that the all the studded region 

belong to regions with the higher rate of unemployment in Slovakia. 

The influence on this situation have more factors, for example 
peripheral position of region, historical aspect (in past it was a little 

developed region), narrow specialisation of structure of industry, industry of 

individual districts is built only at one pivotally factory, which has in 

majority of districts economic problems (decrease of number of employees), 
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sluggish restructuring of industry, decline in building industry, decline of 

agricultural cooperatives and such like. 

 

Map 1 – Rate of unemployment in districts of Slovakia in year 2000 

Graph 1 – Development of rate of unemployment in selected districts of 

north-east Slovakia in comparison with Prešov region and Slovakia in years 

1997-2000 
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Graf č.1 - Vývoj miery nezamestnanosti vo vybraných okresoch severovýchodného 

Slovenska v porovnaní s Prešovským krajom a SR v rokoch 1997 - 2000
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VNÍMÁNÍ HRANICE V NEJVÝCHODNĚJŠÍ ČÁSTI ČESKA 

 

Tadeusz Siwek 

 

Abstract 
Geopolitical position of the easternmost part of contemporary 

Czech is quite new. This area was formerly in the middle of the long 

Czechoslovak-Polish border, which was not so easy to cross in spite of 

close political co-operation and official friendship, both states during 

communistic era. After 1989 this border area has stopped to be „world’s 

end“. 

 

Keywords: frontier, perception, Czech-Polish, Czech-Slovak, year 1989 

 

Úvod 
Do roku 1989 byla problematika příhraničí v českých zemích 

posuzována zejména z vnitrostátního hlediska, přičemţ nejpalčivějším 

problémem bylo dosídlení a hospodářské vyuţití bývalých Sudet, kde se po 

válce vyměnilo prakticky veškeré obyvatelstvo. Po roce 1989 se objevily 

nové perspektivy, hranice přestala být „koncem světa“ a v české i slovenské 

geografii se to projevilo zvýšeným zájmem o území podél hranic i za nimi. 

Mezi českými geografy byly výzkumům příhraničí v 90. letech věnovány 

zejména výzkumné úkoly dotované Grantovou agenturou ČR, jejichţ 

koordinátorem je Milan Jeřábek. Jedním ze zajímavých aspektů výzkumů 

příhraničí je zkoumání percepce hranice a její proměny v posledním 

desetiletí. Vnímání česko-rakouského a česko-slovenského pohraničí se 

věnovali Vaishar, Hroudová (1997) a Vaishar (2000), na česko-saské 

hranici se toto otázkou zabývali Jeřábek, Kučera, Müller, Přikryl (2000). 
Percepce příhraničních oblastí v nejvýchodnější části České republiky – 

v oblasti Ostravska – byla dosud opomíjena a tento příspěvek si klade za cíl 

otevřít některé otázky vnímání hranice v tomto regionu. 

Nejvýchodnější část území Česka prodělala s rozdělením 

Československa významnou geopolitickou změnu. Zatímco před tím se 

nacházela asi v polovině hraniční čáry Československa s Polskem, nyní 

tvoří nejvýchodnější výspu státu a hraničí se dvěmi zahraničními zeměmi. 

Na severovýchodě stejně jako v minulosti s Polskem, ale na jihovýchodě 

nově i se Slovenskem. Vnímání hranice místním obyvatelstvem se 

v důsledku převratných změn poslední dekády 20. století dost výrazně 
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změnilo. Při posuzování těchto změn je nutno brát zvlášť polský a zvlášť 

slovenský úsek hranice. 

 

Hranice České republiky s Polskem v oblasti Ostravska 

Do roku 1989 byla tato hranice vnímána spíše jako překáţka, a to 

přes oficiální druţbu, která mezi tehdejšími našimi  zeměmi existovala. 

Bylo to způsobeno tím, ţe politický vývoj se v osmdesátých letech ubíral 

dosti odlišnými cestami, v Polsku se projevoval silný společenský pohyb a 

odpor proti totalitnímu reţimu, na jehoţ čele stál odborový svaz Solidarita, 

zatím co v Československu vládla dlouhodobě stále stejně tuhá 

normalizační atmosféra a u moci byla stejná skupina lidí, která se k ní 
dostala po roce 1968. V posledních letech existence komunistického 

systému se tehdejší československo–polská hranice stala hranicí opravdu 

těţko překročitelnou, vyměňovaly se jenom oficiální delegace, představitelé 

druţebních měst a závodů, ale individuální soukromá turistika byla velice 

omezována.  

Nutno však říci, ţe část tehdejšího obyvatelstva ostravského 

regionu vnímala tuto nepropustnost hranice i jako jakousi ochranu trhu proti 

překupníkům z Polska, kteří měli velice špatnou pověst. Tato pověst byla 

posilována tím, ţe mnozí Poláci řešili nedostatky na tehdejším polském trhu 

tím, ţe sháněli zboţí v jiných zemích. Vyuţívali k tomu svých kontaktů a 

návyků z působení v oblastech volného trhu, protoţe mnoho z nich jiţ tehdy 
mohlo pracovat i na západě. V Československu tyto návyky neexistovaly, 

lidé se na západ dostávali minimálně, trh byl přísně centralizován a řízen 

z jednoho místa a dá se říct, ţe lidé si na to během několika desetiletí 

zvykli. Proto projevy samostatnosti Poláků a pokusy o vyřešení tíţivé 

ekonomické situace vlastním přičiněním, např. obchodováním s věcmi, 

které byly nedostatkové, nenacházely u většiny lidí v Československu 

pochopení (Siwek 1999). Navíc vědomí, ţe trh je slabě zásoben,  přispívalo 

ke vzniku obav z toho, ţe polští překupníci skoupí relativně levné domácí 

zboţí. V době centrálně řízených a uměle nízkých cen v Československu 

byla nepropustnost hranice jediným nástrojem ochrany vnitřního trhu, který 

i obyčejní lidé plně akceptovali. 

Hraničních přechodů bylo v  této oblasti poměrně dost, přičemţ 
hlavními hraničními přechody, které bylo moţno překračovat na všechny 

druhy dokladů, byly pouze silniční přechody v Bohumíně a v Českém 

Těšíně a ţelezniční v Petrovicích u Karviné. Kromě toho zde byla celá řada 

hraničních přechodů menších na tzv. propustky. Byly to doklady niţšího 

řádu, neţ je cestovní pas, které umoţňovaly lidem ţijícím trvale 
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v hraničním pásmu, navštěvovat příbuzné a známé  na druhé straně hranice. 

Tato forma překračování hranic byla však po vyhlášení v Polsku 

vyjímečného stavu a potlačení Solidarity v roce 1981 zrušena a tyto 

kontakty byly znemoţněny. V provozu zůstaly pouze tři výše uvedené 

hraniční přechody, které fungovaly pro mezinárodní cestovní ruch.  

Moţnost překračování hranice s Polskem se uvolnila aţ po pádu 

komunismu, a to dokonce ne hned, ale teprve v roce 1993. Od té doby je 

provoz na česko-polské hranici obdobný, jako ve většině civilizovaných 

sousedních zemí. Byla obnovena většina bývalých malých hraničních 

přechodů, které dnes fungují jako hraniční přechody pro občany Polska a 

České republiky. Funguje taky opět jakási forma malého cestovního ruchu, 
která umoţňuje lidem, kteří ţijí v hraniční zóně do 15 km, překračovat 

hranici pouze na občanské průkazy. Celkové formality překračování hranice 

jsou velmi zjednodušené, odpadly dřívější celní a devizová prohlášení a 

povinná výměna peněz.  

Uvolnění způsobilo obrovský nárůst příhraničních kontaktů, 

zejména obchodních. Dnes se jezdí za nákupy do sousední země pro zboţí, 

které je zrovna v dané zemi draţší nebo nedostatkové. Tak např. do Polska 

se tradičně přenáší alkohol, který tam stojí podstatně víc neţ v České 

republice a vyvinula se z toho dokonce jakási forma hospodářské aktivity, 

kdy celé organizované skupiny přenášejí po jednom určité povolené 

mnoţství piva nebo tvrdého alkoholu. Říká se jim mravenci, protoţe krouţí 
neustále mezi dvěma těšínskými mosty. V Polsku se nakupuje zejména 

konfekce, proutěné zboţí a do roku 1999 i benzín, který tam byl naopak 

levnější. V poslední době se ovšem situace vyrovnala.  

Je nutno říci, ţe v současné době hranice jiţ není místním 

obyvatelstvem vnímána jako bariéra, tak jako v minulosti a spíš je vnímána 

jako příleţitost. Z nerovnosti cen těţí zejména obchodníci, z  nichţ mnozí si 

na tom zaloţili veškeré své podnikání, ale i cestovní kanceláře nebo 

restaurace. Je obecně známo, ţe sluţby cestovních kanceláří, ale i sluţby 

obecně, jsou v Polsku draţší. Proto mnohé cestovní kanceláře na české 

straně hranice jsou rády, kdyţ se k nim hlásí klienti z Polska a mnohé si na 

tom zakládají tak, ţe dokonce pořádají přímo zájezdy pro polské klienty. 

Příleţitost v blízkosti hranic vidí i jiní, např. zdravotníci. Některá 
zdravotnická zařízení na české straně, která mají málo pacientů a tudíţ i 

malé trţby od zdravotních pokladen, by ráda  přijímala klienty z Polska. 

Zatím to však nejde, protoţe formality s tím spojené jsou zatím 

nepřekonatelnou překáţkou. Jednu dobu se sice mluvilo o tzv. potratové 

turistice z Polska, kde se zpřísnil zákon o potratech, ale lze říci, ţe toto je 
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pouze okrajová záleţitost a víceméně námět pro články v novinách v období 

okurkové sezóny.  

Všeobecně je však vidět, ţe se v nejvýchodnější části České 

republiky zlepšily oficiální kontakty jak na komunální tak i na regionální a 

státní úrovni. Např. představitelé obou částí Těšína jednají dnes o mnohých 

společných záleţitostech společně a řeší společně některé problémy města, 

které do roku 1920 bylo jedním administrativním celkem. Pořádají se různé 

kulturní akce, které sbliţují obyvatelstvo obou částí města. Jsou to např. 

svátek Tří bratří a nebo divadelní festival Na hranici, které se staly jiţ 

tradičními součástmi kulturního ţivota českého i polského Těšína. Je 

zřejmé, ţe po vstoupení do Evropské unie, do které směřují jak Česká 
republika, tak Polsko, by mělo být překračování hranice ještě snadnější. Ze 

zaznamenaných hlasů některých obyvatel českého příhraničí je však vidět, 

ţe tato představa není zatím ještě plně rozšířená. Řada lidí ţije dosud 

v představě, ţe do EU vstoupí Česká republika dřív a tím pádem jim dobře 

známá hranice bude opět hranicí dvou světů a bude opět bariérou. Takové 

názory byly nejednou zaznamenány při pozorování hraničních přechodů. 

Přesto všechno je hranice s Polskem vnímána 

obyvateli nejvýchodnější části České republiky jako stále se zmenšující 

bariéra. Hranice ztrácí charakter bariéry jak v souvislosti s odbouráváním 

překáţek, které tam navršil ještě totalitní reţim, tak i v souvislosti se 

směřováním do Evropské unie.  
 

Hranice se Slovenskem v oblasti Ostravska 

Hranice se Slovenskem v Beskydech jiţně od Ostravska existuje 

teprve deset let. Hraniční formality jsou zde novinkou, ale nutno říci, ţe 

jsou ještě jednodušší neţ v případě hranic z Polskem. Na občanský průkaz 

mohou tuto novou hranici překračovat občané České i  Slovenské republiky 

ať ţijí kdekoliv, tzn. neplatí zde to omezení pásma do 15 km od hranice. 

Slovensko stále není zejména staršími lidmi vnímáno jako cizina. Mezi 

místními lidmi na obou stranách hranice existují rozsáhlé osobní i rodinné 

kontakty. Mnozí obyvatelé Ostravska i Beskyd si pamatují dobu, kdy 

Československo existovalo jako jeden stát a ţádná hranice tady nebyla. 

Dodnes jich mnoho jezdí na Slovensko na dovolenou aniţ by měli pocit, ţe 
jedou do zahraničí. Přesto hranice je realitou a lidé začínají vnímat určité 

rozdíly existující na jejích obou stranách.  

V poslední době se ukazuje, ţe je některé zboţí na Slovensku 

levnější a vyskytují se uţ  i cesty za nákupy na Slovensko. I kdyţ dosud 

tomu bylo převáţně naopak, ţe občané Slovenska jezdili do příhraničních 
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měst České republiky nakupovat zboţí, které bylo levnější nebo které se na 

Slovensku nevyskytovalo. Například super a hypermarkety se začaly 

budovat v České republice v několikaletém předstihu ve srovnání se 

Slovenskem a tak mnoho Slováků jezdilo za nákupy do těchto obchodů aţ 

ze Slovenska. Zřejmě vzhledem k všeobecnému přesvědčení o větší 

výkonnosti českého hospodářství a také menšímu počtu slovenského 

obyvatelstva se u obyvatel ţijících na české straně nové hranice dosud 

neobjevil strach ze slovenské konkurence.  

Pokud jde o vnímání změny hranice v souvislosti s procesem 

integrace do Evropské unie, častěji se v českém pohraničí vyskytuje názor, 

ţe do unie vstoupíme společně. I kdyţ i zde se vyskytují hlasy, ţe do EU 
vstoupí jako první Česká republika. V tom případě by se hranice dvou světů 

ocitla na místě dřívější vnitrostátní hranice a to by byl skok dosti výrazný. 

To si mnoho lidí neumí představit, a to i těch, kteří si s jistou dávkou 

škodolibosti přejí, aby bylo Slovensko za opuštění československé federace 

„potrestáno“. 

 

Závěr 

Hranice se Slovenskem je obyvatelstvem nejvýchodnější části 

Česka vnímána oproti hranici s Polskem jako bariéra, která sice pomalu, ale 

soustavně roste. Její překračování se začíná spojovat se stále většími 

potíţemi a společný vstup do Evropské unie je většinou obyvatel vnímán 
jako něco, co můţe tento nepříznivý jev zvrátit. 
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PERCEPTION OF THE FRONTIER IN THE EASTERNMOST 

PART OF CZECHIA 

 

Summary 

The frontier lost its barrier character, but dividing of 

Czechoslovakia has caused a neighbourhood of a new state – Slovakia. 
1. Perception of Czech-Polish border 

Obstacles for crossing Czech-Polish frontier was perceived as 

unpleasant but very often useful tool for preserving home market against 

Polish „smugglers“. Possibility to go across the frontier without any 

obstacles has emerged not immediately after fall of communism but at the 

year 1993. The „shopping“ tourism is flourishing now but nobody is afraid 

of it. Also contacts between local authorities have improved at the last 

decade. Changing of folklore ensembles and organising together culture 

events like Three Brothers Festival in Czech and Polish part of Teschen are 

quite normal. 

2. Perception of Czech-Slovak border 
People had to use that former administrative frontier inside of 

Czechoslovakia has changed to the international frontier now. It is more and 

more difficult barrier from 1993 but shopping tourism exists also here. The 

interpersonal contacts are more often here as at the Czech-Polish border.  

Conclusions: the barrier character of Czech-Polish frontier 

diminishes, the barrier character of Czech-Slovak frontier grows, but both 

are expected to be friendlier for borderland inhabitants after joining all three 

states to the European Union. 
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TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ SPOLOČNOSTI  
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KRASOVÁ KRAJINA A PROBLÉMY JEJ TRANSFORMÁCIE 

 

Zdenko Hochmuth 

 

Abstract 

The karst landscape is considered to be especially sensible of 

anthropological activities. Pre-historic human caused relatively small 

damage to karst areas. An increasing nature protection as well as economic 

recession in Slovakia causes the closing down of smaller limestone quarries 

but on the hand an increasing work activity in big quarries. Deforested karst 

landscape is gradually being first artificially, later naturally afforested.  
 

Keywords: karst landscape, landscape diversity, deforestration 

 

Úvod 

Existuje subjektívny, podvedomý pohľad na to ako vyzerá kras, 

krasová krajina. Krasová krajina často obsahuje nezvyklé, priam bizarné 

tvary reliéfu – depresie, skalné útvary, kaňony, vchody do podzemia. 

Upútava najmä vtedy, keď sú tieto tvary obnaţené, bez vegetačnej či aspoň 

lesnej pokrývky. Tento dojem v nás ostáva, pokiaľ v krase nevidíme 

markantné zásahy (zárezy ciest, kameňolomy) a máme tendenciu povaţovať 

ho za prirodzený a hodný ochrany. Kras, krasový reliéf, krasová krajina 
bývajú povaţované za zvláštne krajinné fenomény, obzvlášť citlivé na 

antropogénne aktivity. 

Premenu krajiny v dlhšom časovom horizonte si často 

neuvedomujeme, povaţujeme jej charakter za viac – menej nemenný, 

výraznejšie zmeny, najmä krajinno – estetického charakteru si 

uvedomujeme napr. pri pohľade na staršie fotografie alebo pri opakovanej 

návšteve po dlhšom časovom odstupe. Spravidla sme prekvapení, ani tak 

nie markantnými zásahmi, ako zmenou krajinného charakteru zmenou 

hospodárenia a vďaka tomu napríklad krovinatou vegetáciou na mieste 

bývalej lúčnej krajiny. V predkladanom príspevku by som chcel nadviazať 

na príspevky podobného ladenia (Hochmuth Z.1995, 2001). 

 

Existuje krasová krajina? 

Mohli by sme uvaţovať, či  sa charakter krajiny v krase aţ tak 

odlišuje od ostatných typov krajiny, ţe je ju treba zvlášť pomenovať. Veď 

krasový reliéf je povaţovaný iba za modifikáciu štruktúrneho resp. 

fluviálneho reliéfu. Autor príspevku je však názoru, ţe sa  krasová krajina 
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od ostatných typov krajiny odlišuje zásadne. Najmä tým, ţe podzemné 

odvodňovanie je typické a tvary vzniklé rozpúšťaním horniny sa podstatne 

odlišujú od tvarou ktoré vznikli inými procesmi. 

O krasovom reliéfe vieme, ţe patrí medzi najlepšie známe, 

dokumentované a vedecky prebádané územia, s mnoţstvom literárnych 

údajov, najmä v oblasti speleológie. S definíciou krasovej krajiny uţ môţu 

vzniknúť problémy. Mohli by sme uvaţovať o typických pôdach (rendziny) 

a vegetácii. Ak si odmyslíme problematiku čisto speleologickú, týkajúcu sa 

podzemného krasu, nie je v krasovej krajine z hľadiska vegetácie – pokiaľ 

nie je pozmenená, aţ tak veľa odlišností oproti iným typom krajiny.  

Z pohľadu estetiky krajiny je asi najcharakteristickejšie, ţe krasová 
krajina býva silne rozčlenená a teda zblízka i zďaleka poskytuje zaujímavý 

obraz odlišný od iných typov krajiny. Vyplýva to z toho, ţe krasové územia 

sú typické drobnými i väčšími tvarmi reliéfu, vystupujúcimi v detailoch  

spod pôdnej a niekedy i vegetačnej pokrývky (škrapy, skalné steny, kaňony, 

vchody do podzemia). Práve extrémna rozčlenenosť a často aj sklonitosť je 

dôvodom, ţe krasová krajina sa nehodí na viaceré druhy hospodárskej 

aktivity (orba), skôr na extenzívne vyuţívanie (pasenie). 

Takéto vyuţívanie, pokiaľ trvalo dlhšiu dobu, krasovú krajinu silne 

poznačilo zmenou pôdnej pokrývky i vegetácie takmer aţ do nezvratných 

zásahov a prírodné odlišnosti zvýraznilo. „Pseudo“ prírodný charakter 

pasienkovej, často mozaikovo usporiadanej a esteticky hodnotnej mnohí 
povaţujú za výslednicu prírodných procesov.  

Práve pre tieto vlastnosti a odlišnosť od iných typov krajiny, sú 

krasové územia prevaţne chránené, resp, tvoria súčasť veľkoplošných 

chránených území. Zákonná ochrana krasových javov, najmä jaskýň patrí 

na Slovensku  k najprísnejším na svete.  

Málokto si ale uvedomuje, ţe striktná ochrana, teda úplné 

zamedzenie hospodárskej aktivity môţe spôsobiť práve zánik spomínanej 

mozaikovitosti, zníţenie jej estetickej hodnoty a dokonca aj ovplyvniť 

niektoré krasové procesy a javy. 

 

Vývoj transformácie krasovej krajiny v dôsledku ľudských aktivít 

Je známe, ţe snáď najviac paleontologických a archeologických 
artefaktov nachádzame v krasových územiach, ktoré akoby pravekého 

človeka priťahovali (kresby v jaskyniach a pod.) To, ţe v krase nachádzame 

pozostatky materiálnej kultúry i antropologické nálezy častejšie ako inde, 

súvisí s tým, ţe: 
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a. sú tam lepšie podmienky pre zachovanie vzhľadom na nemennosť 

klímy 

b. samotný chemizmus karbonátov praje zachovaniu kostí 

c. sú preskúmané lepšie, ako iné miesta, pretoţe samotný fakt napr. 

existencie jaskyne nielenţe priťahoval človeka v minulosti, ale 

priťahuje ho aj dnes. 

Praveký človek pred vznikom poľnohospodárstva však okrem 

„mikrozásahov“ (- olamovanie výzdoby, ťaţba plastických sintrov, kladenie 

ohňov, maľby, zmeny reliéfu dna, nanosenie predmetov) markantné zmeny 

v krajine nezanechal. 

Čo sa týka prvých poľnohospodárov, asi lepšie bude hovoriť o 
pastieroch, pretoţe podmienky na rastlinnú výrobu (orba) sú v krase 

problematické a práve charakter reliéfu umoţňoval asi najlepšie vyuţívať 

túto krajinu na pasenie. Na juţnom Slovensku uţ ľud bukovohorskej kultúry 

(3-5000 r.p.n.l) mal dobré znalosti o  povrchovej topografii Slovenského 

krasu (podľa nálezov artefaktov v aj dnes ťaţko nájditeľných jaskyniach - 

Ardovskej, Majkovej, Bezodnej ľadnice a svedčí to snáď o tom, ţe planiny 

boli zrejme odlesnené a existovalo na nich pastierstvo. Je moţné, ţe krasové 

formy hrali aj útočiskovú úlohu. V. Loţek (1972) a novšie Cílek V. (2000) 

v Slovenskom krase štúdiom profilov vchodovými sériami, určili do 3-5 

tis.p.n.l. nástup xerotermných spoločenstiev, charakterizujúcich otvorenú, 

odlesnenú krajinu.  
Odlesňovanie a zásahy v krasovej krajine vo vyšších pohoriach 

stredného a severného Slovenska zrejme v tomto období boli iba epizodické 

a zasahovali dná kotlín a výbeţky pohorí. Vyuţívanie aj horskej krajiny sa 

zintenzívnilo aţ v poslednej fáze dosídlovania nášho územia v období tzv. 

Valašskej kolonizácie a rozvojom pasienkárstva aţ do konca 19. storočia. 

Rozsah lesnej krajiny bol vtedy podstatne niţší ako dnes, dosahoval podľa 

niektorých odhadov menej ako  30% celkovej plochy Slovenska. Vyuţívali 

sa aj veľmi strmé bralnaté svahy na strednom a severnom Slovensku – 

príklady z Prosieckej a Demänovskej doliny, kde je na snímkach zo 

začiatku 20. storočia vidieť holú, nezalesnenú krajinu. Tieţ z katastrálnych 

máp, napr. územia krasu Braniska vidíme, ţe tam, kde je dnes les napr. 

v blízkosti jaskyne Zlá diera, boli koncom 19. storočia polia. Doposiaľ nie 
je dostatočne zhodnotená táto etapa, hoci poskytuje značné mnoţstvo 

písomných i mapových materiálov (T. Krieger 1841,  O. Potemkin, 1863.) 
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Odlesňovanie krasových území a jeho vplyv na krasové procesy 

Odlesnenie má najvýraznejší vplyv na pôdny pokryv. Najmä na 

svahoch došlo uţ dávno k hlbokému odnosu  pôdy. Dnes škrapové polia sa 

nám zdajú byť pre kras typické, avšak uţ po pár rokoch opustenia 

pôvodného vyuţívania krajiny (pasenie) sa ukazuje, ţe miznú v krovinatej 

vegetácii. Príklad chráneného územia „Kečovských škrapov“ nedávno 

upútal pozornosť. Ochrana prírody tu spôsobuje zánik škrapov ako 

viditeľného fenoménu, je to však iba prinavrátenie krajiny do kvázi – 

pôvodného rovnováţneho stravu, kde škrapy netvorili súčasť scenérie 

otvorenej krajiny - pôvodne vôbec na povrchu neboli, vznikli pod pôdnou 

pokrývkou a na povrch sa dostali po odlesnení a následnom stenčení pôdnej 
pokrývky. Ešte lepšie príklady odnosu pôdnej pokrývky v relatívne 

nedávnom období sú v jaskyniach. Príkladom môţe byť Moldavská jaskyňa. 

Hlinité sedimenty v profiloch sú na spodku červené (signalizujú odlesnenie 

planín), neskôr sivé (odlesňovanie Slovenského rudohoria). Dajú sa 

mineralogicky, avšak aj paleontologicky či archeologicky datovať (Cílek 

V.,2000). 

Odlesnenie sa prejavilo v podzemí aj zmenami hydrológie a klímy. 

Zopakujem tu príklad Silickej ľadnice, spomínaný v príspevku z r.2001.  

a. V pôvodne nezaľadnenej jaskyni sídlil ľud „bukovohorskej 

kultúry“.  

b. Po odlesnení došlo k rozsiahlej erózii pôdy a jej splachu do 
podzemia. Tu sedimenty vytvorili akýsi „regulačný ventil“ na 

podzemnom toku - v zime jaskyňa nasáva studený vzduch, v lete 

so stúpnutím vody sa ventil uzatvára a studený vzduch v jaskyni 

pretrváva  a konzervuje ľadové útvary. 

c. od začiatku organizovanej ochrany prírody a zániku pasenia 

nastáva v okolí jaskyne postupný návrat k pôvodnej krajine. Odnos 

pôdy sa zastavil, oţivili sa erózne procesy „ventil“ prestáva 

fungovať a jaskyňa sa vracia k pôvodnému stavu, ľad v jaskyni 

zaniká. 

Vysoké pohoria nad hornou hranicou lesa boli síce vyuţívané na 

pasenie oddávna (hole), avšak iba oviec, čo sa neprejavovalo tak značnou 

devastáciou ináč stabilných trávnych porastov. Takto sa vysokohorský kras 
javí paradoxne ako „najstabilnejší“. 

 

Problematika intenzity a reverzibility 

Antropogénne zásahy do krajiny majú rôznu intenzitu a rozsah. 

Poznáme zmeny na úrovni „mikrozásahov“ (napríklad zmeny v interiéri 
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jaskýň charakteristické dlhým návratom k rovnováţnemu stavu).  Stredne 

veľké zásahy môţeme sledovať pri zriadení menších lomov. Na úrovni  

„makro-“ či „mega-“ zásahov môţeme mať na mysli zriadenie veľkolomov.  

Pokiaľ ide o zásahy do reliéfu, tieto sú typické dlhým ak nie nemoţným  

návratom do „kvázi pôvodného“ stavu. 

Zatiaľ čo drobné lomy postupne pohlcuje vegetácia, veľkolomy 

ostávajú ako trvalejšie formy reliéfu. Z tohto hľadiska sa napríklad zmena 

krajinnej štruktúry súvisiaca s hospodárením na pôde (les, pasienok, orná 

pôda) nepovaţuje za aţ tak zásadnú, pretoţe je tu moţný pomerne rýchly 

(na vodorovných častiach reliéfu) návrat do kvázi - pôvodného stavu. Aţ 

priemyselné veľkolomy likvidujú krasovú krajinu dokonale. Príkladom je 
na území Slov. krasu ťaţba v lomoch Gombasek a Včeláre. Slovenský kras 

ako národný park sa takto stáva výsmechom a bizarnou ukáţkou 

pokrytectva na najvyššej úrovni.  

 

Problémy ochrany krasovej krajiny 

Ochranu krasových foriem, najmä podzemných, si uvedomovali 

príslušné orgány uţ od vzniku prvej ČSR, vývoj legislatívy bol zloţitý a 

dnes sa orientuje na formu zákazov a výnimiek. Popri samozrejmosti 

chrániť  ťaţko sa regenerujúce podzemné formy, dochádza k postupnému 

vyhlasovaniu rôzneho stupňa ochrany na rôzne „prírodné výtvory“ – skaly, 

kaňony , i na väčšie územia (SPR). Môţeme mať isté výhrady k rozsahu 
a charakteru tzv. „totálnej ochrany“ teda úplnému zákazu hospodárskej 

aktivity. Najmä obmedzenie vyuţívania lúčnej krajiny  vedie k jej postupnej 

premene na krovinaté porasty a v dlhodobom horizonte obnovovanie lesa so 

všetkými jeho funkciami. Z hľadiska ochrany môţe byť tento jav 

povaţovaný za pozitívny, avšak dôjde a dochádza k istému ochudobneniu. 

Mení sa esteticky cenný mozaikovitý charakter krajiny. Krajina prestáva 

byť „otvorenou“ a práve to, čo sme povaţovali pre kras typické – belejúce 

sa skalky a škrapy, zmiznú v monotónnom lesnom poraste. Do značnej 

miery uţ tento proces prebieha v súčasnosti a je relatívne iba malá nádej na 

jeho zastavenie.  Môţe viesť k paradoxným stavom, ţe práve to čo 

chránime a povaţujeme za vzácne, sa nám vplyvom ochrany vytráca.  

 

Záver 

Krasová krajina najmä v období extrémneho vyuţívania krajiny na 

obţivu bola intenzívne zmenená po stránke vegetačnej, novšia, priemyselná 

aktivita ju poznačila hlbokými antropogénnymi zásahmi do reliéfu. Sme 

svedkami postupného prinavracania oboch typov krajín v slovenských 



Geografické informácie 7 Nitra 2002 

 

 177 

podmienkach prírode.  Moţnosti a problémy revitalizácie totálne 

devastovaných plôch, resp. plôch, kde devastácia ešte prebieha, sú 

diametrálne odlišné od problematiky transformácie vegetácie 

k spoločenstvám blízkym prírodným a tieţ od zásahov, na ktoré je súčasná 

ochrana prírody najviac zameraná, teda na potláčanie turizmu. 
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THE KARST LANDSCAPE AND PROBLEMS ITS 

TRANFORMATION 

 

Summary 
In the beginnings of culture creation (paleolithic and mezolithic 

age) pre-historic human caused relatively small damage to karst areas The 

influence of his activities is found mostly in caves. The most significant 

karst was done by deforestration by first shepherds and peasants which took 

place in southern Slovakia in the period of 3000-5000 BC. Other parts of 
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Slovakia (Carpathian Moutain regions) were deforested mostly during the 

Middle Ages. Deforested areas were mostly used as pastures, only some od 

them as an arable soil. Deforestration caused an increasment of erosive 

worn effect of weatherings and their accumulation underground affecting 

cave interiors. 

The most serious karst system destruction at the present is caused 

limestone digging. An increasing nature protection as well as economic 

recession in Slovakia causes the closing down of smaller limestone quarries 

but on the hand an increasing work activity in big quarries. Deforested karst 

landscape is gradually being first artificially, later naturally afforested. The 

landscape diversity is decreasing and its former function is renewing. 
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KAŽDODENNÉ AKTIVITY ČLOVEKA Z HĽADISKA KVALITY 

A UDRŽATEĽNOSTI ŽIVOTA 

 

Vladimír Ira 

 

Abstract 

The paper presents an approach based on the time-geographical 

framework that enables to study an individual´s everyday activities. The 

activities are regarded as part of meaningful contexts in different socio-

cultural a biophysical environments. The time-geographical approach 

focuses on individuals and investigates how they assess performed activities 
from the quality of life and sustainability perspectives.  

 

Keywords: everyday life, human activities, quality of life, sustainable 

living, time-geography 

 

Úvod 

Geografické štúdium kaţdodenného ţivota vyţaduje špecifické 

prístupy a nástroje. Kaţdodenný ţivot človeka sa nám javí ako niečo 

triviálne, obyčajné. Výskumy rôznych vedných disciplín ukazujú opak. 

Kaţdodenný ţivot je komplexný proces ovplyvňujúci napr. spoločenský 

rozvoj, priestorovú organizáciu spoločnosti, kvalitu a udrţateľnosť ţivota. 
Preto sú zaujímavé vzťahy medzi ľudskými činnosťami a prostredím, 

v ktorom sa odohrávajú.  

Časovo-geografický prístup sa sústreďuje na jednotlivcov. 

Umoţňuje objasniť ako jednotlivci pouţívajú svoje znalosti, skúsenosti, 

predstavy, objekty a rôzne nástroje. Skúma ako sú začlenení do sociálnych 

vzťahov a ako vykonávajú činnosti v prírodnom  i človekom vytvorenom 

prostredí. Všetky aktivity uskutočňované jednotlivcami vytvárajú na 

mikroúrovni ich kaţdodenný ţivot. Moţné príleţitosti, ktoré majú 

jednotlivci, aby uskutočňovali svoje plánované činnosti,  sú  limitované 

určitými obmedzeniami vyplývajúcimi z predchádzajúcich rozhodnutí, 

spoločenských povinností, organizačných štruktúr v ktorých sú začlenené,  

miest výskytu a dostupnosti zdrojov a vzdialenosti v reálnom priestore 
(Ellegĺrd, 1999a). Cieľom príspevku je  predstaviť a diskutovať časovo-

geografický prístup k tomuto komplexnému problému predovšetkým z 

hľadiska kvality a udrţateľnosti ţivota a načrtnúť metodický postup pre 

ďalší výskum. 
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Každodenné činnosti človeka v čase a priestore 

Niektoré aktivity, podstatné pre kaţdodenný ţivot všetkých 

ľudských jedincov, sú podmienené našou biologickou podstatou. Činnosti 

tohto typu sú fyziologicky nevyhnutné pre preţitie. Objavujú sa  v priebehu 

dňa a sú premiešané spoločne  iným typom činností. Základná štruktúra 

kaţdodenných činností človeka je  ovplyvňovaná  časovo-priestorovými 

lokáciami a organizáciou fyziologicky nevyhnutných aktivít, ktoré sa 

zväčša uskutočňujú bez hlbšej reflexie. Napriek tomu spôsob ich 

uskutočňovania, ktorý môţe mať rôzny charakter, je  dôleţitý z hľadiska 

kvality a udrţateľnosti ţivota. 
Okrem  fyziologických aktivít, jednotlivci vykonávajú činnosti, 

ktoré chcú vykonávať a sú plánované v priebehu dňa. Niekedy jednotlivci 

vykonávajú činnosti, ktoré  neuprednostňujú, príp. nikdy nezamýšľali 

vykonávať. Dokonca niekedy sú (do)nútení ich vykonávať z určitých 

dôvodov. Kaţdá z týchto činností ovplyvňuje kvalitu a spôsob ţivota 

jednotlivca i jeho okolia z hľadiska princípov udrţateľnosti. Zvaţovanie 

zámerov, plánov, ale aj úvahy o uprednostňovaní či neuprednostňovaní 

určitého typu činností, ako aj vynútenosť určitých činností umoţňujú hlbšiu 

reflexiu vplyvu jednotlivých činností.  Niektoré kaţdodenné aktivity sa 

pravidelne opakujú (napr. fyziologicky potrebné činnosti, zamestnanie, 

domáce práce), zatiaľ čo iné sa objavujú v priebehu ţivota len niekoľkokrát 
alebo len raz. Najmä tie, ktoré sa veľmi často opakujú si zasluhujú hlbšiu 

reflexiu. 

Všetky druhy aktivít vytvárajú  spoločne dôleţité kontexty 

v kaţdodennom ţivote jednotlivca. Veľa otázok spojených s vyţívaním času 

a priestoru (alebo časopriestoru) sa dotýkajú kontextuálnych problémov. 

Naviac aktivity jednotlivcov sú veľakrát spojené s významnými sociálnymi 

procesmi a zmenami. I táto spojitosť umoţňuje hlbšiu reflexiu 

kaţdodenných činností. Existujú štyri kontexty s ktorými je moţne pracovať 

v rámci časovo-geografického metodologického rámca (Ellegård 1999b, Ira 

2001a):  

1. Projektový kontext je definovaný prostredníctvom činností, 

ktoré sa uskutočňujú za účelom dosiahnuť krátkodobý či dlhodobý cieľ 
jedným alebo viacerými jednotlivcami. Pozostáva z viacerých rôznych 

činností, ktoré sa navzájom kombinujú a vzťahujú sa k spoločnému cieľu. 

Činnosti v rámci projektového kontextu nemusia nutne nasledovať jedna po 

druhej, spojito bez prerušenia ako súčasť reťazca. Často sa stáva, ţe 
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jednotlivé aktivity prislúchajúce jednému projektovému kontextu sú 

prerušované aktivitami prislúchajúcimi inému kontextu. 

2. Kaţdodenný kontext sa vzťahuje  ku špecifickým cieľom. Je 

definovaný ako kombinácia alebo zmes činností prislúchajúcich rôznym 

projektovým kontextom. Činnosti odohrávajúce sa v rámci kaţdodenného 

kontextu vytvárajú súvislý tok činností, postupnosť činností v  priebehu 

danej časovej periódy (napr. 24 hodín). Kaţdodenný kontext sa nevyhnutne 

nemusí skladať zo zjavných činností. V pozadí existuje určitá štruktúra 

kaţdodenného kontextu daná rytmom fyziologicky podmienených činností 

jednotlivca (napr. spánok, jedlo, atď.) a obmedzeniami (tlakmi) sociálneho 

rozvrhu času určeného druhými ľuďmi (napr. pracovný čas, nákupný čas). 
3. Sociálny kontext vytvára obraz o tom, ako sa ľudia stretávajú v 

kaţdodennom ţivote  a vykonávajú činnosti takým spôsobom, aby 

uspokojovali svoje individuálne potreby. Niektoré činnosti  vykonávané 

jednotlivcami za účelom preţitia musia byť realizované kaţdým 

jednotlivcom, zatiaľ čo iné činnosti môţu byť delegované iným. Niektoré 

činnosti sú prednostne vykonávané s niekým iným. Sociálny kontext zahŕňa 

všetkých jednotlivcov, ktorých činnosti sú nejakým spôsobom popreplietané 

s jeho aktivitou.  

4. Geografický kontext poukazuje na to, ţe všetky činnosti sa 

uskutočňujú niekde (v konkrétnom priestore) či uţ spoločne s niekým, alebo 

izolovanie. Niekedy sa dokonca nevyhnutne odohrávajú spoločne s určitými 
nástrojmi a materiálmi. V rámci geografie času je moţné  opísať a 

analyzovať vzťahy medzi činnosťou, miestom a pohybom jednotlivcov. Na 

úrovni jednotlivca sa objavuje vzorec rytmu. Poukazuje na centrálnu úlohu 

bývania, miesta práce a v kratšom období na úlohu miesta, kde ţijú príbuzní 

a priatelia a kde sú lokalizované obchody a základné sluţby. 

Uvedené štyri kontexty sú vyuţiteľné pri analýze stratégie 

rozdelenia kaţdodenných činností medzi jednotlivcami v rámci určitého 

spoločenstva (rodiny, pracovného kolektívu a pod.). Časovo-priestorový 

prístup ponúka nástroj na systematický výskum aktivít, a to nielen ich 

vlastnej existencie, ale aj ich usporiadania v projektoch, ich postupnosti, ich 

trvania a ich sociálneho, behaviorálneho a geografického zarámovania. 

 

Hodnotenie každodenných činností z hľadiska kvality a udržateľnosti 

života 

V štúdiách o kvalite ţivote nájdeme snahy merať objektívne 

aspekty ţivota (ako napr. vzdelanie, zdravie, očakávaná dĺţka ţivota, 

dostupnosť potravy a pod.)  ako aj  aspekty subjektívne (napr. pocity, 
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postoje).  Subjektívne vnímanie kvality ţivota znamená spokojnosť alebo 

nejaký príbuzný stav, ako napríklad pocit dobrého ţivota, spokojnosť so 

ţivotom, šťastie, pocity lásky, sebarealizácie v medziľudských vzťahoch, 

pocit hodnoty ţivota (Centrum 2002).  Podľa iných názorov  (Nussbaum 

a Sen, 1993 in Centrum 2002:75) pri výskume kvality ţivota nejde o to, aké 

komodity alebo zdroje majú ľudia k dispozícii, pretoţe majú rôzne potreby 

a rovnaké zdroje môţu pouţiť odlišným spôsobom. Podobne pri meraní 

kvality ţivota nejde o to, aké uspokojenie z týchto komodít ľudia dosiahnu, 

pretoţe toto uspokojenie je často vecou osobných preferencií a vkusu. Pre 

kvalitu ţivota ľudí  sú rozhodujúce veci a záleţitosti, ktorým sa človek 

venuje a ktoré ovplyvňujú jeho ţivot, a kombinácie moţností, s ktorých si 
človek môţe voliť pri naplňovaní svojho ţivota. 

Koncepcia udrţateľného ţivota, príp. ţitia sa explicitne týka 

všetkých stránok ţivota jednotlivca a spoločnosti, to znamená ţitia a nielen 

niektorých aspektov rozvoja spoločnosti (Ira 2001b). Sustainabilita má 

nielen fyzickú, materiálnu a ekologickú dimenziu, ale aj dimenziu sociálnu, 

kultúrnu, psychologickú a etickú (Bossel 1998:7). Rozvíjanie 

a uplatňovanie koncepcie udrţateľného ţivota je vedené snahou čo najviac 

sa priblíţiť ideálom humanizmu a ţivota v harmónii s prírodou, zaloţeným 

na úcte k ţivotu, jeho biologickej i kultúrnej rozmanitosti. Udrţateľný ţivot 

predpokladá na jednej strane čo najväčšiu rôznorodosť prístupov 

a tolerantnosť k nim, na druhej strane sa však nevzdáva  určitých 
základných  jednotných či jednotiacich princípov akceptovateľných pre 

jednotlivé ľudské kultúry ako určitý “najniţší spoločný menovateľ” pre 

všetkých obyvateľov našej planéty. Aj keď degradácia prostredia ohrozuje 

samotné ľudské bytie, cieľom človeka by malo byť viac  ako len samotné 

fyzické preţitie. Malo by to byť ţitie zaloţené na harmonickom a triezvom 

uspokojovaní všetkých potrieb a na rozvoji ľudských zdrojov, ktoré nebude 

na úkor zachovania a obnovy prírodných zdrojov (Hanušin et al., 2000: 

136-137). 

Určité pokusy pri štúdiu udrţateľnosti ţivota z hľadiska času boli 

urobené zo strany ekonómov zameraných na ekonomiku domácností, ktorí 

sa pokúšali postihnúť ekologickú dimenziu kaţdodenného ţivota na základe 

štúdia „ekosystému domácnosti“, presnejšie na základe štúdia vzťahov 
medzi prírodným  prostredím a organizovaním ţivota v domácnosti. Tento 

tzv. ekologický prístup k domácnostiam (household ecological approach) 

predstavoval nástroj ku štúdiu organizácie kaţdodenného ţivota so 

zameraním na organizovanie stravovania, bývania, rodinného ţivota, 

systému hodnôt a predstáv (Shanahan a Ekström 1999). 
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Uskutočňovanie činností človekom si vyţaduje rôzne prírodné 

i sociálno-ekonomické zdroje, ľudské výtvory čas a priestor. Ak chýbajú 

zdroje, ak dochádza k ich nevhodnému alebo neadekvátnemu vyuţívaniu, 

môţe to spôsobovať rôzne problémy (napr. frustráciu, konflikty). Časovo-

geografický prístup môţe slúţiť ako  základňa pre štúdium komplexného 

súboru činností v kaţdodennom ţivote spoločnosti či uţ na úrovni 

jednotlivca, alebo domácností. Umoţňuje pouţiť metódu, ktorá sa mení 

medzi rôznymi úrovňami,  to znamená, ţe umoţňuje prechádzať medzi 

úrovňou  jednotlivca a skupín bez toho, ţe by sa stratila dôleţitá informácia 

(Hägerstrand 1974 in Ellegĺrd 1999b).  

Základom našej aplikácie časovo-geografickej metódy pri štúdiu 
kvality a udrţateľnosti ţivota je záznam javov z kaţdodenného ţivota v 

reálnom svete. Vychádza sa z individuálnych záznamov v diároch 

(denníkoch). Záznamy obsahujú údaje o charaktere (druhu) vykonávanej 

činnosti, o čase kedy činnosť začína, o miestach kde sa činnosť odohráva, o 

tom s kým je spoločne vykonávaná a poznámky hodnotiace jednotlivé 

činnosti z hľadiska súladu/nesúladu s princípmi udrţateľného spôsobu 

ţivota, resp. jeho kvality. Záznamy môţu evokovať určité otázky spojené 

napr. so spôsobom zápisu, podrobnosťou údajov, atď. Úvahy o časovo-

priestorových aspektoch kvality a udrţateľnosti ţivota nás viedli ku 

koncipovaniu výskumu, ktorý sa uskutočnil na vzorke viac ako tri sto 

obyvateľov z rôzneho geografického prostredia. Analýza výsledkov umoţní 
presne identifikovať najrôznejšie typy činností človeka v čase a priestore a 

zároveň umoţní priradiť prislúchajúce subjektívne hodnotenie 

vykonávaných činností z hľadiska princípov udrţateľného spôsobu ţivota. 

Princípy udrţateľného spôsobu ţivota predstavujú univerzálne a dlhodobo 

platné zásady, ktorými by sa mali riadiť činnosti človeka, ak majú 

napomáhať smerovaniu k udrţateľnej budúcnosti ľudskej spoločnosti. 

Medzi základné princípy udrţateľného ţivota moţno zaradiť tie, ktoré 

umoţňujú rešpektovať a zabezpečovať spoločenstvo ţivota, zlepšovať 

kvalitu ľudského ţivota, chrániť vitalitu a diverzitu krajiny, minimalizovať 

čerpanie neobnoviteľných zdrojov, zmeniť osobné prístupy a správanie 

(najmä spotrebiteľské), vytvárať rámec pre integrovaný rozvoj a ochranu 

prostredia. Medzi princípy je moţné zaradiť aj napr. ekologický princíp, 
princíp kultúrnej a spoločenskej integrity, nenásilia, emancipácie, solidarity 

a prijateľných chýb (Hanušin et al., 2000: 106-107). 

Ako príklad môţe slúţiť záznam činností počas jedného 

pracovného dňa z denníka dvadsaťjedenročnej študentky z Bratislavy. Ľavá 

časť grafu (obr. č. 1) zobrazuje kaţdodenný kontext (činnosti vytvárajú 



Geografické informácie 7 Nitra 2002 

 

 184 

súvislý tok činností, postupnosť činností v priebehu sledovanej časovej 

periódy – 24 hodín), stredná časť umoţňuje opísať a analyzovať vzťahy 

medzi činnosťou, miestom a pohybom jednotlivcov (geografický kontext) 

a pravá časť grafu charakterizuje subjektívne hodnotenie jednotlivých 

činností z hľadiska súladu či nesúladu s princípmi udrţateľného spôsobu 

ţivota. Vzhľadom na skutočnosť, ţe individuálne záznamy umoţňujú 

zovšeobecňovanie zdola nahor, predpokladajú sa aj analýzy subjektívnych 

hodnotení podľa typu prostredia, v ktorom respondenti ţijú a podľa skupín 

diferencovaných na základe sociálnych, vekových a ďalších hľadísk. 

 

Záver 
Časovo-geografický rámec pre štúdium činností kaţdodenného 

ţivota je prostriedkom umoţňujúcim objasniť niektoré fenomény a vzťahy v 

kaţdodennom ţivote. Časovo-geografický prístup smeruje ku komplexnej 

schéme kontextov, v ktorých činnosti jednotlivcov sú vzájomne prepojené 

a previazané a významne ovplyvňujú spôsob ţivota človeka. Zasluhujú si i 

hlbšiu reflexiu z hľadiska  kvality a udrţateľnosti ţivota. Naznačená metóda 

umoţňuje tak hlbší pohľad na kaţdodenné aktivity, ako aj na ich 

subjektívne hodnotenie vo vzťahu ku konkrétnemu času a priestoru.  

 

 

Príspevok je jedným z výstupov dosiahnutých riešením vedeckého projektu 
č. 2/7052/20 na Geografickom ústave SAV za podpory grantovej agentúry 

VEGA. 
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HUMAN ACTIVITIES OF EVERYDAY LIFE FROM THE 

PERSPECTIVE OF QUALITY AND SUSTAINABILITY OF LIFE 

 

Summary 

The ability to connect various fields of research reflecting various 

scientific perspectives of people’s everyday activities and their life 

experience belong to the  important tasks of social sciences at the beginning 
of the 21st century. The time-geographical approach focuses on individuals. 

It investigates how they are involved in social relations and perform 

activities in real-world environment. Interrelated activities of all kinds make 

up important contexts in an individual's everyday life.  There are four 

contexts that are dealt within the time-geographic methodological 

framework. The project context is defined as the activity performed in order 

to achieve certain short-term or long-term goals of one or more individuals. 

Everyday context reveals the activities sequence of an individual during a 

certain time period. The social context includes all individuals whose 

activities are interwoven with those of other persons. All activities are 

performed in geographical context which indicates that each activity takes 

place not only time, but also space.  
The concept of quality of life denotes the qualitative parameters of 

human life, way of life, lifestyle, and living conditions of society. Apart 

from the material conditions of the environment the people live in, quality 

of life represents something more than purely material needs which can be 

satisfied by means of some goods and services. Quality of life also involves 
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post-material values. While quality of life represents one of the central ideas 

of the sustainable development concept on the one hand, on the other hand, 

the sustainable nature of society’s development is a prerequisite of the 

improvement of quality of life.   

The purpose of this paper is to present a method which may 

investigate human activities of everyday life that have an impact on quality 

of life and sustainable/unsustainable way of living. A key point of the time-

geographical approach is the spatio-temporal record of rich complexity of 

everyday life. The individuals (respondents) are asked to keep an open 

diary. The individual diary writers are expected to respond to questions 

related to the time when an activity starts, to the character of the activity 
performed, to the place where it is performed, and to the persons (or other 

entities) with whom it is performed. In addition, they are expected to define 

what they experienced when performing the  activity – how they assess the 

activity from the quality of life and sustainability point of view. 

The approach presented in this study is an example of how the 

complexity of everyday life may be treated within time-geographical, 

sustainability and life quality concepts. 

 

Obr. 1 Činnosti v čase a priestore hodnotené z hľadiska udrţateľnosti ţivota 

a, b, c, d, e, f, g, h - miesta vykonávaných činností 

552, 565, 566, 630 – spôsob premiestnenia  
P – pozitívne hodnotenie činností z hľadiska udrţateľnosti ţivota 

N - negatívne hodnotenie činností z hľadiska udrţateľnosti ţivota 

 

Fig 1 Activities in time and space assessed from the sustainability 

perspective 

a, b, c, d, e, f, g, h, … x  – localities of performed activities 

552, 565, 566, 630 – mode of movement 

P – positive assessment from the sustainability perspective  

N - negative assessment from the sustainability perspective  
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DOPRAVA – RIZIKOVÝ SEKTOR TRVALO UDRŽATEĽNÉHO 

ROZVOJA 

 

Jozef Lopušný 

 

Abstract 
 Current sharp rise in road transport is in contradiction to the 

principles of sustainability and quality of an environment. Road transport 

has negative effects upon environment and human health, because it affects 

the changes of climate, causes air, water and soil pollution and also 

damages eco-system by its acidifying qualities and by generating of waste. 
It is supposed has by the year of 2020 the number of kilometres driven by 

cars will have been risen in the states of OECD by 40 % and by 86 % world 

– wide.  

 

Key words: transportation, sustainability, environment, transport policy 

 

Úvod 

Doprava vytvára distribučný systém, ktorý sprostredkováva 

prepravu tovarov z miest ich vzniku do miest spotreby. V jednoduchej 

podobe sa znázorňuje schémou: výrobca – sklad – spotrebiteľ. Bez činnosti 

dopravy nie je moţný kolobeh hospodárstva a ţivot spoločnosti. Slovensko 
sa nachádza na kriţovatke európskych obchodných ciest, ktorá ho dostáva 

do polohy významného tranzitného územia. S politicko–spoločenskými 

a následne ekonomickými zmenami v bývalom východnom bloku sa 

rozhodujúcim spôsobom zmenili i podmienky prepravného trhu. Otvorenie 

hraníc smerom na západ prinieslo rýchle zintenzívnenie obchodných 

vzťahov. Vznikajú početní súkromní prepravcovia, ktorí vytvorili prevahu 

ponuky nad dopytom. Zvyšuje sa intenzita prepravy na cestách. Cestná sieť 

nie je pripravená na vysoký nárast, zvyšuje sa počet dopravných zápch 

a vznikajú škody na ţivotnom prostredí. V doterajšom rozvoji dopravných 

systémov je preferované budovanie základnej diaľničnej siete s jej 

napojením na hlavné európske koridory. Rozvoj ostatných druhov dopravy 

zaostáva, pričom veľmi váţna je situácia v ţelezničnej a leteckej doprave. 
Rozvoj ţelezničnej dopravy je dôleţitý aj vzhľadom k trvalo udrţateľnému 

rozvoju pre svoje environmentálne vlastnosti (elektrifikácia), vysokú 

bezpečnosť a plošnú nenáročnosť. 
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Dopad dopravy na životné prostredie 
Cestnú sieť SR v roku 2000 vytváralo 17 737 km komunikácií, 

z toho na diaľnice pripadalo 296 km. Ţelezničné trate mali dĺţku 3 665 km 

pričom elektrifikovaných bolo 1 535 km. Vodnej doprave slúţil slovenský 

úsek Dunaja v dĺţke 172 km (Klinda, J., Lieskovská, Z. a kol. 2001). 

Z hľadiska vplyvu na ţivotné prostredie má najtvrdší dopad rozvoj cestnej 

a leteckej dopravy. Nakoľko letecká doprava v SR stagnuje, budeme 

v našom príspevku venovať hlavnú pozornosť dopadu cestnej dopravy na 

ţivotné prostredie. 

Na slovenských cestách sa v roku 1999 pohybovalo spolu 1 610 

162 vozidiel, pričom na osobné autá pripadalo 1 246 959 áut. Priemerný vek 
automobilov v SR sa odhaduje na 13 rokov. Menší podiel majú generačne 

nové automobily s ekologickými parametrami, ktoré sú vybavené 

trojcestným riadeným katalyzátorom. 

 

Znečisťovania ovzdušia a klimatická zmena 

Doprava a najmä cestná doprava sa významnou mierou podieľa na 

klimatických zmenách a na znečisťovaní ovzdušia na lokálnej, regionálnej 

a globálnej úrovni. Znečisťovanie ovzdušia polutantami súvisí so spotrebou 

fosílnych palív. K hlavným znečisťujúcim látkam emitovaných dopravou 

patria oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), oxidy dusíka (NOx), tuhé 

znečisťujúce látky (TZL), olovo (Pb) a prchavé organické látky (VOC). 
Na lokálnej úrovni cestná doprava dominuje v znečisťovaní 

mestských regiónov v dôsledku koncentrácie cestnej premávky a vytváraniu 

dopravných zápch. Cestná doprava tak prispieva k degradácii mestského 

ţivotného prostredia. Oxidy dusíka a jemné častice emitované automobilmi 

s naftovým pohonom vyvolávajú najväčšie obavy z hľadiska dopadu na 

zdravie človeka. 

V roku 1997 sa cestná doprava v štátoch OECD podieľala na 

celkových emisiách CO 89 % emisiách  NOx  52 %, emisiách VOC 44 %. 

Slovensko sa stalo členom OECD v roku 2000. 

V SR bol v roku 1999 podiel dopravy na celkových emisiách CO 

43,5 %, emisiách NOx 36,5 % a emisiách VOC 36,5 %. Emisie týchto látok 

z dopravy sa prijatím prísnych emisných štandardov zniţujú ako v SR tak aj 
v štátoch OECD a tento trend bude pokračovať. V roku 2020 sa 

predpokladá ich pokles o 15 – 55 %. Pouţívanie bezolovnatého benzínu sa 

prejavilo výrazným zníţením olova v ţivotnom prostredí. 

Rast počtu automobilov a prejazdených km sa prejaví vo vyššej 

spotrebe fosílnych palív a v náraste emisií skleníkových plynov. V štátoch 
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OECD sa predpokladá, ţe emisie CO2 z automobilov vzrastú do roku 2020 

o 44 % v porovnaní s rokom 1995 (OECD, 2001). Takýto vývoj moţno 

očakávať aj v SR. Pre predpokladaný nárast emisií CO2 hovorí aj absencia 

razantných dopravných politík zameraných na zvyšovanie efektivity 

vyuţívania pohonných hmôt. 

 

Využívanie pôdy 

Rozvoj dopravnej infraštruktúry znamená jednak záber určitej 

plochy územia pre výstavbu ciest, diaľnic a nadväzujúcich zariadení, ale 

taktieţ spôsobuje fragmentáciu celej krajiny a prírodných celkov ako sú 

lesy. Z hľadiska ochrany prírody a biodiverzity je táto fragmentácia rovnako 
závaţná ako vlastná strata plôch. 

Dopravná infraštruktúra má vysoké nároky na záber pozemkov 

najmä v mestských regiónoch (25 – 30 %) a necelých 10 % na vidieku 

(OECD, 2001). Aţ 93 % celkovej rozlohy územia vyuţívaného pre dopravu 

v Európskej únii zaberá cestná sieť. Na ţeleznice pripadá 4 % rozlohy a na 

leteckú dopravu 1 % rozlohy. Ţelezničná doprava má najmenšie nároky na 

územie na dopravnú jednotku, ktorá je 3,5 krát menšia ako pri cestnej 

doprave. 

Predpokladaný nárast dopravných aktivít do roku 2020 spôsobí 

ďalší záber územia pre dopravnú infraštruktúru (cestná sieť, parkoviská, 

benzínové čerpadlá, ţeleznice, letiská, prístavy). Proces neustáleho 
ukrajovania ţivej prírody v prospech neţivej prírody bude naďalej 

pokračovať. 

 

Odpad 

Výroba, vyuţívanie a údrţba dopravných prostriedkov a dopravnej 

infraštruktúry je spojená s generovaním pevného a nebezpečného odpadu. 

Sektor dopravy a spojov SR vyprodukoval  v roku 2000 160 062 ton 

odpadov, z toho bolo 51 152 ton zvláštnych a 23 938 ton nebezpečných 

odpadov. Na výrobu jedného automobilu sa vyprodukuje 15 ton pevných 

odpadov, pričom nie je započítaná pouţitá a znečistená voda (Weizsäcker, 

U. E., Lovins, B. A., Lovinsová, M. L., 1996). Automobilový priemysel 

USA spracováva pribliţne 70 % olova, 60 % gumy, materiálov na koberce, 
40 % platiny, 40 % strojov, 34 % ţeleza, 20 % hliníka, zinku, skla 

a polovodičov, 14 % ocele a 10 % medi, spotrebovaných v celom 

hospodárstve štátu. V NSR sú tieto percentá ešte vyššie. Situácia na 

Slovensku je podstatne zloţitejšia, pretoţe mnoho materiálu pre výrobu 

automobilov musíme dováţať. Táto lavínová spotreba materiálu pri výrobe 
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áut je trvalo neudrţateľná. Preto poţiadavky na recyklovateľnosť 

a likvidáciu všetkých súčastí automobilov v štátoch OECD v záujme úspory 

energie, materiálov a vzácnych zdrojov sú plne opodstatnené. 

 

Hluk 

Hluk z dopravy, najmä cestnej a leteckej predstavuje hlavnú 

akustickú záťaţ pre obyvateľstvo miest. Hluk o intenzite nad 65 dB váţne 

ovplyvňuje zdravie, pretoţe prispieva k vysokému krvnému tlaku a ku 

kardiovaskulárnym chorobám. Na Slovensku je hlukom z dopravy 

v obytnom prostredí obťaţovaných 36 % obyvateľov. Podobná situácia je 

i v štátoch OECD. Nízkohlučné technológie pre automobily a cestné 
povrchy spolu s opatreniami pre ochranu proti hluku môţu intenzitu hluku 

signifikantne zníţiť. Napriek technologickému pokroku na obmedzovanie 

hluku pri zdrojoch a realizácii nízkohlučných technológií sú vyhliadky do 

budúcnosti skôr pesimistické. Obťaţovanie hlukom v blízkosti ciest sa 

zhorší plánovaným nárastom automobilovej premávky a nárast leteckej 

dopravy bude generovať podstatne vyššie hlukové emisie v okolí letísk 

a leteckých trás (OECD, 2001). 

 

Environmentálne a sociálne externality dopravných aktivít 

Dopravou spôsobené environmentálne a zdravotné externality 

predstavujú pre spoločnosť vysoké finančné náklady. Viaceré štúdie 
vypracované Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) potvrdzujú, ţe 

cestná doprava je najvýznamnejším zdrojom znečistenia ovzdušia a hluku, 

ktoré ohrozujú zdravie obyvateľstva. Zvýšené riziko ochorenia na rakovinu 

spôsobujú častice, ktoré sú vylučované naftovými motormi.  

Celkové náklady na ţivotné prostredie a zdravie vrátane odpadov 

na znečisťovanie ovzdušia, hluku, nehôd a klimatickej zmeny, ktoré majú 

pôvod najmä v cestnej doprave sa podľa posledných štúdií odhadujú na 

takmer 8 % HDP v európskych štátoch (OECD, 2001). V roku 1995 tieto 

hodnoty činili 530 mld. Euro, pričom znečistené ovzdušie a klimatická 

zmena participovali 48 % a dopravné nehody 21 %. Podiel cestnej dopravy 

na týchto nákladoch predstavoval 91 %. 

  

Možnosti dopravnej politiky 

V programovom vyhlásení vlády SR sa povaţovalo za nevyhnutné 

zladiť tempo výstavby diaľnic a modernizáciu ţelezničných koridorov pri 

efektívnejšom vyuţívaní reálne dostupných finančných zdrojov. 

Modernizáciu ţelezníc poníma ako ekologicky, ekonomicky a energeticky 
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prijateľnejšiu alternatívu. Významné miesto pri ochrane ţivotného 

prostredia sa prisudzovalo ďalšiemu rozvoju a rozširovaniu kombinovanej 

dopravy a modernizácii sústavy terminálov kombinovanej dopravy. Vláde 

SR sa doposiaľ nepodarilo zabezpečiť zvýšenie podielu systémov verejnej 

dopravy na preprave osôb voči individuálnej, tendencia je opačná. 

Z porovnania priamych a nepriamych nákladov (v prepočte na 

osobu – kilometre) vyplýva niekoľkonásobná výhodnosť verejnej dopravy 

voči individuálnej. V spotrebe energie sa odhaduje tento pomer na 1:10, 

v zábere plôch na 1:13 a v znečistení ţivotného prostredia na 1:25. 

Odbúravanie dotácií do verejnej dopravy spôsobilo obmedzovanie počtu 

liniek a frekvencia spojov mestskej hromadnej dopravy a prímestských 
autobusových spojov.  

Ciele ochrany zdravia a ţivotného prostredia musia byť pri 

politických rokovaniach postavené vyššie na rebríčku hodnôt ako na 

lokálnej tak aj na regionálnej a globálnej úrovni. V rámci projektu OECD 

pre dopravu trvale udrţateľnú z hľadiska ţivotného prostredia (EST) 

a Viedenských smerníc pre EST bola preskúmaná moţnosť dosahovania 

schválených cieľov ochrany ţivotného prostredia a zdravia prostredníctvom 

súboru špecifických cieľových plánov (OECD, 2001). Z projektu EST 

vyplýva, ţe plánované ciele sa môţu dosiahnuť  kombináciou opatrení, 

ktoré zabezpečia technologický rozvoj a predovšetkým ovplyvňovaním 

ponuky po doprave prostredníctvom legislatívnych, ekonomických 
a ďalších nástrojov ako aj zvýšením efektivity pomocou integrovaného 

mestského a prímestského dopravného plánovania.  

V súčasnosti sú k dispozícii technológie, ktoré môţu signifikantne 

zníţiť negatívne vplyv automobilov na ţivotné prostredie. Patrí k nim širšie 

vyuţívanie technológií alternatívnych palív, zavádzanie hybridných 

automobilov s palivovými článkami. Ďalšie zníţenie emisií môţe generovať 

zmenšovanie automobilov. Širšej aplikácii týchto opatrení v štátoch OECD 

bránia vysoké náklady ako aj skutočnosť, ţe spotrebitelia uprednostňujú 

veľké automobily. Automobilový priemysel nie je ochotný uvádzať na trh 

len malé automobily. Budúcnosť dopravy z hľadiska trvalo udrţateľného 

rozvoja je vo vývoji a vyuţívaní hybridných a elektrických automobilov 

a pouţívaní čistých palív, predovšetkým palív s nízkym obsahom síry alebo 
bez síry. 

Legislatívne nástroje majú zabezpečiť také limity, štandardy, 

obmedzenia a zákazy, ktoré budú zaloţené na jednoznačných cieľoch 

ochrany zdravia a ţivotného prostredia. Daňové úľavy pre prepravu 

(podnikateľské subjekty) a subvencie do pohonných hmôt v štátoch OECD 
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generujú zvýšenie dopravy a tým aj negatívne dopady na ţivotné prostredie. 

Odbúranie týchto subvencií sa priaznivo prejaví na zníţení znečisťovania 

ovzdušia a klimatickej zmene. 

Ďalšie moţnosti dopravnej politiky sú v určení zón so zákazom 

vjazdu áut do miest, zvýšenej kontrole dopravy, modernizácii a rozšírení 

ţelezníc a celkove hromadnej dopravy, vybudovanie terminálov pre 

kombinovanú a optimalizovanú mestskú a prímestskú dopravu a určenie 

priorít na cestách pre hromadnú dopravu, bicykle a chodcov. 

  

Záver 

Doteraz uplatňované dopravné politiky do značnej miery 
preferovali rozvoj individuálnej cestnej dopravy. Zachovanie tohto trendu 

bez obmedzujúcich bariér, znamená z hľadiska trvalo udrţateľného rozvoja 

cestu do pekla. Výzvou do budúcnosti sú koncentrovanejšie dopravné 

politiky, ktoré budú riešiť rast dopravy a integrovať opatrenia na podporu 

technologických zlepšení a riadenia dopytu po doprave. Nástroje k riešeniu 

týchto problémov sú k dispozícii, nedostatky sa prejavujú v ich 

implementácii. 
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TRANSPORTATION AS A RISK FACTOR IN ENVIRONMENTAL 

SUSTAINABILITY 

 

Summary 

Current sharp rise in road transport is in contradiction to the 

principles of sustainability and quality of an environment. Road transport 

has negative effects upon environment and human health, because it affects 

the changes of climate, causes air, water and soil pollution and also 

damages eco-system by its acidifying qualities and by generating of waste. 

It is supposed has by the year of 2020 the number of kilometres driven by 
cars will have been risen in the states of OECD by 40 % and by 86 % world 

– wide. 

Therefore, it si necesary to use (to accept) such transport policy 

which will raise the issue of transport growth, will integrate measures for 

technological improvements, as well as will regulate (control) the demand 

for transport. 

 

 

Doc. RNDr. Jozef Lopušný, CSc. 

Katedra ekonómie Ekonomickej fakulty UMB 

Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica 
Tel. +48 415 4761 

e-mail: lopusny@ef.umb.sk 
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PRIESTOROVÉ ROZMIESTNENIE EKOLOGICKÉHO 

POĽNOHOSPODÁRSTVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

 

Katarína Pavličková 

 

Abstract 

Agriculture manages the cultural landscape, so its activities have an 

impact on the ambient environment. The initial effects of intensification 

multiplied the initiative of related industries, which subsequently influenced 

the farmers who failed to take into consideration the ecological and 

biological character of agriculture. Entire ecological (sustainable, organic, 
bio) agriculture exist different patterns of farming practice. It also implies 

specific patterns of land-use and particular relations with the environment, 

landscape and natural values.  

 

Keywords: ecological agriculture, space, and localisation, landscape 

 

Úvod 
Poľnohospodárstvo je z historického hľadiska jednou z najstarších 

foriem organizovanej ľudskej činnosti a uţ od svojho počiatku plní funkciu 

krajinotvorného faktora. Počas historického vývoja poľnohospodárstva sa 

vystriedali rôzne postupy a technológie. Vplyvom neustáleho rozvoja 
poľnohospodárstva a najmä zavedením veľkovýrobných technológií v 20. 

storočí, sa krajina zmenila na „kultúrnu step“, ktorá je udrţiavaná stále 

rastúcimi energetickými vstupmi. Intenzívne poľnohospodárstvo sa stalo 

súčasťou ľudského ţivota a prinieslo so sebou viacero negatívnych vplyvov. 

Intenzívne poľnohospodárstvo zaťaţuje prírodné prostredie, krajinu, 

spôsobuje pokles biodiverzity, zhoršuje ekologickú stabilitu krajiny a 

autoregulačnú schopnosť ekosystému. Intenzifikácia poľnohospodárskej 

výroby spolu s inými hospodárskymi aktivitami narušili prirodzenú 

rovnováhu krajiny (Kováč a kol., 1996).  

Ekologické poľnohospodárstvo predstavuje odlišný spôsob 

pestovania rastlín  a chovu zvierat v poľnohospodárstve. Zaloţené je na 

prirodzenejšom vzťahu človeka k prírode, s preferovaním biologických 
technológií a vylučovaním chémie a technických prostriedkov. Znamená 

zámenu rastlinnej výroby pestovaním rastlín, ničenia burín ich regulovaním, 

ustajnenia hospodárskych zvierat ich pasením a výbehmi, ako aj namiesto 

pouţívania priemyselných hnojív a pesticídov aplikácia kompostov a 

výluhov rastlín. Korene ekologického poľnohospodárstva treba hľadať 
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najmä vo vzťahu človeka k prírode, pričom poznáme filozofické, psychické, 

zdravotné, sociálne, ekonomické a ochranárske príčiny vzniku. 

Z cieľov ekologického poľnohospodárstva  vyplýva najmä 

cieľavedomé šetrenie prírodných zdrojov a ochrana prírody, ktoré majú 

osobitný význam pre ďalší vývoj sveta. Cieľom nie je likvidovať alebo 

nahradiť intenzívne poľnohospodárstvo v plnom rozsahu. Týmto spôsobom 

sa nedá zabezpečiť výţiva ľudstva. Za hornú hranicu rozšírenia sa v 

jednotlivých štátoch predpokladá 4-6 % výmery poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu (do 5 % z celkovej produkcie) (Bedrna a kol., 1997). 

 

Vývoj ekologického poľnohospodárstva v SR 
V Slovenskej republike sa systém ekologického poľnohospodárstva 

uplatňuje v súlade so zásadami Medzinárodnej federácie spoločnosti pre 

ekologické poľnohospodárstvo (IFOAM) a zodpovedá poţiadavkám 

nariadenia EHS č. 209/1991 zo dňa 24.6.1991 o ekologickom 

obhospodarovaní pôdy a označovaní poľnohospodárskych výrobkov 

a potravín.  Je podporované štátom, organizované MP SR a upravené 

zákonom NR SR č. 224/1998 Z.z. o ekologickom poľnohospodárstve 

a výrobe biopotravín (ďalej zákon) ako aj výnosom MP SR č. 3259/1999-

100, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona (výnos upravuje 

pravidlá ekologickej výroby). 

Zo zákona vyplýva, ţe  ekologická poľnohospodárska výroba je 
taká výroba rastlín, v ktorej sa pouţívajú osobitné osevné postupy, zelené 

hnojenie, hnojenie organickými hnojivami, povolenými prírodnými 

anorganickými hnojivami, mechanické, fyzikálne a biologické metódy na 

ochranu rastlín, ako aj chov hospodárskych zvierat, pre ktoré sa pouţívajú 

výlučne krmivá pochádzajúce z ekologickej rastlinnej výroby a ktorým sa 

súčasne venuje osobitná veterinárna starostlivosť (zákon nedefinuje 

ekologické poľnohospodárstvo, ale ekologickú poľnohospodársku výrobu). 

Veľmi stručne sa pozrime na vývoj ekologického 

poľnohospodárstva  v SR. Do r. 1989 sa hospodárilo len intenzívne. Systém 

organického poľnohospodárstva sa začal uplatňovať od r. 1991 vďaka 

iniciatíve Ministerstva poľnohospodárstva a výţivy ľudu. Do konkurzu sa 

prihlásilo 36 podnikov. V r. 1992 boli vypracované "Pravidlá organického 
poľnohospodárstva platné na území SR“, ktoré boli v r. 1996 inovované ako 

"Pravidlá ekologického poľnohospodárstva". Oboje slúţili ako základný 

legislatívno-normatívny dokument aţ do prijatia zákona v r. 1998.  Počet 

podnikov zapojených do systému postupne narastal,  stále viac podnikov 

vyuţívalo systém poskytovaných dotácií počas prvých troch rokov 
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konverzie – prechodu podniku z intenzívneho na ekologické 

poľnohospodárstvo. Svoj vrchol mal zatiaľ tento systém v r. 2000, kedy v 

ňom bolo zapojených okolo 100 subjektov. V súčasnosti ekologicky 

hospodári asi 80 podnikov., ktoré obhospodarujú cca 2 % celej PPF v SR.  

 

Krajina ako priestor  pre rozmiestnenie ekologického 

poľnohospodárstva 

Za základný priestor  pre rozmiestnenie ekologického 

poľnohospodárstva je povaţovaná poľnohospodárska krajina. Ako územne 

vymedzená časť prírodného prostredia, ktorá nie je staticky trvalým 

útvarom, ale neustále sa dynamicky mení a pretvára podľa vývoja a stavu 
hlavných zloţiek a spôsobov vyuţívania človekom. Aj u nás zmeny v 

spoločensko-ekonomickom zriadení  výrazne ovplyvnili vývoj krajiny, 

ktorá sa postupne pretvárala a menila. 

Základná charakteristika poľnohospodárskej krajiny je závislá od 

intenzity jej vyuţívania. Krajina vyuţívaná menej intenzívne sa vyznačuje 

jemne zrnitou krajinnou matricou s rozptýlenými malými plochami polí a 

pastvín nepravidelného tvaru. Intenzívne vyuţívaná krajina (prevaţujú 

poľnohospodárske systémy "industriálneho typu") má krajinnú matricu 

tvorenú veľkými plochami polí, medzi ktorými sú roztrúsené malé plochy 

polí, na ktorých sa uskutočňuje tradičné poľnohospodárstvo, alebo sa 

vyskytujú malé plochy so zvyškami prírodnej vegetácie. Intenzívne 
vyuţívaná krajina má tendenciu na vytváranie statického krajinného vzoru, 

málo podliehajúcemu náhodným vplyvom a teda i sukcesným zmenám 

(Demo a kol., 1998).  

V súčasnosti vidíme pri sebe stojace 3 typy poľnohospodárskej 

krajiny: intenzívne vyuţívaná, ekologicky obhospodarovaná (nielen 

podniky zapojené do systému ekologického poľnohospodárstva,  ale aj tie, 

ktorých hospodárenie môţeme povaţovať za ekologické) a nevyţívaná 

poľnohospodárska pôda. Zamerajme sa na prvé 2 typy: 

Intenzívne    vyuţívaná poľnohospodárska krajina súvisí u nás so 

zdruţstevňovaním v 50. rokoch 20. storočia a prináša so sebou všetky prvky 

spojené s vytváraním  veľkoplošných honov a  postupnému nárastu 

intenzifikácie poľnohospodárstva spojené s industrializáciou, špecializáciou 
a kooperáciou, pri ktorých dochádzalo k zanedbávaniu biologickej podstaty 

poľnohospodárstva a k odcudzovaniu človeka pôde, zvieratám a prírode. 

Veľmi nepriaznivým sprievodným javom bol plošný úbytok trvalých 

trávnych porastov a rozširovanie plochy ornej pôdy. Na mnohých takýchto 

pozemkoch sa trvalo prejavuje chybné rozhodnutie silnou eróziou, 
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zamokrením a narušením pôvodného ekosystému a ekologickej stability 

krajiny (Bedrna a kol., 1997). Tento trend pretrváva dodnes, aj keď 

paradoxne spolu s postupným utlmovaním poľnohospodárskej výroby u nás 

súvisiacim s ekonomickými  trendami, je vývoj poľnohospodárskej krajiny 

z prírodného hľadiska v súčasnosti uspokojujúcejší.  

Na druhej strane ekologické poľnohospodárstvo, ktorého rozvoj 

môţeme v oveľa menšej miere sledovať aţ od 90-ych rokov 20. storočia  je 

spôsob hospodárenia na pôde, ktorého základnou filozofiou je spätosť 

človeka s prírodou. Človek je chápaný ako súčasť prírody a nemá ju násilne 

ovládať, ale snaţiť sa hospodáriť v súlade s jej prirodzeným vývojom. 

Narastá význam trvalých trávnych porastov, industrializácia a špecializácia 
sa dostáva na vedľajšiu koľaj. Súvis medzi ekologickým 

poľnohospodárstvom a krajinou môţeme nájsť najmä v oblasti 

zabezpečovania ekologickej stability územia. Ekologická stabilita krajiny 

zachovávajúca princípy ekologického poľnohospodárstva súvisí so 

(Pavličková, 1997): štruktúrou pestovaných plodín, organizáciou pôdneho 

fondu, rozmiestnením rozptýlenej zelene a diverzitou krajinných prvkov.  

   

Priestorové predpoklady poľnohospodárstva 
Priestor pre ekologické poľnohospodárstvo môţe byť 

determinovaný lokalizačnými predpokladmi poľnohospodárstva, ktoré sú 

podľa Spišiaka (2000): 
a) fyzicko - geografické - klimatické faktory ; pôdne faktory; georeliéf; 

fenológia, 

b) humánno-geografické - dosiahnutá vývojová úroveň spoločnosti; 

vlastníctvo a spôsoby vyuţívania (obrábanej) pôdy; trhy; doprava a 

poloha poľnohospodárskeho podniku; obchodná politika; veľkosť, typ 

podniku a jeho efektívnosť; práca a pracovné sily; mechanizácia a 

chemizácia; biologizácia a ekologizácia; produktivita a intenzita 

výroby.  

Zároveň môţeme priestor ohraničiť podľa stupňa intenzity 

rastlinnej a ţivočíšnej výroby na (podľa Kováč, Krajčovič a kol. 2000): 

a) intenzívna - níţinné a pahorkatinné oblasti, 

b) stredne intenzívna - pahorkatinné, vrchovinové a nízko poloţené 
kotliny, 

c) ekologicky šetrná - podhorské a horské regióny. 

Samotný priestor pre hospodárenie je dané najmä výberom 

stanovišťa, ten závisí od nasledovných princípov (upravené podľa Kováča a 

kol, 1996):  
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a) Primeraná úroveň prirodzeného produkčného potenciálu pôd. 

b) Prednostné umiestnenie do oblasti moţného poškodzovania prírodných 

zdrojov (najmä pôda, voda) poľnohospodárskou výrobou.  

c) Nevhodnosť prehnojených stanovíšť a znečistených pôd na okamţité 

zavedenie ekologických sústav hospodárenia. 

d) Rešpektovať pôdno-ekologickú dispozíciu (vhodnosť) stanovišťa pri 

jeho obhospodarovaní. 

e) Fyzické oddelenie plôch ekologického a konvenčného 

poľnohospodárstva 

Pozrime sa ako sa uplatňujú tieto 3 rôzne vymedzenia priestoru v 

súčasnom rozmiestnení subjektov zapojených do systému ekologického 
poľnohospodárstva v SR, aj keď tretí typ by bolo moţné posúdiť aţ po 

vyhodnotení kaţdého konkrétneho podniku (údaje sú k 1.1.2002): 

 

Kraj: Bratislava - 4 subjekty 

 Okres: Malacky (2), Pezinok (1), Senec (1) 

Kraj: Trnava - 4 subjekty 

 Okres: Dunajská Streda (3), Galanta (1) 

Kraj: Trenčín - 7 subjektov 

Okres: Ilava (1), Myjava (3), Nové Mesto nad Váhom (1), 

Partizánske (1), Povaţská Bystrica (1) 

Kraj: Nitra - 6 subjektov 
 Okres: Levice (2), Nitra (3), Zlaté Moravce (1) 

Kraj: Ţilina - 14 subjektov 

Okres: Čadca (6), Kysucké Nové Mesto (5), Martin (1), Turčianske 

Teplice (1), Ţilina (1)  

Kraj: Banská Bystrica - 6 subjektov 

Okres: Detva (1), Krupina (1), Rimavská Sobota (1), Veľký Krtíš (2), 

Ţiar nad Hronom (1) 

Kraj: Košice - 5 subjektov 

 Okres: Michalovce (2), Roţňava (2), Sobrance (1) 

Kraj: Prešov - 32 subjektov 

 Okres: Bardejov (8), Humenné (1), Keţmarok (1), Levoča (1), 

Medzilaborce (1), Poprad (2), Prešov (1), Sabinov (2), Snina (1), 
Stará Ľubovňa (1), Stropkov (3), Svidník (9), Vranov n. Topľou (1).    

 

Z uvedeného prehľadu vyplýva, ţe podniky v ekologickom 

poľnohospodárstve sú rozmiestnené po celom území Slovenskej republiky, 

t.z. vyuţívajú poľnohospodársku krajinu bez jej akéhokoľvek ohraničenia. 
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Podniky nachádzame bez ohľadu na fyzicko-geografické predpoklady (1. 

typ uvedeného rozdelenia priestoru), bez ohľadu na vertikálnu zonalitu (2. 

typ uvedeného rozdelenia) a bez ohľadu na primeranú úroveň prirodzeného 

produkčného potenciálu pôd (3. typ uvedeného rozdelenia). Zdá sa, ţe 

jediným kritériom, ktorý by sme mohli pouţiť je rozdielnosť v rámci 

humánno-geografických predpokladov, keď vidíme, výrazný podiel 

ekonomicky slabších  oblastí na celkovom počte podnikov:   

1. Oblasť Kysúc – v celku Západné a Stredné Beskydy 

2. Oblasť východného Slovenska (región Bardejova) – v celku Východné 

Karpaty  

3.  Oblasť východného Slovenska (región Svidníka) – v celku Poloniny.  
 

Sociálno-ekonomický predpoklad je umocnený aj obecným 

poznaním, ţe všetky tri oblasti sa vyznačujú málo vhodnými podmienkami 

pre intenzívnu rastlinnú výrobu, ale skôr pre ţivočíšnu výrobu. Ale práve v 

ţivočíšnej výrobe nastal v posledných rokoch ešte väčší úpadok ako v 

rastlinnej, mnohé poľnohospodárske subjekty zanikli alebo sú vysoko 

stratové a preto hospodári vo zvýšenej miere oproti iným oblastiam 

vyuţívajú dodatočný systém v ekologickom poľnohospodárstve. 

 

Záver 
Poľnohospodárska  krajina predstavuje výrazne antropicky 

pozmenené územie. Jeho obdoba vyjadruje aj stupeň kultúrneho zásahu do 

prírody. Kultúrnosť krajiny je teda výrazom nielen urbanistických zásahov, 

ale aj poľnohospodárskeho vyuţívania krajiny.  Jej vyuţívanie v mnohých 

prípadoch nezávisí len od prírodného potenciálu - od prírodných 

lokalizačných predpokladov, ale aj skôr ekonomického tlaku - od humánno-

geografických predpokladov. Na  ekonomickú situáciu poľnohospodárskych 

subjektov negatívne vplývajú faktory, ako sú rast cien vstupov do 

poľnohospodárskej prvovýroby, zníţená kúpyschopnosť obyvateľstva, 

druhotná platobná neschopnosť a úverové zaťaţenie. Poľnohospodárske 

subjekty nie sú finančne zabezpečené na zabezpečenie beţnej prevádzky  a 

podniky  prvovýroby v súčasnosti nemôţu rátať s úvermi od komerčných 

bánk a ani nemôţu poskytnúť dotačné  garancie nato, aby si mohli kapitál 
poţičať. Tak je tomu aj v prípade priestorového rozmiestnenia  subjektov 

zapojených v systéme ekologického poľnohospodárstva. V prevaţnej 

väčšine sú umiestnené v prírodne ideálnych podhorských regiónov Beskýd 

a Polonín, ale na druhej strane vyuţívajú len okolo 2 % 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu.  
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Ak si uvedomíme predpoklad hornej hranice potravinovej 

sebestačnosti zapojenia ekologického poľnohospodárstva do 

poľnohospodárskej výroby - 5 %,  vidíme obrovský potenciál, ktorý 

nevyuţívame, a ktorý by bolo dobré vzhľadom na vyhovujúce prírodné 

podmienky v SR postupne začať ekologicky obhospodarovať, aj keď to 

súvisí s mnohými inými ekonomickými súvislosťami.   
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SPATIAL LOCALISATION OF ECOLOGICAL AGRICULTURE IN 

SLOVAKIA 

 

Summary 

The farms involved in system of ecological agriculture are located 
over the whole territory of Slovakia. The agriculture land is utilised without 

any kind of demarcation. It can be found farms without regard to physical-

geographical assumptions, without regard to vertical zoning and without 

regard to adequate level of natural productive soil potential. It seams, that 

the only criterion which can be used for determination of divergences are 
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within the frame of human-geographical assumptions. So, it is in the case of 

spatial localisation of subjects involved in system of ecological agriculture. 

Above all there are placed in ideal conditions considered to natural 

conditions  - in submountain regions of Beskydy and Poloniny. But all 

ecological farms exploit only about 2 % of agriculture land in Slovakia. If 

we perceive, that the over limit of food self-sufficiency in term of 

ecological agriculture in agriculture production, we can see enormous 

potential. This potential is not utilized enough; special particularly to 

natural conditions in Slovakia.    
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OBNOVA DEDINY NA SLOVENSKU 

 

Peter Spišiak 

 

Abstract 

In the paper, we attempt to outline one of the essential support 

programmes for the Slovak countryside – The Programme for Renewal of 

Villages, considering both methodical and regional aspects. Four main ways 

of exploiting the financial support in renewal of villages have been 

revealed: urban plans creation (44.9 per cent of the rural settlements), small 

investments into improvement of appearance of the village (38.6 per cent), 
implementation of complementary projects (15.2 per cent) and training and 

presentation (1.3 per cent). 
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Úvod 

Hodnoty  a funkcie vidieckej krajiny na Slovensku sa merajú 

predovšetkým cez nositeľov týchto hodnôt  a funkcií, t.j. vidiecke obce – 

dediny.  V súčasnosti hlavnou otázkou pre dediny je pomoc pri ich 

zachovaní, príp. rozvoji.     Rozvoj vidieka predstavuje výrazný determinant 
v rozvoji celej krajiny. Z 2883 obcí je len 138 miest, a aj z tých má len 122 

nad 5000 obyvateľov. Aj keď tesne viac ako polovica obyvateľov 

Slovenska ţije v mestách, charakter krajiny je výrazne vidiecky. Cieľom 

obnovy dediny je všestranná starostlivosť samosprávy a obyvateľov o svoje 

sídlo a krajinu. Je zameraná predovšetkým na realizáciu predstáv, ktoré si 

vytvorili sami občania. Slúţi na skrášlenie dediny, dobudovanie sluţieb a 

dosiahnutie jej príťaţlivého vzhľadu vrátane jej okolia. Nezanedbateľná  je i 

snaha o ekonomickú prosperitu vyuţitím potenciálov dediny a následným 

vytvorením pracovných miest a zárobkových príleţitostí. Obnova sa 

nezameriava len na stavebnú činnosť, ale aj  na celkové oţivenie dediny a 

ţivota v nej. 

Vidiek je vo všetkých krajinách Európy spravidla územím 
potrebujúcim pomoc. Takýto program je v Európe jedným z uznávaných 

nástrojov pre rozvoj týchto zaostávajúcich území. Nie je nástrojom 

plošného rozvoja regiónov,  ale nástrojom pre rozvoj  ich jednotlivých 

prvkov - dedín, malých miest, mikroregiónov. 
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Z údajov  charakterizujúcich vývojový trend sídelných štruktúr, ako 

aj z kultúrnych, sociálnych a ekonomických tradícií a historického vývoja 

vyplýva, ţe Slovensko je vidiecka krajina, a ţe rozvoj vidieka predstavuje 

významný determinant v rozvoji celej krajiny. 

V príspevku sa snaţíme priblíţiť jeden z významných podporných 

programov pre slovenský vidiek – Program pre obnovu dediny,  jednak z 

metodického a jednak z regionálneho pohľadu.  

 

Niektoré metodické otázky obnovy dediny 

Program obnovy dediny (ďalej POD) sa na našom území aplikuje 

od začiatku 90-tych rokov.  Je výrazom spoločenských zmien a návratom k 
pôvodným tradičným hodnotám vidieka a obecnej pospolitosti. Vo vyspelej 

Európe je obľúbenou formou oţivenia vidieka. Program je zaloţený na 

spolupráci – partnerstve. Táto spolupráca musí fungovať od dediny – 

základnej úrovne, mikroregiónu, regiónu, štátu, aţ po úroveň 

medzinárodnú, pretoţe problémy súvisiace s úpadkom, resp. rozvojom 

vidieka nepoznajú štátne hranice. 

Spolupráca na úrovni dediny je zaloţená na partnerských skupinách 

(zástupcovia dobrovoľných aktívnych zdruţení, podnikateľov, samosprávy, 

občanov vrátane spolupráce štátnej správy). Pri spolupráci na úrovni 

mikroregiónov sa jedná o dohodu medzi obcami mikroregiónu. Nevylučuje 

sa i parciálna spolupráca jednotlivých záujmových alebo odborných 
zdruţení. Výhodou takejto spolupráce je spoločný facilitátor, zrýchlenie a 

zlacnenie niektorých procesov, najmä plánovacích, keď obce môţu 

vyuţívať spoločnú databázu z rôznych regionálnych alebo štátnych 

informačných systémov, spoločné vybavovanie stanovísk i záväzných 

rozhodnutí pre skupinové investičné akcie. V neposlednom rade hrá 

dôleţitú rolu aj vzájomná rivalita obcí pri príprave a uskutočňovaní 

programu, čo môţe významným spôsobom ovplyvniť akceleráciu vlastnej 

práce obnov v programe, čím sa zvýši jeho finančná efektívnosť a tempo 

realizácie.  

Spolupráca na úrovni regiónov prebieha v regionálnych 

zdruţeniach obcí alebo v regióne, kde pôsobia mimovládne organizácie. V 

rámci tejto spolupráce sa riešia nadobecné problémy súvisiace so 
špecifikami jednotlivých geografických regiónov, a to i cezhraničných. 

Výstupy tejto spolupráce sú zohľadňované uţ v súčasnosti v materiáloch, 

ktorými sa zaoberá vláda SR, vlády susedných štátov, prípadne cezhraničné 

komisie zaloţené v prospech takejto spolupráce (napr. komisie pre hraničné 

priechody). 
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Medzinárodná spolupráca v oblasti rozvoja vidieka a obnovy 

dediny pracuje v Európe na báze značného počtu organizácií. Jednou z 

najvýznamnejších v Európe je ECOVAST (European Council for the 

Village and Small Town), ktorá vznikla pôvodne v Anglicku na pomoc 

zachovania poľnohospodárskych fariem. V súčasnosti má 9 národných 

sekcií (Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, 

Švédsko, Taliansko, Veľká Británia) a okrem toho mnoho individuálnych 

členov z ďalších krajín Európy. Členovia ECOVAST-u môţu okrem toho 

pracovať i v medzinárodných skupinách pre poľné a lesné hospodárstvo, pre 

vidiecku architektúru,  pre cestovný ruch. Dôleţitou úlohou ministra 

ţivotného prostredia bolo zabezpečenie vstupu Slovenska do Európskeho 
pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny 

(Arbeitsgemeindschaft für Landentwicklung und Dorferneuerung, ďalej 

ARGE) so sídlom vo Viedni. Táto organizácia je medzinárodným 

spoločenstvom zdruţujúcim v súčasnosti 16 oficiálnych zástupcov na 

úrovni štátov alebo regiónov (Bavorsko, Burgenland, Česko, Dolné 

Rakúsko, Hessensko, Juţné Tirolsko, Korutánsko, Komitát Vas, 

Luxembursko, Maďarsko, Sasko, Salzbursko, Slovinsko, Steiermark, 

Tirolsko a Vorarlberg).  

Základné ciele POD vychádzajú z konkrétnych podmienok kaţdej 

dediny  a zameriavajú sa najmä na obnovenie sociálno-demografického 

základu, oţivenie miestnych kultúrnych a spoločenských tradícií, na 
upevňovanie lokálnych a regionálnych spoločenstiev, na rozvoj 

hospodárstva a zamestnanosti, na racionálne vyuţívanie prírodných a iných 

zdrojov, na urbanisticko-architektonické riešenie hmotného prostredia, 

rekonštrukcie a modernizácie bývania a na realizovanie regionálneho 

rozvoja na miestnej úrovni za dôsledného dodrţiavania ekologicko-

environmentálnych princípov, ochrany prírody a ţivotného prostredia.  

K POD sa systémovo pristúpilo v roku 1997, kedy vláda schválila 

jeho aktualizáciu a orgány a organizácie poverené jeho prípravou spracovali 

metodické podklady, týkajúce sa odborného, organizačného, prevádzkového 

a finančného zabezpečenia. Hlavnými účastníkmi tohto procesu sú 

Ministerstvo ţivotného prostredia SR (MŢP SR) a Ministerstvo 

pôdohospodárstva SR (MP SR), Slovenská agentúra ţivotného prostredia 
(SAŢP) a Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI) ako aj odborné organizácie 

týchto rezortov, Zdruţenie miest a obcí (ZMOS), Únia miest (ÚM) no 

a samozrejme obce. Aktivity, ktoré boli v prvých rokoch predmetom 

priamej podpory štátu, sú hlavne tieto: obstaranie urbanistických štúdií 

a územných plánov obcí, doplňujúcich projektov, drobné realizácie 
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skrášľujúce prostredie a propagácia myšlienok obnovy dediny. SAŢP bola 

poverená prostredníctvom Centra územného rozvoja v tomto programe 

zabezpečovať metodickú a odbornú pomoc obciam, propagáciu a osvetu, 

spracúvať podklady pre metodické usmernenia a viesť sekretariát pre POD. 

To znamená, ţe boli evidované prihlášky obcí do POD, ako aj prehľady 

o poskytnutých dotáciách, priebeţne sa monitorujú všetky pozitívne 

príklady realizácií, uskutočňujú semináre, pracovné dielne, prednášky 

a výstavy, zabezpečujú edičnú a publikačnú činnosť. Nemenej dôleţité sú 

štúdie a projekty pre vybrané územia obcí a mikroregiónov, ktoré sú 

aplikáciou metodických prístupov a zároveň konkrétnou pomocou pre obce 

a formujúce sa mikroregióny v oblasti definovania predpokladov a moţností 
rozvoja územia, ako aj príkladov realizácie jednotlivých oblastí obnovy 

dediny. Aj keď v tomto roku (2002) štát vyčlenil stále veľmi málo 

prostriedkov na priame podpory obcí, v tejto etape je veľmi dôleţitá 

propagácia týchto myšlienok, osveta smerovaná ku všetkým účastníkom 

a vytvorenie určitého odborného zázemia prostredníctvom uţ spomenutých 

odborných organizácií. Predmetom financovania z rozpočtových kapitol 

MŢP SR a MP SR sú tieto dotačné tituly: 

1. Proces tvorby „programu obnovy obce, mikroregión“ – činnosť 

facilitátora a práca s obyvateľstvom 

2. spracovanie územného plánu obce alebo územnoplánovacieho 

podkladu obce a mikroregiónu (prieskumy a rozbory, zadanie, 
koncept návrh územného plánu, urbanistická štúdia, územná 

prognóza, 

3. spracovanie inej projektovej dokumentácie (urbanistickej a 

architektonickej štúdie časti obce, projekty verejnoprospešných 

stavieb a verejných priestranstiev, zlepšenie stavu ţivotného 

prostredia, a pod., 

4. drobné realizácie (investičné nenáročné realizácie charakteru 

duchovného, hmotného a prírodného prostredia, rešpektujúce 

identitu a charakteristické typologické znaky sídla a krajiny, 

vyuţitie domácich materiálov a surovín, pri ktorých moţno vyuţiť 

rezervnú pracovnú silu, 

5. osveta a propagácia (informačné materiály o obciach, o 
mikroregiónoch, najmä v prospech rozvoja cestovného ruchu, 

propagácia histórie a miestnej kultúry a Program obnovy dediny a 

akcie typu výstavky, workshopy, súťaţe, odborné exkurzie). 
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Dotácia do obnovy dediny v r.2002 a  ich regionálne rozdiely 

Pre r. 2002 sa mohli obce a mikroregióny uchádzať o dva druhy 

dotácii z piatich dotačných titulov, s výnimkou obcí ocenených v súťaţi 

„Dedina roka 2001“, ktoré mohli uviesť ľubovolný počet poţiadaviek. V 

dotačnom titule 2 (viď. vyššie) boli víťazi súťaţe „Dedina roka 2001“ 

Semerovo (okr. Nové Zámky), Slovenský Grob (okr. Pezinok), Soblahov 

(okr. Trenčín). Všetky tri obce získali ocenenie za kvalitnú prípravu 

územno-plánovacej dokumentácie. V dotačnom titule 4 (viď vyššie) boli 

víťazi obce Soblahov (okr. Trenčín) za rekonštrukciu religióznej stavby, 

obec Brdárka (okr. Roţňava) za obnovy a viac funkčné vyuţitie miestnej 

rozhľadne a obec Bukovce (okr. Stropkov) na dostavbu domu smútku.  
V prípade, ţe obec uviedla viac ako dve poţiadavky, boli 

akceptované len dve najvýznamnejšie. Do POD v r.2002 zaslalo prihlášky 

celkom 841 obcí, 3 mestá a 76 mikregiónov. Z toho bolo 910 prihlášok 

zaradených do POD, 10 prihlášok vyradených z POD z dôvodov 

nedodrţania termínu a nekompletného dotazníka (zväčša u nových obcí). Z 

910 prihlášok zaradených do POD 907 obciam a mikroregiónom boli 

posudzované poţiadavky na dotácie, 3 mestám vzhľadom na ich štatút 

neboli posudzované poţiadavky. Obce a mikroregióny uviedli spolu 1426 

poţiadaviek na dotácie. Celková suma bola 203,590 mil. Sk. Z celkového 

počtu poţiadaviek 16 bolo na dotačný titul 1 (1 % z celkového počtu 

poţiadaviek). 381 na dotačný titul 2 (27 %), 262 na dotačný titul 3 (18 %), 
597 na dotačný titul 4 (42 %) a 170 na dotačný titul 5 (12 %).  

Nových obcí do POD bolo prihlásených 157 a mikroregiónov 13. 

Do POD bolo za štyri roky (od r.1998) zapojených dohromady 1 584 obcí a 

95 mikroregiónov ( v rámci mikroregiónov ešte ďalších 50 obcí), ktoré 

uviedli spolu 6 257 poţiadaviek v celkovej sume 959,943 mil. Sk. Do 

procesu POD sa zapojilo uţ takmer 57 % všetkých vidieckych obcí 

Slovenska.  

Pri regionálnom pohľade sú v rámci Slovenska dosť výrazné 

rozdiely. V priemere na 1 obec, ktorá má dotácie pripadá 11 obcí bez 

dotácií. V rámci krajov má najväčší index Banskobystrický kraj (1:9) 

a najmenší Trenčiansky kraj (1:15). V rámci okresov sú najviac dotované 

okresy s malým počtom obcí (v priemere 26 obcí), napr. Banská Bystrica 
(na 1 dotovanú obec pripadá 3,5 obcí bez dotácie), Ruţomberok (1:5), 

Banská Štiavnica (1:5), Gelnica (1:5,2), Zvolen (1:5,2). Najmenej dotované 

(okrem okresov bez dotácie – okr. Myjava, Galanta, Bánovce n.B., 

Povaţská Bystrica, Tvrdošín, Poltár, Ţarnovica) sú okresy s relatívne 
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väčším počtom obcí, napr. okr Dunajská Streda (1:33), Stará Ľubovňa 

(1:22), Keţmarok (1:21),  Nitra (1:19).  

Ak by sme porovnávali jednotlivé kraje v absolútnych počtoch 

dotácii, tak najmenší počet dotácii dostali obce v Bratislavskom kraji. 

Čiastočne je to spôsobené relatívne malým počtom obcí v kraji. Najviac sa 

čerpali dotácie na spracovanie územného plánu (okr. Senec) a drobné 

relalizácie (stavba chodníka, oplotenie verejného cintorína v obciach okr. 

Pezinok).  Z kraja nedostali dotácie všetky okresy mesta Bratislava (tab 1). 

Relatívne malý počet dotácii bol aj Trnavskom kraji. Predovšetkým 

išlo o dotácia na spracovanie územného plánu (v obciach okr. Senica, 

Piešťany) a drobné realizácie ( úprava verejného priestranstva v obciach 
okr. Skalica, okr. Piešťany). Dotácie nedostal iba okr. Galanta.  

Podobne ako Trnavský kraj aj Trenčiansky kraj dostal iba 18 

dotačných titulov, ktoré boli rovnomerne rozdelené do druhého, tretieho a 

štvrtého titulu. Najviac ich získali obce v okr. Prievidza (5) a Partizánske 

(4). Prevaţovali dotácie na drobné realizácie (rekonštrukcia verejných 

budov, výstavba viacúčelových zariadení). Bez dotácie zostali obce okresov 

Bánovce n. Bebravou, Myjavy a Povaţskej Bystrice. 

Nitriansky kraj na svoj počet obcí je opäť podpriemerný. Najviac 

titulov dostal okr. Levice (10) a Nové Zámky (7), ale len vďaka veľkému 

počtu obcí. Výrazne dominujú drobné realizácie (oprava religióznych 

artefaktov, školských zariadení, námestí). 
 

Tab. č.1 Štruktúra dotačných titul v obciach SR z POD (r.2002) 

Kraje Dotácia 1 Dotácia 2 Dotácia 3 Dotácia 4 Dotácia 5 Spolu 

Bratislavský  5  2  7 

Trnavský 1 9 2 6  18 

Trenčianský 1 5 5 7  18 

Nitrianský  8 9 16  33 

Ţilinský 2 10 6 13  31 

Banskobystrický  13 9 29 3 54 

Prešovský 1 15 13 20 4 53 

Košický  11 9 19 4 43 

Spolu 5 76 53 112 11 257 

Prameň: SAŢP, SR, Banská Bystrica , 2002.  

Poznámka: Dotácia 1-5 je podľa klasifikácie uvedenej vyššie v texte.  
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Ţilinský kraj má pribliţne rovnaký počet obcí ako Nitriansky kraj, 

ale tieţ podiel  dotovaných obcí je malý. Nie je medzi nimi výrazný okres s 

vyššou dotáciou. Nad 5 obcí s dotáciou majú okr. Ţilina a Ruţomberok. 

Dominancia drobných realizácii nie je výrazná, význam nadobúda aj 

spracovanie územných plánov, ktoré je v priemere v dvoch obciach kaţdého 

okresu.  

V absolútnych hodnotách sú najviac dotované obce 

Banskobystrického kraja, - celkove v 54 obciach. Najviac má okr. Banská 

Bystrica (12),  Revúca (8), Rimavská Sobota (6). V dotačných tituloch 

výrazne dominujú drobné realizácie (úprava verejných priestranstiev, 

rekonštrukcia obsluţných zariadení v obci). 
Pomerne vysoký podiel dotácii má Prešovský kraj (53), ktorý však 

má aj najväčší počet obcí zo všetkých krajov Slovenska. Z okresov 

dominuje Prešov (10) a ide predovšetkým o drobné realizácie 

(rekonštrukcia školských, oddychových zariadení). Význam nadobúda aj 

spracovanie územnej dokumentácie ako aj spracovanie inej projektovej 

dokumentácie (štúdie pre rozvoj cestovného ruchu) 

Košický kraj má 43 obcí s dotáciami, ktoré sú najviac v obciach 

Košice-okolie (9) a Trebišov (9). Jedná sa predovšetkým o drobné realizácie 

(kultúrno-historicko-športové artefakty).    

Okrem dotácii v rámci obcí sa realizujú dotácie aj do 

mikroregiónov, ktoré často zasahujú do viacerých okresov. Najviac 
mikroregiónov bolo dotovaných v Banskobystrickom kraji (24). 

Predovšetkým sa jednalo o proces tvorby „programu obnovy obce, 

mikroregiónu“ (činnosť facilitátora a práca s obyvateľstvom). Z okresov 

v tomto kraji dominoval okr. Rimavská Sobota (5 mikroregiónov) a Ţiar 

n.Hronom (5). Ostatné kraje mali v priemere dotovaných 5 mikroregiónov. 

Bez dotácie mikroregiónov bol iba Bratislavský kraj.  

  

Záver 

Študovanie obnovy dediny na Slovensku sa realizuje z viacerých 

pohľadov. Z geografického pohľadu ide o nájdenie priestorových disparít. 

Ukazuje sa, ţe vo viacerých regiónoch Slovenska sa uţ naštartoval proces 

získavania prostriedkov na rozvoj z projektových zdrojov. Sú však regióny, 
ktoré nie sú „odkázané“ na takýto zdroj príjmov (napr. Bratislavský kraj), 

alebo ešte nie príliš dostatočne si uvedomili, ţe obnova, rozvoj, hlavne 

vidieckeho prostredia, sa nezaobíde bez hľadania doplnkových zdrojov cez 

ponúkané projektové formy, či uţ zo štátnych alebo neštátnych zdrojov. 
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RENEWAL OF VILLAGES IN SLOVAKIA 

 

Summary 

Values and roles of rural landscape are measurable mainly through 

rural settlements – villages, which represent these values and carry out the 

roles. Today, support of their sustainability is the main issue to be resolved 
in the rural settlements. Development of the rural landscape represents an 

important point in progress of the country as a whole. Out of the total 

number of 2,883 settlements, there are 138 towns and cities (representing 

urban settlements), of which only 122 have more than 5,000 residents. 

Character of the Slovak landscape is markedly rural, though more than 50 

per cent of its population lives in urban settlements. The main goal of 

villages renewal is to focus a universal attention of their self-governments 

and residents on their own village and countryside, with realisation of their 

own visions, humanization of the villages, completing the services held in 

the village and improvement of the territory’s attractivity. Moreover, there 

appears a strong attempt for economic prosperity exploiting the potentials 
present in the village, which should lead into creation of new jobs and 

income opportunities. Renewal does not involve construction only, but 

a general revitalization of the village and its life, too. 

Ordinarily, rural territories need a certain sort of help in each 

European country. This programme is one of the most respectable tools to 

strengthen underdeveloped regions in Europe. It does not represent 

a region-wide development, but it stimulates particular elements of the 

regions such as villages, small towns and microregions. 

In the paper, we attempt to outline one of the essential support 

programmes for the Slovak countryside – The Programme for Renewal of 

Villages, considering both methodical and regional aspects. Four main ways 

of exploiting the financial support in renewal of villages have been 
revealed: urban plans creation (44.9 per cent of the rural settlements), small 

investments into improvement of appearance of the village (38.6 per cent), 

implementation of complementary projects (15.2 per cent) and training and 

presentation (1.3 per cent). 
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Table 1 The structure of financial supports in rural settlements of Slovakia 

from Program of Renewal of Villages (in 2002) 
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HODNOTENIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV OKRESU  

NOVÉ ZÁMKY Z HĽADISKA PODMIENOK PRE TRVALO 

UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ 

 

Daša Záhoráková 

 

Abstract 

The conception of sustainable development came into existence as 

a reaction on knowledge, that all uncontrolled and infinite growth in 

environment of limited and final resources is not simply possible. In the 

article we evaluate natural resources in the district of Nové Zámky 
according to the conception of sustainable development. We follow 

landscape structure and manners for exploitation by human society.   

 

Keywords: sustainable development, natural resources, landscape, 

landscape structure, carrying capacity, landscape component 

 

Úvod 

Princíp trvalo udrţateľného rozvoja (TUR) predstavuje v súčasnosti 

jeden zo všeobecne uznávaných princípov rozvoja ľudskej spoločnosti 

najmä s ohľadom na nekontrolovateľný rast akéhokoľvek druhu s 

tendenciou zakomponovať ho od všetkých materiálov určujúcich ďalšie 
smerovanie rozvoja jednotlivých oblastí (Národná stratégia TUR 

v Slovenskej republike, 2002). TUR predstavuje ekonomicky, sociálne 

a environmentálne vyváţený rozvoj, v ktorom vyuţívanie prírodných 

zdrojov, smerovanie investícií, technologického rozvoja a inštitucionálnych 

zmien sú vo vzájomnom harmonickom vzťahu pre naplnenie potrieb 

súčasných i budúcich generácií (Agenda 21, 1996). Kladie dôraz na rozvoj, 

ktorý zachováva moţnosť uspokojovať základné ţivotné potreby ale 

nezniţuje rozmanitosť prírody, zachováva prirodzené funkcie ekosystémov 

a kultúrnu rozmanitosť (Hanušin a i., 2000).        

V tomto ohľade sa zaoberá koncepcia TUR tieţ návrhmi 

vyuţívania prírodných zdrojov - berúc do úvahy nielen poţiadavky 

spoločnosti na prírodné zdroje krajiny ale i limity ich moţného vyuţívania 
rešpektujúc únosnosť krajiny a potrebu jej ochrany (Hrnčiarová, 1999). 

 

Pojem prírodné zdroje a prírodné podmienky  

Zhodnotenie zloţiek krajiny ako prírodného zdroja predurčuje 

vyuţívanie územia. Za prírodné zdroje sú v krajine povaţované všetky 



Geografické informácie 7 Nitra 2002 

 

 213 

látky, energie a procesy, ktoré človek vyuţíva, alebo môţe vyuţiť na 

uspokojenie svojich konkrétnych potrieb (Hanušin a i., 2000). Z hľadiska 

TUR je podstatné ich rozdelenie na obnoviteľné a neobnoviteľné s dôrazom 

kladeným na minimalizáciu resp. optimalizáciu ich spotreby ako 

existenčného aţ limitujúceho faktora rozvoja územia. Pre konkrétny 

územný rozvoj je zároveň nevyhnutné poznať ich kvantitu a kvalitu 

(Izakovičová, Miklós, Drdoš, 1997).  

 

Prírodné zdroje a prírodné podmienky okresu Nové Zámky 

V prípade hodnotenia prírodných zdrojov a prírodných podmienok 

určitého územia sa efektívne uplatňuje geografický prístup, prostredníctvom 
ktorého je moţné vypracovať detailnú charakteristiku vymedzeného územia 

(Záhoráková, 2000), ktorá slúţi ako podklad pri hľadaní rovnováhy vo 

vyuţívaní zdrojov krajiny z aspektu TUR.    

Surovinové zdroje a geologické podmienky sú určujúcim prvkom 

pre ďalšie prírodné zloţky. Z geologického hľadiska tvorí väčšinu územia 

Podunajská panva budovaná prevaţne treťohornými neogénnymi 

sedimentmi, ktoré sú prekryté kvartérnymi pokrovmi spraší. Juţnú časť 

okresu tvoria sopečné horniny pohoria Burda. Vzhľadom na geologickú 

stavbu je územie okresu pomerne chudobné na nerastné suroviny. 

Zastúpené sú len nerudné loţiská, z ktorých majú väčší význam tehliarske 

suroviny, štrkopiesky a piesky, maltárske piesky, stavebný a dekoračný 
kameň. Loţiská tehliarskych surovín charakteru kvartérnych spraší sú v 

Dubníku, Gbelciach (119 tis. m3), Brutoch a piesky neogénneho pôvodu sú 

ťaţené v Semerove (3,8 mil. m3). Z hľadiska prognóz poskytuje územie 

dostatočné zdroje tehliarskych surovín. Značné sú zásoby štrkopieskov, 

ktoré sú viazané na fluviálne náplavy Dunaja, Hrona, Nitry, Ţitavy a ťaţené 

sú na lokalitách Muţla, Štúrovo, Dvory nad Ţitavou a Rúbaň (celkové 

zásoby 36,5 mil. m
3
). Predpoklady sú i pre vyuţitie ďalších zásob, najmä 

dunajských štrkopieskov. Loţiská maltárskych pieskov sú v Novej Vieske, 

Veľkej Mani, Semerove (neogénne piesky) a v lokalite Bíňa-Salka-Pastovce 

(kvartérne piesky). Stavebný kameň typu jemnozrnného andezitu je v 

lokalite Chľaba a loţiskom dekoračného kameniva disponuje Kamenný 

Most. (Regionálne štúdie nerastných surovín okresu Nové Zámky, 1996). 
Klimatické podmienky a zdroje ovplyvňuje zaradenie územia do 

teplej klimatickej oblasti prostredníctvom suchej podoblasti a teplého 

okrsku s miernou zimou zaberajúc podstatnú časť okresu, okrem úzkeho 

pásu v SV časti, kde zasahuje v rámci teplej oblasti mierne suchá podoblasť 

svojím teplým mierne suchým okrskom s miernou zimou. Na základe 
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klimatickogeografického členenia nachádzame v okrese subtyp teplej 

níţinnej klímy viazaný na najniţšie časti, ktorý sa vyznačuje  miernou 

inverziou teplôt a suchou aţ mierne suchou klímou. Vertikálne 

diferencovanejšie časti územia zaberá subtyp prevaţne teplej níţinnej 

klímy. Pre pohorie Burda je typický subtyp teplej horskej klímy s malou 

inverziou teplôt, vlhkou aţ veľmi vlhkou klímou (Regionálny ÚSES okresu 

Nové Zámky, 1994). Vzhľadom na TUR je sledované aj vyuţívanie 

energetického potenciálu, ktoré je v súčasnosti v okrese minimálne. Taktieţ 

je pozornosť venovaná  vývoju kvality ovzdušia. V okrese  boli 

identifikované 3 veľké a 76 stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia. 

Porovnaním mnoţstva emisií zaznamenávame ich klesajúcu tendenciu, 
ktorá bola dosiahnutá najmä zmenou palivovo-energetickej základne 

priemyselných podnikov a plynofikáciou obcí okresu (79 % sídiel). 

Hydrologické podmienky a zdroje vytvára základná riečna sieť, 

ktorú tvoria v okrese dolné toky veľkých slovenských riek so svojimi 

prítokmi. Juţnou časťou územia v dĺţke 28,8 km preteká Dunaj. Malou 

mierou v dĺţke 2,3 km zasahuje na SV do okresu Váh a na JV Hron 

pretekajúci okresom v dĺţke 19,6 km. Východnou časťou  preteká Ipeľ 

s dĺţkou 19,6 km. Hlavným recipientom v okrese je rieka Nitra dosahujúca 

v území dĺţku 37,25 km. Na území nachádzame zároveň 4200 ha stojatých 

vodných plôch (3,1 % z rozlohy), z čoho je 32 vodných nádrţí a 16 

rybníkov. K najväčším patrí vodná nádrţ Kamenný Most (43 ha) a 
štrkovisko v Komjaticiach (33,9 ha). Vyuţívané sú na poľnohospodárske  

a vodohospodárske účely (Analýza sociálno-ekonomického rozvoja okresu 

Nové Zámky, 1999). V záujmovom území sa vyskytujú pomerne veľké 

zásoby podzemnej vody. Obyčajné podzemné vody sa viaţu prevaţne na 

riečne sedimenty na náplavoch Váhu, Dunaja a Hrona. Významné sú tieţ na 

náplavoch Nitry, Ipľa, Hrona. Špecifickou danosťou okresu je výskyt 

geotermálnych vôd, ktoré sa nachádzajú v lokalitách Tvrdošovce, Dvory 

nad Ţitavou, Nové Zámky, Podhájska, Bruty, Obid a Štúrovo. Z hľadiska 

TUR je dôleţité sledovať nielen kvantitatívne trendy bilancie vodných 

zdrojov a ich vyuţívania, ale i kvalitu vodných zdrojov. Úseky vodných 

tokov v okrese Nové Zámky sú ako dolné toky veľkých riek značne 

znečistené priemyslom a v menšej miere domácnosťami (iba 8 % územia 
okresu má kanalizačnú sieť). Vodné toky sú podľa kvality vody zaradené do 

IV. a V. triedy čistoty, čo znemoţňuje ich vyhlásenie za vodárenské toky a 

vyuţitie ako zdrojov pitnej vody. Kvalita podzemných vôd je sledovaná v 

okrese v riečnych náplavoch Nitry, v kvartérnych náplavoch Dunaja a na 

dolnom toku Váhu. Podzemné vody v náplavoch Nitry vykazujú zvýšenú 
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mineralizáciu. V podzemných vodách dunajskej zóny sú zvýšené Ca2+, Na+, 

Mg2+ katióny a síranové anióny. Oblasť dolného Váhu v okolí Palárikova, 

Rastislavíc a Jatova zaznamenáva vysoké koncentrácie chloridov, síranov, 

zlúčenín dusíka, fenolov, mangánu a ţeleza natoľko, ţe sa kvalitou vody 

zaraďuje k najhorším oblastiam na Slovensku . 

Pôdne podmienky a zdroje sledujeme v zastúpení všetkých 

pôdnych druhov, ktoré sú na území bez skeletu alebo len slabo skeletnaté. 

Vychádzajúc z hlavných pôdotvorných procesov nachádzame  

v okrese viaceré pôdne typy a ich subtypy. Najbliţšie k vodnému toku sa 

viaţu fluvizeme. Na širších nivách veľkých vodných tokov, ktoré neboli 

rušené záplavami, sa vyskytujú čiernice. Dominantné zastúpenie majú 
v okrese černozeme vytvorené na sprašiach a karbonátových nivných 

sedimentoch (Nitrianska tabuľa a niva, Ipeľská pahorkatina a niva). Popri 

SV hranici okresu sú na Hronskej pahorkatine rozšírené hnedozeme. 

Ostrovčekovito nachádzame v území luvizeme, v terénnych depresiách 

okolí Šurian, Dubníka a Dvorov nad Ţitavou gleje a v povodí Paríţa 

organozeme. V oblasti Burdy sú kambizeme. Z hľadiska územného rozvoja 

na báze TUR sú dôleţité kvantitatívne a kvalitatívne trendy vývoja pôdnych 

zdrojov. Bonitou poľnohospodárskej pôdy (7,84 Sk/m2) sa zaraďuje okres 

na 3. miesto v SR a celkovým produkčným potenciálom zaujíma  

1. miesto na Slovensku. Výmera poľnohospodárskeho pôdneho fondu je 

108 244 ha (r. 2001), čo predstavuje 80,36 % z celkovej výmery pri 87,7 % 
zornení. Kvalita pôd je ovplyvnená čiastočnou kontamináciou, ktorá 

postihuje asi 30 000 ha pôdy najmä na SV územia. Na kontaminácii sa 

značnou mierou podieľalo predovšetkým poľnohospodárstvo, ktoré do 

prostredia postupne zniţuje svoje zásahy. Na základe analýz 

poľnohospodárskej pôdy je moţné konštatovať, ţe nie sú prekročené 

maximálne prípustné limity sledovaných prvkov – Cd, Pb, Cr, Hg, As, Ni, 

N, P.  

Biotické zdroje a podmienky zaraďujú okres medzi bioticky bohaté 

a zaujímavé územia Slovenska. Rastlinstvo územia ovplyvňuje zaradenie do 

oblasti panónskej flóry (Pannonicum). Z potenciálnych rastlinných 

spoločenstiev sa zachovali najmä lesné spoločenstvá. Pobreţia vodných 

tokov sprevádzajú vŕbovo-topoľové luţné lesy (zväz Salicion albae). Na 
alúviách dolných tokov riek, ktoré sú relatívne suchšie, sú vyvinuté dubovo-

brestovo-jaseňové luţné lesy (podzväz Ulmion). Sprašové terasy pokrývajú 

dubovo-hrabové lesy (zväz Carpinion betuli) a na sprašových pahorkatinách 

rastú dubové lesy (zväz Quercion pubescentis-petraeae) Mierne svahy 

a chrbáty Podunajskej roviny sprevádzajú dubovo-cerové lesy (zväz 
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Quercion pubescentis-petraeae). Významné miesto majú medzi 

potenciálnou vegetáciou spoločenstvá vôd a močarísk viaţúce sa na mŕtve 

ramená, zníţeniny, močiare. Vzácnu skupinu predstavuje slanomilná 

vegetácia v zastúpení halofytných a halofilných druhov (zväz Puccinellion 

distantis) a spoločenstiev slaných a zasolených lúk (zväz Juncion gerardi). 

Vyskytujú sa fragmentovite v okolí Palárikova, Šurian, Kamenína 

a Kamenného Mosta. Pre ţivočíšstvo je rozhodujúce začlenenie prevaţnej 

časti územia okresu do panónskej oblasti. Plošne malou časťou zasahuje do 

okresu v pohorí Burda oblasť Západných Karpát. Z cicavcov (Mammalia) je 

značne zastúpená srnčia zver a jelenia zver, vyskytujúca sa najmä v Burde a 

v Ipeľskej pahorkatine. Vo väčších komplexoch (Burda, Hronská 
pahorkatina, Ipeľská pahorkatina) sa trvalo zdrţiava diviačia zver. Výrazné 

zastúpenie majú v záujmovom území vtáky (Aves), ktorých bolo zistených 

189 druhov, z čoho u 112 druhov bolo dokázané hniezdenie. 

Z obojţivelníkov (Amphibia) sa v okrese vyskytuje 14 druhov. Triedu rýb 

(Pisces) tvorí spoločenstvo níţinných pokojných riek. Z hmyzu je bohato 

zastúpená fauna motýľov (117 druhov denných motýľov). Z hľadiska TUR 

je značná pozornosť venovaná lesným ekosystémom. Územie patrí medzi 

málo lesnaté okresy Slovenska, kde lesy zaberajú plochu 10 329 ha, čo 

predstavuje iba 0,77 % z  výmery okresu. V zastúpení drevín prevaţujú 

listnaté stromy s porastovou zásobou 2 990 833 m3 a zásobou rubných 

porastov 1 230 771 m3. Na území okresu sú vyčlenené hospodárske lesy 
(8211 ha), ochranné lesy (924 ha) a lesy osobitného určenia (1213 ha). Vo 

vzťahu k TUR je dôleţité predovšetkým šetrné vyuţívanie a zachovanie 

obnoviteľných biotických zdrojov, uchovanie významných biotických 

hodnôt (druhov a spoločenstiev rastlín a ţivočíchov) ako i účinná ochrana 

biodiverzity. 

 

Záver 

Presadzovať trvalo udrţateľný rozvoj územia znamená 

predovšetkým zosúladiť nároky a poţiadavky spoločnosti s prírodnými 

danosťami územia. Predovšetkým prírodné zdroje a prírodné podmienky 

predstavujú významné a pre proces rozhodovania podstatné vlastnosti 

krajiny. V súvislosti s takto orientovaným procesom je potrebné detailne 
poznať priestorovú štruktúry krajiny, sledovať jej vývoj a upozorňovať na 

prípadné zmeny. 

V prípade okresu Nové Zámky môţeme konštatovať značný 

potenciál prírodných zdrojov a vhodných prírodných podmienok, ktoré však 

v súčasnosti nie sú dostatočne vyuţívané. Vzhľadom na geologické 
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podmienky nemá územie predpoklady pre výraznejšiu ťaţbu nerastných 

surovín a vo vzťahu k poľnohospodárskemu zameraniu ani neumoţňuje 

rozširovanie ťaţobných lokalít. Vo vzťahu ku klimatickým podmienkam 

disponuje územie značným energetickým potenciálom, ktorý však nie je vo 

väčšej miere vyuţívaný. Okres má veľmi dobré hydrologické zdroje 

a podmienky, či uţ v podobe povrchových vôd (vodné toky a nádrţe) alebo 

podzemných vôd, z ktorých sú zaujímavé najmä artézske vody 

a geotermálne vody so značným potenciálom. Územie má k dispozícii 

vysoko kvalitné pôdy s vysokým produkčným potenciálom. V oblasti 

biotických zdrojov a podmienok má územie zaujímavý potenciál 

z výskumného a ochranného hľadiska.     
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NATURAL RESOURCES OF THE NOVÉ ZÁMKY DISTRICT AS 

ONE OF THE CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

Summary    
The conception of sustainable development presents balanced 

development in economic, social and environmental surroundings for 

present and future societies. The importance is: to conserve biodiversity, to 

maintain the natural functions of ecosystems and the effective exploitation 

of natural resources. In the article we evaluate the natural resources of Nové 

Zámky district. We can say, that this territory has high natural potential 

(quaternary sediments, geothermal water, agriculture land, biodiversity), 
but, in present, it is not sufficiently used.    
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MULTIMEDIÁLNA UČEBNICA „GEOGRAFIA SLOVENSKA“ 

VERZIA 1. 01 

 

Jozef Cimra 

 

Abstract 
 Sources of geography information for pupils are often found in 

text-books. The 21-th century is named the century of computers and 

therefore more and more we are using new progressive education methods 

at schools. That´s why we tried to make the multimedial textbook of 

regional geography of Slovakia. 
 After verification of the first version of this programm we excepted 

propositions and we prepared the second version of this programm named 

Geography of Slovakia 1.01. In present time is this product prepared to 

verification its didactical impact. 

  

Keywords: regional geography of Slovakia, multimedial textbook 

 

Úvod 

V súčasnosti sa uţ takmer ţiadna oblasť ľudského ţivota nezaobíde 

bez pouţitia a podpory počítačovej techniky. Výnimkou, samozrejme, nie je 

ani edukácia s osobitným zreteľom na problematiku geografie Slovenska na 
základných školách (ZŠ) a osemročných gymnáziách (OGY). Rozmach 

a zavádzanie počítačov a výpočtovej techniky v didaktike geografie 

prinieslo zo sebou nové problémy (Driensky, 1993), ktorých vyriešením by 

sa otvorila nová brána vzdelávania. Problematikou pouţívania počítačov vo 

výučbe geografie sa zaoberáme uţ dlhší čas. Teoreticko – metodologické 

základy alternatívnej učebnice zemepisu SR pre ZŠ vychádzajúce z 

teoreticko - metodologických základov didaktiky počítačom podporovanej 

výučby a didaktiky geografie boli prezentované v príspevku Cimra (2001a). 

Konkrétne aplikácie počítačom podporovanej výučby geografie SR boli 

náplňou článku Cimra (2001b). Výsledky verifikácie prvej verzie programu 

boli publikované v príspevku Cimra (2001c). Cieľom tohto príspevku je 

predstaviť aktuálnu inovovanú verziu programu.  

 

Geografia Slovenska 1. 01 

Program Geografia Slovenska 1.01 je pokračovateľom produktu 

Zemepis Slovenska (Cimra, 2001a). Je vytvorený v programovacom jazyku 

Borland Delphi 5 ako aplikácia pod systémom Windows 95 a vyšším. 
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Vzhľadom na to, ţe v súčasnosti takáto učebnica ešte neexistuje, pracujeme 

na jej postupnej tvorbe a dolaďovaní tak, aby spĺňala poţiadavky nielen 

vzdelanostné, ale i didaktické. 

Základom počítačovej učebnice je učebnica "Zemepis 8 

Slovensko" pre 8. ročník ZŠ (Tolmáči a i., 1994). Jej textovú časť sme 

pouţili ako základ pre textovú časť počítačovej učebnice. V učebných 

textoch programu nie sú pouţité iné podklady preto, aby sa zachovala 

kompatibilita jednotlivých učebných textov. Iba posledné kapitoly sú 

doplnené o súčasné administratívne členenie, ktoré sa v učebnici, vzhľadom 

na rok jej vydania, nenachádza. 

 

 
 

Obr. 1: Okno učebnice (1. Tematické celky, 2. Textová časť, 3. Ovládanie 

zvukovej nahrávky textu, 4. Zoznam príloh, 5. Vybratá príloha) 

 

Na rozdiel od predchádzajúcej verzie sú všetky texty uţ 

nahovorené ako audio záznam (zvuková stopa), ktorý si môţe uţívateľ 

prehrať pri kaţdom tematickom celku. Jednotlivé texty v programe sú 

doplnené statickými prílohami (mapy, schémy, fotografie), ktoré sú 

spracované profesionálnejšie, vo väčšom rozlíšení a kvalite, aby mohli byť 

vhodným a hlavne prehľadným doplnkom textovej časti a efektívnym 
nositeľom informácií (Turek, 1998). Okrem samotných statických príloh je 

moţné si v učebnici pozrieť krátke videosekvencie z rôznych častí 
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Slovenska, ktoré uţívateľovi umoţňujú reálny pohľad na krajinu. Tým sú 

plne vyuţité moţnosti počítačovej techniky (hlavne multimediálnosť) tak, 

aby uţívateľ vnímal poskytované poznatky zrakom i sluchom (Hasprová, 

2001). V tejto verzii programu je vynechaná moţnosť testovania vedomostí 

počítačom, ktorá sa v praxi neosvedčila (Cimra, 2001c), preto sme sa 

zamerali na upevnenie vedomostí. 

 

Vedomostná hra 

Vedomostná hra Cesta okolo Slovenska ponúka hravou formou 

moţnosť nielen získať, ale predovšetkým upevniť, prípadne overiť si 

poznatky z regionálnej geografie Slovenska. Štruktúra tejto hry umoţňuje 
pracovať nielen s naprogramovanou databázou otázok, ale ju umoţňuje aj 

dopĺňať, prípadne aktualizovať. Aplikačné okno pozostáva z troch 

základných častí.  

 

 
 

Obr. 2: Vedomostná hra Cesta okolo Slovenska (1. Herná plocha, 2. Text 

otázky a moţnosti odpovede, 3. Štatistika a úspešnosť hry) 
 

Hernou plochou je mapa Slovenska, na ktorej sa postupne objavuje 

40 vybratých miest, spojených do virtuálnej turistickej trasy. Súčasťou 

plochy je okno s otázkou a tromi moţnosťami odpovede a aj okno aktuálnej 

úspešnosti. V spodnej časti okna sa nachádzajú tlačítka na obsluhu 

jednotlivých funkcií (s okamţitou informáciou o moţnosti pouţitia tlačítka). 

Jednotlivé otázky sú naprogramované podľa klasickej schémy 1:3, t.j. 
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otázka a tri moţnosti odpovede. Správca programu má po zadaní hesla 

moţnosť meniť a dopĺňať databázu otázok, kde pri pridávaní otázky musí 

zadať aj správnu odpoveď písmenom a, b, alebo c. Bez ochranného hesla 

nie je moţné do databázy vstupovať. 

Pravidlá hry sú veľmi jednoduché. Na začiatku hry sa zobrazí 

mapa, na ktorej je vyznačené len mesto Bratislava a text prvej otázky spolu 

s tromi moţnosťami odpovede. Po zodpovedaní otázky sa hráč automaticky 

posúva do ďalšieho mesta a k ďalšej otázke. V okne úspešnosti sa priebeţne 

zobrazuje úspešnosť účastníka hry. Po jej skončení program ukáţe tabuľku 

desiatich najlepších dosiahnutých výsledkov, ktorá obsahuje meno hráča, 

dátum a dosiahnutú percentuálnu úspešnosť. Z didaktického hľadiska má 
vedomostná hra pre kaţdého jej účastníka predovšetkým motivačný význam 

pre upevňovanie vedomostí. 

 

Záver 

 Dlhodobým cieľom našej práce je vytvoriť program, ktorý by 

zjednodušil, skvalitnil a zefektívnil výučbu regionálnej geografie Slovenska 

v praxi. Základná štruktúra programu je vytvorená, v súčasnosti pripravená 

na zisťovanie didaktickej účinnosti programu z pohľadu pedagógov 

i ţiakov.  
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MULTIMEDIAL TEXTBOOK "GEOGRAPHY OF SLOVAKIA" 

VERSION 1. 01 

 

Summary 

Using the computer programmes in teaching geography is 

problematical, because our schools (especially primary schools) are not 

ready for it. But on the other hand using IT brings new dimensions for 

geography teaching. The multimedial textbook is the next step in creating 

new teaching methods of regional geography of Slovakia. Educational play 

"Tour round Slovakia" was presented in detail.  

 
Obr. 1: Main window of the textbook 

Obr. 2: Educational play „Tour round the Slovakia“ 
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MESTSKÁ KRAJINA V GEOGRAFICKEJ A 

ENVIRONMENTÁLNEJ EDUKÁCII 

 

Katarína Čiţmárová 

 

Abstract 

The contribution deals with the development of town settlement. 

The proportion of the population living in towns permanently increases. 

Town is for man the environment and town environment is the result of 

various moods of its evolution and development. Town have been built in 

valleys as well as in mountains. Town always lived from concentration – 
economically, energetically, from the aspect of socially and culturally. 

Innovation of human geography in geographical education is necessary with 

changes in process of teaching and learning. 

 

Keywords: cultural and urban landscape, environment, geographical 

education, town 

 

Úvod 

Humánna geografia je čiastkovou disciplínou geografického 

vzdelávania a skúma zákonitosti socioekonomickej sféry, jej štruktúru a 

vývoj v čase a priestore, rozmiestnenie prvkov a javov vo vzťahu 
k prírodnému prostrediu. Humánno-geografické poznatky sa vo svojej 

komplexnosti stávajú dôleţitými pri riešení problémov interakcie 

prírodného prostredia a ľudskej spoločnosti. Didaktický systém učiva 

humánnej geografie vychádza z obsahu vednej disciplíny a kopíruje jej 

základné členenie. S problematikou sídelnej geografie sa ţiaci stretávajú 

v elementárnej podobe v rámci vlastivedy, kedy získavajú základné 

poznatky o svojej obci, resp. o sídelnej štruktúre Slovenska. Vo 

všeobecnejšej rovine získavajú poznatky o sídlach v piatom ročníku, kde sa 

vymedzuje pojem mesto ako priestor s vysokou koncentráciou činností 

človeka a špecifickým postavením v krajine. V učive gymnázia je sídelná 

problematika spracovaná pomerne obsiahlo, ţiak získa poznatky o 

základnej klasifikácii sídel, ich štruktúre a funkčnom členení, 
urbanizačných procesoch v súčasnom svete. Mestské sídla sú prezentované 

z hľadiska urbanizačného vývoja, funkčného členenia a z aspektu ich 

funkcií.  
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Vzťah mesta k prostrediu je v obsahu geografického vzdelávania 

charakterizovaný v kapitole „Sídla a ţivotné prostredie“ v zemepise pre 7. 

ročník ZŠ a má environmentálny charakter.  

 

Mestská krajina ako súčasť kultúrnej krajiny 

Kultúrna krajina predstavuje rozmanitý otvorený prírodno-

antropogénny systém, ktorý je výsledkom pôsobenia človeka a ľudskej 

spoločnosti v priestore a čase. Pod pojmom kultúrna krajina chápe väčšina 

autorov viac-menej cieľavedomou činnosťou človekom pretvorenú krajinu. 

Znakmi kultúrnej krajiny sa chápu predovšetkým jej charakteristické 

vlastnosti a špecifiká, ktoré sú produktom sústavného a dlhodobého 
vzájomného ovplyvňovania prírody a človeka, resp. ľudskej spoločnosti. 

Kaţdá kultúrna krajina je z hľadiska genézy, štruktúry, funkcie a 

fyziognómie jedinečná a neopakovateľná. 

Prostredie, ku ktorému máme najbliţšie v kaţdodennom ţivote, je 

obytné prostredie. Ľudia si ho vytvorili v rámci svojho trvalého osídlenia vo 

dvoch základných formách. Sú to dediny a mestá a potom celý rad foriem – 

od veľkých miest aţ po roztratené osídlenie. V procese prudkých 

civilizačných zmien, ktorými prechádza súčasná spoločnosť, sa menia 

poţiadavky a rastú nároky na kvalitu ţivotného prostredia človeka. Mestská 

krajina predstavuje zvláštny druh kultúrnej krajiny, má iné priestorové 

nároky voči prírodnému i vidieckemu prostrediu. Mesto predstavuje zloţitý 
sociálny systém, ktorý sa vyznačuje rozvinutou deľbou práce, veľkou 

hustotou veľmi rôznorodého obyvateľstva ako aj funkčným celkom vzťahov 

obyvateľstva a hmotného prostredia. Aj keď chápeme mestské prostredie 

ako umelé, má v sebe prvky prírodného prostredia. Cieľavedomé 

zakomponovanie prírodných prvkov do pôdorysu mesta a optimálne 

vyuţívanie okolitého prírodného rámca môţu zásadne ovplyvniť negatívne 

vplyvy mestského prostredia na ţivot ľudí v tomto prostredí. 

Vývin sídel si nemoţno odmyslieť od vývinu ľudskej civilizácie. 

Centrami sídelnej sústavy sú mestá. Majú niekoľko tisícročnú tradíciu a 

problematika ich rozvoja súvisí s rozvojom spoločnosti. Problémy rozvoja 

miest treba chápať nielen s ich širším zázemím a krajinným prostredím, ale 

aj s rozvojom celých sídelných sústav, dopravy a národného hospodárstva. 
Problémy miest s ich rozvojom boli obvykle spôsobené v obdobiach ich 

transformácie, v čase, keď pôvodný rozvojový faktor prestával pôsobiť a 

nastupoval nový faktor. Mnohé mestá na tieto zmeny neboli pripravené, 

nepredvídali ich a človek nevedel okamţite reagovať, preorientovať 

aktivity, inak vyuţívať priestor a inak sa správať k prírodnému prostrediu. 
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Preto je pre zachovanie trvalo udrţateľného rozvoja miest nevyhnutné 

dlhodobejšie plánovanie, zamýšľanie sa nad budúcnosťou, prognózovanie 

očakávaných hospodárskych, spoločenských zmien a ich dôsledkov. 

V súčasnosti v našich podmienkach moţno očakávať ďalšie narastanie 

podielu nevýrobného sektoru, pokračujúci proces suburbanizácie, zosilnenie 

väzieb mesta so zázemím a vznik aglomerácií, zosilnenie väzieb s inými 

mestami štátu i zahraničia, problémy súvisiace s pokračujúcim trendom 

globalizácie a podobne (Lauko, V. 2001) 

 

Mestská krajina v edukačnom procese 

Obsah zemepisu (geografie) na základnej škole a strednej škole, 
najmä gymnázia nezohľadňuje špeciálne typy kultúrnej krajiny, väčší 

priestor venuje prírodným typom krajiny, v rámci ktorých charakterizuje 

spôsob ţivota človeka i charakter osídlenia. V kapitole „Osídlenie a ţivot 

v krajine listnatých a ihličnatých lesov“ v zemepise pre 5. ročník základnej 

školy je zdôraznený význam tejto oblasti ako najhustejšie osídlenej a kde sa 

nachádzajú najväčšie veľkomestá sveta. Charakterizuje typické črty 

mestskej krajiny s hustou sieťou dopravy a priemyslu a negatívnymi 

dôsledkami pre ţivotné prostredie. Samotné mestá ako objekty koncentrácie 

ľudských aktivít nie sú vôbec charakterizované. 

V regionálnej geografii svetadielov je problematike miest venovaná 

malá pozornosť, ojedinele sú spomenuté  špecifiká hlavných miest (vysoký 
počet obyvateľstva) alebo mestá ako strediská priemyslu, dopravy 

(prístavy), cestovného ruchu (prímorské strediská) a pod. 

V geografii Slovenska pre 8. ročník základnej školy nie je mestskej 

krajine venovaná osobitná pozornosť, avšak v rámci tematického celku 

miestna krajina je moţné venovať osobitnú pozornosť mestu ako 

významnému a špecifickému fenoménu sídelnej štruktúry. Táto moţnosť sa 

otvára len pre ţiakov ţijúcich v meste, resp. záleţí na učiteľovi, do akej 

miery zohľadní potrebu prezentovať najbliţšie mesto v prípade, ţe ide o 

vidiecku školu. Toto učivo má veľký význam pre formovanie vzťahu 

človeka k miestu, kde ţije, jeho sociálnu spolupatričnosť a stotoţnenie sa 

v rámci daného územia. Poznaním hlavných znakov a problémov svojho 

bydliska, resp. mesta, získa ţiak pocit istoty, dôvernosti, čo spätne vedie 
k spoluzodpovednosti, spoluúčasti a spolurozhodovaniu pri formovaní 

daného  územia,  resp.  manaţmentu  kultúrnej krajiny (Ţigrai, F., 2000). 

Pozitívom v geografickom vzdelávaní je zaradenie kapitoly „Sídla“ 

do obsahu zemepisu pre 9. ročník ZŠ, kde sa ţiaci dozvedia o hlavných 

črtách a príčinách vzniku a rozvoja miest, ich funkciách a vnútornej 
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štruktúre. Po prvýkrát môţu ţiaci porovnávať výhody a nevýhody ţivota 

v mestách a tieţ špecifiká rastu hlavných miest v rozvojových krajinách. 

Vysvetlené sú im základné pojmy urbanizačného procesu ako je 

aglomerácia, konurbácia a megalopolis. Pozitívne treba tieţ hodnotiť snahu 

autorov učebnice o humanistický prístup pri spracovaní tejto témy, nakoľko 

venovali pozornosť aj kvalite a spôsobu ţivota ľudí vo veľkomestách. 

V obsahu učiva gymnázia je mestskej krajine venovaná veľmi malá 

pozornosť, mestá a ich zázemie sú charakterizované bez hlbších vzťahov a 

súvislostí. 

Moţno teda zhrnúť, ţe učivo o kultúrnej krajine má okrajovú 

pozíciu, v obsahu vzdelávania dominuje vo všeobecnej časti prírodná 
krajina, v regionálnej časti chýba vyčlenenie dimenzií a znakov kultúrnej 

krajiny v rámci jednotlivých regiónov, resp. štátov a oblastí. Takéto 

chápanie obsahu geografického vzdelávania vyplýva z tradičného chápania 

členenia geografie ako vednej disciplíny na fyzicko-geografickú a 

ekonomicko-geografickú, kde nebol zahrnutý výskum duchovnej stránky 

krajiny, t.j. ľudská spoločnosť so svojimi vzájomnými vzťahmi, tradíciami, 

zvyklosťami, zručnosťami, ako aj motivačným správaním a rozhodovaním. 

Jednou zo súčastí tohoto kultúrno-geografického objasňovania vzťahov 

v krajine je aj mestská krajina ako hmotná realita, kde jednotlivé druhy 

činnosti človeka, ľudskej spoločnosti zanechávajú konkrétne stopy a 

svedectvá. Integrujúcou vednou disciplínou môţe byť náuka o vyuţití zeme, 
pretoţe spôsoby a formy vyuţitia zeme sú výsledkom pôsobenia človeka na 

prostredie a kvalita tohto pôsobenia odráţa vzťah medzi krajinou, človekom 

a kultúrou (Ţigrai, F., 2001). Získané poznatky o znakoch kultúrnej krajiny, 

s osobitným zreteľom na mestskú krajinu môţu byť veľkým prínosom pre 

starostlivosť, ochranu a celkovú tvorbu kultúrnej krajiny. 

 

Metódy, formy a prostriedky edukácie problematiky mestskej krajiny 

Na základe analýzy súčasného stavu v obsahu vzdelávania má 

učivo geografie sídel väčšinou funkciu informatívnu, málo spĺňa ďalšie 

funkcie ako sú formatívna a inštrumentálna. V obsahu učiva nie je 

dostatočný priestor na objasňovanie vzájomných vzťahov a súvislostí, ktoré 

dominujú v kultúrnej krajine a ktoré sú typické pre mestský typ krajiny. 
Vychádzajúc z týchto skutočností moţno vo výučbe vyuţiť okrem 

tradičných vyučovacích metód najmä aktivizujúce metódy, cez ktoré 

podnecujeme záujem ţiakov o poznanie, rozvíjame ich schopnosti vysvetliť 

vzájomné vzťahy a príčiny javov v mestskej krajine ako aj vyvodiť určité 

závery a prognózy vývoja, napr. počtu obyvateľov, ekonomického 
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smerovania, urbanizačného rozvoja, ekologického stavu a pod. Dôleţitou 

súčasťou aktivizujúcich metód je vyuţívanie informácií získaných 

z rôznych médií (ako sú štatistické prehľady, grafy a tabuľky) s pouţitím 

kvantitatívnych metód hodnotenia geografických informácií (priemer, 

medián, %-álny podiel a pod.). Štatistický materiál môţe poslúţiť na 

ilustráciu určitého javu, jeho zaradenie v určitej hierarchii (veľkostná 

kategória mesta), porovnanie (napr. z hľadiska pôdorysu), štruktúre 

ekonomiky, zamestnanosti a vekovej štruktúre obyvateľov. Na gymnáziu sa 

metóda práce s grafmi a tabuľkami môţe spojiť so samostatnou prácou so 

štatistickými údajmi, ktoré môţu ţiaci sami spracovať a vyhodnotiť 

tabuľkovo a graficky (napr. usporiadať podľa veľkosti, vypočítať %-álny 
podiel, určiť priemerné hodnoty, porovnať niekoľko ukazovateľov 

navzájom a pod.). Prínosom môţu byť aj individuálne referáty k danej téme 

(napr. rast veľkomiest, vnútorná štruktúra orientálnych miest, problémy 

miest so zásobovaním vodou, doprava v mestách, zeleň v mestách, 

rekreačné moţnosti v mestách a pod.), ktoré doplnia základné učivo a 

umoţnia viesť diskusiu k danej téme. Pri štúdiu geografie vlastného mesta 

je vhodné vyuţiť vlastný výskum ţiakov, s vyuţitím osobného priameho 

pozorovania vybraného javu alebo materiálov mestského úradu (napr. 

intenzita dopravy, návštevnosť ubytovacích zariadení, vzájomné prepojenie 

s inými mestami doma i v zahraničí, druhy sluţieb a pod). Na základe 

získaných podkladov môţu ţiaci sami navrhovať optimálne riešenia, 
odhaliť skryté nefunkčné plochy v meste a navrhnúť ich vyuţitie. 

Mesto je pre ţiakov tieţ obytným prostredím, ktoré formuje ich 

estetické a sociálne cítenie. Túto oblasť v obsahu vzdelávania povaţujem za 

najmenej zdôrazňovanú. Humanizácia vzdelávania sa môţe realizovať 

v prehodnocovaní hodnôt, na základe ktorých sa tvorilo obytné prostredie 

v mestách. V dialogických metódach sa môţu ţiaci zamýšľať nad tým, či 

výzor, vybavenie infraštruktúrou, ulicová či parková zeleň, bariéry pre 

hendikepovaných ľudí, detské ihriská, nádoby na odpady, vandalizmus 

a pod. zodpovedajú ich predstavám o prostredí, v ktorom chcú ďalej ţiť.  

 

Záver 

Problematika mestskej krajiny ako súčasti kultúrnej krajiny je 
novou v geografickej edukácii v zmysle jej komplexného chápania. 

Problémy miest jednoznačne dokazujú, ţe vzťah človeka a okolitého 

prírodného prostredia musí prejsť do obojstranne vyváţeného pôsobenia. 

Bez ochoty niesť zodpovednosť za budúcnosť nemoţno mestá ďalej 

budovať tak, aby boli prijateľným prostredím aj pre ďalšie generácie. Obsah 
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geografie sídel by mal prejsť v učive geografie na školách zásadnými 

zmenami tak, aby sa v ňom odráţali výsledky výskumov kultúrnej krajiny a 

nadobudol komplexný a syntetický charakter. 
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URBAN LANDSCAPE IN THE GEOGRAPHICAL AND 

ENVIRONMENTAL EDUCATION 

 

Summary 

The concept of cultural landscape has a big importance in 

geographical education, but its position is not so important in the contents 

of school geography.The urban landscape is a part of cultural landscape and 

it is necessary to devote attention on it in geographical education and 

environmental education too. 
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CURRENT CHALLENGES TO THE SUBJECT “GEOGRAPHY 

AND ECONOMIC SCIENCES” AT SCHOOLS IN AUSTRIA – THE 

EXAMPLE OF PROJECT-ORIENTED WAYS OF TEACHING AND 

LEARNING 

 

Christian Fridrich 

 

Abstract 

One way of facing the manifold current challenges to teaching 

Geography and Economic Sciences lies in employing project-oriented ways 

of teaching and learning. One the one hand, these have to be understood as 
being very complex; on the other hand, the use of the term „project‟ can be 

regarded as overused, i.e., inflationary: Many methods are inadequately 

referred to as projects, thus names are played with. The following paper 

systematically shows up the opportunities this teaching method boasts, it 

outlines how the enhancement of competences and learning processes can 

be initiated, and also discusses the problems and limits that may arise. 

 

Keywords: project classes, project-oriented teaching and learning, open 

forms of learning/teaching, Austrian educational system, geography and 

economic sciences in Austria 

 
 

Introduction 

The following are significant examples of current challenges to the 

subject Geography and Economic Sciences in Austria: 

 Geography and Economic Sciences: Geographical and economic 

aspects are highly interconnected, and this is why a separate treatment 

of the two fields does not seem to make sense. Guiding intellectual 

forces saw that already in 1962 and, by integrating the field of 

Economic sciences into Geography, aimed at making youngsters (from 

the fifth grade on) sensible to socio-economic relations and processes. 

Today, 40 years after this change of paradigm, the acceptance of this 

field is largely developed among the teachers, yet, unfortunately, 
economic and geographic topics are still taught separately, and 

economic aspects are still neglected or rendered in a cognitive way 

(data, definitions, dogmas).  

 The curriculum of 1985/86 brought another change of paradigm: space 

no longer provided the core interest of the subject Geography and 



Geografické informácie 7 Nitra 2002 

 

 232 

Economic Sciences, and instead of it interest turned to human activity 

referring to „space‟ and „economy‟ within social circumstances. The 

curriculum asked and still asks for „regional case studies as projects‟ so 

as to provide students with the possibility to tackle problems largely 

independently on the basis of selected specific examples. Learning by 

heart gives way to recognizing interrelations. 

 The introduction of Career Advice in 1998/99: the demands of 

profession and work on people are constantly increasing in their 

complexity and dynamics. That is why it is essential to prepare kids at 

school for these. In 1998/99, the compulsory subject „Career Advice‟ 

was introduced in middle schools, junior grades of high schools, poly-
technical schools and in schools for special needs in order to support 

the decision-making and to find an optimum of advice and escort for 

the students in the process of finding a suitable profession. Career 

Advice, being an important and practice-oriented part of Geography 

and Economic Sciences, is characterized as a process and has to be seen 

as part of the forming of the adolescent‟s identity. 

 Increasing integration of students with special needs: In earlier days, 

students with special needs were strictly kept apart from „normal‟ 

students. The former had to attend so-called „special schools‟. This 

separation has been largely done away with in Austria since the 1990s. 

What is now in the foreground is the integration and inclusion of kids 
with special needs, rather than excluding them. Besides changes in the 

organisation of schools, modifications of teaching, too, were necessary: 

social learning, open teaching methods, cooperative approaches, inner 

differentiation etc. became more and more important.  

 

Excursus: overview of the Austrian school system 

Before moving on to the opportunities, limits and ways of 

implementing project-oriented teaching methods, please let me give an 

overview of the Austrian school system for the sake of easier understanding. 

“The Austrian school system is basiacally structured according to content 

(general or vocational education) and according to level of education 

(compulsory education, medium level, higher level). Thus there is a high 
degree of differentiation, which may be considered one of the main 

characteristics of the Austrian educational system. 

Kindergarten attended before the age of six is not part of the school 

system. At the age of six children start primary school (grades 1-4) with 

some pre-school education available for certain children. There are schools 
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for handicapped children (grades 1-8) but there is a growing tendency 

towards the integration of handicapped children particularly into primary 

school. After four years in primary school there are two options: learners 

have a choice between lower secondary school / Hauptschule (grades 5-8) 

or the first four years of a „grammar school‟ / Allgemeinbildende Höhere 

Schule (grades 5-8). The percentage of pupils attending Hauptschule has 

been declining steadily and is currently down to about 70% of the total 

number of learners in a year. In urban areas the majority of learners opt for 

Allgemeinbildende Höhere Schule. Although Allgemeinbildende Höhere 

Schule lasts a total of eight years (grades 5-8, 9-12) a fairly high number of 

learners leave after the first four years there and change to vocational 
schools at upper secondary level. Although school in Austria is compulsory 

for the nine years from six to fifteen another coice must be made after eight 

years at school.” (BUCHBERGER and HEISSENBERGER n.y., p.3) (cf. 

fig.1). 

 

Figure 1: Simplified Diagram of the Austrian School System (design: 

BUCHBERGER and HEISSENBERGER n.y., p.4; layout: Ch. FRIDRICH) 
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List of abbreviations: 

gr.: grade ... Schulstufe 

VS: Primary school ... Volksschule 

SoS: Special school ... Sonderschule 

HS: Lower secondary school ... Hauptschule 

AHS/U: Lower secondary / general ... Allgemeinbildende Höhere Schule Unterstufe 

AHS/O: Upper secondary / general ... Allgemeinbildende Höhere Schule Oberstufe 

PS: Polytechnical school ... Polytechnische Schule 

BPS: Vocational school / compulsory ... Berufsbildende Pflichtschule 

BMS: Vocational school / middle level ... Berufsbildende Mittlere Schule 

BHS: Vocational school / higher level ... Berufsbildende Höhere Schule 

OR: Upper secondary / general ... Oberstufenrealgymnasium 

 

Approaching a complex teaching method 

Project lessons, an old form of teaching, is going through a 

renaissance. Mountains of essays, books and project reports are all 

available. Even the school administration has reacted: project decrees and 

lots of support offer the teacher useful aid. Project lessons that lead to a 

changed perception of school in terms of an institution in the teacher – pupil 

relationship, would have had to be established in every school a long time 

ago. This is nevertheless not the case: project lessons and project orientated 

lessons are still exceptions in everyday life in common schools – maybe 

because it overworks the schools‟ organisational capacity. 

Despite this state of friction one still encounters blossoming 
projects also in their political meaning all of the time. They change old 

structures, inspect the social structures of those involved, explain latent 

tensions and in ideal cases they become meaningful in society. Seen this 

way it would be closed minded to think of project lessons as one method of 

teaching among many, or in terms of being a democratic method. It is more 

than that! Namely an over 200 year old practiced method of 

democratisation. 

It appears, that project lessons need these tensions in order to 

function: here decisions and planning by pupils, there pre-planning and 

preparation by the teacher; theoretical foundation on the one hand, 

creativity and spontaneity on the other are all reflected in this work. All 

these contemplations add to the social meaning of this unique lesson form. 
It will be spoken about project lessons and normal lessons many 

times in this text, although these are not opposites, they should be 

supplementing forms of teaching. There would be enough joints. Since the 

realisation depends on the personalities of the teachers and pupils, there will 

not be any exact recipes offered in this essay. 
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Terminological problems in connection with the project method 

Sometimes people say that it is already a project, when only a 

valuable product is achieved, e.g. when garbage is removed from a brook, 

although all the pupils‟ actions are controlled by the teacher. It is also a 

mistake to classify a row of lessons (e.g. dealing with the topic “Immigrants 

in Austria”) in terms of being a project (compare: SCHÖPKE 1981, p. 13). 

Even the tendency to classify everything in terms of being a project that 

combines two or more subjects of the curriculum, leads to a misconception 

of the term “project” at the end and is only terminological juggling (BIE 

and LOUWERSE 1977, p. 210; KOCH 1988, p. 2). DUNCKER and GÖTZ 
go the same way, when they explain that teacher courses, excursions and 

leisure time possibilities – their subjective, educational, practical and social 

relevance should basically not be criticised here – are “sold” as projects. 

(DUNCKER and GÖTZ 1984, p. 119ff.). 

The examples above show that it is much easier to give a negative 

answer to the question, i.e. to find out what project lessons are not. In order 

to avoid defining the term project a list of characteristics is often used, 

which evaluates the specific lesson, i.e. if the following characteristics such 

as problem orientation, action centred activities, self organisation, etc. are 

fulfilled. But even if you compare your lesson with the fictional list of 

characteristics problems will arise in the broader sense.  
Depending on the prevailing perceptive view the sobering 

conclusion has to be drawn that “no (practiced) lessons are project lessons 

and at the same time any given lesson can be classified in terms of being 

(more or less) a project lesson.” (HÄNSEL 1988, p.17) 

And now it will be attempted to make some statements about 

project lessons with the help of a definition analysis. The word project is 

derived from the Latin verb “proicere”, which if translated exactly means to 

“throw forwards”, “throw out”, “throw down” (LANGENSCHEIDT 1977, 

p. 916) and is to be understood in terms of projecting, planning and 

attempting (DIETRICH 1977, p. 135f.) This connection between idea and 

practical realisation goes back to the developers of the project method, such 

as DEWEY, who saw the project as “proiectum”, as a “projected 
adventure”, where teachers and pupils work autonomously (DIEM-WILLE 

1987, p. 107). Consequently this means that the process and the results of 

the project cannot be exactly predicted by the teacher. A project can 

therefore not be repeated like other forms of lessons (INSTITUT FÜR 
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BILDUNGSFORSCHUNG DER WIRTSCHAFTSFORSCHUNG DER 

WIRTSCHAFT 1991, p. 5). It is unique. 

If one understands the historical background of project thoughts, 

project lessons are much more than just a welcomed change of pace, a 

reason or “an unusual lesson form” (GEIBERT 1989, p. 3), more than just a 

method. Because of the central issue of autonomous, self responsible 

problem solving project lessons offer a major contribution to 

democratisation1 in society (SCHNELLER 1986, p. 203) and school 

(GUDJONS 1989, p. 55). This way, project lessons lead to a changing of 

roles between pupils and teachers, to an elimination of limitations within the 

individual subjects, etc., i.e.: to an elimination of important standards set by 
the school system (MESSNER n.y., p. 10), and this although it all takes 

place among school organisation. This is also why project lessons in our 

school system go through fundamental obstacles, which hinder many 

teachers from doing projects. 

 

Facettes of project teaching 

Since these five terms mean something different, they should be 

explained with a choice of explanations from the bibliography. This is how 

you can tell, that first of all, different authors connect different contents 

with the same term, secondly, that different terms are used for the same 

contents. 
Project: A project is what the project group carries out, i.e. an “exact 

learning experience” (FREY 1990, p. 14) or the “planning and execution of 

a wide variety of lesson work.” (BÖCKLE a.o. 1988, p. 132) 

Project lessons: Project lessons are to be understood in terms of the project 

being a lesson form (SCHWEINGRUBER 1984, p. 31) and at the same time 

there is a non-existing ideal, in case one judges these lessons with the 

project-characteristics catalogue (mentioned above), then only show-offs 

would dare to say that their lessons contain all of these criteria (HÄNSEL 

1988, p. 17). In the following essay different forms of lessons will be 

identified as project lessons, in order to simplify matters. 

Project orientated lessons: In these one achieves certain project segments 

(NÜNDEL, quoted from OSWALD 1982, p. 459). If some of the parts of 

                                                
1 One of our main goals in terms of school and private education and of 

political education. 
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project lessons have to be left out2 because of school situations or other 

circumstances, then it is much better to call these lessons project orientated 

(GUDJONS 1988, p. 15). FREY uses the term “project similar learning” in 

the same context (FREY 1990, p. 14). Other authors speak of project 

orientated lessons, if additionally to the lack of certain characteristics, the 

general conditions of the school are not changed (BÖCKLE a.o. 1988, p. 

133; SCHWENDENWEIN 1991, p. 140). 

Project methods: MEYER simplifies teaching methodological forms and 

experience, as lessons where one studies (MEYER 1988, p. 45) – or in other 

words: “the distance, that teachers and pupils cover, if they want to be 

educated” (FREY 1990, p. 14). This means the achievement of project 
thoughts in school brought into a project without having them seem just like 

methods (GUDJONS 1988, p. 45). 

Project work: Project work is defined as the social form in lessons, whereas 

certain characteristics are fulfilled (BÖCKLE a.o. 1988, p. 132), an 

important criterion is group work (PLATTE a.o. 1990, p. 45) 

Almost all of these definitions are hardly satisfying because of their 

vagueness, but also because of the use of terms like “project thoughts” and 

“learning experience”, which are not defined any further, are used in these 

definitions. Even if differences can be suspected in such vague definitions, 

the attempt to find them leads directly to the next problem. 

 

The problem of defining geographical-economical projects 

The conception of project lessons varies exactly like the 

interpretations of the five terms mentioned above. Reasons for this might be 

e.g.: affiliation with different branches in educational philosophy, different 

ideologies, and vague and overlapping terms in technical terminology 

(PETRI 1991, p. 13). Furthermore different authors cannot agree, if the 

definition should show the present situation or the objective of what project 

lessons should be, if aspects regarding content and methodology should be 

taken into account and on which level of abstraction the discussion should 

take place. This is why these definitions can hardly offer a secure basis for 

concrete ideas (HEINTEL and KRAINZ 1988, p. 1). Nevertheless they are 

useful because they show the wide variety of project lessons. Furthermore 
these definitions encourage everyone to integrate their own point of view 

into the broad spectrum of definitions and maybe also to find new aspects. 

                                                
2 In doing so the teacher‟s actions have to be reasonable and the intention to 

“teach the values of a democratic society” should not be forgotten. 
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The following definition presents those aspects that, up until now, 

have been agreed upon by most authors. 

Project lessons are a systematic (1), self organized (2), interdisciplinary 

(3) dealing (4) with real problems (5) through the cooperation of pupils, 

teachers (6) and other persons concerned (7) with the main aim to make 

a contribution to democratisation in society (10) by the presentation (8) 

of results (9) (FRIDRICH 1996, p. 19). 

(1) Even though project lessons are an open lesson form, it would be a 

major misunderstanding to assume that contingency and coincidence are the 

leading factors. Projects have a structure, in which the course of events and 

the distribution of duties are recognizable although they are not 
predetermined. The structuring in phases, which can also be planned 

beginning with the product – namely “backwards” (e.g. an intervention in 

local events) - is therefore an important part of every project. 

(2) In all phases, the participants of the project determine by 

themselves due to various reasons, what is necessary and what is not. 

Finally the participants can introduce their own interests, whereas the 

teacher has to make sure that his/her ideas are not the centre of attraction. 

Interests do change and are not constant measures in the beginning of the 

project, i.e. reasonable changes and flexibility have to be possible. The 

pupils‟ natural urge to discover should not be interfered with for example: 

to examine garbage disposals and their effect on the environment that 
suddenly caught one‟s eye during a fluorine purification project. 

(3) Interdisciplinarity cannot be avoided, even if only one subject is 

involved, because what comes from everyday life cannot be classified in 

individual school subjects. Many subjects such as geography and economics 

are by themselves interdisciplinary, e.g.: when the effects of human or 

social actions are examined in a certain area and its economy according to 

the political aspect. 

(4) There is a major chance that action centred learning (including all 

senses) will be encouraged instead of the ordinary teacher centred learning, 

because something which is learned with all of the senses finds its way to 

long time memory better than isolated facts. Projects that highly relate to 

everyday life – like our subject is capable of providing – contain a number 
of possibilities for developing reasonable action forms, the so called field 

work techniques like cartography, measuring, describing, observing, 

sketching, etc. 

(5) Projects are not childish games invented by teachers, but deal with 

problems that arise from the pupils‟ living conditions, which are often 
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dismissed as banal, not noticed or even suppressed. e.g.: when we deal with 

the introduction of the Euro, the lack of park areas, problems in traffic, 

consumer‟s rights education, etc. 

(6) Especially increased and over a longer period of time practiced 

group work intensifies social contacts, but sometimes it also leads to 

tensions and frictions, which have to be cleared, in order to achieve a 

positive development of the project. Apart from the product the 

achievement of social goals is at least as equally important. Virtues like 

solving conflicts, learning to listen, dealing with failure and accepting 

other‟s opinions can effect lessons – by pupils‟ as well as teachers‟ actions 

– positively even after the project is over. The phrase “social learning”, 
which is often used nowadays, is a reality in project lessons, even if the 

project has to be cancelled for any reason or disappointments have to be 

overcome. 

(7) Projects extend the borders of the school and open their doors to 

their surroundings. The two aspects of this are that on the one hand experts, 

speakers, people who experienced certain times in history, etc., i.e. “people 

who do not belong to the school” appear in the school to provide the pupils 

with information, and that on the other hand the pupils can experience 

reality by taking part in excursions, field trips, quiz rallies as well as 

exhibitions. 

(8) What distinguishes projects from common forms of lessons, in 
which the acquired knowledge is – at best if at all – remembered until the 

next test, is that it leads to a product, which then can be presented to the 

public –which, once again, opens the school‟s doors for people who do not 

belong to the school. At this phase, the project leaves the level of practical 

actions and changes to critical commitment, which often also reaches the 

public. The pupils themselves can measure their cognitive achievement by 

looking at what they have accomplished and by realizing that their 

achievements are of practical use. 

(9) Products of projects can be material, like a photo documentation, a 

video film, a model, a better school environment, a play, etc. as well as 

immaterial, like the change of a personal attitude. The quality of the 

process, which leads to the product, is as hard to show with common forms 
of presentation as the immaterial products. 

(10) Activity instead of being activated! The knowledge “We can bring 

about something positive” increases the political relevance of projects in the 

near surroundings, even if the contribution to “world improvement” will 
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only be a little one3, most of the time. e.g.: illegal garbage disposals are 

revealed, park benches are put in the school yard, trees are planted on the 

roads, unreasonable housing situations are revealed, the relationship 

between pupils and teachers gets improved, etc. Democratisation, of course, 

also includes an effect on the institution, in which the project took place, 

namely the school4 itself. (p. 19f.) 

 

Learning processes in project teaching 

In the previous chapters, the differences between “common 

lessons” and “project lessons” have already been mentioned several times. 

Therefore, the following brief comparison (tab. 2) is to be understood as a 
summary of the points mentioned before and at the same time as a basis for 

further considerations in the following chapters. What is not intended here, 

is to give the impression that all common lessons are “bad and have to be 

rejected” and that project lessons are “good and precious” in principal 

(compare with SCHIRLBAUER 1986, p. 258). It is often the case that high 

demands and increased expectancies contribute to the failure of a project, 

when the participants feel forced to improve everything with their lessons in 

comparison to traditional lessons (DUNCKER and GÖTZ 1984, p. 78). 

While the view of a necessary completion of project lessons and common 

lessons is taken here (compare with p. 22; BASTIAN and GUDJONS 1990, 

p. 61), HÄNSEL sees a “tendency towards destructive connections between 
the two lesson forms.” (HÄNSEL 1988, p. 34) 

Fears are often expressed by colleagues and sometimes even by 

parents, that nothing will be learned in project lessons. Admittedly, the way 

of learning is different. There are less facts and less “testable knowledge”. 

But project lessons allow the project-inexperienced participants to get a 

different view of lessons and of the social processes, which take place in 

such lessons. It is often the case that negative experience and general 

experience that hinders project lessons have to be overcome first (compare 

with SCHMID a.o. 1992, p. 14f.). Teachers have to change their traditional 

ways of proceeding and have to use different methods. But at the same time 

they have to – here drastically expressed – prevent themselves from 

becoming “animators” and school from becoming “Club Med” 

                                                
3 But: “No one has ever made a bigger mistake than the one who did not do 
anything, because he could only do little.” (Edmund Burke) 
4 This is also an important aspect of DEWEY‟s concept: “Project is self 

improvement as well as world improvement”. 
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(SCHIRLBAUER 1987, p. 15). Pupils have to take over competences and 

responsibilities that are unfortunately often completely new for them. 

 

Tab. 2: Comparison of learning in traditional lessons with learning in 

project lessons (Ch. FRIDRICH) 

 
Learning in traditional lessons Learning in project lessons 

“Arising problems are accepted as usual” 

(POSCH 1990, p. 9) 

Arising problems “confirm the abnormal 

character of project lessons and justify their 

rejection” (POSCH 1990, p. 9) 

Secondary motivation by – good – methodical 

preparation; artificially prepared learning 

situations (MEYER 1988, p. 50) 

Primary motivation by orientation towards the 

interests of the participants; learning in 

situations that relate to everyday life (p. 8) 

Teachers and school books are “the keepers of 

knowledge” (OSWALD 1990, p. 14), i.e. 

learning processes are determined by others 

(HENNINGS 1982, p. 295) 

Creation of “opportunities for learning by all 

participants for all participants” (OSWALD 

1990, p. 14), i.e. self-determination of learning 

processes (HENNINGS 1982, p. 295). 

Learning about situations, about problems, 

etc. 

Learning in certain situations, by problems, 

etc., i.e. qualitatively different learning. 

In extreme cases purely rational and 

systematic lessons (compare with BASTIAN 

and GUDJONS 1990, p. 39). 

“Project lessons as a method of change.” 

(HÄNSEL q988, p. 30) 

The primary place of learning is school with 

some “excursions” like field trips, week 

excursions, etc.; “extracting learning from 

life” 

Learning outside the school in real social 

situations. 

Learning often only for tests and that way only 

with the short-term memory; “finishing-

mentality” (SCHWARZ 1989, p. 46) 

Connected, interdisciplinary learning fits in 

with the “associative character of the long-

term memory” (SCHWARZ 1989, p. 46). 

Predominantly falling back on existing 

teaching and working materials. 

Additional need for material and funds 

(PETRI 1991, p. 63) in order to support or 

realize the planned learning processes. 

 

Step-by-step enhancement of competence by project teaching 

“So, today you have to tell me your interests and then we are going 

to make a project about them.” This could be the request of a teacher to his 

class, with which he is guaranteed to fail. 

What is here so drastically expressed, is in toned down forms often 

enough the case. Pupils, who had to keep their mouths shut up to then and 

were not allowed to influence the lesson arrangements, are suddenly 

required to be creative and to be full of ideas. The answer to the question 

of how long one should prepare for project lessons can only be: 
“Permanently!” Learning should never only take place in the way 

mentioned in the left column of the previous chapter. Starting with the first 
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day of school, the teacher can transfer competences step by step to his 

pupils; e.g. by transferring “class duties” like taking attendance, decorating 

the classroom, etc., by planning field trips, excursions, week excursions, 

etc. together. Furthermore, social behaviour can be cultivated, social forms 

can be practiced and different working techniques can be learned. This way, 

projects work as a kind of indicator, because possible deficits become 

visible soon after the project has started, when e.g. pupils – and teachers – 

are not able to listen to each other, when the social form of work-sharing 

group work is not known, when different kinds of information cannot be 

used and presented, etc. 

Drastically expressed, this means that a teacher cannot expect 
willingness to cooperate from his pupils in the course of the project, if he 

himself has not encouraged cooperation for years (DUNCKER and GÖTZ 

1984, p. 96). The one who is not allowed to say anything through the whole 

year, will not be able to say anything, when he is asked to participate 

(HELLER and SEMMERLING, 1984, p. 104). 

An education towards independence, in which the teacher relies on 

the “objective interests of the pupils” and therefore constantly restricts the 

pupils in their actions, is a “basic dialectic contradiction of the method” 

(MEYER 1988, p. 55), which can be reversed, if the teacher also teaches the 

pupils “methodological competences for independent learning” (MEYER 

1989, p. 416). 
Competences can be divided into three dimensions (according to 

BASTIAN 1984, p. 298): 

1. Procedure-methodological competence: allows the organisation of the 

project work and includes a) the ability to practice structured 

proceeding forms like individual, partner and group work as well as 

open lessons (SCHWENDENWEIN 1991, p. 141), b) the handling and 

use of different media and materials, c) the realisation of specific 

virtues for working (HUTH 1988, p. 13), like concentration, reliability 

and accuracy and d) mastering different working techniques like 

interviewing techniques (SCHULZE 1985, p. 19). 

2. Social competence: especially comprises the communicative area, 

which is reflected by the following control questions. How are 
decisions made? Are pupils and teachers able to communicate with 

each other? Are pupils able to answer, explain, summarize, and stick to 

the point? Is meta-communication used? (RÖSELER 1978, p. 40) 

3. Subject competence: includes knowledge of the subject and its facts 

and is often overestimated as a requirement for projects. Yet, gaps in 
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this competence area can be closed5 much easier than in the two areas 

mentioned before, when the pupil systematically acquires the 

knowledge of the subject and its facts – alone or with the help of the 

teacher – before or during the project. (BASTIAN 1990, p. 245f.). 

 

The central aspect of action-oriented learning in projects 

There are no lessons in which there are no activities. Talking, 

writing and laughing are activities with a purpose on the descriptive level. 

On the prescriptive level – orientated towards the didactical principles – 

(JANK and MEYER 1990, p. 415) action centred lessons are to be 

understood as “integral lessons based on the pupils‟ activities, in which the 
products of the activities, which have been agreed upon by the teacher and 

the pupils, lead the lesson processes, so that the brainwork and the manual 

work of the pupils can be brought into balance” (MEYER 1988, p. 214). In 

other terms, the aim is “to construct thinking structures in combination with 

action processes: doing and thinking, theory and practice, school and life, 

experience and method, intellect and sensuality belong together.” 

(GUDJONS 1990, p. 63). But: Only “doing” leads to educational and 

learning achievements (SCHIRLBAUER 1987, p. 15; BIE and 

LOUWERSE 1977, p. 213), it would also be a misunderstanding, if teachers 

only tried to conduct activity centred lessons (VIELHABER 1988, p. 55). 

Activity centred lessons can be described by seven characteristics (abridged 
according to JANK and MEYER 1990, p. 417ff.): 

1. Action centred lessons are integral: the pupil as a whole – with his 

head, heart, hands, feet and all his senses – should be appealed to; 

topics are developed from questions that are derived from the action 

product agreed upon; the lesson methods also have to be integral, e.g. 

role play, exploring, etc. 

2. Action centred lessons are pupil centred: the pupil‟s activities are an 

essential requirement for his independence. 

3. The material and mental results of lesson work, which are action 

processes, are capable of being published: The pupils can identify 

themselves with these results and reflect on the action processes. 

                                                
5 Trying to introduce procedure-methodological or social competences like 
working in groups, handling plans, punctuality, being able to listen to 

someone else, etc. shortly before or during the project week , will probably 

not work. 
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4. Action centred lessons try to make the pupils‟ subjective interests the 

central issue of lessons: The main question in this connection is, what 

the pupils‟ real interests are – not deformed by consumption, the media 

or other interests. 

5. In action centred lessons, the pupils are involved in all phases of the 

lesson. 

6. Action centred lessons open the school towards its surroundings. 

7. Action centred lessons try to bring brainwork and manual work into 

balance. 

Statements like “Action centred lessons as basis for projects” 

(VIELHABER a.o. 1988, p. 54) or “project lessons – an extensive concept 
of action centred teaching and learning” (GUDJONS 1989, p. 54) show the 

elementary relationship between action centred lessons and project lessons. 

Action orientation can also be found in other didactical approaches, like in 

exemplary-genetic learning6, in discovery learning7, in open, pupil centred 

lessons8, in experience-related lessons9 and in goal orientated lessons10 (p. 

19ff.). Of course, action centred elements should also be integrated into 

common lessons, like by didactical games, by explorations, by building 

models, by redecorating the class room, by writing wall news-sheets, by 

having parties, etc (tab. 2). 

Different action dimensions have different extensions, starting with 

situation research, going to information and ending with the highest activity 
level, namely changing (compare with tab. 4). As shown in all three of the 

mentioned main levels, action orientation goes beyond the project group 

more or less and therefore becomes socially important actions, because it is 

aimed at the improvement of real situations (DUNCKER and GÖTZ 1984, 

p. 138). Therefore, actions within the politically educating geography and 

                                                
6 Advocate: WAGENSCHEIN, catchwords: “believe in yourself even if 

something doesn‟t work out”, little guidance by the teacher during the 

search for answers – “Mäeutic”. 
7 Advocate: BRUNER; catchwords: “pupils‟ fun with discovering”, “insight 

into the structures of information”. 
8 Systematist: WAGNER. 
9 Advocate: HENTIG; catchwords: Inclusion of subject related biographical 

experiences and skills of pupils with all their complexity and contradictions, 
in order to show the background of broadened thinking. 
10 Advocate: KECK; central themes: “aim orientation and communication”, 

“pupils as subjects”. 
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economics lessons mean “political actions” (SCHRAMKE 1986, p. 167). 

Thereby, geography lessons do not aim at catalogues of characteristics, at 

static knowledge, at sole facts or connections, but at the connections of 

daily actions in the family, in the village or city, in which the complex 

structures of local/regional conditions as well as officially arranged political 

chances or pressures are shown.” (VIELHABER 1988, p. 55). 

 

tab. 2: Action and content dimensions of project lessons (Ch. FRIDRICH, 

according to BÖNSCH 1990, p. 8) 

 
Action dimensions – divided into 3 main 

levels 

Content dimensions – examples from the 

project “traffic calming in a street” 

EXPLORING 

1. Investigating Counting the density of traffic in a street 

2. Examining Examination of the ground of a highly 

frequented parking space 

3. Interviewing Finding out the neighbours‟ opinions 

about the traffic calming 

INFORMING 

4. Documenting Making a wall news-sheet about the 

effects of traffic in narrow streets 

5. Informing Summarizing the results and passing them 

on to the district authorities for 

publication 

6. Initiating Advertising an appealing arrangement of 

trees 

GETTING THINGS MOVING / CHANGING 

7. Demonstrating Possibilities for blocking off the street and 

pupils‟ demonstrations 

8. Actions Helping with planting trees 

9. Changing everyday behaviour Using public transportation and not letting 

the parents drive one to school 

 

The changed role of the teacher – the delegational continuum 

The teacher‟s monopoly on planning is overcome, instead –

hopefully – a cooperative planning process develops (BASTIAN 1990, p. 

240). To which extent, the teacher can really keep in the background will 

mainly depend on two factors. First of all, if the pupils have already learned 
to take over leading functions themselves (compare with DIEM-WILLE 

1982, p. 473) and second of all, if the teacher is willing to hand over these 

functions to his pupils. Project lessons depend on the teacher‟s trust in his 

pupils and on allowing independence and self-responsibility, provided that 

the pupils have the necessary maturity. 
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DIEM-WILLE (1986, p. 191ff.) shows the handing-over of leading 

functions in a delegation-continuum (tab. 3) for school (according to 

JOHNSTAD, quoted from SCHWARZ 1974, p. 126). 

 

Tab. 3: Delegation continuum (DIEM-WILLE 1986, p. 191) 
As a teacher I decided: and the pupils are allowed to discuss 

with the teacher: 

1. nothing Whether they want to learn something: 

This option is not open to the teacher in 

common schools. 

2. that something should be learned What they want to learn: 

This is achieved in mature projects, in 

which the teacher only encourages a 

project. 

3. what should be learned When and how it is learned: 

The teacher prescribes the topic, and the 

pupils define the priorities, the timetable 

and the method by themselves. 

4. when and how it should be learned How they want to acquire information: 

This can become meaningful as 

transitional step to step number 3 and 

finally to step number 2; this limited 

form of transfer of leading positions is 

probably not enough for project lessons. 

5. the way information is acquired The way, information is assessed and 

results are presented: 

This is an important element of group 

work. 

6. everything What they think about the lessons: 

At least, pupils are still taken seriously 

when the teacher is interested in their 

feedback. 

7. everything Nothing, only reproduction at the test: 

One-sided communication or no 

communication at all, pupils are only the 

ones who reproduce. 

 

 It has to be mentioned once again, that the first step shown can 

often only be reached by a learning process of many years. And even then, 

the teacher will have to do more structuring work at the beginning of the 

project, before he can withdraw after some time (FREY 1990, p. 182). That 

the teacher himself needs a lot of patience and has to give his pupils enough 
time (BOSSING 1977, p. 126; FREY 1990, p. 183), should already be 

considered before the beginning of the project. Furthermore the withdrawal 

of the teacher is a process that contradicts the habits of teachers and pupils, 
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because the socialisation (SCHULZ 1990, p. 85) and the “otherwise usual 

roles” (FREY 1990, p. 183) have to be fought against. So now the teacher 

leaves the safe terrain of “the pre-plan-ability of pupils‟ reactions” 

(VIELHABER 1988, p. 55) and is therefore forced to act more flexible and 

to react more spontaneously. 

This way we already get close to the teacher‟s need of fear rejection 

(DIEM-WILLE 1982, p. 474), which can only be secured by highly 

structured and tightly preplanned lessons. Fears that are repressed this way 

in common lessons are made conscious by the changed requirements of 

project lessons and create insecurity, irritability, the feeling of demanding 

too much, etc. Examples for these fears are (according to TOBEL 1988, p. 
5): 

 The fear of losing track of things and of not being able to understand 

all project activities. 

 The fear of experiencing deficits and finally one‟s own limitations 

which have been caused by occupying oneself only with one‟s own 

subject for years. 

 The fear of disciplinary problems and the negative feedback of other 

colleagues and the administration concerning this. 

 The fear of failing in comparison to other colleagues involved in the 

project process. 

However, the teacher‟s role must not be reduced to just helping out 
in problem situations or to granting all the pupils‟ wishes (BIE and 

LOUWERSE 1997, p. 222; SCHÖPKE 1981, p. 9; SCHIRLBAUER 1987, 

p. 14; HÄNSEL, p. 27). The teacher‟s role is not that of the one who 

imparts the knowledge, but ??? Since this shift of tasks is hard to explain 

with words, functions, in which the teacher can cause influence, are 

mentioned here (using SCHMID a.o. 1992, p. 24): 

1. As a coordinating counsellor and assistant: 

He makes suggestions, gives warnings in case of wrong decisions, 

encourages fantasies (DUNCKER and GÖTZ 1984, p. 92; JANK and 

MEYER 1990, p. 433), explains his opinions without directing the project 

process towards his own aims (SCHÖPKE 1981, p. 9), structures the 
learning and working process (BIE and LOUWERSE 1977, p. 222; 

HORNISCHEGG and ROSENBICHLER n.y., p. 79), leads coordinating 

conversations with colleagues, which increase drastically with the number 

of participating teachers (DIEM-WILLE 1982, p. 475) and sees himself as a 

learning manager (VIELHABER 1988, p. 56). 
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2. As a conflict manager: 

If conflicts occur, which cannot be solved by the pupils, it will be essential 

that the teacher intervenes as mediator with educational sensitiveness. Fixed 

points, in which meta-interaction takes place, are especially meaningful, as 

well as the reflection – usually at the end of the project – with the primary 

question of what has been learned for the next time and for common 

lessons. 

3. As a moderator (compare with HUTH 1988, p. 83): 

MEYER already talks about a moderation of the teacher in the common 

learning process in group lessons (MEYER 1989, p. 248). Especially at 

coordinating points, which occur in every project process, the teacher 
should put his competences into the common process of finding solutions 

(DUNCKER and GÖTZ 1984, p. 91 a. 93). This way he can – like a 

mäeutic11 – encourage his pupils to use their learning possibilities self-

responsibly (GUDJONS 1989, p. 21; SCHULZ 1990, p. 85). 

4. As experts: 

In partial areas and in partial aspects, teachers will be able to offer their 

knowledge and their organisational skills. Also in learning to handle 

different technical medias like altimeters, video cameras etc. or machines, 

the teacher‟s skills with instruments will be meaningful and at the same 

time support the pupils. 

5. As someone who learns as well : 
What is precious in project learning is that both sides – pupils and teachers 

equally – learn socially and in content together. Everyone‟s active 

participation in the learning process (MEYER 1988, p. 27), leads to 

individual development (HÄNSEL 1988, p. 27), whereas the teacher can 

participate in a group like every other member, even if he cannot totally 

give up the role, which he has acquired by socialisation (FREY 1990, p. 

183). 

 

„Project classes‟ – „normal classes‟ 

The final question remains, which effects the – positive and 

negative – experiences with class atmosphere and within the teacher-pupil 

relationship of the project lessons will show effect on common lessons. 
Even if school is often referred to as an “ultra stable institution”, 

experiences, which were gained during projects, can hardly be separated 

from everyday school life. In some form they have an effect on everyday 

                                                
11 Mäeutic: Greek for: midwife 
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school life. In other words, cause “radiating effects” (HACKL n.y., p. 41) or 

work as “lesson catalysts in low doses” (SCHWEINGRUBER 1984, p. 39). 

These effects can be experiences by those colleagues, who did not take part 

in the project, when pupils become more difficult, namely when they start to 

question the teacher‟s decisions, to reject certain lesson methods or 

“methodological monoculture” and participate in discussions more 

critically. However such feedbacks have not been systematically studied 

yet. 

According to DUNCKER and GÖTZ (1984, p. 156f.) possible 

effects of project weeks on common lessons can be listed as shown below. 

 
Tab. 4: How can common lessons profit from project weeks? (Ch. 

FRIDRICH, using DUNCKER and GÖTZ 1984, p. 156f.) 

 
How can common lessons profit from project weeks? 

From the pupil‟s point of view: From the teacher‟s point of view: 

 Own desires and needs can be 

introduced. 

 Independence increases by more 

self-confidence. 

 More readiness to help other pupils. 

 The teacher‟s problems are better 

understood. 

 Conflict solving strategies can be 

practiced. 

 Positive access to the subject. 

 The results of the work flow in into 

common lessons. 

 More confidence in the pupils. 

 Possibly common lesson planning. 

 Further improvement of the 

relationship to the pupils. 

 More understanding towards the 

pupils, because they have been 

experienced as “whole people” 

during the project lessons. 

 Overcoming the common teacher 

description. 

 Teachers work together more, 

coordinate together. 

 

Problems and limits of project teaching 

Like any other lesson form, project lessons also go along with 

many problems (POSCH n.y., p. 46), which have to be seen realistically, in 

order to prevent overestimation (RASCH n.y., p. 41). From the facts 
mentioned in the previous chapter, the temporary conclusion can be drawn, 

that difficulties can arise in different areas and on different levels. 

Sometimes it depends on the teacher and his attitudes that project lessons 

cannot “work” or cannot “work” satisfactory. Sometimes “the school 

system”12 is responsible for the failure of a project. And sometimes the 

                                                
12 School offers – apart from all criticism – also precious support for a 

project. It is a workshop and a laboratory for experiments, a base camp 
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participants are steamrolled by suddenly arising problems, while others 

struggle with difficulties, which arise in almost every project. 

What does “failing” mean anyway? There are some people who claim that 

failing does not exist if it is accepted and overcome. Because this way, 

learning processes could also be activated (HUTH 1988, p. 84). On the 

other hand, we all know the remark that a certain lesson has gone wrong 

from common lessons, i.e. usually that the goal aimed at has not been 

accomplished. Analogous to this, you could also speak of the failure of a 

project if the main goal has not been accomplished (WEBER 1990, p. 3). 

HACKL differentiates between four possibilities of failure (HACKL n.y., p. 

32): 
1. The pretended activation of lesson events: by the pupils, in order to 

decimate common lessons. 

2. The pretended handing-over of control functions: from teachers to 

pupils. 

3. The pretended support of motivation: by teachers, who at the same 

time pursue predetermined goals. 

4. The pretended imparting of knowledge and skills: by superficial 

activities. 

All of the four possibilities named show similarities; they run 

counter to the project thought, contain too little honesty and encourage 

learning processes only to a less degree. The comparison to the example of 
unproductive project lessons seems interesting and illustrative at the same 

time here (abridged, according to DUNCKER and GÖTZ 1984, p. 99ff.): 

 Journalism instead of stamp collection: Not only superficial collecting, 

but revealing of backgrounds and integration into an entire connection. 

 Archaeology instead of a stroll through the flea market: Not 

accumulation of curiosities for nostalgic purposes, but investigation of 

historic every day connections. 

 Experimental theatre instead of showcase decoration / fashion show: 

Not abuse of aesthetics in “chocolate sweet” presentations, in order to 

cover up problems, but use of aesthetics for self-critical reflection for 

information and provocation. 

                                                                                                    
for investigations, a training camp for the acquisition of skills, a 

meditation place for reflections and a Micro Society for collecting social 

experience (according to SCHULZ 1990, p. 93). 
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 Civic action instead of sandpit games: Not only playful simulation of 

reality, but also intervention in social developments with a democratic-

tolerant responsibility. 

 Inventor workshop instead of Christmas handicrafts: Not production of 

“precious junk” by copying prefabricated instructions, but realisation 

of creative ideas by craft-practical-technical working and use in social 

context, e.g. construction of a street model for discussion support and 

for testing possible effects of measures for traffic calming. 

The question of, which kind of problems can be recorded, remains 

unanswered now as ever. A possible differentiated, systematic way of 

looking at difficulties and limits of project lessons is offered by the ranking 
within a four field scheme (compare with tab. 5), in which intern and extern 

causes on the one side and stable and variable factors on the other are 

combined with each other13. In this connection “intern factors” sum up 

problems, which arise during the project process on the social level by the 

individuality of pupils‟ and teachers‟ personalities etc. “Extern causes” are 

understood as problems, which influence the project process from the 

outside, like the rigidity of the school system, the disapproval by non-

participants etc. Intern as well as extern causes can be stable, i.e. they 

generally arise in every project, or variable, i.e. they only arise in some 

projects under certain conditions. 

 
Tab. 5: Systematic overview: problems and limits of project teaching (Ch. 

FRIDRICH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                
13 The four field scheme according to WEINER, quoted from HERKNER 

1991, p. 45; which is used in a different context there, is referred to here. 



Geografické informácie 7 Nitra 2002 

 

 252 

 Intern factors Extern factors 

S
ta

b
le

 f
a

c
to

r
s 

The realisation of an “ideal-typical” project 

finds its limits soon because of its conception 

(HASSE 1989, p. 8). 

The acquisition of knowledge forms of a highly 

structured subject field, e.g. of complicated 

behavioural-biological knowledge, of English 

vocabulary etc. is more efficient in other lesson 

forms (SCHIRLBAUER 1988, p. 27; FREY 

1990, p. 197). 

Complementary relationship structures between 

pupils and teachers also remain valid in project 

lessons (BASTIAN 1984, p. 295; RÖSELER 

1978, p. 37). 

Contradiction between interest orientation and 

subject orientation (BASTIAN 1990, p. 245). 

Learning processes with “little and big failures 

and frustrations” (HENNINGS 1982, p. 297). 

Achievements in learning are not clearly visible 

shortly after the project, but only on long term 

basis, since cognitive knowledge is connected 

with affective and psychomotor experience 

(FREY 1990, p. 197). 

Predetermined institutional general 

conditions (RIESS 1986, p. 21; 

HACKL n.y., p. 32; FREY 1982, p. 

4). 

High pressure of certain subjects for 

usability especially in final classes 

(RIESS 1986, p. 21; PETRI 1991, p. 

63). 

Lack of teacher training and further 

training for project lessons (TEML 

1983, p. 236; BOUTEMARD 1988, 

p. 74; PETRI 1991, p. 63). 

V
a

r
ia

b
le

 f
a

c
to

r
s 

Former experiences of teachers cause a 

“theoretical overloading” of the project 

(HENNINGS 1982, p. 297; SCHNELLER 1986, 

p. 204; HACKL n.y., p. 33; ROHLEDER 1992, 

p. 43). 

Pupils‟ interests are not acknowledged by the 

teacher (SCHNELLER 1986, p. 206; 

GUDJONS 1989, p. 72). 

Adding of additional learning aims and contents 

by the teacher (HACKL n.y., p. 34). 

Perceiving the scope in project lessons as 

something non-obligatory (BIE and 

LOUWERDE 1977, p. 211). 

Exploitation of committed colleagues (MEYER 

1989, p. 338). 

Great prestructuring of learning processes 

(FREY 1990, p. 196f.). 

Great preparation requirements (PETRI 1991, p. 

63). 

Pupils‟ lack of will to cooperate with each other 

(RÖSELER 1978, p. 37f.). 

Pupils have not learned to work independently 

(TEMPL 1983, p. 236). 

Pupils‟ lack of interest (HENNINGS 1978, p. 

206; ROHLEDER 1992, p. 43). 

Lack of money and materials (PETRI 

1991, p. 63). 

Lack of willingness to cooperate by 

colleagues who are not involved in 

the project (FREY 1982, p. 4; 

HENNINGS 1982, p. 297; TEML 

1983, p. 236; PETRI 1991, p. 62). 

Stopgap function of project weeks 

(MEYER 1989, p. 339). 

Social and political pressures that 

influence the school are disguised in 

project lessons (SCHNELLER 1986, 

p. 206). 

Difficulties with acquiring 

information because of “system-

produced resistance” (RÖSELER 

1978, p. 47). 

Lack of “didactical connection” 

between elements of the project and 

of common lessons (GUDJONS 

1989, p. 72), i.e. little “didactical 

radiation” (PETRI 1991, p. 194). 

Time pressure by limiting the project 

to one week (GUDJONS 1989, p. 73; 

FREY 1990, p. 197). 
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Summary 

Project lessons as a lesson form and at the same time as a method 

of democratisation were integrated as definite components in education – 

Paris: engineers and architects – 200 years ago for the first time. Decades 

later, in the middle of the 19th century, the independent development of the 
project method, which has been further developed based on the concept of 

the American pragmatism by Dewey and his student Kilpatrick, started in 

America. Dewey and Kilpatrick extended the definition of the term 

“project” from practical problem solving to the didactical principle of firm, 

intentional doing. In Germany, the project method has been disseminated by 

reform pedagogues especially in the first third of the 20th century as an 

answer to the educational crisis. 

During the project boom, which started a few years ago, the subject 

geography and economics proved to be very project “friendly”. First of all, 

because the independent acquisition of knowledge in geography and 

economics lessons is laid down in the curriculum of 1985 as a central 

principle but also because the active dealing with social situations, which 
prepares the pupil for the responsible participation in our social system, is 

required. Second of all, our subject is perfectly suitable for field techniques, 

i.e. methods of on-site research, for suggesting solutions and for involving 

oneself in realizing them – in order to improve the living conditions. In this 

connection, politically educating projects in the near surroundings “school” 
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or “place of residence” are especially important. Third of all, geography and 

economics, as well as biology and environmental studies and also history 

and social studies, reach the function of explaining and revealing complex 

systems by interdisciplinary project work in the secondary level I and II. 

e.g. the urban living space or parts of it, in which the expressive subjects 

German and art can be included for the transfer of results. 

Consciously realizes, interdisciplinary project lessons are suitable 

for toning down certain effects of negative tendencies in our society at least 

for the period of the project and for offering positive approaches for 

“common lessons” by: encouraging social thinking, feeling and acting; 

creating cosmopolitan attitudes; supporting initiative, independence and 
self-responsibility; independent defining and working on problems with the 

help of regional sources; training integral thinking. 

For pupils, who are used to different social forms of lessons, 

independent working, partial codetermination, creative thinking and 

considering communicative basic rules, project lessons will not bring about 

substantial problems. Such lessons are provided with project nearing 

elements and therefore constant preparation for project lessons. But 

difficulties with planning and realisation can arise by negative attitudes of 

colleagues, basic requirements of our school system, which is based on 

individual subjects, great preparation requirements, pressure by subject 

matters, lack of teacher training as well as materials and funds. Whether a 
project inexperienced teacher tries to carry out such plans – project as 

“proiectum”, as "projected adventure” – will not only depend on the 

approval of the superiors and the help of others, maybe experienced 

colleagues, but also on the individual personality of the teacher, i.e. to 

which extent are they ready to allow the dissolution of traditional roles. 
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MEZINÁRODNÍ GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA IGU 2002 

SCHOOLS GEOGRAPHY COMPETITION 

 

Eduard Hofmann, Jaromír Kolejka 

 

Abstract 

The Czech high school student team participated first time in the 

International geography competition held in the occasion of the IGU 2002 

Regional conference in Durban, South Africa. Experience from the 

competition is presented. 

 
Keywords: geography competition, rules, experience 

 

Úvod 

V termínu od 2. do 7. srpna 2002 proběhl 4. ročník Mezinárodní 

zeměpisné olympiády v Durbanu v Jihoafrické republice. Tato soutěţ se 

pořádá pravidelně od roku 1996 vţdy v době konání regionální konference 

IGU. Pravidla soutěţe byla vypracována na regionální konferenci IGU 

v Praze v roce 1994. V letošním roce se soutěţe zúčastnilo poprvé i 

druţstvo z České republiky, které bylo sloţeno z prvních čtyř úspěšných 

řešitelů 3. celostátního kola zeměpisné olympiády kategorie „D“ (střední 

školy), která proběhlo ve dnech 2. a 3. května 2002 v obci Kobylí na jiţní 
Moravě. V této lokalitě současně proběhl jiţ čtvrtý ročník celostátní 

zeměpisné olympiády v kategoriích A, B a C pro jednotlivé věkové třídy 

ţáků základních škol. Poprvé v historii české školské geografie cestoval 

český tým na světové kolo geografické soutěţe, čímţ se naplnil dlouholetý 

sen mnoha učitelů geografie. 

České druţstvo tvořili (na horním snímku zleva): Michal Kačenka 

(Gymnázium Slaný), Jan Vavrys (Gymnázium Uherský Brod), Roman 

Matoušek (Gymnázium Ţďár nad Sázavou) a Borek Janeček (Sportovní 

gymnázium Jablonec nad Nisou). Doprovod soutěţících byl tvořen dvěma 

dospělými osobami. Vedoucím týmu byl E. Hofmann (současný garant 

zeměpisné olympiády v ČR) a J. Kolejka (garant soutěţní kategorie D). 

Vlastní účasti na soutěţi v JAR předcházelo prázdninové soustředění 
účastníků v Brně na Pedagogické fakultě MU spojené s přípravou na 

očekávaná témata mezinárodního setkání. 
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Základní pravidla soutěţe k roku 2002 

Mezinárodní soutěţ je vypsána pro studenty nebo absolventy 

středních škol, kteří v době jejího konání nesmí dosáhnout věk 20 let a 

nesmí být zapsáni na ţádné vysoké škole nebo vyšší odborné škole. 

Letošního ročníku se zúčastnilo 12 týmů z Běloruska, České republiky, 

Izraele, Jiţní Afriky, Lotyšska, Německa, Polska, Nizozemí, Rumunska, 

Ruska, Slovinska, a Taiwanu. Propozice soutěţe v zásadě sledují pokyny 

IGU rámcově připravené na Regionální konferenci v Praze v roce 1994 a 

aplikované na soutěţi při příleţitosti Kongresu IGU v Haagu 1996 (Ankoné, 

edit.,1996).  

Soutěţilo se principielně v druţstvech. Navíc proběhla soutěţ 
jednotlivců, kde pořadí bylo stanoveno na základě kvízu, který se týkal 

Afriky a především Jiţní Afriky. Kvíz byl zčásti koncipován také jako práce 

s atlasem, který účastníci obdrţeli na základě závazné přihlášky do soutěţe. 

Výsledky kvízu se započítávali i do soutěţe druţstev. Další části soutěţe se 

týkaly především řešení různých projektů, ke kterým účastníci dostali 

stručný komentář jednak na učebně a poté v terénu. Úkolem bylo např. 

vytvoření mapové skice vyuţití ploch v obchodní ulici centra Durbanu 

(West Street). Mapováním v terénu však úkol nekončil, získané informace z 

West Street slouţily jako podklad pro vypracování podloţeného názoru na 

centralizaci a decentralizaci obchodní sítě města Durbanu. Zmíněnou ulici 

pak studenti konfrontovali s největším nákupním komplexem Jiţní Afriky 
s názvem Eastgate severně od městského centra.  

Dalším úkolem, řešeným následující den, bylo zpracování návrhu 

na relokaci letiště v Durbanu a na přeměnu stávajících funkčních ploch 

v okolí letiště na jiné („ekologičtější“) vyuţití. Kromě přímé práce v terénu 

(týkala se rekognoskace) měli studenti  k dispozici černobílé letecké snímky 

měřítka 1:10 000 a topografickou mapu měřítka 1:50 000 širší oblasti.  

Poslední soutěţní projekt se týkal problémů venkova. Studenti 

navštívili centrum pro rozvoj venkova, vzdálené asi 35 km od Durbanu 

v oblasti „Údolí tisíce pahorků“, které má na příští rok dostat zahraniční 

rozvojovou dotaci ve výši 5 mil. US dolarů. Na základě přednášky 

vedoucího centra, prohlídky areálu střediska, exkurzní trasy územím a 

dotazů měla jednotlivá druţstva zpracovat návrh na optimální vyuţití dotace 
se zdůvodněnou finanční rozvahou v časovém horizontu jednoho roku. 

Finanční dotace měla slouţit jako start k dalšímu soběstačnému rozvoji této 

oblasti. 
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Mimosoutěţní program 

Kromě činností spojených přímo se soutěţí měl kaţdý zúčastněný 

tým připravenou prezentaci věnovanou geografické charakteristice dané 

země. Další jeden večer byl věnován neformálnímu programu, kde 

jednotlivá druţstva předváděla kulturní zvyky své země. 

Soutěţící se zúčastnili také slavnostního zahájení regionální 

konference IGU v kongresovém centru ICC v Durbanu. Zahájení 

konference se účastnil bývalý president Jihoafrické republiky Nelson 

Rolihlahla Mandela – nositel Nobelovy ceny míru. Soutěţící byli 

představeni přítomné geografické veřejnosti ústy presidentky IGU Anne 

Bultimer a přivítáni potleskem publika. Vyhlášení vítěze studentské 
geografické se konalo opět v kongresovém centru na závěrečném banketu 

IGU. 

 

Výsledky soutěţe a získané zkušenosti 

V soutěţi týmů zvítězilo druţstvo studentů z Rumunska, druhé 

místo obsadilo druţstvo Polska a třetí skončilo Bělorusko. Naši studenti se 

umístili na sedmém místě. Bodový rozdíl mezi 4. a 9. druţstvem činil 

pouhých 9 bodů. V kategorii jednotlivců zvítězil opět student z Rumunska. 

Z 60 moţných bodů získal 55. Naši studenti se vyrovnaným výkonem 47 

bodů zařadili rovněţ na přední místa. 

K výkonu našich studentů lze konstatovat, ţe se v konkurenci 
zúčastněných zemí neztratili. Samotné hodnocení bylo poněkud na 

zváţenou neboť jej prováděli jednotliví vedoucí druţstev bez moţnosti 

zpětné vazby a porovnání výkonu ostatních soutěţících. Druţstva totiţ 

mohla pracovat v mateřském jazyce a záleţelo na důvěře jednotlivým 

vedoucím, jak své svěřence hodnotili. Naše druţstvo vypracovalo všechny 

projekty v anglickém jazyce. Na tomto místě musíme uvést, ţe tak tomu 

bylo i u druţstev na prvních třech místech. Ze čtyřletých zkušeností 

z pořádání zeměpisné olympiády dobře víme, ţe se při hodnocení projektů 

vţdy uplatňuje vliv subjektu. Nelze vytvořit projekt s otevřeným řešením 

tak, aby byl naprosto jednoznačně vyhodnotitelný kterýmkoliv 

posuzovatelem. Lze však docílit objektivnějšího posouzení např. tím, ţe si 

komise projekty vymění a nezávisle na sobě zhodnotí. Takový úmysl měli i 
pořadatelé z Jiţní Afriky, ale nezbyl na takovouto činnost v tak náročném 

programu čas. My jsme si stačili u posledního projektu vyměnit zhodnocený 

elaborát s Němci. Dodatečně jsme zjistili, ţe naše hodnocení je v některých 

aspektech diametrálně odlišné, přestoţe jsme se nakonec lišili v konečném 

součtu hodnocení jen o tři body. 
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Závěr 

Lze konstatovat, ţe nastoupená cesta přípravy projektů posledních 

dvou ročníků zeměpisné olympiády v ČR a jejich realizace se ubírá ve 

shodě s obdobnými soutěţemi v ostatních zúčastněných zemích. Naše účast 

na 4. ročníku SCHOOL GEOGRAPHY COMPETITION  v Jiţní Africe 

byla dalším krokem ke spolupráci s mezinárodní školskou geografií. Vedle 

získaných zkušeností a velmi důleţitých osobních kontaktů s představiteli 

školské geografie zastoupených zemí nutno obzvláště ocenit skutečnost, ţe 

naši účastníci se dobře uplatnili v soutěţi, přestoţe nebyly k dispozici ani 

základní představy o pozadí její realizace. Ukazuje se, ţe posilování 

praktické stránky geografie ve výuce na českých středních školách 
pokračuje úspěšně a nachází příznivou odezvu na mezinárodní scéně. Na 

dobrém výsledku českého týmu se tak podílí zásluţná práce učitelů 

zeměpisu jak na středních, tak samozřejmě také na základních školách. Za 

dva roky se bude mezinárodní soutěţ konat pravděpodobně ve skotském 

Glasgowě opět při regionální konferenci IGU a jiţ nyní je moţné se 

všestranně na tuto akci připravovat, coţ je nezbytné pro výraznější 

uplatnění také české studentské (a tím i školské) geografie v mezinárodní 

konkurenci.  

 

Literatura 
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INTERNATIONAL GEOGRAPHIC OLYMPIAD IGU 2002 

 

Summary 

The 4
th

 International School Geography Competition held in 

Durban, South Africa during the IGU 2002 Regional Conference attracted 

12 teams from Europe, Africa and Asia. The high school student teams 

composed  4 participants. The competition has been organised both as a 

team and individual ones. Divided into three parts, the competition included 

the individual quiz, field mapping in urban and suburban areas of Durban, 
as well as the project preparation related to the land use improvement in 

industrial area of Durban suburbs and nearby rural land. The working 

language was English, but the national languages were allowed too. The 

result evaluation done by national team leaders and organisers identified the 
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best team and individuals. The team competition winner was Rumania and 

also young Rumanian geographer dominated the individual competition. 

A great attention has been paid to the school geography 

competition from the IGU tops and regional conference audience. All 

competition  participants were introduced to the conference and the winners 

presented at the closing ceremony. 
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TVORIVOSŤ NA HODINÁCH ZEMEPISU ZŠ 

 

Valéria Hochmuthová 

 

Abstract 

Creativity in a teaching process presents one of possible forms of 

education enriching, also in geography. In the contribution there are several 

examples focused to creativity development in a way of games, repectively 

tasks during a teaching in selected classes of basic school. 

 

Keywords: creativity, educational process, primary school 
 

Úvod 

V poslednom období sa veľa hovorí o tvorivosti vo vyučovacom 

procese. Prvky tvorivosti sa dajú vyuţívať vo všetkých častiach hodiny, ale 

aj v rôznych typoch hodiny - či je to na začiatku hodiny, pri zopakovaní 

učiva, ako motivácia nového učiva, alebo v závere na upevnenie učiva. 

Uplatniť sa tu môţu hry, súťaţe, kríţovky, doplňovačky, štvorsmerovky a 

pod. Úlohy sú to pre ţiakov nové, neznáme, vyznačujú sa prvkami 

prekvapenia. Spestrujú hodiny nie len v ich častiach, ale aj v klasickej 

hodine s novým učivom, či pri opakovacej hodine, niektoré úlohy sa dajú 

dokonca zadať do písomnej práce. To sa dá vyuţiť vo všetkých ročníkoch. 
Najviac sa dajú nadchnúť ţiaci niţších ročníkoch, ale pri správnej motivácií 

je moţné zaujať aj deviatakov, ktorí uţ dávajú jasne najavo, ţe uţ nie sú 

deti. 

 

Skúsenosti s niektorými formami zameranými na rozvoj tvorivosti 

Na hodinách sa veľmi často vyuţívajú len rôzne tajničky, 

doplňovačky, prešmyčky, menej sa vyuţívajú štvorsmerovky, kreslené 

kríţovky. Deti ich nielen radi riešia, ale aj vymýšľajú. Vieme, ţe kaţdé 

dieťa je iné. Má inú fantáziu, predstavivosť, inteligenciu, tempo práce na 

hodinách. Preto moji ţiaci majú za úlohu, ak uţ urobili všetko, čo sa týka 

hodiny, aby nerušili ostatných pri práci, vymýšľať rôzne hlavolamy, 

tajničky, prešmyčky a pod. a zaznamenávať to do stredu zošita. Ak majú 
zaplnený dvojhárok, odovzdajú ho. Niekedy sa nám stávalo, ţe ani sám ţiak 

nevedel správnu odpoveď, preto na papieri má nielen otázky, ale aj správne 

odpovede. Zaujímavé úlohy, úlohy na spestrenie hodiny vyberie aj z týchto 

podnetov. Tieto práce zodpovedajú nielen vekovej, ale aj intelektuálnej 

skladbe triedy. Tu je potrebné citlivo pôsobiť, aby sa vybrali aj práce 
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slabších ţiakov, čím sú vlastne pochválení za svoju prácu. Zvláštnu skupinu 

tvoria ţiaci, ktorí sa zo zásady nezapájajú do tejto činnosti. Týchto je ale 

veľmi málo, ale musí sa k nim pristupovať veľmi citlivo, hlavne ich 

presvedčiť, ţe aj oni sú schopní vytvoriť niečo samostatne, a hlavne musia 

mať pocit, ţe na to prišli oni sami. 

 

Ukáţky samostatnej práce ţiakov 

Prešmyčky: KÚRME (Merkúr), VESERNÝ VÝDOĽA NÁCOE (Severný 

ľadový oceán), MÁRKONO (Komárno), ĽANYČOPOT (Topoľčany), 

ÁELNOPTT AEIIRNVZ (Teplotná inverzia). 

   
Poskladaj slová!  

 

 
správne riešenie: Delta rieky        Zemský plášť          Povodie    

 

Osemsmerovka: 

N L P O D D E T V A 

O A U N O C S E N U 

V Z A J D L S M P K 

É V T A C E V A R P 

Z O L Á P V A R A E 

A L M H O I R I V Z 

M E Č A D C A Á N I 

K N E K A E T N O N 

Y R A J E C I K N O 

H A N D L O V Á A K 

 

Nájdi a zaškrtni tieto slová: 

laz, UNESCO, Ladce, Zvolen, Detva, Rajec, Čadca, Tlmače, Pravno, 

Levice, Mariánka, Handlová, Pravec, Nové Zámky, Pezinok 

 

Tajnička znie: …………    ………………. 
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Nájdi vo vete zemepisný názov: 

Michal pásol ovce. (Michalovce), Prešiel ovocným sadom. 

(Prešov), Išiel som raz hôrkou krásnou. (Krásna hôrka). 

 

Ukáţky niektorých tvorivých úloh 

5. ročník: Práca s mapou 

Ţiaci uţ poznajú druhy máp, plány, mierku mapy, dohovorené 

znaky. Pri práci s mapou a plánom dostávajú úlohu, kde majú vlastne 

ukázať ako poznajú svoje najbliţšie okolie, ako ho vedia spracovať do 

plánu. Motivácia je zadaná napríklad takto: „Ţiaci čakajú návštevu z iného 

mesta. Nevedia sa v meste orientovať. Na stanici sadnú do trolejbusu 
a vedia, koľko zastávok sa majú viezť. Vystúpia a podľa ich plániku majú 

trafiť k nim domov.“ Deti to robia veľmi radi. Hoci však zvládli mierku 

mapy, zmenšovanie známej časti mesta im robí problémy. Najčastejšie 

chyby, ktorých sa dopúšťajú sú: domy kreslia aj s poschodiami a strechou, 

kreslia schody, nepouţívajú dohovorené znaky, ale všetko nakreslia a 

napíšu, na parkovisku kreslia autá, autobusy na cestách tak ako idú, 

prechody pre chodcov aj s chodcami. Čo je horšie, niektorí nevedia koľko 

bytoviek je na ulici, ako sa niektoré ulice volajú a pod. Všetky chyby sa 

snaţíme odstrániť. Deti táto práca veľmi baví. Dokonca prevaţná časť to 

berie domov, aby to prekreslila, lebo sa im to zdá, ţe to nie je dosť pekné.  

 
8. ročník: Cestovný ruch Slovenskej republiky 

Ţiaci tu dostávajú vlastne jednoduchý projekt, ktorý majú 

spracovať na dve stránky kancelárskeho papiera alebo výkresu. Motivácia 

prebehne ale uţ hodinu predtým, aby si vedeli doniesť pomôcky. Ţiaci sa 

stávajú majiteľmi cestovnej kancelárie, ktorá pracuje s destináciami na 

Slovensku. Musia si vymyslieť názov a logo cestovnej kancelárie, uviesť 

zájazdy, miesta ubytovania, cenu sluţieb a pod. Všetko je doplnené 

mapkami, kresbami alebo obrázkami. Za vzor im môţu slúţiť katalógy 

cestovných kancelárií. Ţiaci to robia veľmi radi, dokonca sa niekedy aj sami 

motivujú, ak vidia výtvory spoluţiakov. Niektorí majú tak zaujímavé práce, 

ţeby sa za ne nemusela hanbiť ani renomovaná cestovná kancelária.  

Najčastejšie chyby: Ceny niekedy nie sú reálne - buď sú veľmi 
nízke alebo vysoké. Niekedy, len aby mali obrázok, zaradia obrázok z inej 

krajiny. Občas sa stane, ţe dajú neprimeraný názov, alebo sa na obrázkoch 

prejavy násilia. To všetko je potrebné na hodine sledovať. 

Veľmi často sa stáva, ţe hodina im nestačí a preto si prácu berú 

domov na dokončenie. Tu uţ to niektorí ţiaci spracujú aj na počítači.  
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8. ročník: Mapa miestnej krajiny  

Je to učivo, ktoré majú ţiaci v učebnici 8. ročníka ako opakovanie 

na konci roka. Majú presne zadané úlohy, podľa ktorých majú postupovať. 

Túto prácu ţiaci začínajú v škole a buď na druhej hodine ju dokončia, ale si 

berú prácu na dokončenie domov. Hoci uţ v piatom ročníku robili podobné 

úlohy v menšom, stále majú problémy s mierkou. 

Najčastejšie chyby: zmenšovanie v danej mierke, odhad 

vzdialenosti, nevšímajú si ani najbliţšie okolie, nevedia názvy ulíc, počet 

domov na ulici. Tu tieţ veľmi veľa závisí od šikovnosti ţiaka. Ako 

pomôcku majú plán mesta, ten však má tú chybu, ţe nie je v tej mierke, 
v ktorej majú pracovať. Niektorí ţiaci to aj napriek tomu obkreslia. 

Druhou veľkou skupinou sú projekty, ktoré ţiaci robia dobrovoľne 

počas celého školského roka. Projekty sú zamerané na učivo, ktoré sa 

preberá v danom ročníku. Ţiaci si vyberú dané učivo a spracujú ho. Mladší 

ţiaci to robia väčšinou formou listov do encyklopédie, kde je potrebné 

menej textu a viac obrázkov, kresieb, máp. Vo vyšších ročníkoch tu uţ ide o 

projekt, kde je dôleţitý text ako aj obrázkový a mapový materiál. Ţiakom to 

nerobí ţiaden problém, nakoľko tieto projekty nerobia len na zemepise, ale 

aj na iných hodinách. V projekte sa venuje vţdy len jednému problému. 

Toto uţ ţiaci vypracovávajú sami doma. Aj daný problém ostáva na 

ţiakovi. Oni sa len chodia radiť, či môţu mať tento problém, ako ho urobiť. 
Nesmú zabúdať, aby vypísali ktorú literatúru pouţili, poprípade z akej www 

stránky to stiahli. Hoci sa to nezdá, ale v tejto práci sa uţ odzrkadľujú rôzne 

moţnosti detí. Súvisí to nielen zo solventnosťou rodičov, ale aj ich prácou.  

Od ţiakov dostávam projekty spracované na počítači s farebne 

vytlačenými prílohami, ktoré sú stiahnuté z internetu, aj rukou písané a 

kreslené. Práce bývajú veľmi pekné. Sú však ţiaci, ktorí to aj napriek tomu, 

ţe je to dobrovoľné, odovzdajú. Tieto práce zvyknú byť „odfláknuté“. Sú 

buď priamo stiahnuté bez úpravy z internetu, alebo odovzdané na zdrape 

papiera, bez obrázkov. Niekedy milo prekvapia ţiaci, ktorým táto práca 

doma vo svojom tempe viac vyhovuje. Ani pomoc rodičov tu nie je 

zakázaná. 

Najčastejšie chyby: Ţiaci majú veľa textu, málo obrázkov, 
zabúdajú uviesť, odkiaľ to čerpali, niekedy im chýbajú nejaké prílohy. Ináč 

po upozornení sú ţiaci ochotní si všetko doplniť.  
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Záver 

Uviedli sme iba niekoľko ukáţok tvorivosti na hodinách. Úlohy sa 

musia obmieňať a vymýšľať nové, aby sa nestali stereotypom. Môţu sa 

pouţívať aj hry z televíznych obrazoviek, ako napr. teraz veľmi populárny 

„milionár“. Niekedy nápady vám donesie sám ţivot, niekedy vás to napadne 

počas hodiny. V kaţdom prípade úlohy zamerané na rozvoj tvorivosti na 

hodinách zemepisu sa javia ako vhodný doplnok iných úloh. 
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CREATIVITY IN GEOGRAPHY LESSONS IN PRIMARY SCHOOL 

 

Summary 

Games, competitions, cross-words etc. can be applied in here. For 

children these tasks are new and unknown, characterized by elements of 

surprise. They diversify lessons not only in their parts but also a classical 
lesson with a new subject matter as well as a repetitive lesson; some tasks 

can be assigned to examination paper. All these can be utilized in all basic 

school classes. Just several demonstrations of creativity in lessons were 

presented in the contribution.The tasks must be modulated, always newly 

excogitated in order not to be stock. The games from TVs can be utilized as 

well. Anyway, the tasks focused on creativity development in geography 

lessons seem to be a respectable accessory of other stock tasks. 
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VYUŢITIE MOTIVÁCIE VO VYUČOVANÍ GEOGRAFIE 

- VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNYCH VÝSKUMOV 

 

Ján Kancír 

 

Abstract 

 The article deals with the problem of the use of motivation in 

geography teaching in primary schools. The theoretical part is devoted to 

the subject problem in the extent that is allowed by limiting criteria for the 

papers extent. The author shortly deals with the problem of motivation and 

main conceptions of the pupil personality development – mainly humanistic 
conception. In the research part are presented projects of several 

experimental researches which have been carried out at the Department of 

Geography and Geoecology at the Faculty of Humanities and Natural 

Sciences of Prešov University in the past three years. The results are 

interpreted in the form of text processing, which is completed with 

graphical presentation and table processing of the statistical data. 

 

Keywords: geographical education, humanistic conception, motivation, 

experimental research 

 

Úvod 
   Tradičné vyučovanie, postavené na kognitivistickej koncepcii 

s uplatňovaním scientistických prístupov, sa zdá byť preţitým. V súčasnej 

pedagogickej teórii i praxi vládne orientácia na humanistické prístupy 

k výchove a vzdelávaniu. Humanistická koncepcia rozvoja osobnosti je 

jednou z pedagogických koncepcií, ktoré ovplyvňujú svetový vývoj v tejto 

oblasti. Z ďalších sú to najmä psychodynamická koncepcia (E. Fromm), 

behavioristická koncepcia (B. F. Skinner) a kognitivistická koncepcia (J. S. 

Bruner). Rozvíjajú sa však i ďalšie koncepcie, ktoré sú viac či menej späté s 

istým filozofickým smerom (napr. personalizmom, existencionalizmom, 

naturalizmom, antiscientizmom, novotomizmom, ...).  

Koncepciu tvorivo humanistickej výchovy moţno chápať ako 

základné východisko nového poňatia výchovy, ktorého základom je známy 
systém KEMSAK (K – kognitivizácia, E – emocionalizácia, M – motivácia, 

S – socializácia, A – axiologizácia, K – kreativizácia). 

V ďalšej časti príspevku sústreďujeme pozornosť práve na 

problematiku M - motivácie.  

 



Geografické informácie 7 Nitra 2002 

 

 280 

Motivácia v procese výchovy a vzdelávania 

Problémy motivácie ľudskej činnosti a správania vyvolávajú 

pozornosť uţ od nepamäti. Od samého vzniku psychológie sú jedným 

z hlavných okruhov, ktorými sa táto veda zaoberá. Psychológovia sa snaţia 

objasniť, čím je vyvolané správanie človeka a prečo sa mení, prečo sa 

jedinec zameriava práve na ten alebo onen cieľ. Kaţdý z nás analyzuje 

svoje správanie aj správanie ľudí okolo seba a neustále si kladie otázky, čo 

bolo príčinou, čo k nemu viedlo. 

Samotné slovo motivácia je odvodené z latinského termínu movere 

– hýbať, pohybovať a je všeobecným označením všetkých podmienok, ktoré 

determinujú ľudskú aktivitu. 
Ponímanie motivácie nie je jednoznačné. Existuje mnoţstvo 

teoretických prístupov k motivácii, ktoré uplatňujú rôzne výkladové 

princípy. Niektoré sa viac sústreďujú na obsahovú stránku (čo človeka 

motivuje, aké sú základné motívy a aké sú medzi nimi vzťahy), iné sa skôr 

zaujímajú o procesuálnu stránku (ako motívy vplývajú na správanie). 

Tak ako existuje mnoţstvo teórií a koncepcií chápania motivácie 

(Teória inštinktov, Teória učenia, Teória osobnosti – behavioristická, 

psychoanalytická, personalistická, geštaltistická, faktorová, Homeostatická 

teória a ďalšie), existuje rovnaké mnoţstvo definícií. Pomerne široko 

stavanú definíciu ponúka M. Zelina (1996): Motiváciu v najširšom slova 

zmysle chápeme ako súhn činiteľov, ktoré vyvolávajú, usmerňujú, 
udrţiavajú a zacieľujú ľudskú aktivitu. Do motivácie zahrňujeme: inštinkty, 

pudy, potreby, záujmy, ciele, ašpirácie, ideály, hodnoty, ţivotnú filozofiu. 

Ak vnímame motiváciu ako proces, potom potenciálnym impulzom 

pre tento proces je motív. V psychológii sa motív vysvetľuje ako dispozícia, 

ktorá vo funkčnom vzťahu s podnetnou situáciou môţe aktivizovať proces 

motivácie. 

Motívy zvykneme členiť na: 

1. Základné - primárne – vrodené (hlad, smäd, bolesť a i.). 

2. Vyššie – sekundárne – získané (sociálneho kontaktu, dosiahnutia 

úspechu, moci a pod.). 

3. Afektívne - čiastočne vrodené a čiastočne získané (motív bezpečia, 

strachu, agresie, zlosti). 
Pri rozvíjaní motivácie k učeniu v samotnom edukačnom procese je 

dôleţité rozlišovať vnútornú a vonkajšiu motiváciu. 

Vnútorná motivácia – človek vykonáva určitú činnosť len kvôli nej 

samotnej. Neočakáva ţiaden vonkajší podnet, ocenenie, pochvalu alebo inú 
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odmenu. Vnútorne motivovaní ţiaci vnímajú samotnú učebnú činnosť ako 

niečo hodnotné ako niečo, čo im priamo prinesie úţitok (uspokojenie). 

Vonkajšia motivácia v učení sa chápe ako stav, keď sa jedinec 

neučí z vlastného záujmu, ale vplyvom vonkajších motivačných činiteľov. 

Môţe ísť tak o odmenu ako aj o vyhnutie sa nepriaznivým následkom. 

Výskumy dokazujú, ţe ţiaci u ktorých prevláda vnútorná motivácia 

k učeniu, vykazujú vyššiu školskú úspešnosť, chodia radšej do školy, majú 

lepšiu schopnosť pojmového učenia, lepšiu schopnosť zapamätávania, 

nepreţívajú v škole úzkosť, majú väčšie sebavedomie a dokáţu sa lepšie 

vyrovnať s neúspechom. Štruktúra motivácie sa vekom mení. Jednou 

z dôleţitých úloh školy je vytvárať čo najoptimálnejšie podmienky pre 
vytváranie hodnotného systému vnútornej motivácie kaţdého ţiaka, pretoţe 

je to jedna z podmienok jeho úspešnej realizácie. Známa je sentencia: „Bez 

motivácie zostávajú ľudské schopnosti nerozvinutými a nevyuţitými 

moţnosťami človeka“. 

 

Výskumné zameranie experimentálnych projektov, interpretácia  

výsledkov a zovšeobecnenia 

Prezentované výskumné projekty (celkovo 3) boli zamerané na 

vyuţívanie motivácie v geografickom vzdelávaní. Ich súčasťou bola tvorba 

edukačných programov s  následným experimentálnym overovaním ich 

účinnosti.  
Tieto naše aktivity vnímame v dvoch dimenziách: 

1. Praktickej – tvorba edukačných programov pre vyučovanie geografie v 

jednotlivých ročníkoch (tematických celkoch), ktorých účinnosť bola v 

prirodzených podmienkach experimentálne overená.  

2. Teoretickej – na báze experimentálnych výskumov sa dopracovať 

k výsledkom, ktoré by bolo moţné (pri reprezentatívnom mnoţstve meraní) 

zovšeobecniť a tak prispieť aj v oblasti rozvoja teórie všeobecnej didaktiky.   

Cieľ výskumu: Prostredníctvom zámerného vyuţívania motivačných 

edukačných programov dosiahnuť zlepšenie výsledkov v oblasti 

kognitívneho i nonkognitívneho rozvoja ţiakov v zemepise ZŠ.  

Formulácia problému: Do akej miery prispeje uplatnenie motivačných 

programov k zlepšeniu vedomostnej úrovne ţiakov a pozitívnej zmene 
postojov ţiakov k vyučovaniu zemepisu? 

Konkretizácia cieľov, úloh a hypotéz výskumov: 

1. Prieskumom získať základné informácie: o vedomostnej úrovni ţiakov 

v jednotlivých ročníkoch (tematických celkoch), postavení jednotlivých 

vyučovacích predmetov a učiteľov v preferenciách ţiakov (so zameraním na 



Geografické informácie 7 Nitra 2002 

 

 282 

pozície zemepisu), o aktivitách na vyučovaní zemepisu s predmetným 

zameraním, o názoroch ţiakov na vyučovanie zemepisu.  

2. Na základe prirodzeného pedagogického (porovnávacieho) experimentu 

a metód spracovania informácií overiť účinnosť týchto programov a ich 

vyuţiteľnosť v pedagogickej praxi.  

Úlohy výskumu: vypracovať vedomostné testy pre konkrétne ročníky 

(tematické celky), vypracovať dotazníky pre ţiakov a pre učiteľov, 

navrhnúť motivačné programy a programy rozvoja tvorivosti pre jednotlivé 

ročníky (tematické celky). 

Hypotézy výskumu: 

Cieľavedomým vyuţívaním mativačného programu dôjde k: H1: nárastu 
vedomostnej úrovne ţiakov, H2: pozitívnej zmene v obľúbenosti predmetu, 

H3: pozitívnej zmene vo vzťahu k vyučujúcemu. 

Metódy výskumu: 

A) Metódy získavania informácií: a) Literárne metódy, b) Exploratívne 

metódy (rozhovor, dotazník, test), c) Experiment (prirodzený pedagogický 

porovnávací experiment), d) Obsahová analýza pedagogických dokumentov 

(oficiálne – učebné osnovy, učebné plány, vzdelávací štandard; neoficiálne 

– triedny výkaz).  

B) Metódy spracovania informácií: a) Štatistické metódy: charakteristiky 

polohy (aritmetický priemer, medián, modus), charakteristiky rozptýlenia 

(variability – variačné rozpätie, priemerná odchýlka, smerodajná odchýlka, 
rozptyl), testovanie hypotéz (párový a nepárový t-test, F-test, Smirnov-

Kolmogorov test, znamienkový test). 

Výskumná vzorka: 
V oblasti motivácie boli zrealizované tri výskumné projekty v ročníkoch 5., 

6., 7. ZŠ (410 ţiakov z 9-tich ZŠ).  

 

Výsledky výskumov 

H1: Vzhľadom na nevyrovnané vstupné merania dvoch skupín na 

jednotlivých školách sme za experimentálne triedy zvolili v kaţdom 

projekte skupinu s horšími vstupnými parametrami. Viedli nás k tomu aj 

poznatky z predchádzajúcich projektov overovania účinnosti zemepisných 

pracovných zošitov, kde sme zistili vyššiu úroveň intenzity ich motivačného 
a aktivizačného vplyvu na ţiakov stredne a slabšie prospievajúcich. 

Štatistické spracovanie výsledkov vedomostných testov potvrdilo 

(v kaţdom z výskumných projektov) hypotézu H1 na hladine významnosti 

od α = 0,05 aţ α = 0,01. Obr. 1 dokumentuje výsledky jedného 

z realizovaných projektov. 
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H2 a H3: Pozitívne zmeny vo vzťahu k vyučovaciemu predmetu a k 

vyučujúcemu sú prezentované slovne a ilustrované tabuľkou (Obr. 2 – ZE - 

začiatok experimentu, KE - koniec experimentu). Celkovo došlo 

v experimentálnych triedach k pozitívnemu posunu pri hodnotení predmetu 

o 1,7 pozície, kým za toto isté obdobie došlo v kontrolnej triede k poklesu 

o 0,8 pozície, čím rozdiel dosiahol aţ 2,5 pozície (na začiatku bol 

v experimentálnej skupine = 5 a v kontrolnej skupine = 4,6, na konci bol 

v experimentálnej skupine = 3,3 a v kontrolnej skupine = 5,4). 

 

Obr. 2  

Poradie zemepisu podľa obľúbenosti predmetov  

    ZE KE ROZDIEL 

1. PROJEKT 
Exp. sk. 3,7 1,9 1,8 

Kontr. sk. 2,6 3,7 -1,1 

2.PROJEKT 
Exp. sk. 6,9 5 1,9 

Kontr. sk. 6,6 7,3 -0,7 

3. PROJEKT 
Exp. sk. 4,3 2,9 1,4 

Kontr. sk. 4,5 5,2 -0,7 

SPOLU 
Exp. sk. 5 3,3 1,7 

Kontr. sk. 4,6 5,4 -0,8 
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V hodnotení učiteľov došlo v experimentálnych triedach k zlepšeniu pozície 

o 1,1, v kontrolných triedach k zhoršeniu o 0,6, čím rozdiel dosiahol 1,7 

pozície (na začiatku experimentu to bolo v exp. sk. = 3,9 v kon. sk = 3,3, na 

záver v exp. sk. = 2,8 a kon. sk. = 3,9). Vzťah k človeku je zdá sa stabilnejší 

a menej podlieha zmenám ako vzťah k obsahu a procesu vzdelávania.  

Na základe výsledkov výskumu moţno konštatovať, ţe edukačné 

programy vyuţívajúce širokú škálu motivačných prvkov vo vyučovaní: 

1. Významne prispievajú k pozitívnej zmene postojov ţiakov 

k vyučovaniu geografie - v súlade s tendenciami humanizácie 

vzdelávania. 
2. Zefektívňujú vyučovanie v oblasti kognitívneho rozvoja osobnosti 

ţiaka. 

3. Významnejšie vplývajú na zmeny postojov ţiakov k obsahu 

a procesu vzdelávania ako k osobe vyučujúceho (tak v pozitívnom, 

ako aj negatívnom zmysle).  

 

Záver  

Výskumy v oblasti odborových (špeciálnych) didaktík zväčša 

nadväzujú na tendencie rozvoja všeobecnej didaktiky. V praxi ich verifikujú 

a ukazujú moţnosti ich aplikácie vo vyučovaní jednotlivých školských 

predmetov. Zovšeobecnené výsledky determinujú ďalší rozvoj teórie 
vyučovania a zároveň majú veľký význam pre rozvoj odborových 

(špeciálnych) didaktík – potvrdzujú a rozvíjajú ich vedeckú identitu, tvoria 

metodologické základy výskumu pre adeptov vedeckej prípravy (PhD.), pri 

vedeckej orientácii rigoróznych prác, prác 1. a 2. kvalifikačného stupňa ale 

aj diplomových a záverečných prác. Je na škodu veci, ţe v rámci didaktiky 

geografie sa práce komplexnejšieho výskumného (najmä experimentálneho) 

charakteru vyskytujú len veľmi sporadicky. Výskumné zameranie väčšiny 

prác končí na úrovni prieskumu, ktorého výsledky dokumentujú situáciu 

(popisujú stav). Absentuje tu však často hlbšia štrukturálna, kauzálna či 

faktorová analýza a zodpovedajúce štatistické spracovanie. Takýmto 

výskumným projektom chýba aktívny prínos riešiteľov v podobe návrhov 

konkrétnych opatrení s ich následným overením, vyhodnotením 
a zovšeobecnením. Preto sme sa v ostatnom desaťročí na našom pracovisku 

zamerali na riešenie komplexnejšie postavených experimentálnych 

výskumov. Veríme, ţe v budúcnosti sa podobné projekty stanú súčasťou 

výskumných aktivít v didaktike geografie častejšie, ako tomu bolo doposiaľ.   
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THE USE OF MOTIVATION IN GEOGRAPHY TEACHING 

 – THE RESULTS OF EXPERIMENTAL RESEARCHES 

 

Summary 

In this article the author deals with the topical problem of 

motivation in geographical education. Thematic topicality is connected with 

an ongoing process of the humanization of education in Slovakia. 

Traditional teaching based on cognitive conceptions accompanied with 

scientific approaches seems to be out-dated. In the present pedagogical 

theory and practice the stress is put on the humanistic approaches to the 

upbringing and education.  
The humanistic conception of the development of personality is one 

of the pedagogical conceptions which influences the world development in 

this field. The conception of creative – humanistic upbringing can be 

understood as the basic starting point of the new understanding of 

upbringing which is based on the famous system KEMSAK (K – cognition, 

E – emotivity, M – motivation, S – socialization, A – axiomatization, K – 

creativity). Mainly M – motivationy is the topic that interest the author.  

In this article are presented the projects of experimental researches 

in the problem discussed and a short interpretation of the results. The author 

in this article formulates research problems, gives the characteristics of the 

research content of the problem, its aims and tasks, states the working 

hypotheses, and characterizes the research sample (on the whole – 666 
pupils of experimental and control groups from 15 primary schools). The 

research methods can be divided as follows: 

A) Methods of acquiring the information: a) Literature methods, b) 

Exploratory methods (interview, questionnaire, test), c) Experiment (natural 

pedagogical comparative experiment), d) Contents analysis of pedagogical 
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documents (official - curricula, teaching plans, educational standard; 

unofficial – class book) 

B) Methods of the information processing: a) Statistical methods: position 

characteristics (arithmetical average, median, modus), dispersion 

characteristics (variabilities – variation span, average digression, target 

digression, dispersion), hypotheses testing (pair and non-pair t-test, F-test, 

Smirnov-Kolmogorov test). 

The results are presented in the text of the article on the level of 

statistical hypotheses testing and in a tabular graphical form in enclosures. 

Significance of similar researches can be understood on the pragmatic level 

– programs of motivation utilization and the development of creativity for 
the concrete forms and thematic units in geography teaching in primary 

schools, as well as on the theoretical level when at a representative research 

in the subject methodology the acquired knowledge, which verifies 

theoretical assumptions of the universal methodology, is generalized. At the 

same time it endorses the scientific identity of the subject methodologies. 

 

Fig. 1 – Success in the solving of single items of the tests in % 

Fig. 2 – Position of geography according to the popularity of subjects 

         

 

PaedDr. Ján Kancír, CSc. 
Katedra geografie a geoekológie FHPV PU  

Ul. 17. novembra č. 1, 081 16 Prešov 

e-mail: kancir@unipo.sk 

 

 

Recenzent: RNDr. Hilda Kramáreková 

mailto:kancir@unipo.sk


Geografické informácie 7 Nitra 2002 

 

 287 

K VYMEDZENIU MIESTNEHO REGIÓNU VO VYUČOVANÍ 

GEOGRAFIE NA GYMNÁZIU 

 

Alena Madziková 

 

Abstract 

The paper deals with teaching of geography of the local region at 

the secondary grammar schools in Slovakia. Discussion on the problem on 

the local region should consider the understanding the local region itself. 

There are presented different contents of understanding of this term in the 

professional works, in the text-books and in students' perception.   

 

Keywords: geography of the local region, geography teaching, secondary 

grammar schools, understanding of the local region 

 

Úvod 

Poznanie blízkeho aj vzdialenejšieho okolia je integrované 

v školskej edukácii prinajmenej od čias J. A. Komenského. Aj napriek 

zdanlivo dlhej histórii sa tento aspekt periodicky vynára v úvahách 

a odborných prácach pedagógov - teoretikov i praktikov. Najčastejšie 

v súvislosti s konštatovaním, ţe tejto problematike nie je venovaná 

dostatočná pozornosť, či pri hodnotení spravidla nízkej úrovne poznatkov 
ţiakov a študentov o miestnom regióne. Keďţe táto téma predstavuje isté 

kontinuum v geografickom vzdelávaní na všetkých stupňoch škôl, pri jej 

skúmaní je potrebné brať do úvahy mnoţstvo diferencovaných faktorov 

a špecifík v podmienkach vyučovania. Pre potreby nášho výskumu sme sa 

sústredili na analýzu tejto problematiky na konkrétnom type školy – na 

gymnáziu. V príspevku chceme poukázať na problémy spojené 

s vymedzovaním miestneho regiónu vo vyučovaní geografie na gymnáziu, 

a to komparáciou názorov odborníkov vyjadrujúcich sa k predmetnej 

problematike, aktuálnymi učebnicami a vnímaním tohto pojmu samotnými 

študentmi gymnázia.  

 
Geografia miestneho regiónu v kontexte pedagogickej teórie a praxe 

Pri štúdiu skúmanej problematiky sme sa najprv snaţili vymedziť 

istý kontext, v rámci ktorého budeme problematiku miestneho regiónu 

vnímať, a to tak vo vzťahu k pedagogike a didaktike, ako aj vo vzťahu 

k súčasnej pedagogickej praxi. V ňom sú obsiahnuté aj dôvody nášho 

záujmu o predmetnú problematiku. 
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Východiskové postuláty moţno prezentovať v tejto podobe: 

- v súvislosti s humanizáciou školstva sa snaţíme hľadať také témy 

a prístupy, ktoré by pribliţovali školské vzdelávanie praktickým 

potrebám a reálnemu ţivotu, rešpektovali individualitu kaţdého 

edukanta i jeho záujmy – problematika miestneho regiónu je jednou 

z tých, ktorá má značný potenciál pre realizáciu myšlienok 

humanizácie; 

- ide o tradičnú problematiku v didaktike – objavuje sa v podobe 

zdôrazňovania poznávania sveta od najbliţšieho po vzdialenejšie 

oblasti v prácach pedagógov-klasikov; 

- v súčasnosti sa stretávame s opätovným návratom k tejto 

problematike v prácach  rôznych odborníkov, ktorí sa dovolávajú 

prehĺbenia vzťahu detí k miestnemu regiónu a  k posilneniu 

regionalizmu a regionálnej výchovy v edukácii; v praktickej rovine sa 

u nás formuje sieť škôl s rozšírenou regionálnou výchovou. V súvislosti 

s niektorými publikovanými názormi si myslíme, ţe práve didaktika 

geografie ako vedná disciplína by mala na tento „boom“ regionálnej 

výchovy reagovať a prinášať podnety aj pre didaktikov iných disciplín 

– napr. v problematike vymedzovania regiónov, výbere 

regionalizačných kritérií, v komplexnosti štúdia regiónov a pod.; 

- úzka súvislosť problematiky s výchovou k národnému povedomiu – 

v tejto oblasti sa poukazuje na pretrvávajúce rezervy; 
- v didaktike geografie sa predmetná problematika  objavuje  v  rôznej  

podobe: 

a) ako jeden z princípov v podobe regionálneho princípu, ktorý 

Wahla (1983) definuje ako „zaraďovanie primeraných 

geografických informácií z miestneho regiónu vo vyučovaní 

vlastivedy a geografie“ (s. 103); podľa Šupku a Hofmanna (1990, 

s. 17) je regionálny princíp „ cieľavedomé a sústavné vyuţívanie 

miestnej krajiny a všetkých jej zloţiek vo výchovno-vzdelávacej 

činnosti na základnej alebo strednej škole“; 

b) ako jedna z tém obsiahnutá v problematike geografie SR alebo 

geografie vlasti; 
c) v mimoškolskej činnosti nie nepodstatným je zaradenie geografie 

miestneho regiónu do jednej z najmasovejších súťaţí na Slovensku 

– do geografickej olympiády pre ZŠ, ako aj jej rôzne modifikácie 

v podobe tém v geografickej olympiáde pre SŠ. 
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Ak diskutujeme o problematike geografie miestneho regiónu, mali by 

sme sa venovať  aj otázkam vymedzenia miestneho regiónu. Dôvodov na 

tieto diskusie je viacero: 

1. nejednoznačnosť ponímania miestneho regiónu v prácach 

odborníkov; 

2. neaktuálnosť definície miestneho regiónu v doposiaľ ostatnej 

vysokoškolskej učebnici didaktiky geografie (Machyček et al, 

1985) v zmysle stanovených regionalizačných kritérií; 

3. cyklickosť vo vymedzení miestneho regiónu ako obce bydliska vo 

vlastivede v 3. ročníku ZŠ, v zemepise v 8. ročníku ZŠ 

a v geografii v 2. ročníku na gymnáziu; 
4. neakceptovanie názorov edukantov na vymedzenie miestneho 

regiónu. 

 

Ponímanie miestneho regiónu v odborných prácach v rámci didaktiky 

geografie 

Definovanie miestneho regiónu je pomerne zriedkavé. Neobsahuje 

ho ani doposiaľ jediný terminologický slovník z didaktiky geografie 

(Wahla, 1983).  

Sabaka (1970, s.7) zdôrazňuje, ţe pod miestnou krajinou 

„nesmieme chápať len celkom blízke okolie školy (kataster obce alebo 

mesta), ale väčšiu časť územia, akou je napríklad okres, alebo iný prírodno-
hospodársky celok. 

 Henych (1975) povaţuje administratívne jednotky (vtedajšie kraje) 

za príliš rozsiahle regióny, vnútorne značne heterogénne. Preto ako miestny 

región odporúča ekonomické celky. Upozorňuje však na isté problémy s ich 

vymedzovaním. 

 Pomerne často sa v príspevkoch o miestnom regióne (krajine) 

autori odvolávajú na definíciu miestnej oblasti podľa Kühnlovej (in 

Machyček et al, 1985, s. 318), v ktorej je chápaná ako “sociálnogeografický 

región niţšieho rádu.“ Podľa tejto definície miestna oblasť zodpovedá 

nodálnemu regiónu vymedzenému v procese sociálnogeografickej 

regionalizácie. V územnom rozsahu odporúča pre základné školy 

vymedzenie základnej oblasti ako spádového obvodu strediska miestneho 
významu, pre gymnáziá spádový obvod strediska obvodného významu. 

Táto definícia sa opiera o regionalizáciu v socioekonomickej geografii, 

avšak pre potreby školskej praxe je pomerne komplikovaná. Preto sa pri 

kreovaní edukačných konštruktov prakticky neaplikovala. 
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Na potrebu zjednodušenia kritérií pri vymedzovaní miestneho 

regiónu pre pedagogickú prax (v porovnaní s vedeckou regionalizáciou) 

poukazuje Kancír (1997) a odporúča jeho vymedzenie na dvoch úrovniach – 

obec a okolie obce resp. okres. Ako regionalizačné kritérium odporúča 

aktuálne administratívne členenie. 

Moderný kulturologický prístup k ponímaniu miestneho regiónu 

prezentuje Drgoňa (1991) a poukazuje na regióny ako dynamické systémy, 

výtvory dlhoročného vývoja, ktorý v sebe postupne ukladal jednotlivé 

kultúrne vrstvy. Mnoho súčasných prejavov ľudskej činnosti má svoje 

korene v dávnej minulosti.  

 Vnútornú organizáciu miestneho regiónu a územnú identitu ako 
výsledok vzájomných vzťahov a interakcie racionálnych a iracionálnych 

zloţiek v území akcentuje Vencálek (2000), v súlade s  ktorým miestny 

región chápeme ako prirodzený región, územie, v ktorom existujú 

prirodzené súbory špecificky definovaných a funkčne alebo fyzicky 

prepojených (súvisiacich) sietí. Za miestny región je moţné povaţovať aj 

regióny ďaleko presahujúce dimenziu malého regiónu či mikroregiónu 

(napr. región Haná, Valašsko, Severná Morava a české Sliezsko). 

 

Miestny región v učebniciach geografie pre gymnázium 

V geografickej edukácii (v edukačných konštruktoch 

reprezentovaných učebnými osnovami, učebnicami, štandardami) na 
gymnáziu sa stretávame s nejednotným pomenovaním geografie miestneho 

regiónu. Najfrekventovanejšie sú tieto pojmy: miestny región, miestna 

oblasť, miestna krajina. V rámci miestneho regiónu (ale aj nezávisle od 

neho) sa v spomínaných konštruktoch stretávame s adjektívom 

vyjadrujúcim dimenziu - malá oblasť, malý región, malé územie (napr. 

členenie hydrosféry na malom území, klíma na malom území a pod.). 

V individuálnych prípadoch môţu byť termíny miestny región a malý 

región totoţné, neplatí to však všeobecne. Podobne je to aj s termínmi 

mikroregión a miestny región.  

V gymnaziálnej učebnici (Lauko, Tolmáči, 1995, s.60) je pouţitý 

pojem miestna krajina, ktorá je chápaná „nie ako rozsiahle územie, napr. 

okres, ale rozlohou menšie územie, napr. územie mesta, v ktorom sa 
nachádza vaša škola“. Tento názor nekorešponduje (z hľadiska veľkosti 

vymedzovaného regiónu) s názormi publikovanými v minulosti (Sabaka, 

1970, Henych, 1975). Rovnako nezohľadňuje fakt, ţe v tomto ponímaní sa 

miestny región cyklicky vyskytuje vo vlastivede v 3. ročníku ZŠ aj 
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v zemepise v 8. ročníku ZŠ, čo neodráţa zmeny v rozširovaní priestorových 

dimenzií študentov v reálnom ţivote. 

 

Čo je miestny región podľa študentov gymnázia 

 Na pojem miestny región sme sa pýtali respondentov niekoľkých 

škôl v Prešove (graf 1). Do prieskumu bolo zapojených 151 študentov z 3 

prešovských gymnázií. 

 

Graf 1: Ponímanie miestneho regiónu študentmi gymnázií 
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Prameň: Vlastný prieskum 

 

Mesto Prešov ako miesto bydliska uviedlo 80% študentov 

gymnázií. Respondentom sme v rámci širšie koncipovaného dotazníkového 

prieskumu poloţili uzavretú  otázku, v ktorej nás zaujímalo, ako vnímajú 

miestny región. Do moţností sme zahrnuli aktuálne koncepcie miestneho 

regiónu z vlastivedy a zemepisu na ZŠ, z geografie na gymnáziu a doplnili 
sme ich o ďalšie dve dimenzie – miestny región ako okres, resp. kraj. Pri 

výbere týchto moţností sme vychádzali z faktu, ţe administratívne jednotky 

sú regióny, s ktorými sa gymnazisti stretávajú aj v svojom reálnom ţivote, 

na rozdiel od napr. ekonomických, či iných regiónov ako produktov 

vedeckej regionalizácie. 

Pri zisťovaní percepcie miestneho regiónu sme získali nasledujúce 

výsledky: Aţ 53%  opýtaných vníma ako miestny región okres Prešov, asi 

19% ako Prešovský kraj a asi 18% ako obec trvalého pobytu. Len 5% 

povaţuje za miestny región miesto svojho bydliska. 
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 V tomto kontexte vyznieva definovanie miestneho regiónu 

(krajiny) v učebnici geografie pre 2. ročník gymnázií ako koncept, s ktorým 

sa študenti prevaţne nestotoţňujú (aţ 75%). 

 
Záver 

Pri vymedzovaní miestneho regiónu pre potreby pedagogickej 
praxe vidíme hľadanie optimálneho riešenia ako kompromis medzi jeho 

interpretáciou v odborných prácach a ponímaním tohto pojmu edukantmi. 

Pojem miestny región nie je zahrnutý do odbornej terminológie geografie 

ako vedy, je spojený výlučne s didaktikou geografie. Jeho ponímanie však 

nie je jednoznačné. Vzhľadom na potreby pedagogickej praxe povaţujeme 

za dôleţité, aby sa pri analýze významu tohto pojmu a jeho interpretácie 

hľadali také riešenia, ktoré by neprotirečili princípom regionalizácie 

v geografii, akceptovali by dynamiku rozširovania priestorových dimenzií 

v poznaní edukantov ako jeden z edukačných cieľov vo vyučovaní 

geografie, a zároveň zohľadňovali aj ponímanie tohto pojmu študentmi na 

základe vlastnej ţivotnej empírie. Ako jeden z moţných scenárov  

odporúčame vymedzenie miestneho regiónu v hraniciach okresu ako 
administratívnej jednotky. V súvislosti s výsledkami nášho prieskumu by 

bolo moţné uvaţovať o miestnom regióne aj vo vyššej priestorovej 

dimenzii – ako s krajom (administratívna jednotka). Perspektívnym 

scenárom v riešení sledovanej problematiky je vymedzovanie miestneho 

regiónu v zmysle kultúrneho regiónu. Túto myšlienku podporuje vyššia 

stabilita (historické kontinuum) takto vymedzeného regiónu, ale aj celkovo 

vzrastajúci záujem študentov o kultúrno-spoločenské aspekty reality. 
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UNDERSTANDING  OF  THE LOCAL REGION IN GEOGRAPHY 

TEACHING AT THE SECONDARY GRAMMAR SCHOOLS 

 

Summary 

The paper deals with some terminological questions connected 
with geography teaching. The special attention is paid to understanding of 

the local region in geography teaching at the secondary grammar schools. 

There are several reasons for discussion on this problem:  

1. different understanding of the local region in the professional works of 

experts in this field; 

2. inadequate definition of the local region in the Machyček's book on the  

    methodology of geography teaching; 

3. stereotypical understanding of the local region as a dwelling locality in 

the curricula and the text-books in the subject of the homeland study in 

the 3rd year of the elementary school, in geography in the 8th year of the 

basic school and in the 2nd year of the secondary grammar school; 

4. disagreement with students' understanding of the local region. 
  In our research study the following results were gained: 
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53% of the respondents understand the district of Prešov as a local region; 

about 19% understand it to be the Prešov county and about 18% understand 

it to be the dwelling locality. 

The students' understanding of the local region is different from the 

text-books definition. Most students understand the local region to be the 

Prešov district, while only about 18% understandit to be the dwelling 

locality. According to that result, we propose to change understanding of 

the local region in geography teaching at the secondary grammar school – 

local region should be understood as a district. 

 

Fig. 1. Understanding of the local region by secondary grammar school 
students 
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METEOROLOGICKÁ MĚŘENÍ A POZOROVÁNÍ NA 

INTEGROVANÉM TERÉNNÍM PRACOVIŠTI 

 

Svatopluk Novák 

 

Abstract 

Terrain forms of education are interesting for pupils and students 

but there is necessary to create suitable conditions of their realisation. 

Therefore the article suggests scheme of meteorological measurements and 

observations for the atmosphere changes understanding. All these activities 

are situated in integrated terrain workplace. 
 

Keywords: geography, terrain, education, meteorology  

 

Úvod 

V souvislosti s úspěšnou realizací projektu terénního vyučování v 

integrovaném pracovišti v obci Jedovnice jsou dále upřesňovány vybrané 

okruhy činností. Jednou z problematik mající bezprostřední a trvalý vliv na 

ţivot člověka je jeho závislost na aktuálním stavu atmosféry – počasí. Jeho 

studium je proto neodmyslitelnou součástí terénních měření a pozorování. 

Jak ale zajistit, aby charakteristika počasí nebyla pojímána obecně a 

nekončila lapidárním konstatováním – bude hezké (chladné …) počasí, ale 
exaktním a strukturovaným způsobem je specifikovala. Druhým, 

obecnějším smyslem těchto činností je přimět ţáky a studenty 

k systematickému pozorování svého okolí, ať uţ se nacházejí kdekoliv. 

Níţe uváděné návrhy si kladou za cíl tyto poţadavky naplnit. 

 

Které meteorologické prvky budou určovány a měřeny? 

Základem a nezbytným předpokladem nejenom meteorologické 

části, ale úspěšného průběhu celého terénního vyučování, je správné 

vyhodnocení očekávaného počasí. Proto je úvodem zařazen rozbor 

povětrnostní situace, který navíc představuje seznámení ţáků se strukturou 

sledovaných charakteristik počasí. 

Nejsledovanější z nich je jistě teplota vzduchu. Následuje údaj o 
vlhkosti vzduchu, který má většinou opačný chod jako teplota. Další 

měřenou charakteristikou je údaj o směru a rychlosti větru. S vyuţitím 

mapy bude z místa pozorování určována dohlednost. Pro celkovou 

charakteristiku počasí je podstatné určování druhu a mnoţství oblačnosti a 
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druhu a intenzity sráţek. Zvlášť se zaznamenávají neobvyklé povětrnostní 

jevy. Závěrem dne se provádí konečné vyhodnocení měření a pozorování. 

Při realizaci měření a pozorování platí obecné zásady: 

 následující měření a pozorování jsou prováděna ve třech termínech 

- 7, 14 a 21 hodin, případně po dobu platnosti letního času v 8, 15 

a 22 hodin středoevropského času, pouze neobvyklé jevy jsou 

zaznačeny v době jejich výskytu 

 měření jsou prováděna souběţně na přístrojích v meteorologické 

budce, 

 naměřené hodnoty a pozorování se zapisují do zápisníku. 

 

Podrobné členění činností 

ROZBOR POVĚTRNOSTNÍ SITUACE 

Podle televizní předpovědi počasí sledované přímo nebo ze 

záznamu (nejlépe předpovědi na ČT 1 v 17.45) stanovený ţák stručně 

charakterizuje počasí na následující den. Ostatní ţáci ho sledují, případně ho 

na závěr mohou doplnit. 

Obsah předpovědi: 

 Podle mnoţství oblačnosti a sráţek:  

Zítra bude zataţeno (oblačno, polojasno, jasno) s trvalými sráţkami 

(s dešťovými, sněhovými přeháňkami, beze sráţek) 

 V případě přechodu frontálního rozhraní: 
Očekáváme přechod studené (teplé, okluzní) fronty přes naše území 

od severozápadu 

 Důleţité je upozornění na nebezpečné povětrnostní jevy: 

Očekávají se vydatné sráţky (bouřky, silný nárazový vítr, intenzivní 

sluneční svit, oslabená ozónová vrstva, extrémní teploty) 

 Stanovení očekávaných teplot: 

Ranní teploty 6 aţ 2 
o
C, nejvyšší odpolední 12 aţ 16 

o
C 

 Charakteristika větru: 

Bude vát slabý (mírný, silný) vítr od severovýchodu (severu) 

Rozbor počasí na příští den musí být součástí plánování činností 

v terénu: 

Zítřejší počasí neovlivní plánované činnosti (vzhledem k silnému dešti 
nebude moţné uskutečnit terénní šetření, apod.), nezapomeňte si vzít 

pláštěnky …… 
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MĚŘENÍ TEPLOTY VZDUCHU 

Při měření teploty vzduchu je nutné dodrţovat následující postupy: 

 Teplota se měří na meteorologickém teploměru okamţitě po otevření 

dvířek meteorologické budky, aby nedošlo k ovlivnění teploty 

dechem. Pohled směřuje kolmo ke sloupci rtuti ve výši jeho horního 

konce. Přesnost měření je na 1 desetinu stupně Celsia – liché 

desetiny se určují v poloze horního sloupce rtuti mezi ryskami, které 

jsou vyneseny v intervalu dvou desetin např. 24,0 - 24,2 - 24,4 - 24,6 

- 24,8  - 25,0 

 Ve večerním termínu měření se provádí čtení maximálních a 

minimálních teplot. Při čtení se drţí teploměry v horizontální poloze, 
přesnost čtení je stejná jako v předchozím případě. Minimální teplota 

se čte na konci tyčinky v kapiláře vzdálenější od baňky s kapalinou. 

Po čtení se teploměry nastaví a uloţí zpět do drţáků  

  Nastavení teploměru pro maximální teploty se provádí máváním 

teploměru uchopeného za jeho horní část v nataţené ruce tak, aby 

odstředivá síla stlačila sloupec na aktuální teplotu 

 Nastavení teploměru pro minimální teploty se provede nakloněním 

teploměru baňkou výše, aţ se tyčinka zastaví o konec kapalinového 

sloupce 

 Vypočítá se průměrná denní teplota vzduchu: (t7+t14+2t21) / 4 

 
MĚŘENÍ VLHKOSTI VZDUCHU 

Měření vlhkosti vzduchu je omezeno na čtení hodnoty relativní vlhkosti 

vzduchu na vlasovém vlhkoměru.  

 Vlhkost se měří na vlasovém vlhkoměru v meteorologické budce po 

čtení teploty. Stanoví se s přesností na 1 procento 

 

MĚŘENÍ SMĚRU A RYCHLOSTI VĚTRU 

 Směr větru se určí podle polohy větrné směrovky podle 8 základních 

směrů s příslušnými azimuty ve stupních – S (0), SV (45), V (90), JV 

(135), J (180), JZ (225), Z (270), SZ (315). 

 Rychlost větru se změří ručním anemometrem v metrech za sekundu. 

Pro lepší představu o rychlosti je moţný přepočet na kilometru za 
hodinu. 

 

URČOVÁNÍ DOHLEDNOSTI 

 Podle bodů s určenou vzdáleností v km, které lze spatřit (kostelní 

věţ, vrch ..). 
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URČOVÁNÍ DRUHU A MNOŢSTVÍ OBLAČNOSTI 

 Rozlišuje se podle druhu oblačnosti - slohovitá (stratus-St), kupovitá 

(cumulus-Cu) a bouřková -Cb a podle výšky – nízká, střední a 

vysoká 

 Mnoţství se stanovuje podle osmin pokrytí oblohy: 0 – jasno, 1-3 

skorojasno, 4 polojasno, 5-7 oblačno, 8 zataţeno 

 

URČOVÁNÍ DRUHU A INTENZITY SRÁŢEK 

Pozorování se zaznamenává pouze v případě výskytu sráţek. 

 Většinou budou dešťové, podle intenzity určíme: mrholení – 
drobounké početné kapky, déšť, liják 

 Dále určujeme sněhové sráţky, případně zjistíme pravítkem výšku 

sněhové pokrývky v centimetrech 

 Vyskytnout se v bouřkách mohou ledové sráţky - kroupy  

 

ZAZNAMENÁVÁNÍ NEOBVYKLÝCH POVĚTRNOSTNÍCH JEVŮ 

Tyto jevy jsou velmi důleţité i pro celkový průběh soustředění na 

terénním pracovišti. Proto je nezbytné je sledovat v předpovědích a 

v případě jejich výskytu na ně upozornit a zaznamenat je. 

 Mlha, nejčastěji se vyskytující jev v přechodných obdobích roku. 

Dohlednost je sníţena vlivem vzdušné vlhkosti pod 1 kilometr, v 
silné mlze pod 200 metrů 

 Bouřka, nejčastěji se objevuje v letním období. Můţeme zaznamenat 

počet blesků, vzdálenost a doprovodné jevy- poryvy větru, kroupy či 

případné škody  

 Vichřice můţe doprovázet přechod výrazného frontálního rozhraní a 

bouřky. 

 Lijáky - sráţková voda odtéká plošně po povrchu, stoupá hladina 

vodních toků 

 Blýskavice – elektrické atmosférické výboje bez hromů 

 

VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ A POZOROVÁNÍ 

Tato část je nejvýznamnější pro správné chápaní vztahu určitého 
stavu počasí a výskytu příslušných meteorologických jevů. Často bývá za 

bezoblačného teplého počasí podceňována nízká ranní teplota, formuje se 

vědomí jaké teploty přísluší různým částem roku, či při jaké vlhkosti se 

objeví mlha atd. 
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 Činnosti se vyhodnocují kaţdý den večer společně s předpovědí 

počasí 

 Porovná se skutečný průběh počasí s předpovědí z předchozího dne – 

teploty, oblačnost, sráţky, přechod fronty atd. 

 Záznamy se vyznačí do grafů a porovná se aktuální stav 

s předchozími dny 

 Vývoj (od začátku týdne se ochlazuje a ubývá oblačnosti, vítr se 

naopak zesiluje a stáčí k východu ….) ţáci v podobě písemné zprávy 

zhodnotí a předloţí společně se záznamy, vypočítanými průměry a 

grafy jako podklad k celkovému hodnocení 

 
Záznam meteorologických měření a pozorování je uveden v tab. 1. 

 
Tabulka 1: Záznam meteorologických měření a pozorování 

 

 
Závěr 

Záměrem předloţeného návrhu je přimět ţáky a studenty ke 

strukturovanému komplexnímu vnímání a chápání aktuálního stavu 
atmosféry – počasí. Jedná se o první stupeň na cestě k porozumění kauzality 

změn počasí. Přestoţe je tato problematika součástí výuky zeměpisu na 

základních a středních školách, bez názorného a soustavného přibliţování, 

především formou terénního vyučování, nemůţe dosáhnout poţadovaného 

efektu.  
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výška oblačnosti                         

druh sráţek                         

neobvyklé jevy       
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THE TERRAIN METEOROLOGICAL MEASUREMENT AND 

OBSERVATION 

 

Summary 

The article deals with the problem of understanding air processes. It 
is necessary to know, how and why is the weather changing. The purpose 

consists in the regular observation of atmosphere conditions during a short 

period – at least 5 days. All these activities are perform in 3 climatic terms: 

at 7.00, 14.00 and 21.00 o´clock of the local time.  

Every day pupils or students make meteorological measurements 

and observations. At first there is a measurement of air temperature – 

normal temperature, maximum and minimum temperature during one day. 

Follows a measurement of relative humidity, visual range, wind set and 

velocity.  

Meteorological observations include: the kind and the high of 

clouds, the kind of precipitation and monitoring of unusual atmospheric 
effects: fogs, storms and others. The real development of weather (including 

accurate value of meteorological elements) is comparing with the weather 

forecast every day. The relationships between them are retracing. 

The sense of these activities is based on understanding of 

meteorological elements in their complex. After it the individual simple 

weather forecast can be the following level.  

 

Tab. 1: Entry of meteorological measurements and observations 
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ZÁKLADNÉ OTÁZKY VÝUČBY GEOGRAFIE NA ZÁKLADNÝCH 

A STREDNÝCH ŠKOLÁCH VYMEDZENÉ DELFSKOU METÓDOU 

PROGNÓZOVANIA 

 

Ladislav Tolmáči, Terézia Tolmáčiová 

 

Abstract 

The basic tendencies in geography teaching are influenced by many 

factors. The paper analyzes the most important topics by using the tool of 

Delphi method of prognoses. There are summarized and evaluated 

according there importance. 
 

Keywords: geography on elementary and secondary schools, teaching 

geography, new tendencies in geography education, prognoses, Delphi 

method  

 

Úvod 

Slovensko na prelome tisícročí prekonáva veľa zmien. 

Celospoločenské zmeny prináša celkový vývoj po roku 1989, príprava na 

vstup do EÚ a NATO. Dosah týchto rozsiahlych zmien neobišiel ani náš 

školský systém. Vo výučbe zasiahli nielen jej obsah a didaktické metódy, 

ale aj financovanie či prípravu a ďalšie vzdelávanie učiteľov. 
Práve pri takýchto rozsiahlych zmenách je priam nevyhnutné 

poznať trend zmien – ich smerovanie. Presnejšie by sme mali poloţiť 

otázky: Čo chceme zmenami dosiahnuť? Kam nás zmeny privedú, k akým 

kvalitám? 

 

Delfská metóda prognózovania 

Jedným z vhodných nástrojov na to je prognózovanie, ktoré sa 

zakladá na „hodnovernom spoľahlivom vedeckom vyjadrení zmien“. 

Doteraz sa na Slovensku, najmä vo vzdelávaní, menej vyuţívalo, pretoţe do 

roku 1989 to bola oblasť, ktorá sa skôr direktívne riadila. Bohatšie 

skúsenosti s prognózovaním v tejto oblasti majú v zahraničí.  

Prognóza je systematicky odvodená a čo do spoľahlivosti 
ohodnotená výpoveď o budúcom stave objektívnej reality, ktorá sa má 

uskutočniť za určitých podmienok a spravidla v určitom čase (Šulc, 1976). 

Existuje viacero metód prognózovania. Kaţdá z nich má svoju metodológiu, 

spôsob získavania a spracovania informácií do výslednej podoby prognózy 

vrátane postupov verifikácie prognózy. Podľa zvoleného kritéria vzniklo 
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viacero klasifikácií týchto metód. Známa je ich rozdelenie podľa smeru 

prognózovania a vstupných prognostických informácií. (Treba ešte presne 

odlíšiť prognózu od predpovede. Prognóza v porovnaní s predpoveďou je 

vedecky podloţená, má svoj základ vo vedeckých metódach 

prognózovania.) 

Osobitá medzi prognostickými metódami je delfská metóda pre 

svoje nesporné klady. Patrí medzi intuitívne prognostické metódy. Zakladá 

sa na etapovitom zisťovaní a vyhodnocovaní názorov, prognóz expertov, 

pričom sa vlastne zisťuje „prevládajúci názor“. Vybratá skupina expertov – 

odborníkov v danej oblasti sa zvyčajne dotazníkmi oslovuje, aby vyjadrili 

svoj názor (prognózy). Najmenší odporúčaný počet expertov je 8. Za 
optimálny ich počet sa povaţuje okolo 15 (± 5). Anonymitu expertov 

zaručuje pouţitá dotazníková metóda, a tým aj ich vzájomné 

„neovplyvňovanie sa“ ako pri kolektívnych metódach. 

Samotná delfská metóda má viaceré modifikácie, ktoré však 

zachovávajú všeobecné jej znaky. V prvom kole (po súhlase so 

spoluprácou) sa experti vyjadria k skúmanej téme. Zvyčajne 1. dotazník 

obsahuje voľnú, široko sformulovanú otázku. Nevylučuje sa však ani to, 

keď organizátor, delfista, vopred spracuje návrh otázok. V druhom kole 

experti posudzujú uţ vymedzené okruhy problémov, otázok z prvého kola. 

Určujú, kedy daný jav môţe nastať, čiţe pravdepodobnosť jeho výskytu. Ich 

odpovede sa usporiadajú a štatisticky spracujú (aritmetický priemer, 
medián, kvartily a i.). V treťom kole sú experti vyzvaní, aby sa vyjadrili ku 

spracovaným výsledkom z dotazníka č. 2. Môţu tu práve nastať prípady:  

– keď expertov názor súhlasí s predloţenými výsledkami,  

– keď expert po predloţení výsledkov reviduje svoj pôvodný názor a súhlasí 

s predloţenými výsledkami (hoci pôvodne mal odlišný názor) ,  

– keď expert nesúhlasí s predloţenými výsledkami a nereviduje si svoj 

názor, vtedy má expert podloţiť argumentmi svoj názor. 

Samozrejme, experti môţu po kaţdom kole podporiť svoj názor 

argumentmi. Nasledujúce kolá sú podobné tretiemu kolu, pokračujú aţ kým 

sa nedosiahne určitá zhoda, priblíţenie názorov. Nakoniec sa vypracuje 

samotná prognóza – scenár vývoja.  

Pre nesporné výhody delfskej metódy – výber expertov, ich 
anonymita a vzájomné neovplyvňovanie sa, pouţitie dotazníkov, riadená 

spätná väzba, štatistické vyhodnotenie, spoľahlivosť, nízke náklady a i. – 

bola pouţitá pri prognózovaní zmien a tendencií vo výučbe geografie 

(špeciálne so zameraním na regionálnu geografiu) v najbliţších 15 aţ 20 

rokoch. So spoluprácou súhlasilo 12 expertov zo Slovenska, a to 
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z Bratislavy, Martina, Banskej Bystrice a Prešova. Pri ich výbere 

rozhodovala odbornosť a prax v danej oblasti. Sú to vyučujúci 

geografie/zemepisu na základných školách, gymnáziách, vysokých školách, 

pracovníci Ministerstva školstva SR, Štátneho pedagogického ústavu, 

lektori a autori učebníc geografie, členovia Predmetovej komisie geografie 

pri ŠPÚ. S expertmi sa komunikovalo prostredníctvom e-mailu, poštou aj 

osobne. 

V prvom kole sa zvolila voľná otázka.  

Napíšte zoznam hlavných udalostí a tendencií (čiţe zmien), ktoré moţno – 

podľa skúseností z Vašej profesie – očakávať vo výučbe geografie na 

základných a stredných školách, so špeciálnym zreteľom na výučbu 
regionálnej geografie počas najbliţších 15 aţ 20 rokov. 

Po vyhodnotení dotazníka č. 1 sa získalo 30 otázok, zoznam 

očakávaných udalostí a zmien.  

1. Prijme sa dokument určujúci dlhodobé trendy vo vzdelávaní, ich 

legislatívne ustanovenie.  

2. Vznikne koncepcia celoţivotného vzdelávania (vrátane geografického). 

Vypracujú sa k nim pedagogické a realizačné dokumenty. 

3. Zlepší sa finančné a materiálne zabezpečenie škôl (zdvojnásobí sa podiel 

zo súčasného HDP). 

4. Kaţdá škola si sama môţe zabezpečiť, zvoliť fakultatívne učivo ku 

kmeňovému učivu. 
5. Centrálne sa realizuje častejšia aktualizácia učiva (názvy, údaje a i.), 

predovšetkým regionálno-geografického. 

6. Klesne dôraz na výučbu, pri ktorej sa uprednostňujú informácie 

encyklopedického a deskriptívneho obsahu. (Hoci to uţ súčasné 

pedagogické dokumenty regulujú.) 

7. Vţije sa do praxe začatá schéma v sprístupňovaní geografických 

poznatkov, predovšetkým v regionálnej časti. Najpodrobnejšie sa má 

preberať miestna krajina, mikroregión→Slovensko→susedné európske 

štáty→Európa→svetadiely, kontinenty a oceány. 

8. Uprednostní sa výučba kultúrnej geografie (sú to stabilnejšie štruktúry) 

na úkor ekonomickej geografie. 

9. Poklesne percentuálne zastúpenie regionálnej geografie a vzrastie podiel 
humánnej aj fyzickej geografie v rámci predmetu geografia. 

10. Posilní sa výučba regionálnej geografie Slovenska ako reakcia na 

globalizáciu. 

11. Posilní sa výučba poznatkov o regionálnych, národnostných, rasových 

a i. konfliktoch ako reakcia na globalizáciu. 
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12. Posilní sa výučba poznatkov o ţivotnom prostredí a trvaloudrţateľnom 

rozvoji.  

13. Posilní sa výučba na témy o EÚ, euroregiónoch, cezhraničnej spolupráci 

a i. v rámci regionálnej geografie ako reakcia na (pripravovaný) vstup 

Slovenska do EÚ. 

14. Vo výučbe regionálnej geografie sa ťaţisko presunie na spoznávanie 

regiónov a ich porovnávanie a nie štátov ako doteraz. Nastane útlm aţ zánik 

klasickej regionálnej geografie štátov. 

15. Pri výučbe humánnej geografie sa predovšetkým bude klásť dôraz na 

vývojové charakteristiky.  

16. Zmení sa prístup k informáciám a k ich pouţívaniu. Informačné 
technológie budú beţné vo výučbe (nielen geografie). 

17. Prevahu bude mať samostatná práca vo vyučovacom procese 

(autodidaktické metódy/sebavzdelávanie, sebavýchova)→naučiť ţiakov 

učiť sa. Učiteľ ako organizátor vyučovania. 

18. Ţiaci sa na vyučovacích hodinách geografie budú deliť na skupiny 

(napr. ako na hodinách cudzích jazykov, telesnej výchovy), najmä 

vzhľadom na vyuţívanie špecifických geografických metód ako práca 

s kartografickým materiálom, praktické práce a i. 

19. Zníţi sa celkový počet vyučovacích hodín geografie na základných aj 

stredných školách pre lobbizmus „silnejších predmetov“. 

20. Nastane pokles úrovne geografického vzdelávania na základných 
školách. 

21. Nastane nárast úrovne geografického vzdelávania na stredných školách. 

22. Vzrastie a viac sa docení význam vyučovacieho predmetu geografia, 

uplatnenie geografických poznatkov v praxi, čiţe „do ţivota a pre ţivot“. 

23. Vzrastie význam geografie ako interdisciplinárneho predmetu. 

24. Vznikne širší prúd – vyučovací predmet prírodná veda (science), kde 

jadro bude tvoriť geografia (bude tam aj ekológia, európske vzťahy a i.). 

25. Zavedie sa celoštátne organizovaná maturita – certifikát geografického 

vzdelávania. 

26. Výrazne sa zníţi počet ţiakov v školách (triedach) poklesom 

prirodzeného prírastku. 

27. Zmení sa sociálna aj národnostná štruktúra ţiakov. Vzrast počtu ţiakov 
rómskeho pôvodu a s tým spojené úlohy pre výučbu (nielen geografie). 

28. Zníţi sa odbornosť výučby geografie (menej kvalifikovaných 

aprobovaných učiteľov ho bude učiť) najmä na základných školách. 

29. Zakotví sa systematické ďalšie vzdelávanie učiteľov. 
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30. Vzrastie vekový priemer vyučujúcich geografie, pre slabé finančné 

ohodnotenie zo škôl odíde čoraz viac mladých učiteľov. 

Pri hlbšej analýze jednotlivých otázok moţno konštatovať viaceré 

skutočnosti. Hoci sa kaţdá otázka uvádza samostatne – tvorí osobitú 

poloţku, predsa ich moţno zaradiť do tematických okruhov. 

 

Vzhľadom na jednoznačnosť a vyhodnotenie otázok sa určili 

časové intervaly (2002 aţ 2007, 2008 aţ 2013, 2014 aţ 2019, neskôr 

a kategória nikdy, keď experti i bez uvedenia argumentu mohli danú otázku 
vylúčiť). 

 

Záver 

Veľmi prekvapujúce bolo zistenie, ţe experti neuvádzali iba rýdzo 

geografické otázky, ale svoje prognózy rozšírili aj na „celkový chod 

školstva“ od legislatívy aţ po postavenie učiteľa a ţiaka vo vyučovacom 

procese. Odráţa to skutočnosť, ţe nemoţno prognózovať tendencie vo 

vývoji geografie bez zreteľa na celý náš školský systém. Iná situácia by bola 

v prípade, ak by mali experti k dispozícii prognózu (napr. delfskou 

metódou) nášho školského systému. Na druhej strane to však potvrdzuje 

širokú rozhľadenosť, odbornosť a skúsenosti lektorov. Pretoţe sa doteraz 
táto tematika neskúmala pomocou delfskej metódy, aj v ďalších kolách sa 

pokračovalo v skúmaní všetkých navrhnutých otázok a nielen z oblasti 

geografie.  

 

BASIC QUESTIONS IN GEOGRAPHY TEACHING IN PRIMARY 

AND SECONDARY GRAMMAR SCHOOLS BY USING OF DELPHI 

METHOD OF PROGNOSES  

 

Summary  

Our educational system is, as well as our economy, in transition. 

The basic questions of further geographical education are the main topics in 

Okruhy otázok 

Školská legislatíva 

Financovanie, materiálne zabezpečenie 

Sociálna klíma v školstve, postavenie učiteľa a ţiaka vo vyučovaní 

Obsah učiva 

Didaktické metódy a organizačné formy 

Postavenie geografie vo vyučovaní 

Postavenie regionálnej geografie vo vyučovaní 
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today‟s teaching geography studies. By the mean of Delphi method of 

prognoses (description of the method is the theoretical background of the 

paper) we detected 30 most important tendencies in geographical education 

and problems closely connected to them. They were divided to selected 

broader streams and described and summarized.  
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Učebné osnovy environmentálnej výchovy pre základné a stredné školy. 

Učebné osnovy pre 5. – 9. ročník základnej školy. 

Učebné osnovy gymnázia (8-ročné štúdium) – geografia. 

Učebné osnovy gymnázia (4-ročné štúdium) – geografia. 

Učebné osnovy cvičenia z geografie. 

Učebné plány pre 5. – 9. ročník základnej školy. 

Učebný plán pre 8-ročné gymnázia.  

Učebné plány pre gymnáziá. 

Učebný plán (alternatívny) gymnázia so 4-ročným štúdiom. 
Vzdelávací štandard zo zemepisu pre 2. stupeň ZŠ. 

Vzdelávací štandard zo zemepisu pre gymnázium. 
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NIEKTORÉ APLIKÁCIE MEDZIPREDMETOVÝCH VZŤAHOV  

MEDZI ZEMEPISOM A TELESNOU VÝCHOVOU 

NA II. STUPNI ZŠ 

 

Ján Veselovský 

 

Abstract 

Topic of interobject relations used in teaching of each object is still 

open. Such possibilities of bilateral use of information can provide also 

geography and P.T. not only in direct educational process but out-of it as 

well. The aim of the paper is to present some concrete applications using 
interobject relations of both subjects with the special focus on the 2nd stage 

of primary school. 

 

Keywords: interobject relations, geography, P.T.                      

 

Úvod  

Problematika vyuţitia medzipredmetových vzťahov vo vyučovaní 

kaţdého predmetu je stále aktuálna. Takéto moţnosti vzájomného vyuţitia 

informácií poskytujú i predmety zemepis a telesná výchova nielen 

v priamom vyučovacom procese ale i mimo neho. 

Cieľom príspevku je preto prezentovať niektoré konkrétne 
aplikácie vyuţitia medzipredmetových vzťahov uvedených predmetov so 

zvláštnym zameraním na 2. stupeň základnej školy. 

 

Súčasný stav problematiky 

Problematike medzipredmetových vzťahov zemepisu a telesnej 

výchovy komplexná pozornosť dosiaľ venovaná nebola napriek tomu, ţe 

kaţdý z týchto predmetov poskytuje vzájomne vyuţiteľných informácií 

dostatok. Veď styčným priestorom realizácie týchto vzťahov je práve 

krajina. 

Učebné osnovy telesnej výchovy pre 5. – 9. ročník ZŠ uvádzajú 

v prehľade tematických celkov aj celok „Cvičenia v prírode, turistika“. 

Organizujú sa v rozsahu 4 – 5 hodín v kaţdom polroku v čase mimo 
vyučovania povinnej telesnej výchovy, na vyučovanie turistiky slúţi 3 - 5 

denný kurz v 7. ročníku. Telesnú výchovu nemoţno oddeľovať od predmetu 

„Ochrana človeka a prírody“, s ktorým má veľa spoločného. Je zrejmé, ţe 

prvky telesnej výchovy pôvodne vznikli z branných prvkov, ktoré sú tieţ 

základom pre „Ochranu človeka a prírody“, ale v súčasnosti sa značne 
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zanedbávajú (Lacinová, 1996). Pri telovýchovnej alebo športovej činnosti 

sa však ţiaci zároveň stretávajú aj s mnohými geografickými informáciami. 

Napr. pri lokalizovaní miest významných športových udalostí na mapách 

učiteľ môţe ţiakov poučiť o tom, ako geografické podmienky (nadmorská 

výška, poloha, počasie, podnebie a pod.) môţu kladne alebo záporne 

ovplyvniť športové výkony (Turkota, 1980).  

Zemepisné prvky sa zároveň často objavujú aj na športových 

zájazdoch či kurzoch škôl, v letných táboroch, pri poznávaní miestnej 

krajiny, pri orientácii v prírode a pod. Z uvedeného je zrejmé, ţe vytvorenie 

samostatnej publikácie venovanej vyuţitiu medzipredmetových vzťahov 

oboch predmetov na konkrétnych príkladoch by bolo viac ako vhodné. 

  

Vybrané aplikácie medzipredmetových vzťahov zemepis a telesná 

výchova 

ŠKOLSKÉ ORGANIZAČNÉ FORMY 

Základnou školskou organizačnou formou vyučovania je 

vyučovacia hodina, v ktorej sa sústreďuje ťaţisko učebno-výchovnej práce 

určené učebnými osnovami, rozvedenej v učebných plánoch a učebniciach.  

Príkladom vyuţitia vyučovacej hodiny v 5. ročníku ZŠ v zmysle 

uplatňovania medzipredmetových vzťahov je téma „Zemepis za humnami“. 

Nazvali sme ju Zopár uţitočných rád „ako sa nestratiť“. 

Kaţdý z nás sa z času na čas vyberie do lesa na prechádzku, na 
huby či turistiku. Netreba sa ani veľmi namáhať a pri troche nepozornosti sa 

nám ľahko podarí zablúdiť. Ak sa však budete pridrţiavať niekoľkých 

nasledovných rád, určite sa nestratíte:  

1. Vţdy, keď niekam pôjdete, dopredu oznámte rodičom, kam idete 

a kedy sa vrátite. 

2. Vezmite si so sebou mapu a buzolu, najlepšie turistickú alebo 

topografickú.  

3. Všímajte si priebeh vašej cesty, rôzne orientačné body a línie, resp. 

zaujímavé formy reliéfu (hrebeň, údolie, vodný tok). 

4. Pridrţiavajte sa turistických značiek a neschádzajte z turistických 

chodníkov. 

5. Ak mapu nemáte, musíte sa vedieť orientovať pomocou prírody:  
a) podľa slnka, b) podľa hviezd, c) podľa tvaru mraveniska, d) podľa 

machu na kmeňoch stromov, e) podľa koruny osamelých stromov. 

6. Pokiaľ by sa vám predsa len podarilo zablúdiť, musíte: 

a) nájsť miesto s rozhľadom, pričom sa snaţte určiť svoje stanovište, 

b) vyhľadajte potok a choďte v smere toku, 
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c) môţete ísť aj za zvukom alebo zápachom dymu, pretoţe sa 

predpokladá, ţe tam budú ľudia. 

V 7. ročníku ZŠ sa spomínané medzipredmetové vzťahy dajú 

vyuţiť v téme „Ţivotné prostredie človeka“, ku ktorému ponúkame ako 

alternatívnu tému vplyv turistiky a iných športov na ţivotné prostredie.  

Turistika a šport môţu na krajinu pôsobiť rôznym spôsobom, 

pozitívne ale aj negatívne. Veľa turistov je koncentrovaných v jednotlivých 

strediskách cestovného ruchu, ktorých aktivity sa ťaţko kontrolujú 

a usmerňujú. Buduje sa čoraz viac ciest, parkovísk, hotelov, často aj 

v chránených oblastiach. Na výstavbu lanovky sa často vyrúbu celé pásy 

lesa. Nedisciplinovaní turisti zakladajú oheň, ktorý môţe spôsobiť veľké 
škody. Negatívne môţu pôsobiť aj veľké športové podujatia trvajúce 

niekoľko týţdňov, ako napr. olympijské hry či majstrovstvá sveta. Športové 

aktivity však majú aj veľa kladných vplyvov. Športovaním si mnoţstvo ľudí 

oddýchne, často aj zábavou alebo poznávaním. Všetkým je známy 

blahodárny vplyv vysokohorského alebo prímorského prostredia, vody, 

ovzdušia a slnka. Aký vplyv bude mať športovanie na ţivotné prostredie, 

však záleţí len od ľudí, ako dokáţu skĺbiť ekonomické záujmy a ochranu 

ţivotného prostredia.  

 

MIMOŠKOLSKÉ ORGANIZAČNÉ FORMY 

Medzipredmetové vzťahy zemepisu a telesnej výchovy sa 
neuplatňujú len v škole, ale formou domácej prípravy ich môţeme 

rozvíjať i doma (napr. Vykreslite topografické značky - most, prameň, 

kostol. Na základe mapy v mierke 1 : 10 000 zistite pochodové azimuty 

nakreslenej trasy a zistite, na ktorých úsekoch trasy budeme stúpať a klesať, 

atď.). 

Ďalšou mimoškolskou formou sú vychádzky a exkurzie. Pri ich 

uskutočňovaní sa uplatňuje celý rad vyučovacích metód, ako je 

pozorovanie, praktická činnosť, vysvetľovanie, rozhovor, riešenie 

samostatných prác a pod. Ţiaci sa učia poznávať geografické javy v krajine, 

orientovať sa v teréne, čítať podrobné mapy, čo spĺňa aj potreby telesnej 

výchovy (Štulc, 1975). Príkladom alternatívneho obsahu týchto foriem sú 

Rady pred pobytom v prírode alebo „ Čo zistíme pri pohľade do mapy“. 
Pred vychádzkou, resp. exkurziou dáme ţiakom preštudovať mapu 

s vytýčenou trasou, podáme informácie o teréne, poprípade ako sa majú 

obliecť, čo si majú zobrať jesť. Naučíme ich, ako sa sami môţu pripraviť na 

nejaký pobyt v „neznámom“ prostredí, napr. aj odpoveďami na nasledovné 

otázky:  
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• V akom lese sa budeme pohybovať? 

• Pôjdeme po rovine alebo do kopca? 

• Budeme sa musieť prebrodiť močiarom alebo preplávať jazero? 

• Tečie nám cestou rieka alebo potok? 

• Koľko kilometrov budeme musieť prejsť, kým prídeme k cieľu? 

• Budeme prechádzať cez frekventovanú cestu alebo ţeleznicu? 

• Občerstvíme sa z prameňa alebo studničky? 

• Pozrieme si cestou jaskyňu, hrad či zámok? 

• Pôjdeme aj cez dedinu? 

• Budeme musieť obchádzať nejaký plot? 

 
MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY 

V súčasnosti sa rozvíjanie aktivity ţiakov ako i podpora 

permanentného vzdelávania uskutočňuje nielen vo vyučovacom procese, ale 

aj mimo vyučovania. Medzi viaceré pre ţiakov veľmi atraktívne 

mimoškolské aktivity zaraďujeme napr. geografickú olympiádu, orientačný 

beh, turistický krúţok, detský tábor. 

Geografická olympiáda ako predmetová súťaţ má všetky 

predpoklady k rozvoju medzipredmetových vzťahov. Otázky testov je 

moţné vytvárať aj so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi 

zemepisom a telesnou výchovou (napr. Napíšte hlavné mestá štátov 

Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Portugalsko a vypíšte najznámejšie 
futbalové kluby v týchto mestách. Uveďte miesta, kde sa konali posledné 

zimné alebo letné olympijské hry, a pod.). 

 Orientačný beh je športové odvetvie vytrvalostno-branného 

charakteru, ktoré celým svojím obsahom a formou vytvára a rozvíja 

medzipredmetové vzťahy geografie a telesnej výchovy. Človek na to, aby 

vedel ţiť v prostredí, ktoré ho obklopuje, potrebuje sa v ňom orientovať, 

poznať, vnímať. Pri orientačnom behu je potrebné prebehnúť neznámym, 

často lesným terénom v čo najkratšom čase podľa mapy a buzoly - od 

štartu, cez všetky kontrolné stanovištia v presnom poradí, aţ do cieľa. 

O víťazovi rozhoduje čas, ktorý je odrazom voľby najoptimálnejšieho 

postupu v teréne a od úrovne kondičnej pripravenosti (Borčin, 1993).  

V podmienkach 2. stupňa ZŠ môţeme vyuţiť napr. nasledovné hry 
podporujúce orientačný beh. 

 

Kde je poklad? 

1. variant - V areáli školy sa rozmiestnia poklady s oranţovo-bielymi terčmi 

a ceruzkami tak, aby ich nebolo vidno zo stanovišťa. Deti sa rozbehnú zo 
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stanovišťa na všetky smery a hľadajú vopred známy počet pokladov. 

Nájdené poklady si potvrdia zaznačením do preukazu. Podľa mnoţstva 

a rýchlosti nájdených pokladov sa určuje poradie.  

2. variant - Ţiakov rozdelíme na skupiny, ktoré sú rovnako veľké. Kaţdá 

skupina si zvolí svoj priestor, pričom sa snaţí čo najlepšie nakresliť jeho 

mapu. V nakreslenom priestore sa schová presný počet „pokladov“, ktoré sa 

do mapy zakreslia krúţkami. Mapy sa medzi skupinami vymenia a hľadajú 

sa ukryté poklady. Zvíťazí tá skupina, ktorá nájde väčší počet „pokladov“ 

alebo je najrýchlejšia v hľadaní všetkých „pokladov“.  

 

Zakresľovanie pokladov do mapy   
V areáli školy sú rozmiestnené poklady vo forme umelohmotných 

fliaš. Kaţdý ţiak dostane mapu, ceruzku a môţe hľadať poklady. Poklady, 

ktoré nájdu, zakresľujú krúţkom do mapy. Presne vymedzený časový limit 

sa ukončí zvukovým znamením. Podľa počtu správne zakreslených 

pokladov stanovujeme poradie úspešnosti ţiakov.  

 

Stuţkový orientačný beh  

Intervalovým štartom odštartujeme ţiakov po jednej minúte. Po 

odštartovaní ţiak dostane do ruky mapu a opis kontrolných stanovíšť bez 

kódov. V mape má zaznačené kontrolné stanovištia, ktoré sú vzájomne 

pospájané v teréne stuţkami tak, ako to je v mape. Ţiak postupuje po 
stuţkách a značí si do preukazu len tie kontrolné stanovištia, ktoré sú jeho, 

t.j. tie, ktoré má zakreslené v mape a nie falošné kontrolné stanovištia. 

Meria sa výsledný čas, ku ktorému sa pripočítajú za kaţdé chýbajúce 

kontrolné stanovište alebo za kaţdé kontrolné stanovište navyše trestné 

minúty. Spájanie zemepisných vedomostí so športovými aktivitami je 

moţné aj v turistickom krúţku. Tri základné zloţky turistiky (Zajac 

a i.,1973), resp. pohybu v prírode (pohybová, kultúrno-poznávacia, 

vedomostná potrebná pre pohyb a pobyt v prírode) predstavujú jednu 

z najvyhľadávanejších foriem realizácie medzipredmetových vzťahov 

oboch predmetov. Vhodné, veku primerané a dobre organizované športové 

súťaţe sú dobrým prostriedkom pohybového vyţitia aj v detských táboroch. 

Okrem zvýšeného záujmu o športovanie sa v táboroch utuţuje kolektív, 
upevňuje zdravie a formujú sa vôľové a morálne vlastnosti. Deti sa radi 

hrajú a preto sa hra stáva neodmysliteľnou súčasťou nielen pobytu v tábore 

ale aj ich detstva. Hra je potrebným druhom činnosti, pri ktorej deti 

prejavujú svoju aktivitu, tvorivosť a vlastnú iniciatívu. Učia sa 

charakternosti, disciplinovanosti, spravodlivosti a iniciatíve. Všetky aktivity 
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v detských táboroch majú vplyv na rozumovú výchovu, čo môţe vyuţiť aj 

učiteľ zemepisu či telesnej výchovy (Kořalník, 1984). Jednou z moţností, 

ako si hravou formou môţu deti osvojiť rôzne vedomosti, zručnosti 

a návyky z topografie, sú napr. vizuálne preteky (obr. č. 1). Sú zamerané na 

pamäť, pričom si deti musia zapamätať čo najviac topografických značiek.  

 

Obr. 1: Vizuálne preteky (Polomis, 1979) 

 
 

Záver 

 Analýza medzipredmetových vzťahov zemepisu a telesnej výchovy 
nám ukázala, ţe vzťahy medzi skúmanými predmetmi existujú, avšak 

nevenuje sa im adekvátna pozornosť. Realizácia medzipredmetových 

vzťahov aj medzi týmito dvoma predmetmi má veľký význam pre praktický 

ţivot. Poznatky nadobudnuté v tomto procese môţu ţiaci vyuţívať 

v kaţdodennom ţivote, pričom nesmieme zabúdať aj na význam 

formovania vôľových a charakterových vlastností kaţdého z nich.  
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SOME APPLICATIONS OF INTEROBJECT RELATIONS 

BETWEEN GEOGRAPHY AND P.T. IN THE 2
ND

 STAGE OF 

PRIMARY SCHOOL  

 

Summary 

Analysis of interobject relations between geography and P.T. 

showed us that relations between both of subjects exists, but the adequate 

attention is not dedicated them. Therefore in the paper some concrete 
applications (e. g. alternative content of geography and P.T. lessons, home 

preparation, walks and excursions, from out-school activities – geography 

olympiad, orientation run, turist-group,child-camp) were presented. On the 

pic. 1 we can see an example of „Visual competition“. Realisation of 

interobject relations between both of subjects has great practical importance 

for practical life. Knowledge acquired in this process can be used by pupils 

in their everyday life, but by the same time we cannot forget an importance 

of forming of willy and charakter attributes each of them, as well. 

 

Pic. 1: Visual competition 
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ON – LINE GEOGRAFIE  V  GEOGRAFICKÉM   VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Arnošt Wahla, Martin Kovář 

 

Abstract  

On–line geography in the geographical education is the new reality. 

The geography teachers have a new qualification, they use WINDOWS, 

WORD, EXCEL, Internet, WEB, WEBEDUCATION, WEBCAMER in the 

geographical teaching. The new European iniciatives – e-Europe and e-

learning are study and realise in the several programme in the Czech and 

Slovak Republik. 
 

Keywords: ICT, new geography, kybergeography, e-Europe, e-learning 

 

Úvod 

S nástupem ICT se geografie a geografické vzdělávání obohatilo o 

desítky nových výrazů, které reprezentovaly určitou techniku, technologii či 

procesy. Tyto výrazy se staly součástí práce geografů, profesní přípravy 

geografů a učitelů geografie a postupně se stávají součástí geografického 

vzdělávání. 

 

Vybrané pojmy „nové geografie“ 
Devadesátá léta minulého století velice výrazně svou ICT zasáhla 

do práce a ţivota geografů a učitelů geografie. Běţně pracují s počítači, s 

WINDOWSEM, ovládají WORD, EXCEL, zdokonalují se v POWER 

POINTU a rutinně vyuţívají Internet a mail. Čili mají-li k dispozici počítač 

zapojený na internetovou síť, mají přímé spojení s databázemi, kterými 

umějí procházet, získávat z nich informace, ukládat je do svého počítače 

nebo se je vytisknout. To je jistě revoluční změna. Databáze Mezinárodní 

geografické unie, geografických společností, geografických pracovišť, 

geografických knihoven, geografických serverů, institucí, orgánů, regionů, 

měst mohou být trvale on-line přístupné. 

Vyberme příklady pojmů, které pronikly do ţivota a práce geografů 

v posledním desetiletí. Kaţdou  z  níţe uvedených „ nových geografií“ by  
bylo  moţno  představit  a  zhodnotit předmět zájmu a existující přínos pro 

praxi. Zůstaňme však pouze u prvé,  protoţe  otevírá pro geografii takřka   

nepoznanou a nezkoumanou  realitu. 
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„Nové geografie“ -vybrané výrazy z oblasti  ICT 

„“n“„             mm 
                                                      CD ROM 

CYBER GEOGRAPHY               CYBER ATLAS           CYBER SPACE 

DIGITAL GEOGRAPHY            DVD 

                                                      e-EUROPA                   e- GEOGRAPHY      e –LEARNING 

                                                      GEOGRAPHY NET    GEOGRAPHY PORTAL 

                                                      GEOGRAPHY WORLD 

                                                      HYPERMEDIA            HYPERTEXT 

INTERACTIVE GEOGRAPHY  INTERNET EXPLORER 

INTERNET GEOGRAPHY 

                                                      MULTIMEDIA              METEO (WORLD / NET ) 

                                                      NET / NETWORK         NETSCAPE NAVIGATOR 

ONLINE GEOGRAPHY             ONLINE CAMERA 

VIRTUAL GEOGRAPHY          

 

                                                      WORLD WIDE WEB    WWW / WEB 

 

Kybergeografie (anglicky psaná rovněţ jako Cyber Geography, či 

Cyber-Geography) ve své desetileté historii jiţ má své představitele - 

Martin Dodge, Rob Kitchin, Dona Cox, Robert Patterson, pracoviště - 

University College London, Národní universita Irska v Maynoothu, 

výzkumné záměry a hlavně výstupy - Atlas of Cyberspaces ). Populárně 

vyjádřeno, jde o geografické analýzy kyberprostoru a jeho mapování, o 

geografické analýzy komunikačních sítí a Internetu. Kyberprostor je 

zpracováván na úrovni síťové infrastruktury (trasy optických kabelů, 

rozmístění satelitů, serverů, jednotlivých uzlů), map struktur hypertextů a 

webových stránek, komunikačních map zachycujících připojení, hustotu 
výměny dat, elektronickou poštu, monitoring návštěvnosti webových 

stránek apod.  

Atlas kyberprostoru (www.cyberatlas.com) je vysoce oceňované 

dílo. Více neţ tři sta map pouţívá i třídimenzionální grafiku a vytváří 

pozoruhodné fantasticky působící digitální krajiny. Česká republika je 

zastoupena sítí CESNET 2 z 24.2.2002 . 

On –line geografie má takřka neohraničený zdroj databází: 

Příklady databází zaloţené na předponě GEO - GEOBASE, GEODATA, 

GEOEDUCATIN, GEOEXPLORER, GEOGATEWAY, GEOINSTITUTE, 

GEOLINE, GEOLIBRARY, GEONET, GEOPLACE, GEOWEB, 

GEOWORLD…. 

http://www.cyberatlas.com/
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Podobná je situace s předponou CARTO-, KARTO- 

(CARTONET, CARTOWORLD…) s předponou  METEO-(METEOCOM, 

METEODATA, METEOLIVE, METEONEWS, METEOPORTAL, 

METEOWEB, METEOWORLD…). 

Pominout nelze ani databáze GISŧ (GISCOM, GISDATA, 

GISDAY, GISPORTAL…). 

Vybereme-li pět frekventovaných českých (ATLAS, CENTRUM, 

SEZNAM, QUICK, REDBOX) a pět slovenských vyhledávačů (ZOZNAM, 

BEST, NADLANI, KATALÓG, SUPERZOZNAM), budeme konstatovat, 

ţe geografie on-line má jiţ určité předpoklady. K poznaní šíře databází 

výrazů uvedených v rámečku musí nastoupit zahraniční vyhledaváče, 
vyhledávací stroje, metavyhledávače. Velkou míru uspokojení přinese 

www.GOOGLE.com. 

Z vybraných slov v tabulce mají vysokou frekvenci výrazy 

s předponou e-: e- BUSINESS, e –COMMERCE, e-GOVERNMENT, e-

RESEARCH, e- WORKING. Evropská unie se zaslouţila o rozšíření této 

frekvence v roce 1999 svou iniciativou  e-EUROPE. 

Tato iniciativa usiluje o „digitálně gramotnou“ Evropu, t.j. on - line 

připojení kaţdého občana, kaţdé školy, kaţdého domova, kaţdého podniku 

i úřadu. Celá tato iniciativa obsahuje deset bodů – úkolů, které mají tyto 

rozsáhlé cíle naplnit. Cílem je vybudovat informační společnost pro 

všechny. 
Iniciativa e-Europe byla v roce 2000 konkretizována pro oblasti 

vzdělávání dokumentem e-learning s důrazem na výuku cizích jazyků, 

mobilitu učitelů a vzdělávaných osob a virtuální mobilitu vytvářenou ICT. 

Podmínky realizace jsou dány vybavením škol multimediálními počítači, 

přípravou učitelů na vyuţívání digitálních technologií, rozvojem 

evropských vzdělávacích sluţeb a potřebným software. 

E-learnig se chápe jako způsob výuky vyuţívající multimediální 

prostředky (Internet, Intranet, satelitní rozhlas, audio-videopásků, 

interaktivní televize, CD ROMů) k  elektronickému učení, jako proces učení 

pomocí elektronických médií. E-learning je  směřován do tradičního 

vzdělávání, do distančního a celoţivotního vzdělávání do specializovaných 

kurzů. E-learnig přenáší důraz z procesu výuky (teaching), na proces učení 
(learning). EU podporuje spolupráci škol v rámci Evropské školské sítě  

(THE EUROPEAN SCHOOLNET). Evropa má od roku 1997 v provozu síť 

EENET (Evropskou síť expertů vzdělávacích technologií), která má jako 

hlavní cíl rozšiřovat vědomosti a dovednosti jak vyuţívat multimedia a ICT 

při vyučování.    

http://www.google.com/
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 Situace v ČR a SR 

Česká republika má od dubna 2000 svoji Státní informační politiku 

– cestu k informační společnosti s prioritou ve vzdělávání  a v informační 

gramotnosti. Tento dokument obsahuje rovněţ konkrétní činy a jejich 

časovou posloupnost (2004 – kaţdá škola bude připojena na Internet, 2005 

plná integrace ICT do výukového procesu).V březnu  2001 byl přijat další 

dokument Plán realizace státní informační politiky ve vzdělávání, který 

specifikuje informační gramotnost (uţivatelské znalosti, poučení uţivatelů, 

příprava ICT koordinátorů, školení ve specifických znalostech, plány 

vyuţití ICT ve škole), výukový software a informační zdroje a potřebnou 

infrastrukturu. 
Podobná situace je ve Slovenské republice, která má svoji Politiku 

informatizácie v Slovenskej republike (červen 2001) a před projednáním ve 

vládě je Stratégia  informatizácie  spoločnosti  v  SR  a Akčný plán. 

Na EUROBAROMETRU EU lze sledovat jaké parametry (např. 

přenosové kapacity, rychlost spojení, prostředky určené na tyto projekty, 

zapojení univerzit) EU pouţívá a jakých výsledků dosahují země EU a 

země usilující o přijetí do EU. 

Všimněme se ještě jednoho výrazu: virtuální. Opět tento výraz je 

spojen s řadou objektů, např. virtuální město, virtuální muzeum. Tento 

fenomén pokládejme za dosti významný pro blízkou budoucnost, zvláště 

pro vyučování regionální geografie. Podmínkou realizace je počítač 
zapojený na internetovou síť a dataprojektor. Virtuální prohlídky měst a 

zemí, vyuţití  aktuálních snímků z WEB KAMER můţe výrazně naplnit 

poţadavek principu názornosti a vést geograficky vzdělávané osoby 

k vytváření dokonalejších představ o geografických objektech a jevech. 

Pozoruhodnou aktivitou jsou existující nebo připravované virtuální 

univerzity. 
 Geografie Slovenska je jiţ dnes velmi dobře prezentována např. na 

ZOZNAMU na jeho databázích věnovaných geografii nebo cestovnímu 

ruchu, uveďme příklad www.sccr.sk. Vyuţívat webkamery v geografickém 

vzdělávání  umoţňuje např. ON-LINE WEBKAMERY, WEBKAM.SK, 

nebo WORLD of  WEBCAMS (www.hejda.cz). 

 

Závěr 

On-line geografie se v celosvětovém geografickém vzdělávání 

konstituje. Planeta Země, kontinenty, oceány, státy, regiony, města a 

vesnice, které jsou předmětem geografického vzdělávání, které mají svou 

http://www.sccr.sk/
http://www.hejda.cz)/
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obrazovou a kartografickou podobu, mají šanci s odpovídající ICT vstoupit 

do vzdělávacího procesu a tím jeho kvalitu výrazně posílit. 
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ON-LINE GEOGRAPHY  IN GEOGRAPHY EDUCATION 

 

Summary 

On–line geography in the geographical education is the new reality. 

The geography teachers have a new qualification, they use WINDOWS, 

WORD, EXCEL, Internet, WEB, WEBEDUCATION, WEBCAMER in the 

geographical teaching. The new European iniciatives – e-Europe and e-
learning are study and realise in the several programme in the Czech and 

Slovak Republik. 
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SLOVAKIA AS A TOPIC IN AUSTRIAN SECONDARY SCHOOL 

STUDY BOOKS OF GEOGRAPHY 
 

Walter Zsilincsar 

 

Abstract 

Better understanding among the peoples of neighbour states is an 

unabandonable necessity not only with reference to the future expansion of 

the EU. Educating our youth towards tolerance respect and cooperation is 

one of many steps helping to achieve this goal. This, however, postulates a 

sound and objective knowledge about one`s partners. The article presented 
analyses range and quality of information concerning Slovakia as it is 

transferred to Austrian secondary school kids by selected geography text 

books. It turs out that apart from a few exceptions the contents referring to 

Slovakia have not changed substantially since 1990 or 1993 respectively 

when Slovakia became an independent nation. Texts, figures and 

photographs selected in many books transport the impression of a prevailing 

backwardedness in huge parts of the country, of a population suffering from 

environmental hazards and ethnical tensions with Hungarians and Roma. 

Bratislava functions primarily as a deterrent example for communist 

practices in urban renewal (Petrţalka). Some books make an attempt to  

walk on new paths by encouraging the pupils to select up-to-date 
information on their neighbouring country from the media to prepare poster 

presentations and subsequent discussions on the topic. 

 

Keywords: candidate countries, iron courtain, education, European 

unification, „Länderkunde“, industrialization, ethnicity, environment, 

inequal treatment 

 

Introduction 

The Slovak Republic is one of the candidate countries to join the 

European Union probably not as part of the next enlargement round in 2004 

but most certainly in the nearer future. 

Although Austria`s north-eastern, eastern and south – eastern 
neighbour states, the Czech and the Slovak Republic, Hungary and Slovenia 

less than one hundred years ago were parts of a common, multi ethnical 

state, the Austrian-Hungarian dual monarchy, Austria`s development after 

World War I was directed towards the western European democracies 

whereas her newly formed neighbour states during a revolutionary process 
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changed to a Marxist-socialist ideology, and with the exception of then 

Jugoslavia became members of the Warsaw Treaty. As a consequence the 

iron curtain was built which interrupted the former close ties between the 

neighbour countries primarily referring to individual contacts between the 

populations, mass-tourism, general and free information exchange, etc. 

The quality of bilateral political, cultural and economic relations 

between Austria and her neighbours was different. They had functioned 

quite well with Hungary and Ex-Jugoslavia due to their importance as 

touristic destinations to Austrians and a less rigid political regime as 

compared with former Czechoslovakia. 

Nevertheless, apart from some singular incidents like the failed 
Hungarian and Czechoslovak insurrections of 1956 and 1961 which had 

aroused a huge nationwide wave of sympathy, political and material aid 

among the Austrian population and political representatives the average 

Austrians hardly took notice of what was going on behind the iron curtain. 

The more or less peaceful breakdown of communism in Europe 

which had changed the political landscape dramatically after 1989/1990 

brought about a completely new situation and again roused general interest 

in so-called Eastern Europe. 

It may be a consequence of the political separation of Europe into a 

democratic western and a totalitarian eastern part after World War II that 

geographical aspects in structuring Europe had stepped into the background 
in favour of ideological ones. The term Middle or Central Europe even at 

the university level was hardly ever used in its correct sense and the eastern 

boundaries of Western and Middle Europe in a geographical as well as in a 

political sense, generally speaking, were pretty much the same. This also 

resulted from every day linguistic usage by policy, the media, and even in 

education. 

Now, what has changed in the course of the last decade since the 

ideological revolution within the former Soviet or East Block in the minds 

of authors and teachers of Austrian secondary schools. Before going into 

detail, however, some preliminary remarks seem to be necessary. 

Curricula in today`s Austrian secondary school education have lost 

much of their former stringent character. They merely define the frame of 
topics to be dealt with and provide the pupils with some basic information. 

So, finally its up to the teacher to put more or less emphasis on a special 

problem region or situation of a country, how to confront the pupils with it 

and how to select the proper methodology and correct didactical approach. 
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Text books play an important role of support in this respect. 

Sometimes their role is overestimated by teachers who use them as primary 

or only source of information. Analyzing Austrian secondary school text 

books of geography, therefore, must not lead to misinterpretation since 

insufficient or even incorrect instruction about a country in a text book does 

not necessarily allow conclusions upon real educational practice. Many well 

motivated geography teachers supply pupils with additional actual 

references and data from print media, radio and TV, and the internet. They 

discuss with them questions of mutual interest or bilateral problems 

especially if they are the source of tensions between the neighbouring states 

such as the closing of out dated and insecure atomic power plants 
(Bohunice) in western Slovakia, illegal border crossings, rising criminality 

in Bratislava, improvements in cross-border-traffic, etc.  

It also depends largely on the teacher`s personal engagement 

whether he or she integrates the situation or problem of a distinct state into 

the discussion of a topic of broader importance. Thus the demonstration of 

economic and social difficulties resulting from the collapse of state 

controlled plan economy in the former Soviet Block can be treated 

generally or by a special Slovak example like that of the iron and steel 

plants in Košice if the teacher himself cares for the necessary reliable and 

up-to-date background information and statistical material. 

 

Slovakia as a special topic in geography text books of Austrian 

secondary schools 

The situation before 1990 

Much of the scepticism, reservation, prejudices, anxiety, 

misinterpretation, and rejection which trouble the bilateral relations between 

Austria`s population and that of her neighbouring candidate countries 

especially if they concern the impending eastern expansion of the European 

Union stems from insufficient, unprecise, and much too scarce information. 

Apart from the media and political statements which very often function as 

opinion leaders although ruled and steered by different ideologies, party 

interests, economic goals, or simply personal interests the educational 

system functions as one of the most important, and, hopefully, most 
objective transporteurs of knowledge. Education gives our youth the chance 

to bear responsibility for the success of the European unification process in 

future. Geography can play a keyrole in executing this commission. 
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Although we`ll concentrate in the post- 1993- situation a 

comparison with the presentation of Slovakia before her peaceful separation 

from the Czech Republic in Austrian geography text books seems 

instructive at least in two respects: first it reveals didactic changes which 

had affected geography teaching and found their expression in school books 

and second it shows us if and in which way Austrian school book authors 

have commented and worked up the dramatic political, social, and 

economic changes in our new independent neighbour state. 

A very common text bock of 1964 “Seydlitz, Europa II” (Degn, 

Ch., Eggert, E. und Kolb, A., 1994a) dedicates three pages to then 

Czechosovakia. The presentation follows the tradition of German 
“Länderkunde”. It implies a short survey about the historic development of 

the state, some basic instruction on the most important geological and 

landscape features, rivers and towns. Special emphasis is laid on the 

presentation of Czechoslovakias`s main regions Bohemia, Moravia and 

Slovakia. 

Slovakia`s description comprises 16 lines out of four pages. 

Whereas two photographs reconcile an impression about Czech landscapes 

none from Slovakia is included. The country is being introduced to the 

pupils as a mountainous one exept from the Danube lowlands. Mining of 

lead, copper ore and salt is mentioned but there are no references to mining 

places, mills, furnaces or steel works like that of Košice. Some few further 
notices refer to the country`s farm population owing smallholds only in the 

mountains contrasting with big collective farms in the lowlands. Finally 

Preßburg/Bratislava is portrayed as an important crossing point and harbour 

town on the river Danube. 

Part IV of “Seydlitz” published in the same year by the same 

authors deals with big European regions (Degn, Ch., Eggert, E. u. Kolb, A., 

1964b). The presentation of Czechoslovakia comprises three pages 

including three tables (topographic data, production statistics and export-

import data) and two photographs (Karlovy Vary/Karlsbad and the Bata 

shoe factory in Gottwaldow). All topographic names are written in their 

German versions if available. Bohemia claims by far the biggest part in the 

country`s description as compared with Moravia and Slovakia. Thirty lines 
present Slovakia as a melting pot of three ethnicities, the Slovaks, 

Hungarians and Germans who after 1918 had been integrated into newly 

formed Czechoslovakia. Among Slovakian landscapes only the western 

Carpathians (including the Beskides, the High Tatra and the Slovak ore-

bearing mountains) as well as the fertile intra-mountainous basins 
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producing corn, sugar-beet, hemp, tabacco, grapes, and fruit. The rest of the 

text very scarcely points at post-war industrialization (Woroschilow plant in 

Dubnica), the utilization of water power for energy generation, and at an oil 

refinery in Preßburg (Bratislava) which was supplied by an oil pipelipe 

from Ukraine. 

The 1969 edition of “Seydlitz, Part II” (Europe) differs only 

marginally from the 1964 edition. 

Geographie und Wirtschaftskunde 2 (Födermayr, R. und Krenn, H., 

1975) deals with Czechoslovakia together with Hungary, Poland, Romania 

and the USSR. One survey-map and three photographs only respresenting 

Czech motives (the Charles bridge, the Old Town Ring falsely labelled as 
“Wenzelsplatz” in Prague and the Vltava valley/Moldau). Eleven lines 

describe Slovakia as being mainly a mountainous country particularly 

mentioning the High and the Low Tatra, the Little and the White 

Carpathians, the Slovakian ore bearing mountains and the rivers Waag/Vah, 

Neutra/Nitra, and Gran/Hron without any further comment. Among 

Slovakia`s settlements we find short hints to Preßburg/Bratislava as the 

capital city and biggest harbour of the country on the river Danube hosting 

also an oil refinery, to Kaschau/Košice where iron ore from the Soviet 

Union is processed, and, finally, to Komorn/Komarno with a big ship-

building-yard.  

The 1981 edition of “Geographie und Wirtschaftskunde 2 
(Födermayr, R. und Krenn, H., 1981) differs from that of 1975 only by the 

updated number of inhabitants of Pressburg/Bratislava and two more 

photographs, one showing a sandstone formation in Northern Bohemia and 

one portraying a Slovak village of the past without telling the reader its 

name, site and situation. 

Except from one of five selected geography text books published 

between 1983 and 1988 all the rest follows the traditional scheme of 

“Länderkunde” i.e. the contributions represent a quick country report on the 

most important landscapes, climatological features, economic regions and 

products, population structure, cities and historical facts (cf. Bittermann, H., 

Wannerer, J., Födermayr, R. und Krenn, H., 1983; Ebner, A. und Hauser, 

K., 1983; Lahoda, H., Leitner, W., Pöschl, H. und Stecher, S. 1988; Auer, 
R. et. al, 1983). Topographic names in some cases are still written in 

German, partly with their Slovak terms in brackets. Yet a new practice 

seems to succeed in the eighties: an increasing exclusive usage of Slovak 

topographic names, or they are aforementioned in case of bilinguality (cf. 

Atschko., G. et al. 1988). 
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“Der Mensch in Raum und Wirtschaft 4” (Altschko, G. et. al., 

1988) distinguishes itself from other text books through renouncing 

traditional ways of resenting geographical facts. The authors introduce 

Slovakia as a part of East-Central Europe and the Carpothians as a young, 

densely forested mountain range of European dimension stretching from the 

Danube near Bratislava to the Iron Gate in Romania. A photograph showing 

a landscape in the High Tatra would better fit for a touristic brochure than a 

school book (Fig. 1). Apart from that the conflicting position of Slovakia in 

the Czechoslovak state is clearly pointed out and supported by the statement 

of a politician, Josef Lenart, who praises the industrial advancement of the 

country after World War II. Bratislava and Košice are characterized as 
important industrial towns hosting petrochemical works (“Slovnaft”) and 

iron and steel factories. The authors not only refer to big environmental 

problems as a consequence of heavy industrialization but also to the need of 

creating new prefabricated housing facilities for the rapidly growing 

industrial labour force. A photo from the industrial zone of Bratislava, a 

survey map of Czechoslovak industrial regions and three tables with 

reference to the population growth dynamics of the biggest cities, to 

industrial work- force and sectoral production round off the positive general 

impression (Fig. 2). 

 

    
 

The situation since 1990 

Atschko, G. et. al. (1990) react to the political changes in 1989. 

Although the chapter on Slovak industry does not differ quantitatively from 

the 1988 text we now find a critical remark about the antiquated state of 

most industrial enterprises, their high energy consumption and dependence 
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on the eastern market. Furthermore the authours stress the necessity of 

privatisation, measures for operational readjustment and adaptation to the 

free market. Finally the pupils are stimulated to inform themselves 

independently about border lines, mountain ranges, rivers and towns in 

Czechoslovakia. They should investigate the distribution of industry and 

mining as well as study reports on the country in newspapers, radio and TV. 

It is astonishing to see in which way Austrian school book authors 

have reacted to the political changes of the early nineties in the former 

communist neighbour states. Generally speaking they are “welcomed back 

to Europe”. 

Although geographical treatment of now independent Slovakia 
varies according to official syllabuses for different school types and grades 

attention to the country in some books has grown significantly as compared 

to the time before 1990 whereas other still restrict themselves to a few 

general remarks and statistical data. 

As a positive illustration in the above sense we can quote Raab, G. 

und Reiter, K. “Erde-Mensch-Wirtschaft 6 AHS” (1990). Five well 

illustrated pages (8 photographs, 3 maps, 3 tables) contain a concise but 

sound information an Bratislava. The city which before the communists had 

taken over the power was connected with near Vienna by a tram line after 

so many years of oblivion came back into the minds especially of the people 

of eastern Austria. 
A brief historical survey remind the pupils of Bratislava`s 

multiethnical and multicultural past in which Slovaks, Hungarians 

(coronation place of Hungarian kings until 1830), Germans and Jews lived 

peacefully together for centuries. The chapter deals with the rising national 

consciousness in Slovakia, the inequal treatment by the Czech bureaucracy 

and puts special emphasis on the urbanistic consequences of socialist 

ideology in architecture. Bratislava`s post-war devlopment as capital city of 

Slovakia deserves a critical evaluation. The most protruding urban elements 

mentioned concern the socialist satellite town Petrţalka on the other side of 

the river Danube, designed for some 80.000 inhabitants, perfectly tied up by 

public transport with the city centre. This connection, however, was 

achieved by a new monumental bridge across the Danube in 1972 which, 
together with Petrţalka, became a land mark of socialist urbanism in 

Slovakia. The negative consequence of these “archievements of modernity” 

was the destruction of the old fishermen`s village and of the Jewish ghetto 

together with the synagogue. 
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Petrţalka is characterized as a “nightmare in grey” with several 

social problems (overcrowding, health problems caused by emissions from 

the Slovnaft works, insufficient possibilities for leisure activities, all 

together resulting in rising criminality among young people and an 

increasing number of suicides.  

Summing up we can say that the text is informative, problem 

related, and up-to-date. This is also true for the presentation of Bratislava`s 

economic development since about the year 1800.  

Environmental hazards, namely the poor air quality are being 

brought in relation with the industrialization process in and around 

Bratislava during the communist period. The authors also point to the 
existence of a big Hungarian minority in Slovakia, to the role of Bratislava 

as an international traffic junction, and to the growing sense of national and 

cultural identity. 

Some preliminary chapters of the book concentrate in the political 

and economic splitting-up of Europe replacing the tripartite geographical 

section into Western-, Central- and Eastern Europe by an ideologically and 

economically based bisection into East and West of the iron curtain. In the 

following the pupils learn about the so-called reform-states and their 

difficulties in adopting market economy together with some basic 

differences between capitalist and marxist economy.  

Other text books refer to Slovakia in connexion with a special topic 
like that of ethnic minorities (Horizonte 4, 1997). By the example of the 

Hungarian minority the historic roots of today`s ethnic, social, and cultural 

tensions between Slovaks and Hungarians are explained. A comparison with 

the minority problems of Austrian Slovenes in Carinthia would have 

supported the proper understanding of this difficult question. 

E. A. Ekker (1998) offers another approach towards introducing 

our neighbour state. A fifteen years old pupil from Pressburg (Bratislava) 

portrays her impressions about neighbouring Austria and thus indirectly 

allows insight into her own country`s situation. 

“Erde-Mensch-Wirtschaft” 6. Klasse AHS (Kuschnigg, W., 

Lidauer, R., Raab, G. und Reiter, K., 1999) has been chosen as an example 

for the differentiated treatment of the Czech Republic and Slovakia in 
Austrian geography text books. The situation before and after the separation 

of Czechoslovakia has not altered substantially in this respect. Still greater 

attention is paid to Czechia than to Slovakia. Whereas the regional-

geographical aspect prevails in the first case, in the second one the 

presentation of case studies notably that of Bratislava dominates. Again the 
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city functions as a model of socialist town planning and zoning policy. 

Some impressive photographs underline the completely different treatment 

of the historic city centre and the new developments in the outskirts. The 

pupils learn about the ideologic background of communist planning 

philosophy and practice and the challenge of the present city management 

to find suitable ways to repare the mistakes of the past. 

Learning entireties is the didactical principle of the text book series 

“Faszination Erde – Hölzel GW 4” (K. Zeugner, 2001). Disposition and 

structure of the book follow this program. The textual elaboration, however, 

is rather superficial and traditional. Slovakia and the Czech Republic treated 

as two young states aiming at joining the European Union are described on 
two pages including three photographs and one map showing the ethnic 

structures of Czechoslovakia after the breakdown of the Habsburg 

monarchy. Again the Czech Republic requires more than two thirds of the 

information, which not quite unexpectedly centers around Czech industry 

(glass – and wool manufacturies, iron and steel works, and the Škoda 

factory) and its chances or risks in connection with the planned eastward 

extension of the EU. Slovakia, on the other hand, is presented as a state not 

only facing a high unemployment rate of some 20% but also minority 

problems (11% Hungarians, 2% Roma). The separation of the former 

unified countries is attributed to Slovak politicians. There is no background 

information as to their motives. One additional sentence instructs the reader 
about the Czechs` lack of comprehension for that step which for the Slovaks 

would only generate economic disadvantages. The selection of the images 

supporting the textual instruction follows a far-spread stereotype opinion: 

Slovakia`s backwardedness. Whereas Czechia is represented by a photo of 

the Charles bridge, the Hradschin and the many towers of medieval Prague 

(Fig. 3) the monotonous prefabricated residential areas of Petrzalka (Fig. 4) 

and a Roma slum outside a no-name town stand for Slovakia (Fig. 5). 

 

Slovakia in a general European context 

Some of the geographic text books in accordance with the Austrian 

curriculum implicate informations about Slovakia into a greater European 

context. This can be the case in connexion with European transit traffic 
(Kowarz, A., Malak, W., Sonnenberg, Ch. und Trinko, K., 1997), the 

demand for basic rights for European minorities or by the example of 

international money inflation and its reasons (Kowarz, A., Maluk, W., 

Sonnenberg, Ch. und Trinko, K. 1998). 

 



Geografické informácie 7 Nitra 2002 

 

 329 

      
 

Other topics with reference to 

Sovakia are the European integration 
process (Kramer, G., Malak, W., 

Sitte, Ch. und Zach, F., 1999) and the 

eastward expansion of the EU 

(Kuschnigg, W., Lidauer, R., Raab, 

G. und Reiter, K., 1999). In both 

cases there is a strong emphasis to 

encourage the pupils to collect recent 

informations from print- and 

telecommunication media over a 

certain period of time in order to prepare informative and critical posters on 

the subject. Questions addressed to the pupils however should not only 

focus on a candidate country`s political and economical qualification for 
membership but also on the pros and cons as to its acceptance by Austrian 

politics and population. 

 

Indirect references to Slovakia derived from the situation of Austria`s 

eastern borderlands 

Austria`s eastern borderlands for many decades suffered from their 

isolated situation resulting from the closeness to the iron curtain. So they 

can give a good indicator for the political situation across the border. The 

periods of the “Cold War”, of the “Prague Spring” or of a slight tendency 

towards economic and social improvements during the past late nineties 

also left their traces in the minds and feelings of the Austrian border 
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population. Until the breakdown of communism in the neighbour states 

pessimism, resignation, emigration and economic decline characterize the 

situation best. 

Still in 1989 Rieß, W., Schneller, M., Sitte, Ch. and Weis, H. 

reconcile a rather pessimistic picture about the personal situation of the 

dwellers in Lower Austria`s districts near the Czechoslovak border. The 

story of a 27 years old factory worker tells us about the hard living 

conditions of a daily commuter. Other contributions deal with the strained 

social situation of a whole village in the Burgenland and of the border area 

around Gmünd that struggles against resignation. The people there seem to 

have learned how to live with a dead border. 
“Du und die Welt” by Tscherne, W., Vlasaty, Krasser, F. und 

Krasser, F. (1992) concentrates in a very concise way on the different living 

conditions for people in Eastern and Western Europe and stimulates the 

pupils to their own considerations on Austria`s new role after the collapse of 

the iron curtain. Bratislava and Košice in Slovakia have been chosen as 

examples for the development of new economic centers in then still existing 

Czechoslovakia since the end of World War II. The information restricts to 

the growth in population of the two cities between 1961 and 1985 together 

with an itemization of the most important industrial branches situated there. 

“Horizonte 4” (Böckle, R. et.al. 1994) makes Europe`s way to 

reunification after the breakdown of the “Eastern Block” a topic of 
geographical education. “Durchblick 3” by Hofmann – Schneller, M., 

Beran, U., Forster, F. und Graf, F. (2001) discusses different forms of 

landuse in the Austrian wine district (Weinviertel), the March/Morava 

lowlands, and the Vienna basin. Unfortunately the authors miss their chance 

to compare the physically equally structured landscapes on both sides of the 

Morava river with regard to their different socio-political and socio-

economic development. In “Weltbilder 4” (Bittermann, H., Wannerer, J., 

Födermayr, R. und Krenn, H. (1993) the wearisome, sometimes unending 

and harassing controls by Czechoslovakian border police and customs 

before the end of communism are portrayed thus impressing a first and very 

often lasting negative image about the neighbour state on Austrian visitors. 

 

Slovakia portrayed by statistical and topographic overviews 

A great number of geography text books still follows the traditional 

habit of portraying countries primarily by means of statistical and 

topographic data. Expedient examples can be found in Lahoda H. sen. et.al., 

1990; Weinhäupl, W., 1993; Böckle, R. et.al., 1994; Atschki, G. et.al., 
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1994; Weinhäupl, W., 1995; Lahoda, H. sen., Lahoda, H. jun; Stecher, S. 

und Wagner, H., 1995; or Bittermann, H., Wannerer, J., Födermayr, R. und 

Krenn, H., 1990. An overview presentation of East-Central Europe and 

South-Eastern Europe dedicates five and a half lines to former 

Czechoslovakia (Lahoda, H. sen. et.al., 1990): “Czechoslovakia is an old 

industrialized country which hitherto accomplished foreign trade to a high 

extent with the Sovietunion. Antiquated production facilities and a low 

productivity still imply a low living standard of the population. After the 

peaceful revolution (1989) the country gives its policy ideologically and 

economically a stronger western bias”.  

A short table supplies the pupils with the most important historic 
facts between 1948 and 1989. Other tables compare the region`s nations 

according to external borrowing, per capita monthly incomes, rates of 

academically trained persons and of skilled manpower, rates of joint 

ventures and living standards. 

The other publications mentioned before restrict themselves to 

asking the school children for the capital cities of European nations, for 

their flags, international identification plates, for countries that share the 

Carpathians, or the river Danube, for Austrian neighbour states, etc. 

“Weltbilder 4” (Bittermann, H., Wannerer, J., Födermayer, R. und 

Krenn, H., 1999) approach the geography of Europe by listing European 

language groups. Whereas Slovak is mentioned as belonging to Slavonic 
idioms Czech but not Slovak examples of how to count from one to three 

are added to a list of Slavonic languages comprising only Russian, Polish, 

Serbo-Croatian (which has lost its former importance) and Slovene. Thus 

inequal treatment of Slovakia and the Czech Republic in Austrian 

geography textbooks seems to have outlasted the separation of the two 

nations in 1993. 
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