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PREDSLOV  
 
 
 

,,Mysli globálne, jednaj lokálne.“  
 
 
Objektom štúdia geografie je krajina chápaná ako fyzicko-geografický a humánno-

geografický systém. Fyzicko-geografický systém je relatívne stabilnejší, tvorí ho príroda so 
svojimi zložkami, naproti tomu humánno-geografický systém tvorený ľuďmi a jeho 
aktivitami a výtvormi, je značne dynamický, meniaci sa v čase a v priestore. Krajina je pre 
geografov terénnym laboratóriom, ktoré umožňuje študovať jej úžasnú rozmanitosť na jednej 
strane, pod vplyvom človeka a spoločnosti sledovať jej zmeny na strane druhej. 
Zaznamenáva výrazné stopy po každej jeho aktivite, ktoré môžu byť pozitívne alebo 
negatívne. Krajina sa mení. Naši rodičia a starí rodičia, ktorí žili v rovnakom území ako my, 
žili v iných podmienkach ako my, podobne ako ďalšie generácie tu budú žiť v iných 
podmienkach ako my. 

Krajina je životným priestorom nás všetkých.  Poznanie rozmanitosti zmien v krajine, či 
už prírodných alebo spoločensko-ekonomických, pochopiť ich vzťahy a súvislosti je 
nevyhnutné pre ekonomický rast regiónov  a zabezpečenie zvyšovania životnej úrovne jeho 
obyvateľov. 

Územie Nitrianskeho samosprávneho kraja je známe svojou históriou. Archeologické a 
ďalšie hmotné pamiatky dokumentujú existenciu územno-správneho usporiadania 
Slovenska už z obdobia Veľkej Moravy. Nitra i po jej páde zostala i naďalej významným 
politickým centrom Slovenska - sídlom ranouhorského údelného kniežatstva, ktorý 
spravovali spravidla následníci na kráľovský trón až do roku 1108. I dnes Nitriansky 
samosprávny kraj má významné postavenie v politickej ale i v hospodárskej štruktúre 
Slovenska.  

Pre súčasné obdobie je typické rozširovanie nástrojov regionálnej politiky o nové „širšie“ 
prístupy, ktoré spája spoločná snaha o riešenie príčin regionálnych problémov a nielen ich 
následkov. Tieto prístupy zahŕňajú celú škálu aktivít – napr. podpora vznikajúcim, malým a 
stredným firmám, podporu tvorby a šírenia inovácií (vznik vedeckých parkov ako spoločnej 
iniciatívy štátnych, resp. miestnych orgánov, súkromných firiem a univerzít, resp. 
výskumných ústavov), deregulačné opatrenia (vznik podnikateľských, ekonomických a 
bezcolných zón), „lokalizácia“ regionálnej politiky s cieľom podpory lokálnych iniciatív 
(využitie endogénneho potenciálu území, networking, spracovanie stratégií 
lokálneho/regionálneho rozvoja), decentralizačné opatrenia (prenos stále väčšieho okruhu 
kompetencií aj s príslušnými finančnými prostriedkami na volené orgány na regionálnej a 
lokálnej úrovni) a programy starostlivosti o zahraničných investorov (pomoc pri rozširovaní 
existujúceho závodu vo vzťahu k domácej administratíve a legislatíve, pomoc v oblasti 
ľudských zdrojov, získavanie miestnych subdodávateľov a pod.). 

Monografia  „Krajina a ľudia Nitrianskeho samosprávneho kraja“ je tematicky rozdelená 
do 8  častí, ktoré sú pre lepšiu prehľadnosť členené na podkapitoly. Prvá časť publikácie je 
zameraná na vývoj územia Nitrianskeho samosprávneho kraja od najstarších čias až po 
súčasnosť.  Neodmysliteľnou súčasťou priestorovej orientácie a chápania rozloženia 
prírodných a humánno-geografických javov je poznanie polohy Nitrianskeho 
samosprávneho kraja v širších súvislostiach. Vývoj Nitrianskeho samosprávneho kraja na 
mapách, leteckých  a satelitných snímkoch podáva tretia časť práce. Nosnou časťou 
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publikácie je analýza  krajiny, kde autori venujú pozornosť  jej jednotlivým zložkám. 
Podrobne analyzujú litogeografické, morfogeografické, klimageografické, pedogeografické a 
biogeografické pomery kraja.  V tejto časti sa venujú i problematike ochrany prírody a 
využitiu krajiny a jej zmien. Nosnou časťou práce je aj piata časť zameraná na ľudí a ich 
aktivity v Nitrianskom samosprávnom kraji. Podobne ako i v predchádzajúcej časti, autori 
dávajú dôraz na priestorovú orientáciu a pochopenie rozloženia tento krát humánno-
geografickým javom. Analýza obyvateľstva je sústredená na najčastejšie hodnotené 
ukazovatele a ich prejavy v priestore a čase. Pozornosť je venovaná aj novším trendom 
osídlenia ako sú procesy suburbanizácie a pod. Súčasťou tejto časti je hospodárstvo  
Nitrianskeho samosprávneho kraja, v ktorom sú hodnotené vybrané odvetvia s najnovšími 
trendami v korelácií s historickým väzbami. Vplyv hospodárskych odvetví na jednotlivé 
zložky krajiny sú analyzované v šiestej časti publikácie.  Záverečná časť publikácie je 
venovaná problematike regionálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja.  

 Publikáciu vizuálne a obsahovo dopĺňajú grafické prílohy v podobe máp, grafov, 
tabuliek či obrázkov a bohatá odborná literatúra.  

Rozsiahlosť geografie nedovoľuje v jednej publikácii poskytnúť vyčerpávajúce informácie 
o každej zložke krajinnej sféry – ambíciou autorov nebolo  ponúknuť komplexný pohľad na 
fyzickú ako i  humánnu geografiu, v ktorej sú zmeny najdynamickejšie, ale poukázať skôr na 
jej špecifiká území Nitrianskeho samosprávneho kraja.  

Publikácia je venovaná nielen odbornej verejnosti ale i pracovníkom v praxi, v riadiacich, 
plánovacích inšitúciach  zameraných na rozvoj územia Nitrianskeho samosprávneho kraja.  
Určite však bude užitočná aj pre učiteľskú verejnosť, nakoľko je koncipovaná tak, aby 
geografické poznatky mohli byť využité aj v iných vedných disciplínach, ktoré ju potrebujú 
ako rozšírenú informačnú databázu o území, na ktorom žijú.  

Zo širšieho hľadiska túto publikáciu môže využívať aj široká verejnosť, v rámci 
zvyšovania vedomostnej úrovne obyvateľov o Nitrianskom samosprávnom kraji.                                           

Za posúdenie rukopisu monografie vyjadrujeme poďakovanie obom recenzentom, prof. 
RNDr. Eve Michaeli, CSc. a doc. Ing. Viere Papcunovej, PhD., ktorých cenné rady a  
pripomienky pomohli k skvalitneniu jej obsahu.  

 
 
                                                                                                                                       autori 
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1 VÝVOJ ÚZEMIA NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
 
 
Archeologické a ďalšie hmotné pamiatky dokumentujú existenciu územno-správneho 

usporiadania Slovenska už z prvých storočí nášho letopočtu a súviseli s existenciou Veľkej 
Moravy. Strediskami územnej správy sa stali ranostredoveké hrady, ktoré sa v 9. storočí 
nachádzali napr. v Mužli - Čenkove, Bíni, Nitre, Nitrianskej Blatnici, Starom Tekove, Malých 
Kozmálovciach a Starom Tekove. 

Výboje Frankov i nápor staromaďarských kmeňov boli začiatkom 10. storočia hlavnou 
príčinou rozpadu Veľkej Moravy. Územie kraja s centrom v Nitre sa dostalo pod priamu 
staromaďarskú vojenskú kontrolu. Od druhej polovice 10. storočia sa v rámci integračného 
štátotvorného procesu vytvára uhorský štát, od roku 1000 ako kráľovstvo na čele s dynastiou 
Arpádovcov. Nitra i po páde Veľkej Moravy ako sídlo ranouhorského údelného  kniežatstva, 
ktorý spravovali spravidla následníci na kráľovský trón, zostala až po zánik tejto inštitúcie v 
roku 1108 významným politickým centrom Slovenska (Mesíková, 2008).  

Jedným z prvých krokov po vzniku uhorského štátu bolo zabezpečenie pevnej územno-
administratívnej a cirkevnej organizácie. Pre mladý, rozvíjajúci štát bez skúseností so 
správou štátu bol podnetný model z Veľkej Moravy. Na základe hradných zriadení vznikli  
hradské španstvá (komitáty), ako základné administratívne jednotky, ktoré sa delili na 
hradské obvody. O ich počte a priebehu hraníc sa informácie nezachovali. Na území 
dnešného kraja sa nachádzal Nitriansky komitát,  ktorý zasahoval až k rieke Morava,  južná 
časť dnešného kraja bola spravovaná komitátom Komárno. Východ kraja spravovali 
komitáty Tekov, Hont a Ostrihom. 

Štedrá donačná politika Ondreja II. (1205-1253) v prospech svetských a cirkevných 
feudálov viedla k otrasom v dovtedy fungujúcom komitátnom systéme (Čukan a i., 2011). 
Predovšetkým kráľovskí servienti (budúci zemania) sa cítili ohrození rozpínavosťou 
veľmožov, ktorí donáciami získavali aj celé komitáty. Preto sa kráľovskí servienti snažili 
komitáty transformovať tak, aby eliminovali nebezpečenstvo závislosti od veľmožov. V 30. 
rokoch získali súdnu samosprávu, v čom je možno vidieť zárodok nového prvku – 
zemianskych stolíc. Kráľovskými dekrétmi získali servienti právo voliť štyroch slúžnych, 
ktorí boli ich reprezentantmi. Premena komitátov na stolice, ktoré na ne teritoriálne 
nadviazali sa ukončila. Na území dnešného Nitrianskeho kraja zasahovali Nitrianska, 
Tekovská, Hontianska, Komárňanská a Ostrihomská stolica. Etapa stolíc trvala takmer 6 
storočí a bola najdlhšou etapou územnosprávneho usporiadania Slovenska. 

Jediným prerušením etapy stolíc bola reforma Jozefa II., kedy v záujme centralizácie moci 
bola v roku 1785 zrušená stará stoličná samospráva. Na základe reformy bolo územie 
Uhorska rozdelené do desiatich administratívnych dištriktov na čele s komisármi, ktorých 
menoval panovník. Na území Slovenska pri tejto reorganizácii vznikli tri dištrikty, ktoré sa 
delili na stolice. Územie dnešného Nitrianskeho kraja na základe jozefínskej reformy patrilo 
do Nitrianskeho dištriktu prostredníctvom Nitrianskej a Tekovskej stolice a do 
Banskobystrického dištriktu, pod ktorý patrila Hontianska stolica. Juh územia dnešného 
Nitrianskeho kraja patril do Rábskeho dištriktu prostredníctvom Komárňanskej a 
Ostrihomskej stolice.  

Po vojenskej porážke revolúcie v roku 1849 nastúpilo obdobie Bachovho absolutizmu. 
Došlo k zmene administratívneho rozdelenia krajiny, kedy bolo Slovensko rozdelené na  dva 
dištrikty (Bratislavský a Košický), ktoré nenadväzovali na jozefínske dištrikty. Stolice na 
nižšom stupni administratívy, boli zrušené a nahradené župami ako druhostupňovými 
inštitúciami s kompetenciami v politickej a daňovej oblasti. Reorganizácia reforiem 
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zavedených v období Bachovho absolutizmu zanikla v roku 1860, kedy došlo v teritoriálnom 
zmysle k rekonštrukcii predrevolučných stolíc. 

Rakúsko-maďarským vyrovnaním v roku 1867 sa uhorská právna sústava vrátila k 
tradíciám starej uhorskej správy na princípe municipálneho zriadenia, čiže došlo k 
obnoveniu samosprávy (na úrovni žúp a slobodných kráľovských miest). Župy sa v období 
dualizmu názvami a hlavne teritoriálnym vymedzením zhodovali so stolicami spred roku 
1848. Územie súčasného Nitrianskeho kraja bolo spravované Nitrianskou, Komárňanskou, 
Ostrihomskou župou. Východné časti kraja spravovali Tekovská a Hontianska župa.  

Župné zriadenie zostalo platné aj v prvých rokoch Československa ako provizórium, 
nakoľko prioritou pre politickú reprezentáciu mladého štátu bolo stanovenie štátnych hraníc. 
V tomto období došlo k územným zmenám žúp, ktoré reflektovali na vznik slovensko—
maďarskej hranice. Tá sa v riešenom území prejavila presunom správy slovenskej časti 
Ostrihomskej župy do správy Komárňanskej župy. Samospráva žúp bola potlačená, moc 
bola koncentrovaná do rúk župana – štátneho úradníka menovaného vládou. 

V roku 1923 boli zákonnou úpravou zrušené uhorské župy a slúžnovské úrady a 
nahradili ich veľžupy a  okresy. Územie dnešného Nitrianskeho samosprávneho kraja sa 
dostalo pod správu troch veľžúp. Na juhozápade to bola župa Bratislavská (s okresmi 
Komárno, Šaľa a čiastočne okresy Hlohovec a Piešťany). Vtedajšie okresy nekorešpondujú 
teritorálne s dnešnými okresmi). Východné časti kraja patrili pod kompetencie Zvolenskej 
župy (okresy Levice, Želiezovce a Nová Baňa). Najväčšiu časť predmetného územia zaberala 
Nitrianska župa, ktorú v tomto území tvorili okresy Topoľčany, Zlaté Moravce, Nitra, 
Vráble, Nové Zámky Stará Ďala (Hurbanovo) a Parkan (Štúrovo). 
V roku 1928 bolo reformou verejnej správy zavedené krajinské zriadenie. Celé územie 
Slovenska tvorilo v rámci Československa jednu krajinu. Krajina sa ďalej členila priamo na 
okresy, ktorými v rámci záujmového územia boli okresy Topoľčany, Zlaté Moravce, Nitra, 
Vráble, Levice, Šaľa, Nové Zámky, Želiezovce, Komárno, Stará Ďala, Parkan a Hlohovec. 

K výrazným zmenám pomerov vo verejnej správe došlo predvečer II. svetovej vojny. Na 
základe viedenskej arbitráže Slovensko stráca južné okresy, čo výrazne postihlo aj územie 
dnešného Nitrianskeho kraja. Krajinský systém bol zákonom z júla 1940 nahradený župami, 
pričom predmetné územie bolo rozdelené do správy dvoch žúp. Severná časť bola 
spravovaná Nitrianskou župou (okresy Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce), severovýchod 
dnešného kraja bol súčasťou Pohronskej župy prostredníctvom časti okresu Banská 
Štiavnica, resp. od r. 1941 okresu Nová Baňa a Krupina. 

Nástup komunistického režimu (1948) zmenil aj územno-správne usporiadanie 
Československa. Reforma z februára 1949 priniesla prvýkrát nové územno-správne jednotky 
– kraje, ktoré boli nadokresnými správnymi celkami. Reformou bol zavedený byrokratický 
trojstupňový systém národných výborov, pričom bola zlikvidovaná akákoľvek forma 
samosprávy. Svojim tvarom sa hranice Nitrianskeho kraja veľmi približovali hraniciam 
dnešného kraja najmä v jeho severnej a východnej časti. Vtedajší Nitriansky kraj bol zložený 
z okresov Topoľčany, Nitra-okolie, Nitra – mesto, Zlaté Morave, Vráble, Levice, Šaľa, Šurany, 
Nové Zámky, Želiezovce, Hurbanovo, Štúrovo a Komárno (Ištok a i., 1999). Juhovýchodná 
časť dnešného kraja bola spravovaná Banskobystrickým krajom (okres Šahy), juhozápadná a 
západná časť bola administrovaná okresmi Čalovo, Sereď a Galanta, patriacimi do 
Bratislavského kraja.     

Reorganizáciou územno-správneho usporiadania (1960) došlo k redukcii počtu krajov 
a okresov. Územie dnešného Nitrianskeho samosprávneho kraja sa stalo súčasťou 
Západoslovenského kraja, ktorý vznikol zlúčením bývalého Nitrianskeho a Bratislavského 
kraja. Správa na jednotlivých stupňoch verejnej správy sa opierala rovnako ako 
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v predchádzajúcom období o systém národných výborov. Tie boli riadené a kontrolované 
centrálne, čím sa úplne eliminoval samosprávny motív verejnej správy. Tento systém zotrval 
na Slovensku až do roku 1989.  

Prechodné obdobie (1990-1996) znamenalo zmenu od trojstupňového k dvojstupňovému 
systému verejnej správy. Boli zrušené kraje, počet okresov bol zachovaný. Vznikli územné 
obvody, ktoré nahradili na prvom stupni správy obce. 

Prijatím Zákona č. 221/1996 o územnosprávnom usporiadaní a Zákonom č. 302/2001 o 
samospráve vyšších územných celkov bolo ukončené prechodné obdobie a Nitriansky 
samosprávny kraj získal dnešné hranice. Od 1.1. 2004 boli okresy ako jednotky územnej 
štátnej správy zrušené, časť ich kompetencií prevzali obvodné úrady. Význam okresov bol 
zachovaný v podobe štatistických jednotiek (Dubcová a i., 2008).  

K 1.10.2013 na území SR opäť vzniklo 72 okresných úradov (Okrem Štúrova, ktoré nebolo 
sídlom okresu), ktoré prevzali agendu pôvodných špecializovaných úradov, čím došlo ku 
koncentrácií integrovaných úradov štátnej správy. Okresné úrady sídlia v okresných 
mestách. V Nitrianskom samosprávnom kraji to sú: Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice 
a Komárno. 
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2 POLOHA A VYMEDZENIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
 
 
Nitriansky samosprávny kraj sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky, 

pričom na juhu hraničí s Maďarskou republikou (so župami Györ – Moson – Sopron, 
Komárom – Esztergom a Pest). Na východe susedí s Banskobystrickým samosprávnym 
krajom (s okresmi Veľký Krtíš, Krupina, Banská Štiavnica a Žarnovica), na severe s 
Trenčianskym samosprávnym krajom (s okresmi Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad 
Bebravou a Partizánske). Na západe susedí s Trnavským samosprávnym krajom (s okresmi 
Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec a Piešťany). Má pretiahnutý tvar v severo-južnom smere 
(mapa 1, 2).  

Kartograficky možno polohu Nitrianskeho samosprávneho kraja vystihnúť súradnicami 
jeho okrajových bodov. Najsevernejší bod sa nachádza v obce Podhradie (okres Topoľčany) 
48°40´ s.g.š. a najjužnejší bod v obcu Patince (okres Komárno) 47°44´s.g.š. Najzápadnejší bod 
je lokalizovaný v obci Číčov (okres Komárno) 17°45´v.g.d. a v obci Ipeľské Úľany (okres 
Levice)  sa nachádza najvýchodnejší bod kraja 19°02´v.g.d.  

Územie sa nachádza na kontaktnej línii dvoch rozdielnych krajinných typov, a to 
Panónskej panvy a Karpát, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú podmienky využitia 
krajiny. Plošne na území kraja dominujú severné výbežky Panónskej panvy zastúpenej 
geomorfologickými celkami Podunajská rovina a Podunajská pahorkatina. Okrajovo do kraja 
zasahujú juhozápadné výbežky Karpát. Severný lem kraja tvoria jadrové pohoria Považský 
Inovec a Tríbeč, na severovýchode a východe sú to sopečné pohoria Pohronský Inovec, 
Štiavnické vrchy a sopečná Krupinská planina. Izolovaným sopečným pohorím v 
juhovýchodnej časti kraja je pohorie Burda. Na území sa vyskytujú bohaté zásoby 
stavebného a dekoračného kameňa, vápenca, tehliarskych hlín, keramických ílov, štrkov a 
štrkopieskov.  

Najvyšší bod územia Nitrianskeho samosprávneho kraja sa nachádza v pohorí Považský 
Inovec na severozápade – je to vrch Panská Javorina (942, 6 m n. m.) v obci Podhradie 
v okrese Topoľčany. Najnižší bod kraja (100,1 m n. m.) sa nachádza na juhozápade 
Podunajskej roviny v obci Vlčany na hranici s obcou Neded v okrese Šaľa. 

Kraj patrí medzi najteplejšie a zároveň najsuchšie oblasti Slovenska. Okolie Štúrova na 
Podunajskej nížine je najteplejšie miesto Slovenska, s priemernou ročnou teplotou 10,4 °C. 
Podunajská nížina dostáva najviac hodín slnečného svitu (Hurbanovo 2 165 hodín) ale 
najmenej zrážok (Iža 529 mm). Prevláda severozápadné vzdušné prúdenie. Priemerná 
januárová teplota je -1 °C až -4 °C, priemerná júlová teplota je viac ako18 - 20 °C, priemerný 
ročný úhrn zrážok je 550 - 700 mm. Pohoria kraja patria do okrsku s mierne teplou, mierne 
vlhkou a s miernou zimou.  

Územím kraja preteká viacero riek - najdlhšia slovenská rieka Váh, ďalej Dunaj, Nitra, 
Hron, Ipeľ. Rieka Nitra, pretekajúca územím severojužným smerom, je so svojimi prítokmi 
Bebravou, Nitricou a Žitavou osou územia, na ktorú sa viaže hlavný sídelný pás 
s rozvinutou dopravnou infraštruktúrou. Prirodzenú štátnu hranicu kraja a zároveň 
Slovenska tvoria rieka Dunaj a dolný tok Ipľa, ktorý sa vlieva do Dunaja východne od 
Štúrova v obci Chľaba. Najmä južné oblasti kraja sú bohaté na výskyt vodných zdrojov 
(Žitný ostrov) a termálnych prameňov (Štúrovo, Diakovce, Komárno,  Patince, Podhájska, 
Poľný Kesov, Santovka). 

Podstatnú časť juhu a juhovýchodu kraja zaberá kvalitná poľnohospodárska orná pôda na  
černozemiach a hnedozemiach, v dôsledku čoho patrí medzi poľnohospodársky 
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najvyužívanejšie oblasti v rámci Slovenska. Predmetné územie patrí preto k málo lesnatým 
územiam Slovenska (95 147 ha prevažne listnatých lesov), s priemernou lesnatosťou 15 %. 

Na územie Nitrianskeho samosprávneho kraja zasahujú tri chránené krajinné oblasti 
(CHKO) – CHKO Ponitrie (okres Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce), CHKO Štiavnické vrchy 
(okres Levice), CHKO Dunajské luhy (okres Komárno). Maloplošných chránených území je 
124, z toho chránených areálov je 51 (z nich je 42 historických parkov), prírodných rezervácií 
je 40, národných prírodných rezervácií je 14 a prírodných pamiatok 19. Zo sústavy 
chránených území členských krajín Európskej únie Natura 2000 je na území kraja 8 
chránených vtáčích území a 58 území európskeho významu. 

Nitriansky samosprávny kraj svojou rozlohou 6 343,78 km2 zaberá 12,9 % územia 
Slovenskej republiky. Zaraďujeme ho k stredne veľkým krajom Slovenska  a je v poradí jeho 
piatym najväčším krajom. Počtom 688 400 obyvateľov k 31. 12. 2012 je Nitriansky 
samosprávny kraj tretím najľudnatejším krajom Slovenska po Košickom a Prešovskom kraji - 
na celkovom počte obyvateľov Slovenska tvorí 12,72 %. V štruktúre obyvateľstva podľa 
pohlavia mierne prevažujú ženy (51,46 %). Hustota obyvateľov 108,5 obyvateľov na km2 je 
vyššia ako celoslovenský priemer (110,34 obyvateľov na 1 km2). Špecifikom kraja je vysoký 
podiel obyvateľstva maďarskej národnosti, ktorý dosahuje 24,54%. 

Nitriansky samosprávny kraj v súčasnej podobe vznikol v roku 1996 zákonom NR SR č. 
221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky. V roku 2001 
zákonom Národnej rady SR č. 32/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) sa stal samostatným územným samosprávnym celkom nazývaný 
Nitriansky samosprávny kraj (NSK). 

Z hľadiska administratívneho členenia je tvorený siedmimi okresmi - Komárno, Levice, 
Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce. Základné údaje o nich sú uvedené 
v tab. 1. Rozlohou najmenším okresom kraja je okres Šaľa (355,9 km2) a najväčším je okres 
Levice (1 551,1 km2), ktorý je zároveň aj najväčším okresom Slovenska.  

 
Tab. 1. NSK z hľadiska rozlohy a počtu obyvateľov. (stav k  31.12.2012). Zdroj: ŠÚ SR, 2013   

Okres Rozloha  
v km2 

Počet 
obyvateľov

Hustota 
obyvateľstva 

(počet obyv. / km2)
Počet obcí Počet miest

Komárno 1 100,14 103 973 94,5 41 3

Levice 1 551,14 114 552 73,9 89 4

Nitra 870,73 159 761 183,5 62 2

Nové Zámky 1 347,06 143 636 106,6 62 3

Šaľa 355,90 53 101 149,2 13 1

Topoľčany 597,63 72 038 120,5 54 1

Zlaté Moravce 521,18 41 339 79,3 33 1

NSK spolu 6 343,78 688 400 108,5 354 15

 
V kraji sa nachádza 354 obcí, z ktorých má 15 štatút mesta (Hurbanovo, Kolárovo, 

Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šahy, Šaľa, Štúrovo, Šurany, Tlmače, Topoľčany, 
Vráble, Zlaté Moravce, Želiezovce). V mestách žije 316 195 obyvateľov, čo je 45,93 % podiel 
zo všetkých obyvateľov. 354 vidieckych sídiel kraja predstavuje 95,93 % sídelnej štruktúry. 
Najpočetnejšie sú obce s počtom obyvateľov od 1000 do 1999. Vo veľkostnej kategórii 1000 – 
4999 obyvateľov žije 37,4 % obyvateľov. Stupeň urbanizácie (46,8 %) je nižší nielen ako 
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priemer Slovenska (55 % ), ale zároveň je najnižší zo všetkých krajov SR. Kraj má tak výrazne 
vidiecky charakter.  

Dopravne je NSK dobre prístupný – cestnou, železničnou,  vodnou i kombinovanou 
dopravou, prostredníctvom letiska v Nitre – Janíkovciach dokonca aj letecky. Krajom 
prechádzajú hlavné cestné komunikácie spájajúce západné Slovensko s východným, 
z medzinárodných dopravných koridorov krajom vedie medzinárodný železničný koridor 
a vodná cesta po Dunaji. 

Z nadregionálneho hľadiska samosprávne kraje Nitriansky, Trenčiansky a Trnavský 
tvoria územie NUTS II Západné Slovensko. Nitriansky samosprávny kraj je aj súčasťou 
Euroregiónu Váh-Dunaj-Ipeľ (sídlo v Nitre), tvoreného, okrem neho, ešte Peštianskou župou 
a župou Komárom – Esztergom. Na východe do NSK zasahujú aj Ipeľský euroregión (sídlo 
v Šahách) a Euroregión Ister-Granum (sídlo v Štúrove). Všetky euroregióny aktívne 
ovplyvňujú priestorový rozvoj predovšetkým v prihraničných oblastiach. 

 

Mapa 1. NSK – jeho okresy a vymedzenie v rámci Slovenskej republiky.  
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Mapa 2. NSK – základná situácia. 
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3 NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ NA MAPÁCH, LETECKÝCH A 
SATELITNÝCH SNÍMKACH 
 
 
Všeobecne zmeny krajiny možno študovať i na základe porovnávania uchovaných 

historických kartografických podkladov. Dôležitou podmienkou však zostáva, aby na 
týchto mapách boli podrobne zaznamenané jednotlivé objekty krajiny a aby sa následne dali 
použiť pre korektné porovnanie a analýzu. Interpretácia údajov znázornených na 
historických mapách závisí hlavne od zamerania konkrétnej mapy, od hĺbky jej spracovania 
a presnosti ako aj od spôsobu ich znázornenia (Olah, 2000).  

Historické mapy predstavujú jeden z najdôležitejších materiálov s veľkou informačnou 
silou a interpretačnou možnosťou pre potreby viacerých vedných disciplín (Žigrai 2000a, b). 
Najväčšou prednosťou historických máp je zrejme okolnosť, že zachytávajú skúmaný jav 
v časopriestorovom kontexte. To znamená, že umožňujú sledovať a pochopiť genézu 
a funkciu študovaného objektu v jeho závislosti od určitých časových vlastností ako napr. 
evolučného akumulačného potenciálu, kontinuity a zotrvačnosti za súčasnej kombinácie 
s vybranými priestorovými znakmi ako napr. polohou, tvarom, veľkosťou a štruktúrou. Tým 
dostávame plastickejší a dokonalejší časopriestorový obraz o  skúmanom objekte, fenoméne 
či procese. Samozrejme, že kvalita tohto obrazu závisí aj okrem iného od odborného, 
polohopisného a výškopisného obsahu máp, ako aj od spôsobu ich účelovej interpretácie.  

Prvé mapy zobrazujúce vnútrozemie Európy a aj územie súčasného NSK, vznikli v 15. 
storočí. Tieto mapy však boli malých mierok (rádovo jedna ku niekoľkým miliónom) a 
snažili sa zobrazovať len polohopis a výškopis územia na úrovni vtedajších možností 
(Prikryl, 1977). Vznikali prevažne pre potreby armády.  

K najstarším mapám zobrazujúcim povrch Slovenska  patrí mapa Lazarusa Rosettiho 
z roku 1513 (Tabula Hungariae), ktorá dnes možno považovať za unikát nielen našej, ale aj 
európskej kartografie. Ide totiž o najstaršie zachované mapové dielo zachytávajúce územie 
Uhorska (teda aj Slovenska a súčasného územia NSK), Mapa, ktorú v roku 1513 zostavil 
sekretár ostrihomského arcibiskupa, však bola vydaná až po jeho smrti v Ingolstadte 
Johannom Cuspianom v roku 1528 (mapa 3). V nasledujúcich rokoch sa o jej vydanie 
zaslúžili napríklad Vavassore (Benátky, 1553), Ligorio (Rím, 1559), Zsámboky (Viedeň, 1566), 
Orlandi (Rím, 1602) a ďalší ). Mapa má rozmery 54,8 cm x 78,3 cm a celkovo je v nej 
zaznačených približne 1400 geografických názvov, z ktorých prevažnú väčšinu tvoria sídla 
(1270 názvov). Zo Slovenska Rosetti na mape zachytil 289 názvov miest, dedín, hradov, riek 
a iných toponým, pričom ide o vôbec prvú mapu, ktorá správne zachytáva tok Dunaja s jeho 
riečnou sieťou. Lazarova mapa je svedectvom toho, že územie dnešného Slovenska patrilo k 
najurbanizovanejšej časti Uhorského kráľovstva. Podľa hospodárskeho významu, právneho 
postavenia a funkcie možno na Lazarovej mape rozlíšiť tieto druhy sídel ležiacich naúzemí 
dnešného Slovenska: slobodné kráľovské mestá - 16, mestá - 12, mestečká - 83, dediny s 
kostolom - 92, dediny bez kostola - 58, hrady - 25, kláštor - 1 a dve sídla, ktoré sa nedajú 
klasifikovať. Sídelnú sieť Slovenska na mape tvorí spolu 289 sídel, čo je však iba asi 10 % 
všetkých sídel na Slovensku koncom stredoveku). 
Mapa, hoci už má vyše 500 rokov, mala na dobu svojho vzniku vysokú úroveň aj napriek 
tomu sa v nej vyskytujú nepresnosti, ktoré však neuberajú na jej hodnote.  Približná mierka 
mapy je 1:1 093 000 a je špecifická tým, že sever má vychýlený o 45°. Reliéf je znázornený na  

tú dobu typickou, tzv. kopčekovou metódou, ktorá spočívala v zakreslení vyvýšeného 
reliéfu v podobe kopčekov. Táto metóda sa používala až do 18. storočia, kým ju nenahradili 
tzv. Lehmannove šrafy a neskôr  vrstevnice.  
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Mapa 3. Výrez z Lazarovej mapy z r. 1513 znázorňujúci územie dnešného NSK. Zdroj: 
http://upload.wikimedia.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prvú modernú použiteľnú mapu Uhorska vypracoval až v roku 1709  Johan Christoper 
Műller. Na kresbu terénu použil kopčekovú metódu. Mierka mapy je 1 : 180 000. 

Najstaršie historické mapy veľkých mierok z územia Slovenska boli vytvorené v prvej 
polovici 18. storočia banskými zememeračmi a zobrazovali prevažne okolie banských miest 
(Banská Štiavnica, Kremnica, Banská Bystrica, Ľubietová). Na ich spracovaní sa významnou 
mierou podieľal Samuel Mikovíny, ktorý vytvoril v prvej polovici 18. storočia aj mapy 
uhorských stolíc stredných mierok (pribl. 1:150 000). Na mapách možno identifikovať sídla, 
polia, lesy, vodné plochy, banské stavby, cesty a sakrálne stavby, reliéf je šrafovaný (mapa 4). 
Polohopis je stále značne nepresný, hlavne v podhorských a horských oblastiach. Niektoré 
mapy nie sú orientované na sever. K zameriavaniu Uhorska podľa jednotlivých žúp 
Mikovíny pristúpil v súvislosti s dielom Mateja Bela Notitia o historickom a geografickom 
poznaní Uhorska podľa žúp. M. Bel už v začiatkoch získavania informácií považoval za 
dôležité zozbieranie máp, resp. ich vyhotovenie. Mikovíny začal v roku 1728 vykonávať 
astronomické merania. Mikovíny v roku zostavil v r. 1739 aj topografickú mapu 
preddunajskej oblasti za pomoci už vyhotovených máp stolíc a doposiaľ uskutočnených 
meračských prác. Mapa sa mala využiť pri organizácii opatrení na ochranu proti šíriacej sa 

Nitra



Boltižiar, M., Dubcová, A. a kolektív 
 

 

 16  

morovej epidémii. Z viacerých zachovaných exemplárov tejto mapy sú na jednotlivých 
kusoch znázornené miesta výskytu nákazy, hranice karantény a prechody. 

Andreas Erik Fritsch v roku 1753 skonštruoval mapu Uhorska, pričom použil 
Mikovínyho merania. Mapa bola uverejnená vo viacerých vydaniach diela Compendium 
Hungariae geographicum,  (Krátky zemepis Uhorska). 

 
Mapa 4. Územie súčasného NSK zachyteného na mape z r. 1739 od Samuela Mikovínyho. Zdroj: 
http://mek.oszk.hu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Až mapy z prvého vojenského mapovania tzv. Jozefského (1763-1785) a druhého 
vojenského mapovania tzv. Františkovho (1806-1869) precíznosťou svojho vyhotovenia ako 
aj obsahom, spĺňajú prísne vedecko-výskumné kritériá potrebné na ich korektnú 
interpretáciu a evaluáciu pre základný a aplikovaný výskum predovšetkým historického, 
geografického či krajinnoekologického charakteru. V jednotlivých historických vojenských 
mapách sú zachytené informácie o príslušných kategóriách využitia zeme zastúpené 
predovšetkým formami využitia zeme ako napr. ornou pôdou, trvalými trávnymi porastami, 

Nitra 
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lesnými plochami, zastavanými plochami obytného, výrobného alebo dopravného 
charakteru. Tieto cenné a unikátne informácie môžeme využiť jednak na zostavenie vlastnej 
mapy využívania krajiny, t.j. priestorového rozloženia jednotlivých foriem vzťahujúcich sa 
k určitému časovému horizontu, t.j. k dobe vojenského mapovania ako aj k stanoveniu zmien 
využívania zeme porovnaním dvoch, alebo viacerých máp z toho istého územia za časové 
obdobie medzi dvoma uskutočnenými vojenskými mapovaniami, alebo rozšírením 
o interpretáciu ďalších kartografických podkladov mladšieho dáta. Tieto historické mapy 
z prvého a druhého vojenského mapovania sa ukázali ako veľmi vhodné kartografické 
podklady. Predstavujú najstaršie komplexné kartografické zobrazenie celého územia 
Slovenska, resp. bývalého Rakúsko-Uhorska. 

Mapy z 1. vojenského (tzv. Jozefského) mapovania (1763–1785), z toho na území 
Slovenska 1769–1784, predstavujú prvé mapy veľkých mierok (1:28 800) pokrývajúce územie 
celého Rakúsko-Uhorska s presnejším polohopisom a výškopisom územia (mapa 5). Toto 
vojenské mapovanie začalo za vlády Márie Terézie v roku 1769 a nakoľko skončilo v roku 
1785 za vlády Jozefa II. dostalo názov Jozefské mapovanie. Originály týchto máp sú uložené 
vo Vojenskom archíve vo Viedni, dostupné sú aj na DVD vydanom v roku 2004 v Maďarsku 
v r. 2004. Jozefské mapovanie bolo prvým vojenským mapovaním habsburskej monarchie. 
Územie Slovenska sa premietlo na 210 farebných máp, pričom popisy k nim sa roztratene 
nachádzajú v 7 zväzkoch vojenských popisov Uhorska.  

Z týchto plnofarebných máp je možné identifikovať nasledujúce formy využitia krajiny: 
les (schematické značky stromov), lesokroviny (redšie a menšie značky stromov), brehové 
porasty a nelesná stromová a krovitá vegetácia (NSKV, resp. nelesná drevinová vegetácia 
NDV – schematické značky stromov a krov), trvalé trávne porasty (zelená), zamokrené 
plochy (modré vodorovné šrafy), orná pôda (maslová), vinice (schematické značky viniča), 
stavby a sídla (červená), záhrady (sýto zelená), vodné plochy, riečnu sieť a pramene (modrá), 
odkryté podložie a skalné bralá (čierne rovnobežné šrafy) hradské/cesty (červená), ostatné 
cesty a mosty (hnedá). Reliéf bol znázornený šrafovaním v smere spádnic. Aj keď kartografi 
používali rovnaké znázorňovacie metódy, rozdielnosť máp z toho istého mapovania 
Rakúsko-Uhorska z rozličných území poukazuje na rôznu dôkladnosť a priority dobových 
vojenských kartografov. Na okraji listov je zoznam obcí a kolónky pre údaje o počte 
mešťanov, sedliakov, o stave a možnosti ustajnenia koní, avšak pri viacerých mapách tieto 
údaje chýbajú. 

Jozefské mapovanie so svojimi mapami a popismi podrobne dokumentuje sídliskový, 
zemepisný, hospodársky a stavebný obraz infraštruktúry Slovenska v 2. polovici 18. storočia, 
teda ešte pred výstavbou železničnej a modernej cestnej siete. Unikátnosť a význam 1. 
vojenského mapovania spočíva v tom, že je prvým mapovým podkladom, ktoré 
dokumentuje celé územie Slovenska a poskytuje jedinečný materiál pre porovnanie 
rôznych regiónov. Mierka týchto máp 1:28 800 je ideálna pre štúdium krajiny a jej zmien.  

Nakoľko po skončení prvého vojenského mapovanie sa nepodarilo vypracovať súvislú 
mapu Rakúska-Uhorska z dôvodov chybných podkladov, ktoré boli vyhotovené zväčša  
na pochybných polohopisných základoch, s veľmi hrubou zemepisnou orientáciou 
a s veľkými deformáciami začali prípravy na presnejšie práce na vedeckých podkladoch. 
V habsburskej monarchii prebiehalo toto vojenské mapovanie za vlády  cisára Františka I., 
podľa ktorého nesie aj meno Františkovo mapovanie. Mapovaniu predchádzala vojenská 
triangulácia, takže na rozdiel od I. vojenského mapovania bol vytvorený predpoklad pre 
geodetické zjednotenie tohto mapového diela. Pre 2. vojenské mapovanie bola zachovaná 
mierka 1 : 28 800, použitá aj v 1. vojenskom mapovaní.  
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Mapy z 2. vojenského (tzv. Františkovho) mapovania (1806-1869) su podstatne 
podrobnejšie, vďaka presnejšiemu geodetickému zameraniu. Originály týchto máp sú 
uložené vo Vojenskom archíve vo Viedni, dostupné sú aj na DVD vydanom v roku 2005 
v Maďarsku. Územie Slovenska bolo mapované v dvoch etapách. Severné a východné 
Slovensko v rokoch 1819–1827 a stredné a južné Slovensko v rokoch 1837–1858. Mierka 
mapovania bola 1:28 000. Kresba máp je podobná ako pri 1. vojenskom mapovaní (mapa 6). 
Na plnofarebných mapách je možné identifikovať tieto formy využitia krajiny: les 
(sivozelená), lúky (bledozelená), pasienky (zelenobelasá), zamokrené plochy (modré 
vodorovné šrafy), orná pôda (maslová), brehové porasty a nelesná stromová a krovitá 
vegetácia (čierne schematické krúžky okolo tokov), vinice (sivohnedá a schematické značky 
viniča), stavby a sídla (červená), záhrady (sýtozelená), vodné plochy, riečnu sieť a pramene 
(modrá), skalné bralá a odkryté podložie (hnedá), hradské cesty (červená), ostatné cesty 
a mosty (hnedá), železnica (dvojitá čierna čiara). Zvláštnosťou tohto mapovania bolo to, že sa 
samostatne mapovali okraje lesov (sivohnedá). Reliéf bol znázornený spádnicami (tzv. 
hachurami). Identifikácia a lokalizácia foriem využitia krajiny je oproti staršiemu mapovaniu 
uľahčená aj relatívne presným ohraničením jednotlivých farebných polygónov. Výhodou 
tejto mapy je relatívne vysoká presnosť a spoľahlivosť. Nevýhodou je niekedy priveľké 
množstvo informácií (farebné plochy, čierne ohraničenie, šrafovaný reliéf a miestne názvy) 
zaznačené na relatívne malom priestore, čo výrazne znižuje výpovednú hodnotu mapy 
a môže viesť k chybám z interpretácie formy a hraníc využitia. Pri sídlach sa už rozlišujú 
obytné a hospodárske budovy od záhrad. Precízna je sieť poľných ciest. Tieto mapy už 
podávajú dobrý obraz o priestorovom rozložení foriem využitia krajiny a majú veľký 
informačný význam (Žigrai, 1995). Význam 2. vojenského mapovania spočíva v jeho väčšej 
presnosti v porovnaní s 1. vojenským mapovaním, nakoľko vznikalo na základe geodetickej 
osnovy a s použitím javu zakresleného v mapách stabilného katastra. 

3. vojenské mapovanie (1869–1887) sa pokúsilo splniť požiadavky armády na presnejšie a 
kvalitnejšie mapy. Mapy tohto mapovania už boli zhotovené v mierke 1:25 000. Územie 
Slovenska bolo mapované v rokoch 1875–1884. Časti Slovenska nezmapované 
v katastrálnom mapovaní boli zmapované do kyanotypií z druhého vojenského mapovania a 
zväčšené do mierky  1:25 000. Výšková sieť bola odvodená od jadranskej nulovej hladiny 
mora v Terste a výškopis sa po prvýkrát zobrazoval už aj vrstevnicami. Presnosť týchto máp 
je už veľmi vysoká. Na týchto plnofarebných mapách sú už rozlíšené lúky od pasienkov, 
sady, záhrady a vinice. Farebná legenda pokračuje v duchu predchádzajúceho vojenského 
mapovania. Dostupnosť týchto mapových podkladov je však značne komplikovaná kvôli 
presunu ich originálov do Prahy v rokoch 1922-1923 po rozpade monarchie. Dostupnejšie sú 
ich reambulácie v mierkach (1:25 000 čierno-biele, resp. hnedo-biele mapy a 1:75 000 čierno-
biele mapy so zeleno zvýrazneným lesom), ktoré sa používali až do 50-tych rokov 20. 
storočia (mapa 7). Hoci na nich uvádzané roky reambulácií sú nezriedka až z rokov 1936-39, 
porovnaním viacerých reambulovaných máp z pôvodnými (podľa krajinných štruktúr a 
datovateľných objektov ako budovy, železnica a pod.) sa zistilo, že zobrazujú stav pri ich 
vyhotovení, t.j. koniec 19. storočia (Jančura, 1999, Olah, 2003, Olah, 2009). Z tohto dôvodu ich 
pri práci môžeme datovať približne na rok 1900. Na týchto mapách možno rozlíšiť tieto 
kategórie: les (zelená, resp. hrubou čiarou ohraničená plocha s krúžkovými značkami), 
NSKV, brehové porasty, stromoradia (značky krov a stromov), lúky (W al. značka), pasienky 
(H al. značka), orná pôda (bez šrafáže), zastavaná plocha, resp. sídlo, domy (čierny 
obdĺžnik), záhrady (šikmé šrafy), vodné plochy (husté vodorovné šrafy), toky (vlnovková 
čiara) a pramene, cesty (dvojitá čiara, spojitá čiara, bodkočiarka), železnica (hrubá čiara) 
a mosty (značka). Originály týchto  máp sú taktiež dostupné aj na DVD (vyd. Arcanum).  
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Mapa 5. Mapa prvého vojenského mapovania (Jozefského) z roku 1780. Výrez s okolím Nitry. Zdroj: © 
1st  Military Survey, Section No. 5-X, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa 6. Mapa druhého vojenského mapovania (Františkovho) z roku 1850. Výrez s okolím Nitry. 
Zdroj: © 2nd  Military Survey, Section No.43-XXVIII, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna 
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Mapa 7. Mapa tretieho vojenského mapovania z roku 1887. Výrez s okolím Nitry. Zdroj: © 3nd  Military 
Survey, Section No. 1660-3 and 1660-4, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. vojenské mapovanie (1896–1914) sa na území Slovenska vykonalo len vo Vysokých 

Tatrách fotogrametrickou metódou a nezachytáva naše predmetné územie. Výsledkom bola 
farebná mapa v mierke 1:25 000 a špeciálna mapa v mierke 1:75 000. Ďalšie práce boli 
prerušené  vypuknutím 1. svetovej vojy a následným rozpadom monarchie.  

Mapy z vojenských mapovaní Rakúsko-Uhorska hoci boli pôvodne určené pre vojenské 
potreby, v sebe ukrývajú doposiaľ relatívne málo využitý informačný potenciál o historickej 
štruktúre krajiny, jej využívaní a obraze.  

Prvé katastrálne mapy v mierke 1:2 880 na našom území vznikli v rokoch 1856-1867. 
V roku 1875 v Uhorsku zriadili definitívny kataster, pre ktorý použili všetky dostupné mapy 
územia: konkretuálne mapy (1:14 400, 1:28 800), komasačné mapy, vypracované pri 
sceľovaní pozemkov, segregačné mapy, vyhotovené pri úpravách urbárskych pomerov, 
proporciačné mapy, ktoré vznikli pri zisťovaní účasti jednotlivých komposesorov, a ostatné 
mapy verejných úradov i súkromných majiteľov pôdy. V roku 1883 uzákonili stálu evidenciu 
pozemkového katastra. V roku 1897 zrevidovali celý pozemkový kataster Uhorska a 
pretransformovali ho zo siahovej miery na metrickú. Na čierno-bielych katastrálnych možno 
identifikovať nasledovné formy využitia krajiny: les (schematická značka pre les), lúky (W al. 
L), pasienky (H al.P), ornú pôdu (bez označenia), stavby a cesty. 

V novovzniknutom Československu bola situácia s mapovými podkladmi veľmi 
nepriaznivá. Samostatný Vojenský zeměpisný ústav vznikol v roku 1919, všetky mapy sa 
však museli objednávať z Rakúska. Až v rokoch 1922 a 1923 odoslali z Viedne všetky 
originály a matrice z nášho územia. V roku 1933 boli schválené nové úradné mapy v mierke 
1:20 000. Do roku 1939 bolo spracované územie od Banskej Bystrice po maďarské hranice 
(Kupčík, 1997), t j. aj časť dnešného územia NSK. 
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Mapa 8. Mapa vojenského topografického mapovania UTM z rokov 1953-1957. Mapový list: M-34-
133Aa – Nitra, 1:25 000 (zmenšené). Zdroj: © Vojenský topografický ústav plukovníka Jána Lipského.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 9. Aktualizovaná mapa vojenského topografického mapovania z rokov 1979-1984. Mapový list: 
M-34-133Aa - Nitra, 1:25 000 (zmenšené). Zdroj: © Vojenský topografický ústav plukovníka Jána 
Lipského.  
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V Československu zaviedli jednotný pozemkový kataster od roku 1927. Mapy boli 
v mierkach 1:2 000, 1:1 000 a 1:500. Použilo sa Křovákovo zobrazenie. Po roku 1945 boli 
katastrálne mapy na Slovensku vo veľmi zlom stave, preto keď sa v roku 1956 zriadila 
jednotná evidencia pôdy (JEP), boli vypracované náhradné mapy z leteckých snímok. 
Pozemkové mapy JEP sa vyhotovili na kópiách katastrálnych máp v mierkach 1: 2 880 alebo 
1:2 000. Pre hospodárske účely bola v roku 1950 zostavená v mierke 1:5 000 odvodená mapa. 

Najstaršie lesnícke mapy pochádzajú z prvej polovice 19. storočia (Žíhlavník, 1997, 1999). 
Aktuálne lesnícke mapy  sú dostupné na Národnom lesníckom centre vo Zvolene 
a používajú zaužívaný lesnícky farebný (vek porastu) a značkový (hranice porastov, cestná 
sieť, budovy, hraničné body) mapový aparát. Sú tiež dostupné cez webslužbu v prostredí 
GIS. 

Na mapách vojenského topografického mapovania UTM 1953-57 (1:25 000 a 1:50 000, 
Topografický ústav plukovníka Jána Lipského) sú podľa platných značiek identifikovateľné 
tieto kategórie: les, lesokroviny, NSKV, lúky, pasienky, orná pôda, vodné plochy a toky, 
trvalé kultúry (záhrady, sady, vinice, chmeľnice), zastavaná plocha (sídlo, priemyselné 
areály, poľnohospodárske areály), odkryté podložie, skalné bralá, cesty, železnice  (mapa 8).  

Z konca 20. storočia zasa pochádzajú okrem aktualizovaných vojenských máp (mapa 9) 
a snímok základné mapy v mierkach od 1:10 000 a viac a začínajú sa využívať aj farebné 
letecké snímky a satelitné obrazové záznamy, pretože mapy nie vždy spĺňajú kritéria 
podrobnosti.  

 
Letecké a satelitné (družicové) snímky  

V súlade s Oťaheľom a i. (1993) možno konštatovať, že vhodný a z priestorového hľadiska 
často nezastupiteľný nástroj poznávania krajiny ako aj jej zmien, v časovom horizonte 
posledných cca 50 rokov slúži metodický aparát DPZ. Jeho konkrétnym prejavom je 
multitemporálna analýza, aplikovaná v prácach rôznych mierok  

Letecké a satelitné snímky podávajú objektívny obraz zemského povrchu so všetkými 
jeho podrobnosťami, ktoré snímka vzhľadom na vysokú rozlišovaciu schopnosť emulzie a 
bohatosť podania jemných odtieňov v stupnici od bielej po čiernu (v prípade 
panchromatických snímok) môže v príslušnej mierke zachytiť. Limit grafického zobrazenia 
na mape je cca 0,2 mm, kým rozlišovacia schopnosť emulzie je okolo 0,01-0,03 mm. Na 
snímke sú na rozdiel od bežnej topografickej mapy mierky 1:10 000 zobrazené detaily, ktoré 
nie sú zväčša pre mapu dôležité, majú však veľký význam pri podrobnom mapovaní a 
výskume územia (Midriak, 1983, Minár a i., 2001).  

Zisťovaním a využitím obsahu snímok pre daný účel sa zaoberá interpretácia leteckých a 
satelitných snímok. Najmä multispektrálne snímky patria k tým materiálom DPZ, ktoré 
poskytujú v oblasti interpretácie veľké množstvo informácií, pretože daný objekt sa sníma  
vo viacerých úzko vymedzených spektrálnych pásmach. V týchto spektrálnych pásmach 
(napr. infračervenom) sú niektoré prvky lepšie identifikovateľné, čo zvyšuje interpretačné 
možnosti týchto snímok. Vyniknú tak určité prvky, ktoré na panchromatických snímkach 
možno len ťažko odlíšiť, alebo sa vôbec nedajú identifikovať (Žíhlavník, 1996, Feranec, 
Oťaheľ, Šúri, 1993).  

Letecké a satelitné snímky sú najvhodnejším a nenahraditeľným zdrojom pre hodnotenie 
krajiny, zvlášť v odľahlých oblastiach a neprístupnom teréne, napr. vo vysokohorskej krajine. 
Na rozdiel od máp je letecká a satelitná snímka úplne objektívnym, neomylným a presným 
dokladom a stave krajiny v určitom časovom momente. Nepresná môže byť jedine 
interpretácia jej obsahu. Ich ďalšie použitie je však pomerne náročné na prístrojové 
vybavenie (príslušný software, digitalizácia, ortorektifikácia, atď.). No i pri obyčajnej 



Krajina a ľudia Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 23

vizuálnej interpretácii bez prístrojov možno identifikovať a interpretovať významné 
vlastnosti krajiny, jej mozaikovitosť, heterogenitu či tvar jednotlivých geografických objektov 
(Lipský, 2000).  

Prednosťou mapovania pomocou interpretácie leteckých a satelitných snímok spočíva 
najmä v tom, že tieto umožňujú vykonať výskum v pomerne krátkom čase, verne zobrazujú 
zemský povrch a poskytujú množstvo kvantitatívnych, ale najmä kvalitatívnych informácií o 
jednotlivých objektoch krajiny, ktoré rozširujú a exaktizujú informačnú bázu, pričom je 
možné sledovať aj ich dynamiku v rôznych časových horizontoch. Zvlášť je potrebné 
zdôrazniť, že využitie ich informačného potenciálu musí byť založené na korektných 
postupoch interpretácie, ktoré okrem iného musia vychádzať aj z výsledkov synchrónneho 
terénneho prieskumu a mapovania (Feranec, 1989, Feranec, Oťaheľ, 1992, 2001).  

  
Obr. 1. Čiernobiela (panchromatická)  letecká meračská snímka z r. 1949. Výrez s okolím Nitry. Zdroj: 
© Vojenský topografický ústav plukovníka Jána Lipského. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 2. Farebná ortofotosnímka z r. 2007. Výrez s okolím Nitry. Zdroj: © Eurosense/Geodis Bratislava.  
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Najstaršie čiernobiele (panchromatické) letecké meračské snímky pochádzajú z roku 
1935. Zachytávajú však len malé územie Slovenska, podobne ako aj snímky z rokov 1936, 
1937, 1938 a 1948. Relevantným materiálom pre korektné mapovanie a hodnotenie krajiny sú 
letecké snímky z roku 1949, ktoré už pokrývajú celé územie Slovenska(obr. 1). Pôvodne boli 
určené pre obnovu vojenských topografických máp. Územie Slovenska sa snímkovalo aj v 
ďalších rokoch (do roku 1996 sa snímkovalo každý rok), vždy však len vybrané časti 
(Feranec a i. 1997). Informácie o všetkých archivovaných leteckých snímkach ako aj digitálne 
scany samotných snímok poskytuje Topografický ústav plukovníka Jána Lipského v Banskej 
Bystrici. V súčasnosti pokračuje pravidelné, už zväčša farebné snímkovanie (snímky v 
reálnych farbách, infračervené a pod.) rôznymi komerčnými firmami (Eurosense s.r.o., 
Geodis Slovakia a i., obr. 2). Od r. 2002 obe firmy snímkujú v pravidelných periódach celé 
územie Slovenska a vzniká tak kontinuálna ortofotomapa v klade ZM 1:5 000 (2002/2003, 
2006/2007, 2009/2010, 2011/2012), ktorej poskytujú aj verejnosti, resp. sú napr. súčasťou 
internetovej platformy GoogleEarth (mapa 10). 

Výhodou satelitných (družicových) snímok je, že zaznamenávajú aj veľmi veľké územia 
(aj niekoľko sto štvorcových kilometrov) v jednom okamihu, t.j. dostávame fotografiu 
územia v rôznych vlnových dĺžkach (mapa 11). Rozlíšenie snímok zhotovených modernými 
komerčne dostupnými snímačmi (IKONOS, QuickBird) sa približuje kvalite leteckých 
fotografií. Výhodou sú nižšie obstarávacie náklady, opakovateľnosť a možnosť využitia 
rozsiahlych archívnych materiálov. 
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Mapa 10. Letecká ortofotomapa NSK vytvorená mozaikovaním ortorektifikovaných leteckých snímok. 
Zdroj: © GoogleEarth, snímky Eursense/Geodis Bratislava 
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Mapa 11. Satelitná multispektrálna ortofotomapa NSK. Zdroj: © LANDSAT (18. august 2013) 
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4 KRAJINA  
 

4.1 LITOGEOGRAFICKÉ POMERY 
 
4.1.1 Geologický vývoj a stavba 
 

Geologické členenie územia Slovenska podávajú vo svojich prácach viacerí autori, ktorí 
pri určovaní rozdielnosti jednotlivých území zohľadňovali rôzne kritériá členenia.  

V zmysle Bieleho a i. (1996) možno územie NSK z hľadiska geologickej stavby rozčleniť na 
neogénne až kvartérne vulkanity, sedimentárne panvy Vnútorných Západných Karpát, 
mezozoikum Vnútorných Západných Karpát a kryštalinikum Vnútorných Západných 
Karpát. Ak by sme brali do úvahy členenie podľa Matulu (1980), ktorý rozčlenil územie 
Slovenska podľa inžinierskogeologických regiónov, môžeme územie NSK začleniť do troch 
základných regiónov a to región jadrových pohorí (oblasť jadrových stredohorí), región 
neovulkanitov (oblasť sopečných hornatín a oblasť sopečných vrchovín) a región 
tektonických depresií (oblasť vnútrokarpatských nížin).  

Podľa zaužívanejšieho geologického členenia podľa Vassa a i. (1988) možno územie NSK 
členiť do troch celkov - vnútrohorské panvy a kotliny, neovulkanity a jadrové pohoria 
Vnútorných Západných Karpát. Geologickú stavbu územia charakterizujeme v súlade 
s Prokšom a Rolkovou (2002), Harčárom a Priechodskou (1988), Luknišom (1972) a 
Konečným a i. (1998) (mapa 12).  

 
Vnútrohorské panvy a kotliny  

V rámci NSK možno povedať, že vnútrohorské panvy a kotliny reprezentované 
Juhoslovenskou kotlinou a Podunajskou panvou, ktorá je tvorená prevažne neogénnymi 
sedimentmi, tu majú dominantné územné postavenie. Podunajská panva je zastúpená 
geomorfologickými celkami Podunajskou rovinou a Podunajskou pahorkatinou. Na sever 
vysiela výbežky medzi Považský Inovec, Tríbeč. Na východe ju obmedzujú neovulkanické 
pohoria Pohronský Inovec a Štiavnické vrchy, na juhu pohorie Burda. Podunajská panva sa 
sformovala najmä v kvartéri. Sedimentácia hornín vlastnej výplne začala však už v terciéri, 
v období bádenu (neogén). Na stavbe panvy sa zúčastňujú i staršie útvary, a to paleogén a 
starší miocén, vystupujú však zriedka a celkom nezávisle od dnešného tvaru panvy. 
Podložie panvy tvoria prevažne tektonické jednotky vnútorných Karpát, tatridy, veporidy a 
miestami i krížňanský príkrov.  

V spodnom eocéne sa na tomto území vytvárali na starom podklade jazerné močiarovité 
depresie s bohatým rastlinstvom, v ktorých vznikli sladkovodné íly a vápence a v ich nadloží 
uhľonosné vrstvy, sivé až čierne íly so slojmi uhlia. Na juhu NSK pri Obide navŕtali uhoľný 
sloj vyše 5m mocný, ale vo veľkej hĺbke. 

Ako depresia sa Podunajská panva vytvorila po vyvrásnení Západných Karpát v období 
medzi spodným a stredným bádenom, čo dokazujú aj paleontologické nálezy. Vrstvy 
bádenu sú tvorené najmä svetlosivými až sivými vápnitými ílmi.  

Prítomnosť sarmatských sedimentov v podloží panónu sa predpokladá takmer na celom 
území severovýchodnej časti Podunajskej panvy. Spodný sarmat je zložený z pestrých, 
žltohnedoškvrnitých, vápnitých ílov s hojnými polohami pieskov a pieskovcov. Nad nimi sú 
zelenosivé a sivé vápnité íly s polohami sivých vápnitých pieskovcov, drobnozrnných štrkov 
a zlepencov a pri okraji i tufitických polôh.  

Pliocén je rozšírený v celom rozsahu nížiny a tvorí hlavnú časť jej výplne. Možno v ňom 
rozlíšiť tri súvrstvia, patriace k panónu, pontu a levantu.  
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Mapa 12.  Geologická stavba NSK. Zdroj: Harčár, Priechodská (1988).   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Krajina a ľudia Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 29

Neogén 
- prevažne fluviálne štrky a piesky, menej lakustrické uloženiny (bazénové akumulácie) 
- sladkovodné vápence – travertíny 
- sivé a pestré íly, silty, piesky, štrky, sloje lignitu, sladkovodné vápence a polohy tufov, tufitov 
- sivé, prevažne vápnité íly, silty, piesky, štrky, sloje lignitu a polohy sladkovodných vápencov, gejzirity 
- sivé a pestré vápnité íly, ílovce, siltovce, piesky, pieskovce, zlepence, sloje uhlia, kyslé tufy,  
- sivé váp. siltovce, ílovce, pieskovce, piesky, zlepence, evapority, riasové vápence, diatominitické sliene 
- sivé a pestré, niekedy vápnité ílovce, siltovce, pieskovce, zlepence, štrky, brekcie, evapority,diatomity,  
- váp.silty, siltovce, íly, ílovce, piesky a pieskovce, menej štrky, zlepence, riasové a ostreové vápence,  
- vápnité íly až ílovce, siltovce, piesky až pieskovce, zlepence, štrky, tufy,bentonit, vápence, diatomity,  
- organogénne a alodapické vápence, ílovce, slieňovce, sloje uhlia, pestré íly 
- vápnité siltovce, piesky/pieskovce, zlepence, pestré íly, uhoľné íly a tenké uhoľné sloje 

Neogénne vulkanity 
- bazaltické px a maf-px andezity – propylitizovaný komplex andezitových porfýrov a andezitov 
- ryolity a ryodacity – neky, dajky 
- subvulkanické intrúzie – granodiority a granodioritové porfýry 

Vulkanoklastické horniny 
- bazaltické px a amf-px andezity – hyaloklastitové brekcie 
- bazaltické px a amf-px andezity – epiklastické vulkanické konglomeráty a pieskovce 
- bazaltické px a amf-px andezity - epiklastické vulkanické pieskovce a siltovce 
- bazaltické px a amf-px andezity – hrubé až drobné epiklastické vulkanické brekcie 
- bazaltické px a amf-px andezity – ignimbrity, pemzové tufy, tufy (proximálna fácia) 
- bazaltické px a amf-px andezity – jemné, primárne a redeponované tufy (distálna fácia) 
- bazaltické px a amf-px andezity – lávové prúdy, efuzívny komplex mimo vulkanického kužeľa 
- bazaltické px a amf-px andezity – efuzívne kužele 
- bazaltické px a amf-px andezity – extruzívne dómy a domatické prúdy 
- bazaltické px a amf-px andezity – hrubé až blokové brekcie extruzívnych komplexov 
- amf-px, px-amf a bi-amf. andezity až dacity – extruzívne dómy a domatické prúdy 

Vrchná krieda a paleogén vnútorných Karpát 
- pieskovce, ílovce, slieňovce, uhoľné sloje, zlepence, tufity, pestré íly 

Mezozoikum vnútorných Karpát 
- pieskovce, ílovce, slieňovce, uhoľné sloje, zlepence, tufity, pestré íly 
- pieskovce, slieňovce, bridlice: flyš 
- vrstvovité rohovcové, ílovité vápence 
- vrstvovité ílovité vápence, slieňovce 
- piesčité a krinoidné vápence, v hornej časti rohovcové a hľuznaté vápence 
- pestré bridlice, pieskovce, evapority a dolomity 
- vápence a dolomity 
- dolomity (hlavné), lokálne vápence a bridlice 
- vápence, pieskovce, piesčité a škvrnité vápence, hľuznaté a rádioláriové vápence, rádiolarity 
- tmavé až svetlé vápence a dolomity 
- tmavé až svetlé vápence, dolomity a rohovcové vápence 
- svetlé, prevažne organodetritické vápence a dolomity 
- tmavosivé vápence a dolomity 
- kvarcity, pieskovce, vápnité bridlice a vápence 
- tmavosivé ílovité bridlice a pieskovce 
- kvarcity, pieskovce a bridlice 

Mladšie paleozoikum vnútorných Karpát 
- zlepence, pieskovce, bridlice, kyslé vulkanity, zriedkavo uhlie 
- zlepence, pieskovce, bridlice, ryolitové/dacitové vulkanity 
- zlepence, pieskovce, pestré ílovité bridlice, vulkanity 
- zlepence, pieskovce, vápence, brekcie, ojedinele ílovce 
- svory, ruly a produkty ich diaftorézy 
- svory, menej fylity a bridlice 

Staršie paleozoikum – proterozoikum veporika a tatrika 
- metabáziká (amfibolity, amfibolické ruly, chloriticko-epidotické bridlice, metagabrá) 
- biotitické tonality až granodiority, miestami porfyrické 
- páskované ruly a okaté ruly (prevažne ortoruly), migmatity 

Hlbinné magmatity 
- leukokratné granitoidy 
- dvojsľudové a biotitické granity až granodiority, miestami porfyrické 
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Panón sa začína usadzovaním vápnitých ílov, ktoré smerom do nadložia vystriedali 
piesky s polohami pestrých ílov a štrkov ako v Podunajskej nížine, tak i v Juhoslovenskej 
kotline. V panóne sa menia podmienky sedimentácie. Vytvárajú sa svetlosivé, sivé 
a tmavosivé, miestami aj zelenkasté, slabo piesčité íly, ktoré miestami prechádzajú do polôh 
hrubozrnných pieskovcov a štrkov, hrubých niekoľko desiatok metrov. Vyššie polohy 
panónu tvoria zelené, modré a sivé piesčité íly a v okrajových častiach zarastaním 
okrajových močiarov vznikali uhľonosné vrstvy. V rámci NSK sú známe medzi Želiezovcami 
a Gbelcami, pri Pukanci a pri Beladiciach. Vyskytujú sa tu i lignitové sloje, ktoré niekde 
dosahujú hrúbku 2-3 m, majú podradnú kvalitu a rýchlo sa vykliňujú. Preto nemajú 
hospodársky význam.  

Pont zastupuje pestré súvrstvie sladkovodného pôvodu v strede panvy. Pont je prevažne 
pelitický, vrstvy sú tvorené svetlosivými, sivými a zelenosivými piesčitými ílmi s prechodom 
do jemných, veľmi ílovitých prachovcov a pieskovcov. Veľká hrúbka usadenín svedčí o tom, 
že prehýbanie panvy a klesanie podložia boli veľmi intenzívne. Do poklesnutých častí bolo 
splavované veľké množstvo materiálu zo zdvíhajúcich sa jadrových pohorí. 

Najvrchnejšiu časť pliocénu - levant predstavuje sladkovodná štrková kolárovská 
formácia. Štrky majú monotónne zloženie a boli donášané riekami do prietočných jazier. 
Vyskytujú sa v nich aj polohy pieskov a ílov. 

V Podunajskej panve sú značne rozšírené aj sedimenty kvartéru, a to najmä dvojakého 
druhu. Sú to predovšetkým spraše, vyskytujúce sa na nitrianskej, žitavskej a hronskej tabuli. 
Vznikli činnosťou vetra v ľadových dobách. Druhou skupinou sú riečne usadeniny, náplavy 
Dunaja, Váhu, Nitry a Hrona. Kvartérne sedimenty sú tvorené niekoľkými genetickými 
typmi - fluviálne sedimenty (rozšírené v dolinách väčších vodných tokov), proluviálne 
sedimenty (genetická skupina viazaná na toky, ktoré vyúsťujú z pohorí na územie 
Podunajskej nížiny), deluviálno-fluviálne sedimenty (sedimenty, ktoré tvoria výplň dien 
suchých, polosuchých a občasných tokov), deluviálne sedimenty (piesky, piesčité hliny, 
ílovité hliny až íly), eolicko-deluviálne sedimenty (premenené spraše, lemujúce fluviálne 
sedimenty vo oblasti väčších vodných tokov), eolické sedimenty (spraše a sprašové hliny).  

 
Jadrové pohoria 

NSK vo svojej severnej časti zasahuje do oblasti jadrových pohorí reprezentovaných 
dvomi geomorfologickými celkami - Považským Inovcom a Tríbečom. 

Vrchná krieda a paleogén vnútorných Karpát je zastúpený na severe územia NSK 
v pohorí Považský Inovec (zlepence, pieskovce, vápence, brekcie). Ostrovčekovite tu 
zaznamenávame i výskyt hornín mezozoika vnútorných Karpát (vápence, pestré ílovité 
bridlice, pieskovce, dolomity, kremence), horniny staršieho paleozoika - proteozoikum 
veporika a tatrika (ruly, svory, magmatity, amfibolity) a hlbinné magmatity (granitoidy, 
dvojsľudné a biotitické granity až granodiority). Vznik svorov, rúl a magmatitov bol 
podmienený horotvornými procesmi kryštalinika, kedy sa pôvodné usadené flyšové 
súvrstvia a v nich sa nachádzajúce sopečné horniny dostali do hlbších častí zemskej kôry, 
takže ich premena prebiehala za vyššieho tlaku a teploty.  

 Podobné horninové zloženie má i pohorie Tríbeč. Na základe geologickej stavby však 
možno pohorie Tríbeč rozdeliť na dva hlavné celky: masív tríbečsko-zoborský, ktorý zaberá 
juhozápadnú časť pohoria, a masív rázdielsky, ktorý zaberá severovýchodnú časť pohoria. 
Oba masívy sú od seba oddelené varískym zlomom. Rozdiely medzi obidvoma masívmi sa 
prejavujú v stavbe. Tríbečsko-zoborský masív je budovaný granitoidnými horninami a 
obalovou sériou druhohôr, vystupujúcou na jeho okrajoch, kým rázdielsky masív budujú 
kryštalické bridlice a na jeho obale sa zúčastňuje perm a druhohory. Ďalej je tu krížňanský a 
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chočský príkrov. Kryštalinikum tríbečsko-zoborského masívu zastupujú granitoidné 
horniny, ktoré tvoria jeho väčšiu časť (Ivanička, 1998). Najrozšírenejším typom sú biotitické 
kremenné diority a granodiority. V granitoidoch tríbečsko-zoborského masívu sú časté žily 
aplitov a pegmatitov, ako aj kremeňa. Kremenné žily sú miestami zlatonosné a ich uvoľnené 
zlato premiestené do náplavov sa v minulosti ryžovalo v okolí Zlatna. Kryštalické bridlice sú 
miestami poprerážané kremennými žilami a žilami aplitov a pegmatitov, ktoré vznikli pri 
intrúzii granitoidov tríbečsko-zoborského masívu. Pri Jedľových Kostoľanoch sa vyskytujú v 
kryštaliniku menšie sideritové žily, z ktorých sa v minulosti ťažilo. 

Paleozoikum v pohorí Tríbeč tvorí jednak bezprostredný obal kryštalinika, jednak je 
zastúpený v chočskom príkrove. Pestré bridlice, väčšinou piesčité, tvoria v nich rôzne mocné 
polohy. V období permu predstavoval tríbečsko-zoborský masív vyvýšeninu, ktorá sa 
intenzívne denudovala a poskytovala materiál pre sedimenty v zníženinách. V tom období 
boli z masívu pravdepodobne eróziou odstránené i kryštalické bridlice, ktoré pôvodne tvorili 
plášť granitoidného masívu. 

 
Neogénne vulkanity 

Neovulkanické pohoria sa rozprestierajú v prevažnej miere na severovýchode, východe, 
ako i na juhu územia NSK. Sú reprezentované štyrmi geomorfologickými celkami - 
Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy, Krupínska planina a Burda.   

Pohronský Inovec sa na severozápadnom okraji ponára pod neovulkanity melafýrovej 
série chočského príkrovu, miestami i krížňanský príkrov. Konečný a i. (1998) vulkanické 
produkty Pohronského Inovca označuje ako Inoveckú formáciu. Na južných svahoch 
Veľkého Inovca sa vyvinula priesilská formácia, ktorá zahŕňa produkty explozívno-
efuzívneho vulkanizmu amfibolicko-pyroxénického andezitu. V spodnej časti je formácia 
reprezentovaná tufiticko-ílovcovým súvrstvím, ktoré prechádza do polohy tufitických 
pieskovcov. V ich nadloží nachádzame lávové prúdy, ktoré prechádzajú do 
vulkanoklastických fácií (pyroklastiká a epiklastiká). Druhové zastúpenie hornín 
charakterizuje skupina neogénnych vulkanitov (pyroxenické a amfibolicko-pyroxenické 
andezity, vulkanické a magmatické telesá, vulkanoklastické horniny - ignimbrity, tufy, 
epiklastické vulkanické brekcie). Pri neogénnych vulkanitoch, konkrétne v pyroklastikách 
prevláda zmiešaný typ, usadený vo vodnom aj v suchozemskom prostredí. Pyroklastiká 
usadené len na súši sú málo rozrušené a vyskytujú sa len vo vrcholovej časti Veľkého Inovca. 
Pyroxenické andezity majú dominantné postavenie. 

Druhové zloženie hornín Štiavnických vrchov je pestrejšie ako pri Pohronskom Inovci. 
Ich rozmanitosť je badať najmä v ich severnej časti, ktorá však nezasahuje záujmové územie 
NSK a tak sa nimi nebudeme ďalej zaoberať. Do územia NSK v rámci Štiavnických vrchov 
spadajú skupiny hornín neogénnych vulkanitov (ryolity, ryodacity, pyroxenické 
a amfibolicko-pyroxenické andezity, vulkanické a magmatické telesá, vulkanoklastické 
horniny - pyroklastické brekcie, tufy, pemzové tufy, epiklastické vulkanické brekcie, 
epiklastické vulkanické pieskovce, hyaloklastiky, granodioritové a andezitové porfýry) 
a horniny mezozoika vnútorných Karpát (svetlé, prevažne organodentritické vápence 
a dolomity, tmavosivé ílovité bridlice a pieskovce, tmavé vápence, anis). Kozmálovské vŕšky 
sú budované petrograficky rôznymi typmi neovulkanických hornín, z ktorých sú 
dominantne vyvinuté pyroxénické andezity s biotitom (tzv. čifárske). Čifárske andezity sú 
čiastočne prúdy a čiastočne lávové brekcie postihnuté sekundárnymi premenami.  

Vo východnej časti NSK v oblasti Krupinskej planiny vystupuje ďalšia skupina 
neogénnych vulkanitov. Ich zloženie je podobné predchádzajúcim neovulkanickým 
pohoriam záujmového územia. Druhovo sú tu zastúpené pyroxenické a amfibolicko-
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pyroxenické andezity, vulkanické a magmatické telesá (napr. submarinné extruzívne dómy), 
vulkanoklastické horniny - pyroklastické brekcie, epiklastické vulkanické pieskovce a i.  

V oblasti neovulkanického pohoria Burda na juhovýchodnom okraji NSK prevládajú opäť 
pyroxenické a amfibolicko-pyroxenické andezity a vulkanoklastické horniny - epiklastické 
vulkanické brekcie a epiklastické vulkanické konglomeráty a pieskovce.  

 
4.1.2 Nerastné bohatstvo 
 
      Najväčší podiel na nerastnom bohatstve kraja pripadá na nerudné suroviny. 
Z energetických surovín významný potenciál má ťažiteľné ložisko zemného plynu 
v Golianove (okres Nitra) s predpokladanými zásobami 400 mil. m³ (s možnou ročnou 
ťažbou cca 30 mil. m³). Zistené zásoby uhoľných ložísk (Štúrovo – Obid – Mužla v okrese 
Nové zámky, Beladice a Obyce v okrese Zlaté Moravce) nie sú na hranici ťažiteľnosti, 
rovnako i malé ložisko lignitu v Pukanci. S využitím rašeliny v Jedľových Kostoľanoch 
a Nevidzanoch sa tiež neuvažuje. Z energetického hľadiska má potenciálnu využiteľnosť 
geotermálna energia, pretože v NSK je preskúmaných a na komplexné využitie vhodných 
takmer 20 lokalít. 
    Územie kraja je bohaté na zásoby stavbného a dekoračného materiálu i tehliarskych hlín. 
Stavebný kameň na báze vápencov, resp. andezitov sa ťaží v dobývacích priestoroch Čierne 
Kľačany, Obyce a Hostie (okres zlaté Moravce), Krnča (okres Topoľčany) a v Hontianskych 
Trsťanoch (okres Levice). Aktívna je ťažba vápenca v okrese Nitra v lokalitách Žirany (s 
priamym ohrozovaním prírodnej rezervácie Žibrica) (obr. 3) a Kolíňany. Ónyxový mramor 
a travertín je známy z lokalít Zlatý ónyx na území Levíc a Šikloš (obr. 4) v území obce Mýtne 
Ludany. Tehliarske hliny sa ťažia v ložiskách Zlaté Moravce a Mankovce, v obmedzenom 
množstve v Kusej Hore v Leviciach, známe sú z viacerých ložísk v oblasti Želiezoviec, 
v Hontianskych Trsťanoch (okres Levice). Významné ložisko keramických ílov je v Pukanci. 
Ťažiteľné akumulácie štrkopieskov sa viažu na dnové výplne riečnych nív a terás riek Nitra 
(ložisko Gergelová), Žitava, Hron (donedávna vo Volkovciach), v okrese Levice v súčasnosti 
v Pástovciach (v minulosti aj vo Veľkých Kozmálovciach). Kvalitné štrky sa však ťažia 
hlavne v oblasti dunajských kvartérnych akumulácií. 
 
Obr. 3 Ťažba vápenca v kameňolome v Žiranoch 
(konkávny novotvar reliéfu) Zdroj: Valach, 2007 

Obr. 4 Bývalá ťažba travertínu na lokalite 
Šikloš. Zdroj: Valach, 2013 
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4.2 MORFOGEOGRAFICKÉ POMERY 
 

Na základe zhodnotenia jednotlivých poznatkov o reliéfe NSK, možno poukázať na 
význam reliéfu, ako prírodného činiteľa, ktorý výrazne ovplyvňuje variabilitu ostatných 
zložiek prírodného prostredia a následne aj funkčné využitia predmetného krajinného 
priestoru pre rozvoj hospodárskych ako i sídelných akivít. 
 

 
4.2.1 Geomorfologický vývoj, stavba a členenie 

 
Obdobie do konca treťohôr 

O reliéfe na území kraja spred neogénu vieme veľmi málo. Ako uvádza Lukniš (1972) 
počas varíjskych horotvorných fáz, v mladších prvohorách vzniklo u nás ako prvé vrásové 
pohorie. V perme podľahlo značnej denudácii. Od začiatku triasu zdenudované pohorie 
klesalo, až ho zalialo more Tethys. Po spodnej kriede a pred staršími treťohorami sa vrstvy 
druhohorných sedimentov pod tlakom z juhu vrásnili a presúvali na sever ako ležaté 
a príkrovové vrásy. Po príkrovovom vrásnení stredných Karpát nastalo obdobie výraznej 
denudácie. V paleogéne more postupne navrstvovalo svoje uloženiny aj južnejšie na sčasti 
zdenudovaný povrch kryštalického druhohorného pásma.  

Súčasne s narušovaním sopečných hôr sa na poklesnuté kryhy na južnom Slovensku 
prelievajú neogénne moria, ktorých rozloha a tvary panví sa menili. V pliocéne sa more 
vysladilo a potom ustúpilo na juhovýchod. Poklesnuté neogénne morské panvy vyplňujú 
nepremenené a nezvrásnené morské usadeniny, postihnuté iba zlomami. Dnes tieto 
poklesnuté panvy predstavujú tri dunajské kotliny – Viedenskú, Malú Dunajskú a Veľkú 
Dunajskú. Po sarských fázach vrásnenia začali klesať podľa smerných zlomov 
západovýchodných, a tak sa vytvárali na dnešnom úpätí Karpát kryštalizačné jadrá 
súčasných dunajských kotlín. 

Vo vrchnom helvéte počas prvej fázy mladostejerského vrásnenia, sa stredné Karpaty 
zdvíhali a more ustúpilo do dunajských kotlín na západnom a východnom Slovensku. 
Koncom miocénu a v panóne prebehla nová fáza vývoja reliéfu. Na Západnom Slovensku, 
pozdĺž nových systémov zlomov, a to nielen smerných, ale aj priečnych, postupovalo more 
do novo utvárajúcich sa panví. Vtedy nadobudla zhruba dnešné obrysy Viedenská kotlina. 
Pozdĺž zlomov sa dvíhal Považský Inovec a Tríbeč.  

V ponte nastalo najvýznamnejšie obdobie zdvihov Karpát a ich formovania sa do tvaru 
klenby. Dvíhanie bolo nerovnomerné, čím sa kotlinový ráz Slovenska silne zvýraznil. Zdvihy 
v Karpatoch vyrovnávalo súčasné klesanie dunajských kotlín. Pontská záplava vznikala ich 
zálivmi hlboko medzi výbežky vrchov. Takže podľa Lukniša (1972) dvíhajúce sa horské 
hradby zahradili v kotlinách medzi nimi jazerá. Aj do výbežkov dunajských kotlín nanášali 
rieky mnoho hrubých splavenín, z ktorých sa tu budovali delty a postupne ich zapĺňali. 
V Podunajskej nížine sa tak usadilo – pri jej silnom klesaní – až 1500 m nové súvrstvie štrkov, 
pieskov a ílov. Od konca pliocénu sa klíma na území dnešného Slovenska ochladzovala. 
Ochladzovanie prerušovali teplejšie periódy. Premeny klímy vyvolali priam revolučné 
zmeny, ktoré menili aj spôsoby modelácie tvarov povrchu Slovenska. V chladných periódach 
štvrtohôr (ľadových dobách - graciáloch), sa rozširoval zo Škandinávie na juh kontinentálny 
ľadovec, podobný dnešnému ľadovcu v Grónsku alebo v Antarktíde.  

Vývoj súčasného územia NSK bol silno ovplyvnený vývojom sústavy Západných 
i Vnútorných Karpát. Kryštalické bridlice, migmatity a žuly vzniknuté v priebehu varískeho 
vrásnenia prispeli k čiastočnému spevneniu Slovenského bloku, ktorý tvorí podklad 
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Západných Karpát a vystupuje na povrch v jadrových pohoriach Vnútorných Karpát. Po 
čiastočnom výzdvihu v oblasti Vnútorných Karpát, vyvolanom varískym vrásnením, došlo k 
rozsiahlemu poklesu tohto územia. Na vnútornom okraji Karpát sa pri tomto vrásnení 
vytvorili hlboké zlomy, čo dalo podklad pre vznik vulkanických pohorí. Koncom miocénu sa 
začal výrazne utvárať i reliéf. Podľa Lukniša (1972) k výraznejšiemu výškovému rozčleneniu 
reliéfu došlo až v pliocéne, keď sa pohoria začali dvíhať pozdĺž zlomov a vznikali 
megaantiklinály. Tieto tektonické pohyby pokračovali i v štvrtohorách a uplatňujú sa 
výrazne aj v súčasnej dobe. Horské oblasti sa dvíhali, nížinné naopak poklesávali. 
Prostredníctvom svahovej modelácie, odlišnej tektoniky, eróznych procesov a intenzívnej 
soliflukcie sa vytvárala sieť úvalín a ploché chrbty pahorkatiny na úpätí pohorí. Napríklad 
v tríbečskej časti sa nenachádza žiaden stály vodný tok, čo je dôsledkom málo rozvinutej 
riečnej sieti územia z dôvodu malej rozlohy horského masívu, priepustného podložia a pod. 
V oblasti nížiny prevládajú občasné vodné toky. Nížinné územie podliehalo intenzívnej 
denudácii a dochádzalo k zarovnávaniu povrchu. Pozdĺž nív riek sú miestami zachované 
terasové stupne, ktoré tvoria prechodné územie od roviny k sprašovým pahorkatinám. 
V dôsledku nerovnomerných poklesov a diferencovaných erózno-akumulačných procesov 
vznikli, okrem akumulovaných rovín i akumulačno-erózne pahorkatiny (Beňko, Vladár a i., 
1980). 
 
Obdobie štvrtohôr 

Súčasná tvárnosť územia Slovenska sa formovala v dlhých geologických obdobiach. Jeho 
reliéf vytvárali endogénne (tektonické pohyby, vulkanická činnosť) a exogénne sily (najmä 
erózia a denudácia), ktorých pomer bol v procese vývoja georeliéfu rozhodujúci. Endogénne 
sily vytvárali na zemskom povrchu nerovnosti, ktoré boli exogénnymi silami 
prostredníctvom rôznych geomorfologických procesov zarovnávané. Takto bol povrch 
morfoštruktúr dotváraný zložitou mozaikou morfoskulptúr. Morfogenetické procesy boli 
veľmi pestré a záviseli okrem spomenutých síl aj od geologického podložia, časového 
faktoru a klímy. Pod vplyvom týchto faktorov vznikali v určitých časových cykloch skupiny 
foriem rôznej genézy a rôzneho veku. Reliéf nášho územia vznikol teda pôsobením viacerých 
činiteľov v dvoch typoch striedajúcich sa cyklov, cyklov tektonicky podmieneného 
rozčleňovania georeliéfu a cyklov zarovnávania georeliéfu v období relatívneho 
tektonického kľudu, je teda polygenetický a polycyklický (Michaeli, 2007).  

 
Geomorfologické členenie 

V zmysle geomorfologického členenia (Mazúr, Lukniš, 1986) možno NSK rozdeliť do 
viacerých geomorfologických jednotiek. Ich začlenenie do komplexnej sústavy vyjadruje tab 
2. a rozloženie v NSK dokumentuje mapa 13. Jedná sa o geomorfologické oblasti Podunajská 
nížina, Fatransko-Tatranská oblasť, Slovenské stredohorie, Matransko-Slanská oblasť a 
Lučenecko-košická zníženina 

Prevažná časť záujmového územia patrí do oblasti Podunajskej nížiny, konkrétne do 
celkov Podunajská rovina a Podunajská pahorkatina s charakterom neogénnych 
sedimentárnych panví. V rámci Podunajskej roviny na sledovanom území vyčleňujeme 
nižšie jednotky – časti: Čiližská mokraď, Okoličianska mokraď, Salibská mokraď, Martovská 
mokraď a Novozámocké pláňavy. Podunajskú pahorkatinu členíme na nižšie jednotky - 
podcelky a to Nitrianska pahorkatina (časti: Zálužianska pahorkatina, Bojnianska 
pahorkatina, Bánovská pahorkatina, Tríbečské predhorie, Nitrianska tabuľa, Nitrianske 
vŕšky), Nitrianska niva (časti: Stredonitrianska niva, Dolnonitrianska niva), Žitavská 
pahorkatina, Žitavská niva, Hronská pahorkatina (časti: Bešianska pahorkatina, Chrbát, 
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Belianske kopce, Búčske terasy, Hurbanovské terasy, Strekovské terasy, Hronská tabuľa), 
Hronská niva (časť Sikenická mokraď), Čenkovská niva, Ipeľská pahorkatina (časti - 
Bajtavská brána, Zalabský chrbát, Santovská pahorkatina, Brhlovské podhorie, Sebechlebská 
pahorkatina, Bátovská pahorkatina, Čajkovská zníženina) a Ipeľská niva. 

Neogéne sedimentárne panvy na území kraja reprezentuje na juhovýchode i plošne 
najmenej zastúpená oblasť v rámci kraja, a to Lučenecko-košická zníženina. Tvorí ju celok 
Juhoslovenská kotlina, podcelok Ipeľská kotlina, konkrétne časť Hontianske terasy. 

Fatransko-Tatranská oblasť je v NSK reprezentovaná jadrovými pohoriami Považský 
Inovec a Tríbeč. Považský Inovec v rámci sledovaného územia možno vyčleniť na nižšie 
geomorfologické jednotky - podcelky Vysoký Inovec, Krahulčie vrchy a Inovecké predhorie. 
Na rozdiel od Považského Inovca, ktorý NSK zasahuje len okrajovo, je pohorie Tríbeč plošne 
viac zastúpené.  Možno ho vyčleniť na podcelky Zobor, Jelenec (časť - Kostolianska kotlina), 
Veľký Tríbeč (časti: Vysoký Tríbeč, Zlatnianske predhorie, Hornianske predhorie) a Rázdiel 
(časti: Skýcovská vrchovina, Veľkopoľská vrchovina). 

Slovenské stredohorie zastupujú geomorfologické oblasti troch neovulkanických pohorí - 
Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy a Krupinská planina. V Pohronskom Inovci 
vyčleňujeme podcelky Veľký Inovec a Lehotská planina. Štiavnické vrchy vstupujú do NSK 
dva krát, pričom najskôr zasahujú do sledovaného územia podcelky Hodrušská hornatina 
(časť Slovenská brána) a  Kozmálovské vŕšky. Smerom na juhovýchod ich pretína 
Podunajská pahorkatina, ktorú strieda smerom na juh opäť podcelok oblasti Štiavnických 
vrchov, konkrétne Sitnianska vrchovina (časť Sitnianske predhorie). Vo východnej časti NSK 
pri Šahách vystupuje v rámci Slovenského stredohoria celok Krupinská planina. Na plošne 
malom území môžeme vyčleniť dva podcelky Bzovícka pahorkatina a Modrokamenské 
úbočie. 

Matransko-slanská oblasť má na území kraja neovulkanický charakter. Je lokalizovaná na 
juhovýchodnom cípe NSK geomorfologickým celkom Burda, v rámci ktorého ešte 
vyčleňujeme časť Vyšehradská brána. 

 
 

4.2.2 Vybrané morfometrické vlastnosti reliéfu 
 

Morfometrické charakteristiky kvantitatívne hodnotia reliéf. Zároveň predstavujú 
dôležité kritérium pri morfogeografickej regionalizácii. Použitím rôznych morfometrických 
metód, ako je napr. metóda vertikálnej a horizontálnej členitosti reliéfu, prípadne metóda 
hodnotenia sklonitosti svahov a pod. získavame praktické informácie, ktoré územie 
charakterizujú zo špeciálnych hľadísk a dávajú možnosť vyvodzovať aj určité teoretické 
závery. Uplatňujú sa najmä pri štúdiu denudácie, erózie pôdy, možnosti nasadenia rôznych 
mechanizmov a pod. (Cimra a i., 2004). Najdôležitejšími parametrami sú sklon reliéfu 
v smere spádových kriviek (sklonitosť), orientácia reliéfu voči svetovým stranám, 
geometrické formy (tvary) reliéfu, neprerušená dĺžka svahov v smere spádových kriviek.  

Na území NSK vyčleňujeme podľa Minára a Tremboša (2002) nasledujúce morfologicko-
morfometrické typy reliéfu: 

Roviny – územia, na ktorých výškový rozdiel nie je väčší ako 30 m a nadmorská výška sa 
pohybuje do 200 m n. m. Na danom území môžeme vyčleniť roviny nerozčlenené 
a horizontálne a vertikálne členené. Rovinatý reliéf prevláda najmä na Podunajskej rovine, 
nižších častiach pahorkatiny ako i v nivách riek a  poskytuje vhodné podmienky pre 
dopravu, poľnohospodárstvo, priemysel, atď. 
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Pahorkatiny – územia s výškovým rozdielom od 31 do 150 m, s nadmorskou výškou od 
200 do 600 m n. m. Pahorkatinný typ reliéfu pozorujeme na prevažnej časti územia, najmä 
na Nitrianskej, Hronskej, Žitavskej a Ipeľskej pahorkatine a kotline, v podobe mierne 
členitého až silne členitého reliéfu. Pahorkatiny vytvárajú vhodné predpoklady pre 
lokalizáciu dopravných trás, poľnohospodárstva a osídlenia. 
Vrchoviny – územia s relatívnym výškovým rozdielom 150 – 300 m, ležiace v nadmorskej 
výške 750 – 900 m n. m. Na území NSK nachádzame nižšie vrchoviny so silne zvlneným 
až mierne rezaným reliéfom, ako i vyššie vrchoviny so stredne rezaným reliéfom a to 
najmä v oblastiach Považského Inovca, Tríbeča, Pohronského Inovca a Štiavnických 
vrchoch. Nižšie vrchoviny sú ešte pomerne dostupné pre dopravu. Oblasti s menším 
sklonom sú využívané na poľnohospodárske účely a osídlenie, územia s väčším sklonom 
sú zalesnené.  
Hornatiny – územia s relatívnym výškovým rozpätím 300 – 600 m a s nadmorskou 
výškou 900 – 1200 m registrujeme vo vrcholových častiach na pomerne malej ploche 
v severozápadnej časti kraja v Považskom Inovci, ako i v severozápadnej časti kraja 
v pohorí Pohronský Inovec. Pre ťažkú dostupnosť je táto časť územia pokrytá lesmi. 
 

Hypsometrické pomery 
Pri hodnotení nadmorskej výšky v NSK je potrebné spomenúť, že študované územie sa 

rozprestiera na styku dvoch odlišných subprovincií – Malej Dunajskej kotliny a Vnútorných 
Západných Karpát. Územie kraja sa rozprestiera v rozpätí od 100,1 m n.m. (Vlčany) do 943 m 
n. m. (Panská Javorina, mapa 14). Rozdiel medzi najvyšším a najnižším bodom územia je 838 
m (Baraníková a i., 2008). Na základe rozdielov v nadmorskej výške sú v kraji podľa Mazúra 
s Mazúrovou (1965) zastúpené výškové stupne nížin (do 200 m n. m.), nízkych vysočín (201 – 
800 m n. m.) a stredovysočín (nad 801 m n. m.). Malá Dunajská kotlina, reprezentovaná 
oblasťou Podunajská nížina má výrazný nížinný charakter, pričom prevládajú nadmorské 
výšky do 200 m n.m.. Tie postupne stúpajú severovýchodným smerom od okresu Komárno 
(okres s najnižšou priemernou nadmorskou výškou) k okresu s najvyššou priemernou 
nadmorskou výškou – okres Zlaté Moravce. V súlade s členením relatívnej výškovej 
členitosti podľa Mazúra a Mazúrovej (1965) môžeme identifikovať v záujmovom území päť 
typov reliéfu: roviny (0-30 m), pahorkatiny (31-100 m), nižšie vrchoviny (101-180 m), vyššie 
vrchoviny (181-310 m) a nižšie hornatiny (311-470 m).  

Topografická poloha typov reliéfu podľa Izakovičovej a Miklósa (1997) vyjadruje 
susedské vzťahy jednotlivých typov vzhľadom na ich členitosť a relatívne prevýšenie na 
smer gravitácie. Aplikovaním piatich základných druhov polôh, konštatujeme prevládajúci 
druh samostatnej polohy pre územie Podunajskej nížiny, ktorá je zo všetkých strán 
obklopená menej členitými jednotkami. Úpätnú polohu, obklopenú členitejšími jednotkami 
pozorujeme predovšetkým na styku pahorkatiny s pohoriami. Smerom k pohoriam so 
stúpajúcou nadmorskou výškou prevládajú vrcholové, chrbtové a hrebeňové polohy.  

 
Sklonitostné pomery 

Sklonitosť svahov je dôležitým parametrom, vďaka ktorému môžeme navrhnúť 
lokalizáciu viacerých aktivít (najmä hospodárskych) na danom území. Dôležitú úlohu 
zohráva aj pri návrhu aktivít pre cestovný ruch (Kasanická, 2007). 

Sklony svahov možno stanoviť v smere spádových kriviek. Účelovo sa spravidla 
rozdeľujú sklony do šiestich kategórií od 0°- 3°; 3,1°- 7°; 7,1°- 12°; 12,1°- 21°; 21,1°- 35°;  35,1°- 
60°; 60,1°- 90°; 90,1° a viac. V zmysle vyčlenených kategórií možno na mape 15 sledovať 
v NSK prevládajúce malé sklony, ktoré dominujú v okresoch Šaľa a Nové Zámky, menej 
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v okresoch Komárno a Levice. Jedná sa predovšetkým o nivy najväčších riek NSK a ich 
prítokov. V oblasti Podunajskej pahorkatiny vystupuje typický pahorkatinný reliéf so 
sklonom do 3° s výnimkou nív riek Nitry a Hrona. V pohorí Burda zaznamenávame 
v najvyšších polohách vrchu Burdov (388 m n. m.) sklon reliéfu do 7°. Podobný sklon 
vykazujú i kontaktné miesta pohorí s pahorkatinou, ktoré najmä v oblasti Tríbeča a 
Pohronského Inovca prudko stúpajú a dosahujú hodnoty sklonu do 21°, miestami i nad 
hranicou 21,1° (južná až juhozápadná strana Tríbeča, okolie vrcholu Veľkého Inovca a i.). 
Celkovo možno konštatovať, že sklonitosť územia narastá severným až severovýchodným 
smerom, t.j. od rozhrania Podunajskej nížiny smerom k pohoriam Karpát. 

 
Orientácia reliéfu voči svetovým stranám (expozícia reliéfu) 

Podobne ako sklonitosť reliéfu i ukazovateľ orientácie reliéfu voči svetovým stranám je 
významným faktorom jednak v poľnohospodárstve, ako i v iných hospodárskych aktivitách 
nevynímajúc cestovný ruch. V rámci poľnohospodárstva, solárnej, veternej energetiky ai. je 
práve tento ukazovateľ braný ako jeden z hlavných činiteľov ovplyvňujúcich množstvo 
slnečného žiarenia, dopadajúceho na dané územie, pričom v našich zemepisných šírkach 
všeobecne platí, že na južne orientované svahy dopadá väčšie množstvo slnečného žiarenia 
ako na severne orientované. Na nivách riek nachádzame i ploché územia bez orientácie – t.z. 
so sklonom 0˚. NSK má na väčšine územia optimálny konštantný uhol sklonu ožiarenej 
roviny orientovanej na juh, ktorý zabezpečuje najväčšie ročné množstvo dopadajúcej slnečnej 
energie spomedzi ostatných krajov Slovenska (mapa 16). 

 
 

4.2.4 Základné typy a tvary reliéfu 
 
Vzhľadom na to, že NSK kraj leží prevažne v časti Podunajskej pahorkatiny a na 

juhozápade v časti Podunajskej roviny, prevažuje výrazný pahorkatinný až rovinný reliéf. 
Pozdĺž nív najväčších tokov prevláda reliéf rovín a nív, so stúpajúcou nadmorskou výškou 
sa reliéf postupne formuje do zvlnených rovín až nížinných pahorkatín. Na styku 
s pohoriami sa reliéf pretvára na vrchovinový. V oblasti Tríbeča, konkrétnejšie v oblasti jeho 
najvyššieho vrchu Veľký Tríbeč môžeme pozorovať hornatinový reliéf vo vrcholovej časti, 
ktorý je obklopený reliéfom nekrasových planín. Podobný typ reliéfu môžeme pozorovať aj 
v oblasti pohoria Považský Inovec. 

V nížinnej oblasti NK sú plošne významne zastúpené nízke, stredné, so stúpajúcou 
nadmorskou výškou i vysoké a nerozlíšené riečne terasy. Vo východnej časti NSK v oblasti 
Novozámockých pláňav a na juhu v okolí Štúrova prevládajú sprašové tabule, v povodí 
veľkých riek ako Váh, Nitra a Hron sú to prevažne poriečne nivy. Pozdĺž celého toku Váhu 
a menšej časti i Dunaja zo západu v rámci kraja sú recentné agradačné valy a ich osi, ktoré po 
sútoku Váhu a Dunaja končia v oblasti Patiniec. Nivy menších napájacích riek prechádzajú 
reliéfom úvalín nížinných pahorkatín. V severnej časti Hronskej pahorkatiny sa nachádzajú 
zosuvy, v severnej oblasti Hronskej nivy v okolí Levíc a Santovky sú významné travertínové 
kopy (Činčura, Kvitkovič, Mazúr, 1980).  

Okrajové časti pohorí lemujú morfologicky výrazné stráne na tektonických poruchách, 
v prípade Pohronského Inovca je okrajové lemovanie zvýraznené monoklinálnym hrebeňom. 
Výrazným znakom v pohorí Tríbeč sú početné monoklinálne chrbty a hlboké V-doliny bez 
nív alebo so slabo vyvinutou nivou, ktoré sú typické i v Pohronskom Inovci.   
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Morfologické typy reliéfu 
NSK možno na základe rozdelenia morfoštruktúr v zmysle Mazúra (1980a) zaradiť 

komplexne do morfoštruktúr Panónskej panvy a Vnútorných Západných Karpát. V rámci 
morfoštruktúry Panónskej panvy rozlišujeme dva subtypy. Pre Podunajskú rovinu a nivy 
väčších riek sú charakteristické mladé poklesávajúce morfoštruktúry s agradáciou. 
Podunajskú pahorkatinu charakterizujú mierne vyzdvihnuté morfoštruktúry v rámci 
panónskej depresie. V pohoriach vystupujú morfoštruktúry Vnútorných Západných Karpát 
dvoma  hlavnými morfoštruktúrnymi typmi. Prvým typom je vrásovo-bloková fatransko-
tatranská morfoštruktúra, v ktorej rozlišujeme v oblasti Považského Inovca a pohoria Tríbeč 
základnú morfoštruktúrnu jednotku pozitívnych morfoštruktúr: hraste a klinové hraste 
jadrových pohorí. Druhým hlavným morfoštruktúrnym typom je vulkanická bloková 
štruktúra Slovenského stredohoria, v rámci ktorej rozlišujeme základnú morfoštruktúrnu 
jednotku pozitívnych morfoštruktúr: hraste a diferencované bloky.  

 
Triedenie morfoštruktúrneho reliéfu  

 
1. trieda: Povrchový systém mobilnej zóny 
   1 Reliéf morfoštruktúry s pozitívnou pohyblivou tendenciou (Vnútorné Západné Karpaty) 

1.1 Tektonický až štrukturno-tektonický reliéf kryhových až vrásovo-kryhových štruktúr 
s dominanciou radiálnych pohybov 

         1.1.1 Reliéf kryhovej vulkanickej štruktúry (neovulkanity) 
1.1.1.1 Reliéf na stratovulkanických štruktúrach so stredným až silným  
            uplatnením litológie 
1.1.1.2 Reliéf na pyroklastoch so slabým až stredným uplatnením litológie 

1.1.2 Reliéf hrastí, klenbohrastí vrásovo-kryhovej štruktúry (jadrové pohoria) 
1.1.2.1 Reliéf na kryštalických štruktúrach so slabým uplatnením litológie  

1.1.2.2 Reliéf príkrovovo-vrásových štruktúr so silným uplatnením litológie  
1.1.2.3 Reliéf príkrovo-vrásových štruktúr so slabým až stredným uplatnením  
             litológie  
1.1.2.4 Reliéf sedimentárnych štruktúr so slabým uplatnením litológie 

      2.1 Reliéf morfoštruktúry s negatívnou pohybovou tendenciou (Malá Dunajská kotlina) 
         2.1.1 Tektonický až štruktúrno-tektonický reliéf  

2.1.1.1 Reliéf horizontálnych až subhorizontálnych sedimentárnych štruktúr 
morfotektonicky slabo diferencovaných (Podunajská pahorkatina) 

   2.1.1.1.1 Reliéf so slabým uplatnením litológie 
2.1.1.2 Reliéf horizontálnych až subhorizontálnych sedimenčných štruktúr 

morfotektonicky nediferencovaný (Podunajská rovina) 
   2.1.1.2.1 Reliéf s nepatrným uplatnením litológie  

 
Triedenie morfoskulptúrneho reliéfu  

Na území NSK rozoznávame na základe exogénnych procesov v zmysle Mazúra (1980b) 
tri typy morfoskulptúrneho reliéfu, a to akumulačný, akumulačno-erózny a erózno-
denudačný reliéf. Akumulačný reliéf dominuje v oblasti Podunajskej roviny a sprievodne 
pozdĺž väčších vodných tokov vo forme fluviálneho reliéfu ako fluviálna rovina, miestami so 
zastúpením eolicko-fluviálneho reliéfu v podobe eolicko-fluviálnej zvlnenej roviny. Na 
juhozápade v časti Okoličnianska mokraď prevažuje proluviálno-mokraďový reliéf v tvare 
proluviálnej mokrade a slatinnej roviny.  
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Akumulačno-erózny reliéf vyskytujúci sa majoritne v oblasti Podunajskej pahorkatiny 
vystupuje prevažne v podobe proluviálno-eolického reliéfu ako proluviálno-eolická 
pahorkatina a v podcelku Čenkovská niva ako proluviálno-eolická zvlnená rovina, 
a fluviálno-eolickým reliéfom, najmä v južnej časti ako fluviálno-eolická zvlnená rovina. Vo 
vyššie položených miestach pahorkatiny prevláda ráz polygénneho reliéfu vo forme 
polygénnej pahorkatiny. Oblasť pohorí má výrazný erózno-denudačný charakter reliéfu, 
v oblasti Krupinskej planiny a Štiavnických vrchov so zastúpením pedimentového fluviálno-
denudačným reliéfom v podobe pedimentovej rezanej pahorkatiny, miestami fluviálne 
rezanej podvrchoviny. Prevažujúcim typom je však fluviálne rezaný rászochový reliéf vo 
forme fluviálno rezanej vrchoviny v nižších častiach a fluviálne rezanej hornatiny vo 
vrcholových častiach pohorí. Pomerne značné zastúpenie, najmä v oblasti monoklinálnych 
chrbtov Tríbeča a na tektonických poruchách Pohronského Inovca, z časti i v Štiavnických 
vrchoch, má planačno-fluviálny rozrezaný reliéf v podobe rozrezanej planiny.  
 
Obr. 5. Štruktúrny reliéf na šikmo uložených horninách – pohorie Tríbeč. Zdroj: Boltižiar, 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6. Panoráma na časť pohoria Tríbeč, ktoré je reprezentované vyzvihnutou kryhou (hrásťový typ 
pohoria). Zdroj: Boltižiar, 2010 
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Tab. 2. Geomorfologické členenie NSK. Zdroj: Mazúr, Lukniš (1978) 
 

 

Sústava  Podsústava Provincia Subprovincia Oblasť  Celok 
Podunajská  

rovina Panónska  
panva 

Západo 
panónska 

panva 

Malá Dunajská  
kotlina 

Podunajská  
nížina Podunajská 

pahorkatina 
Považský  

Inovec Fatransko-tatranská 
oblasť Tríbeč 

Pohronský 
Inovec 

Štiavnické vrchy Slovenské  
stredohorie 

Krupinská  
planina 

Lučenecko-košická 
zníženina 

Juhoslovenská  
kotlina 

Alpsko-
himalájska 

Karpaty Západné 
Karpaty 

Vnútorné Západné 
Karpaty 

Matransko-slanská 
oblasť Burda 

Celok   Podcelok   Časť Celok   Podcelok   Časť 

3.1 Zálužianska 
pahorkatina 0.2 Čiližská 

mokraď 

3.2 Bojnianska 
pahorkatina 0.4 Okoličianska 

mokraď 

3.3 Bánovská 
pahorkatina 0.5 Salibská 

mokraď 

3.5 Tríbečské 
prodhorie 0.6 Martovská 

mokraď 

3.6 Nitrianska 
tabuľa 

 Podunajská 
rovina     

0.7 Novozámocké 
pláňavy 

1 Vysoký Inovec     

3 Nitrianska  
pahorkatina 

3.7 Nitrianske vŕšky 
2 Nízky Inovec   

4.2 Stredonitrianska 
niva 3 Krahulčie vrchy     

4 Nitrianska 
niva 4.3 Dolnonitrianska 

niva 

 
Považský 

Inovec 
  
  

4 Inovecké 
predhorie     

5 Žitavská  
pahorkatina     1 Zobor     

6 Žitavská 
niva     2 Jelenec 2.1 Kostolianska 

kotlina 

7.1 Bešianska 
pahorkatina 3.1 Vysoký Tríbeč 

7.2 Chrbát 3.2 Zlatnianske 
predhorie 

7.3 Belianske 
kopce 

 
  3 

  
  

 
Veľký Tríbeč 
  
  

3.3 Hornianske 
predhorie 

7.4 Búčske terasy 4.1 Skýcovská 
vrchovina 

7.5 Hurbanovské 
terasy 

 
 
 
 
 

Tríbeč 
  
  
  
  
  
  

4 
  

Rázdiel 
  4.4 Veľkopoľská 

vrchovina 

7.6 Strekovské 
terasy 1 Veľký Inovec     

7 Hronská  
pahorkatina 

7.7 Hronská tabuľa 

Pohronský 
Inovec 3 Lehotská 

planina     

8 Hronská 
niva 8.1 Sikenická 

mokraď 1 Sitnianska 
vrchovina 1.2 Sitnianske 

predhorie 

9 Čenkovská 
niva     3 Hodrušská 

hornatina 3.3 Slovenská 
brána 

10.1 Bajtavská brána

Štiavnické 
vrchy 

4 Kozmálovské 
vŕšky     

10.2 Zalabský chrbát 1 Bzovícka 
pahorkatina     

10.3 Santovská 
pahorkatina 

Krupinská 
planina 4 Modrokamenské 

úbočie     

10.4 Brhlovské 
podhorie 

Juhoslovenská 
kotlina 1 Ipeľská kotlina 1.1 Hontianske 

terasy 

Podunajská  
pahorkatina 

10 Ipeľská  
pahorkatina 

10.5 Sebechlebská 
pahorkatina Burda     0.1 Vyšehradská 

brána 
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Mapa 13. Geomorfologické členenie NSK. Zdroj: Mazúr, Lukniš (1978) 
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Mapa 14. Hypsometrické pomery NSK. Zdroj: vygenerované z GIS vrstviev GKÚ. 
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Mapa 15. Sklonitostné pomery NSK. Zdroj: vygenerované z GIS vrstviev GKÚ. 
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Mapa 16. Orientácia reliéfu NSK voči svetovým stranám. Zdroj: vygenerované z GIS vrstviev GKÚ. 
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4.3 KLÍMAGEOGRAFICKÉ POMERY 
 
4.3.1 Vybrané meteorologické prvky a ich charakteristika 

SHMÚ disponuje výsledkami meraní a pozorovaní meteorologických prvkov, pričom 
prvé záznamy sú už od roku 1855. Zdigitalizované záznamy sú však iba do roku 1951. Na 
území kraja môžeme na základe homogenizovaných údajov z klimatologických staníc 
v Hurbanove,  Nitre – Veľké Janíkovce a Mochovce porovnať súčasné údaje a dlhodobé 
priemery a extrémy vybraných klimatických charakteristík z jednotlivých období a rokov. 

 
Teplota vzduchu 

Podľa údajov SHMÚ z obdobia rokov 1951 – 2012 vzhľadom na výsledky merania teploty 
vzduchu na meteorologickej stanici v Hurbanove, zaraďujeme roky 2000, 2007 a 2008 – 2012, 
k trom najteplejším v histórii merania tejto stanice. Za najteplejší sa považuje rok 2007, kedy 
tu boli namerané extrémne 40 stupňové horúčavy v letných mesiacoch a najväčšia priemerná 
mesačná teplota 4,7 °C v januári. Zároveň bol spomínaný mesiac vyhodnotený ako teplotne 
mimoriadne nadnormálny a zapísal sa ako najteplejší január od začiatku meteorologických 
pozorovaní na tejto stanici (od roku 1871). Celkovo však môžeme konštatovať pomerne 
vyvážený chod teplôt v jednotlivých rokoch s tendenciou mierneho zvyšovania teploty. 
Príčinu odlišnosti spomínaných rokov 2000, 2007 a 2008 - 2012, najmä v období prvých 8 
mesiacov roka, ktoré vykazovali hodnoty nad normálom treba hľadať v čoraz nestabilnejšom 
charaktere počasia na Slovensku so skracujúcou sa časovou periodicitou (graf 1).  
 
Graf 1. Absolútna maximálna a minimálna teplota vzduchu nameraná na KS Hurbanovo v jednotlivých 
mesiacoch obdobia rokov 1951 – 2012. Zdroj: SHMÚ KS Hurbanovo, 2013 
  

 
 

Premenlivosť počasia od roku 2008 - 2012 nevytvárala predpoklady pre vytvorenie 
dlhších období s nedostatkom atmosférických zrážok. Naopak, v priebehu roka prevažoval 
dostatok zrážok. Oblačnosť, zrážky a pravidelné striedanie teplejších a chladnejších 
vzduchových hmôt, spôsobili, že v roku 2008 sme nezaznamenali ani raz teplotu vzduchu 35 
°C a vyššiu. Najvyššia teplota vzduchu na Slovensku v roku 2008 dosiahla 34,8 °C v 
Hurbanove 13. júla. Pokles teplôt môžeme pozorovať i v porovnaní s dlhodobým priemerom 
absolútnej maximálnej a minimálnej teploty vzduchu (graf 2).  
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Najvyššia priemerná ročná teplota bola v sledovanom území podľa údajov v tab. 3 z KS 
Nitra – Veľké Janíkovce 11,3 °C, čo v porovnaní s ostatnými rokmi 2002 a 2003, 2008 a 2012 
načrtáva už spomínanú miernu stúpajúcu tendenciu teplôt. V zimnom období teploty 
neklesajú pod priemernú hranicu -5°C. Tieto ukazovatele sú typické pre krajinu mierneho 
klimatického pásma. Najchladnejšími mesiacmi v sledovanom období boli január a február, 
kedy teplota dosiahla priemernú hodnotu 1,7 °C, najteplejším bol júl (22,8 °C)  a jún (21,6 °C).  
Severným smerom priemerná teplota klesá v júli až na 16 °C, v januári na -4 °C a to najmä vo 
vrcholných partiách pohorí. Priemernú mesačnú teplotu nameranú na vybraných 
klimatologických staniciach NSK v období od 1982 – 2012 dokumentuje graf 2. Z grafu 
vyplýva, že za sledované obdobie od 1982 – 2012 najvyššie sledované priemerné mesačné 
teploty vzduchu boli v roku 2000 (10,4 ˚C). Celkovo sa priemerná mesačná teplota 
pohybovala v rozmedzí od 9,2 ˚C do 10,4 ˚C. 

 
Tab. 3.  Priemerné mesačné a ročné teploty vzduchu namerané na KS Nitra – Veľké Janíkovce vo 
vybraných rokoch. Zdroj: SHMÚ KS Nitra – Veľké Janíkovce, 2009 
 

Priemerná mesačná teplota vo vybraných rokoch v °C 
mesiac  2002 2003 2008 2012 
január -0,2 -2,3 1,7 1,3
február 0,0 2,8 2,6 -2,8
marec 7,2 5,4 5,6 7,2
apríl 12,4 14,0 11,3 11,8
máj 16,5 17,8 16,3 17,2
jún 19,0 21,6 20,6 20,6
júl 21,7 20,2 20,6 22,8
august 19,9 22,3 20,1 22,2
september 19,3 15,4 15,0 17,4
október 10,7 13,8 11,1 10,7
november 3,9 8,9 6,9 7,6
december -0,1 2,6 2,9 -1,0
Priemerná ročná teplota (°C) 10,9 11,9 11,2 11,3
 

Za najteplejšiu oblasť NSK a súčasne Slovenska je považovaná juhovýchodná časť 
Podunajskej nížiny, južné a juhozápadné svahy Kováčovských kopcov pri Štúrove. Jej 
priemerná ročná teplota je 10,4 °C (Dubcová, Kramáreková, 1999). Absolútne maximum 
najvyššej nameranej dennej teploty bolo namerané 20.7.2007 v Hurbanove  
(40,3 °C) a najvyššia priemerná ročná teplota bola dosiahnutá opäť v Hurbanove v roku 2000 
(12,1 °C).  
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Graf 2. Priemerná mesačná teplota nameraná na KS Hurbanovo, Veľké Janíkovce a Mochovce 
v rokoch 1982 – 2012. Zdroj: SHMÚ, 2013 
 

 
 
 
 
Atmosférické zrážky  

Záujmové územie je najteplejšou a zároveň patrí aj medzi najsuchšie oblasti Slovenska 
(chránená pred západnými vetrami predhorím Álp a Malými Karpatmi), priemerný ročný 
úhrn zrážok v roku 2012 bol 450,1 mm. Celkovo môžeme podľa grafu 3 konštatovať 
daždivejšie letá ako zimy. Mesiac s najväčším priemerným úhrnom zrážok je máj, na druhej 
strane mesiacom s najnižším úhrnom zrážok je mesiac február. Najvyšší denný úhrn zrážok 
bol nameraný v obci Salka pri rieke Ipeľ v dňoch 12. až 13. júla 1957 medzi 15.45 – 16.50 h, 
kedy spadlo 228,5 mm zrážok. Naopak najnižší ročný úhrn zrážok, najsuchší rok bol 
zaznamenaný v obci  Kravany nad Dunajom v roku 2003, kedy tu spadlo 281 mm zrážok. 
Nestálejšie počasie, viac vlhkosti v atmosfére a aj dostatočne teplé počasie, podporovali 
vytváranie búrok aj v tejto, v lete prevažne suchom poznačenej časti Slovenska. V pohoriach 
prekračuje priemerné množstvo zrážok ročne 800 mm. Najviac zrážok spadlo v roku 1996 
(682,5 mm -  klimatická stanica Veľké Janíkovce). Naopak najmenej zrážok padlo v roku 1982 
(380,0 mm – klimatická stanica Veľké Janíkovce). 
Časť zrážok v zimnom období padne u nás vo forme snehu, z ktorého sa pri teplotách pod 

nulou utvorí pokrývka dlhšieho alebo kratšieho trvania podľa priebehu počasia. Výskyt 
snehu a trvanie snehovej pokrývky na danom území sú z roka na rok veľmi premenlivé v 
závislosti od rázu zimy. Priemerný dátum prvého dňa so snehovou pokrývkou pripadá na 
začiatok decembra. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou v Podunajskej nížine za rok 
je 35,0, pričom najviac dní pripadá na mesiace január a február. So stúpajúcou nadmorskou 
výškou tento ukazovateľ paralelne rastie a pohybuje sa na hranici 70 dní. Údaje 
o premenných maximách snehovej pokrývky sa pohybujú podľa Faška a i. (2002) v intervale 
20 cm (Podunajská nížina), 40 cm (vrcholové partie pohorí). 

 
 
 
 
 

mesačná teplota v °C 

roky 
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Graf 3. Priemerný mesačný a ročný úhrn zrážok nameraný na KS Hurbanovo, Nitra – Veľké Janíkovce 
a Mochovce v rokoch 1982 – 2012. Zdroj: SHMÚ, 2013 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prúdenie vzduchu 

Z hľadiska veterných pomerov sa v našom prípade jedná o jednu z najveternejších oblastí 
Slovenska. Najväčšie rýchlosti vetra a aj najviac veterných dní sa vyskytujú v zimnom 
a jarnom období s najvyššou priemernou dennou variáciou rýchlosti v rozmedzí medzi 12 až 
17 hodinou. V chladnom polroku (od októbra do marca) bola v sledovanom období 2003 - 
2012 priemerná rýchlosť vetra 5,1 m/s, kým v teplom polroku (apríl až september) 2,96 m/s. 
Najveternejším mesiacom je február s priemernou hodnotou 6,1 m/s, naopak najmenej 
veterný je september, iba 1,3 m/s v mesačnom priemere. 
    Graf 4 zobrazuje početnosť smerov vetra zistenú na KS Nitra – Veľké Janíkovce, 
Hurbanovo, Mochovce v r. 1982, z ktorého vyplýva, že prevládal SZ vietor (Veľké Janíkovce, 
Mochovce) a S vietor (Hurbanovo). Graf 5 zobrazuje početnosť smerov vetra zistenú na 
všetkých troch klimatogických staniciach v roku 2012 a z ktorého sledujeme prevládajúci SZ 
vietor. 
 
Graf 4. Početnosť smerov vetra zistená na KS Hurbanovo, Nitra – Veľké Janíkovce a Mochovce v roku 
1982.  Zdroj: SHMÚ, 2013 
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Graf 5. Početnosť smerov vetra zistená na KS Hurbanovo, Nitra – Veľké Janíkovce a Mochovce v roku 
1982.  Zdroj: SHMÚ, 2013 
 

 
 
 
Je však potrebné poukázať na rok 2007, kedy sa po veľmi teplom júne pri prechode plytkej 

brázdy nízkeho tlaku vzduchu vyskytli silné búrky so silným vetrom, ktorý miestami 
nárazom dosahoval hodnotu až 130 km/h. Prevládajúcim smerom vetra, ako pozorujeme 
i v tabuľke 4 na základe údajov zo KS Nitra – Veľké Janíkovce je severozápadný smer (SZ), 
ktorého početnosť výskytu má od roku 2001 (40,1 % zo všetkých meraných termínov) 
postupne klesajúcu tendenciu. Relatívna početnosť výskytu bezvetria v roku 2001 (rýchlosť 
vetra pod 0,5 m/s) bola 73, v roku 2008 bola 42 a v roku 2012 to bolo 67. 

Priemerné hodnoty tlaku vzduchu namerané na leteckej meteorologickej stanici v Nitre – 
Janíkovce v roku 2008, neprekračovali 1001 hPa, najnižšou hraničnou hodnotou je 997,99 
hPa. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi konštatujeme postupne klesajúci trend hodnôt 
tlaku vzduchu. 
 

Tab. 4. Početnosť smerov a priemerná rýchlosť vetra nameraná na KS Nitra – Veľké Janíkovce vo 
vybraných rokoch 2001, 2008 a 2012. Zdroj: SHMÚ KS Nitra – Veľké Janíkovce, 2013 
 

2001 2008 2012 
smer početnosť priem. rýchlosť početnosť priem. rýchlosť početnosť  priem. rýchlosť

S 17 2,1 21 2,7 66  4,0
SV 33 2,9 27 2,2 41  2,7

V 95 5,6 125 5,5 140  5,3
JV 115 3,6 113 3,6 147  3,4

J 23 4,2 36 2,8 53  3,0
JZ 25 2,2 31 2,7 48  2,6
Z 45 3,9 29 3,8 84  3,5

SZ 289 5,4 267 5,6 353  5,0
Bezvetrie 73 0 42 0 67  0

 
 
 
 
 

početnosť 
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4.3.2 Klimatické oblasti  
 
Poloha a v podstate nížinný charakter NSK sa podieľajú na tom, že patrí medzi 

najteplejšie a zároveň najsuchšie oblasti Slovenska. V kraji sa nachádza najteplejšie miesto 
Slovenska – okolie Štúrova, ktorého priemerná ročná teplota je 10,4 °C. Zároveň tu bola 
nameraná i najvyššia priemerná ročná teplota 11,7 °C (1951), prekonaný rekord bol v roku 
2007, keď bola priemerná ročná teplota 11,9°C, tak isto bola nameraná i najvyššia priemerná 
mesačná teplota 23,5°C (júl 1950). Najteplejším miestom (podľa nameranej okamžitej teploty) 
je Komárno, kde 5. júla 1950 dosiahla teplota 39,8 °C. Aj tento teplotný rekord bol prekonaný 
v roku 2007, kedy v júli teplota dosiahla 40,3 °C. Podunajská nížina dostáva najviac hodín 
slnečného svitu (Hurbanovo, v roku 2012 malo 2308,1 hodín), ale najmenej zrážok (Iža 
v priemere od 400-500 mm). Prevláda SZ prúdenie vzduchu. 

Podunajská nížina patrí do teplej klimatickej oblasti. Od Dunaja smerom na S a SV až po 
južne orientované stráne priľahlých pohorí sa postupne striedajú jej jednotlivé klimatické 
okrsky od A1 (teplý, suchý, s miernou zimou, s dlhším slnečným svitom – napr. v okresoch 
Komárno, Šaľa, Nové Zámky a pozdĺž Nitry až do okresov Nitra a Topoľčany, pozdĺž Hrona 
a Ipľa do okresu Levice) až po A4 (teplý, mierne vlhký, s miernou zimou). Priemerná 
januárová teplota na rovine je -1 až -2 °C, priemerná júlová teplota je viac ako 20 °C, 
priemerný ročný úhrn zrážok je 550-600 mm. V prípade pahorkatinovej časti územia je 
priemerná januárová teplota -1 až -4 °C, priemerná júlová teplota je 18-20 °C, priemerný 
ročný úhrn zrážok je 600-700 mm (Dubcová, Kramáreková, 1999). 

NSK spadá prevažne do teplej klimatickej oblasti, pre ktorú je príznačný vysoký stupeň 
hospodárskeho využitia, predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva, nemenej atraktívna je 
v hodnej kompozícii s reliéfom a hydrologickými podmienkami i pre cestovný ruch. 
Základom delimitácie záujmového územia podľa Lapina a i. (2002) je kombinácia teplotných 
kritérií, zrážkových úhrnov, indexu zavlaženia a fenologických ukazovateľov. Vlahová 
charakteristika bola hodnotená tzv. Končekovým indexom zavlaženia Iz. Podľa hodnôt Iz 
označil Lapin podoblasti, ktoré sú priblížené v tabuľke 5 a mape 17.   

 
Tab. 5. Klimatické oblasti NSK podľa Lapina a i. (2002) 
 
Teplá oblasť: priemerne 50 a viac letných dní za rok (s denným maximom teploty vzduchu ≥ 
25°C) 
okrsok charakteristika okrsku klimatické znaky 
T1 teplý, veľmi suchý, s miernou zimou  jan > -3˚C, Iz < -40 
T2 teplý, suchý, s miernou zimou jan > -3˚C, Iz -20 až -40 
T4 teplý, mierne suchý, s miernou zimou  jan > -3˚C, Iz 0 až -20 
T6 teplý, mierne vlhký, s miernou zimou  jan > -3˚C, Iz 0 až 60 
Mierne teplá oblasť: priemerne menej ako 50letných dní za rok (s denným maximom teploty 
vzduchu ≥ 25˚C) júlový priemer teploty vzduchu ≥ 16˚C 
okrsok charakteristika okrsku klimatické znaky 

M1 mierne teplý, mierne vlhký, s miernou zimou, 
pahorkatinový 

jan > -3˚C, júl ≥ 16˚C, LD <50,  
Iz = 0 až 60, do 500m n.m. 

M3 mierne teplý, mierne vlhký, pahorkatinový  
až vrchovinový 

júl ≥ 16˚C, LD < 50,  
Iz = 0 až 60, okolo 500m n.m. 

Chladná oblasť: júlový priemer teploty vzduchu < 16˚C 
okrsok charakteristika okrsku klimatické znaky 
C1 Mierne chladný, veľmi vlhký júl ≥ 12˚C až < 16˚C 
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Celé územie NSK je podľa tejto klasifikácie rozdelené na tri oblasti: teplú, mierne teplú 
a chladnú (mapa 17). Na základe Lapinovho členenia klimatických oblastí pozorujeme opäť 
väčšinové zastúpenie teplej oblasti, ktorá zaberá nížinné časti študovaného územia, odkiaľ 
vybieha pozdĺž riek do dolín a nižšie položených kotlín. Diverzitu klimatických znakov, ako 
sprievodný znak stúpajúcej nadmorskej výšky pozorujeme v severnej a severovýchodnej 
časti kraja, kde z teplej oblasti prechádza územie postupne do oblasti mierne teplej, 
s okrskami mierne teplým, mierne vlhkým, s miernou zimou, pahorkatinovým a okrskom 
mierne teplým, mierne vlhkým, pahorkatinovým až vrchovinovým až do oblasti chladnej 
s okrskom mierne chladným vo vrcholovej časti Tríbeča.  
 
Mapa 17. Klimatické oblasti NSK. Zdroj: Lapin a i. (2002) 
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4.4 HYDROGEOGRAFICKÉ  POMERY 
 
4.4.1 Povrchové vody  

 
Územie NSK patrí do povodia európskeho veľtoku Dunaj, do ktorého sa pri Komárne 

vlieva Váh s Nitrou, SV od Štúrova Hron so Sikenicou a vo V časti kraja Ipeľ so Štiavnicou 
a Krupinicou. Dunaj a Ipeľ zároveň vytvárajú prírodné štátne hranice s Maďarskom. Osou 
kraja je však rieka Nitra s prítokom Žitava tečúca SJ smerom. 

NSK spadá do úmoria Atlantického oceána, úmoria Čierneho mora a to prostredníctvom 
povodí piatich hlavných tokov Dunaj, Váh, Nitra, Hron a Ipeľ (mapa 18). NSK odvolávajúc 
sa na Šimu a Zaťka (2002) radíme do vrchovinovo-nížinnej oblasti s prevažujúcim dažďovo-
snehovým typom režimu odtoku riek. Základnými hydrologickými charakteristickými 
znakmi sú najvyššia bilancia, ktorá je od decembra po február, najvyššia vodnosť od marca 
po apríl, maximum priemerného mesačného prietoku je v marci, minimum dosahuje 
v septembri. Pre spomínanú oblasť je charakteristické výrazné podružné zvýšenie vodnosti 
koncom jesene a začiatkom zimy. Dažďovo-snehový typ režimu odtoku je príznačný pre 
rieky Nitra, Žitava a Ipeľ. Rieky Váh a Hron majú snehovo-dažďový typ režimu odtoku 
s najvyššou akumuláciou od decembra po marec a najvyššou vodnosťou od marca po máj. 
Najvyšší priemerný mesačný prietok dosahujú v apríli, najnižší v obdobiach od septembra 
po október a od januára po február. Podružné zvýšenie vodnosti u spomínaných riek je 
koncom jesene a začiatkom zimy mierne výrazné. Rieka Dunaj reprezentuje prechodne 
snehový typ režimu odtoku s najväčšou akumuláciou od októbra po marec a najvyššou 
vodnosťou od apríla po júl. Najvyšší priemerný mesačný prietok dosahuje od mája do júna, 
najnižší v období od januára po február. Pre tento typ je príznačné nevýrazné podružné 
zvýšenie vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy.  
 
Vodné toky 

Jednotlivé hydrologické údaje boli spracované na základe údajov SHMÚ a práce Hrdinu 
a i. (2007). Doplňujúce informácie boli použité zo zdrojov uvedených v texte. 

Dunaj je druhá najväčšia európska rieka, pramení v Čiernom lese (Schwarzwald) 
v Nemecku a preteká 10 európskymi štátmi. Celková dĺžka toku od prameňa po ústie 
Čierneho mora v Rumunsku je 2857 km (na území Slovenska 172 km), plocha povodia je 
817 000 km2. Dunaj predstavuje najdôležitejšiu rieku predmetného územia, je to hraničná 
rieka s Maďarskom, ostatné spomínané rieky okrem Nitry sú jej ľavostrannými prítokmi. 
Preteká územím kraja v dĺžke 92,7 km. Ako jediná slovenská rieka je využívaná z hľadiska 
mwdzinárodnej obchodnej lodnej dopravy, kde po dobudovaní plavebnej magistrály Rýn-
Mohan-Dunaj nadobúda čoraz väčšie uplatnenie (Hrdina a i., 2007). Po vybudovaní kanálu 
spája táto rieka Slovensko so Severným (Rotterdam) a Čiernym morom (Salina) vodnou 
cestou dlhou 3500 km, ktorá bližšie spája 13 európskych štátov. Má prechodne snehový 
režim odtoku s maximom prietoku v júni, v júli (2500 – 2900 m3/s) s minimom v decembri až 
v januári (1400 m3/s).  V celej dĺžke toku sú vybudované ochranné opatrenia, ktoré 
zabezpečujú prevedenie prietoku storočnej vody Q100. Na základe údajov z roku 2007 
z vodomernej stanici Štúrovo môžeme konštatovať, že priemerný ročný prietok bol 1941,433 
m3/s, maximálny kulminačný prietok 6715 m3/s a minimálny priemerný denný prietok 
dosiahol hodnotu 997,5 m3/s. Maximálny priemerný mesačný prietok je v mesiacoch 
september (3327 m3/s), marec a december (nad 2400 m3/s), najnižší v mesiacoch august (1604 
m3/s), apríl a október (menej ako 1800 m3/s). Na základe toho možno hovoriť o snehovom 
type režimu odtoku.  
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Mapa 18. Povodia a vodomerné stanice NSK. Zdroj: Lapin a i. (2002) 
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Váh je najdlhšou slovenskou riekou, ľavý prítok Dunaja. Vzniká sútokom Bieleho a 
Čierneho Váhu pri Kráľovej Lehote a ústi do Malého Dunaja pri Kolárove. Celková dĺžka z 
Kráľovej Lehoty po ústie Malého Dunaja je 351 km ďalej tečie ako Vážsky Dunaj ďalších 24,9 
km po ústie do Dunaja v Komárne, celkove asi 378 km. Nadmorská výška pri Kráľovej 
Lehote je 665 m, pri Komárne 106,5 m. Váh preteká územím kraja od Komárna po obec 
Kráľová nad Váhom v dĺžke 62,95 km. Koryto rieky je ohradzované na prietok Q100 vo 
vyústenej trati aj s ohľadom na vplyv vzdutia Dunaja (Hrdina a i., 2007). Na vodomernej 
stanici Šaľa bol priemerný ročný prietok Váhu 140,078 m3/s, maximálny kulminačný prietok 
dosahoval hodnotu 1121 m3/s, minimálny priemerný denný prietok bol 33,51 m3/s. Snehovo-
dažďový typ režimu odtoku rieky potvrdzujú i údaje priemerných mesačných prietokov. 
Najvyšší prietok Váh dosiahol v marci (286,6 m3/s), najnižší v mesiacoch júl (76,77 m3/s ) 
a august (74,65 m3/s). Priemerný špecifický odtok predstavoval 0,0124 m3.s-1/km2 a priemerný 
ročný odtok 4540 mil. m3. V rokoch 1980 – 1985 bola na riečnom km 64,05 na Váhu 
vybudovaná vodná nádrž Kráľová, pri rovnomennej obci a  VD Selice v riečnom km 44,9. 
Najvýznamnejším pravostranným prítokom je Malý Dunaj, ktorý preteká krajom v dĺžke 
13,5 km, ľavostranným rieka Nitra, ktorá je spojená s Váhom riečnym kanálom. Váh je tak 
isto splavná rieka ako Dunaj, splavný je od Serede cez Šaľu po Komárno pre osobnú 
i nákladnú dopravu. V roku 1998 bolo do prevádzky uvedené vodné dielo Selice medzi 
Šaľou a Komárnom.Rieka má snehovo-dažďový režim odtoku. Maximálnu vodnosť má 
v dolnej toku v apríli, minimálnu v októbri.  

Prameniaca oblasť rieky Nitra je na juhovýchodných svahoch Lúčanskej Malej Fatry 
v nadmorskej výške 770 metrov. Celková dĺžka toku je 197 km a plocha povodia je 4501 km2, 
ktoré prináleží k povodiu rieky Váh. Riečna sústava Nitry je charakterizovaná pretiahnutým 
tvarom s dlhou hlavnou tepnou a viacerými prevažne pravostrannými prítokmi. Pramení na 
južných svahoch Malej Fatry a až po vyústenie z hôr tečie prevažne juhozápadným smerom. 
Preteká krajom cez územie obce Rajčany, okres Topoľčany až do zaústenia do Váhu pri 
Komoči (preložka rieky Nitry od Nových Zámkov) v dĺžke 98,5 km. Kostru riečnej siete tvorí 
rieka Nitra a jej hlavné prítoky: Bebrava, Radošinka, Žitava, Dlhý kanál. Rieka Nitra je v 
celom úseku upravená na prietok (Q) 100 ročnej vody. Nitra na vodomernej stanici Nové 
Zámky podľa údajov zo SHMÚ (2009) dosahovala v roku 2007 priemerný ročný prietok 
15,447 m3/s, maximálny kulminačný prietok predstavoval 77,98 m3/s a minimálny priemerný 
denný prietok bol 6,036 m3/s. Najvyšší priemerný mesačný prietok bol v marci (36,37 m3/s), 
najnižší v auguste (8,198 m3/s) a v októbri (8,582 m3/s). Priemerný špecifický odtok 
predstavoval 0,0047 m3.s-1/km2 a priemerný ročný odtok 761 mil.m3. Ročný odtok bol 710,3 
mil.m3. Najvýznamnejším pravostranným prítokom je rieka Radošinka s dĺžkou 31,4 km. Do 
Nitry ústi pri obci Zbehy. Preložkou rieky Nitry od Nových Zámkov do Váhu, vzniklo 
v súčasnosti odstavené koryto Stará Nitra v dĺžke 21,5 km. Koryto Starej Nitry slúži na 
odvodnenie pravej strany, z ktorej sú odvádzané vnútorné vody Martovským a Landorským 
kanálom (Hrdina a i., 2007). Najvýznamnejším ľavostranným prítokom Nitry je Žitava 
v celkovej dĺžke 99,3 km, spojená preložkou pri Dolnom Ohaji v dĺžke 2,1 km. Pôvodné 
koryto Žitavy pod preložkou v dĺžke 32,6 km nesie názov Stará Žitava. Rieka Nitra je 
spojená s Váhom tzv. Dlhým kanálom v dĺžke 50,8 km od ústia do Nitry od Nových Zámkov 
až po jeho začiatok v Komoči. Nitra má dažďovo-snehový režim odtoku s maximálnym 
mesačným prietokom v marci a minimálnym v septembri. Spolu s prítokmi je zregulovaná 
a ohradzovaná. Na dolnom toku v Šuranoch je suchý polder s objemom 12 mil. km3  pre 
povodňové prietoky (obr. 7). 

Hron je 298 km dlhý ľavostranný prítok Dunaja, ústiaci nad Štúrovom vo výške 112 m 
n.m. Pramení pod Kráľovou hoľou nad Telgártom vo výške okolo 980 m n.m. Povodie 
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pretiahnutého perovitého tvaru, ktoré svedčí o jeho nevyvinutosti, tvoria jadrové pohoria, 
neovulkanity a Podunajská nížina. Hrebene pohorí sú súčasne aj rozvodím toku, ktoré tečie 
od prameňa západným smerom, ďalej prevažne južným smerom, kde vytvára povodie o 
ploche 5454 km2. Územím kraja preteká v dĺžke 84,1 km od obce Kozárovce až po zaústenia 
do Dunaja v Štúrove. Priemerný ročný prietok na rieke Hron bol v roku 2007 na vodomernej 
stanici Kamenín 34,256 m3/s, maximálny kulminačný prietok 176,1 m3/s a minimálny 
priemerný denný prietok dosiahol hodnotu 8,295 m3/s. Maximálny priemerný mesačný 
prietok je v mesiaci marec (104,7 m3/s), najnižší v mesiacoch júl (15,45 m3/s) a august (15,46 
m3/s). Priemerný špecifický odtok bol 0,0098 m3.s-1/km2 a priemerný ročný odtok 1693,5 
mil.m3. Na základe toho možno hovoriť o snehovo-dažďovom type režimu odtoku. 
Najvýznamnejší pravostranný prítok Hrona na území kraja je rieka Paríž, resp. Parížsky 
kanál, ktorý preteká chráneným územím Alúvium Paríža a popri obci Nová Vieska vstupuje 
do NPR Parížske močiare, významného biotopu vtáctva medzinárodného významu. 
Z ľavostranných prítokov spomenieme rieky Jabloňovka, Sikenica a Perec. Vo Veľkých 
Kozmálovciach je koryto rieky Hron prehradené hrádzou, ktorá odráža vodu do 
závlahového kanála Perec. Do Podunajskej nížiny priteká Slovenskou bránou. 

Ipeľ pramení vo Veporských vrchoch (Sihlianska planina) a prekonáva až po ústie do 
Dunaja pri Chľabe 232,5 km, z čoho približne 140 km tvorí štátnu hranicu s Maďarskom. 
Plocha povodia je 5151 km2. Svoj dolný tok má tak isto ako predchádzajúce toky 
z protipovodňového hľadiska upravený a ohradzovaný. Na hornom úseku má rieka horský 
charakter, kde tečie severojužným smerom, stredný a dolný tok má nížinný charakter, 
z počiatku s prevládajúcim východozápadným na dolnom úseku severojužným smerom. Od 
zaústenia do Dunaja až po obec Tešmák preteká územím kraja v dĺžke 62,9 km. Na 
vodomernej stanici Salka bol priemerný ročný prietok Ipľu 5,625 m3/s, maximálny 
kulminačný prietok dosahoval hodnotu 38,5 m3/s a minimálny priemerný denný prietok bol 
1,373 m3/s. Dažďovo-snehový typ režimu odtoku rieky potvrdzujú i údaje priemerných 
mesačných prietokov, kde najvyšší prietok Ipeľ dosiahol v marci (18,48 m3/s), najnižší 
v mesiacoch júl (1,821 m3/s ) a august (2,223 m3/s). Priemerný špecifický odtok vykazoval 
hodnotu 0,0049 m3.s-1.km2 a priemerný ročný odtok 567,6 mil.m3. K významnejším 
pravostranným prítokom Ipľa patria Olvár, Krupinica, Štiavnica a Jelšovka. 
 
Vodné plochy 

Na hranici kraja v okresoch Šaľa – Galanta je vybudovaná na Váhu priehrada Vodného 
diela Kráľová s celkovým objemom 65,47 mil.m3. Prietoky Váhu priehradou sú využívané 
energeticky, za účelom veľkoplošných závlah, pri zmiernení účinkov povodní 
prevádzkovým priestorom nádrže a na prepravu na vodnej ceste r. E-21-350.  
Ďalšia veľká vodná nádrž je Selice s objemom 6,5 mil. m3, vybudovaná ako nízky riečny 

stupeň, umiestnený v koryte Váhu v r. km 44,9 od zaústenia Váhu do Dunaja v Komárne. Jej 
výstavba bola podmienená účelom vytvorenia podmienok splavnenia dolného Váhu medzi 
VD Kráľová a Komárnom, zabezpečenia odberu vody pre Duslo, a.s., Šaľa a celkové 
zlepšenie hydraulických podmienok Váhu. Z väčších vodných nádrží sa na území kraja 
nachádza ešte VN Slepčany na Čerešňovom potoku v okrese Zlaté Moravce, VN Bátovce na 
toku Jablonianka v r. km 1,11 a VN Veľké Kozmálovce na Hrone v r. km 73,5.  

Na území kraja je možné lokalizovať viaceré menšie vodné nádrže, ktoré sú riešené 
väčšinou na menších vodných tokoch v miestach, kde je potrebné zabezpečiť vodu pre rôzne 
účely, ako sú závlahy, chov rýb, prípadne chov kačíc, za účelom rekreácie a pod. Z menších 
vodných nádrží spomenieme Vráble, Báb, Jelenec, Alekšince, Golianovo, Hruboňovo, 
Duchonka, Nemčiňany, Jarok, Tesáre, Nemečky, Lukáčovce, Levické rybníky a i (obr. 8).  
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Obr. 7. Rieka Nitra, Zdroj: Šolcová, 2012 Obr. 8. Vodná nádrž Duchonka, Zdroj: Šolcová, 

2010 

  
 
 

4.4.2 Podpovrchové vody 
 
Podzemné vody 

NSK má bohaté zásoby podzemných vôd. Ich najvýznamnejšia oblasť výskytu je 
podunajská nížina (Žitný ostrov), v niektorých častiach i artézskymi vodami (podzemné 
vody s napätou hladinou). Viažu sa na komplex neogénnych sedimentov. Z hľadiska 
akumulácie majú však význam i fluviálne sedimenty riečnych nív jednotlivých riek (napr. 
Dunaj medzi Komárnom a Štúrovom 5-12 m, Váh na dolnom toku 8-30 m, Nitra pri Nových 
Zámkoch 30 m, Žitava 5-7 m, Hron na dolnom toku 7-20 m) ako aj ich riečne terasy 
(Dubcová, Kramáreková, 1999).  

Výskyt podzemných vôd je ovplyvnený predovšetkým vhodným geologickým podložím. 
Podľa Malíka a Švastu (2002) vyčleňujeme na území kraja hydrologické regióny s viacerými 
typmi priepustnosti – medzizrnová, krasová a puklinovo-krasová a puklinová priepustnosť. 
Na sledovanom území pozorujeme najväčšie zásoby podzemných vôd v oblastiach 
medzizrnovej priepustnosti Podunajskej nížiny vyskytujúcich sa najmä v kvartérnych 
riečnych náplavoch, na nivách vodných tokov, v niektorých štrkmi a pieskami budovaných 
terasách a náplavových kužeľoch. Podzemná voda viažuca sa na krasovú a krasovo-
puklinovú priepustnosť je typická pre jadrové pohoria, v neovulkanických horninách sa 
podzemné vody vyskytujú v puklinách a póroch a majú všeobecne malú výdatnosť. 

Z hľadiska hydrogeologickej produktivity môžeme na území kraja vyčleniť štyri základné 
kategórie (tab. 6). Ako najperspektívnejší región v rámci produktivity sa javí región kvartéru 
Nitry od mesta Nitra po Nové Zámky, najmenej región kryštalinika a mezozoika južnej 
a strednej časti Tríbeča, ktorý má nízku produktivitu. Dôvodom je, že podzemné vody 
kryštalinika a mezozoika sú viazané na horniny, ktoré majú puklinovú priepustnosť a sú 
rozvoľnené v pripovrchovej zóne. Výdatnosť je veľmi nízka a napájanie závisí výlučne od 
zrážok. Vzhľadom na pomerne veľké plošné rozšírenie granitoidov je ich zvodnenie malé. 
V oblasti gutensteinských a ramsaurských dolomitov môžeme však lokalizovať 
krasovatejúce a veľmi dobre zvodnené územia, vytvárajúce mohutný komplex s krasovo-
puklinovou priepustnosťou. Odvodňovanie tohto komplexu je vo forme prameňov 
(Kolíňany, Dolné Štitáre, Bádice s výdatnosťou 2-10 l/s a Pohranice s výdatnosťou 10-50 l/s) 
a skrytých prestupov do kvartéru. V oblasti sekvencie Veľkého poľa na vápencoch 
a dolomitoch pozorujeme pramene Müller a pramene pod Martinkovým štálom 
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s výdatnosťou 10-50 l/s (Ivanička, 1998). V časti Povžského Inovca zasahujúcej do 
záujmového územia krištalinikom, na severe tvoria prevažne svory, ruly, ktoré sú 
hydrologicky málo priaznivé, a diority a granodiority vytvárajúce pukliny do hĺbky  
10-20 m. Výdatnosť prameňov nedosahuje 1 l/s-1.  

Neovulkanity na rozdiel od jadrových pohorí sú budované andezitmi, pyroklastikami, 
tufmi a brekciami, ktoré vplyvom klimatických činiteľov boli vo vrchnej časti intenzívne 
rozpukané. Zdroje podzemných vôd v neovulkanitoch sú geneticky viazané na zónu 
zvýšenej puklinovosti, na porózne vulkanické sedimenty, ako aj na významné tektonické 
zóny. Najčastejší výskyt je vo forme puklinovo-vrstvových prameňov. Jedná sa najmä 
o lokality Devičany, Rybník, Gondovo, Čajkov, Pukanec – Majere, Žemberovce, Hontianske 
Trsťany, Jabloňovce, Zbrojníky, Dolná Seč, Želiezovce, Tekovské Lužany, Hronské Kosihy, 
Mýtne Ludany, Šarovce, Veľké Kozmálovce (Nagy, 1998). 

Prevažná časť podzemných vôd je na území kraja sústredená najmä v sedimentoch dáku a 
pontu, kde toto neogénne súvrstvie je prekryté sprašami. Striedanie ílovitých a piesčito-
štrkovitých polôh vytvára predpoklady na vznik horizontov artézskych vôd. V juhozápadnej 
časti územia je v pontských súvrstviach lokalizovaný tzv. dolnovážsky artézsky rajón delený 
na štyri artézske horizonty (s hĺbkou 50-70 m, 130-150 m, 120-250 m, 300-350 m), ktoré sa 
smerom na juh vykliňujú (Pristaš, 2000). Jedná sa o lokality Tvrdošovce, Šaľa. Najvyššiu 
výdatnosť dosiahli podzemné vody v oblasti Chrabrany, Lipová, Preseľany, Branč, 
Komjatice, Čierne Kľačany, Volkovce, Nemčiňany, Veľké Vozokany, Malé Vozokany, 
Nevidzany, Tajná, Tekovské Nemce a i. 
 
 
Tab. 6. Hydrogeologická produktivita jednotlivých hydrogeologických regiónov NSK. Zdroj: Malík, 
Švasta (2002) 
 

Kategória 
Hydrogeologická  

produktivita  
(m2/s) 

Hydrogeologický región 

nízka < 1.10-4 kryštalinikum a mezozoikum južnej a strednej časti Tribeča 
neogén Nitrianskej pahorkatiny 
kvartér dunajských terás na úpätí Hronskej pahorkatiny 
neogén Hronskej pahorkatiny 
kvartér hronských terás v Podunajskej nížine 
neovulkanity pohorí Vtáčnik a Pohronský Inovec 
neovulkanity severných svahov Štiavnických vrchov a Javoria 
neovulkanity južných svahov Štiavnických vrchov a Javoria 
neovulkanity Krupinskej planiny, Ostrôžok a Pôtorskej pahorkatiny 

mierna 1.10-4 - 1.10-3 

neovulkanity Burdy 
kvartér Váhu v Podunajskej nížine severne od čiary Šaľa – Galanta 
kvartér juhozápadnej časti Podunajskej roviny 
kvartér medziriečia Podunajskej roviny 
neogén Žitavskej pahorkatiny 
kvartér Dunaja v úseku Komárno – Chľaba 
kvartér nivy Hrona v Podunajskej nížine 
neogén strednej a južnej časti Ipeľskej pahorkatiny 
neogén Bátovskej pahorkatiny a Čajkovskej zníženiny 

vysoká 1.10-3 - 1.10-2 

kvartér Ipľa 
veľmi 

vysoká > 1.10-2 kvartér Nitry od mesta Nitra po Nové Zámky 
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4.4.3 Minerálne a geotermálne vody 
Výskyt minerálnych vôd sa viaže na vhodné geologické podložie, najčastejšie v podobe 

travertínových kôp. Pre NSK sú podľa Hrdinu a i. (2007) charakteristické z hľadiska 
mineralizácie štyri oblasti v Levickom okrese, a to oblasť Kalinčiakova, Malé Krškany, 
Pukanec a Žemliare. Nachádzajú sa tu podľa Cabalu (2004) i zdroje stolových minerálnych 
vôd Santovka (voda santovského typu , mineralizácia 3,7 g.l-1, teplota 14 °C) a Slatina (voda 
slatinského typu, mineralizácia 2,9-7 g.l-1, teplota 14-20 °C). Celá táto oblasť je označovaná 
ako levická žriedlová línia. V lokalite Kalinčiakovo sa nachádza 5 zdrojov minerálnej vody. 
Pramene Margita a Ilona sú prirodzené s výdatnosťou 4,2-7,6 l.s-1. Všetky zdroje v lokalite 
majú zhodný chemizmus, zvýšenú teplotu vody 24-26 °C a celkovú mineralizáciu 1004-1035 
mg.l-1. Zdrojom minerálnej vody v lokalite Malé Krškany je vrt hlboký 120 m. Výdatnosť je 
0,46 l.s-1, teplota 26 °C a celková mineralizácia 998 mg.l-1. Zdrojom vody v lokalite Pukanec je 
kopaná studňa hĺbky 30 m. Teplota vody je 10 °C, celková mineralizácia 775 mg.l-1. Zdrojom 
vody v lokalite Žemliare je kopaná studňa hĺbky 9,5 m. Teplota vody je 15 °C, celková 
mineralizácia 1979 mg.l-1. Ďalej sú registrované v lokalitách Hokovce a Horné Turovce.  

K významným zdrojom geotermálnych vôd, ako uvádza Hrdina a i. (2007) patria zdroje v 
lokalitách Podhájska, Štúrovo, Šaľa, Diakovce, Vlčany, Poľný Kesov, Patince, Marcelová a i. 
uvedené v tab. 7. V rámci hydrogeotermálnej oblasti levickej kryhy a levickej tektonickej línie 
na styku Západných Karpát a Západopanónskej panvy patrí medzi najvýznamnejšie lokality 
Podhájska. Geotermálne vrty sú tu hlboké 1317-1954 m a dosahujú výdatnosť 0,33-53,0 l/s. 
Maximálne teploty sú až 80 °C a tepelný výkon je 14,42-19,2 MWt. Z chemického hľadiska 
ide o vody nátriovo-chloridového typu s mineralizáciou 5,5-19,6 g/l. Geneticky predstavujú 
marinogénne vody s rôznym stupňom degradácie morskej salinity (Dubcová, Kramáreková, 
Oremusová, 2007b). 

Najvyššiu výdatnosť vykazuje lokalita Štúrovo, ktorá je v súčasnosti intenzívne 
využívaná. Teplice tu majú pôvod v druhohorných vápencoch a dolomitoch, ktoré tvoria 
podložie neogénnym uloženinám nížiny. Prvý termálny vrt v lokalite Štúrovo bol 
realizovaný v roku 1949 a posledný vrt bol vyvŕtaný v roku 1988. Hĺbka posledného vrtu je 
124 m, jeho výdatnosť 70 l/s a teplota vody 39-40 °C. Celková mineralizácia vody je 0,80 g/l.  

V Patinciach prevažuje bikarbonátovo-kalciummagnéziová voda bez zastúpenia 
špecifických zložiek, atmosférického pôvodu, stredne sírovodíková, ktorá vystupuje z 
triasových vápencov a dolomitov prevažne prirodzenými cestami. Voda je veľmi slabo 
mineralizovaná a celková výdatnosť lokality je 45 l.s-1, teplota vody je 27 °C. V časti 
panónskych pieskov až pieskovcov Komjatickej depresie sa nachádzajú bohaté zdroje 
geotermálnych vôd nízkej mineralizácie, ktorých teplota sa pohybuje od 32 do 70 °C. Jedná 
sa o zdroje v Komjaticiach, Poľnom Kesove a Nových Zámkoch. 

Zdroje geotermálnych vôd s nižším využiteľným tepelným výkonom (pod 0,85 MW) sa 
nachádzajú v lokalitách Komárno, Nesvady, Kravany nad Dunajom, Svätý Peter a Virt. V 
súčasnosti sa z uvedených zdrojov využíva geotermálna voda v lokalitách Komárno a Virt. 
Najvyššiu výdatnosť vykazuje lokalita Štúrovo, ktorá je v súčasnosti intenzívne využívaná. 
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Tab. 7. Zistené geotermálne zdroje v NSK. Zdroj: Hrdina a i. (2007), upravené Vojtek, 2013 

Povodie Lokalita Výdatnosť (l.s-1) Teplota (°C)
Marcelová 8,3 56
Patince 29,4 26
Zemianska Oľča 10 74
Zlatná na Ostrove 7 50,4
Komárno 4 45
Nesvady 1,5 63
Kravany nad Dunajom 5 20
Svätý Peter 1,1 44

Dunaj 

Virt 10 26
Diakovce 5,4 38
Šaľa 0,8 18
Šaľa 3,5 45
Šaľa 2,8 21

Váh 

Vlčany 10 68
Nové Zámky 4,2 62
Tvrdošovce 20 70
Šurany 3,5 49
Komjatice 12 62
Dvory n/Žitavou 7,2 62
Štúrovo 70 40
Pohranice 18 15,5
Poľný Kesov 1 3 27

Nitra 

Poľný Kesov 2 4 49
Hron Štúrovo 70 40
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4.5 PEDOGEOGRAFICKÉ POMERY 
 
Stáročiami potvrdená pravda o jedinečnosti a nenahraditeľnosti pôdy ako rozhodujúceho 

prírodného zdroja pre uspokojovanie esenciálnych potrieb človeka priniesla podľa práce 
Tobiášovej (2000) mnoho často vzletných, avšak v svojej podstate vždy veľmi pragmatických 
vyjadrení o pôde. Každý názor na pôdu bol vždy limitovaný vedomostnou úrovňou doby 
a samozrejme, aj reálnou situáciou v ktorej vznikol. Moderná spoločnosť si popri pekných 
citátoch váži predovšetkým jednoduché pravdy sformulované do čo možno najpresnejších 
definícií. Keď sa zamyslíme nad historickým obsahom definície pôdy, prichádzame 
k poznaniu, že odrážajú nielen reálne, ale aj aktuálne očakávané účinky pôdy pri 
uspokojovaní potrieb spoločnosti a jej obyvateľov.  

Na Slovensku definíciu pôd  v zmysle práce Šály a i. (2000), poskytuje Morfogenetický 
klasifikačný systém pôd SR z roku 2000 (MKSP, 2000), v ktorom je pôda považovaná za 
najvrchnejšiu časť zemskej kôry, ktorá vzniká na styku a za pôsobenia biosféry, atmosféry, 
litosféry a hydrosféry a s ktorými má sústavnú látkovú a energetickú výmenu. Umožňuje 
rast rastlín a rozklad ich produktov, má teda produkčnú funkciu ako aj ďalšie dôležité 
funkcie. Ostatné časti zemského povrchu pôdou v tomto ponímaní nie sú. 
 
 
4.5.1 Pôdne typy 

 
Najčastejšie sa pôda charakterizuje podľa syntetických priestorových subsystémov vo 

forme pôdnych typov a subtypov, prípadne typov pôdnych komlexov a asociácií. Tie 
predstavujú výsledok pôsobenia pôdotvorných procesov na pôdotvorný substrát 
(Izakovičová, Miklós, 1997). Pôdne typy môžeme definovať ako veľkú skupinu konkrétnych 
pôd, ktoré vznikli pôsobením základného pôdotvorného procesu a ktorý prebiehal 
v dôsledku pôsobenia určitej typickej kombinácie pôdotvorných faktorov a podmienok 
(Plesník, 1989). Poznanie pôdnych typov a ich vlastností podmieňuje výskyt suchozemských 
ekosystémov krajiny, ako i spoločenské aktivity, ktoré sú na pôdach realizované.  

Na území NSK môžeme z hľadiska priestorovej diferenciácie pôdneho krytu (mapa 19) 
pozorovať v rámci Podunajskej nížiny predhorskú zonálnosť pôd (obr. 1), na území 
jadrových a neotektonických pohorí vertikálnu zonálnosť pôd ako aj azonálnosť pôd. 

 
Obr. 9 a) Pôdy Podunajskej pahorkatiny.                   b) Pôdy Podunajskej roviny. 
Zdroj: Z. Rampašeková                                              Zdroj: Z. Rampašeková 
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Mapa 1. Pôdne typy NSK. Zdroj: VÚPOP, 2013 
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Predhorská zonálnosť pôd  sa prejavuje na Podunajskej nížine následnosťou pôdnych 
typov černozem, hnedozem a luvizem. Tiahne sa z juhozápadu na  severovýchod (mapa 19). 
Je ovplyvnená zmenou teplotných a zrážkových pomerov vyvolaných jadrovými 
a neotektonickými pohoriami v severnej až severovýchodnej časti NSK. 
 
Černozeme (ČM) 

Sú najrozšírenejším typom na sledovanom území. Nachádzajú sa na sprašiach, na starších 
nivných sedimentoch, kde už veľmi dlhú dobu nedochádza k záplavám a v niektorých 
územiach aj na sprašových hlinách. Pokrývajú takmer celé územie Nitrianskej a Hronskej 
pahorkatiny Vyskytujú sa v subtypoch černozem modálna (ČMm) zachovaná pod starým 
lesom, černozem čiernicová  (ČMč) nachádzajúca sa v súčasnosti na starých aluviálnych 
sedimentoch a vyvýšených agradačných valoch, a smerom k pohoriam nastupuje na 
pahorkatinách subtyp černozem hnedozemná (ČMh). Územia pokryté černozemou sú 
intenzívne poľnohospodársky využívané ako orná pôda preto tu vznikla černozem 
kultizemná (ČMa). Černozem patrí do skupiny molických pôd. Je tvorená molickým 
karbonátovým alebo silikátovým A-horizontom z nespevnených hornín (obr. 10). Obsahuje 
tmavošedý až šedočierny, sorpčne nasýtený (nad 50 %) humusový horizont, ktorý má 
hrúbku nad 30 cm a neobsahuje znaky oglejenia spôsobené podzemnou vodou. Humusový 
horizont má hrudkovitú až nevýrazne polyedrickú štruktúru, je prevažne hlinitý 
s priemerným obsahom humusu 3,2 %, ktorý neobsahuje karbonáty, aj keď ide o pôdu 
vyvinutú na karbonátových substrátoch. Černozem považujeme za reliktnú pôdu, ktorá 
vznikala v stepnej mierne kontinentálnej klíme s prevahou zrážok v letnom i zimnom 
období. Vzniká vplyvom pôdotvorného režimu, ktorý je  nepremyvný až slabo premyvný. 
Tvorila sa v oblasti mierne zvlnenej roviny pod vysokotrávnatou stepou alebo v stepnej časti 
lesostepnej zóny (Bielek, Šurina, 2000). 
 
Obr. 10. ČERNOZEM (ČM)   
       

Priestorová lokalizácia Lokalita – Močenok Profil 
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Zdroj: Drdaj Zdroj: VÚPOP, 2013 Zdroj: Rampašeková, 2008 

 
Smonica (SA) 

Je pôda so skupiny molických pôd. Na území NSK sa vyskytuje na styku Podunajskej 
roviny a Podunajskej pahorkatiny v dolnom toku povodia rieky Nitry, v južnej časti kresu 
Nové Zámky a juhovýchodnej časti okresu Komárno (obr. 11). Vznikla z textúrne ťažkých 
napučiavajúcich substrátov – ílov (podiel ílovej frakcie nad 30 %), ktoré sú minerálne veľmi 
bohaté (Šály a i., 2000). Základný typ smonica modálna (SAm) sa v dôsledku obrábania, 
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hnojenia a iných kultivačných zásahov vyvinula na subtyp smonica kultizemná (SAa), ktorá 
sa v súčasnosti využíva ako orná pôda. Ide o pôdu s molickým smonicovým Amn-
horizontom. Ide o humóznu pôdu, ktorá obsahuje tzv. zmiešaný (A+C) horizont 
s romboidnou šikmou štruktúrou. Vznikala v dôsledku zväčšovania objemu napučiavajúcich 
ílov (smektické íly) pri prijímaní atmosferickej vody. V období sucha sa rozpuká a do 
niekoľko centimetrových puklín sa akumuluje hmota z Amn-horizontu.  
 
Obr. 11. SMONICA (SA) 
 

Priestorová lokalizácia  Profil 
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Zdroj: Drdaj Zdroj: Bielek, Šurina, 2000 Zdroj: Rampašeková, 2008 

 
Hnedozeme (HM) 

Pôdy so skupiny ilimerických pôd, ktoré predstavujú druhý najrozšírenejší typ pôd 
v rámci kraja. Vznikli na sprašiach, sprašových a polygenetických hlinách, neogénnych 
sedimentoch v podmienkach periodicky premyvného vodného režimu pod listnatými lesmi, 
prevažne dubo-hrabinami. Na sledovanom území zaberajú územia so sklonitosťou 3-12°, 
konkrétne severnú časť Nitrianskej a Hronskej pahorkatiny, ďalej Žitavskú a Ipeľskú 
pahorkatinu. Podstatné zastúpenie má aj v nižšie položených častiach Štiavnických vrchov 
a v Krupinskej planine (obr. 12). Predstavujú ju subtypy hnedozem modálna (HMm), ktorá 
sa kultivačnými zásahmi zmenila na hnedozem kultizemnú (HMa). V miestach, ktoré 
dosahujú o niečo vyššie zrážky a ilimerizácia prebieha intenzívnejšie sa nachádza hnedozem 
luvizemná (HMl). Ak sa v jej podloží vyskytujú menej priepustné horniny (ťažšie sprašové a 
polygenetické hliny), býva sezónne prebytočne prevlhčená a tvorí sa hnedozem 
pseudoglejová (HMg). Hnedozem, patriaca do skupiny ilimerických pôd, je pôda 
s luvickým Bt horizontom pod Ao- až Au-horizontom svetlej farby obsahujúcim do 2 % 
humusu. Vznikla na sprašiach, sprašových a polygenetických hlinách, prípadne neogénnych 
sedimentoch v podmienkach periodicky premyvného vodného režimu, v kotlinách alebo 
nížinách, pod listnatými lesmi, prevažne dubo-hrabinami. Väčšinou neobsahuje skelet. 
Hnedozeme majú výrazne vyvinutý Bt-horizont, t.z. horizont obohatený o íl, vytvorený 
akumuláciou translokovaných koloidných zložiek, najmä ílových minerálov, v dôsledku 
premývania pôdy povrchovými vodami. Koloidné zložky vytvárajú na povrchu hnedých 
prizmatických pôdnych agregátov tmavšie, aj voľným okom viditeľné povlaky. 
V prirodzených podmienkach vývoja je jeho hrúbka minimálne dvojnásobná oproti A- 
horizontu. Bt- horizont prechádza postupne cez svetlejší prechodný B/C- horizont (tiež 
s koloidnými povlakmi) do farebne ešte svetlejšieho pôdotvorného substrátu (C- horizontu). 
V prípade vývoja hnedozemí na karbonátových substrátoch sú karbonáty vyluhované zo 
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všetkých horizontov sola a nachádzajú sa až v C-horizonte, často vo forme výraznej 
akumulácie mäkkých zhlukov CaCO3, alebo tvrdých konkrécií, tzv. cicvárov. Horizont 
takejto sekundárnej akumulácie sa nazýva Ca-kalcikový horizont. Využíva sa ako orná pôda 
(Bielek, Šurina, 2000). 
 
Obr. 12. HNEDOZEM (HM)      
 

Priestorová lokalizácia Lokalita - Pohranice Profil 
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Luvizeme (LM- v starších klasifikáciách ilimerizovaná pôda)  

Patria do skupiny ilimerické pôdy, ktoré v predhorskej rade nadväzujú na hnedozeme 
a sú lokalizované na menej priepustné substráty obohatené ílovitým materiálom. V rámci 
NSK boli vytvorené v úpätných častiach pohorí Považský Inovec, Tríbeč, Pohronský Inovec 
a Štiavnické vrchy (obr. 13). Popri luvizemi modálnej (LMm) sa na menej priepustných 
substrátoch vyskytuje subtyp luvizem pseudoglejová (LMg), ktorá tvorí prechod k 
ďalšiemu pôdnemu typu – pseudogleju (PG). Táto pôda sa využíva ako orná pôda alebo ako 
sady. V pohoriach sú pokryté dubovými až dubovo-hrabovými lesmi. Luvizem je pôda 
s eluviálnym luvickým El-horizontom a luvickým Bt-horizontom, pod ochrickým Ao-
horizontom. Je ovplyvnená humídnejšou klímou, čo spôsobuje zvýšenú hrúbku tejto pôdy 
(140-160 cm). Vznikla na polygenetických sedimentoch, eluviálnych a  eluviálno-
deluviálnych produktoch zvetrávania rôzneho pôvodu a veku na relatívne zarovnaných 
reliéfoch, v pahorkatinách a kotlinách (na úpätí svahov, poriečnej rovne a na terasách). 
Luvizem má veľmi dobre vyvinutý luvický E-horizont svetlejšej farby ako horizonty ležiace 
nad a pod ním, nevýraznej až lístkovitej štruktúry, ktorý vznikol ochudobnením o 
vyluhované minerálne a organické koloidy v dôsledku silného premývania povrchovými 
vodami. Jeho prechod do B-horizontu je často jazykovitý, najmä v chladnejších a vlhších 
klimatických oblastiach. Translokované koloidné zložky sa ukladajú nižšie a vytvárajú tak 
pod E-horizontom výrazný luvický Bt-horizont, väčšej hrúbky ako u hnedozemí. Koloidné 
zložky tvoria na povrchu hnedých prizmatických pôdnych agregátov tmavšie, voľným okom 
viditeľné povlaky. Bežne sa vyskytujú v horizonte rozptýlené hrdzavé škvrny Fe3+ a tmavé 
noduly Mn4+, s plošným obsahom do 10 %.   
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Obr. 13. LUVIZEM (LM) 
 

Priestorová lokalizácia  Profil 
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Vertikálna zonálnosť pôd sa prejavuje na  kyslom podloží jadrových pohorí Považský 
Inovec, Tríbeč a v neotektonických pohoriach Pohronský Inovec a Štiavnické vrchy.  
V pohorí Považský Inovec sa prejavuje na horninách staršieho paleozoika (ruly, svory, 
magmatity, amfibolity) a na hlbinných magmatitoch (granitoidy, dvojsľudné a biotické 
granity až granodiority). V pohorí Tríbeč sa uvedená zonálnosť pôd prejavuje 
v juhozápadnej časti na ganitoidných horninách tríbečsko-zoborského masívu a na 
kryštalických bridliciach v severovýchodnej časti pohoria rázdielskeho masívu. Z hľadiska 
relatívnej výšky oboch pohorí sú však na území NSK lokalizované zväčša kambizeme, menej 
podzoly. 
 
Kambizeme ( KM - v starších klasifikáciách hnedá lesná pôda) 

Pôdy skupiny hnedých pôd, ktoré sa vyskytujú vo všetkých pohoriach sledovaného 
územia (obr. 14), kde sa viažu najmä na listnaté lesy, vinohrady, sady, ornú pôdu a i. Pôdny 
typ vznikol pôdotvorným procesom sialitizácie na prevažne vyvretých zvetralinách, 
metamorfovaných a vulkanoklastických horninách, nekarbonátových sedimentoch 
paleogénu a neogénu. Na miestach, kde sa kambizeme dlhšie využívajú ako orná pôda sa 
z kambizeme modálnej (KMm) vytvoril subtyp kambizem kultizemná (KMa). Zo subtypov 
je značné rozšírená kambizem kultizemná pseudoglejová (KMag) a kambizem kultizemná 
luvizemná (KMal), ktorá sa nachádza najmä na úpätiach svahov s prejavom intenzívnejšieho 
posunu ílu. Na prechode k podzolom, tam kde nastáva silnejší premyv, sa vytvorila 
kambizem kultizemná podzolová (KMap). Na zmiešanom silikátovo-karbonátovom 
substráte na  delúviách jadrových pohorí, kde materskú horninu predstavuje zmes sili-
kátových hornín najmä z jadra a silikátovo-karbonátových hornín zo súvrství paleozoika 
a mezozoika sa vytvorila kambizem rendzinová (KMv). Substráty tohto subtypu sú 
rubifikované (červené, pedogénne podmienené). Kambizem je pôda s dominantným 
kambickým Bv - horizontom pod ochrickým Ao-horizontom alebo Au-horizontom. 
Diagnostickým je Bv-horizont, ktorý má výraznejšiu hnedú farbu, spôsobenú procesom 
hnednutia, tj. uvoľnením Fe z prvotných silikátov a difúznym rozptýlením Fe2O3 na povrchu 
častíc in situ, s maximom v hornej časti horizontu.  
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Obr. 14. KAMBIZEM (KM) 
 

Priestorová lokalizácia  Profil 
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Podzol (PZ) 

Pôda so skupiny podzolových pôd, ktorá je vyjadrená vo vertikálnej zonálnosti vo vyšších 
nadmorských výškach ako samotné kambizeme. Je lokalizovaná v jadrových pohoriach 
Považský Inovec a Tríbeč (obr. 15) na pôdotvornom substráte, ktorý tvoria ľahšie zvetraliny 
kyslých hornín (granitoidy, ryolity), v nižších polohách iné extrémne kyslé a minerálne 
chudobné sedimentárne horniny (kremence, kvarcity a kremité pieskovce). Na území NSK sa 
vyskytuje základný subtyp podzol modálny (PZm). Podzol je pôda s eluviálnym 
podzolovým Ep-horizontom sivobielej (popolavej) farby pod Ao-ochrickým  alebo Au-
umbrickým humuso-eluviálnym horizontom. Je kyslý, vyluhovaním silne ochudobnený o 
organické látky a seskvioxidy. Tie sa akumulujú v podzolovom Bs-horizonte, kde vytvárajú 
dva subhorizonty: humusoseskvioxidový Bhs-subhorizont akumulácie nízkomolekulárnych 
organických látok a seskvioxidov tmavej farby, s  vysokým obsahom humusu (4 - 10%) a 
seskvioxidový Bsv-subhorizont akumulácie oxidov Fe a Al. V hornej časti tohto horizontu sa 
akumuluje najmä Fe2O3, ktorý má hrdzavohnedú farbu a ktorý sa difúzne zosvetľuje 
v dôsledku kumulácie najmä Al2O3. Dominantným procesom pri vývoji podzolu a jeho 
výrazne farebných horizontoch je podzolizácia, tj. vnútropôdne zvetrávanie, translokácia 
nízkomolekulárnych organických látok a seskvioxidov (Fe2O3, Al2O3) a ich akumulácia.  
 
Obr. 15. PODZOL (PZ) 

Priestorová lokalizácia  Profil 
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Azonálnosť pôd je na území NSK je podmienená hydrologickými a geologickými 
pomermi. Najviac  hydrologicky podmienených pôdnych typov sa vytvorilo v Podunajskej 
nížine  pozdĺž riečnych tokov Dunaj, Váh, Nitra, Hron a Ipeľ. V bezprostrednej blízkosti 
riečnych tokov v miestach s vysokou hladinou podzemnej vody sa rozprestierajú plošne 
väčšie areály fluvizeme na ktoré prirodzene nadväzujú čiernice. Lokálne zastúpené sú pôdne 
typy skupiny hydromorfných pôd  pseudogleje, gleje a organozeme.  
Geologicky podmienené pôdne typy sú lokalizované ako v Podunejskej nížine tak 
i v jadrových a neovulkanických pohoriach. V Podunajskej nížine sa na piesočnatom podloží 
vytvorili regozeme so skupiny iniciálnych pôd a na minerálne bohatom podloží   sa vytvorili 
pôdne typy skupiny salinických pôd slanisko a slanec. V jadrových pohoriach Považský 
Inovec a Tríbeč, v miestach, kde vystupujú horniny hlbinných magmatitov (granitoidy, 
dvojsľudné a biotické granity až granodiority) sa iba lokálne vytvorili rankre. Na obalových 
vrstvách oboch pohorí v nižších nadmorských výškach sú lokalizované rendziny.  
 
Fluvizeme (FM - v staršej klasifikácii nivné pôdy) 

Pôdy skupiny iniciálnych pôd, ktoré sú, alebo donedávna boli ovplyvňované záplavami 
a výrazným kolísaním hladiny podzemnej vody. Viažu sa na alúviá a náplavové kužele 
všetkých riečnych tokov Váh, Dunaj, Nitra, Hron a Ipeľ (obr. 16). Využíva sa ako orná pôda, 
na zeleninárstvo, lúky, prípadne porast tvoria aj lužné lesy. Typickým zástupcom je 
fluvizem, ktorá sa v dôsledku obrábania mení na subtyp fluvizem kultizemná (FMa) 
s kultizemným ornicovým horizontom do hĺbky 35 cm. V prípade vyššej hladiny podzemnej 
vody a nástupom glejového horizontu v hĺbke 50 - 100 cm vzniká subtyp fluvizem glejová 
(FMG). Fluvizem je pôda s diagnostickým ochrickým Ao-horizontom do 30 cm a možným 
náznakom glejového G - horizontu do 100 cm. Humusový horizont je svetlej farby.   
     
 
Obr. 16. FLUVIZEM (FM) 
 

Priestorová lokalizácia Lokalita - Šaľa Profil 
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Zdroj: Drdaj Zdroj: VÚPOP, 2013 Zdroj: Rampašeková, 2008 

 
 
Čiernice (ČA - v starších klasifikáciách lužná pôda) 

Pôdy skupiny molických pôd sú naše najúrodnejšie pôdy. Vyskytuje sa na nivách 
vodných tokov, menej na pahorkatinách na miestach ovplyvnených vyššou hladinou 
podzemnej vody. Vplyv podzemnej vody sa prejavuje v hĺbke 1-3 m. Najviac čiernic 
modálnych (ČAm) sa nachádza na Podunajskej rovine, na dolných nivách prítokov Dunaja 
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(obr. 17). Mnohé z nich  boli dlhodobým obrábaním pretvorené na subtyp čiernica 
kultizemná (ČAa). Ich veľká časť vznikla na miestach močiarov po odvodnení. V miestach s 
podzemnou vodou bližšie k povrchu sa vyskytuje čiernica glejová (ČAG). Na miestach s 
trvale vysokou hladinou podzemnej vody obohatenou o minerálne soli  prebiehajú 
 intenzívnejšie procesy zasoľovania a tak sa vytvorila čiernica slancová (ČAc), alebo čiernica 
vyskytuje v komplexe so slaniskom (ČAm až SK) a slancom (ČAa až SC). Využíva sa ako 
orná pôda na zeleninárstvo a pestovanie obilnín. Čiernica je pôda s typickou sekvenciou 
s molickým čiernicovým Amč-horizontom, tmavošedej farby, ktorého hĺbka dosahuje niečo 
pod 50cm a glejovým G-horizontom. Amč-horizont má oxidačné znaky (zhluky a škvrny Fe 
a Mn). Vyskytuje sa prevažne v nivách vodných tokov, menej na pahorkatinách na miestach 
ovplyvnených vyššou hladinou podzemnej vody. Vznikla na nespevnenom C-horizonte 
prevažne fluviálnych sedimentov, lokálne v depresných polohách iných sedimentov, až na 
G-horizonte. Pôda je ovplyvnená dvoma pôdotvornými procesmi. Lužným pôdotvorným 
procesom (ide o akumuláciu kvalitného humusu) pôsobiacim zhora a glejovým 
pôdotvorným procesom pôsobiacim zdola. Vplyv podzemnej vody sa prejavuje 
prítomnosťou hrdzavých škvŕn v hĺbke 1-3 m.  
 
Obrázok 17. ČIERNICA (ČA) 
 

Priestorová lokalizácia Lokalita - Komoča Profil 
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Gleje (GL - v starších klasifikáciách glejová pôda) 

Pôdy skupiny hydromorfných pôd, ktoré sa na sledovanom území rozprestierajú malou 
výmerou zväčša v dolnej časti povodia rieky Váh (obr. 18). Jej výskyt je podmienený trvalým 
zamokrením lokalít s hladinou podzemnej vody blízko povrchu (veľká časť týchto pôd má 
upravený vodný režim melioráciami). Tvoria sa glejovým pôdotvorným procesom prevažne 
na fluviálnych sedimentoch a v lokálne depresných polohách iných substrátov pod 
vlhkomilným trvale trávnatým porastom. Na území sú zastúpené subtypom glej modálny 
(GLm). Táto pôda má glejový redukčný Gr-horizont do 50 cm od povrchu.  
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Obr. 18. GLEJ (GL) 
 

Priestorová lokalizácia  Profil 
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Zdroj: Drdaj, 2013 Zdroj: Bielek, Šurina, 2000 Zdroj: Rampašeková, 2008 

 
 
Organozeme ( OM - v starších klasifikáciách rašelinová pôda)  

Pôdy skupiny hydromorfných pôd vyskytujúce sa prevažne na Podunajskej rovine (obr. 
19). Pôdotvorný substrát tvoria organogénne sedimenty – rašeliny slatinné, prechodné 
a vrchovištné. Na území kraja sa vyskytujú v zastúpení základného subtypu organozem 
modálna  (OMm). Má rašelinový Ot - alebo humolitový Oh - horizont s hĺbkou viac ako 
0,5m, nad glejovým G - horizontom alebo nad kompaktnou horninou zamedzujúcou odtok 
vody.  
 
Obr. 19. ORGANOZEM (OM) 
 

Priestorová lokalizácia  Profil 
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Pseudogleje (PG - v starších klasifikáciách oglejená pôda) 

Pôdy skupiny hydromorefných pôd, ktoré sa vyskytujú na pôdotvornom substráte, ktorý  
tvoria úpätné svahoviny (kolúviá), zvrstvené terciérne a fluvioglaciálne sedimenty. Tvoria sa 
na plochom reliéfe s miernymi depresiami, pri dostatočne humídnej klíme v pohoriach 
zasahujúcich na územie NSK (obr. 20). Zo subtypov sa vyskytuje poľnohospodárskou 
činnosťou ovplyvnený pseudoglej kultizemný (PGa), ktorý bol vyvinutý zo pseudogleja 
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modálneho (PGm) vyskytujúceho sa v danom území v komplexe s luvizemou 
pseudoglejovou (PGm až LMg). Na prechode k luvizemiam sa vytvoril pseudoglej 
luvizemný (PGl). Diagnostickým horizontom je mramorovaný Bg-horizont, pod ochrickým 
Ao-horizontom bez, alebo s eluviálnym hydromorfným En-horizontom. Pod Ao-horizontom 
sa môže (nie je podmienkou) nachádzať svetlejší (svetlosivý) eluviálny pseudoglejový En-
horizont, ktorý vznikol ochudobnením o vyluhované, najmä minerálne a organické koloidy 
v dôsledku silného premývania povrchovými vodami. Jeho prechod do Bg-horizontu je často 
jazykovitý. Bg-horizont sa vyvinul ako dôsledok prítomnosti textúrne ťažšej a pre vodu 
menej priepustnej litologickej vrstvy. Periodicky stagnujúca voda pri striedaní redukčných a 
oxidačných procesov v takomto horizonte vytvára pestrú „mramorovanú“ vzorku sivej 
a hrdzavohnedej farby. Sivá farba vzniká redukčnými procesmi, hrdzavohnedá oxidačnými 
procesmi. Textúrne ide o striedanie jemnejšieho a hrubšieho materiálu. Celý profil je sezónne 
výrazne prevlhčený v dôsledku nízkej priepustnosti B-horizontu pre vodu.  
 
Obr. 20. PSEUDOGLEJ (PG) 
 

Priestorová lokalizácia  Profil 
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Regozeme (RM - v starších klasifikáciách mačinová pôda) 

Pôdy skupiny iniciálnych pôd, ktoré majú na území kraja významné zastúpenie najmä 
v miestach prechodu černozeme do hnedozeme. Pôdotvorný substrát je tvorený eolickými 
a príbuznými sedimentami (viate piesky, spraše, polygenetické hliny), neogénnymi pieskami 
až ílmi a pod. Veľmi časté je badať využitie regozemí na miestach, kde boli eróziou 
odstránené pôvodné pôdy. Významné zastúpenie majú v severnej časti Nitrianskej 
i v centrálnej časti Hronskej pahorkatiny (obr. 21). Typický zástupca regozem modálna sa 
(RMm) v prípade poľnohospodárskeho obrábania na sprašiach mení na subtyp regozem 
kultizemná (RMa).  Uvedené regozeme sa vyskytujú v komplexoch s černozemou typickou 
(RMa až ČMm) a čiernicou typickou (RMa až ČAm). Regozem  je pôda s ochrickým Ao-
horizontom (svetlý, plytký – hrúbky do 30 cm), bez ďalších diagnostických horizontov 
(Bielek, Šurina, 2000).  
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Obr. 21.  REGOZEM (RM) 
 

Priestorová lokalizácia Lokalita – Dvory nad Žitavou Profil 
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Zdroj: Drdaj Zdroj: VÚPOP, 2013 Zdroj: Rampašeková, 2008 

  
Slanisko (SK - solončak) 

Je pôda so slaniskovým S – horizontom. A-horizont býva silne obohatený o ľahko 
rozpustné soli nad 1 % a CaCO3, v dôsledku opakovaného kapilárneho zdvihu a následného 
odparovania silne mineralizovaných podzemných vôd. Vývoj slanísk prebieha 
ostrovčekovite (obr. 22), najmä v reliéfe plytkých depresií na alúviách v najteplejších 
oblastiach kraja. Je to oblasť fluvizemí a čiernic, z ktorých slaniská vznikajú sekundárne po 
zvýšení hladiny podzemnej vody. Lokálne sa slanisko vyvíja v karbonátových depresných 
polohách na spraši. Na povrchu slanísk sa v priaznivých podmienkach vytvára až niekoľko 
mm hrubá vrstvička solí, pri popise pedonu označovaná ako S-horizont. Takéto slaniská sú 
úplne bez vegetácie a svojou bielou až bieložltou farbou spolu s okolitou halofytnou 
vegetáciou sú dobrým indikátorom prítomnosti zasolenej pôdy. V pôdotvornom substráte C-
horizonte s nastupujúcou hĺbkou ubúda množstvo solí a narastajú znaky glejovatenia – 
oxidačné (hrdzavé škvrny), prípadne aj redukčné (sivé škvrny), takže C-horizont sa môže 
meniť na Go-, Gro- až Gr-horizont, v závislosti od výšky hladiny podzemnej vody. V našich 
nížinách sa vyskytuje pod lúčnym spoločenstvom, v prípade rekultivácie sa táto pôda 
využíva ako orná pôd.  
       
Obr. 22. SLANISKO (SK) 
 

Priestorová lokalizácia  Profil 
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Slanec 
Slanec a Slanisko majú v rámci sledovaného územia NSK rovnakú lokalitu výskytu (obr. 

23). Klimatické pomery ako aj substrát, ktorý tvoria prevažne karbonátové fluviálne 
sedimenty pod trávnatými spločenstvami s ideálnymi hydrologickými podmienkami, 
predurčujú toto územie na ich výskyt. V prípade rekultivácie sa pôda využíva ako orná 
pôda. Slanec je pôda so slancovým Bn-horizontom pod humuso-eluviálnym Aoe-
horizontom. C-horizont má znaky rôzneho stupňa glejovatenia (Šály a i., 2000).     
 
Obr. 23 SLANEC (SC) 
 

Priestorová lokalizácia  Profil 
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Rendzina  

Vznikla zo zvetralín pevných a  spevnených karbonátových hornín (vápenec, dolomit, 
vápnitý zlepenec, sádrovec) na obalových vrstvách jadrových pohorí Považského Inovca 
a Tríbeč, ktoré sa vytvorili v období druhohôr pod vápnomilnými bučinami. Vaskytujú sa 
tiež v oblasti Ipeľskej pahorkatiny (obr. 24). Okrem základného subtypu rendziny modálnej 
(RAm) sa kultiváciou vyvinul na sledovanom území aj subtyp rendzina kultizemná (RAa). 
Na území NSK sa vyskytuje v komplexe s kambizemou modálnou (RAm až KMm), 
kambizemou kultizemnou rubifikovanou (RAm až KMar) a hnedozemou typickou (RAm 
až HMm). Na jednom zo siedmych nitrianskych pahorkov, tam kde sa týči Drážovský 
kostolík, v oblasti výskytu starých kalcifilných pôd (terra rossa, terra fusca), ktoré často 
slúžia ako substrát, sa lokálne nachádza subtyp rendzina rubifikovaná. Rendzina je pôda 
s molickým karbonátovým Amc-horizontom, ktorá je prevažne plytká, hlinitá, so 
skeletnatosťou nad 30 %, do 60 cm od povrchu. Dominantným pôdotvorným procesom je 
akumulácia a stabilizácia humusu. Za prítomnosti karbonátov v pôde nedochádza 
k zvetrávacím a translokačným procesom.  
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Obr. 24. RENDZINA (RA) 
 

Priestorová lokalizácia Drážovce Profil 
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4.5.2 Pôdne druhy 

 
Pôdu tvoria pôdne častice rozmanitého tvaru a veľkosti. Ide o zrná resp. textúrne 

elementy s rôznym mineralogickým a chemickým zložením (Fulajtár, 2006). Tvoria základnú 
fyzikálnu vlastnosť pôdy – textúru pôdy, ktorá je identifikovaná na základe pôdnych druhov 
z hľadiska zrnitosti a skeletnatosti pôd (obr. 25). 
 
Zrnitosť pôdy  

Určujeme ju v závislosti od percentuálneho podielu jemnozeme t.j. častíc menších ako 
2mm, ktorými sú íl (< 0,002 mm), prach (0,002 až 0,05 mm) a piesok (0,05 až 2 mm). 
Ľahké piesočnaté až hlinitopiesočnaté pôdy sú zastúpené iba na malých plochách. 

Plošne rozsiahlejšie areály boli vytvorené iba v juhozápadnej časti Hronskej pahorkatiny 
(mapa 20), ktoré sa viažu na pôdny typ regozeme. Vznikli z viatych pieskov, ľahkých 
riečnych naplavenín, zvetralín kremencov, ryolitov a propylitov. Ako uvádza Fulajtár (2006) 
obsahujú viac ako 90 % piesku, čo spôsobuje ich nízku sorpčnú kapacitu, vysokú 
priepustnosť vody, vysychavosť, nízku prirodzenú zásobu živín a nízky obsah humusu. 

Stredne ťažké pôdy v zastúpení piesočnatohlinitých až hlinitých pôd tvoria prevažnú 
časť územia. Sú charakteristické pre černozeme a hnedozeme vyvinuté na sprašiach a menej 
na sprašových hlinách. Neďaleko vodných tokov na čierniciach a smonici sa vyvinuli na 
materiáloch náplavových kužeľov s hlinitou jemnozemou a na stredne ťažkých aluviálnych 
naplaveninách. Vyskytujú sa tiež v neotektonických pohoriach najmä na andezitoch, rulách 
a pieskovcoch. Menej sú zastúpené v jadrových pohoriach v kambizemiach, vytvorených na 
granodioritoch, granidoch, rulách, svoroch, pieskovcoch a terciérnych štrkoch (mapa 20). 
Keďže obsahujú najviac prachových častíc Fulajtár (2006), ale aj dostatočné množstvo ílu aj 
humusu majú najpriaznivejšie pôdno-fyzikálne podmienky pre dosiahnutie najväčšej 
úrodnosti pôdy. 
Ťažké pôdy zastúpené ílovitohlinitými, ílovitými pôdami až ílmi vypĺňajú značnú časť 

Podunajskej roviny. Dominujú hlavne pozdĺž tokov Dunaj, Malý Dunaj, Váh, Nitra, Žitava a 
Hron, kde sa viažu na fluvizeme zo zrnitostne ťažších uloženín (mapa 20). Podľa práce 
Fulajtár (2006) z dôvodu vysokého zastúpenia ílu a nižšieho podielu prachu a piesku majú 
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ílovité pôdy nepriaznivé technologické a fyzikálne vlastnosti. Sú to pôdy súdržné, za vlhka 
sa mažú, za sucha sú veľmi tvrdé. Sú tiež málo prevzdušnené a priepustné, majú veľkú 
retenčnú schopnosť viazať vodu, a preto sa ťažko obrábajú. 

 
Skeletnatoť pôdy 

Vyjadrujeme podielom skeletu v pôde. Skelet tvoria frakcie pevnej fázy pôdy rozmerov 
väčších ako 2 mm. Určujú sa podľa obsahu štrku (2-50 mm), kameňov (50-250 mm) 
a balvanov (> 250 mm) v pôdnej hmote alebo v pôdotvornom substráte (Izakovičová, Miklós, 
1997). Skeletnatosť smerom k pohoriam rastie. 

Plošne najrozšírenejším sa javia pôdne druhy bez skeletu (< 10 %). Sú charakteristické pre 
černozeme, hnedozeme a regozeme v Podunajskej nížine a pre luvizeme v nižších polohách 
pohorí. Faktorom ich výskytu sa stali spraše, sprašové a polygenetické svahové doliny, viate 
piesky a ťažké aluviálne náplavy na SV NSK (mapa 21).  

Pôdy slabo skeletnaté (10–25 %) sa vytvorili najmä v úpätných častiach pohorí. 
Dominantnejšie vystupujú v neovulkanických pohoriach Štiavnické vrchy a Krupinská 
planina ako aj v Ipeľskej pahorkatine. V týchto oblastiach sa viažu na andezitové tufy, 
pieskovce a sliene (mapa 21).  

Za stredne skeletnaté pôdy (25–50 %) považujeme najmä kambizeme v stredných 
polohách jadrových pohorí vyvinutých na žulách a granodioritoch, a v neotektonických 
pohoriach na andezitoch. V Podunajskej nížine boli vytvorené na pleistocénnych riečnych 
uloženinách Ipeľskej pahorkatiny a Hronskej nivy (mapa 21). 

Pôdy silne skeletnaté (> 50 %) sú typické pre lokálne vyskytujúce sa rankre  a podzoly 
vyvinuté na kremitých rulách a kremencoch, a pre rendziny viažuce sa na odolné  vápence 
a dolomity. Preto ich lokalizujeme najmä vo vrcholových častiach pohoria Tríbeč a Považský 
Inovec. Čiastočne  ich možno nájsť i na terciérnych a kvartérnych štrkoch Podunajskej roviny 
(mapa 21).  

 
Obr. 25. Pôdy Nitrianskej pahorkatiny – Lokalita Rišňovce. Zdroj: Rampašeková, 2013 
 
 
a) pôdy bez skeletu                                   b) pôdy so skeletom       
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Mapa 20. Zrnitosť pôd NSK. Zdroj: GIS vrstvy VÚPOP. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Boltižiar, M., Dubcová, A. a kolektív 
 

 

 76  

Mapa 21. Skeletovitosť pôd NSK. Zdroj: GIS vrstvy VÚPOP 
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Hĺbka pôdy 
Hĺbka pôdy predstavuje hrúbku priepustnej vrstvy pôdy a substrátu, do ktorej sa rastlina 

môže zakoreniť (ekologická hĺbka pôdy), alebo vzdialenosť od povrchu pôdy až po 
pôdotvorný substrát (genetická hĺbka pôdy). Skeletovitosť a hĺbka pôdy rozhodujúcou 
mierou podmieňujú obrábateľnosť, eróziu, využiteľnosť pôdy, zásahy do pôdy ako 
terasovanie, odkameňovanie, meliorácie (Izakovičová, Miklós, 1997). 

Na na sprašiach, sprašových a polygenetických svahových dolinách, viatych pieskoch 
a ťažkých aluviálnych náplavoch Podunajskej nížiny na pôdach bez skeletu lokalizujeme 
dominantné pokrytie územia hlbokými až veľmi hlbokými pôdami (> 60 cm). Kedže ide 
prevažne o pôdne typy ako sú černozeme, hnedozeme a luvizeme sú vhodné na obrábanie 
a poľnohospodárske využívanie z dôvodu vysokého obsahu humusu bez minimálnych 
požiadaviek na melioráciu.  

Lokalizácia stredne hlbokých pôd (30-60 cm) je spätá so slabo skeletnatými pôdami 
pseudoglejov a kambizemí v úpätnej časti Štiavnických vrchov, Krupinskej planiny 
a v Ipeľskej pahorkatine. Pozorujeme ju však i v nižších častiach jadrových pohorí. Pôda je 
menej vhodná na poľnohospodárske využívanie, je vhodná na umiestnenie vinohradov, 
sadov a pod.  

Plytké pôdy (< 30 cm) rendzín a lokálne vyskytujúcich sa rankrov sa prevažne viažu na 
najvyššie časti pohorí. Menej sa rozprestierajú na močaristých oblastiach Podunajskej roviny. 
Vzhľadom na to, že hĺbka pôdy je pomerne nízka, nie sú tieto pôdy vhodné na intenzívne 
poľnohospodárske využitie a sú náchylnejšie na eróziu.  

 
Úrodnosť pôd 

Najvýznamnejšou funkciou pôdy je úrodnosť. Je to schopnosť pôdy poskytovať rastlinám 
také životné podmienky, ktoré môžu uspokojiť požiadavky na vodu, živiny a pôdny vzduch 
v priebehu celého vegetačného obdobia a tak zaistiť jej úrodu. Úrodnosť je ovplyvnená 
rôznymi faktormi ako sú genetický pôdny typ, pôdny druh, hĺbka pôdy a ornice, pôdna 
reakcia, množstvo a kvalita humusu, sorpčná kapacita, hladina podzemnej vody  a i..  
Najčastejšie sa hodnotí bodovou metódou potenciálu relatívnej bonity. Bodová stupnica je 
v rozpätí od 1 do 100 bodov. V rámci Slovenska je podľa údajov internetového portálu MP 
SR www.land.gov.sk z roku 2006 NSK na druhom mieste najúrodnejších pôd so 68,6 
bodmi hneď za Trnavským krajom. Najúrodnejšie pôdy sa nachádzajú v centrálnej a južnej 
časti sledovaného územia. Smerom na sever a severovýchod, v oblastiach pohorí, postupne 
táto úrodnosť pôd klesá. 
 
Bonita pôd 

Bonita je definovaná ako produkčná schopnosť pôdy. Bonitácia poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu sa uskutočňuje pomocou máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek 
(BPEJ), vyčlenených na základe podrobného vyhodnotenia zložiek pôdy, ako sú vlastnosti 
klímy, genetické vlastnosti pôd, pôdotvorné substráty, zrnitosť pôdy, obsah skeletu, hĺbka 
pôdy, svahovitosť a expozícia. Bonita pôd je takmer totožná s produkčným potenciálom 
poľnohospodárskej pôdy NSK. Pôdy s najvyššou bonitou sa nachádzajú v centrálnej časti 
kraja medzi mestami Nitra – Nové Zámky a Želiezovce – Levice. Pomerne vysokú bonitu 
vykazujú pôdy na juhu sledovaného územia. Severné a severovýchodné časti s výbežkami 
pohorí vykazujú najnižšiu bonitu pôd (www.sazp.sk).  
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4.6 BIOGEOGRAFICKÉ POMERY 
 
Rastlinné a živočíšne spoločenstvá dotvárajú celkový charakter krajiny a významne sa 

podieľajú na jej estetickej hodnote. Väčšia časť územia NSK, predovšetkým Podunajská 
nížina, bola premenená na poľnohospodársku krajinu. Pohoria zasahujúce na územie zo 
severu a východu sú porastené lesom, ktorý je prirodzeným prostredím pre živočíšstvo. 
Dôležitosť zachovania lesov v NSK spočíva nielen v zdravotnom a hygienickom význame  
a v obnove fyzických a psychických síl človeka, ale aj v hospodárskom význame pre človeka. 
Problematika lesa v koncepcii národného hospodárstva SR má osobitné postavenie v rámci 
lesného hospodárstva. Dôvodom je jednak využívanie a reprodukcia obnoviteľných zdrojov 
surového dreva, ale i ochrana a využívanie ďalších prírodných zdrojov najmä pôdy, vody 
a taktiež stability a kvality životného prostredia (Bilic, 2009).  
 
4.6.1 Fytogeografické pomery 
 

NSK z hľadiska fytogeografického členenia podľa Futáka (1980) spadá do dvoch oblastí: 
Oblasti panónskej flóry a Oblasti západokarpatskej flóry. 

-  Oblasť panónskej flóry je zastúpená obvodmi: Obvod eupanónskej xerotermnej 
flóry s okresom Podunajská nížina, a Obvod pramatranskej xerotermnej flóry s 
okresmi Burda a Ipeľsko-rimavská brázda.  

- Oblasť západokarpatskej flóry je zastúpená Obvodom predkarpatskej flóry s 
okresmi Považský Inovec, Tríbeč a Slovenské stredohorie. 

     Záujmové územie je silne antropogénne premenené, väčšinou na typ poľnohospodárskej 
produkčnej krajiny na území Podunajskej nížiny.  
 
Potenciálna vegetácia 

Biotickú zložku v rámci prvotnej štruktúry krajiny reprezentujú teoreticky konštruované, 
ale vo vedeckej praxi široko používané kategórie - potenciálna vegetácia a živočíšstvo. Tieto 
kategórie vyjadrujú, aká vegetácia a živočíšstvo by sa na určitom mieste nachádzali, keby do 
vývoja krajiny nebol zasiahol človek.  

Za súčasných klimatických, edafických a hydrologických pomerov bez ďalšieho 
antropogénneho vplyvu by potenciálnu prirodzenú vegetáciu (Michalko a i., 1986) tvorili na 
území NSK. 
Lužné lesy vŕbovo-topoľové (Salicion albae), ktoré by sa boli vytvorili pozdĺž vodných tokov 
v JZ časti NSK v rámci Podunajskej roviny. Súbežne s nimi, by sa najme na JZ Podunajskej 
roviny rozvinuli plošne rozšírenejšie lužné lesy nížinné (Ulmenion), ktoré by boli typické 
i pozdĺž riečnych tokov Nitry a Hrona, menej Žitavy, Ipľa a Dunaja. Najmenej zastúpené by 
boli lužné lesy podhorské a horské (Alnenion glutinoso-incanae) v severnejších častiach 
Podunajskej nížiny. 

V centrálnej časti NSK, v Podunajskej nížine by sa vyvinuli dubovo hrabové lesy 
panónske (Querco robori-Carpinenion betuli), ktoré by smerom na sever k pohoriam 
vystriedali dubovo-hrabové lesy karpatské (Carici pilosae-Carpinenion betuli). V južnej časti 
Hronskej a Ipeľskej pahorkatiny  by sa rozšírili dubové xerotermofilné lesy ponticko-
panónske (Aceri-Quercion), ktoré by boli v suchších častiach Podunajskej nížiny nahradené 
dubovo-cerovými lesmi (Quercetum petraeae-cerris). V niektorých častiach na výslnných 
suchých svahoch karbonatického charakteru by vznikli dubové xerotermofilné lesy 
submediterálne a skalné stepi (Quercion pubescenti-petraeae). Malé zastúpenie by mali 
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dubové nátržníkové lesy (Potentillo albae-Quercion) ako aj dubové kyslomilné lesy (Genisto 
germanicae-Quercion daleschampii). 

V zamokrených úpätných častiach pohoria Burda s organozemnou pôdou by sa vytvorili  
 slaniská (Tofieldietalia). 

V horskom prostredí pohorí, rozprestierajúcich sa v severnej časti územia na kyslom 
podloží kremencov s lokálnym výskytom rankrov by vnútornú štruktúru lesa pozmenila 
azonálne podmienená vegetácia lipovo-javorových lesov (Tilio-Acerenion). 

Jadrové ale aj neotektonické pohoria vzhľadom na ich nadmorskú výšku, ktorá sa 
pohybuje do 1000 m n.m. by boli okrem vegetácie dubového stupňa pokryté aj výškovým 
bukovým vegetačným stupňom. Na vápenatom podloží by vznikli bukové lesy vápnomilné 
(Cephalanthero-Fagenion), na ostatnom podloží bukové a jedľové lesy kvetnaté (Eu-Fagenion) 
a bukové kvetnaté lesy podhorské (Eu-Fagenion). 
 
 
Reálna vegetácia 
     Vegetáciu, ktorú môžeme priamo študovať v rámci NSK nazývame - reálna vegetácia. 
Predstavujú ju viac alebo menej človekom ovplyvnené, zmenené alebo znovuvytvorené 
prvky krajiny, závislé predovšetkým od minulého a súčasného spôsobu využívania krajiny.  
     Zo zachovaných lesov, ktoré nezanikli vplyvom poľnohospodárskeho využívania pôdy, 
pokrývajú listnaté dreviny (94,22% z výmery porastovej plochy), ostatnú časť porastovej 
plochy vypĺňajú ihličnaté lesy, ktoré dominujú najmä v pohoriach Považský Inovec a Tríbeč 
(obr. 26). Z listnatých drevín dominujú duby (51,75%), agát (12,78%), buk (11,94%) a hrab 
(6,08%). Pozdĺž tokov pozorujeme výrazné zastúpenie lužných lesov s prevahou topoľov 
(Bilic, 2009).  

Nízka lesnatosť v južnej časti kraja, ktorú geomorfologicky tvorí oblasť Podunajskej nížiny 
je podmienená rovným až mierne pahorkatinným reliéfom s výskytom najúrodnejších pôd 
čiernic, černozemí a hnedozemí, vhodnými klimatickými a hydrologickými pomerni, čo túto 
oblasť predurčuje k intenzívnemu poľnohospodárskemu využitiu. Z pôvodných vegetačných 
celkov obvodu eupanónskej xerotermnej flóry sa v spomínanej oblasti zachovali iba malé, 
prevažne dubovo-hrabové zvyšky lesných enkláv s relatívne bohatým výskytom agátu 
bieleho (Robinia pseudoacacia). V záplavových územiach vodných tokov riek Váh, Nitra, 
Žitava, Hron nachádzame azonálne podmienené zvyšky mäkkých lužných lesov vŕbovo-
topoľových (Salicion albae). V stredných polohách pri menších tokoch na vŕbovo-topoľové 
lesy nadväzujú tvrdé lužné lesy jaseňovo-brestovo-dubové  (zväz Ulmion). Drevinové 
zloženie porastov tvorí dub letný (Quercus robur), brest hrabolistý (Ulmus carpinifolia) a jaseň 
úzkolistý (Fraxinus angustifolia). V Podunajskej pahorkatine sa v malej miere striedajú 
biotopy nížinných a peripanónskych dubovo-hrabových lesov (zväz Carpinion betuli), ktoré 
sú podmienené predhorskou zonálnosť, prejavujúcou sa zmenou klimatických pomerov, pri 
ktorých smerom k pohoriu klesá teplota a narastá množstvo zrážok. Biotopy sa viažu tiež na 
náplavové terasy pokryté sprašovými hlinami a na širšie dná kotlín. V zastúpení porastov 
prevláda dub letný (Quercus robur), dub zimný (Quercus petreae) a hrab obyčajný (Carpinus 
betulus). Vo vyšších polohách pahorkatiny na styku s pohoriami Vnútorných Západných 
Karpát nachádzame zvyšky karpatských dubovo-hrabových lesov a cerovo-dubových 
lesov. Musíme však konštatovať, že dub cerový bol čiastočne nahradený dubom plstnatým 
(Quercus pubescens) a hrabom obyčajným (Carpinus betulus).  

V jadrových a neovulkanických pohoriach, ktoré tvoria severnú a východnú hranicu kraja 
sa prejavuje vegetačná stupňovitosť podmienené nadmorskou výškou. Zmeny klimatických, 
ale aj pôdnych pomerov  spôsobili vznik predovšetkým dubového a bukového vegetačné 



Boltižiar, M., Dubcová, A. a kolektív 
 

 

 80  

stupňa. Z južných úpätných častí pokračujú v pohoriach karpatské dubovo-hrabové lesy 
(obr. 27, 28, 29). Tie sú vystriedané na karbonátových obalových vrstvách jadrových pohorí 
bukovými lesmi vápnomilnými (Cephalanthero-Fagenion) (obr. 30). Dominujúcim druhom je 
buk lesný (Fagus sylvatica). Vo vrcholových oblastiach prevládajú netrávnaté typy 
bezbylinných resp. holých bučín , v ktorých je častá vtáčia prilba červená (Cephalanthera 
rubra), hviezdnatec čemericový (Hacquetia epipactis)  alebo brečtan popínavý (Hedera helix).   

V pohoriach NSK na veľmi kyslých horninách možno pozorovať existenciu plošne menej 
zastúpených azonálnych vegetačných druhov v podobe sutinových lesov. Sú zastúpené 
zmiešanými javorovo-jaseňovo-lipovými lesmi (zväz Tilio-Acerion) v zastúpení: javor 
mliečny (Acer platanoides), javor horský (A. pseudoplatanus), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), 
lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos). 

Na severovýchodne orientovanom svahu pohoria Tríbeč, zo strany obce Žirany, je 
charakteristická vegetačná inverzia dubového a bukového vegetačného stupňa. Bukový 
stupeň sa vytvoril vo výške asi 300 m n. m. z dôvodu chladnejšej klímy a špecifického 
vápencového podložia. Na výslnnejších svahoch vo vyšších nadmorských výškach sa 
vytvoril dubový stupeň. 

Zaujímavosťou z hľadiska vegetačného pokryvu je výskyt teplomilných spoločenstiev 
i v pomerne veľkých nadmorských výškach (Kelemen a i., 1986). Ide o azonálne 
podmienenú kalcifilnú vegetáciu stepí a lesostepí (obr. 31, 32, 33), ktorá sa sformovala na 
vápenatom podloží slnečných a teplých svahov napr. na  Kalvárii v Nitre, na Zobore, vrchu 
Včelár pri Obyciach alebo Kozárovciach. V oblasti Zoborskej lesostepi v pohorí Tríbeč, sa 
nachádzajú i niektoré druhy rastlín, ktoré dnes predstavujú ohrozený druh. Je ich asi 21 
a reprezentujú pôvodnú prirodzenú vegetáciu v danej lokalite. Je to predovšetkým hlaváčik 
jarný, poniklec veľkokvetý, kosatec nízky, sinokvet mäkký a i. 

V súčasnosti má územie NSK poľnohospodársky charakter. Plocha poľnohospodárskej 
pôdy predstavuje 73,65 % (46 7247,77 ha)  z celkovej rozlohy kraja. Navyše výmera ornej 
pôdy činí 4 078,6 km2, čo predstavuje až 86,8 % z poľnohospodárskej pôdy. Podiel lesov je 
pochopiteľne nízky a predstavuje 15,2 % (958,6km2) z celkovej plochy kraja. Ostatné plochy 
tvoria lúky, pasienky, vodné plochy a i.. Lesný pôdny fond zaberá 96 418 ha (r. 2011) z toho 
porastová plocha zaberá 92 723 ha. Lesy na území kraja obhospodarujú Lesy Banská Bystrica 
š.p. Okrem lesov vo vlastníctve štátu sú obhospodarované i súkromnými spoločnosťami 
a cirkvou. Lesnatosť na území NSK sa výrazne mení pomerom rôznorodosti 
geomorfologických podmienok. Kým v hornatejších častiach jadrových pohorí (Považský 
Inovec, Tríbeč) a neovulkanických pohorí (Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy, Krupinská 
planina, Burda) na severe a východe kraja je až 42,68 %, s prechodom do južnejších častí 
Podunajskej nížiny postupne klesá iba na 3,87 %. Lesy môžeme podľa funkcie rozdeliť na 
hospodárske, ochranné a na lesy osobitného určenia. Celkovo sa z hľadiska funkcie v NSK 
nachádza 72 527 ha hospodárskych, 7 630 ha ochranných a 12 564 ha lesov osobitného 
určenia. V r. 2009 najvyšší podiel ochranných lesov a lesov osobitného určenia z celkovej 
porastovej plochy je v okresoch Komárno (35,2 %), Zlaté Moravce (31,4 %) a Nové Zámky 
(27,9%), najnižší v okrese Topoľčany (7,5 %). Dominantný podiel na celkovej štruktúre lesov 
jednotlivých okresov dotvárajú hospodársky využívané lesy. 
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Obrázok 26. Lesná a lúčna vegetácia pohoria Tríbeč – južný svah vrchola Žibrica. Zdroj: 
Rampašeková, 2013 

 

 
                                   

 
 
Obrázok 27. Dubovo-hrabové lesy karpatské. Zdroj: Rampašeková, 2013 
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Obrázok 28. Nepôvodný výskyt borovice lesnej (Pinus sylvestris) pri Liečebnom ústave v Nitre –                   
biotop: Dubové subxerotermofilné a borovicové xerofilné lesy. Zdroj: Rampašeková, 2013 
 

 
 

 

Obrázok 29. Teplomilné zmiešané dubové lesy submediteránne. Zdroj: Rampašeková, 2013 
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Obrázok 30. Vápnomilné bukové lesy so slabo vyvinutou krovinnou etážou. Zdroj: Rampašeková, 
2013 
 

 
   
 
Obrázok 31. NPR Zoborská lesostep - ukážka zachovanej lesostepnej dubiny a skalnej stepi                    
na vápencoch s prechodom do subxerofilných dúbrav až dubohrabín. Zdroj: Rampašeková, 2013  
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 Obrázok 7.  Mliečnik chvojkový                           Obrázok 8. Hlaváčik jarný (Adonis vernalis) –     
(Tithymalus cyparissias) Zdroj: Rampašeková     xerotermná kalcifilná vegetácia. Zdroj: Rampašeková      
                                                  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.2 Zoogeografické pomery 

 
V oblasti Podunajskej nížiny žije 20 % druhov našej fauny, ktorá sa nevyskytuje v iných 

častiach Slovenska, alebo preniká len na okraj listnatých lesov. 
 V oblastiach zasahujúcich výbežkov pohorí Považský Inovec, Tríbeč, Pohronský Inovec, 

Štiavnické vrchy,  Krupinská planina a Burda podľa Čepeláka (1980) žije väčšina nášho 
vtáctva, plazov, obojživelníkov, hmyzu a cicavcov. Patrí sem až 70 % všetkých žijúcich 
druhov na Slovensku.  
Na území NSK zaznamenávame zastúpenie dvoch provincií živočíšnych regiónov, a to 
Vnútrokarpatské zníženiny a Karpaty: 

- Provincia Vnútrokarpatské zníženiny je zastúpená Juhoslovenským obvodom 
s Dunajským okrskom, 

- Provincia Karpát je na území kraja zastúpená Vnútorným obvodom, konkrétne 
Západným a Južným okrskom a Južným obvodom - Sopečným okrskom.  

Z hľadiska zoogeografického členenia terestrického biocyklu rozlišujeme:  
- Provinciu stepí a v rámci nej panónsky úsek Podunajskej roviny, pahorkatiny 

a Juhoslovenskej kotliny, 
- Provinciu listnatých lesov, v rámci ktorej rozoznávame podkarpatský úsek 

Považského Inovca, Tríbeča, Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny.  
Z hľadiska limnického (sladkovodného) biocyklus. Na základe toho, NSK vyčleňujeme do 
úmoria Čierneho mora s Pontokaspickou provinciou, v rámci ktorej rozoznávame 
podunajský okres (Čeman a i., 2003).  

S rozvojom poľovníctva naberalo na význame i živočíšne spoločenstvo lesov, zamerané 
najmä na malú zver, resp. srnčiu, diviačiu a danieliu zver. Spomínané spoločenstvo sa viaže 
na územia predovšetkým jadrových a neovulkanických pohorí s prevahou listnatých lesov. 
Výskyt jednotlivých druhov je regulovaný, z dôvodu čoho môžeme malú poľovnú zver 
lokalizovať na základe poľovných revírov. Poľovné revíre so srnčou zverou sa nachádzajú 
v Považskom Inovci a Štiavnických vrchoch, revíre zamerané na jeleniu zver v Tríbeči 
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a Považskom Inovci (Krogmann, 2005). K najvýznamnejším revírom patrí bažantnica 
v Palárikove, Telinciach, Čaradiciach a okolí Topoľčianok, kde sa nachádza Veľká zvernica, 
ktorá s rozlohou 11 131 ha patrí k najväčším v strednej Európe. 

Z dôvodu prevažujúceho nížinatého rázu sledovaného územia je charakteristické 
živočíšne spoločenstvo polí a lúk (Lukniš, 1972). Väčšina druhov zo suchozemských 
stavovcov, ktoré sú súčasťou tejto zoocenózy, pôvodne obývala stepi. Preto aj adaptačný 
vývinový proces prebiehal pre nich z hľadiska požiadaviek, ktoré na ne kládlo otvorené 
prostredie. Jeho výsledkom je predovšetkým dokonalé farebné splývanie s prostredím, ako je 
to napr. u zajacov poľných, prípadne stavovcoch myšovitých, škovránkovitých a i. Ďalším 
typom je škvrnité zafarbenie, ktoré pozorujeme u hrabavky škvrnitej (Pelobates fusxcus), 
ropuchy zelenej (Bufo viridis), jarabíc poľných (Perdix perdix) a i. Okrem spomenutých 
stavovcoch môžeme na poliach a lúkach nájsť rôzne druhy hlodavcov, ako sú hraboše, myši 
a pod.  

V oblastiach stojatých vôd a potokov pozorujeme živočíšne spoločenstvá vôd. Typickými 
predstaviteľmi tohto spoločenstva sú vtáky najmä rod bahniakov, prípadne kačica 
chripľavka (Anas strepera). Na brehoch riek žijú prevažne žaby, ako napr. skokan zelený 
(Rana esculenta), skokan rapotavý (Rana ridibunda), ale i rôzne druhy kôrovcov, mäkkýšov 
a hmyzu (Lukniš, 1972).  

Živočíšne spoločenstvo potokov a riek aj spoločenstvo jazier a stojatých vôd je 
charakteristické najmä výskytom niekoľko druhov rýb, z ktorých najtypickejšie sú sumec 
veľký (Silurus glanis), kapor dunajský (Cyprinus caprio caprio), karas obyčajný (Carassius 
carassius), pstruh potočný (Salmo trutta morpha fario), šťuka obyčajná (Esox lucius). Medzi 
ďalšie významné živočích tohto spoločenstva môžeme označiť cicavce, ako napr. ondatra 
pižmová (Ondatra ribetica) a i. 
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4.7 OCHRANA PRÍRODY  
 

Vývoj ochrany prírody na Slovensku môžeme rozdeliť do štyroch období. Prvé obdobie 
trvalo do roku 1918 (príroda sa chránila z náboženských a kultúrnych dôvodov), druhé 
obdobie trvalo od roku 1918 do roku 1945 (zriadil sa Vládny komisariát na ochranu 
pamiatok), tretie obdobie trvalo od roku 1945 do roku 1990 (bol zriadený 1. národný park 
a bol prijatý 1. zákon o ochrane prírody) a posledné štvrté obdobie trvalo od roku 1990 a trvá 
až po súčasnosť (budujú sa orgány štátnej správy ochrany prírody, zavádzajú sa nové 
kategórie chránených území a pod.) (Oláhová, Boltižiar, 2009).  

Právna ochrana prírody je súčasťou legislatívy ochrany životného prostredia. Väčšina 
legislatívy v ochrane prírody je nového dáta, vznikala po roku 1990. Zákony začali vznikať 
po druhej svetovej vojne, ich dnešná podoba je novelizovaná a upravená voči moderným 
požiadavkám na ochranu prírody, medzinárodným dohovorom, ktoré SR podpísala a odráža 
aj vstup Slovenska do Európskej únie a zosúladenie našich zákonov so smernicami EÚ. 
Základným východiskom právnej úpravy o ochrane prírody bol zákon NR SR č. 1/1955 Z.z., 
viackrát novelizovaný. Po roku 1989 v snahe sprehľadniť právnu ochranu prírody bol prijatý 
zákon 287/1994 o ochrane prírody a krajiny. V súčasnosti je v platnosti zákon 543/2002 o 
ochrane prírody a krajiny. Prijatie nového zákona NR SR 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 
krajiny bolo nevyhnutné pre splnenie záväzkov vyplývajúcich z 22. kapitoly – životné 
prostredie -  v prístupovom procese SR do EÚ (Kopcová, Tuhárska, 2005).  
     Územná ochrana prírody je zakotvená v zákone NR SR č. 543/2002 Z.z.. Na Slovensku sú 
oddelené stupne ochrany od kategórií chránených území. Stupne sa vyčleňujú na základe 
činností, ktoré sú v území zakázané alebo na ktoré treba povolenie príslušného orgánu 
ochrany prírody. Kategórie sa vyhlasujú vzhľadom na veľkosť územia, cennosť prírodných 
ekosystémov, ich stupeň premeny hospodárskou činnosťou človeka. To umožňuje uplatniť v 
jednej kategórií rôzne stupne ochrany (tab. 8) v závislosti od charakteru hodnôt, ktoré 
obsahuje. Pre územnú ochranu sa ustanovuje päť stupňov ochrany. Rozsah obmedzení sa so 
zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje (Kopcová, Tuhárska, 2005). 
 
Tab. 8. Kategórie a stupne ochrany prírody. Zdroj: ŠOPSR, 2012b 
Stupeň ochrany* Kategória** 
1. stupeň „voľná krajina“ 
2. stupeň CHKO***, OP NP***, CHA, zóny D 
3. stupeň NP***, CHA, OP CHA, OP PR, OP NPR, OP PP, OP NPP, zóny C 
4. stupeň NPR, PR, NPP, PP, CHA, CHKP, OP NPR, OP PR, OP NPP, OP PP, zóny B 
5. stupeň NPR, PR, NPP, PP, zóny A 
2. – 5. stupeň osobitne chránené časti prírody klasifikované stupňami ochrany 

* nie sú uvádzané územia, ktoré nemajú stupeň ochrany (CHVÚ a OP jaskýň a prírodných 
vodopádov), ** nie sú uvádzané PP „zo zákona“ a OP MCHÚ „zo zákona“, *** výmera mimo MCHÚ 
 

Na udržanie prírodného dedičstva, zachovanie rozmanitosti a foriem života na Zemi, na 
obnovenie a racionálne využívanie prírodných zdrojov a na udržanie ekologickej stability 
slúži Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002. Tento zákon s účinnosťou od 1.1. 2003 v 
územnej ochrane ustanovil 5 stupňov, pričom rozsah obmedzení sa zväčšuje so zvyšujúcim 
sa stupňom.  
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4.7.1 Ochrana prírody v Nitrianskom samosprávnom kraji 
 
Na Slovensku sa nachádza 1128 chránených území, z toho 23 je veľkoplošných a 1105 je  

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

V NSK sa nachádza 121 chránených území, pričom 3 sú veľkoplošné chránené územia 
(tab. 9, 11). Chránené územia NSK zaberajú 10,7 % z celkového počtu chránených území na 
Slovensku. Z kategórií chránených území v kraji absentujú národné parky, národné prírodné 
pamiatky a chránené krajinné prvky. Z veľkoplošných chránených území do územia kraja 
zasahujú tri chránené krajinné oblasti CHKO Ponitrie (okres Nitra, Topoľčany, Zlaté 
Moravce), CHKO Štiavnické vrchy (okres Levice) a CHKO Dunajské luhy (okres Komárno), 
ktoré sú podrobnejšie popísané v podkapitole 4.7.3.  
 
Tab. 9. Porovnanie počtu chránených území Slovenska a NSK v roku 2013. Zdroj: ŠOPSR, 2012a 

Chránené územia Slovensko NSK 
Národný park 9 0
Chránená krajinná oblasť 14 3
Národná prírodná rezervácia 219 14
Prírodná rezervácia 392 44
Národná prírodná pamiatka 60 0
Prírodná pamiatka 260 19
Chránený areál 173 46
Chránený krajinný prvok 1 0
S p o l u 1128 123

 
Tab. 10. Počet chránených území v jednotlivých okresoch NSK. Zdroj: ŠOPSR, 2012a 

NSK NPR PR PP CHA spolu 
okres počet počet počet počet počet

Komárno 2 20 0 13 35
Levice 2 6 2 6 16
Nitra 2 2 2 10 16
Nové Zámky 6 11 6 8 31
Šaľa 0 0 6 2 8
Topoľčany 1 5 2 4 12
Zlaté Moravce 1 0 1 3 5
S p o l u 14 43 19 46 123

 
Najviac chránených území sa v roku 2013 v NSK nachádzalo v okrese Komárno (35), 

Nové Zámky (31), Levice (16) a Nitra (16) (tab. 10, 11). Najrozsiahlejší je chránený areál 
Dropie, kde je pod ochranou územie v poľnohospodársky využívanej krajine. Ostatné 
chránené územia sú prevažne plošne menšieho rozsahu. V kraji sa nachádza najväčší počet 
historických parkov, ktoré sú vyhlásené ako chránené areály. 

Významnou exogénnou silou modelujúcou reliéf NSK sú vodné toky. Z 
morfoskulptúrnych typov riečneho reliéfu sa tu nachádzajú najmä riečne terasy, riečne nivy, 
agradačné valy, náplavové kužele. Cez kraj pretekajú najväčšie rieky Slovenska (rieka Váh, 
Hron, Dunaj, Ipeľ), aj preto v tomto území prevažujú chránené územia orientované na vodné 
toky a vodné plochy a s tými sa spájajú aj významné druhy živočíchov, najmä vtákov.  



Boltižiar, M., Dubcová, A. a kolektív 
 

 

 88  

Len z Natury 2000 sa tu nachádza sedem chránených vtáčích území (CHVÚ) a to: Dolné 
Pohronie, Dolné Považie, Dunajské luhy, Ostrovné lúky, Parížske močiare, Tríbeč, Žitavský 
luh (ŠOPSR, 2013d).  

Koncepcia návrhov Natura 2000 má z  hľadiska potenciálneho biotického regeneračného 
potenciálu v súčasnosti najväčší význam a jej cieľom je zachovanie prírodného dedičstva, 
ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto 
sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených 
druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov 
vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a 
biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii. 

Základom pre vytvorenie sústavy Natura 2000 sú dve právne normy EÚ: 
-  smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov  
   (smernica o vtákoch – Birds Directive); 
- smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne   

žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (smernica o biotopoch – Habitats Directive) 
(ŠOPSR, 2013d). 

Na území kraja môžeme vyčleniť ešte chránené územia v rámci Dohovoru o mokradiach 
(Ramsarská konferencia). Do zoznamu tzv. ramsarských lokalít sú na území NSK zaradené 3 
lokality: Parížske močiare, Dunajské luhy a Poiplie. (Oláhová, Boltižiar, 2009). 

Ochrana prírody je v neustálom vývoji, vznikajú nové zákony, smernice a ustanovenia, 
prekategorizúvajú sa chránené územia, vyhlasujú sa nové chránené územia, avšak 
najdôležitejšie v ochrane prírody NSK, ako aj celého Slovenska je výchova a osveta k ochrane 
prírody. 
 
 
4.7.2 Chránené krajinné oblasti NSK 
 

CHKO Ponitrie bola zriadená Vyhláškou MK SSR č. 58/1985 Zb. zo dňa 24. júna 1985 v 
znení Zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.  

Nachádza sa v dvoch odlišných orografických celkoch, Tribeč a Vtáčnik (mimo územia 
NSK). Líšia sa po stránke geologickej stavby, typológie lesov, rastlinných a živočíšnych 
spoločenstiev. 

 Tribeč patrí ku starým jadrovým pohoriam. Budujú ho kryštalické bridlice, granodiority, 
ale i horniny mezozoika (vápence, dolomity, kremence, bridlice), z ktorých k morfologicky 
ojedinelým patria kremencové hôrky, lemujúce jeho chrbát zo západu na východ. Typické 
pre Tribeč sú dubovo-hrabové, dubové a vo vyšších polohách bukové lesy. Vzhľadom na 
svoju nadmorskú výšku, geologické podložie a expozíciu, Tribeč pokrývajú zväčša 
teplomilné rastlinné spoločenstvá. Rastú tu vzácne a chránené druhy ako peniažtek 
slovenský (Thlaspi jankae), hrdobárka páchnuca (Teucrium scorodonia), hrachor benátsky 
(Lathyrus venetus), kosatec nízky(Iris pumila), hlaváčik jarný (Adonis vernalis), poniklec 
veľkokvetý (Pulsatilla grandis), ľalia zlatohlavá (Lilium martagon) a rad ďalších chránených 
druhov. 

Zo zástupcov fauny Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie si pozornosť zaslúži výskyt rysa a 
mačky divej ako pôvodných šeliem. Ďalej sa v nej vyskytuje jelenia, v nižších polohách srnčia 
(obr. 34) a diviačia zver. Veľmi dobre sa v Tribeči darí danielej a muflonej zveri, ktor;á bola 
na Slovensku introdukovaná v roku 1867. 
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Obr. 34. Mláďa srny.                                      Obr. 35 Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra). 
Zdroj: Oláhová, 2013                                        Zdroj: Oláhová, 2013 

 
 
Zo vzácnych dravcov sa v oblasti vyskytuje orol krikľavý (Aquila pomarina), orol 

kráľovský (Aquila heliaca), hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus) a včelár obyčajný (Pernis 
apivorus). Územie je bohaté aj na mnohé vzácne a chránené bezstavovce, ako sú napríklad 
fúzač obrovský (Cerambyx cerdo), nosorožtek obyčajný (Oryctes nasicornis), cikáda viničová 
(Tibicina haematodes) a pod. (ŠOPSR, 2013b). Z chránených druhov obojživelníkov je 
charakteristická salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra) (obr. 35) a skokan hnedý (Rana 
temporaria), z plazov sa vyskytuje užovka obojkatá (Natrix natrix), užovka stromová (Elaphe 
longissima) a pod. 

CHKO Štiavnické vrchy bola zriadená Vyhláškou MK SSR č. 124/1979 Zb. zo dňa 22. 
septembra 1979 v znení Zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.  

Štiavnické vrchy sú najväčšie sopečné pohorie Západných Karpát. Ležia na rozhraní 
dvoch rozdielnych klimatických typov, čoho odrazom je horizontálne a vertikálne prelínanie 
teplomilných prvkov flóry a fauny s karpatskými horskými prvkami.  

Niektoré teplomilné druhy šíriace sa dolinami otvorenými na juh tu dosahujú severnú 
hranicu rozšírenia (dub cerový (Quercus cerris), javor tatársky (Acer tataricum)). Na teplých 
výslnných andezitových skalách s plytkou skeletovitou pôdou sa nachádzajú prvky 
xerotermnej flóry, kavyľ vláskatý (Stipa capillata), kukučka vencová (Lychnis coronaria), 
rozchodník prudký (Sedum acre) (obr. 36) a i. Na niektorých stanovištiach nájdeme aj 
poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis Wender).  

Zo živočíšstva sú hojne zastúpené vtáky, ako orol krikľavý (Aquila pomarina), myšiak 
hôrny (Buteo buteo), sova obyčajná (Strix aluco) a mnoho druhov spevavcov. Vyskytujú sa tu i 
vzácne mäsožravé cicavce, rys ostrovid (Lynx lynx) a mačka divá (Felis silvestris). K 
najnápadnejším druhom hmyzu patrí motýľ vidlochvost feniklový (Papilio machaon) a žije tu 
tiež vzácna modlivka zelená (Mantis religiosa), roháč obyčajný (Lucanus cervus) a fúzač alpský 
(Rosalia alpina) (obr. 37) a iné (ŠOPSR, 2013c). 
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Obr. 36. Rozchodník prudký (Sedum acre).                 Obr. 37. Fúzač alpský (Rosalia alpina). 
Zdroj: Oláhová, 2013                                                 Zdroj: Oláhová, 2013 

 
 

 
CHKO Dunajské luhy bola zriadená Vyhláškou MZP SR č. 81/1998 Z. z. o Chránenej 

krajinnej oblasti Dunajské luhy z 3. marca 1998 s účinnosťou od 1. mája 1998.  
Rozprestiera sa na Podunajskej nížine v geomorfologickom celku Podunajská rovina, 

vedľa slovenského a slovensko - maďarského úseku Dunaja od Bratislavy až po Veľkolélsky 
ostrov v okrese Komárno. Pozostáva z piatich samostatných častí. Toto jedinečné územie sa 
celé nachádza na arecentnom agradačnom vale Dunaja. Systém agradačných valov a 
akumulačných depresií s hustou sieťou riečnych ramien s prevahou sedimentačnej 
akumulácie, vznikol ešte pred zásahmi do prírodného hydrologického režimu Dunaja. Takto 
vytvorená ramenná sústava sa zachovala čiastočne v úseku od Dobrohrošte po Sap, ale aj 
napriek tomu patrí k najväčším vnútrozemským riečnym deltám v Európe. 

 V závislosti od hydrologických podmienok pozdĺž Dunaja sa tu na pomerne malom 
území vyskytujú spoločenstvá lesné, vodné, mokraďné, lúčne a psamofilné.  

Vo vzácnych a ohrozených spoločenstvách vodných rastlín otvorených plôch ramennej 
sústavy sú zastúpené chránené druhy lekno biele (Nymphaea alba), leknica žltá (Nuphar lutea), 
vzácna salvínia plávajúca (Salvinia natans), kotvica plávajúca (Trapa natans), leknovec štítnatý 
(Nymphoides peltata) a pod. V lúčnych spoločenstvách a v bývalých mŕtvych ramenách, rastú 
viaceré ohrozené druhy čeľade vstavačovitých vstavač ploštičný (Anacamptis coriophora), 
vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač obyčajný (Anacamptis morio), kruštík širokolistý 
(Epipactis helleborine) a pod. Lesné spoločenstvá ovplyvňuje predovšetkým vyššia až vysoká 
hladina podzemnej vody a občasné záplavy. V závislosti od výšky hladiny podzemnej vody 
sa tu vyvinuli spoločenstvá vŕbových jelšín, dubových jasenín a brestových jasenín s 
topoľom, brestových jasenín s hrabom a drieňových dúbrav.  

Zoocenózy Dunaja a priľahlých luhov sú ovplyvnené pestrosťou biotopov od vodných až 
po xerotermné. Zoogeograficky je územie pod vplyvom Panónskej nížiny, ale i alpskej 
sústavy, s ktorými je prepojené prostredníctvom Dunaja. Významne sú tu zastúpené najmä 
faunistické prvky močiarnych a vodných biocenóz a spoločenstvá lužných lesov. V území 
bolo zistených napríklad 109 druhov mäkkýšov, z toho 22 ohrozených. Na Podunajsku (od 
Bratislavy po Štúrovo) bolo zistených viac ako 1 800 druhov chrobákov. Z drobných cicavcov 
je významný reliktný výskyt hraboša severského (Microtus oeconomus). Osobitný význam má 
územie pre hniezdenie a hibernáciu vodného vtáctva. Pravidelne sa tu vyskytujú vzácne 
druhy vtákov, ako napríklad orliak morský (Haliaeetus albicilla), beluša malá (Egretta garzetta) 
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a volavka purpurová (Ardea purpurea). Slovensko-maďarský úsek Dunaja je medzinárodne 
významným vtáčím územím (IBA). Dôležitou zložkou živočíšstva navrhovaného 
chráneného územia sú ryby. V Dunaji a jeho ramenách sa vyskytuje najvyšší počet druhov 
rýb zo všetkých vodných tokov Slovenska. Táto skupina živočíchov patrí medzi najviac 
postihnuté výstavbou vodných diel na Dunaji. Zo vzácnych a chránených druhov tu žije 
divá forma kapra (sazan), blatniak tmavý (Umbra krameri), šabľa krivočiara (Pelecus cultratus) 
a pod. (ŠOPSR, 2013 a). 

 Celé územie CHKO je zapísané do Zoznamu mokradí medzinárodného významu 
(Ramsarská konvencia). 
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Tab. 11. Zoznam maloplošných chránených území (MCHÚ) v NSK. Zdroj: ŠOP SR 
p. č. MCHÚ názov MCHÚ rozloha 

(ha) 
rok vyhlásenia, 

novelizácie 
stupeň 

ochrany okres 

1 CHA Alúvium Paríža 103,1 1988 4 Nové Zámky 
2 CHA Arborétum Mlyňany 61,1 1951 4 Zlaté Moravce 
3 CHA Bábsky park 4,2 1982 3 Nitra 
4 CHA Bohatský park 4,6 1981 3 Komárno 
5 CHA Bohunický park 3,6 1984 3 Levice 
6 CHA Číčovský park 8,7 1981 3 Komárno 
7 CHA Dolné lazy 7,3 2010 3 Topoľčany 
8 CHA Dropie 912,8 1955, 1988, 1996 4 Komárno 
9 CHA Huntácka dolina 8,7 2000 4 Nitra 

10 CHA Hurbanovský park 5,4 1981 3 Komárno 
11 CHA Jelenská gaštanica 3,8 1952, 1986 4 Nitra 
12 CHA Juhásove slance 41,8 2012 3 Šaľa 
13 CHA Kaštieľsky park 1,1 1981 3 Komárno 
14 CHA Klasovský park 4,0 1982 3 Nitra 
15 CHA Komárňanské slanisko 14,8 2012 4 Komárno 
16 CHA Komjatický park 6,5 1984 4 Nové Zámky 
17 CHA Kostolianske lúky 4,2 2000 3 Nitra 
18 CHA Kráľovičova slatina 0,3 2000 4 Levice 
19 CHA Kraviansky park 2,3 1981 3 Komárno 
20 CHA Lapášsky park 2,2 1982 3 Nitra 
21 CHA Levické rybníky 91,8 1974 3 Levice 
22 CHA Levický park 1,7 1984 3 Levice 
23 CHA Lipovský park 3,4 1984 3 Nové Zámky 
24 CHA Maniansky park 7,7 1984 4 Nové Zámky 
25 CHA Marcelovský park 2,2 1981 4 Komárno 
26 CHA Močenský park 5,9 1982 4 Šaľa 
27 CHA Moľvy 8,5 2001 4 Nové Zámky 
28 CHA Novoveský park 6,6 1982 3 Nitra 
29 CHA Palárikovský park 50,9 1984 4 Nové Zámky 
30 CHA Pavelské slanisko 18,6 2012 3 Komárno 
31 CHA Pri Orechovom rade 1,7 2012 3 Komárno 
32 CHA Pribetský háj 2,4 2002 4 Komárno 
33 CHA Rúbaniansky park 5,8 1984 3 Nové Zámky 
34 CHA Rumanovský park 3,0 1982 3 Nitra 
35 CHA Strážsky park 6,6 1981 3 Komárno 
36 CHA Svätopeterský park 5,2 1981 3 Komárno 
37 CHA Šándorky 3,1 2010 3 Levice 
38 CHA Šurianske slaniská 169,4 2012 4 Nové Zámky 
39 CHA Šuriansky park 1,0 1982 3 Nitra 
40 CHA Tesársky park 2,0 1984 3 Topoľčany 
41 CHA Topoľčianska zubria zvernica 140,2 1964, 1973 3 Zlaté Moravce 
42 CHA Topoľčiansky park 10,3 1982 4 Zlaté Moravce 
43 CHA Tovarnícky park 16,3 1984 3 Topoľčany 
44 CHA Záhrada 20,0 2010 3 Topoľčany 
45 CHA Želiezovský park 13,3 1984 3 Levice 
46 CHA Žitavský park 4,5 1982 3 Nitra 
47 NPR Apálsky ostrov 86,0 1954, 2002 5 Komárno 
48 NPR Bábsky les 30,4 1966 5 Nitra 
49 NPR Burdov 364,1 1966 5 Nové Zámky 
50 NPR Čenkovská lesostep 79,6 1964, 1988 4 Nové Zámky 
51 NPR Čenkovská step 3,6 1951, 1993 4 Nové Zámky 

52 NPR Číčovské mŕtve rameno 79,9 1964 5 Komárno, Dunajská 
Streda 

53 NPR Horšianska dolina 313,4 1976 4 Levice 
54 NPR Hrdovická 30,0 1982 4 Topoľčany 
55 NPR Kamenínske slanisko 34,9 1953, 1983 4 Nové Zámky 
56 NPR Leliansky les 198,7 1966 5 Nové Zámky 
57 NPR Parížske močiare 184,0 1966, 1993 4 Nové Zámky 
58 NPR Patianska cerina 26,5 1949, 1983 5 Levice 
59 NPR Včelár 8,8 1983 5 Zlaté Moravce 
60 NPR Zoborská lesostep 23,1 1952, 1986 5 Nitra 
61 PP Bábske jazierko 3,5 1973, 1983 4 Šaľa 
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62 PP Bíňanský sprašový profil 0,4 1984 4 Nové Zámky 
63 PP Bystré jazierko 2,0 1973, 1983 4 Šaľa 
64 PP Čermiansky močiar 5,4 1988 5 Topoľčany 
65 PP Čertova pec x 1994, 2008 x Topoľčany 
66 PP Čierne jazierko 3,4 1973, 1983 4 Šaľa 
67 PP Jahodnianske jazierka 5,3 1973, 1983 4 Šaľa 
68 PP Kamenický sprašový profil 0,2 1984 4 Nové Zámky 
69 PP Meander Chrenovky 1,0 1984 4 Nové Zámky 
70 PP Mužliansky potok 31,0 1990 4 Nové Zámky 
71 PP Nitriansky dolomitový lom 1,3 1982 4 Nitra 
72 PP Potok Chrenovka 25,9 1984 4 Nové Zámky 
73 PP Rieka Žitava 1,8 1990 4 Nové Zámky 
74 PP Svoradova jaskyňa x 1994, 2008 x Nitra 
75 PP Travertínová kopa 0,0 1958 5 Levice 
76 PP Trnovské rameno 6,6 1973, 1983 4 Šaľa 
77 PP Veľký Inovec 8,4 1992 4 Zlaté Moravce 
78 PP Vlčianske mŕtve rameno 8,2 1983 4 Šaľa 
79 PP Zlepencová terasa 1,2 2001 4 Levice 
80 PR Alúvium Žitavy 32,5 1993 4 Komárno 
81 PR Bíňanský rybník 35,1 2000 4 Nové Zámky 
82 PR Bokrošské slanisko 14,1 1988 4 Komárno 
83 PR Búčske slanisko 20,4 1993 4 Komárno 
84 PR Čepúšky 58,1 1988 4 Topoľčany, Bánovce 
85 PR Čierna voda 6,3 1986 4 Nové Zámky 
86 PR Čistiny 17,8 2001 4 Nové Zámky 
87 PR Drieňová hora 1,0 1964 4 Nové Zámky 
88 PR Dunajské trstiny 104,1 2002 4 Komárno 
89 PR Hlohyňa 2,5 1982 4 Levice 
90 PR Holé brehy 5,4 1976 4 Topoľčany 
91 PR Chotínske piesky 7,0 1953, 1986 4 Komárno 
92 PR Jabloňovský Roháč 64,6 1951, 1984, 1988 4 Levice, Banská Štiavnica 
93 PR Jurský Chlm 5,8 1993 4 Nové Zámky 
94 PR Komočín 0,5 2000 4 Komárno 
95 PR Kovarská hôrka 4,4 1993 4 Topoľčany 
96 PR Kratina 10,2 2002 4 Komárno 
97 PR Krivín 54,2 1993 5 Levice 
98 PR Kusá hora 6,2 2001 4 Levice 
99 PR Listové jazero 41,0 1988 4 Komárno 

100 PR Líščie diery 13,3 2002 4 Komárno 
101 PR Lohotský močiar 24,1 1993 4 Komárno 
102 PR Lupka 20,7 1952, 1986 4 Nitra 
103 PR Malý ostrov 8,3 1952, 1993 4 Komárno 
104 PR Marcelovské piesky 4,5 1988 4 Komárno 
105 PR Martovská mokraď 11,9 1993 4 Komárno 
106 PR Mašan 2,2 1988 4 Komárno 
107 PR Mostová 15,1 2000 4 Komárno 
108 PR Palárikovské lúky 16,9 2011 4 Nové Zámky 
109 PR Pod Starým vrchom 3,7 2002 4 Komárno 
110 PR Pohrebište 69,3 1993 4 Komárno 

111 PR Preliačina 35,9 1988 5 Nové Mesto nad Váhom, 
Topoľčany 

112 PR Révajovská pustatina 0,7 1988 4 Komárno 
113 PR Solčiansky háj 7,1 1984, 1988 4 Topoľčany 
114 PR Sovie vinohrady 4,9 1993 4 Nové Zámky 
115 PR Šípka 46,8 1988 4 Levice 
116 PR Torozlín 5,4 1982 4 Nové Zámky 
117 PR Veľký les 21,1 1993 4 Nové Zámky 
118 PR Vozokánsky luh 11,1 1953, 1993 4 Levice 
119 PR Vrbina 34,5 1993 4 Komárno 
120 PR Vŕšok 1,5 1965 4 Nové Zámky 
121 PR Zlatniansky luh 9,1 1974 5 Komárno 
122 PR Žibrica 68,6 1954, 1993, 2006 4, 3 Nitra 
123 PR Žitavský luh 74,7 1980 4 Nové Zámky 
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Mapa 22. Chránené územia v NSK (stav k 31.12.2012). Zdroj: ŠOP SR 
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4.8 VYUŽITIE KRAJINY  A JEJ ZMENY 
 
Analýza využitia krajiny predstavuje základný impulz ďalšieho hospodárskeho rozvoja 

akéhokoľvek územia. Súčasná krajina NSK je výsledkom dlhodobého pôsobenia prírodných 
podmenok a spoločenského využívania vplyvom ktorých Krajina sa však neustále mení v 
čase a priestore. Všetky zmeny vplyvom prírodných činiteľov no najmä spoločnosti (sociálne, 
ekonomické, technické, demografické, politické atď.) sa prejavujú okrem iného aj v spôsobe 
využívania krajiny, v krajinnej štruktúre, fyziognómii a fungovaní krajiny (Oťaheľ a i., 2004). 

Výrazným diferenciačným činiteľom využitia krajiny NSK sú najmä morfopolohové a 
substrátové vlastnosti s nadmorskou výškou, ktoré rozdeľujú územie na dva základné 
prírodné typy. Prvým z nich je nížina, ktorá sa v území prepravuje v podobe plochých rovín 
resp. v podobe mierne zvlnenej pahorkatiny. Druhým typom je vysočina, ktorá je tvorená 
pohoriami Karpát. Tieto prírodné predpoklady predurčujú územie z hľadiska jej využitia na 
typ poľnohospodársko-priemyselnej krajiny. Reliéf vzhľadom na výstavbu sídiel, 
komunikácií, prípadne poľnohospodárskeho využitia vykazuje najlepšie parametre nielen na 
úrovni kraja.  

Na analýzu súčasnej krajinnej štruktúry a jej využívania sa často používajú triedy  
krajinnej pokrývky (land cover), ktorá je súčasťou európskej databázy Corine Land Cover  
(CLC). Krajinná pokrývka predstavuje zhmotnený priemet prírodných priestorových daností 
a zároveň súčasného využívania krajiny (mapa 1). Reprezentujú ju hmotné prvky (triedy) 
krajiny – prírodné, kultivované i umelé (Oťaheľ a i., 2004), ktoré sú na prvej úrovni CLC 
zlúčené do 5 skupín (graf 6).  

Najväčšiu rozlohu v sledovanom území predstavujú tradične poľnohospodárske areály 
lokalizované na pôdach, ktoré patria v rámci Slovenska k najúrodnejším. Celková ich výmera 
predstavuje 77,1 % (graf 6) z celkovej rozlohy kraja, z čoho 68 % predstavuje nezavlažovaná 
orná pôda, ktorá je intenzívne využívaná (mapa 23). Druhú najväčšiu rozlohu (15 %) zaberá 
skupina lesných a poloprírodných areálov lokalizovaných najmä v oblasti pohorí na S a SV 
kraja. Medzi početnejšie triedy z hľadiska rozlohy patrí aj skupina urbanizovaných 
a technizovaných areálov (7,2 %). Ostané skupiny tvoria svojim podielom menej ako 1 % 
z rozlohy kraja.  

 
Graf 6. Podiel plôch jednotlivých areálov tried krajinnej pokrývky 1. úrovne CLC v NSK. Zdroj: © EEA 
(2006). Spracoval: M. Boltižiar, 2013 
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Mapa 23. Krajinná pokrývka NSK v r. 2006. Zdroj: © EEA http://www.eea.europa.eu/. 

 
 
Vysvetlivky kódov tried krajinnej pokrývky: 111-urbanizovaná zástavba, 112-nesúvislá sídelná 
zástavba, 121-priemyselné a obchodné areály, 122-cestná a železnicná siet a prilahlé areály, 123-
areály prístavov, 124-areály letísk, 131-areály ťažby nerastných surovín, 132-areály skládok, 141-
areály sídelnej zelene, 142-areály športu a zariadení voľného času, 211-nezavlažovaná orná pôda, 
221-vinice, 222-ovocné stromy a plantáže ovocín, 231-lúky a pasienky, 242-mozaika polí lúk 
a trvalých kultúr, 243-prevažne poľnohospodárske areály s výrazným podielom prirodzenej 
vegetácie,311-listnaté lesy,312-ihličnaté lesy, 313-zmiešané lesy, 321-prirodzené lúky, 324-prechodné 
lesokroviny, 411-močiare, 511-vodné toky, 512-vodné plochy 
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4.8.1 Zmeny krajiny na príklade mesta Nitra 
 
Zmeny využitia krajiny výrazne vplývajú na životné prostredie a biodiverzitu územia. 

Väčšina týchto zmien je zapríčinená kombináciou socio-ekonomických a prírodných 
procesov, pričom ich dopad na biodiverzitu môže byť pozitívny aj negatívny. 
Najviditeľnejším indikátorom zmeny v životnom prostredí sú práve zmeny krajinnej 
pokrývky, resp. druhotnej krajinnej štruktúry. Metódy geografických informačných 
systémov a diaľkového prieskumu Zeme umožňujú tieto zmeny objektívnym spôsobom 
monitorovať. 

V nasledovnej časti sa zameriame na zhodnotenie zmien krajiny a jej priestorovej 
štruktúry katastrálnych území mesta Nitra (veľkosť mesta Nitra bola ponechaná na úrovni z 
roku 1990). Vývoj štruktúry územia mesta a jeho okolia bol predmetom skúmania viacerých 
štúdií so zameraním na hodnotenie vybranej časti územia (Kramáreková, Dubcová 1992, 
Pucherová 2004, Mišovičová 2006, Petrovič, Hreško, 2006), vo vzťahu k prírodným typom 
krajiny (Oťaheľ a i., 1993; Žigrai, Drgoňa, 1995), účelovým vlastnostiam krajiny, napr. 
ekologickej stability (Drgoňa, 2004) alebo vo vzťahu k biodiverzite (Bugár 2003, Olschovsky 
a i.., 2006). 

V našom prípade sme sa zamerali na interpretáciu zistených zmien vo vzťahu k 
potenciálnym environmentálnym tlakom na biodiverzitu. Skúmané územie bolo vymedzené 
katastrálnymi hranicami mesta pred rokom 1990, kedy mala Nitra najväčšiu rozlohu v 
histórii (146 km2) vďaka pričleneným susedným obciam.  

Pre analýzy sme využili už existujúce digitálne mapy z územia, vytvorené nezávisle 
viacerými autormi (M. Boltižiar - horizont 1840, 1990, G. Bugár – horizont 1950, F. Petrovič – 
1780, Vereš – 2010 (aktualizované). Vzhľadom k rozdielnym mierkam, úrovni generalizácie a 
použitým legendám bolo potrebné prispôsobiť parametre jednotlivých mapových vrstiev pre 
potreby ich vzájomného porovnávania a ďalších analýz. Obdobie 18. a 19.storočia bolo 
spracované podľa historických topografických máp I. a II. Rakúsko-Uhorského vojenského 
mapovania v mierke 1:28 880 (Vojenský archív vo Viedni). Podkladom pre vyhotovenie 
mapy krajinnej štruktúry pre obdobia 1950 a 1990 boli mozaiky ortofotosnímok vyhotovené 
z panchromatických leteckých snímok z archívu Topografického ústavu v Banskej Bystrici a 
existujúcej mapy krajinnej pokrývky časti skúmaného územia spracovaných v mierkach 1:20 
000 (Mojses 2004, Olschovsky a i., 2006). Legenda mapy vychádza z klasifikácie CORINE 
Land Cover, úroveň 3 (Feranec, Oťaheľ, 2001). Doplňujúcim zdrojom informácií boli 
topografické mapy z uvedených období (1:25 000 a 1:10 000). Obdobie v roku 2000 bolo 
spracované podľa existujúcej digitálnej mapy druhotnej krajinnej štruktúry v mierkach 1:5 
000 a 1:10 000. 

 
Časová úroveň 1780 

Okolie mesta Nitra je jedným z najstarších trvalo osídlených území Slovenska. Tomuto 
charakteru zodpovedá aj stav využívania krajiny z konca 18. storočia, z ktorého pochádza 
mapa I. Rakúsko-Uhorského vojenského mapovania. Územie bolo v tomto období veľmi 
intenzívne využívané. Výraznou prírodnou bariérou pre využívanie krajiny v tomto období 
bola rieka Nitra. V jej okolí a na jej nive v území ovplyvňovanom záplavovou činnosťou boli 
lokalizované najväčšie plochy trvalých trávnych porastov, ktoré tvorili prevažne lúky, ktoré 
boli miestami pasené. Pomerne veľké rozlohy v okolí Lužianok a Dražoviec tvorili v 
periodicky zaplavovaných miestach zamokrené lúky (cca 400 ha, 3 % územia). 
Zaujímavosťou bol dodnes zachovaný lužný les v okolí rieky Nitry pod dnešnými Dolnými 
Krškanmi a Ivankou pri Nitre. Zhruba v strede územia v meandri rieky Nitry na skalnom 
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brale bol postavený biskupský hrad. Južne od neho bolo postavené pôvodné historické 
centrum Nitry zo súvislou zástavbou a prídomovými záhradami. Na nižších terasách po 
oboch brehoch rieky Nitry, ktoré neboli ovplyvnené záplavami bola využívaná orná pôda. 
Táto tvorila v tomto období najvyšší podiel v histórii, keď sa rozprestierala na ploche 5850 ha 
(40 %). Práve v týchto oblastiach sa nachádzali roztrúsené sídelné objekty mimo intravilánu, 
ktoré tvorili prevažne gazdovské dvory. Na vyšších terasách a na svahoch Zobora sa 
rozprestierali vinice na ploche 770 ha (5 %), v ktorých sa dali rozoznať areály s vínnymi 
pivnicami. V západnej resp. juhozápadnej časti mesta smerom na Cabaj-Čápor a v území 
masívu Zobora sa v tomto období nachádzali listnaté lesy na rozlohe 3390 ha (23 %), čo bol 
druhý najväčší krajinný prvok v skúmanom území. V masíve Zobora boli identifikované aj 
pomerne rozsiahle plochy pasienkov (3 %), ktoré boli využívané až do polovice 20. storočia, 
ale tiež aj areál mestských kúpeľov (4 ha). V území sa ešte dajú rozoznať popri starom meste 
Nitra aj zástavby okolitých obcí (neskoršie mestských častí) Dražovce, Krškany, Ivanka pri 
Nitre, Lužianky, Janíkovce a Štitáre, ktoré spolu so starým mestom zaberajú rozlohu 130 ha 
(1 %). 

 
Časová úroveň 1840 

Analýza druhotnej krajinnej štruktúry bola vypracovaná na podklade mapy II. Rakúsko-
Uhorského vojenského mapovania z polovice 19. storočia. Podľa výsledkov získaných 
štatisticko-priestorovou analýzou sme dospeli k zisteniu, že najväčšia plocha územia bola 
využívaná ako orná pôda (40 %). Plochy ornej pôdy sa nachádzali najmä po oboch stranách 
širokej riečnej nivy Nitry (2 %) a čiastočne i v samotnom podhorí Tribeča. Na jeho úpätí sa 
tiež nachádzali i vinice (6 %). Tie boli lokalizované aj v samotnej poľnohospodárskej krajine v 
nižších polohách v blízkosti sídel. Uvedené skutočnosti svedčia o intenzívnom využívaní 
krajiny. Rozlohou druhým najväčším prvkom boli v sledovanom období trávny porasty  
(29 %). Rozprestierali sa v podobe vlhkých lúk na zaplavovanej nive rieky Nitry v šírke cca 
2,5 km, ako lúky a pasienky v podhorí Tribeča a v jeho odlesnených častiach. Vysokým 
podielom sa v tomto období vyznačovali i lesy (21 %). Takmer súvisle pokrývali masív 
Zobora. Väčšie plochy lesa sa vyskytovali ešte v západnej resp. juhozápadnej časti katastra 
mesta. Sídla sa v podobe súvislej zástavby (Dražovce, Krškany, Ivanka pri Nitre, Lužianky a 
i.) nachádzali najmä pozdĺž vodného toku Nitry prevažne na rozhraní vlhkých lúk na nive a 
veľkých plôch ornej pôdy (obr. 38). Ich súčasťou boli i pridomové záhrady. Sídla mimo 
intravilánu boli reprezentované hlavne gazdovskými dvormi. Zastavané územie spolu 
zaberá 1,3 % plochy územia. 

 
Časová úroveň 1950 

Toto obdobie do istej miery zachytáva stav krajiny ešte pred veľkými zmenami 
ekonomiky po roku 1948 (obr. 39). Najväčšie plochy zaberajú heterogénne 
poľnohospodárske areály (60 %) vo forme mozaiky s prevahou ornej pôdy, lúk a pasienkov s 
rozlohou od niekoľko árov po niekoľko hektárové parcely. V rámci poľnohospodárskej pôdy 
boli identifikované aj samostatné plochy lúk a pasienkov (9 % skúmaného územia) 
vyskytujúce sa na menej vhodných plochách v rámci nivy a v odlesnených častiach 
Zoborských vrchov. Druhou najrozsiahlejšou triedou sú listnaté lesy (12 %). Rozloha a 
lokalizácia vinohradov sa výrazne nezmenila, hoci mierne poklesla a spolu s malými 
plochami ovocných sadov tvorí 6 % územia. Od roku 1840, ale najmä po prudkom rozvoji 
priemyselnej výroby po roku 1918, sa päťnásobne zväčšila plocha zastavaného územia (6 %) 
hlavne v meste a pozdĺž železnice od Lužianok po Ivanku pri Nitre. 
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Obr. 38. Premeny Nitry za ostatných 100 rokov. Areál dnešného sídliska Chrenová (vpravo) ako aj 
oboch univerzít reprezentovali v minulosti zamokrené lúky. Pôvodné areály vinohradov pod Zoborom 
dnes zaujíma individálna domová výstavba. Zdroj: Krátky, 1909, Boltižiar, 2009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Časová úroveň 1990 
V sledovanom období najväčšiu rozlohu dosahovala trieda nezavlažovanej ornej pôdy, 

ktorá pokrývala vo forme veľkoblokových polí viac ako polovicu územia (54 %). Mozaiky 
polí, lúk a trvalých kultúr boli lokalizované po okrajoch sídel (4 %). Vinice ako súčasť 
poľnohospodárskej pôdy tvorili 2 % podiel v území. Nachádzali sa najmä na úpätí Tribeča na 
južných až juhovýchodných expozíciách svahov. Trávne porasty najmä vo forme lúk 
pokrývali bezlesné časti Tribeča ako aj menšie plochy v rovinatom území. Až 15 % územia 
zaberali lesy, prevažne listnatých, menej zmiešaných a ihličnatých. Pokrývali najmä masív 
Zobora. Lesokroviny boli zastúpené veľmi malým podielom (pod 1%). Až 14 % územia 
pokrývajú sídla a to najmä v podobe nesúvislej sídelnej zástavby (13 %), ktorá je 
reprezentovaná najmä samotnými obcami ale aj veľkými sídliskami v Nitre: Chrenová, 
Klokočina, Čermáň, Diely (1 %). Súvislá zástavba tvorí samotné centrum mesta Nitra (1 %). 
Priemyselno-obchodné areály situované na okrajoch mesta ale aj v jej vnútri zaberajú 7 % 
územia. Sídelná vegetácia (1 %) bola lokalizovaná najmä v okolí centra (mestský park). 
Vodné toky (najmä zregulovaný tok rieky Nitry) a malé vodné plochy majú z hľadiska 
podielu minimálne zastúpenie (menej ako 1 %). 

 
Časová úroveň 2010 

Oproti predchádzajúcim dvom obdobiam sa urbanizačný rozvoj ustálil na 20 % rozlohy 
územia (zastavané areály a sídelná vegetácia spolu). Pribudla rýchlostná komunikácia R1 
(mapa 24). Rozloha ornej pôdy klesla na 49 %, podiel lesov sa nezmenil (15 %). Legendy k 
mapám 1780, 1840 a 2000 boli preklasifikované na triedy CORINE Land Cover pre potreby 
interpretácie jednotlivých typov zmien podľa vyššie spomínanej metodiky. Vzájomné 
porovnanie stavu krajinnej pokrývky všetkých časových horizontov ilustrujú generalizované 
mapy (mapa 25). Pre lepšiu vizualizáciu je legenda zjednodušená na 1. úroveň klasifikácie 
CORINE Land Cover. 
 

1909 

2009 
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Mapa 24. Krajinná pokrývka mesta Nitra v r. 2010. Zdroj: Bezák, Izakovičová, Miklós a i. (2010) 
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Obr. 39. Premeny centra Nitry po preložení koryta rieky Nitry v 30tych rokoch. Zdroj: archív Boltižiara, 
www.GoogleEarth.com 
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Interpretácia zmien druhotnej krajinnej štruktúry vo vzťahu k biodiverzite 
 
Identifikované zmeny krajinnej pokrývky sú predovšetkým výsledkom zmien spôsobu 

využitia krajiny človekom. Vo vzťahu k biodiverzite je možné v tomto zmysle klasifikovať 
jednotlivé typy zmien a interpretovať ich podľa charakteru a intenzity ich dopadu na 
vybrané typy habitátov ako antropogénne tlaky na biodiverzitu. Tieto sa potom chápu jako 
hlavné hnacie sily zmien biodiverzity skúmaného regiónu. Tento princíp sa využíva ako 
prvý krok pri tzv. DPSIR analýzach (hnacie sily – tlaky – stav – dopady – odozvy) v 
ekologickom modelovaní (Petit a i., 2001). Podľa rozsahu ich pôsobenia môžeme jednotlivé 
tlaky rozlíšiť na globálne, regionálne a lokálne. Globálne a regionálne pôsobiace tlaky súvisia 
všeobecne so znečistením a zmenami klímy. Lokálne pôsobiace tlaky (urbanizácia, 
intenzifikácia poľnohospodárstva, odvodňovanie, zalesňovanie a obnova lesa, opúšťanie 
poľnohospodárskej pôdy,) súvisia so zmenami využitia krajiny a z nich vyplývajúcej 
fragmentácie habitátov. Urbanizácia, doprava, turizmus a rekreácia majú okrem priameho 
vplyvu na biodiverzitu (záber plôch na výstavbu) aj nepriame vplyvy vo forme znečistenia 
ovzdušia, pôdy a vody. Intenzifikácia poľnohospodárskej výroby môže mať tri formy: (1) 
industrializácia, kedy sa produkcia neviaže na pôdu, (2) priestorová koncentrácia 
špecializovaných intenzívnych typov na miestach s vhodnými vlastnosťami pôdy a (3) 
rozširovanie plôch ako kombinácia zvýšenia hektárových výnosov a priestorovej expanzie za 
účelom zvýšenia produkcie. Zvýšenie poľnohospodárskej výroby znamená zlepšenie a 
špecializáciu plodín, väčšie využitie hnojív a pesticídov, ale aj konverziu trávnych porastov 
na ornú pôdu a odstránenie nekultivovaných prvkov z poľnohospodárskej krajiny za účelom 
zväčšenia rozlohy obrábateľnej pôdy. Odvodňovanie znamená zníženie hladiny 
podpovrchovej vody hydromelioračnými úpravami (drenážne kanále, vyrovnávanie koryta 
vodných tokov), väčšinou za účelom získania poľnohospodárskej pôdy, príp. plôch pre 
urbanizáciu. Zahŕňa teda všetky zmeny pôsobiace na močiarne biotopy, ktoré nahradzujú 
terestrické typy (miznutie mokradí, zmeny v riečnych oblastiach). Opúšťanie pôdy je spojené 
s marginalizáciou poľnohospodárskej výroby, kedy určité územie poľnohospodárskej pôdy 
prestane byť udržateľné v zmysle existujúceho spôsobu využitia v daných 
socioekonomických podmienkach, čím sa stáva hospodársky nerentabilným (u nás najmä v 
horských a podhorských oblastiach). Ak nie je možná diverzifikácia poľnohospodárskej 
výroby v takomto území, marginalizácia môže viesť až k opusteniu územia a postupnej 
výmene habitátov. Ekologické vplyvy zalesňovania sú rôzne, na jednej strane môže ohroziť 
niektoré cenné habitáty ako sú horské lúky a rašeliniská, naopak v nížinách v okrajových 
častiach poľnohospodárskej pôdy môže mať potenciálny ekologický prínos v ochrane pôdy a 
podpovrchovej vody a zvyšovať konektivitu ekologicky významných prvkov v 
poľnohospodárskej krajine, a tým znížiť efekt ich fragmentácie. Na základe vzájomného 
porovnania preklasifikovaných máp krajinnej pokrývky Nitry a okolia v jednotlivých 
obdobiach bolo možné identifikovať hlavné typy zmien využitia krajiny resp. tlakov na 
biodiverzitu a ich veľkosť (rozlohu). Interpretácia zmien vychádzala z metodiky expertného 
posudzovania všetkých možných kombinácií zmien krajinnej pokrývky identifikovaných pri 
porovnaní (naložení) mapových vrstiev z dvoch časových úsekov, pôvodne navrhnutej pre 
potreby modelovania vplyvu zmien krajinnej pokrývky na biodiverzitu lokalít NATURA 
2000, resp. ich okolia (Olschovsky a i., 2006, http://www.creaf.uab.es/biopress). Tento 
transformačný kľúč bol potom využitý v algoritme, ktorý priradil každému záznamu v 
priestorovej databáze zodpovedajúci kód pre daný typ zmeny (tlak). 
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Mapa 25. Krajinná pokrývka mesta Nitrav sledovaných časových horizontoch 1780, 1840, 1950, 1990, 
2010. (pre lepšiu názornosť a čitateľnosť máp je legenda zjednodušená na 1. úroveň tried CLC). 
Zdroj: Bugár, Petrovič, Boltižiar, Vereš, Hreško (2006), upravené 
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Mapa 26. Interpretácie zmien krajinnej pokrývky v sledovaných časových horizontoch 1780-1840, 
1840-1950, 1950-1990 a 1990-2010. Mapy znázorňujú priestorové rozšírenie jednotlivých typov 
zmien, kruhové diagramy ilustrujú vzájomný pomer klasifikovaných typov zmien (tlakov) v jednotlivých 
katastrálnych územiach. Zdroj: Bugár, Petrovič, Hreško, Boltižiar (2008), upravené; Bugár, Petrovič, 
Boltižiar, Vereš, Hreško (2006), upravené 
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Porovnanie rokov 1780 a 2000 ukázalo zmenu 70 % územia, 31% v podobe intenzifikácie 
poľnohospodárstva, 20 % urbanizácia, 7 % zalesnenie, 1 % odlesnenie, menej ako 0,5 % spolu 
odvodnenie a opustenie poľnohospodárskej pôdy a 10 % bolo klasifikovaných ako 
nerelevantné zmeny (mapa 26). Na zvyšných 30 % rozlohy územia sa spôsob využitia 
nezmenil. Pre obdobie 1780-1840 je charakteristická najmä změna trávnych porastov, 
odlesnených a odvodnených plôch na ornú pôdu  (intenzifikácia, 24 % z celkovej rozlohy), 
zalesnenie časti poľnohosp. pôdy (6 %), ale najvýznamnejšie je odvodnenie veľkej časti 
mokradí na nive Nitry od Dražoviec po hradný vrch (5 %). Celkovo sa zmenilo 35 % rozlohy 
územia.  

Obdobie 1840-1950 sa vyznačuje nárastom podielu urbanizácie (najmä konverzia ornej 
pôdy a trávnych porastov na zastavané územie, príp. mestskú zeleň) na 6 % z celkovej 
rozlohy, intenzifikácia klesla na 11 %, na rozdiel od predchádzajúceho obdobia to však bolo 
najmä v dôsledku zmien zalesnených plôch na poľnohospodársku pôdu. 

Najbúrlivejšie obdobie zmien nastalo v rokoch 1950-1990. V 50. rokoch počas celoštátneho 
znárodňovania a kolektivizácie poľnohospodárstva boli mozaiky polí, lúk a pasienkov 
unifikované na veľkoblokové polia jednotných roľníckych družstiev a štátnych majetkov 
(intenzifikácia). Z grafu 7 vyplýva, že takto bolo zmenených takmer 8 tisíc ha 
poľnohospodárskej pôdy (54 % rozlohy územia). Druhým najvýznamnejším typom zmien 
bola urbanizácia (15 %), najmä v dôsledku rozvoja priemyselnej výroby v okrajových 
častiach mesta a s tým spojená výstavba bytových domov a sídlisk (záber poľnohospodárskej 
pôdy). Krátke 10 ročné obdobie 1990-2000 vykazuje len 7 % klasifikovaných zmien, pričom 
najrozsiahlejším typom je urbanizácia (3 %). Celkovo zostalo 80 % územia nezmenných.  

 
Graf 7. Typy zmien krajinnej pokývky v zmysle prebiehajúcich procesov v sledovaných  obdobiach. 
Zdroj: Bugár, Petrovič, Boltižiar, Vereš, Hreško (2006) 
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Tab. 12. Podiel klasifikovaných typov zmien (tlakov) v súčasných a bývalých mestských častiach Nitry 
v sledovaných časových úsekoch (I. 1780-1840, II. 1840-1950, III. 1950-1990, IV. 1990-2010). 
Zdroj: Bugár, Petrovič, Boltižiar, Vereš, Hreško (2006), upravené 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 13. Súhrn – podiel klasifikovaných typov zmien (tlakov) spolu, neklasifikovaných zmien spolu, 
všetkých zmien a nezmenených plôch v súčasných a bývalých mestských častiach Nitry 
v sledovaných časových úsekoch (I. 1780-1840, II. 1840-1950, III. 1950-1990, IV. 1990-2010).  
Zdroj: Bugár, Petrovič, Boltižiar, Vereš, Hreško (2006), upravené 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plošne najvýraznejšie zmeny urbanizovaných a technizovaných areálov nastávajú po roku 

1950, na jednej strane v súvislosti s rozvojom priemyslu (os pozdĺž rieky Nitry a železnice – 
Lužianky, Mlynárce, Nitra I, Horné a Dolné Krškany a Ivanka pri Nitre), na druhej strane s 
výstavbou rozsiahlych obytných blokov na Chrenovej, Klokočine a Čermáni (Nitra I), 
Dieloch (Mlynárce), alebo rodinných domov (Zobor). Staré mesto - centrum (Nitra I) 
absolvovalo tento prudký rozvoj už skôr, hlavne začiatkom 20. storočia. Spolu so 
spomínanými sídliskami a priemyselnými areálmi je tak najviac urbanizovaným katastrom 
Nitra I, s podielom zastavaného územia až 80 %. Mieru urbanizácie ilustruje aj tabuľka 12 
klasifikovaných typov zmien a mapy 26. Orná pôda predstavuje najrozšírenejší spôsob 
využívania krajiny takmer vo všetkých katastrálnych územiach, s výnimkou mestských častí 
a obcí ležiacich na rozhraní Zoborských vrchov a pahorkatiny (Zobor, Dolné Štitáre, 
Nitrianske Hrnčiarovce a Dražovce).  Všeobecný trend postupného rastu možno pozorovať 
až do roku 1950. V období 1780-1840 sa intenzifikácia poľnohospodárstva prejavuje viac ako 
v rokoch 1840-1950. Prejavuje sa buď zmenou lúk a pasienkov na ornú pôdu alebo 

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Dolné Krškany I 1 2 3 1 0 2 0 2 5 0 0 0 18 2 48 1 1 3 18 0 0 0 0 0
Dolné Krškany II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 78 0 0 0 11 7 0 0 0 0
Dolné Štitáre 6 12 5 4 0 3 0 0 0 0 0 0 37 1 17 2 1 1 2 2 0 0 0 0
Dražovce 8 11 10 0 0 2 0 0 8 0 0 0 15 7 38 0 1 5 4 1 0 0 0 2
Horné Krškany 6 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 10 12 71 0 2 7 9 11 0 0 0 0
Chrenová 4 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 13 16 43 0 0 2 43 7 0 0 0 0
Ivanka pri Nitre 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 24 4 80 1 1 5 8 3 0 0 0 0
Kynek 8 4 7 3 0 4 0 3 0 0 0 0 46 22 63 0 0 4 5 3 0 0 0 0
Lužianky 6 1 0 2 0 0 0 0 13 0 0 0 17 26 78 0 1 5 6 6 0 0 0 0
Mlynárce 2 0 0 2 0 0 0 0 17 1 0 0 21 5 53 1 0 3 27 4 0 0 0 0
Nitra I 1 1 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 29 0 4 0 7 32 55 8 0 0 0 0
Nitra II 20 4 4 0 0 2 0 8 0 0 0 0 34 34 71 0 0 1 4 2 0 0 0 0
Nitrianske Hrnčiarovce 13 2 5 0 0 3 0 1 0 0 0 0 25 17 21 0 1 4 6 1 0 0 0 0
Veľké Janíkovce 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 21 7 89 0 1 2 5 0 0 0 0 0
Zobor 3 1 1 1 0 0 0 0 10 1 0 0 32 4 19 6 0 9 40 4 0 0 0 0

(% z rozlohy k.ú.)

UrbanizáciaOdlesnenie
Nazov k.ú.

OpustenieZalesnenie Odvodnenie Intenzifikácia

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Dolné Krškany I 25 9 69 4 0 67 5 14 25 76 74 18 75 24 11 82
Dolné Krškany II 28 0 89 7 0 93 0 8 28 93 89 15 72 7 9 85
Dolné Štitáre 44 18 24 9 0 40 9 10 44 57 33 19 56 43 30 81
Dražovce 32 26 51 4 0 42 7 5 32 69 58 9 68 31 42 91
Horné Krškany 20 19 82 13 0 73 9 7 20 92 91 20 80 8 67 80
Chrenová 19 20 87 8 1 64 4 18 20 84 91 26 80 16 9 74
Ivanka pri Nitre 29 9 89 5 1 87 3 15 30 96 91 20 70 4 9 80
Kynek 54 34 74 9 2 55 5 2 57 90 79 11 43 10 21 89
Lužianky 37 32 84 9 0 65 6 4 37 97 90 13 63 3 10 87
Mlynárce 39 9 80 6 0 73 2 13 39 82 82 19 61 18 18 81
Nitra I 41 33 61 9 2 58 12 39 43 91 73 48 57 9 27 52
Nitra II 53 40 79 10 0 42 0 10 53 82 79 20 47 18 6 80
Nitrianske Hrnčiarovce 39 25 32 2 0 34 18 11 39 58 49 13 61 42 51 87
Veľké Janíkovce 27 9 94 0 0 86 1 13 27 95 94 13 73 5 26 87
Zobor 45 14 60 11 0 32 9 18 45 47 70 29 55 53 21 71

(% z rozlohy k.ú.)

Nazov k.ú.
Tlaky spolu Iné zmeny Zmeny spolu Bez zmien
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odlesnením niektorých plôch v súvislosti s rozširovaním poľnohospodárskej pôdy (Kynek, 
Dolné Štitáre, Nitra II, Zobor a časť Nitra I). 

Intenzifikácia sa najviac prejavuje v období po roku 1950 (Veľké Janíkovce, Ivanka pri 
Nitre, Lužianky) (tab. 13), hoci zmeny rozlohy ornej pôdy tomu nezodpovedajú. Za účelom 
zachytenia zmien v rokoch 1950-1990, hlavne počas kolektivizácie (zmeny mozaiky menších 
polí s rôznymi kultúrami rozdelených medzami, príp. plochami trávnych porastov na 
veľkoblokové polia, ktorých dopad na biodiverzitu považujeme za významný), sme totiž v 
databáze za rok 1950 značnú časť areálov v danej mierke klasifikovaných ako orná pôda 
preklasifikovali na heterogénne poľnohospodárske areály. 

S intenzifikáciou poľnohospodárstva úzko súvisí aj odvodňovanie pomerne rozsiahlych 
mokradí alebo vlhkých lúk, pravdepodobne v období 1780-1840 (v mape z roku 1839 už 
zastúpené nie sú), ktoré sa nachádzali na nive rieky v katastroch obcí Dražovce, Lužianky a 
Mlynárce a mestských častí Zobor, Chrenová, Nitra I). 

Významným prvkom v krajinnej štruktúre na úpätí Zoborských vrchov a svahov 
Nitrianskej a Žitavskej pahorkatiny boli už v minulosti vinice a v menšej miere ovocné sady 
(k.ú. Zobor, Nitrianske Hrnčiarovce, Dolné Štitáre, Mlynárce, Nitra I, Kynek, Veľké 
Janíkovce, Krškany, Ivanka pri Nitre). Ich rozloha sa po roku 1950 okrem Dolných Štitár, 
Nitrianskych Hrnčiaroviec a Dolných Krškán zmenšila na minimum. Urbanizácia v mestskej 
časti Zobor zmenšila plochy viníc z 230 hektárov v roku 1950 na dnešných cca 30 hektárov 
individuálnou výstavbou rodinných domov so záhradami. 

Intenzifikácia poľnohospodárstva po roku 1950 taktiež spôsobila aj dramatické zmenšenie 
rozlohy trvalých trávnych porastov, ktoré v predchádzajúcich obdobiach pokrývali pomerne 
rozsiahle plochy viacerých katastrálnych území. Naopak extenzifikácia, resp. zanechanie 
poľnohospodárskeho využitia pasienkov vo vrcholových častiach Zoborských vrchov 
(Dražovce, Zobor) umožnilo nástupu sukcesných procesov a postupujúce zarastanie 
trávnych porastov. 

Lesy pokrývajú väčšinu svahov Zoborských vrchov (Dražovce, Zobor, Nitrianske 
Hrnčiarovce, Dolné Štitáre) a v tejto časti sa ich rozloha výrazne nemenila. V pahorkatinnej 
časti boli pôvodne rozsiahle lesné plochy odlesňované už v období 1780-1840, ale najmä v 
rokoch 1840-1950 (Lužianky, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje - Nitra II). 

Uvedená analýza zmien využitia krajiny, resp. tlakov na biodiverzitu tvorí základný 
prvok ekologického modelu na princípe DPSIR hodnotenia. Táto metodika analyzuje 
príčinné vzťahy medzi stavom využitia krajiny, tlakmi, ktoré tento stav zapríčinili, hnacími 
silami týchto tlakov (socio-ekonomické aktivity), dopadom týchto zmien na životné 
prostredie alebo vybranú vlastnosť krajiny (biodiverzita určitého územia) a potenciálnou 
odozvou (v rámci rozhodovacieho procesu a priamych aktivít). V našom prípade sú 
výsledky využiteľné napríklad pri hodnotení fragmentácie ekologicky významných 
habitátov. V tomto zmysle sme si vedomí možných nedostatkov a nepresností vyplývajúcich 
zo značnej rôznorodosti v krátkom čase dostupných mapových podkladov, čo sme sa snažili 
čiastočne korigovať generalizáciou máp i klasifikácie mapovaných tried krajinnej štruktúry. 
Pre veľkomierkové štúdie je vhodnejšie použiť pri interpretácií (mapovaní) jednotnú 
metodiku pre všetky časové obdobia. 
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5 ĽUDIA A ICH AKTIVITY  
 

5.1 OBYVATEĽSTVO A SÍDLA  
 

5.1.1 Vývoj počtu obyvateľov 
 
Obyvateľstvo tvorí súhrn všetkých ľudí na konkrétnom území k určitému okamihu, 

zisťovaný podľa rôznych aspektov. V súčasnosti NSK so svojím počtom obyvateľov 689 564 
(k 31. 12. 2011) predstavuje 12,8 % z celkového počtu obyvateľov Slovenskej republiky 
a zaraďuje sa na tretiu priečku za Prešovským a Košickým samosprávnym krajom. Pri 
rozlohe 6343,8 km2 predstavuje priemerná hustota zaľudnenia kraja 108,7 obyv./km2, čím je 
nižšia oproti priemeru Slovenska (110,2 obyv./km2) o 1,5 obyv./km2. 

Hustota zaľudnenia sa v jednotlivých okresoch NSK značne líši. Najväčšiu hustotu 
zaľudnenia (183,1 obyv./km2) má okres Nitra, čo vyplýva aj z lokalizácie krajského mesta 
Nitra.  Najnižšiu hustotu zaľudnenia (74,2 obyv./km2) má okres Levice, ktorý je počtom obcí 
najväčší okres v NSK (tab. 14).  Pri celkovom pohľade na kraj možno upriamiť pozornosť na 
fakt, že západ kraja je viac zaľudnený ako východ a juhovýchod (mapa 27).  
 
Tab. 14 a mapa 27 Hustota zaľudnenia okresov NSK v roku 2011. Zdroj: ŠÚ SR, 2013 

okresy 
NSK 

počet 
obyvateľov 

rozloha 
v km2 

hustota 
zaľudnenia 
(obyv./km2)

Komárno 103 996 1 100,1 94,5

Levice 115 087 1 551,1 74,2

Nitra 159 422 870,7 183,1
Nové 
Zámky 144 212 1 347,1 107,1

Šaľa 53 258 355,9 149,6

Topoľčany 72 231 597,6 120,9
Zlaté 
Moravce 41 358 521,2 79,4

NSK 689 564 6 343,8 108,7
 

 
V NSK je v súčasnosti zastúpených 354 obcí, ktoré sa členia na 339 vidieckych a 15 

mestských obcí (tab. 15). 
Medzi najväčšie vidiecke obce patria obce s viac ako 5 000 obyvateľmi, ktorých je na 

území NSK celkovo len 3 (Nesvady, Dvory nad Žitavou, Tvrdošovce). Do veľkostnej 
kategórie obcí 2 000 – 4 999 obyvateľov patrí 43 obcí (12,1 %) s počtom obyvateľov 131 973 
(19,1 %). V sídelnej štruktúre NSK dominujú stredne veľké vidiecke obce, ktoré dosahujú 
28,2 % na celkovom počte obcí kraja (tab.  2). Pomerne veľký počet vidieckych obcí (83; 23,4 
%) má veľkostná skupina 200 – 499 obyvateľov s celkovou koncentráciou obyvateľstva 3,9 %. 
Medzi najmenšie obce kraja patrí 10 obcí zaradených do veľkostnej skupiny do 199 
obyvateľov, v ktorých žije 1 664 obyvateľov, teda len 0,2 %. Podobne ako vidiecke obce, tak aj 
mestá môžeme rozdeliť na: 
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-  malé mestá s počtom obyvateľov do 4 999 (Tlmače) a od 5 000 do 19 999 (Štúrovo, 
Šurany, Želiezovce, Šahy, Kolárovo, Hurbanovo, Vráble, Zlaté Moravce),  

- stredne veľké mestá s počtom obyvateľov 20 000 – 49 999 (Nové Zámky, Šaľa, Levice, 
Komárno, Topoľčany), 

- veľké mestá s počtom obyvateľov od 50 000 do 99 999, medzi ktoré patrí len krajské 
mesto Nitra (tab. 2 ). 

V porovnaní s rokom 2001 došlo v NSK k nárastu obcí z 350 na 354 (tab. 15). Tento nárast 
spôsobili dezintegračné procesy, a to odčlenenie obce Štitáre od mesta Nitra (3. 12. 2002), 
odčlenenie obce Žitavany od mesta Zlaté Moravce (7. 12. 2002), odčlenenie obce Bádice od 
obce Podhorany (6. 12. 2002), rozdelenie obce Lefantovce na obec Dolné Lefantovce a Horné 
Lefantovce (6. 12. 2002).  
 
Tab. 15. Veľkostná štruktúra obcí NSK v rokoch 2001 a 2011. Zdroj: ŠÚ SR, 2013 

2001 2011 

počet obcí počet 
obyvateľov počet obcí počet 

obyvateľov typy obcí veľkostná skupina obcí 

abs % abs % abs % abs % 
do 199 10 2,9 1 531 0,2 10 2,8 1 664 0,2malé 200 - 499 84 24,0 29 283 4,1 83 23,4 27 159 3,9

500 - 999 96 27,4 68 551 9,6 100 28,2 62 135 9,0stredne 
veľké 1000 - 1999 103 29,4 145 593 20,4 100 28,2 133 815 19,4

2000 - 4999 40 11,4 114 551 16,1 43 12,1 131 973 19,1

vidiecke 
obce 

veľké 5000 - 9999 2 0,6 10 252 1,4 3 0,8 15 383 2,2
do 4999 1 0,3 4 281 0,6 1 0,3 3 813 0,6malé 5000 - 19999 8 2,3 81 768 11,5 8 2,3 75 471 10,9

stredne 20000 -49999 5 1,4 169 194 23,8 5 1,4 159 276 23,1
mestá 

veľké 50000 - 99999 1 0,3 87 308 12,3 1 0,3 78 875 11,4
Spolu NSK 350 100,0 712 312 100,0 354 100 689 564 100

 
Rast, resp. pokles počtu obyvateľov vychádza z prirodzeného a migračného pohybu 

obyvateľstva. Na vývoj obyvateľstva v minulosti vplývali predovšetkým vojny, epidémie, 
emigrácie a ekonomické pomery v území, preto prebiehal veľmi nerovnomerne. 

Vývoj počtu obyvateľov v NSK v priebehu rokov 2001 až 2011 má klesajúcu tendenciu. 
V rokoch 2001 až 2011 je zrejmý pokles počtu obyvateľov z hodnoty 712 312 (2001) na 
hodnotu 689 564 (2011) čo je pokles až o 3,18 %. Celkovo sa počet obyvateľov kraja za 
jedenásť rokov znížil o 22 748 osôb.  

Všetky okresy kraja za sledované obdobie zaznamenali pokles počtu obyvateľov, pričom 
najvýraznejší bol v okrese Zlaté Moravce a najmenej výrazný v okrese Šaľa (tab. 16, graf 8) 

 
Tab. 16 Vývoj počtu obyvateľov okresov NSK v rokoch 2001 – 2011. Zdroj: ŠÚ SR, 2013 

okresy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Komárno 108 294 107 783 107 355 107 290 107 037 106 876 106 761 106 645 106 636 106 414 103 996

Levice 119 790 119 501 119 205 119 018 118 695 118 343 118 286 118 188 117 765 117 256 115 087

Nitra 163 565 163 548 163 599 163 764 163 768 163 802 164 091 164 365 164 597 165 011 159 422
Nové 
Zámky 149 165 148 732 148 365 148 001 147 703 147 203 146 729 146 345 146 047 145 586 144 212

Šaľa 53 937 53 966 53 988 54 110 54 196 54 095 54 060 54 099 53 937 53 903 53 258

Topoľčany 74 016 74 099 74 020 74 058 74 054 74 031 73 934 73 958 74 000 73 985 72 231
Zlaté 
Moravce 43 545 43 373 43 220 43 109 43 045 42 955 42 897 42 775 42 679 42 597 41 358

NSK 712 312 711 002 709 752 709 350 708 498 707 305 706 758 706 375 705 661 704 752 689 564
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Graf 1 Vývoj počtu obyvateľov NSK a v jeho okresoch v rokoch 2001 – 2011. Zdroj: ŠÚ SR, 2013 

 
 
 
5.1.2 Dynamika obyvateľstva 
 

Dynamiku obyvateľstva zapríčiňujú viaceré zmeny, ktoré súvisia predovšetkým so 
zmenou počtu obyvateľov, jeho priestorovým rozložením, ale aj zmenou štruktúry. 
K základným procesom vytvárajúcich dynamiku obyvateľstva patria prirodzený a migračný 
pohyb obyvateľstva (Mládek, 1992).  

 
Prirodzený pohyb obyvateľstva je výsledkom pôrodnosti (natality) a úmrtnosti 

(mortality). Tieto javy závisia od viacerých príčin, ako napr. pronatalitné opatrenia, ktorých 
účinok sa v minulosti zoslaboval alebo zosilňoval. Vo vývoji prirodzeného pohybu 
obyvateľstva NSK v rokoch 2001 - 2011 môžeme pozorovať prirodzený úbytok. Z tab. 17 a 
grafu 9 vyplýva, že najvyšší úbytok NSK bol dosiahnutý v roku 2001 (-3,18 ‰) a najnižší 
v roku 2011 (-1,27 ‰).  
 
Tab. 17. Vývoj prirodzeného pohybu obyvateľstva v NSK v období rokov 2001 – 2011. Zdroj: ŠÚ SR, 
2013  

narodení 
(natalita) 

zomrelí 
(mortalita) 

prirodzený 
prírastok/úbytok rok 

počet 
obyvateľov 

(stredný stav) abs. ‰ abs. ‰ abs. ‰ 
2001 713 237 5 802 8,02 7 978 11,20 -2 198 -3,18 
2002 711 575 5 804 8,10 7 757 10,91 -1 964 -2,82 
2003 710 149 5 874 8,30 7 834 11,04 -1 978 -2,74 
2004 709 414 5 930 8,27 7 577 10,65 -1 671 -2,38 
2005 708 737 6 131 8,69 7 941 11,21 -1 831 -2,52 
2006 707 816 6 049 8,54 7 922 11,31 -1 968 -2,77 
2007 706 901 6 093 8,60 8 059 11,36 -1 992 -2,76 
2008 706 508 6 537 9,26 8 062 11,45 -1 554 -2,19 
2009 706 002 6 819 9,55 7 898 11,21 -1 106 -1,66 
2010 705 193 6 565 9,29 7 840 11,10 -1 301 -1,81 
2011 689 938 6 684 9,68 7 574 10,95 -907 -1,27 

 
Podobnú situáciu vo vývoji prirodzeného pohybu sledujeme aj v jednotlivých okresoch 

NSK, kde tiež vo viacerých sledovaných rokov 2001-2011 bol zaznamenaný práve 
prirodzený úbytok. Najväčší prirodzený úbytok s hodnotou 4,9 ‰ dosiahol okres Nové 
Zámky v roku 2001. K pozitívnemu javu dochádza od roku 2010 v okrese Nitra, nakoľko 
tento okres začal vykazovať prirodzený prírastok (graf 2).   



Krajina a ľudia Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 111

Graf  9. Prirodzený pohyb obyvateľstva NSK v období rokov 2001 – 2011. Zdroj: ŠÚ SR, 2013 
 
okres Komárno                                                        okres Levice 

 
okres Nitra                                                               okres Nové Zámky 

 
 
okres Šaľa                                                               okres Topoľčany 

 
okres Zlaté Moravce                                                 NSK 

 
 

Jedným z dôležitých ukazovateľov úmrtnosti je sledovanie jej najčastejších príčin. 
V úmrtnosti na území NSK sa štruktúra od roku 2001 do roku 2011 výrazne nemenila. 
K piatim najčastejším príčinám smrti patrilo u sledovaných rokoch týchto päť ochorení: 
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choroby obehovej sústavy, nádory, choroby dýchacej sústavy, choroby tráviacej sústavy 
a vonkajšie príčiny. Za pozitívny jav možno považovať pokles od roku 2001 do roku 2011     
v úmrtnosti na choroby obehovej sústavy o 3 %. Pri ostatných príčinách je trend opačný, 
pretože dochádza k ich nárastu, predovšetkým v chorobách tráviacej sústavy o 0,7 %, ale aj 
u vonkajších príčin o 0,4 % (graf 10, mapa 28) (Vilinová, 2012).  
 
Graf 10. Štruktúra úmrtnosti v NSK v rokoch 2001 a 2011. Zdroj: Pohyb obyvateľstva v Slovenskej 
republike, 2011, ŠÚ SR, 2013 
 
2001                                                                2011                           

        
 

K významným faktorom, ktoré ovplyvňujú pôrodnosť a tým aj prirodzený prírastok 
obyvateľstva, patria najmä sobášnosť, rozvodovosť, potratovosť ale aj iné. Aktuálna úroveň 
sobášnosti je ovplyvňovaná viacerými faktormi ako napr.: hospodárska a sociálna situácia, 
vzťah obyvateľstva k inštitúcií manželstva ale aj iné (Katuša a i., 2013). Trend vývoja 
sobášnosti v NSK je podobný s trendom vývoja Slovenska, ktorý je charakteristický 
klesajúcou tendenciou. Vývoj sobášnosti za sledované obdobie rokov 2001 – 2011 prechádzal 
niekoľkými zmenami (graf 11). Úroveň sobášnosti dosiahla svoje maximum v roku 2008 (4,8 
‰) a najnižšia hodnota bola zaznamenaná v roku 2010 (4,2 ‰). Za celé sledované obdobie 
dosiahla úroveň sobášnosti v NSK 4,4  ‰.  

         
Graf 11. Vývoj sobášnosti v NSK v období rokov 2001 – 2011. Zdroj: Pohyb obyvateľstva v Slovenskej 
republike, 2011, ŠÚ SR, 2013 

  
 

Od roku 2001 do roku 2011 sa sobášnosť zvýšila v okresoch Šaľa, Nitra a Zlaté Moravce, 
ktoré tak v roku 2011 zaznamenali najvyššiu úroveň sobášnosti (4,8 ‰) v NSK. 
K najväčšiemu poklesu tohto ukazovateľa dochádza v okrese Levice, kde bola v roku 2011 
hodnota sobášnosti na úrovni 3,7  ‰ (mapa 29).    
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Mapa 28. Úmrtnosť obyvateľov vidieckych obcí podľa vybraných chorôb za obdobie rokov 1997-2010. 
Zdroj: ŠÚ SR, 2011, Spracovala: Kovářová, Dubcová, 2013.  
Poznámka: v mestách úmrtnosť podľa chorob nebola sledovaná 
 
Nádorové ochorenia  
 

 
 
 
 
Choroby dýchacej sústavy 
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Choroby obehovej sústavy 

 
 
 
Choroby tráviacej sústavy 
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Mapa 29. Sobášnosť v okresoch NSK v rokoch 2001 a 2011. 
   
  2001                                                                                             2011 

   
 
   
  Jedným z charakteristických rysov súčasného demografického vývoja je vysoká miera 
rozvodovosti. Na rozdiel od ostatných demografických procesov, u ktorých došlo na 
Slovensku v 90. rokoch k zníženiu ich vysokej úrovne, v prípade rozvodovosti 
zaznamenávame skôr jej nárast ako možno vidieť na grafe 12. Rozvodovosť NSK má 
v posledných troch rokoch (2009, 2010, 2011) klesajúci charakter, ktorý je v porovnaní 
s celkovým trendom Slovenska skôr opačný. V roku 2001 sme zaznamenali najnižšiu 
hodnotu rozvodovosti (1,9 ‰) NSK. Veľmi nepriaznivé hodnoty rozvodovosti sledujeme 
v rokoch 2008 a 2009, kedy bola dosiahnutá najvyššia úroveň rozvodovosti (2,5 ‰) v kraji.  

 
Graf 12. Vývoj rozvodovosti v NSK v období rokov 2001-2011. Zdroj: Pohyb obyvateľstva v Slovenskej 
republike, 2011, ŠÚ SR, 2013 

 
 
Stúpajúci trend v náraste rozvodovosti pozorujeme v okresoch – Topoľčany, Nitra, Zlaté 

Moravce a Nové Zámky (mapa 30). K najväčšiemu nárastu rozvodovosti dochádza od roku 
2001 do roku 2011 v okrese Zlaté Moravce, kde sa úroveň rozvodovosti zvýšila o 0,8 ‰. Jav 
súvisí s vysokým počtom sobášnosti, ktorý okres zaznamenal v roku 2011. Celkovo najvyššia 
miera rozvodovosti (2,4  ‰) bola v roku 2011 zaznamenaná v okrese Nové Zámky.     
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Mapa 30. Rozvodovosť v okresoch NSK v rokoch 2001 a 2011.    
        

2001                                                                                2011     

          
 
      

Všeobecne možno konštatovať, že z dlhodobého hľadiska od roku 2002 sa potratovosť 
v NSK znižuje. Pokles potratovosti je v roku 2007 zastavený, pretože opäť dochádza k jej 
nárastu na úroveň 4,0 ‰. Najnižšie úrovne potratovosti s hodnotou 3,4 ‰ boli v NSK 
zaznamenané v rokoch 2009, 2010 a 2011. Za celé desaťročné obdobie dosiahla potratovosť 
v NSK hodnotu 4,0 ‰ (graf 13) Pri sledovaní potratovosti je dôležité sledovanie úrovne  
samovoľných potratov, ktoré klesajú pomalším tempom ako počet interupcií, ktoré naopak 
narastajú (Jurčová a i., 2012).   
 
Graf 13. Vývoj potratovosti v NSK v období rokov 2001 – 2011. Zdroj: Pohyb obyvateľstva 
v Slovenskej republike, 2011, ŠÚ SR, 2013 

 
 

Pokles potratovosti je charakteristický pre štyri okresy NSK (Nitra, Šaľa, Nové Zámky 
a Komárno). Najnižšiu hodnotu potratovosti 2,0 ‰ dosiahol v roku 2011 okres Zlaté 
Moravce. V okrese Levice  bola s úrovňou 6,1 ‰ zaznamenaná najvyššia potratovosť NSK za 
rok 2011. Spolu s okresom Komárno dosiahli vyššiu hodnotu ako bol priemer kraja (3,4 ‰) 
(mapa 31).    
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Mapa 31. Potratovosť v okresoch NSK v období rokov 2001 a 2011.  
 
2001                                                                                       2011  

   
 
 

Zmeny počtu obyvateľov odráža aj migračný pohyb obyvateľstva, ktorý počet 
obyvateľov výrazne ovplyvňuje. Hlavnými procesmi migračného pohybu sú prisťahovanie 
(imigrácia) a vysťahovanie (emigrácia). Ľudia, ktorí sa podieľajú na tomto pohybe, sa 
nazývajú migranti (imigranti, emigranti). Vysťahovanie obyvateľov z mesta na vidiek je 
proces, ktorý nazývame suburbanizácia, prisťahovanie obyvateľov do mesta sa nazýva 
urbanizácia.  

V rokoch 2001 až 2011 NSK vykazoval za všetky sledované roky prírastok sťahovaním, 
ktorý sa od roku 2007 neustále znižoval. Najvyšší migračný prírastok dosiahol kraj v roku 
2007 (2,04 ‰), kedy sa do neho prisťahovalo najviac obyvateľov. Naopak, najnižší prírastok 
je v kraji zaznamenaný v roku 2011 (0,23 ‰). S porovnaním s rokom 2007 je to pokles o 1,81 
bodu (tab. 18, graf 14).  
 
Tab. 18. Vývoj migračného pohybu obyvateľstva v NSK v období rokov 2001 – 2011. Zdroj: ŠÚ SR, 
2013 

prisťahovaní 
(imigranti) 

vysťahovaní 
(emigranti) 

migračný 
prírastok/ úbytok

 rok 
počet 

obyvateľov 
(stredný stav) abs. ‰ abs. ‰ abs. ‰ 

2001 713 237 2 812 3,94 2 356 3,30 456 0,64
2002 711 575 3 174 4,46 2 520 3,54 654 0,92
2003 710 149 3 383 4,76 2 655 3,74 728 1,03
2004 709 414 3 819 5,38 2 550 3,59 1 269 1,79
2005 708 737 3 765 5,31 2 786 3,93 979 1,38
2006 707 816 3 862 5,46 3 087 4,36 775 1,09
2007 706 901 4 327 6,12 2 882 4,08 1 445 2,04
2008 706 508 4 173 5,91 3 002 4,25 1 171 1,66
2009 706 002 3 332 4,72 2 940 4,16 392 0,56
2010 705 193 3 366 4,77 2 974 4,22 392 0,56
2011 689 938 3 197 4,63 3 037 4,40 160 0,23
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Spomedzi okresov najvyššiu hodnotu migračného prírastku zaznamenal okres Šaľa (3,06 
‰) v roku 2002. Najvyšší úbytok obyvateľstva bol v okrese Levice v roku 2010 (- 1,8 ‰). 
Okresy Komárno, Topoľčany a Nitra v sledovanom období nezaznamenali ani v jednom 
roku úbytok obyvateľstva (graf 14). Najväčšie prírastky za sledované jedenásťročné obdobie 
zaznamenal okres Nitra a naopak, najnižší prírastok mal za jedenásť rokov okres Zlaté 
Moravce. 

 
Graf 14. Migračný pohyb obyvateľstva NSK v období rokov 2001 – 2011. 
 
okres Komárno                                                         okres Levice 

  
okres Nitra                                                                okres Nové Zámky 

 
okres Šaľa                                                                okres Topoľčany 

 
Okres Zlaté Moravce                                                NSK 
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     Z hľadiska veľkostných kategórií obcí podľa počtu obyvateľov je každá veľkostná 
kategória vidieckych obcí zastúpená migračným prírastkom, pričom v mestách sa prejavuje 
migračný úbytok. Ako príklad uvedeného javu možno poukázať na tab. 6, ktorá hodnotí 
migračný pohyb obyvateľstva podľa veľkostných kategórií obcí v rokoch 1998 – 2009. 
Z celkového počtu 354 obcí NSK malo 290 obcí (81,9 %) kladné migračné saldo (Repaská, 
2012). Na základe uvedeného možno poukázať na emigráciu obyvateľov z miest na vidiek, 
teda na suburbánne procesy v NSK. 
 
Tab. 19. Priemerné migračné saldo obyvateľstva vo veľkostných kategóriách obcí NSK v období rokov 
1998 – 2009. Zdroj: Repaská (2012) 

z toho s migračným 
saldom 

kladným záporný
imigrácia emigrácia migračné 

saldo Veľkostné kategórie obcí počet 
obcí 

abs % ab % 

počet obyv.  
v obciach 

abs ‰ abs ‰ abs ‰ 
do 199 10 6 60 4 40 1665 45 27,0 36 21,6 9 5,4 

m
al

é 

200-499 
83 60 69,1 23 30,9 28724 708 24,6 535 18,6 173 6,0 

500-999 
99 85 79,8 14 20,2 70093 1570 22,4 1206 17,2 364 5,2 

st
re

dn
e 

ve
ľk

é 

1000-1999 
105 96 86,1 9 13,9 147472 2984 20,2 2188 14,8 796 5,4 

2000-4999 39 36 87,2 3 12,8 109727 2033 18,5 1509 13,8 524 4,8 

vi
di

ec
ke

 o
bc

e 

ve
ľk

é 

5000-9999 
3 3 100 0 0 15366 240 15,6 182 11,8 58 3,8 
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Migračné saldo je však len jedným z indikátorov suburbanizácie, medzi ostatné patria 
napr. pokles počtu obyvateľov v mestách a rast obyvateľov vo vidieckych obciach, podiel 
počtu prisťahovaných vo vidieckych obciach z miest a pod. Najrozsiahlejšie zasiahla 
suburbanizácia mesto Nitra, ako krajské sídlo NSK, pričom suburbánne zázemie nepresiahlo 
územie svojho okresu. V menšom rozsahu boli suburbanizáciou zasiahnuté takmer všetky 
okresné mestá kraja, výnimku tvorí len mesto Zlaté Moravce. Počiatky suburbanizácie 
možno badať aj na príklade malých miest Vráble a Štúrovo (tab. 20). Podobne ako v prípade 
mesta Nitra, suburbánne zázemia jednotlivých miest nepresiahli administratívne hranice 
svojich okresov (mapa 32) (Repaská, 2012).   
 
Tab. 20. Základné parametre suburbánnych zón NSK v roku 2011. Zdroj: Repaská (2012)  
*- budúca suburbánna zóna,          

suburbánna zóna počet rozloha v počet obyvateľov hustota zaľudnenia 
Topoľčany 7 76,2 8608 113,0
Šaľa 4 77,4 7491 96,8
Nové Zámky 4 107,9 11093 102,8
Nitra 15 207,7 27492 132,4
Levice 12 98,9 5638 57,0
Komárno 8 174,0 8979 51,6
Vráble* 2 22,1 2200 99,5
Štúrovo* 2 42,3 2365 55,9
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Mapa 32. Mestá a ich suburbánne zóny v NSK v období rokov 1998-2009. Zdroj: Repaská (2012) 
 
 

 
 

Gabriela Repaská created by ArcGIS 9.3 
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Celkový pohyb obyvateľstva je súčtom prirodzeného a migračného pohybu. V NSK 
v rokoch 2001 – 2011 bol zaznamenaný celkový úbytok obyvateľstva, ktorý má kolísavú 
tendenciu. Najvýraznejší úbytok bol v roku 2001 (-2,5 ‰) a naopak, najmenší pokles 
obyvateľstva bol evidovaný v roku 2008 (-0,5 ‰) (tab. 21, graf 15). 
 
 
Tab. 21. Celkový pohyb obyvateľstva NSK v období rokov 2001 – 2011. Zdroj: ŠÚ SR, 2013 
 

prirodzený pohyb migračný pohyb celkový pohyb rok abs. ‰ abs. ‰ abs. ‰ 
2001 -2 198 -3,1 456 0,6 -1742 -2,5 
2002 -1 964 -2,8 654 0,9 -1310 -1,9 
2003 -1 978 -2,8 728 1 -1250 -1,8 
2004 -1 671 -2,4 1269 1,8 -402 -0,6 
2005 -1 831 -2,6 979 1,4 -852 -1,2 
2006 -1 968 -2,8 775 1,1 -1193 -1,7 
2007 -1 992 -2,8 1445 2 -547 -0,8 
2008 -1 554 -2,2 1171 1,7 -383 -0,5 
2009 -1 106 -1,6 392 0,6 -714 -1 
2010 -1 301 -1,8 392 0,6 -909 -1,2 
2011 -907 -1,3 160 0,2 -747 -1,1 

 
Značné rozdiely v celkovom pohybe obyvateľstva možno pozorovať v jednotlivých 

okresoch NSK. Kým v okresoch Komárno, Levice, Nové Zámky a Zlaté Moravce pozorovať 
len celkový úbytok obyvateľstva, v okresoch Nitra, Šaľa a Topoľčany je evidentný celkový 
prírastok.  

Rast počtu obyvateľov je spôsobený práve vplyvom migrácie, v malej miere aj vplyvom 
natality. K pozitívnemu javu dochádza v okrese Nitra, ktorý ku koncu sledovaného obdobia 
od roku 2007 dosahuje celkový prírastok obyvateľstva (graf 9). 
 
 
Graf 15. Celkový pohyb obyvateľstva NSK v období rokov 2001 – 2011. 
 
okres Komárno                                                         okres Levice 

 
okres Nitra                                                                okres Nové Zámky 
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Okres Šaľa                                                               okres Topoľčany 

 
Okres Zlaté Moravce                                                NSK 

 
 
 
5.1.3 Štruktúry obyvateľstva  

 
Štruktúra obyvateľstva NSK je výsledkom dlhého historického vývoja. Ovplyvnili ju 

vojnové udalosti v minulosti, kedy zomrelo viacej mužov ako žien, migrácia, hospodárska 
kríza a iné neprehliadnuteľné udalosti (Dubcová a i., 2009). 

Rozhodujúce znaky, podľa ktorých sa štruktúra obyvateľstva sleduje, sa zoskupujú do 
troch skupín: biologické znaky (štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia, štruktúra 
obyvateľstva podľa veku), kultúrne znaky (národnostná štruktúra obyvateľstva, religiózna 
štruktúra obyvateľstva, vzdelanostná štruktúra obyvateľstva) a ekonomické znaky (štruktúra 
obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity, povolania, zamestnania). 

Z hľadiska štruktúry obyvateľstva podľa pohlavia, v roku 2011 žilo v NSK 689 867 
obyvateľov, pričom počet žien presahoval počet mužov len o 3,0 % (tab. 22). Pre porovnanie 
počtu žien a počtu mužov sa v demogeografii používajú indexy feminity a maskulinity. 
Podľa indexu feminity, pripadalo na 1000 žien 1062 mužov.   

 
Tab. 22. Štruktúra obyvateľstva NSK podľa pohlavia v rokoch 2001 a 2011. Zdroj: ŠÚ SR, 2013 

muži ženy spolurok abs. % abs. % abs. % 
2001 344 190 48,3 368 122 51,7 712 312 100 
2011 334 437 48,5 355 127 51,5 689 564 100 

 
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia bola v sledovaných rokoch 2001 a 2011 vo 

všetkých okresoch NSK takmer rovnaká. Najväčšie rozdiely medzi počtom žien a mužov 
dosiahol okres Levice. S najmenším rozdielom v počte mužov a žien sa stretávame v okrese 
Topoľčany (tab. 23). 
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Tab. 23 Štruktúra obyvateľstva okresov NSK podľa pohlavia v rokoch 2001 a 2011. Zdroj: ŠÚ SR, 
2013. 

2001 2011 
muži ženy spolu muži ženy spolu okresy 

abs. % abs. % abs. abs. % abs. % abs. 
Komárno 52 475 48,5 55 819 51,5 108 294 50 640 48,7 53 356 51,3 103 996 
Levice 57 377 47,9 62 413 52,1 119 790 55 516 48,2 59 571 51,8 115 087 
Nitra 79 007 48,3 84 558 51,7 163 565 76 900 48,2 82 522 51,8 159 422 
Nové Zámky 71 654 48,0 77 511 52,0 149 165 69 764 48,4 74 448 51,6 144 212 
Šaľa 26 305 48,8 27 632 51,2 53 937 25 993 48,8 27 265 51,2 53 258 
Topoľčany 36 258 49,0 37 758 51,0 74 016 35 468 49,1 36 763 50,9 72 231 
Zlaté 21 114 48,5 22 431 51,5 43 545 20 156 48,7 21 202 51,3 41 358 
NSK 344 190 48,3 368 122 51,7 712 312 334 437 48,5 355 127 51,5 689 564 

 
Najčastejšie používaný spôsob interpretácie vekovej štruktúry obyvateľstva podáva 

veková pyramída, ktorá okrem veku zobrazuje aj štruktúru obyvateľstva podľa pohlavia. Pri 
jej konštrukcii môžu vzniknúť rôzne typy. Veková pyramída tvaru A zobrazuje progresívny 
typ populácie, ktorú charakterizuje vysoký počet mladých obyvateľov. Druhý typ pyramídy 
je stacionárny typ, ktorý má rovnakú početnosť v kategóriách detského veku a tretí typ 
pyramídy je regresívny typ, kde sa počet narodených zmenšuje.  

V NSK mala veková pyramída v roku 2001 regresívny tvar ako prejav starnutia 
obyvateľstva. Pozitívom je, že v roku 2011 bola detská zložka vo veku 0 – 4 roky početnejšia 
ako v roku 2001 a veková pyramída postupne prechádza do stacionárneho typu (graf 18). 
Regresívny tvar pyramíd je výsledkom udalostí predchádzajúceho storočia. Počas vojny 
výrazne nastal pokles počtu obyvateľstva, zvýšil sa počet úmrtí, obdobie po vojne však 
viedlo k zvýšeniu pôrodnosti, čo zapríčinilo zvyšovanie počtu obyvateľov. 

Charakter vekovej štruktúry obyvateľstva možno charakterizovať prostredníctvom 
reprodukčných vekových skupín. V NSK poreprodukčná veková skupina výrazne prevažuje 
nad detskou predreprodukčnou vekovou skupinou 0-14 ročných, na základe čoho možno 
v rokoch 2001 a 2011 poukázať na starnutie populácie (tab. 11). 
 
Graf 18. Veková pyramída obyvateľstva NSK v rokoch 2001 a 2011. 
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Tab. 24. Reprodukčné vekové skupiny a index starnutia obyvateľov NSK v rokoch 2001 a 2011. Zdroj: 
ŠÚ SR, 2013 
 

predreprodukčná 
veková skupina 

reprodukčná 
veková skupina 

poreprodukčná 
veková skupina veková 

skupina 0-14 15-49 50 a viac 
spolu index 

starnutia 
abs. ‰ abs. ‰ abs. ‰ 

2001 121302 17,0 383539 53,8 207471 29,1 712312 171,0 
2011 93474 13,5 352495 51,1 243595 35,4 689564      260,6 

 
V jednotlivých okresoch NSK je evidentný stacionárno - regresívny typ vekových 

pyramíd. Muži prevládali len do veku 45 - 49 rokov.  Príčinu tohto javu možno hľadať 
v rozdielnej strednej dĺžke života mužov a žien, ktorá je pre ženy vyššia. S rastúcim vekom 
dochádza k prevahe žien (Dubcová a i., 2012). Vo všetkých okresoch je najpočetnejší ročník 
30 – 34 ročných obyvateľov, a to z dôvodu pronatalitných opatrení v 70. rokoch za vlády 
prezidenta Gustáva Husáka (tzv. Husákové deti). Československý štát podporoval 
novomanželov lacnými novomanželskými pôžičkami, rodiny s deťmi dostali k dispozícii 
nové bývanie. Tieto pôžičky boli k roku 1991 zrušené, čo mohlo spôsobiť aj zníženie počtu 
narodených od vekovej kategórie 20 – 24 rokov.  V súčasnosti sa slovenská populácia 
nachádza v období realizácie odložených pôrodov veľmi špecifickej generácie žien zo 70. 
rokov. Práve ľudia tohto veku hýbu ekonomikou. Silné ročníky zo 70. rokov vstupujú do 
najproduktívnejšej fázy svojho života a svojou spotrebou podporujú hospodársky rast. Ich 
reprodukčné správanie je svojské preto, že so sobášom odkladajú aj počatie alebo narodenie 
potomka a navyše uprednostňujú menší počet detí. Časť obyvateľstva uprednostňuje inú 
formu spolužitia ako manželstvo vrátane života bez trvalého partnera (www.sme.sk, 2013). 
Vo vývoji populácie NSK sa objavuje pozitívom je fakt, ktorý poukazuje na to, že najmladší 
ročník populácie 0 – 4 ročných je početnejší ako predchádzajúca veková kategória. Tento 
nárast narodených mohlo spôsobiť opatrenie, kedy vláda Slovenskej republiky v roku 2008 
zaviedla príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 151,37 EUR a k nemu príplatok vo výške 
678,49 EUR (Zákon č. 235/1998 Z.z.).  Okrem toho rodič môže poberať prídavky na dieťa a 
rodičovský príspevok, ktorých výška sa mení v závislosti od úpravy životného minima.Je 
predpoklad, že ak bude každý nasledujúci ročník narodených početnejší, pyramídy 
jednotlivých okresov vykážu stacionárny charakter (graf 19). 
 
Graf 19. Veková štruktúra obyvateľstva v okresoch NSK v roku 2011. Zdroj, ŠÚ SR, 2012. 
Okres Komárno                                                       Okres Levice 
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Okres Nitra                                                              Okres Nové Zámky 

 
Okres Šaľa                                       Okres Topoľčany                              Okres Zlaté Moravce 

                                
 

Dnešná národnostná štruktúra obyvateľov NSK je výsledkom historického vývoja, 
v ktorom najdôležitejšiu úlohu zohralo osídlenie územia našimi predkami – Slovanmi, 
spoločné žitie s Maďarmi v Uhorsku a kolonizácie. Podľa sčítania obyvateľstva v roku 2011 
žilo v NSK 68,5 % obyvateľov slovenskej národnosti, 24,6 % sa prihlásilo k maďarskej 
národnosti, nasledovala rómska s podielom 0,6 % a česká s podielom 0,5  % (graf 20). Pri 
porovnaní so sčítaním v roku 2001 došlo v národnostnej štruktúre NSK k viacerým zmenám. 
Poklesol počet obyvateľov hlásiacich sa k slovenskej národnosti o 1,6 %, ale naopak narástol  
podiel obyvateľstva maďarskej národnosti o 2,9 %. Pri sčítaní v roku 2011 svoju národnosť 
neuviedlo 5,4 % obyvateľov čo bolo o 4,5 % viac ako v roku 2001.   

Zmeny v národnostnej štruktúre obyvateľov pri sčítaní v roku 2011 pozorujeme aj na 
úrovni okresov, tie sa prejavujú najmä v poklese počtu obyvateľov hlásiacich sa k slovenskej 
a maďarskej národnosti. Obyvatelia slovenskej národnosti pri sčítaní v roku 2001 a v roku 
2011 prevládajú vo všetkých okresoch NSK s výnimkou okresu Komárno. Najviac 
obyvateľov slovenskej národnosti žilo v okresoch Topoľčany, Zlaté Moravce a Nitra. 
Význačné zastúpenie však majú na území NSK obyvatelia maďarskej národnosti, ktoré 
dominujú predovšetkým v okresoch Komárno (64 %) a Nové Zámky (34 %). Pomerne veľká 
časť obyvateľov žijúca v okresoch NSK svoju národnosť  neuviedla (mapa 33, 34). 
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Graf 20. Národnostná štruktúra obyvateľstva NSK v rokoch 2001 a 2011. Zdroj: SODB 2001, 2011. 
Spracovala: Repaská, 2013 
  
2001                                                                   2011  

           
 
Mapa 33. Národnostná štruktúra obyvateľstva v okresoch NSK v roku 2001. 
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Mapa 34. Národnostná štruktúra obyvateľstva v okresoch NSK v roku 2011. 
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Religiózna štruktúra obyvateľstva NSK ako jeden z kultúrnych znakov obyvateľstva 
súvisela so šírením kresťanstva na Slovensku. Je zrejmé, že religiózna štruktúra NSK sa za 10 
rokov zmenila. V roku 2001 sa hlásilo k rímskokatolíckemu vierovyznaniu 77,2 % obyvateľov 
kraja. Do roku 2011 tento počet poklesol o 6,7 %. Druhé najvyššie zastúpenie má v kraji  
evanjelické vierovyznanie. Viac ako 12,1 % obyvateľov NSK bolo v roku 2011 bez 
vierovyznania (graf 21).  
 
Graf 21. Religiózna štruktúra obyvateľstva NSK v rokoch 2001 a 2011. Zdroj: SODB 2001 a 2011. 
Spracovala: Vilinová, 2013 
 
2001                                                      2011 

      
 

Zmeny v religióznej štruktúre pozorujeme aj na úrovni okresov NSK. V roku 2001 ale aj 
v roku 2011 sa najviac obyvateľov okresov NSK prihlásilo k rímskokatolíckemu 
vierovyznaniu. Pokles obyvateľov hlásiacich sa k danému vierovyznaniu pozorujeme vo 
všetkých okresoch NSK. Najvýraznejší pokles je charakteristický pre okresy Nové Zámky  
(10 %) a Komárno (9 %). Ďalšou charakteristickou črtou pri religióznej štruktúre okresov je 
nárast obyvateľov, ktorí sa neprihlásili k žiadnemu vierovyznaniu. Takýto trend pozorujeme 
vo všetkých okresoch NSK. Jedným z ich spoločných znakov okresov NSK je rast počtu 
obyvateľov, ktorí svoje vierovyznanie neuviedli (mapa 35, 36).     
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Mapa 35. Religiózna štruktúra obyvateľstva v okresoch NSK v roku 2001. 

 

 

 

 
 
 

 

 



Boltižiar, M., Dubcová, A. a kolektív 
 

 

 130  

Mapa 36. Religiózna štruktúra obyvateľstva v okresoch NSK v roku 2011. 

 

 
 
 

Vzdelanostnou štruktúrou obyvateľstva sa chápe dosiahnutý stupeň vzdelania. 
Nekompatibilnosť štatistík z rokov 2001 a 2011 neumožňuje detailnú komparáciu. Podľa 
sčítania obyvateľstva v roku 2011 malo v NSK základné vzdelanie 17 % trvalo bývajúcich 
obyvateľov. Stredoškolským vzdelaním s maturitou disponovalo 29 % obyvateľov. Počet 
vysokoškolsky vzdelaných ľudí v roku 2011 predstavoval 12 % (graf 22).    
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Graf 22. Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva NSK v rokoch 2001 a 2011. Zdroj: SŠÚ, 2001, 2011. 
Spracovala: Vilinová, 2014 
 
2001                                               2011 

               
 

V jednotlivých okresoch NSK má vzdelanostná úroveň obyvateľstva podobnú štruktúru. 
V každom okrese vystupuje do popredia stredoškolské vzdelanie s maturitou a 
stredoškolské vzdelanie bez maturity. Podiel vysokoškolsky vzdelaných sa pohyboval od 11 
% do 18 %, pričom najvyšší bol v okrese Nitra (graf 23). 
 
Graf 23. Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v okresoch NSK v rokoch 2011. Zdroj: SŠÚ, 2011. 
Spracovala: Vilinová, 2014 
 
okres Komárno                              okres Levice                                 okres Nitra 

 
 
okres Nové Zámky                        okres Šaľa                                     okres Topoľčany 

 
 
okres Zlaté Moravce 
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V NSK k 31.12.2001 bolo 360 894 ekonomicky aktívnych obyvateľov (EAO) čo 
predstavovalo 13,6 %  EAO v SR. Z celkového počtu EAO v kraji odchádzalo za prácou 
mimo kraja menej ako 1/3 pracujúcich t.j. 108 638 osôb.  

Spomedzi okresov kraja mal najvýraznejšie zastúpenie okres Nitra (83 264 osôb) 
s podielom 23 % ekonomicky aktívnych v kraji. V poradí druhým najpočetnejšie zastúpeným 
okresom z pohľadu EAO bol okres Nové Zámky ktorý mal o 7 612 EAO menej ako okres 
Nitra. Naopak najnižším počtom EAO disponuje okres Zlaté Moravce s podielom len 5,9 % 
EAO v kraji (21 371 pracujúcich) a zároveň s najnižším absolútnym počtom odchádzajúcich 
za prácou mimo okres.  

V rámci štruktúry EAO pracovalo najviac osôb v kraji v kategórii „EA bez udania 
odvetví“ s počtom 77 469 (21,5 %) osôb. Uvedená kategória bola nasledovaná „pracujúcimi 
v priemysle“  (74 752 osôb t.j. 20,7 % z EAO v kraji) s najvyšším zastúpením v okrese Nitra 
16 052 (s podielom 21,5 % spomedzi okresov kraja v uvedenej kategórii) a najnižším v okrese 
Zlaté Moravce (4 858 t.j. 6,5 %). Nasledoval „veľkoobchod a maloobchod, oprava 
motorových vozidiel a motocyklov“ s 37 771 (10,5 %), „verejná správa a obrana, povinné 
sociálne služby“ 27 254 (7,5 %) s najvyšším zastúpením v okrese Nové Zámky (6 101 t.j. 22,4 
%). V oblasti „poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby“ mal v kraji najvýraznejšie 
zastúpenie okres Komárno 5 857 t.j. 22,7 % v „lesníctve a ťažbe dreva“ dominoval okres 
Levice 498 t.j. 29,3 %, v „ťažbe nerastných surovín“ okres Zlaté Moravce 89 t.j. 17 %, vo 
„výrobe a rozvoze elektriny“ okres Levice 2 245 t.j. 34,9 %, v „doprave, skladovaní 
a spojoch“ okres Nové Zámky 6 262 t.j. 32,6 % a v „rybolove a chove rýb“  okres Levice 5 
pracujúcich t.j. 35,7 %. V ostatných odvetviach dominoval okres Nitra. Najnižšie zastúpenie 
EAO bolo v kategóriách „exteritoriálne organizácie a združenia“ a „rybolov a chov rýb“.  

Jedným z ukazovateľov ekonomickej aktivity obyvateľov je nezamestnanosť. V priebehu 
rokov 2001 - 2011 nezamestnanosť do roku 2007 (v predkrízovom období) klesala a poklesla 
až na hodnotu 7,1 %. Od roku 2008 vplyvom hospodárskej krízy následne stúpala až do roku 
2011 k hodnote 13,27 %. V porovnaní s celoslovenským priemerom nezamestnanosti v roku 
2011 bola nižšia o 0,32 %. Z celkového počtu 50 344 nezamestnaných v NSK bolo 24 621 
mužov a 25 723 žien. Počet absolventov uchádzajúcich sa o zamestnanie bol v počte 3 864 
osôb pričom až 238 uchádzačov bolo mladistvých.  

V roku 2011 sa NSK v počte evidovaných nezamestnaných podieľal 12,6 % na všetkých 
evidovaných nezamestnaných v SR a umiestnil sa na štvrtej priečke z hľadiska výšky 
nezamestnanosti spomedzi krajov SR za Prešovským, Košickým a Banskobystrickým 
samosprávnym krajom ako v počte nezamestnaných tak aj v miere nezamestnanosti. Tak ako 
pri NSK okresy kraja zaznamenali pokles nezamestnanosti od roku 2001 do roku 2007 
a následne nárast nezamestnanosti nástupom hospodárskej krízy. Najvyššiu mieru 
nezamestnanosti spomedzi okresov kraja dosiahol v roku 2002 okres ZM (26,98 %). Naopak 
najnižšiu mieru nezamestnanosti dosiahol v roku 2007 okres NR a to 3,94 % (tab. 25 a graf 
24).  

Z aspektu nezamestnanosti je okrem počtu nezamestnaných veľkým problémom aj 
množstvo dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o prácu (uchádzačov v evidencii nad 12 
mesiacov). Počet dlhodobo nezamestnaných v Slovenskej republike v roku 2011 dosiahol 
hodnotu 188 566 osôb. NSK sa svojim počtom 21 790 dlhodobo nezamestnaných podieľal 
11,6 % na dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike, pričom až 43,3 % evidovaných 
nezamestnaných v kraji je dlhodobo nezamestnaných.      Spomedzi nezamestnaných je 
najvyšší podiel dlhodobo nezamestnaných v okrese Levice  
52,8 % (10 179 osôb) nasledovaný okresom Komárno 46,5 % (9 805 osôb).  
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Tab. 25. Podiel evidovaných nezamestnaných v NSK v rokoch 2001 – 2011 v %. Zdroj: ŠÚ SR, 2013 
 

okres 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Komárno 26,61 25,89 21,41 13,71 9,69 8,41 7,36 8,48 15,05 16,34 17,53
Levice 25,92 25,9 22,86 19,00 15,65 14,04 11,73 11,53 14,62 14,55 16,00
Nitra 17,89 15,55 15,36 12,16 8,73 5,83 3,94 4,32 7,71 7,52 9,00
Nové 
Zámky 25,58 23,15 19,99 16,03 12,32 10,05 7,13 7,45 12,71 12,48 14,65
Šaľa 22,49 20,55 17,53 14,20 12,93 10,08 7,93 6,93 9,79 10,11 11,91
Topoľčany 18,12 15,65 13,97 12,65 10,13 7,75 6,56 7,01 11,32 11,00 11,61
Zlaté 
Moravce 25,99 26,98 22,75 15,78 11,12 7,71 5,99 6,93 11,52 10,31 11,52

 
Graf 24. Počet evidovaných nezamestnaných v NSK v rokoch 2001 – 2011 v %. Zdroj: SŠÚ, 2013, 
Spracoval: Veselovský 
 

 
 

 
Miera nezamestnanosti ako aj miera dlhodobej nezamestnanosti sa výrazne podieľa na 

úrovni chudoby v kraji. Chudoba znamená stav, keď sú materiálne, sociálne, alebo kultúrne 
zdroje človeka natoľko obmedzené, že ho vylučujú z minimálne akceptovaného životného 
štandardu. Syntézou najvýznamnejších indikátorov chudoby (dlhodobá nezamestnanosť, 
vzdelanie, veľkosť a neúplnosť rodiny, emigrácia, byty, Rómovia, ekonomická aktivita, 
podnikanie, úmrtnosť, živorodosť) bola na území NSK určená miera chudoby obcí regiónu 
(mapa 37). 

Z celkového počtu obcí 354 až jedna pätina (21,5 % t.j. 76 obcí) bolo zahrnutých medzi 
chudobné obce až veľmi chudobné obce. Chudobné obce v NSK majú 15 % zastúpenie (53 
obcí). Výrazné pásmo ich výskytu je v juhovýchodnej časti kraja. Najvyššie zastúpenie majú 
chudobné obce v okrese Levice (25 t.j. 28 % obcí okresu) a Komárno (8 obcí – 20 %), a naopak 
najnižšie v okrese Topoľčany (Orešany, Ardanovce) a Zlaté Moravce (Choča, Volkovce). 

Veľmi chudobné obce v NSK predstavujú 6,5 % (23 obcí). Ich lokalizácia v priestore 
vytvára líniu tiahnucu sa od pohoria Burda v hronsko-ipeľskej línii smerom na sever a 
severovýchod (pozdĺž štátnej hranice). Fragmentovite nájdeme najchudobnejšie obce vo 
všetkých okresoch kraja okrem okresu Nitra a Zlaté Moravce. Najviac ich je v okrese Levice 
(13 t.j. 14,7 % obcí okresu), pričom sa v kategórii veľmi chudobných nenachádza ani jedno 
mesto. Veľmi chudobné obce sú najčastejšie malé obce do 499 obyvateľov, lokalizované do 
okresu Levice alebo Nové Zámky (obvod Štúrovo) - v koridore medzi riekami Hron a Ipeľ. 
Ide o obce nachádzajúce sa mimo hlavných cestných komunikácii, vo väčšej vzdialenosti od 
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miest, často na hraniciach s Maďarskou republikou. V rámci okresov majú marginálnu 
polohu. V ostatných obciach kvalita života dosahuje pomerne dobrú životnú úroveň 
(Veselovský, 2012). 
 

Mapa 37. Chudoba v obciach NSK. 
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5.2 HOSPODÁRSKE POMERY  
 

Transformácia hospodárstva po roku 1989 priniesla podstatné zmeny i v štruktúre 
hospodárstva NSK.  V odvetvovej štruktúre došlo k prudkému poklesu  primárneho sektoru, 
tvoreného hlavne poľnohospodárstvom, lesníctvom a rybolovom ako i sekundárneho 
sektoru, tvoreného predovšetkým priemyslom a stavebníctvom a naopak výraznejšie sa 
začal rozvíjať terciárny sektor, ktorý sa stal impulzom rozvoja rozmanitého podnikania 
najmä vo sfére maloobchodu a služieb. Napriek neustálemu rastu významu terciárneho 
sektora ostáva priemysel naďalej kľúčovým odvetvím hospodárstva NSK. Zmena 
vlastníckych vzťahov u mnohých podnikoch nezaručuje ich výkonnosť a preto je dôležitá 
reštrukturalizácia, ktorá sa odrazila i v zmenám vo veľkosti a štruktúre  firiem (Dubcová, 
1999). Na vývoji hospodárstva sa podieľajú najmä dva procesy  tzv. reindustrializácia 
a deindustrializácia. Reindustrializačný proces sa odrazil vo vzniku nových pracovných 
miest hlavne v zahraničných spoločnostiach alebo spoločnostiach, ktoré vznikli 
transformáciou už z existujúcich firiem. Naopak deindustrializácia viedla k presunu 
pracovných miest z priemyslu do služieb.  

Ekonomický rast hospodárstva spôsobuje  kvantitatívne a kvalitatívne zlepšenie 
ekonomickej úrovne regiónu a tým i zvyšuje kvalitu života jeho obyvateľov. Dosiahnutá 
úroveň najčastejšie je meraná regionálnym hrubým domácim produktom (HDP), jeho 
tempom rastu ako i prepočtom na obyvateľa. Rast HDP v regióne sa môže odraziť zlepšení 
sociálnej, výrobnej ale i technickej infraštruktúry (napr. v zlepšení zdravotnej dostupnosti, 
zvýšení kvality vzdelávacích zariadení, kvalitnejšej vybudovanosti infraštruktúry pre 
kultúrne, športové a voľno časové aktivity, v zlepšení dopravnej obslužnosti, v zlepšení 
stavu životného prostredia, atď. 

Priestorové rozloženia tvorby HDP poukazuje na nízku ekonomickú výkonnosť všetkých 
samosprávnych krajov okrem Bratislavského kraja (graf 25, tab. 26).  
 
Graf 25. Vývoj regionálneho HDPR v mild. EUR  a v mil. EUR v samosprávnych krajoch SR. Zdroj: 
ŠÚSR, 2013. Spracovala: Dubcová, 2013 
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NSK je na 4. mieste v ukazovateli HDP po Bratislavskom, Trnavskom  a Trenčianskom 
kraji. Patrí skôr k podpriemerne rozvinutým regiónom Slovenska, ktorý sa na tvorbe HDP 
Slovenska v období rokov 2000 – 2010 podieľal v priemere 12,3 %, pričom maximálny podiel 
dosiahol v roku 2006 (11,68%) a  minimum  v roku 2010 (10,79 %).   

 
Tab.26. Vývoj regionálneho HDPR v mil. EUR v samosprávnych krajoch SR v období rokov 2000-
2010. Zdroj: ŠÚSR, 2013. Spracovala: Dubcová, 2013 

Samosprávny 
kraj  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bratislavský 7 733 8 318 9 265 10 184 11 379 13 416 14 387 16 393 17 492 17 544 18 297

Trnavský 3 349 3 546 3 770 4 342 4 892 5 480 6 892 7 601 7 921 7 181 7 666

Trenčiansky 3 316 3 584 3 779 4 187 4 676 4 856 5 724 6 302 6 721 6 166 6 435

Nitriansky 3 584 3 806 4 118 4 649 5 261 5 759 6 197 6 720 7 403 6 935 7 105

Žilinský 3 279 3 607 3 874 4 186 4 713 5 235 5 747 6 643 7 498 6 988 7 500

Banskobystrický 3 179 3 511 3 906 4 276 4 552 4 318 4 947 5 534 6 093 5 540 5 857

Prešovský 2 764 3 037 3 358 3 635 3 996 4 295 4 464 5 014 5 828 5 396 5 546

Košický 3 973 4 471 4 737 5 154 5 693 5 955 6 644 7 242 7 885 7 045 7 464

SR spolu 31 177 33 881 36 807 40 612 45 161 49 314 55 002 61 450 66 842 62 794 65 869
 

Index rastu HDP dosahoval kolísavé i keď prevažne rastúce hodnoty. Pri porovnaní 
vývoja indexu HDP NSK s vývojom indexu Slovenska možno sledovať striedanie období  
krátkodobého poklesu a nárastu vo vzťahu k  hodnote indexu HDP Slovenska. Nástup 
hospodárskej krízy v roku 2009 sa v regióne prejavil druhým najnižším poklesom indexu 
rastu po Bratislavskom kraji (tab. 27).  
 
Tab. 27. Vývoj medziročného indexu regionálneho HDPR v samosprávnych krajoch SR v mil. EUR 
v období rokov 2000-2010. Zdroj: ŠÚSR, 2013. Spracovala: Dubcová, 2013 

Kraj, SR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bratislavský 113,41  107,57  111,38  109,92 111,74 117,90 107,24 113,94 106,70  100,30  104,29 

Trnavský 106,58  105,87  106,33  115,16 112,67 112,02 125,78 110,28 104,21  90,65  106,76 

Trenčiansky 111,59  108,08  105,45  110,77 111,68 103,86 117,87 110,10 106,66  91,74  104,36 

Nitriansky 106,89  106,19  108,17  112,91 113,16 109,47 107,61 108,44 110,16  93,67  102,46 

Žilinský 112,62  110,00  107,40  108,06 112,59 111,08 109,77 115,60 112,87  93,20  107,31 

Banskobystrický 111,51  110,47  111,25  109,46 106,45 94,87 114,56 111,87 110,10  90,92  105,72 

Prešovský 112,49  109,88  110,55  108,26 109,95 107,48 103,93 112,32 116,23  92,59  102,78 

Košický 110,23  112,54  105,95  108,79 110,46 104,61 111,56 109,01 108,88  89,34  105,96 

SR spolu 110,91  108,67  108,63  110,34 111,20 109,20 111,53 111,72 108,78  93,94  104,90 
* údaje sú predbežné, vybilancované na základe výpočtu Eurostatu 
 

V prepočte na 1 obyvateľa v parite kúpnej sily (PKS) je NSK až na 5 mieste po 
Bratislavskom, Trnavskom, Žilinskom a Košickom samosprávnom  kraji (graf 26). V parite 
kúpnej sily hodnoty HDP sa pohybujú za celé obdobie pod priemerom Slovenska (tab. 28). 
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Graf 26. Vývoj regionálneho HDPR v mil. PKS v samosprávnych krajoch SR. Zdroj: ŠÚ SR, 2013. 
Spracovala: Dubcová, 2013  

 
 
Tab. 28. Vývoj regionálneho HDPR v mil. PKS v rokov 2000-2010. Zdroj: ŠÚSR, 2013 

Kraj, SR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bratislavský 12 795 13 694 15 005 15 513 16 748 19 855 21 111 24 222 25 592 25 829 26 945

Trnavský 5 542 5 837 6 106 6 613 7 199 8 110 10 114 11 231 11 589 10 572 11 290

Trenčiansky 5 486 5 900 6 121 6 377 6 881 7 187 8 399 9 311 9 834 9 078 9 477

Nitriansky 5 931 6 266 6 669 7 082 7 743 8 523 9 094 9 930 10 832 10 210 10 464

Žilinský 5 425 5 938 6 274 6 376 6 936 7 748 8 433 9 816 10 971 10 289 11 045

Banskobystrický 5 259 5 780 6 326 6 513 6 699 6 391 7 260 8 178 8 915 8 156 8 625

Prešovský 4 574 5 000 5 438 5 537 5 882 6 357 6 550 7 408 8 527 7 945 8 168

Košický 6 574 7 361 7 673 7 850 8 378 8 813 9 749 10 701 11 537 10 371 10 993

SR spolu 51 586 55 777 59 611 61 861 66 466 72 983 80 709 90 798 97 796 92 450 97 005
 

Podobná situácia je i v podnikateľskej aktivite, vyjadrenej počtom podnikateľských 
subjektov na 1000 ekonomicky aktívnych obyvateľov (EAO), ktorá je  nižšia ako je 
dosahovaný priemer  Slovenska. V NSK pripadá na 1000 EAO  49 podnikov (r. 2012), kým 
celoslovenský priemer dosahuje úroveň až 61 podnikov.  Na 1000 EAO  v roku 2001 pripadlo 
v NSK 117 fyzických osôb (FO), ktorých počet od roku 2001 do roku  2008 sa postupne 
zvyšoval, kedy dosiahol maximum 151 fyzických osôb. Obdobie hospodárskej krízy sa 
prejavilo i v tejto oblasti. Pod jej vplyvom dochádza postupnému znižovaniu stavu fyzických 
osôb až na 142, kým v celoslovenskom priemere na 1000 EAO pripadlo 145 FO.  Za celé 
sledované obdobie rokov 2001-2012 tento index v regióne dosahoval podpriemerné hodnoty 
Slovenska. V okresoch NSK najvýraznejšie postavenie v FO prepočítaných na 100 obyvateľov 
v produktívnom veku  má okres Nitra, ktorý v tomto ukazovateli najviac prevyšuje priemer 
NSK (10,27 FO na 100 obyvateľov v produktívnom veku ). Podpriemerné hodnoty dosahujú 
len dva okresy Levice (9,96) a Nové Zámky (9,02 FO na 100 obyvateľov produktívneho 
veku). Vývoj rastu počtu fyzických osôb prerušila hospodárska kríza, ktorá u nás nastupuje 
v roku 2008 a spôsobila zánik  a pokles  aktivít  fyzických osôb (graf 27).  



Boltižiar, M., Dubcová, A. a kolektív 
 

 

 138  

Graf 27. Vývoj počtu fyzických osôb (FO) v okresoch NSK za obdobie rokov 2001-2012. Zdroj: ŠÚSR, 
2013. Spracovala: Dubcová, 2013 
 

 
 

 
Zamestnanosť  v odvetviach hospodárstva medzi jednotlivými krajmi Slovenska (okrem 

Bratislavského kraja, ktorý dosahuje 20% ) je takmer vyrovnaná, pohybuje sa v rozpätí 10,27 
% Trnavský – po 12,63 % Žilinský samosprávny kraj.  NSK svojim podielom 11,88 % sa 
zaraduje na 4 miesto po Bratislavskom, Žilinskom  a Košickom samosprávnom kraji.  

V odvetvovej štruktúre  NSK vo výrobných odvetvia ako  poľnohospodárstvo, priemysel, 
stavebníctvo dosahuje v zamestnanosti úroveň nad priemer Slovenska (graf  28).    
 
Graf 28.  Štruktúra zamestnanosti v odvetviach hospodárstva SR a NSK r. 2010. Zdroj: ŠÚSR, 2013. 
Spracovala: Dubcová, 2013 
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A - poľnohospod., lesníctvo, rybolov, BCDE – priemysel, F – stavebníctvo, GHI - obchod, doprava, 
ubyt., strav., J - informácie a komunikácia, K - finančné a poisťovacie činnosti,  L - činnosti v oblasti 
nehnuteľností, MN - vedecké a technické čin., administr., PQ - verej., správa, vzdeláv., zdravot., 
RSTU - umenie, zábava, domác., ostat. čin. 
 

V zamestnanosti obyvateľstva prepočítanej na 1000 ekonomicky aktívnych obyvateľov 
EAO dosahuje podpriemerné hodnoty Slovenska (802 zamestnaných obyvateľov na 1000 
EAO), čím sa zaraďuje na 6 miesto pred Banskobystrický a Prešovský samosprávny kraj.  
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Postavenie zamestnanosti v okresov  NSK a jej vývoj je rôznorodý. Špecifické postavenie  má 
okres Nitra s krajským mestom, ktorý je jeho hnacím motorom.  Viaže na seba  takmer jednu 
tretinu (31,22%) zamestnanosti.  V prepočte na 100 obyvateľov krajský priemer prevyšujú 
okresy Nitra a Levice, ktorých podiel na zamestnanosti kraja dosahuje 48,31%. Okrem okresu 
Nitra, ktorý má nadpriemernú zamestnanosť ostatné okresy kraja nedosahujú priemer 
zamestnanosti Slovenska (tab. 29).    
 
Tab. 29. Vývoj priemerného počtu zamestnancov v okresoch NSK v období rokov 2009-2012. Zdroj: 
ŠÚSR, 2013  

PEPZ OPV B PEPZ OPV B PEPZ OPV B PEPZ OPV B 

r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 
 
okres 

abs. abs. up abs. abs. up abs. abs. up abs. abs. up 

Komárno 20761 75950 27 21040 76090 28 20126 74293 27 20384 74423 27 

Levice 22708 82851 27 22915 82855 28 25025 81490 31 25580 81451 31 

Nitra 43692 116264 38 47518 117104 41 46384 112926 41 46734 113467 41 

N. Zámky 24353 103447 24 23829 103664 23 25794 102869 25 25058 102839 24 

Šaľa 8608 38284 22 8902 38379 23 9316 37937 25 8959 37925 24 

Topoľčany 15399 52411 29 14283 52591 27 14229 51381 28 14910 51536,5 29 

Zl. Moravce 8024 29614 27 7463 29664 25 8213 28999 28 8 048 29097,5 28 

NSK 143544 514051 28 145950 513292 28 149086 499878 30 149673 497820 30 

SR 1246822 3923511 32 1262574 3928839 32 1293397 3881765 33 1307830 3875563 34 

Poznámka:  PEPZ- priemerný evidenčný počet pracovníkov,  OPV- obyvateľstvo v produktívnom veku, B – 
PEPZ/OPV, up - prepočet na 100 obyvateľov v produktívnom veku  
 

Zamestnanosť na území Slovenska ako i v NSK ovplyvňuje zahraničný kapitál, ktorého 
dominantná časť je umiestnená  v Bratislavskom kraji a hlavne v hlavnom meste Slovenska 
v Bratislave. NK i keď má výhodnú polohu voči medzinárodným pólom rastu – Bratislava, 
Viedeň, Budapešť v objeme zahraničného kapitálu patrí k poddimenzovaným regiónom 
Slovenka zahraničným kapitálom (tab.  30), čo je spôsobené hlavne jeho odvetvovou jeho 
štruktúrou hospodárstva a dominanciou stredne veľkých a menších  zahraničných podnikov 
hlavne v odvetví priemyslu.  

 
Tab. 30. Stav zahraničného kapitálu v krajoch Slovenska v rokoch 2006-2011 (v tis. EUR). Zdroj: NB 
SR, 2013 

Stav zahraničných investícií v tis. EUR. v roku Územie  2 006 2 007 2 008 2 009 2 011 
Bratislavský kraj 16 021 883 24 169 988 19 820 110 17 912 605 26 806 640
Trnavský kraj  2 804 454 3 439 328 2 144 839 2 960 833 2 769 659
Trenčiansky kraj 1 060 736 1 734 913 1 282 443 1 401 266 1 847 027
Nitriansky kraj 1 025 106 1 467 286 960 159 1 165 231 1 586 338
Žilinský kraj 1 433 639 2 078 715 2 018 619 1 991 923 2 635 227
Banskobystrický kraj 519 696 891 499 749 385 756 268 997 493
Prešovský kraj 246 042 425 039 233 584 223 320 369 024
Košický kraj 2 405 775 2 262 255 2 331 879 2 646 541 2 630 501
SR 25 517 331 29 057 987 9 541 019 36 469 023 39 641 910

 
Dominantná časť zahraničného kapitálu je skoncentrovaná v dvoch okresoch – Šaľa 

(Duslo Šaľa) a Nitra (priemyselný park – Sever) (graf 29), ktoré koncentrujú až 58,47 % 
zahraničného kapitálu NSK. Z ostatných  okresoch významnejší objem má okres Levice, kde  
je koncentrovaný väčší počet zahraničných investorov najmä v priemyselnom parku Levice - 
Juh a okres Komárno, bol zaznamenaný pokles investícií od roku 2010.  
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Graf 29. Vývoj zahraničného kapitálu v okresoch NSK za obdobie rokov 2006-2011. Zdroj: NB SR, 
2013. Spracovala: Dubcová, 2013 
 

 
 

Pokles zahraničného kapitálu zaznamenali okresy kraja Topoľčany, Nové Zámky a Zlaté 
Moravce. Po roku 2009 prudké zníženie investícií sa prejavilo v okrese Nové Zámky, čím 
dosiahol úroveň okresu Topoľčian. Najnižší objem zahraničných investícií NSK je 
koncentrovaný v okrese Zlaté Moravce, ktorý je charakteristický znížením investícií od roku 
2001 do roku 2012 takmer o polovicu (tab. 31, graf 29). I napriek poklesu zahraničných 
investícií v týchto okresoch stav zahraničných investícií v NSK  vzrástol o 561 232mil. EUR.  

 
Tab. 31. Vývoj stavu zahraničného kapitálu  v okresoch NSK v období 2006 - 2011 v mil. EUR. Zdroj: 
NB SR, 2013  
Okres  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Komárno 65 625 80 423 191 186 193 439 177 061 171 557

Levice 53 827 97 079 142 860 167 204 187 060 238 965

Nitra 255 673 259 153 291 708 334 759 448 272 488 731

Nové Zámky 124 453 150 999 157 053 189 811 155 747 94 200

Šaľa 291 218 325 572 380 282 391 153 402 401 438 858

Topoľčany 94 586 116 877 111 007 76 307 92 061 90 513

Zl. Moravce 139 724 135 128 125 020 114 613 90 307 63 513

NSK 1 025 106 1 165 231 1 399 116 1 467 286 1 552 909 1 586 338

SR 25 517 331 29 057 987 36 226 447 36 469 023 37 665 095 39 641 910

 
Zahraničný kapitál a hospodárska aktivita NSK je koncentrovaná hlavne v mestách NSK. 

Pozitívnym trendom je rozvoj malých, miestami i stredných podnikov, domácich ako 
i zahraničných a medzinárodných,  ktoré začali  sa pomaly  lokalizovať i vo vidieckom 
priestore.                                                                                                                                                                                    
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Ekonomickú silu regiónu reprezentujú aj príjmy domácnosti, ktoré sa odrážajú na 
materiálovom zabezpečení a životnej úrovní rodín a jednotlivcov. Slovensko je výrazne 
priestorovo diferencované z aspektu materiálneho zabezpečenia a sociálnych istôt 
obyvateľstva. Materiálne zabezpečenia a sociálne istoty obyvateľstva sú odrazom veľkosti 
mzdy, ktorá odráža  charakter hospodárskej základe  a postavenie krajov v ekonomike 
Slovenska. I keď priemerná nominálna mzda zamestnanca NSK sa zvyšuje (tab. 32),  jej 
hodnota je dlhodobo pod priemerom Slovenska. Nižšiu priemernú  nominálnu mzdu 
zamestnanca ako v NSK mali v roku 2010 Banskobystrický a Prešovský kraj, v roku  2011 len 
Prešovský kraj a v roku 2012 opäť Banskobystrický a Prešovský kraj.  
 
Tab. 32.  Priemerná nominálna mzda zamestnanca  v samosprávnych krajoch SR v EUR v rokoch 
2010-2012. Zdroj: ŠÚ SR, 2013 
 

 Územie r. 2010 r. 2011 r. 2012 
Bratislavský kraj 1 160 1 124 1 159 
Trnavský kraj 787 815 831 
Trenčiansky kraj 732 774 797 
Nitriansky kraj 707 753 783 
Žilinský kraj 759 801 830 
Banskobystrický kraj 702 756 783 
Prešovský kraj 659 697 715 
Košický kraj 792 848 851 
Slovenská republika 828 853 881 

 
Ani jeden z okresov NSK nedosahuje priemer  nominálnej mzdy zamestnanca  Slovenska.  

Nad hodnotu kraja je  nominálna mzda zamestnanca len v troch  zo siedmich okresov – Šaľa, 
Levice a Nitra (tab. 33).  Nízka mzda prispieva i tomu, že v NSK v okrese Komárno  začína  
pás chudoby Slovenka. Do tohto pásu sú zahrnuté i ďalšie dva okresy kraja – Nové Zámky 
a Levice (Michálek, 2004). 
  
Tab. 33.  Priemerná nominálna mzda zamestnanca  v okresoch NSK v EUR v rokoch 2010-2012. 
Zdroj: ŠU SR, 2013  
 

Okres  r. 2010 r. 2011 r. 2012 
Komárno 583 636 659 
Levice 799 818 858 
Nitra 768 822 850 
Nové Zámky 643 676 713 
Šaľa 744 856 869 
Topoľčany 641 693 725 
Zlaté Moravce 677 675 707 
Nitriansky kraj 707 753 783 
Slovenská republika 828 853 881 
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5.3 POĽNOHOSPODÁRSTVO 
 
Vstupom Slovenska do Európskej únie v roku 2004 a reformami spoločnej 

poľnohospodárskej politiky štátov EÚ sa predpokladala určitá stabilizácia agrárneho sektora 
a jeho ďalší rozvoj.  Slovenské poľnohospodárstvo prešlo v 90-tych rokoch 20. storočia 
dynamickým transformačným obdobím. V priebehu tohto obdobia sa znížila 
poľnohospodárska produkcia i tržby, poklesli počty hospodárskych zvierat i výmera ornej 
pôdy a výrazne sa znížil počet pracovníkov zamestnaných v tomto odvetví. Vstupom SR do 
EÚ sa poľnohospodárstvo Slovenska prispôsobilo spoločnej poľnohospodárskej politike 
štátov EÚ a podmienkam spoločného európskeho trhu. Na jednej strane slovenské 
poľnohospodárstvo musí byť konkurencieschopné v spoločnom trhovom priestore štátov 
EÚ, no na druhej strane nemá rovnaké podmienky hospodárenia ako ostatné štáty EÚ. 
Všetky novopričlené štáty EÚ dostávajú nižšie dotácie v porovnaní s ostatnými starými 
členskými štátmi EÚ. Na konkurencieschopnosť nášho poľnohospodárstva má tiež vplyv i 
nižší štátny rozpočet na podporu poľnohospodárstva v SR. Tieto disparity medzi štátmi EÚ 
sa premietli aj do samotných výsledkov hospodárenia Slovenska. Silné konkurenčné 
prostredie európskeho trhu prinieslo väčšiu odkázanosť poľnohospodárskych subjektov na 
dotácie, jednak zo strany vlastného štátu a tiež na kompenzačnú pomoc zo strany EÚ.   

Súčasťou pôdohospodárstva SR sú hospodárske aktivity v oblasti poľnohospodárstva, 
lesného hospodárstva a rybolovu. Z hľadiska organizačnej štruktúry subjektov v roku 2001 
sa pôdohospodárstvom v NSK zaoberalo 428 podnikov. Na základe tab. 34 môžeme podľa 
OKEČ pozorovať každoročný nárast podnikov až do roku 2008 a od roku 2009 aj podľa SK 
NACE. V roku 2011 sa pôdohospodárstvom v kraji zaoberalo 654 subjektov, čo predstavuje 
nárast o 52,8 % oproti roku 2001. V rokoch 2001 – 2005 sa najviac podnikov v tomto odvetví 
sa nachádzalo  v okrese Nové Zámky a v rokoch 2006 – 2011 v okrese  Levice. 
 
Tab. 34. Vývoj počtu subjektov pôdohospodárstva v rokoch 2001 – 2011. Zdroj: ŠÚ SR, 2013 
 

Počet podnikov podľa ekonomických činností (OKEČ)  
Počet podnikov 
ekonomických 

činností podľa SK 
NACE Rev.2  

Pôdohospodárstvo, rybolov 
Okres  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Komárno 73 78 78 76 85 90 98 98 100 101 106
Levice 85 92 99 111 120 127 146 154 157 163 166
Nitra 74 77 79 81 79 84 84 85 87 96 94

Nové Zámky 102 102 108 119 123 126 136 138 137 141 144
Šaľa 18 17 17 23 24 23 26 29 31 32 32
Topoľčany 47 45 45 48 51 50 48 50 50 53 54

Zlaté Moravce 29 34 36 40 48 49 54 54 56 55 58
Nitriansky 
samosprávny 
kraj 428 445 462 498 530 549 592 608 618 641 654

 
V pôdohospodárstve NSK v roku 2001 pracovalo 17 258 zamestnancov, čo predstavuje 

podiel z ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO) 11,34 %.  Z toho mužov pracovalo 12 104 
a žien 5 154. V čase vstupu SR do EÚ v roku 2004 toto  odvetvie zamestnávalo 12 582 
pracovníkov. V roku 2006 ich počet poklesol na 11 494 a postupne v ďalších rokoch naďalej 
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klesal až do roku 2011, v ktorom pracovalo v pôdohospodárstve už len 8 178 zamestnancov 
(podiel z EAO  - 5,49 %), z toho mužov bolo 5 930 a žien 2 247.    

Subjekty hospodáriace v poľnohospodárstve môžeme hodnotiť podľa právnej formy, 
druhu vlastníctva a výrobného zamerania. V NSK sa v roku 2000 poľnohospodárstvom 
podľa právnej formy zaoberalo 393 subjektov,  z toho bolo 176 spoločnosti s ručením 
obmedzeným (spol. s r.o.), 19 akciových spoločnosti, 189 družstiev a 9 štátnych podnikov. 
V roku 2004 ich počet vzrástol na 555 subjektov. Po vstupe SR do Európskej únie ich počet 
čiastočne klesol na 486, ale do roku 2010 opäť stúpol na 514 subjektov. V roku 2011 sa 
poľnohospodárstvu venuje spolu 521  subjektov, z toho je 338 spol. s r.o., 27 akciových 
spoločností, 155 družstiev a 1 štátny podnik. Dynamicky, i v rámci SR sa zvyšuje počet 
obchodných spoločností, najmä spol. s r.o. a znižuje sa počet tradičných 
poľnohospodárskych subjektov - družstiev. V roku 2011 sa najviac spol. s r.o.  nachádza 
v okresoch Nové Zámky (90), Levice (72),  Komárno (68) a Nitra (55). Právna forma družstvo 
má výrazne zastúpenie v okresoch Levice (43), Nové Zámky (38) a Komárno (31).  

Podľa druhu vlastníctva prevládajú v sledovaných rokoch subjekty súkromné tuzemské, 
v roku 2000 ich bolo 190 a v  2004 – 314, v roku 2005 bol zaznamenaný pokles na 278 
subjektov, v roku 2010 ich počet stúpol na 335. Nárast je zaznamenaný i v roku 2011 -  350 
subjektov. Druhé najrozšírenejšie vlastníctvo je vlastníctvo družstevné. V roku 2011 
subjektov s týmto vlastníctvom bolo 155.   

Z hľadiska výrobného zamerania v roku 2000 bolo prevládajúcim výrobným zameraním 
pestovanie plodín kombinované s chovom zvierat (zmiešané hospodárstvo) – 259 subjektov, 
za ním nasledovalo pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín (94 subjektov). 
Transformačnými zmenami poľnohospodárstva a vstupom SR do EÚ sa postupne začali 
znižovať stavy hospodárskych zvierat. V roku 2011 v dôsledku uvedených javov už 
prevažujú subjekty s prevládajúcim zameraním - pestovanie obilnín a iných kultúrnych 
plodín (226 subjektov)  a  za nimi nasledujú subjekty zamerané na pestovanie plodín 
kombinované s chovom zvierat (zmiešané hospodárstvo) – 177 subjektov. Najviac subjektov 
s výrobným zameraním na pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín sa vyskytuje 
v okresoch Nové Zámky (63) a Levice (58). Zmiešané hospodárstvo je rozšírené najmä 
v okresoch Komárno (48 subjektov) a 41 subjektov sa nachádza v okresoch Nové Zámky 
a Levice.  

Pôda je najdôležitejším predpokladom pre poľnohospodárstvo. Z hľadiska výrobného 
procesu sa javí ako základný výrobný faktor, pretože za jej spolupôsobenia sa vyrábajú 
poľnohospodárske produkty, ktoré slúžia na uspokojovanie najzákladnejších potrieb 
človeka. Celková výmera pôdneho fondu v NSK v roku 2003 predstavovala 634 341,23 ha, 
do roku 2011 sa mierne zvýšila na 634 379,27 ha. Podiel poľnohospodárskej pôdy z celkovej 
výmery pôdy v roku 2003 predstavoval hodnotu 74,05 % a v roku 2011 je zaznamenaný 
mierny pokles na 73,65 %. To znamená, že výmera poľnohospodárskej pôdy sa v období 
rokov 2003 – 469 725,75 ha až 2011 – 467 247,77 ha postupne znižovala. Najväčšie výmery 
poľnohospodárskej pôdy dosahujú okresy Levice a Nové Zámky, ktoré sa vyznačujú 
i najväčšími výmerami celkového pôdneho fondu. Najvyšší podiel poľnohospodárskej pôdy 
z celkovej výmery pôdy okresu v roku 2011 majú okresy Šaľa – 83,02 % a Nové Zámky – 
80,02 %. S poklesom výmery poľnohospodárskej pôdy je zaznamenaný i pokles výmery 
ornej pôdy (v roku 2003 - 407 004,61 ha a v roku 2011 - 405 855,27 ha). Podiel výmery ornej 
pôdy z celkovej poľnohospodárskej pôdy (stupeň zornenia) v Nitrianskom samosprávnom 
kraji v roku 2011 predstavuje hodnotu 86,86 % (v roku 2003 – 86,65 %). Najvyšší podiel ornej 
pôdy majú okresy Šaľa (94,27 %), Nitra (90,07 %) a Topoľčany (89,47 %), (mapa 38). Po ornej 
pôde najvyšší podiel dosahujú trvalé kultúry – 6,63 %. V roku 2003 v celom NSK bolo 
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31 566,94 ha trvalých kultúr, v roku 2011 poklesli na 30 994,44 ha. K okresom s najvyšším 
podielom trvalých kultúr môžeme zaradiť  okresy Nové Zámky (8,08 %), Nitra (7,52 %), 
Zlaté Moravce (7,06 %). Na trvalé trávne porasty v NSK pripadá podiel 6,51 %. Aj pri 
trvalých trávnych porastoch v sledovanom období rokov 2003 – 2011 bol zaznamenaný 
pokles (v roku 2003 – 31 154,20 ha, v roku 2011 – 30 398,06 ha). Okresy s najvyšším podielom 
sú  Zlaté Moravce – 20,49 % a Levice – 10,96 %.).  

 
Mapa 38. Vývoj výmery ornej pôdy v NSK v rokoch 2003 – 2011. Zdroj: ŠÚSR, 2013 
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Dôležitým ekonomickým ukazovateľom poľnohospodárskej výroby je hrubá 
poľnohospodárska produkcia. Na jej vývoj v NSK poukazuje graf 30.  
 
Graf 30. Vývoj hrubej poľnohospodárskej produkcie  v tis. EUR v NSK v rokoch 2000 - 2011. Zdroj: 
ŠÚSR, 2013 
 

 
 
V roku 2000 mala hrubá poľnohospodárska produkcia hodnotu 422 259,84 tis. EUR a do 

roku 2011 vzrástla na 630 763,00 tis. eur. Podobne môžeme v sledovanom období rokov 2000 
– 2011 pozorovať nárast rastlinnej a živočíšnej produkcie, obe sú súčasťou hrubej 
poľnohospodárskej produkcie. V celom období sledovaných rokov prevláda rastlinná 
produkcia nad živočíšnou. V roku 2011 na rastlinnú produkciu pripadá 71,68 % a na 
živočíšnu produkciu iba 28,32 %. Na nízkej živočíšnej produkcii má svoj podiel postupný 
pokles stavov hospodárskych zvierat v čase transformácie i v období vstupu Slovenska do 
EÚ. 

Z hľadiska rastlinnej výroby najrozšírenejšou plodinou pestovanou v NSK sú obilniny. 
NSK je považovaný za obilnicu Slovenska (obr. 1). Vyprodukuje sa v ňom viac ako 40 % 
obilnín v rámci všetkých krajov Slovenska. V roku 2000 produkcia obilnín predstavovala 
837 566,80  ton a do roku 2011 vzrástla na 1 453 860,75 ton. Vývoj produkcie obilnín v NSK 
a v jeho okresoch znázorňuje mapa 39. V produkcii obilnín vynikajú hlavne okresy Nové 
Zámky, Levice a Komárno. Hektárová úroda obilnín v okresoch NSK sa pohybuje od 5,03 – 
6,56 t/ha (r. 2011).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v tis. EUR 

rok 
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Mapa 39. Vývoj produkcie obilnín v NSK (v tonách). Zdroj: ŠÚSR, 2013 
 

 
 

Druhou najrozšírenejšou plodinou sú olejniny (obr. 36). Vývoj produkcie olejnín v rokoch 
2000 – 2011 vyjadruje mapa 40. Olejniny sú plodiny, o ktoré je momentálne na trhu najväčší 
záujem a ich produkcia v kraji rástla z 89 913,60 ton v roku 2000 na 221 743,57 ton v roku 
2011. V posledných piatich rokoch sa stabilizovala na úroveň okolo 200 000 ton. Hektárová 
úroda olejnín v roku 2011 sa pohybuje od 2,13 – 3,03 t/ha. 
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Mapa 40. Vývoj produkcie olejnín v NSK (v tonách). Zdroj: ŠÚSR, 2013,  
 

 
 
Obr. 36. Žitavská pahorkatina a v pozadí pohorie Tríbeč (k.ú. Čeľadice a Kolíňany) – pestovanie 
obilnín a olejnín. Zdroj. Némethová, 2012 
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NSK bol kedysi významnou repárskou oblasťou. Po značnom úpadku koncom 90-tych 
rokoch 20. storočia nastal od roku 2000 rozmach vo veľkosti plôch cukrovej repy a v jej 
produkcii. Po roku 2005 nastal výrazný pokles z dôvodu nižších pestovateľských kvôt zo 
strany EÚ. Od roku 2008 opäť zaznamenávame  rast produkcie. V roku 2011 NSK dosahoval 
produkciu cukrovej repy 444 580,39 ton (v roku  2000 – 323 567,90 ton). Vývoj produkcie 
cukrovej repy v jednotlivých okresoch a v celom NSK znázorňuje mapa 41. Hektárová úroda 
cukrovej repy v kraji sa pohybuje od 56,47 – 65,33 t/ha.  

 
Mapa 41. Vývoj produkcie cukrovej repy v NSK (v tonách). ŠÚSR, 2013 
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Jedným zo zdrojov krmovín pre živočíšnu výrobu sú viacročné krmoviny. Tak ako klesali 
stavy hospodárskych zvierat ako dôsledok transformácie v poľnohospodárstve tak klesala aj 
produkcia viacročných krmovín. Určitý podiel na tom má i vstup Slovenska do európskeho 
ekonomického priestoru. V roku 2000 sa vyprodukovalo v kraji 113 871,11 ton viacročných 
krmovín, ale v roku 2011 už iba 90 709,66 ton. Na vývoj produkcie v kraji a v okresoch 
poukazuje mapa 42. V roku 2011 sa hektárová úroda viacročných krmovín pohybovala 
v rozpätí 2,83 – 8,04 t/ha.   

 
Mapa 42. Vývoj produkcie viacročných krmovín v NSK (v tonách). Zdroj: ŠÚSR, 2013  
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História vinárstva siaha v oblasti NSK hlboko do minulosti. Z oblasti Nitry sa zachovali 
najstaršie historické dôkazy o existencii vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. Ide o tri 
staroslovienske modlitby pochádzajúce z obdobia Veľkej Moravy. Predpokladá sa, že základy 
vinohradníctva v oblasti NSK položili benediktínski mnísi zoborského kláštora v 9. storočí. 
Nitrianska vinohradnícka oblasť ako jedna zo 6 vinohradníckych oblastí Slovenska, ktorá je 
typická pestovaním viniča sa nachádza v severnej časti NSK a v malej časti Trnavského 
samosprávneho kraja. Do NSK zasahuje z juhu Južnoslovenská vinohradnícka oblasť a na 
východe malou časťou Stredoslovenská vinohradnícka oblasť (mapa 43). Vinohrady sú 
vysadené na svahoch Považského Inovca, Tribeča a tiež na sprašových pahorkatinách 
Podunajskej nížiny. Nachádzajú sa tu 4 mestá bohaté na vinársku tradíciu - Nitra, Vráble, 
Sereď a Topoľčianky. Z hľadiska odrôd sa na 74,66 % plôch pestujú biele odrody a na 38,36 % 
modré odrody. Z bielych muštových odrôd pestovaných v NSK sú najznámejšie: Rizling 
vlašský,  Rizling rýnsky, Tramín červený, Rulandské biele a šedé, Chardonnay, Sauvignon, 
v menšej miere Veltlínske zelené, Müller–Thurgau, Feteasca regala, Irsai Oliver či Muškát 
Ottonel. Z modrých odrôd sa pestuje najmä Cabernet Sauvignon a Frankovka modrá. Výsadba 
týchto modrých odrôd v južnej časti kraja podnietila záujem o výrobu ružových vín. 
Svätovavrinecké a Rulandské modré dopĺňajú sortiment pestovaných modrých odrôd v tejto 
oblasti. Medzi klasické už uvedené odrody začínajú prenikať odrody napr. Devín, Dievčie  
hrozno (biele odrody), André, Alibernet, Dunaj, Hron (modré odrody).   

V NSK je zaregistrovaných zhruba 58 právnických osôb – výrobcov vína, z toho je 43 
vinárov s právnou formou spoločnosť s ručením obmedzeným a 15 subjektov pripadá na 
družstva a akciové spoločnosti. K najvýznamnejším výrobcom vína z Nitrianskeho 
vinohradníckeho rajónu patria VÍNO NITRA, spol. s.r.o. Nitra a Poľnohospodárske družstvo 
Mojmírovce, z Radošinského vinohradníckeho rajónu PIVNICA a PÁLENICA Radošina, 
s.r.o. Radošina, zo Šintavského rajónu HUBERT J. E., s.r.o. Sereď, VINIDI Báb, s.r.o. Báb, 
z Vrábeľského rajónu SVV VINANZA - Vráble, a.s. Vráble, AGROVINOL, spol. s r.o. 
Vinodol, VINDETA s.r.o. Vráble, AGROPEST, spol. s.r.o. Veľký Cetín, zo Zlatomoraveckého 
rajónu Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. Topoľčianky, z Tekovského rajónu Víno Levice 
s.r.o., Levice a iné. 

 
Mapa 43. Vinohradnícke oblasti SR.  Zdroj: Vinohradnícke oblasti, Atlas krajiny, 2002, upravené  
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Obr. 37. Pestovanie trvalých kultúr na južných svahoch pohoria Tríbeč – vinice (k.ú. Nitrianske 
Hrnčiarovce). Zdroj: Némethová (2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Živočíšna výroba v NSK je zameraná hlavne na chov hydiny, ošípaných a hovädzieho 
dobytka na mlieko. Kraj môžeme zaradiť k intenzívnemu stajňovému typu živočíšnej 
výroby. Z geografického hľadiska hlavnými lokalizačnými činiteľmi, ovplyvňujúcimi rozvoj 
živočíšnej výroby v regióne sú dostatok krmív, ktoré zabezpečuje intenzívna rastlinná 
výroba a dopyt po produktoch živočíšnej výroby, v dôsledku lokalizácie subjektov živočíšnej 
výroby v bezprostrednej blízkosti miest.  Mestá sa stávajú nielen miestom dopytu, ale aj 
miestom spracovania produktov živočíšnej výroby a tiež aj miestom odbytu hotových 
výrobkov. Rastlinná výroba zabezpečuje dostatok krmív na ornej pôde (jednoročné 
a viacročné krmoviny) pre chov hospodárskych zvierat. V kraji sa vyprodukuje dostatok 
jadrových krmív pre chov ošípaných a hydiny a tiež dostatok objemových krmív pre chov 
hovädzieho dobytka. Pred transformáciou poľnohospodárstva bola živočíšna výroba 
charakteristická vyššími stavmi hospodárskych zvierat, pretože ich chov bol viac dotovaný 
zo strany štátu. V dôsledku poklesu dotácií dochádza k problémom pokrytia nákladov na 
výrobu, ktoré sa premietli do nárastu cien produktov živočíšnej výroby na trhu. Najviac sa to 
prejavilo zníženým dopytom spotrebiteľa po hovädzom a bravčovom mäse a prudkým 
nárastom dopytu po hydinovom mäse, ktoré je lacnejšie. Rok 2004 znamenal pre živočíšnu 
výrobu tiež nepriaznivé obdobie. Bolo to hlavne následkom problémov v odbyte mäsa 
a mäsových výrobkov pre silnejúce konkurenčné prostredie na spoločnom trhu EÚ. 
Produkcia hydiny je najdôležitejším odvetvím živočíšnej výroby kraja. Stavy hydiny 
v sledovanom období rokov 2000 – 2011 sú v podstate vyrovnané (mapa 44). Počet   kusov  
hydiny  nezaznamenal  taký  pokles  ako  iné  hospodárske  zvieratá. V roku 2000 sa v kraji 
chovalo 3 634 339 kusov hydiny, mierny pokles bol zaznamenaný v roku 2011 (3 262 078 
kusov). Príčinou poklesu hydiny je najmä otvorenosť európskeho trhu, vďaka nemu sa 
hydina k nám dováža i zo zahraničia. Najviac hydiny sa chová a zároveň sa vyprodukuje 
hydinového mäsa a ďalších výrobkov v okresoch Topoľčany a Nitra. V týchto okresoch 
pripadá i najviac hydiny na 100 ha ornej pôdy (Topoľčany – 2 122,9 kusov/100 ha ornej pôdy, 
Nitra – 1 635,0 kusov/100 ha ornej pôdy, mapa 43). V kraji uvedený ukazovateľ dosahuje 
hodnotu – 803,75 kusov na 100 ha ornej pôdy (r. 2011, graf 31).  
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Mapa 44. Vývoj počtu hydiny v NSK (v kusoch). Zdroj: ŠÚSR, 2013  
 

 
 
Graf 31. Vývoj intenzity chovu hydiny v NSK (počet kusov/100 ha ornej pôdy). Zdroj: ŠÚSR, 2013. 
Spracovala: Némethová, 2013  
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Chov ošípaných  v sledovanom období 2000 – 2011 zaznamenal výraznejší pokles 
v porovnaní s produkciou hydiny (mapa 45). Zatiaľ čo v roku 2000 sa v kraji chovalo 362 991 
kusov ošípaných, v roku 2011 už len 124 611 kusov, čo predstavuje pokles o 65,67 %. Na 100 
ha ornej pôdy v kraji pripadá 30,70 kusov (r. 2011, graf 32). Najväčšie stavy ošípaných sú 
zaznamenané v okresoch Komárno (55,3 kusov/100 ha ornej pôdy) a Nové Zámky (37,2 
kusov/100 ha ornej pôdy).   

 
Mapa 45. Vývoj počtu ošípaných v NSK (v kusoch). Zdroj: ŠÚSR, 2013 
 

 
 
Graf 32. Vývoj intenzity chovu ošípaných v NSK (počet kusov/100 ha ornej pôdy). Spracovala: 
Némethová, 2013 
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V sledovanom období rokov sa stavy hovädzieho dobytka (HD) znížili o 28,21 % (v roku 
2000 – 92 170 kusov na 66 160 kusov v roku 2011).  V NSK  v roku 2011 pripadá 14,16 kusov 
HD na 100 ha poľnohospodárskej pôdy (graf 33). V rámci okresov v tomto ukazovateli 
vynikajú okresy Šaľa (35,7 kusov HD/100 ha poľnohospodárskej pôdy), Topoľčany (29,5  
kusov HD/100 ha poľnohospodárskej pôdy, mapa 46).  

 
Mapa 46. Vývoj počtu hovädzieho dobytka v NSK (v kusoch). Zdroj: ŠÚSR, 2013 
 

 
 
Graf 33 Vývoj intenzity chovu hovädzieho dobytka v NSK (počet kusov/100 ha poľnohospodárskej 
pôdy). Zdroj: ŠÚ SR, 2013. Spracovala: Némethová, 2013 
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5.4 LESNÉ HOSPODÁRSTVO 
 
Lesné  hospodárstvo v súčasnosti poskytuje hospodárske, ekologické, sociálne a kultúrne 

prínosy. Dodáva obnoviteľné a pre životné prostredie neškodlivé suroviny a zohráva 
významnú úlohu v hospodárskom rozvoji, zamestnanosti a prosperite, najmä vidieckych 
oblastí. Lesy sú dôležité pre zachovanie biologickej rozmanitosti, pre rovnováhu kolobehu 
vody a globálny uhlíkový cyklus. Lesy tiež pozitívne vplývajú ku kvalite života 
poskytovaním príjemného životného prostredia, príležitostí na rekreáciu a preventívnu 
zdravotnú starostlivosť, pričom sa zachovávajú prírodné krásy prostredia a zvyšujú 
ekologické hodnoty.  

Výmera lesnej pôdy v NSK v sledovanom období rokov 2003 – 2011 mala kolísavý 
priebeh. Pri porovnaní roku 2003 kedy výmera lesnej pôdy predstavovala 96 251 ha s rokom 
2011 môžeme pozorovať nárast na 96 418 ha. Lesnatosť územia kraja predstavuje 15,2 %. 
Lesnatosť jednotlivých okresov je nasledovná:  Komárno – 6,3 %, Levice – 18,8 %, Nitra – 10,2 
%, Nové Zámky – 7,7 %, Šaľa – 4,1 %, Topoľčany – 28,4 %, Zlaté Moravce – 43,5 % (rok 2011). 

V zastúpení drevín prevažujú listnaté dreviny 94,38 %. Najviac je zastúpený dub 33,81 %,  
po ňom nasledujú cer 13,12 %, buk 12,66 %, agát 13,15 %, hrab 5,72 %, topoľ šľachtený 3,65 % 
a ostatné listnáče 11,27 %. Ihličnaté dreviny zaberajú 5,62 %, z toho borovica 3,46 %, smrek 
1,20 %, jedľa 0,22 % a smrekovec 0,74 %. 

Porastová zásoba je 17 505 723 m3. Z toho je ihličnatá porastová zásoba 990 195 m3  a 
listnatá porastová zásoba 16 515 528 m3. Priemerná zásoba na 1 ha porastovej plochy 
predstavuje 191 m3. Plocha rubných porastov (porastov, ktoré sú v rubnom veku) zaberá 15 
302 ha, zásoba rubných porastov je 4 071 774 m3. Zásoba ihličnatých rubných porastov 
predstavuje 180 500 m3 a listnatých 3 891 274 m3. Priemerná zásoba rubných porastov na 1 ha 
porastovej plochy tvorí 266 m3. 

Vlastnícka štruktúra lesných pozemkov na území NSK je nasledovná: štátne vlastníctvo - 
48,11 %, súkromné - 14,26 %, spoločenstvá – 21,06 % (urbáre, pozemkové spoločenstvá, 
želiare), cirkevné – 9,59 %, družstvá – 0,68 %, obecné – 3,38 % a neznáme vlastníctvo – 2,92 
%. Obhospodarovanie (užívanie) lesných pozemkov je nasledovné: štátne užívanie (Lesy SR, 
š.p.) – 75,44 %, súkromné – 1,46 %, spoločenstvá – 15,56 %, cirkevné – 5,82 %, družstvá  - 0,57 
%, obecné – 1,15 %. 

Lesy vo vlastníctve SR na území NSK obhospodarujú Lesy Slovenskej republiky š.p., 
prostredníctvom svojich odštepných lesných závodov: Topoľčianky, Palárikovo, Levice 
a Prievidza. Okrem lesov vo vlastníctve štátu obhospodarujú i lesy v prenájme od 
vlastníkov, ktorým už boli lesné pozemky vydané a tiež lesy, kde vlastníctvo a užívacie 
právo neboli doteraz usporiadané. Významnými neštátnymi obhospodarovateľmi sú 
urbárske spoločenstvá a lesy vo vlastníctve cirkví sú prevažne prenajaté iným neštátnym 
subjektom. Z uvedeného vyplýva, že dominantným obhospodarovateľom lesných pozemkov 
v sledovanom území je štát prostredníctvom svojej štátnej organizácie. Hospodárenie v 
lesoch je bez ohľadu na druh vlastníctva a užívanie regulované prostredníctvom lesných 
hospodárskych plánov (LHP), ktoré sú vypracované a schválené na obdobie desať rokov pre 
jednotlivé lesné hospodárske celky, v súčasnosti i lesné užívateľské celky, resp. lesné celky. 

Postupným vývojom hospodárenia v lesoch došlo k ich diferenciácii a kategorizácii podľa 
prevažujúceho poslania na lesy hospodárske, ochranné a osobitného určenia. Vytvorené 
kategórie sa ďalej členia na subkategórie podľa prevažujúcej konkrétnej funkcie a sú aj 
náležite obhospodarované podľa ich funkčných požiadaviek. V NSK sú zastúpené všetky tri 
kategórie lesov. Kategórie lesov ochranných a lesov osobitného určenia sú vyhlasované pri 
obnove LHP na obdobie platnosti LHP (10 rokov). Hospodárske lesy zaberajú najväčšiu 
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výmeru 71 705 ha (77,57 %), lesy ochranné zaberajú iba 8 861 ha (9,58 %) a na lesy osobitného 
určenia pripadá 11 872 ha (12,84 %, mapa 47). Lesy hospodárske plnia prvoradú funkciu 
produkcie drevnej suroviny, pri súčasnom zabezpečovaní mimoprodukčných funkcií lesov. 
Do kategórie ochranných lesov podľa § 13, Zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z. patria lesy na 
mimoriadne nepriaznivých stanovištiach a ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany 
pôdy. Tieto lesy plnia protieróznu funkciu. Nachádzajú sa zväčša na strmých svahoch, 
výmoľoch a roklinách. Ich prvoradou úlohou je chrániť pôdu a rastlinný kryt pred eróznym 
odnosom. Najväčší podiel lesov ochranných je v okrese Nitra (1 248 ha - 14,60 %), najnižší v 
okrese Komárno (441 ha - 6,96 %). Do kategórie lesov osobitného určenia podľa § 14, Zákona 
o lesoch č. 326/2005 Z.z. patria lesy v ochranných pásmach prírodných, liečivých zdrojov a 
zdrojov prirodzene sa vyskytujúcich stolových minerálnych vôd, kúpeľné lesy a lesy v okolí 
zariadení liečebno-preventívnej starostlivosti, prímestské lesy a ďalšie lesy s významnou 
zdravotno-rekreačnou funkciou, lesy v uznaných zverníkoch a samostatných bažantniciach, 
lesy v chránených územiach a iné časti lesov významné z hľadiska ochrany prírody, lesy 
ktoré plnia iné dôležité potreby spoločnosti (obrana štátu). Kúpeľno-liečebná funkcia lesa 
spočíva na vytváraní zdravotne účinného pôsobenia na pacientov kúpeľov a liečebno-
preventívnej starostlivosti (napr. les v areáli kúpeľov Dudince). Rekreačná funkcia smeruje k 
využívaniu lesov na rekreáciu v prírode (lesný park Nové Zámky - Berek, lesný park Nitra, 
Levice a Šaľa). Lesy osobitného určenia sú najviac zastúpené v okrese Komárno (1 967 ha - 
31,05 %), najmenej v okrese Topoľčany (240 ha – 1,46 %). Cieľom správneho hospodárenia v 
lese je zachovať a rozmnožovať jeho pôvodnosť a zabezpečovať ekologickú rovnováhu a 
chrániť ho pred antropizáciou. 

Požiadavky intenzívneho chovu zveri plnia uznané zverníky a samostatné bažantnice. 
Hospodárenie v týchto lesoch sa prispôsobuje poľovnému hospodáreniu, smeruje k 
vyváženej symbióze a zmierňuje negatívny dopad pôsobenia zveri na les (bažantnice - 
Palárikovo, Pata, Mužla, zvernice - Malá zvernica, Veľká zvernica, Zubria zvernica 
Topoľčianky). 

 
Mapa 47. Kategórie lesov v krajoch Slovenskej republiky. Zdroj: http://www.lesnyurad.sk 
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Na území NSK je možné právo poľovníctva vykonávať len na poľovných pozemkoch, 
ktoré príslušný obvodný lesný úrad uznal za poľovný revír. Na Slovensku  sa v roku 2011 
nachádza celkove 1 859 poľovných revírov, ktorých priemerná výmera je 2 401 ha. V NSK  je 
lokalizovaných 339 poľných revírov s výmerou poľovných revírov 566 261 ha (tab. 35). 
Najväčšiu výmeru 442 306 ha dosahujú  prenajaté revíry Slovenského poľovníckeho zväzu 
(SPZ). Režijné revíry Lesov SR, majú spolu výmeru 23 356 ha. Revíry týchto dvoch kategórii 
môžeme vďaka ich veľkosti považovať za oporné prvky chovu raticovej zveri takmer vo 
všetkých poľovných oblastiach. Najnižšiu výmeru dosahujú revíry ostatných štátnych 
organizácií a to iba 273 ha. Režijné revíry neštátnych subjektov dosahujú výmeru 7 679 ha. 
Výmera poľovnej plochy sa každoročne mení v závislosti na upresňovaní a zmenách výmer 
poľovných revírov v procese ich tvorby, uznávania a revízií. 

 
Tab. 35. Počet členov, revírov a výmera poľovnej plochy (v ha) v NSK v roku 2011. Zdroj: Poľovnícka 
štatistika za rok 2011  
 

Nitriansky samosprávny kraj  Členov Revírov Výmera  
režijné revíry Lesov SR 0 11 23 356 
revíry ostatných štátnych organizácií 0 1 273 
režijné revíry neštátnych subjektov  0 5 7 679 
prenajaté revíry SPZ 5 336 265 442 306 
ostatné prenajaté revíry  659 57 92 647 
Poľovné revíry spolu 5 995 339 566 261 

 
V poľovných revíroch  NSK sa najčastejšie poľuje na bažanty, srnčiu zver a diviaky. Štátne 

revíry spravujú Lesy SR, ktoré aj zabezpečujú organizovanie poľovačiek. Cieľom výkonu 
poľovníctva Lesov SR je aj aktívna spolupráca s organizáciami ochrany prírody pri ochrane, 
zachovaní a trvalo udržateľnom obhospodarovaní vzácnych a ohrozených druhov zveri. S 
niektorými poľovnými revírmi Lesov SR sa spája aj história a kultúra poľovníctva a to i z 
celoeurópskeho hľadiska. Medzi tieto revíry patrí svetoznáma bažantnica pri kaštieli v 
Palárikove, kde sa v roku 1928 zrodila myšlienka založenia medzinárodnej poľovníckej 
organizácie CIC. Z hľadiska poľovníckej histórie je významným objektom aj poľovnícky 
zámok v Topoľčiankach a okolité poľovné revíry. V obci Topoľčianky sa nachádza jeden z 
najbohatších poľovných revírov na Slovensku. Veľká zvernica bola založená v roku 1903 a 
svojou výmerou 11 131 ha patrí medzi najväčšie v Európe. Hlavnou poľovnou zverou je 
jelenia zver, pridružená zver muflónia, danielia, srnčia a diviačia.  

Poľovné oblasti sú základné jednotky poľovníckeho plánovania a rozdeľujeme ich do 
troch kategórií. Poľovné oblasti pre:  

• jeleniu zver 
• srnčiu zver  
• malú zver (zajac, bažant, jarabica) 

Okrem poľovných oblastí máme ešte poľovné podoblasti a poľovné lokality (pre danieliu 
a muflóniu zver). V NSK prevláda jelenia zver (35 %) a srnčia zver (30 %, graf 34).   
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Graf 34. Poľovná zver NSK za rok 2011. Zdroj: Poľovnícka štatistika za rok 2011. Spracovala: 
Némethová, 2013 

 
 
Pre jeleniu zver je charakteristická chovateľská oblasť: 
1. Podunajská pahorkatina - podoblasť  Považský Inovec  
2. Tribeč -  podoblasti Veľký Tribeč, Veľký Inovec a Veľká Ostrá 

 
Jelenia zver žije na celom území našej republiky a obľubuje listnaté a zmiešané lesy s 

lúkami. Na území NSK bol za rok 2011 nahlásený stav jelenej zveri 3 463 jedincov (tab. 36). 
Ide o druh zveri jeleň, jelenica a  jelenča. Plán lovu bol 1 668 ks.  Odstrelilo sa spolu 1 591 
jedincov. Najväčší počet jedincov spolu zaznamenali prenajaté revíry Slovenského 
poľovníckeho zväzu (SPZ) a  to 2 007 jedincov. Najmenší počet jedincov spolu je v režijných 
revíroch neštátnych subjektov a to  len 103 ks.  

 
Tab. 36.  Jelenia zver  v NSK v roku 2011. Zdroj: Poľovnícka štatistika za rok 2011  
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Pre srnčiu zver je charakteristická chovateľská oblasť:  
1. Štiavnické pohorie s podoblasťami Drastvica a Počúvadlo Tríbeč 
  

Srnčia zver žije v lesoch, veľmi často navštevuje poľnohospodársku krajinu a často 
preniká až na okraje miest. Na Slovensku je rozšírená takmer po celom území. Spolu je srnčej 
zveri v NSK v roku 2011 18 480 jedincov. Odstrel predstavuje 4 410 jedincov. Najväčší počet 
jedincov 14 805 je v prenajatých revíroch SPZ (tab. 37).  
 
Tab. 37 Srnčia zver v NSK v roku 2011. Zdroj: Poľovnícka štatistika za rok 2011 

  
 
Pre malú zver je charakteristická chovateľská oblasť:  
1. Žitný ostrov - podoblasť Kolárovo 
2. Horná Nitra - podoblasti Veľké Ripňany a Topoľčany 
3. Nové Zámky - podoblasti Palárikovo, Dvory nad Žitavou, Nesvady a Marcelová 
4. Levice - podoblasti Nemčiňany, Beša a Kalinčiakovo 

 
Do malej zveri zaraďujeme bažanta poľného,  zajaca poľného a jarabicu poľnú.  Okres 

Nové Zámky patrí k tým najviac využívaným, napr. bažantnica v Palárikove je zameraná 
viac na komerčné poľovačky. Bažanty sa v nej sústreďujú a potom sa lovia s cieľom 
dosiahnuť finančný zisk. V tomto okrese je však množstvo združení, kde sa o malú zver 
starajú počas celého roka, a nielen pred hlavnou loveckou sezónou. 

Vykazované stavy malej zveri v NSK v  roku 2011 sú  spolu 105 480 jedincov. Odstrel 
predstavuje 47 425 jedincov. Najväčší počet jedincov 85 586 je v prenajatých revíroch SPZ 
(tab. 38).   
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Tab. 38. Malá zver v NSK v roku 2011. Zdroj: Poľovnícka štatistika za rok 2011  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Krajina a ľudia Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 161

5.5 RYBNÉ  HOSPODÁRSTVO 
 

Rybné hospodárstvo je pojem, ktorý zahŕňa akvakultúru a spracovanie rýb. Týmito 
činnosťami sa zaoberajú podniky rybného hospodárstva. Ostatné činnosti sú späté 
s pôsobením Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ). Organizačnú štruktúru rybného 
hospodárstva v NSK môžeme hodnotiť z dvoch hľadísk. Prvým z nich je charakteristika 
organizačnej štruktúry SRZ v rámci NSK. V druhom hľadisku sa berie do úvahy organizačná 
štruktúra jednotlivých subjektov rybného hospodárstva, ktorých činnosť určuje Štatistická 
klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 (r. 2008) a Štátna veterinárna 
a potravinárska správa SR. 

Slovenský rybársky zväz so sídlom v Žiline má pôsobnosť na celom Slovensku, teda sa 
jeho pôsobnosť vzťahuje aj na územie NSK. Predmetom činnosti je združovanie občanov na 
úseku rybárstva. Zaoberá sa aj starostlivosťou o ekológiou vôd a okolitej prírody, 
zachovaním genofondu rýb a výživy obyvateľstva. Pod SRZ patria Mestské organizácie 
Slovenského rybárskeho zväzu (MsO SRZ) a Miestne organizácie Slovenského rybárskeho 
zväzu (MO SRZ) (Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, 2013). V  NSK je rybolov v rámci 
SRZ rozšírený v 15 organizáciách (mapa 48).  

 
Mapa 48. Organizačná štruktúra Slovenského rybárskeho zväzu v NSK v roku 2011. Zdroj: Slovenský 
rybársky zväz – Rada Žilina, 2013 
 
Vysvetlivky: MsO SRZ = Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu 
MO SRZ = Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu 
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Z hľadiska organizačnej štruktúry subjektov v NSK sa nachádza 266 rybárskych revírov, 
z nich 252 revírov vlastní SRZ. Lesy SR, š.p. majú vo vlastníctve 12 rybárskych revírov 
v NSK. Jeden rybársky revír patrí pod Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra a ďalší 
rybársky revír spadá pod Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre.              

Podniky, ktoré sa zaoberajú rybným hospodárstvom, členíme na subjekty riečnej 
a morskej akvakultúry, spracovateľské prevádzkarne a prevádzkarne na chov rýb. Podľa 
Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 (r. 2008) rozlišujeme subjekty 
zaoberajúce sa akvakultúrou. Ich činnosť delíme na riečnu a morskú akvakultúru. Riečnou 
akvakultúrou sa zaoberá 6 podnikov v rámci okresov Komárno, Levice, Nitra a Nové 
Zámky. Morskú akvakultúru prevádzkuje jeden subjekt v okrese Nové Zámky. V tom istom 
okrese sa nachádza jedna spracovateľská prevádzkareň, ktorá je jedinou fungujúcou 
prevádzkarňou na spracovanie rýb v NSK. Chovom rýb sa zaoberá najviac prevádzok, 
konkrétne 22. Jedna sa nachádza v okrese Komárno a v okrese Zlaté Moravce. Tri prevádzky 
na chov rýb sú umiestnené v okrese Levice, 4 v okrese Nitra, 5 sa nachádza v okrese Nové 
Zámky a najviac ich je umiestnených v okrese Topoľčany (7) (mapa 49, tab. 39). 

 
Mapa 49. Subjekty rybného hospodárstva v NSK v roku 2011. Zdroj: Štatistický úrad SR, 2013; Štátna 
veterinárna a potravinová správa SR, 2012a, 2012b 
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Tab. 39. Počet subjektov rybného hospodárstva v okresoch NSK v roku 2011. Zdroj: Štatistický úrad 
SR, 2013; Štátna veterinárna a potravinárska správa SR, 2012a, 2012b 
 

Okres Podniky riečnej 
akvakultúry 

Podniky morskej 
akvakultúry 

Spracovateľské 
prevádzkarne 

Prevádzkarne 
na chov rýb 

Komárno 1 0 0 1
Levice 1 0 0 3
Nitra 2 0 0 4
Nové Zámky 2 1 1 6
Šaľa 0 0 0 0
Topoľčany 0 0 0 7
Zlaté Moravce 0 0 0 1
Spolu 6 1 1 22

 
 
Z celkového počtu rybárskych revírov zaradených jednoznačne do krajov Slovenska (1 

873) je 266 umiestnených v NSK. 38 rybárskych revírov z celkového počtu revírov na 
Slovensku (1 911) je evidovaných v dvoch alebo troch okresoch. Okresov NSK sa to týka 
v piatich prípadoch. Medzi okresy Komárno a Dunajská Streda zaraďujeme jeden rybársky 
revír. Okresy Komárno a Nové Zámky sa delia o tri rybárske revíry. Nitra a Zlaté Moravce 
zdieľajú jeden rybársky revír. Pod okres Nové Zámky a Levice spadá tiež jeden rybársky 
revír.  
Z celkového počtu rybárskych revírov v rámci NSK (266) sa ich 74 nachádza v okrese Nové 
Zámky. Na druhom mieste z hľadiska početnosti rybárskych revírov sa nachádza okres 
Komárno so svojimi 50 revírmi. 46 rybárskych revírov je lokalizovaných v okrese Levice. 
Okres Nitra zaznamenáva 37 revírov určených pre potreby rybárstva, 22 sa nachádza 
v okrese Topoľčany a 20 v okrese Šaľa. Najmenej rybárskych revírov v rámci Nitrianskeho 
samosprávneho kraja sa nachádza v okrese Zlaté Moravce s počtom 17 (graf 35, tab. 40).  
 
Graf 35. Rybárske revíry v okresoch NSK v roku 2011. Zdroj: Slovenskýrybársky zväz – rada Žilina, 
2013. Spracovala: Némethová, 2013 
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Tab. 40.  Počet rybárskych revírov v okresoch NSK v roku 2011. Zdroj: Ministerstvo životného 
prostredia SR, 2012 
 

Počet revírov  Kraj [abs] [%] 
Komárno 50 18,8
Levice 46 17,3
Nitra 37 13,9
Nové Zámky 74 27,8
Šaľa 20 7,5
Topoľčany 22 8,3
Zlaté Moravce 17 6,4
Spolu 266 100,0

 
Podľa účelu delíme rybárske revíry na lovné, chovné, revíry typu chyť a pusť (CHaP) 

a chránené rybárske oblasti (CHRO). Účel rybárskeho revíru sa vymedzuje na základe 
charakteru ich vôd. Z celkového počtu rybárskych revírov v NSK (266) je 206 určených na 
lov rýb, čo predstavuje 77,4 %. 20,3 % z revírov NSK je chovných, konkrétne 54 revírov. Účel 
rybárskych revírov CHaP spĺňa 5 revírov v NSK. Rybárske revíry CHaP majú 1,9 % podiel 
na revíroch kraja. Posledný typ revírov podľa účelu je CHRO. Tento druh revírov je 
zastúpený 0,4 % a je zaznamenaný iba v rámci jedného rybárskeho revíru (graf 36). 
 
Graf 36. Rybárske revíry v NSK podľa účelu v roku 2011. Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR, 
2012 
Vysvetlivky: CHaP = Chyť a pusť, CHRO = Chránená rybárska oblasť 
 

 
 

V okrese Komárno sa loví v 45 rybárskych revíroch, v 3 sa chovajú ryby. Okres Levice sa 
vyznačuje 39 lovnými revírmi, 6 chovnými rybárskymi revírmi a jedným rybárskym revírom 
s účelom CHaP.V okrese Nitra je spolu 37 rybárskych revírov. 19 z nich má lovný účel. 16 
rybárskych revírov má chovné využitie, čo predstavuje najviac chovných revírov v rámci 
celého NSK. Najväčší počet rybárskych revírov zaznamenáva okres Nové Zámky. Na 60 
revíroch sa vykonáva lov rýb, na 13 sa ryby chovajú a jeden revír predstavuje CHaP. Počet 
lovných revírov v okrese Šaľa je 13 a chovných rybárskych revírov je tu umiestnených 7. 
V okrese Topoľčany sa nachádza 14 lovných a 8 chovných revírov. Z hľadiska rybného 
hospodárstva sú dôležité vodné plochy, na ktorých sa chovajú ryby.Okres Zlaté Moravce 
reprezentuje 16 lovných rybárskych revírov a jeden chovný revír (tab. 41, mapa 50).  
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Tab. 41. Počet rybárskych revírov v NSK podľa účelu v roku 2011. Zdroj: Ministerstvo životného 
prostredia SR, 2012  
Vysvetlivky: CHaP = Chyť a pusť, CHRO = Chránená rybárska oblasť 
 

Účel rybárskeho revíru Okres lovný chovný CHaP CHRO Spolu 

Komárno 45 3 1 1 50
Levice 39 6 1 0 46
Nitra 19 16 2 0 37
Nové Zámky 60 13 1 0 74
Šaľa 13 7 0 0 20
Topoľčany 14 8 0 0 22
Zlaté Moravce 16 1 0 0 17
 Spolu 206 54 5 1 266

 
Mapa 50. Rybárske revíry v NSK podľa účelu v roku 2011. Zdroj: Ministerstvo životného prostredia 
SR, 2012 
Vysvetlivky: CHaP = Chyť a pusť, CHRO = Chránená rybárska oblasť 
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Na základe charakteru revírov sa vody členia na lososové a vody kaprové. 
V podmienkach NSK majú rybárske revíry charakter kaprový a charakter lososový 
pstruhový. V rámci všetkých revírov v kraji (266) prevládajú rybárske revíry s kaprovým 
charakterom. Ich množstvo je vyjadrené 92,6 %, čo predstavuje 256 rybárskych revírov. 
V okrese Komárno je všetkých 50 rybárskych revírov kaprových, rovnako ako v okrese 
Levice, kde je 100 % revírov kaprových. Podobne aj v okresoch Nitra (37), Nové Zámky (74) 
a Šaľa (20), sú všetky rybárske revíry kaprové. Charakter vôd lososový pstruhový prevláda 
v 10 rybárskych revíroch NSK, čo sa týka 3 % všetkých revírov v kraji. 3 rybárske revíry 
s týmto charakterom vôd sú lokalizované v okrese Topoľčany. Najväčší podiel na lososových 
pstruhových revíroch  má okres Zlaté Moravce so svojimi 7 revírmi (graf 37). 

 
 

Graf 37. Rybárske revíry v NSK podľa charakteru v roku 2011. Zdroj: Ministerstvo životného prostredia 
SR, 2012.  
Vysvetlivky: lososový – P = lososový pstruhový 
 

 
 

 
V okrese Komárno majú všetky revíry kaprový charakter (50). Okres Levice má 46  

kaprových revírov. Okres Nitra má všetky svoje rybárske revíry kaprové (37). V okrese Nové 
Zámky sa nachádza 74 rybárskych revírov. Všetky rybárske revíry v okrese Šaľa (20) majú 
kaprový charakter. Z celkového počtu revírov v okrese Topoľčany (22) má 19 rybárskych 
revírov kaprový charakter. Zvyšné 3 rybárske revíry majú charakter vôd lososový pstruhový 
a nachádzajú sa v oblastiach potoka Chotína a Železnica. V okrese Zlaté Moravce sa 
nachádza 17 rybárskych revírov, ktoré majú aj kaprový aj lososový pstruhový charakter. 
V 10 z nich je charakter vôd kaprový a zvyšok tvoria lososové pstruhové rybárske revíry 
(tab. 42, mapa 51).  
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Tab. 42. Počet rybárskych revírov v NSK podľa charakteru v roku 2011. Zdroj: Ministerstvo životného 
prostredia SR (2012) 
Vysvetlivky: lososový – P = lososový pstruhový 
 

Charakter rybárskeho revíru 
Okres kaprový kaprový 

(HL) 
lososový - 

Li 
lososový Li 

(HL) 
lososový 

- P 
Spolu 

Komárno 50 0 0 0 0 50
Levice 46 0 0 0 0 46
Nitra 37 0 0 0 0 37
Nové Zámky 74 0 0 0 0 74
Šaľa 20 0 0 0 0 20
Topoľčany 19 0 0 0 3 22
Zlaté Moravce 10 0 0 0 7 17
Spolu 256 0 0 0 10 266
 
 
Mapa 51. Rybárske revíry v NSK podľa charakteru v roku 2011. Zdroj: Ministerstvo životného 
prostredia SR (2012) 
Vysvetlivky: lososový – P = lososový pstruhový 
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Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky určuje plochu rybárskych revírov, 
ktorú revíry zaberajú. Rybárske revíry v NSK zaberajú 2 402,03 ha, čo predstavuje 9,4 % 
v rámci plôch revírov krajov Slovenska. Najväčšie plochy zaberajú v NSK rybárske revíry 
v okrese Levice. Zaberajú plochu 672,84 ha. Paradox je, že okres Levice nie je v počte revírov 
na prvom mieste, ale v ploche revírov drží prvenstvo. Najviac revírov sa nachádza v okrese 
Nové Zámky a ich plocha je 512,75 ha. Okres Nitra má rybárske revíry s výmerou 388,75 ha, 
okres Šaľa má o niečo menšiu výmeru revírov, konkrétne 356,34 ha. 268,66 ha predstavuje 
plocha rybárskych revírov v okrese Komárno. Okres Topoľčany má výmeru s veľkosťou 
127,1 ha. Najmenšiu plochu v rámci NSK majú rybárske revíry okresu Zlaté Moravce (75,59 
ha) (tab. 43, graf 38, mapa 52). 

 
Tab. 43. Rybárske revíry v NSK podľa plochy v roku 2011. Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR 
( 2012) 
 

Výmera revírov  Okres ha % 
Komárno 268,7 11,2
Levice 672,8 28,0
Nitra 388,8 16,2
Nové Zámky 512,8 21,3
Šaľa 356,3 14,8
Topoľčany 127,1 5,3
Zlaté Moravce 75,6 3,1
Spolu 2 402,03 100,0
 
Mapa 52. Rybárske revíry v NSK podľa plochy v roku 2011. Zdroj: Ministerstvo životného prostredia 
SR, 2012 
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Graf 38. Rybárske revíry v okresoch NSK podľa plochy v roku 2011. zdroj: Ministerstvo ŽP SR, 2012 
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5.6 PRIEMYSEL  
 

Po roku 1989 transformačný proces  hospodárstva významne zmenil nielen zamestnanosť 
a odvetvovú štruktúru priemyselnej výroby ale odrazil sa i vo veľkosti podnikov a v ich  
priestorovom rozmiestnení. Z hlavných odvetví priemyslu direktívne riadeného 
predchádzajúceho obdobia, ku ktorým patril  strojárenský, potravinársky, celulózo-
papierenský priemysel (Dubcová, 2000) dominantné postavenie stratil celulózo-papierenský 
priemysel,  ktorý bol nahradený elektrotechnickým.   

Priemysel, predchádzajúceho obdobia bol často reprezentovaný  jedným veľkým  nosným 
priemyselným závodom. Takýto priemyselný podnik do určitej miery stal sa synonymom 
mesta, resp. jeho širšieho zázemia napr. Zlaté Moravce – Calex (výroba chladničiek),  Šaľa – 
Duslo (výroba hnojív),  Štúrovo – Juhoslovenské celulózky a papierne (výroba vlnitej 
lepenky),  Komárno – Slovenské  lodenice (výroba lodí) atď. Transformáciou priemyslu, 
reštrukturalizáciou výrob, mnohé veľké priemyselné podniky drasticky znížili počty 
pracovníkov, z veľkých závodov sa stali stredne veľké až malé podniky, ktoré stratili svoje 
postavenie v priemyselnej štruktúre (napr. Slovenské Lodenice),  resp. zanikli na základe 
nedostatku domáceho kapitálu (napr. Calex, Elektroswit, Tesla a iné).  Štruktúra priemyslu 
bola významne doplnená podnikmi zahraničného kapitálu, ktorý podporil rozvoj najmä 
strojárenskej, elektrotechnickej, chemickej výroby a výroby  pre automobilový priemysel. 

Dominantná časť priemyselnej výroby i dnes je koncentrovaná do miest. Vo vidieckych 
priemyselných lokalitách je naďalej  viazaná najmä na využívanie miestnych zdrojov surovín 
napr. v priemysle stavebných materiálov (kameň, tehliarenské hliny, vápence, štrky, piesky) 
ako aj v potravinárskom priemysle, ktorý sa opiera o rozvinutú poľnohospodársku výrobu 
(vinárske závody, škrobárne). 

I keď došlo k zmenám v štruktúre priemyselnej výroby a poklesu zamestnanosti, 
priemysel naďalej zostáva hlavným odvetvím hospodárstva NSK. Pokles priemyselnej 
výroby možno na jednej strane chápať ako prirodzený a nevyhnutný proces, na druhej strane 
ako výsledok rozsiahlych problémov prispôsobovania sa novým podmienkam (Potomová, 
Poláčková, 2011). Štrukturálne zmeny sú sprievodným znakom a podmienkou dlhodobého 
hospodárskeho rastu, zásadným spôsobom ovplyvňujú dynamiku rastu nielen národnej ale 
i regionálnej ekonomiky, vďaka presunu výrobných faktorov k produktívnejším a 
technologicky vyspelejším aktivitám (Kulla, 2010).   

V štruktúre priemyslu najvyšší podiel na hrubom obrate dosahuje strojárenský, 
elektrotechnický a chemický  priemysel  so svojimi výrobami (tab. 44), ktoré dosahujú 68,48 
%  na jeho objeme. Strojárenská výroba dosahuje takmer päťtinový podiel (24,64 %) o 1, 1 
percentuálneho bodu nižší podiel (23,54 %)  má elektrotechnická výroba. Chemická výroba 
dosahuje 20,30 % z priemyselnej výroby kraja. Potravinársky priemysel ako tradičné  
odvetvie kraja zaznamenalo pokles výroby, čo sa odzrkadlilo i v znížení jeho podielu na 
hrubom obrate priemyslu, ktorý z roku 2003 zaznamenal poklesol z 25,26 na 13,22 % (r. 2012) 
pri miernom poklese zamestnanosti. Ostané odvetvia priemyselnej produkcie  možno 
zaradiť ako doplnkové, z ktorých treba spomenúť najmä výrobu nábytku a výrobu kožených 
výrobkov,  hlavne obuvi. Tieto  dve odvetvia dosahujú podiel 7,22 %. Na ostatné odvetvia 
priemyslu, ktoré sú minimálne zastúpené (tab. 44) pripadá 11,08 % hrubého obratu 
priemyslu NSK.    
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Tab. 44. Vývoj podielu základných ukazovateľov priemyslu v NSK. Zdroj: Štatistická ročenka 
priemyslu 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 
 

  Hrubý obrat  v % Počet zamestnancov v % 
Odvetvie 

2003 2007 2008 2012 2003 2007 2008 2012 
Ťažba uhlia, rašeliny                
Ťažby ropy, plynu, služby                
Ťažba, úprava rúd                
Ťažba ostatných nerastov 0,2 0,22 0,16 0,07 0,51 0,37 0,31 0,36
Výroba potravín 25,26 16,07 13,48 9,08 15,88 11,48 10,92 9,38
Výroba nápojov       4,18       1,67
Spracovanie tabaku C       C       
Textilná výroba 2,33 1,56 0,91 1,04 6,14 3,54 2,87 2,09
Odevná výroba 0,28 0,5 0,25 0,09 2,03 2,83 1,82 1,35
Výroba kožen. výrob. 3,49 2,24 0,89 3,55 4,13 4,49 3,04 3,19
Drevárska výroba 0,31 1,11 0,68 0,75 0,75 1,49 1,35 1,25
Výr. celulózy, papier.  6,83 4,66 2,99 1,13 2,74 1,94 1,64 1,11
Vydavateľstvo, tlač 0,85 0,81 0,52 0,53 0,47 0,87 0,73 0,87
Výroba koksu, ropn. prod.                 
Výroba chem. výrob.  12,45 11,66 9,48 11,44 7,04 5,43 4,59 6,11
Výroba z gumy, plast. 3,57 8,1 6,66 8,86 3,31 7,27 8,8 9,43
Výroba nekov. miner. výr.  4,23 4,46 3,24 1,79 3,22 2,96 2,33 2,11
Výroba sprac.  kovov   0,83  0,84   0,65     
Výroba kov. výrobkov - 
konštrukcii 3,74 11,89 8,61 9,91 6,77 10,59 10,54 12,01

Výroba strojov a zariadení i.n. 10,42 7,41 7,64 6,06 8,75 5,82 6,97 5,46
Výr. kancer. stroj, počítače       16,59       6,91
Výroba elektrických strojov i.n. 14,75 13 9,32 6,98 23,96 22,64 20,17 8,87
Výroba telekom.  zar. 0,31 2 24,46   0,87 2,31 8,67   
Výroba presných prístr. C c 0,47   C c 0,92   
Výroba motorových vozidiel  3,78 6,08 3,98 8,67 4,45 5,87 5,27 13,15
Výroba ost. dopr. zar.   c 0,45     c 0,4   
Výroba nábytku a i.n. 3,74 4,4 3,15 3,67 4,4 5,26 5,32 7,25
Iná výroba       0,3         
Oprava a inštalácia strojov       1,4         
Recyk.odpadu – zber, spac., likv.       0,77       1,19
Výr., rozvod el., plyn, pary 1,43 1,17 1,23 0,95 1,24 0,75 0,69 0,82
Výroba, rozvod vody  1,7 1,64 1,15 1,3 3,05 2,75 2,4 2,73

C ‐  dôverné dáta, Poznámka do roku 2007 OKEČ, od r. 2008 NACE SK   
 

Rozmiestnenie priemyselnej produkcii v jednotlivých okresoch kraja je značne 
nerovnomerné (mapa 53). Medzi okresy  Slovenska s koeficientom strednej úrovne 
priemyslu patria dva okresy NSK - okres Nitra a Šaľa, ostatné okresy dosahujú nízku úroveň 
priemyslu. Možno ich  zahrnúť k regiónom, v ktorých priemysel v štruktúre hospodárstva 
stratil svoje postavenie. Tento stav je odrazom jednak poľnohospodárskeho charakteru ale 
hlavne nedostatočnej reštrukturalizáciou významným podnikov elektrotechnického, 
strojárskeho a potravinárskeho priemyslu ich územia.   
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Mapa 53. Najvýznamnejšie priemyselné podniky Slovenska r. 2012. Zdroj: Trend, 2013. Spracoval: 
Svorad, Dubcová, 2013 
 

 
 
 
 
Tab. 45. Vývoj základných ukazovateľov priemyslu v NSK v období rokov 2001-2012. Zdroj:  
Štatistická ročenka priemyslu 2002, 2009, 2012 
 
 Počet závodov  Hrubý obrat v mil. Eur.  PEPP 

Okres 2001 2007 2008 2012 2001 2007 2008 2012 2001 2007 2008 2012 

Komárno 42 50 51 48 236 103 282 340 345 573 684 461 7 833 7 465 7 270 5 419

Levice 41 40 47 45 553 757 393 575 523 691 561 787 8 848 6 275 6 813 6 348

Nitra 96 84 97 89 476 917 933 712 2 320 380 1 714 096 14 783 15 395 18 819 14 083

N. Zámky 46 48 57 56 298 303 398 042 549 875 422 618 6 481 7 289 9 007 5 637

Šaľa 13 10 13 16 266 114 434 121 542 897 622 141 3 956 3 927 3 571 3 674

Topoľčany 28 40 45 44 142 395 341 742 466 416 438 109 4 835 7 371 8 158 6 927

Z. Moravce 18 17 16 20 77 344 238 734 258 276 298 581 2 513 2605 2786 2 262

NSK 284 289 326 318 2 050 933 3 022 266 5 007 106 4 741 792 49 249 50 326 56 425 44 348

 
Priemernú hodnotu hrubého obratu priemyslu NSK prepočítanú na 100 priemerne 

evidovaných pracovníkov v priemysle (10692,23 mil. Eur. r. 2012)  prevyšujú  okresy  Šaľa, 
Nitra, Zlaté Moravce a Komárno (mapa 54). V pridanej hodnote okres Šaľa takmer 
dvojnásobne (4195,83 mil. Eur) prevyšuje ostatné okresy kraja v prepočte na 100 priemerne 
evidovaných pracovníkov v priemysle. Najnižšiu hodnotu vykazuje okres Topoľčany 
(1741,54 mil. Eur.).  
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Mapa 54. Hrubý obrat  priemyslu v okresoch NSK v mil. EUR.  
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5.6.1 Priemyselné parky 
 

Štruktúru a lokalizáciu nových priemyselných závodov ovplyvňuje podnikateľská 
aktivita súkromného hlavne zahraničného kapitálu. Nové pracovné miesta sa vytvárajú 
hlavne v priemyselných parkoch, príchodom najmä zahraničných investorov. Tieto investície 
vplývajú  nielen na tvorbu nových pracovných príležitostí, čím znižujú nezamestnanosť ale 
vytvárajú tzv. multiplikačný efekt v podobe ďalších novo vytvorených pracovných miest 
napr. u ich subdodávateľov, ktorí často prichádzajú s hlavným investorom ako i  rozvojom 
ďalších služieb.  Na základe zahraničných investícii sa vytvárajú nové, modernizovali sa 
staré výrobne zariadenia za účelom vyššej produkcie a obratu, do územia prinášajú nové 
know-how nielen do výroby ale i do riadenia. Vybudovanie priemyselného parku pre 
zahraničných a domácich investorov nie je jednoduchý proces. Sprevádzajú ho určité 
opatrenia, ku ktorým patrí hlavne výkup pozemkov a vybudovanie technickej 
infraštruktúry. 

 Na území NSK sa stretáme s dvomi typmi parkov (zón) - zelené (greenfields) a hnedé 
(brownfields, mapa 55). Priemyselné brownfieldy využívajú  priestory po nevyužívaných 
priemyselných podnikov, niektoré z nich môžu niesť z predchádzajúceho obdobia vytvorené 
environmentálne záťaže. Často krát ich rekonštrukcia  môže byť tak finančne náročná, že 
investičné zámery sú realizované na tzv. zelených lúkach, ktoré zaberajú veľké plochy  
poľnohospodársky využívanej pôdy. Väčšina investorov uprednostňuje práve greenfields 
pred brownfieldami i z hľadiska času výstavby a čistého prostredia. Tieto priemyselné parky 
sú charakteristické dobrým napojením na cestnú a železničnú sieť (tab. 46). Nové 
priemyselné parky (greenfields) sú lokalizované v blízkosti ciest I. a II. triedy a železničnej 
tratí (tab. 46).  
 
Tab. 46. Priemyselné parky (zóny) NSK. Zdroj: Sario, 2012 
 
Okres  Názov lokality  Veľkosť ha Typ 

parku 
Dopravné napojenie  

Komárno  Hurbanovo - Steiner  9   zelený I/64  
Levice  Levice - Juh  65  hnedý, 

zelený  
I/51  

Nitra - Sever  210  zelený  R 1, I 51, železničná trať  Nitra  
Nitra - Juh 60  zelený  I/64  

Vráble  IGP 23  zelený  I/51, II/511, železničná 
trať  

Zlaté  Moravce   56  
24 

hnedý, 
zelený  

II/511, železničná trať  

Šaľa Diakovce 7,5 zelený  
Nové Zámky Palárikovo 44 zelený  
Nitra Čab 20 zelený  

 
Poznámka* na základe častého zamieňania a stotožňovania termínu priemyselný park s priemyselnou 
zónou používame len jeden termín priemyselný park  
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Mapa 55. Lokalizácia priemyselných parkov v NSK.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Priemyselné parky NSK silne ovplyvňuje zahraničný kapitál, ktorý je základom 

existencie každého parku okrem PP Diakovce, ktorý je tvorený na báze domácich investícií. 
Štruktúra zahraničného kapitálu podľa pôvodu investorov je rozmanitá (mapa 56). Najväčšie 
priemyselné parky sa vyznačujú pestrosťou investorov. Okrem  hlavných investorov a ich 
dodávateľov, ktorí určujú nosné zameranie  parkov, sú v nich lokalizované podniky  rôznych 
výrob bez vzájomného výrobného prepojenia.  
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Mapa 56. Zahraniční investori v priemyselných parkoch NSK. 

 
 

V priemyselných parkoch NSK  prevládajú podniky zamerané hlavne na výrobu 
produktov pre automobilový priemysel, elektrotechnickú výrobu, výrobu strojov a zariadení 
a výrobu plastov a  plastových výrobkov (mapa 57).  
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Mapa 57.  Odvetvová štruktúra priemyselných parkov NSK.  
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Najväčším priemyselným parkom (zónou) NSK je Nitra–Sever. Dominujú v ňom firmy 
kórejského, japonského a nemeckého kapitálu zamerané na elektrotechnickú výrobu a na ňu 
nadväzujúcu výrobu plastových a kovových skeletov a výliskov (tab. 47). Bez výrobného 
prepojenia v parku sú firmy zamerané na výrobu plastových čipov, strojárenská výroba, 
výroba uzamkýnajúcej techniky atď. Nosným podnikom elektrotechnickej výroby je 
taiwanský Foxconn Slovakia, s.r.o., zameraný na produkciu LCD televízorov značky Sony. 
Výrobne sú s ním prepojené viaceré podniky (Ryoka Global Europe, s.r.o., Daidong Slovakia, 
s.r.o., Meiki Slovakia, s. r.o., Farquell Nitra, s.r.o., Dia Moulding Slovakia, s.r.o. )  v parku ako 
i v regióne NSK. Okrem toho prevádzkuje logistické centrum Sony, ktoré je situované vedľa 
nitrianskeho výrobného závodu.  

 
Tab. 47.  Vybrané podniky v priemyselnom parku Nitra Sever. 
Zdroj: http://www.nitrianskainvesticna.sk/  
 

Názov podniku Výrobný profil 
Krajina 
pôvodu vznik

Visteon Slovakia, s.r.o. automobilové komponenty USA 2006
Giesecke&Devrient Slovakia, s.r.o. plastové čipové karty Nemecko 2006
Ernst Keller Slovakia, strojárska výroba Nemecko 2006
ICS Indestrial Cables Slovakia s.r.o. vysokonapäťové káble Slovensko 2006
Foxconn Slovakia, s.r.o. * spotrebná technika  Taiwan 2010
Carnictech / Marel, s.r.o. výroba a opr. strojov pre potrav. Dánsko 2007
Ryoka Global Europe, s.r.o. plast. a kov. komponenty pre  TV Japonsko 2008

Steep Plast Slovakia, s.r.o. 
výroba, montáž a opravy výrob. 
z plastov Francúzsko 2008

Daidong Slovakia, s.r.o. výroba plastových skeletov Kórea 2008
Meiki Slovakia, s.r.o. výroba plastových výliskov  Japonsko 2009

GU Slovensko, s.r.o. 
uzamykacia technika, dverov. 
systémy Nemecko 2008

Farquell Nitra, s.r.o. výroba kov. skeletov pre TV  Španielsko 2008
Dia Moulding Slovakia, s.r.o.  plastové komponenty pre TV  Japonsko 2009
Poznámka *Predtým Sony (vznik -  r. 2007), Foxconn od roku 2010 

 
Okrem priemyselného parku Nitra - Sever v meste je lokalizovaný i priemyselný park 

Nitra –Juh, ktorý sa nachádza  vo fáze budovania (nie všetky firmy majú spustenú výrobnú 
činnosť). Tento priemyselný park má 2 časti – jedna je určená pre domácich malých 
a stredných podnikateľov, druhá časť pre investície s vyššou pridanou hodnotou a 
predstavuje vedecko-technologický park,  v ktorom má významné postavenie nemecká firma 
Mühlbauer Technologies, s.r.o. je orientovaná na výrobu kariet všetkých typov. Etablované  
domáce firmy dokumentuje (tab. 48). 

Dôsledky svetovej hospodárskej krízy sa na Slovensku začali prejavovať v roku 2008. y 
Domácich ale i zahraničných investorov na reagujú nielen obmedzovaním výroby ale i 
 následným  prepúšťaním pracovníkov, čím dochádza k zvyšovaniu nezamestnanosti 
v regióne. Niektoré z nich  napr. Meiki Slovakia, s.r.o., Nitra v priemyselnom parku –Nitra 
Sever pristúpili i k likvidácii (r. 2013) resp. k odchodu do regiónov s lacnejšou pracovnou 
silou mimo Slovensko napr. Daidong Slovakia, s.r.o, ktorý stratil svoje opodstatnenie 
nahradením plastových rámov pre LCD televízory sklenými a kovovými.  
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Tab. 48. Vybrané podniky v priemyselnom parku Nitra – Juh. Zdroj: www.nitrianskainvesticna.sk 
 

Názov podniku Výrobný profil 
Baupark, s.r.o. Zlaté Moravce podlahových dlažieb, kameňa 
Kovomat, Slovakia, s.r.o. Žilina výkup, nakladanie a vývoz želez. šrotu a neželezného šrotu 
Megaspol, spol. s.r.o. Nitra  stavba kanalizácií a pozemných komunikácií, rekonštrukcie 

budov 
Moly, spol. s.r.o. Nitra výroba a predaj PP, PE fólií do baliacich automatov 
Morez Group, a.s. Nitra  bezpečnostné systémy, kamerové systémy, požiarny, 

evakuačný rozhlas, zabezpečovacia signalizácia. 
SL Tých, s.r.o., Nitra stavebníctvo 
Guteva, Cabaj - Čapor  cukrárska výroba 
BK Metal, s.r.o. Nitra výroba kovových konštrukcií, obrábanie 
Miami Trade Invest, s.r.o. Nitra  realitná kancelária 
Jozef Horváth – obchodné služby, 
Nitra  

výroba a predaj rôznych strojárskych výrobkov a ich častí, 
výroba a montáž hál vrátane montáže ... 

 
Najstarším priemyselným parkom NSK je priemyselný park IGP lokalizovaný v meste 

Vráble. Je prvým priemyselným parkom Slovenka. Podnet na výstavbu parku vzišiel od 
holandskej firmy United Parts Slovakia, ktorá v prenajatých priestoroch bývalej Tesly 
vyrábala od r. 1995 riadiace systémy pre automobily a potrebovala rozšíriť výrobné priestory 
o novú výrobnú halu. Investori založili v roku 1999 spoločnosť Industrie und Gewerbepark 
Vráble, s.r.o. so stopercentnou nemeckou účasťou. V priemyselnom parku dnes pôsobia 
hlavne podniky nemeckého a rakúskeho kapitálu (tab. 49). Orientovaný je prevažne na 
strojárenskú výrobu pre automobilový priemysel. Okrem strojárenskej výroby 
v priemyselnom parku je zastúpená aj výroba zdravotníckych pomôcok.  

 
Tab. 49. Vybrané  podniky v priemyselnom parku  IGP Vráble. Zdroj: www.vráble.sk  
 
Názov podniku  Výrobný profil  Krajina  

pôvodu  
vznik  

Kongsberg Driveline Systems, s.r.o.  riadiace systémy  Nórsko  2002 
Cesam , s.r.o.  protipožiarne výrobky  Belgicko  2005 
Slomedical, s.r.o.  zdravotné pomôcky  Nemecko  2003 
Hoeckle, s.r.o.  obrábanie kľukových hriadeľov 

a ojníc  
Rakúsko  2005 

Heller Services, s.r.o.  oprava strojov  Nemecko  2004 
MIBA Steeltec, s.r.o.  strojné obrábanie, výroba 

nástrojov  
Rakúsko  2004 

ICU Medi cal Slovakia, s.r.o.  zdravotné pomôcky  Nemecko  2004 
Semecs,s.r.o.  výrobu a montáž elektron. 

riadiacich modulov  
Holandsko 2012 

MASAM,s.r.o  výroba rezného náradia  2013 
 

Mnohé priemyselné závody, ktoré prichádzajú do územia sa často usídľujú v priestoroch 
mimo parkov, a následne hlavne z dôvodov rozširovania ich výrob využívajú voľné plochy 
parkov a sťahujú sa do nich. Príkladom je firma MASAM, s.r.o., Vráble zaoberajúca sa 
výrobou rezného náradia, ktorá sídli v meste Vráble od roku 2001.  Pre rozšírenie kapacity  
výroby si priestory  v priemyselnom parku IGP Vráble vybrala aj rakúska firma MIBA 
Steeltec, s.r.o. Semecs, ktorá vyrába vo Vrábľoch už  od roku 1996. 

I v meste Levice je lokalizovaný priemyselný park. PP  Levice – Juh je umiestnený  
v lokalite Geňa, kde sa koncentrujú najmä podniky nemeckých a talianskych investorov (tab.  
50). Najväčšími investormi v levickom parku sú dodávatelia pre automobilový priemysel –  
nemecké firmy ZF a ZF Sachs  a kanadský Alcan, zameraný na spracovanie  hliníka.  Okrem 
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nich významné postavenie v parku  má kozmetický priemysel zastúpený viacerými firmami, 
ktoré úzko spolupracujú s tradičnou firmou De Miclen, s.r.o. ktorá zmenila viacerých 
majiteľov. Novým majiteľom  sa stal britský farmaceutický gigant Glaxo-SmithKline, 
spoločnosť, ktorá kryje až 40 % spotreby zubných pást v Európe kúpila od talianskej firmy 
Safosa, ktorá De Miclen získala od pôvodných privatizérov v roku 2005.  
 
Tab. 50. Vybrané  podniky v priemyselnom parku Levice – Juh (Geňa). Zdroj: 
http://www.levice.sk/priemyselna-zona-Levice-juh 
 

Názov podniku Výrobný profil 
Krajina 
pôvodu vznik 

Nefab Packaging Slovakia, s.r.o.  obalové priemyselné  materiály Švédsko 2005
Globo Eastern Europe, s.r.o.  interiérové svetlá Rakúsko 2006
Leaf Slovakia, s.r.o.  výroba cukroviniek Holandsko 2007

Slovintegra Energy, s.r.o.  
výroba tepla a el. energie 
(paroplynový cyklus) Slovensko 2007

ZF Sachs Slovakia, a. s.  spojky pre motorové vozidlá Nemecko 2008
ZF Levice, s.r.o.  spojky pre motorové vozidlá Nemecko 2008

Alcan Slovensko Extrusions, s.r.o.  
výlisky z mäkkých zliatin pre 
automobilový priemysel Kanada 2007

De Miclén, s.r.o.  (Safosa), Glaxo-
SmithKline  kozmetika a zubné pasty Taliansko 2007

Arden Equipment Slovakia,s.r.o.  
pripojovacie zariadenia na stavebné 
stroje Francúzsko 2007

Camfil Farr, s.r.o.  
priemyselné filtre a filtre do 
klimatizačných jednotiek Švédsko 2007

ZOK  system SR hliníkové rámy  Slovensko 2007
Constellium Extrusion Levice, s.r.o.   hliníkové polotovary Kanada  2006
TRIO PACK PLASTIC, s.r.o. výroba viacvrstvových fólií Taliansko 2009
ADATO, s.r.o. výroba želez. rebrovaných rúr Taliansko 2009

SERIOPLAST SLOVAKIA, s.r.o. 
výroba prevažne papier. obal. 
materiálov pre kozm.  priemysel Taliansko 2011

Scondolara Tub-Est, s.r.o. výroba plastových obalov,  túb Taliansko 2009

Genobal,s.r.o 
výrobca obal. materiálov pre 
kozmetický priemysel Taliansko 2010

Gena Logistik,s.r.o. logistické centrum  Taliansko 2010
Edas,a.s. poradenstvo Taliansko 2010

 
V areáli bývalého podniku Calex vznikol park brownfieldového typu. Nosným podnikom 

bola dánska spoločnosť zameraná na výrobu kompresorov – Danfoss Compresor, s.r.o., t. č. 
Secop, s.r.o..  V tomto priemyselnom areály sídli  viacero domácich priemyselných firiem 
(tab. 51).  Na brovnfield nadväzuje zelený park so zahraničnými firmami Estamp Slovakia, 
s.r.o. - firma španielskej spoločnosti Leovinci, Sociedad Limitada a francúzska spoločnosť 
MPLS, s.r.o., ktoré svoju výrobu orientujú pre automobilový priemysel.  
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Tab. 51. Vybrané  podniky v priemyselnom parku (brownfield a grienfield)  Zlaté Moravce. Zdroj: Sario, 
2012,  Bračík, 2012 
  
Názov podniku  Výrobný profil  Krajina 

pôvodu  
vznik  

*Secop, s.r.o. výroba elekt. pohonov VLT, mot. 
prevody  

Dánsko  2000  

United More, s.r.o.  výroba výrobkov z gumy a plastov  Malajzia  2004  
HP Strojárne, s.r.o.  výroba nástrojov a strekovacích foriem 

na plasty  
Slovensko  2003  

Caltex, s.r.o.  výroba strojových dielov, oprava a 
údržba strojov  

Slovensko  1999  

Lesk, s.r.o.  mechanické úpravy, údržba, upratovacie 
práce  

Slovensko  1998  

Vodrážka, s.r.o.  výroba obrábaných, lisovaných a 
zváraných dielov  

Slovensko  1999  

JARESTherm s.r.o.  výroba chladičov kvapalín  Slovensko  1996  
Waste Recycling, a.s.  spracovanie odpadov  Slovensko  1996  
Danfoss Bauer generated 
motors vysokotlakové vodné systémy Dánsko 2009 
AXSON Central Europe s.r.o. spracovanie plastických hmôt USA 2009 

KTL ZM, a.s 
kovovýroba montáž a výroba kovových 
súčiastok Nezistené 2003 

Estamp Slovakia, s.r.o. 
kovoobrábanie, lisovanie krytov pre 
automobily španielska  

MPLS, s.r.o., lisovanie súčiastok pre autom. priemysel francúzka  
Poznámka: * V roku 2011 spoločnosť zmenila obchodný názov z Danfoss Compressors spol. s r.o. na 
Secop s.r.o.. 
 

Rozlohou najmenším PP NSK je PP v meste Hurbanovo. Priemyselný park Steiner je 
tvorený  firmami viacerými  menšími firmami, medzi ktorými špecifické postavenie majú 
Nuritech a DS Smith.  
 
Tab.52. Vybrané  podniky v priemyselnom parku v Hurbanove. Zdroj: Sario, 2012, www.hurbanovo.sk   
 
Názov podniku  Výrobný profil  Krajina pôvodu  vznik  
Nuritech,  s.r.o.  výroba elektrónov, rozhlasových  

a TV prijímačov  
Kórea/ 
Singapúr  

2004  

DS Smith Slovakia, s.r.o.  výrobky z papiera, kartónu a 
plastov  

Belgicko/ 
Holandsko  

2006  

HIT desighn     
Solard Land 2 Slnečná energia    
Comrent, s.r.o., Komárno Obaly liečiv  Slovakia  2009 
Slovenergy Solárna energia    

 
 
Ďalším etablovaným priemyselným parkom je priemyselný park v Diakovciach. Záujem o 

podnikanie prejavili menšie firmy domáceho kapitálu s rôznym zameraním - PROIMPEX, 
s.r.o., Vlčany, TyBobo LLC Košice, Hyca, s.r.o., Pezinok a G G Trans, s.r.o., Šaľa.  

Okrem priemyselných parkov,  ktoré majú spustenú výrobu sa v NSK nachádzajú aj 
lokality, v ktorých je výstavba PP vo fáze plánovania alebo je pozastavená (tab. 53). Tieto 
lokality sa nachádzajú v okresoch Topoľčany, Šaľa, Nové Zámky a Zlaté Moravce. V okrese 
Šaľa sa plánuje vybudovanie logistický priemyselný park v blízkosti obce Kráľová nad 
Váhom. Výstavba v Topoľčanoch v lokalite Práznovská cesta a v Nových Zámkoch v lokalite 
Kerestur  sa prerušila dôsledku nezáujmu investorov.  
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Tab. 53.  Plánované priemyselné parky v NSK. Zdroj: Bračík, 2012 

Okres  Názov lokality  Veľkosť v 
ha  

Typ 
parku 

Dopravné napojenie  

Topoľčany  Práznovská cesta  70,57 zelený  I/64, III/06490  
Šaľa  Šaľa  13,66 zelený  I/75  
Nové Zámky  Kerestur  72,44 zelený  I/75,III/06423, železničná trať  
Zlaté Moravce  Zlaté Moravce  7,80 zelená  II/511  

 
 
5.6.2 Odvetvová štruktúra priemyslu Nitrianskeho samosprávneho kraja 
 

Územie NSK nedisponuje významnými zásobami nerastných surovín (tab. 54).  Nachádza 
sa tu niekoľko ložísk  palív,  hlavne hnedého uhlia, ktorých využitie je málo pravdepodobné  
napr.  ložisko v Obide (pri Štúrove)  pre značnú  hĺbku a zložité banskotechnické   a 
 hydrogeologické podmienky.  Ekonomicky nevýhodná je aj ťažba na ložiskách  lignitu  v  
Beladiciach a v Pukanci.   Ložiská keramických  surovín sa nachádzajú v Horných 
Lefantovciach, Solčanoch, Jelenci, Zlatne, Jedľových Kostoľanoch, Ladiciach, Žikave, Hostí a 
v Pukanci. Podzemné zásobníky zemného plynu boli vytvorené PZZP Ivanka pri Nitre - 
Golianovo. 
 
Tab. 54.  Zásoby a ťažba nerastných surovín v okresoch SR – stav 2009 [k]. Zdroj: Ročenka Nerastné 
suroviny, 2010 

okres Počet 
ložísk spolu 

z toho 
ťažených 

Zásoby 
spolu 

Bilančné 
Z1+Z2 

Bilančné 
Z3 Nebilančné Ťažba 

spolu 
Komárno 3 0 3658 - 3658 - -
Levice 8 3 35558 29375 2226 3957 178
Nitra 9 4 319580 88245 22835 208 500 776
Nové Zámky 3 0 38566 3807 2893 31866 -
Šaľa 0 0 - - - -  - 
Topoľčany 5 3 35 623 16 416 19102 105 259
Zlaté Moravce  12 4 67 419 26 819 34 560 6 040 345
spolu 40 14 500404 164662 85274 250468 1558

 
Región je bohatší na ložiská stavebných surovín, z ktorých sa mnohé sa využívali 

v minulosti resp. sa využívajú dnes. Ložiská kremenca sa vyskytujú v Jelenci, Hostí 
a v Zlatne. Ložisko neťažených vápencov je v Kolíňanoch a ťažených v lokalite  Žirany – 
Žibrica, kde ťažbu realizuje  CALMIT, spol. s r. o., závod Žirany.  Ťažbu stavebného  kameňa  
najmä andezitu na   území regiónu realizuje niekoľko firiem  ako napr. CESTY NITRA, a. s., 
Nitra, KAS, a. s., Zlaté Moravce, LEVITRADE, spol. s r.o., Levice, UTILIS, spol. s r.o., Zlaté 
Moravce.  Ložiská stavebného   kameňa  sa nachádzajú v  Hontianskych Trsťanoch,  
Horných Turovciach, Rybníku nad Hronom, v Preseľanoch,  Machulinciach,  Zlatých 
Moravciach.  

Ložiská kvartérnych štrkopieskov sa vyskytujú vo Volkovciach. Zo stavebných surovín na 
území NSK sa nachádzajú tehliarske hliny ťažené v Zlatých Moravciach spoločnosťou 
WIENERBERGER SLOVENSKÉ TEHELNE, spol. s r. o. a v Preseľanoch Tehelňou Preseľany, 
s.r.o.. Nevyužívané ložiská tehliarskych hlín sú v Semerove a v Mojzesove.  NSK je známy 
dekoračným kameňom zlatý oni, ktorý sa vyskytuje v lokalite Levice – Šiklóš.   

Z ostatných surovín treba spomenúť ložiská žiaruvzdorných  ílov v Pukanci, 
zlievarenských pieskov  v Krči, v Závade, Čiernych Kľačanoch, Hostí,  Obyciach. 
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Potravinársky priemysel 
Výroba potravín, patrí medzi odvetvia priemyslu, ktoré majú svoju tradíciu na území 

NSK. Je tvorená viacerými pododvetviami (tab. 55), ktoré sa viažu na produkčnú 
poľnohospodársku základňu ako i na  odbyt výrobkov na trhoch.  
Potravinársky priemysel je charakteristický rozdrobenosťou výroby do viacerých  
pododvetví, ktoré sú tvorené prevažne menšími podnikmi. Najväčšia početnosť podnikov je 
v pekárenskom odvetví, ktoré majú hlavne  lokálny význam. Prevažujú v nich menšie 
podniky. Menšie podniky nedokážu adekvátne konkurovať na trhu, ich početnosť je veľmi 
dynamická i keď možno povedať že mnohé malé podniky sú flexibilné, svoju štruktúru 
výroby majú založenú na požiadavkách lokálneho trhu, dokážu sa mu prispôsobovať. 
Nástup krízy koncom roku 2008 sa najviac postihol práve túto veľkostnú skupinou. 
Hospodárska kríza, ktorá sa na území Slovenska výraznejšie prejavila po roku 2008 narušila 
vývoj potravinárskeho priemyslu, ovplyvnila jeho vnútornú štruktúru - do popredia sa 
dostala výroba lacnejších potravín nad drahšími značkovými produktmi. Zároveň vytvorila 
priestor na preberanie oslabených menších podnikov alebo ich trhových pozícií zahraničným 
investormi, ktorí prichádzajú už ojedinele alebo domácim kapitálom. Odvetvie je  
ovplyvňované najmä cenami základných surovín, ktoré sa počas krízy zvyšujú. I napriek 
tomu, kríza ovplyvnila viac dodávateľov potravinárskeho priemyslu - poľnohospodárov, 
ktorých nízke ceny zahraničnej konkurencie vytláčajú z  ich domácich trhoch ako samotné 
odvetvie. Najväčším problémom slovenského potravinárskeho priemyslu je zahraničná 
konkurencia potravinárskych výrobcov, ktorá vytláča slovenskú produkciu potravín z 
obchodných  pultov, čím trpia i potravinárske podniky NSK.  
 
Tab. 55.  Vybrané podniky potravinárskeho priemyslu NSK  r. 2012. Zdroj: TREND Analyses 2013, n –
nedostupný údaj 

Spoločnosť Tržby spolu    
(tis. Eur) 

Pridaná hodnota   
(tis. Eur) 

Zisk po zdanení    
(tis. Eur) PEPP    

Heineken Slovensko, a.s., 
Hurbanovo  222497 55800 n 711
Hyza, a.s., Topoľčany 88394 16163 13 n
Penam Slovakia, a.s., Nitra 68339 12473 -2771 n
Agro Tami, a.s., Nitra 64026 4667 304 222
JAV - AKC, s.r.o., Vlčany 34957 3118 178 n
Levické mliekarne, a.s., 
Levice 24836 3380 52 n
Mlyn Pohronský Ruskov, a.s., 
Pohronský Ruskov 22503 1822 61 78
Farma Hyza, a.s., Topoľčany 19662 1656 -362 n
Novofruct Sk, s.r.o., Nové 
Zámky 11674 3142 759 n
Tauris Nitria, s.r.o., 
Mojmírovce 9739 1368 63 n
Topoľčianske pekárne a 
cukrárne, a.s., Topoľčany  8462 3667 2 n

 
Niektoré výrobné odbory potravinárstva, ktoré sú založené na surovinových zdrojoch ako 

napr. cukrovarnícky, mlynársky alebo pivovarnícky priemysel sa vyznačujúcim zvýšenou 
výrobou v obdobiach zberu poľnohospodárskych kultúr a ovocia. Charakteristické sú 
sezónnou výrobou, počas ktorej zvyšujú i počty pracovníkov.  
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Pre Podunajskú nížinu, ktorá je charakteristická  pestovaním obilovín významné miesto 
má mlynská výroba. Mlyny sú lokalizované napr.  v Ivanke pri Nitre, Kolárove, v 
Pohronskom Ruskove, v Šuranoch, v Štúrove. Okrem mletia obilovín na múku často 
realizujú aj iné druhy výrob napr. produkty racionálnej výživy, výrobu vložiek, krmovín 
atď.  K tradičným mlynom tohto odvetvia patria napr. Mlyn Pohronský Ruskov, a.s., Mlyn 
Štúrovo, a.s.  k novým postaveným v transformačnom období napr. Mlyn Vitaflóra 
v Kolárove ako i viacero obnovených malých mlynov vo vidieckych obciach  napr. Veľké 
Lovce, Tešedíkovo, Komjatice a ďalšie podniky s mlynárskou výrobou sú často vlastnícky 
poprepájané   s pekárenskou výrobou, čo im umožňuje odbyt produktov. Príkladom takého 
zoskupenia je Mlyn v Ivanke pri Nitre a Penam Slovakia a.s. Nitra. K väčším pekárňam 
v regióne patria Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s., Topoľčany a Pekáreň Juraj Oremus, 
s.r.o., Bánov. Pekárska výroba je charakteristická aj množstvom malých pekárni, zameraných 
na výrobu chleba a pečiva vo viacerých mestských a vidieckych obciach.  Bezkvasová 
tradičná výroba pečiva známa ako Maces sa  vyrába v Zlatých Moravciach.  

Reforma cukrovarníctva na Slovensku viedla k zániku cukrovarníckej výroby v NSK, kde 
z deviatich slovenských cukrovarov po roku 1989 zanikli tri. Ako prvé boli zlikvidované 
cukrovary v Nitre (r. 1992)  a Pohronskom Ruskove (r. 1992) a v roku 1999 zanikol po 145 
rokoch najdlhšie pôsobiaci cukrovar na Slovensku v Šuranoch.  

Výroba  cukroviniek je zastúpená výrobou cukríkov známych značiek ako napr. Läkerol, 
Malaco,  Red Band v holandskej firme  Leaf Slovakia, s.r.o. v Leviciach. 

Tradičným odborom potravinárskeho priemyslu je mäsopriemysel. Je priamo 
prepojený s poľnohospodárskou najmä živočíšnou výrobou. Často krát dochádza medzi 
týmito odvetviami hospodárstva k vzniku spoločných podnikov, resp. poľnohospodárske 
podniky vlastnia bitúnky i prevádzkarne spracovania mäsa, alebo spracovatelia mäsa majú 
vlastné farmy chovu jatočných zvierat. Vývoj potravinárskeho priemyslu Slovenska 
významne ovplyvnil vstup Slovenska do EÚ, ktorý donútil potravinárske podniky 
zabezpečiť a rešpektovať pravidlá EÚ z hľadiska požadovaných stavebných a hygienických 
úprav výrobných potravinárskych prevádzok, čo sa prejavilo  najmä vo zvýšení a lepšom 
dodržiavaní hygieny výroby a spracovania potravinárskych surovín a potravín, najmä 
v oblasti výroby živočíšnych komodít (bitúnky, mäso spracujúce podniky) a následne 
i v možnosti  ich vstupu na európske trhy. Dosiahnutie resp. nedosiahnutie náročných 
výrobných, hygienických a veterinárnych noriem Európskej Únie, rozčlenilo slovenských 
producentov na výrobcov s dosahom na trhy EÚ a na výrobcov regionálnych resp. lokálnych 
trhov (Dubová, a i. 2009). Najlepšie sa náročným normám  EÚ prispôsobili veľké 
mäsokombináty, ktoré predstavujú ucelený cyklus výroby, od porážky zvierat na bitúnkoch 
cez rozrábku mäsa až po výrobu mäsových produktov. I keď v pred transformačnom období 
sa na území NSK  nachádzali takéto ucelené cykly výroby (Komárno, Nové Zámky), dnes 
podniky takúto štruktúru výroby nemajú. Spracovanie mäsa a výroba mäsových produktov 
patria k odborom potravinárskeho priemyslu, ktorého produkty podliehajú rýchlemu 
znehodnocovaniu ako i skaziteľnosti. Z tohto dôvodu na kvalitu a nezávadnosť mäsa a 
ostatných výrobkov dohliada štátny veterinárny dozor pravidelnými kontrolami. Spĺňanie 
náročných výrobných, hygienických a veterinárnych noriem vedie  mäso závody k inovácii 
ich výrob. Najvýznamnejšou firmou je  Tauris Nitria s.r.o. Mojmírovce. Výroba je 
špecializovaná na produkciu trvanlivých výrobkov a v menšom objeme  spracováva i 
hydinové  mäso.  

V produkčnej oblasti Podunajskej nížiny mali svoje prevádzky i  PM Zbrojníky, s.r.o., 
Banská Bystrica, ktorého výroba sa orientovala najmä na tepelne spracované výrobky, ako sú 
mäkké salámy, párky a  šunky. Bitúnok a prevádzka mäsovej výroby v Zbrojníkoch ako i 
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mäsová výroby v Leviciach zameraná na výrobu mäsových konzervy a paštéty známych pod 
značkou Fajne a Dobroland zanikla. V Leviciach bolo vytvorené logistické centrum na 
distribúciu mäsových výrobkov.  

Do tejto oblasti potravinárskeho priemyslu patrí i spracovanie hydinového mäsa. 
Výrobou  vzduchom chladenej, hlboko zmrazenej hydiny a výrobou hydinových výrobkov 
aďalších produktov, ako sú salámy, šunky, nárezy, párky a rôzne druhy nátierok sa  
zaoberajú viacerí výrobcovia. Jednotkou v spracovaní hydiny je Hyza, a.s., Topoľčany. 
Vznikla zlúčením troch najväčších podnikov Slovenska - Hyza Žilina, THP, a.s., Topoľčany 
a Hydinárne Cífer a.s. K významným spracovateľom hydiny v NSK patrí tiež napr. HSH 
Veľké Zálužie,  ktoré popri výrobe a spracovaní mäsa dodáva na trh i vajíčka. Najväčším 
výrobcom slepačích vajec na slovenskom trhu je spoločnosť Novogal Dvory nad Žitavou. 
Svoju výrobu orientujú hlavne na domáci trh. 

K potravinárskemu priemyslu patrí i priemyselné spracovanie živočíšnych tukov pre 
potravinárske a krmovinárske využitie na báze bravčového, hovädzieho a hydinového tuku, 
ktoré  realizuje  napr. spoločnosť JAV- AKC Vlčany s.r.o. v prevádzkach Vlčany a Neded.  

Konzervárenská a mraziarenská výroba má svoje nezastupiteľné miesto v štruktúre 
potravinárstva. Je založená na surovinovej poľnohospodárskej základni regiónu. Hlavným 
predstaviteľom je podnik NOVOFRUCT SK, s.r.o., Nové Zámky. Výrobcom paradajkového 
pretlaku  pod značkou TOMATA je  Kolagrex Int., spol. s. r.o. Kolárovo. Okrem toho 
produkuje rajčinový pretlak, kečupy, omáčky, horčice ako ovocné nátierky ako napr.  jablčné 
pyré. Rozvinuté poľnohospodárstvo umožňovalo rozvoj mliekarenskej výroby, ktorá do 
roku 1989 bola charakteristická pre viaceré mestá regiónu. Vstup zahraničného kapitálu 
najmä v deväťdesiatych rokoch minulého storočia viedol k uzavretiu viacerých stredne 
veľkých mliekarni, medzi nimi i mliekarne V Nových Zámkoch. V Nitre sa mliekarenská 
výroba udržala i napriek odchodu holandského Frieslandu. V roku 2006 stala sa súčasťou 
Tatranskej mliekarne, a.s. Kežmarok. Na trh prenikla ako Tami Agro realizovaná na základe 
slovenského kapitálu.  Druhou mliekarňou v regióne je Levmilk v Leviciach.  

Výroba nápojov lokalizuje sa do miest spotreby. Nápoje, ako pivo alebo nealkoholické 
nápoje v procese výroby, významne získavajú na objeme vstupom do výroby všeobecne 
vyskytujúcej sa suroviny (vody). Výroba nápojov patrí k výrobám, ktoré zaznamenali 
výrazné zmeny po roku 1989. Pivovarníctvo bolo jedno z prvých odvetví potravinárskeho 
priemyslu, kde vstúpil zahraničný kapitál. Vo výrobe piva na Slovensku dominujú dva 
pivovary -  Heineken a SAB Miller, ktorý ovládajú dominantnú časť trhu.  Lídrom trhu je 
holandský Heineken, lokalizovaný na území NSK v Hurbanove od r. 1995. Hoci uzavrel 
pivovar v Nitre (ale i Rimavskej Sobote, v Martine) vyrába pivo pod ich obchodnými 
značkami  (Corgoň, Martiner, Gemer, Kelt a Zlatý bažant). Zo zahraničných značiek 
produkuje Heineken, Starobrno, Amstel a Desperados. Druhý najväčší zahraničný investor 
pivovarníctva Slovenska SAB Miller  presunul výrobu z Topvaru  v Topoľčanoch ( r. 2007) 
na východné Slovensko do pivovaru Pivovary Šariš, a.s. Veľký Šariš. Na báze ich spojenia 
vznikli Pivovary Topvar, a.s., Veľký Šariš, ktoré naďalej vyrábajú značku Topvar. 

 Slovensko patrí medzi najväčších vývozcov sladu na svete. Priaznivé prírodné  
podmienky na pestovanie sladovníckeho jačmeňa sú hlavne na  Podunajskej nížine NSK. 
Pivovar Heineken vo svojom areáli má lokalizovanú sladovňu, ktorá je  najväčším domácim 
výrobcom a vývozcom sladu. Kapacitou patrí k najväčším sladovniam v strednej a vo 
východnej Európe. 

Územie NSK má výhodné prírodné podmienky pre rozvoj vinárstva. K známym 
vinohradníckym regiónom kraja patrí -  Nitriansky, Levicky a Podunajsky, ktoré sú 
charakteristické výrobou kvalitných vín vo viacerých podnikoch ako napr. Víno Nitra, spol. 
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s r.o., Vinárstvo Vinanza, a.s., Vráble, Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o., Topoľčianky, 
Víno Levice s.r.o. Levice. Novým spracovateľom vín je  spoločnosť Vinidi v Bábe (Nitrianska 
vinárska oblasť) a množstvo malých prevádzok v ďalších vidieckych obciach NSK.   

 Ďalším špecifikom kraja je bohatstvo minerálnych vôd. Niektoré liečivé vody sa plnili do 
fliaš a distribuovali do obchodnej siete pod značkami Santovka a Slatina. I keď sa viaceré  
spoločnosti ako napr. Západoslovenské žriedla, a.s., Slatina pokúsili obnoviť výrobu 
minerálok  neuspeli.   

Podobne ako výroba potravín aj textilný, odevný a kožiarsky priemysel má svoju 
tradíciu NSK. Z vyrobených materiálov sa už v minulosti najprv šili odevy, osobná 
a posteľná bielizeň doma, neskôr sa ich výroba sa presunula medzi drobných podnikateľov. 
Textilná a konfekčná výroba je v štruktúre priemyslu zastúpená nízkym podielom. 
Bavlnárska výroba v Leviciach po 39 existencie zanikla v r. 2007. V priestoroch Levitextu je 
lokalizovaný Spilatex, s.r.o. s nemeckým kapitálom zameraný na výrobu špeciálnych priadzí 
pre rôzne účely, ako i na  výrobu spodného prádla vhodného na šport a voľný čas, 
ochranného  oblečenie pre rôzne oblasti práce, tkaniny na na technické použitie a výroby pre 
oblasť zdravotníctva. Druhým centrom textilného priemyslu bola Nitra, známa výrobou 
pletiarskych výrobkov v podniku Pleta, ktorá sa rozpadla na viacero menších firiem,  ktoré 
sa dlho neudržali na trhu. Svoju tradíciu má i konfekčná výroba v a. s. Ozeta Neo v 
Topoľčanoch zameraná na najmä produkciu pánskych oblekov pre domáci a zahraničný trh. 

Zahraničný kapitál umožnil rozvoj firme Texiplast, a.s., z Ivanky pri Nitre, ktorá je 
najväčším výrobcom geosyntetických materiálov v strednej východnej Európe. Ich výrobky  
sa využívajú najmä v stavebníctve, pri budovaní dopravnej infraštruktúry ale i pri 
protipovodňovej ochrane území. Najväčšie podniky textilného, odevného, kožiarskeho a 
obuvníckeho priemyslu dokumentuje tab. 56. 

  
Tab. 56. Vybrané podniky textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu v NSK v r. 
2012. Zdroj: TREND Analyses 2013, n -  nedostupný údaj   
 

Spoločnosť Tržby spolu 
(tis. eur) 

Pridaná hodnota 
(tis. eur) 

Zisk po zdanení 
(tis. Eur) PEPP 

Rieker Obuv, s.r.o., 
Komárno 151865 10560 1824 136
Euroobuv, s.r.o., Komárno 11099 9471 218 1042
Texiplast, a.s., Ivanka pri 
Nitre 9074 2541 610 n

 
Na báze tradičných remesiel sa rozvinul i kožiarsky a obuvnícky priemysel. 

Priemyselná výroba sa rozvinula hlavne na základe  pobočných závodov podniku Závody 
29. augusta v Partizánskom, ktoré na území NSK boli lokalizované v  Zlatých Moravciach a , 
Komárne. V prvom období transformácie  sa pretransformovali na samostatné podniky. 
Závod Rona, a.s. Zlaté Moravce ani po reštrukturalizácií  výroby sa nedokázal zapojiť do 
európskeho trhu a zanikol (Dubcová, Kramáreková, 1998). Naproti tomu zahraničný kapitál 
umožnil rozvoj obuvníckeho priemyslu v Komárne. Švajčiarska firma Rieker Slovakia, s.r.o., 
tu rozvinula kompletný výrobný cyklus od šitia zvrškov až po finalizáciu obuvi.  Zároveň  
v tomto  meste vytvorila regionálne centrum pre strednú a východnú Európu.  

Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva, výroba celulózy, papiera a výrobkov  
z papiera, vydavateľstvo a tlač (tab. 57). Územie NSK nedisponuje dostatkom  drevnej 
hmoty pre rozvoj tohto odvetvia. Celulózo-papierenský priemysel v Štúrove bol zameraný 
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na výrobu polochemického flutingu, ktorý využíval celulózu z dreva získaného z ťažby 
v lužných lesoch a   zberového papiera. Juhoslovenské celulózky a papierne (JCP) prešli 
zmenami viacerých zahraničných vlastníkov ako bola napr. švédska firma AssiDomän AB, 
ktorú v r.  2001  prevzala spoločnosť Kappa, ktorá fúziou so Smurfit vytvorila spoločnosť v 
roku 2006 Smurfit Kappa Výroba vlnitej lepenky v podniku  Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.  
bola pozastavená v r. 2009.  Druhá firma, ktorá vznikla bola  Smurfit Kappa obaly, a.s., 
Štúrovo, ktorá produkuje papierové obaly hlavne  pre prepravu.  

I výroba nábytku prešla významnou transformáciou. Na trhu s nábytkom sa  neuchytil 
a následne zanikol známy nitriansky nábytkársky podnik Idea Nova, a.s., Nitra, ktorý 
vznikol z podniku Mier, podobne ako Decodom, a.s., Topoľčany, ktorý naopak získal 
významné postavenie medzi domácimi a zahraničnými výrobcami. K stredne veľkým 
firmám patrí Europlac, s.r.o., Topoľčany, zameraný na výrobu dyhovaných drevotriesok,  
výrobca kancelárskeho kancelárskeho nábytku Hammerbacher SK, a.s., Pukanec., Fragicslov, 
s.r.o., Šahy výrobca bytového nábytku. Výrobcom obalov (z preglejky, dreva, plastu, vlnitej 
lepenky  a ďalších materiálov) pre dopravu patrí Nefab Packaging Slovakia, s.r.o. Levice.  

   
Tab. 57. Vybrané podniky drevospracujúceho priemyslu v NSK v r. 2012. Zdroj: TREND Analyses 
2013, n -  nedostupný údaj   
 

Spoločnosť Tržby spolu   
(tis. eur) 

Pridaná hodnota    
(tis. eur) 

Zisk po zdanení     
(tis. eur) PEPP 

Decodom, s.r.o., 
Topoľčany 65139 17870 n 1189
Europlac, s.r.o., Topoľčany 17179 3643 836 n
Fragicslov, s.r.o., Šahy 14197 2814 -222 n
Convertis, s.r.o., Štúrovo 10900 1861 -23 n
Topobal, s.r.o., Topoľčany  4001 699 157 49

 
Špecifické postavenie v odvetvovej výrobe má polygrafický priemysel reprezentovaný 

hlavne tlačiarenskou výrobou (tab. 58). K najznámejším tlačiarňam NSK patria  
Komárňanské tlačiarne, s.r.o., Komárno a Optima, a.s. Nitra. Menšie tlačiarne zamerané na 
tlačenie najrôznejšieho druhu materiálu od prospektov až po knihy sa nachádzajú vo 
viacerých mestách a vidieckych obciach kraja.  

 
Tab. 58. Vybrané  podniky polygrafického priemyslu v NSK v r. 2012. Zdroj: TREND Analyses 2013, n 
- nedostupný údaj 
 

Spoločnosť Tržby spolu  
(tis. Eur) 

Pridaná hodnota   
(tis. Eur) 

Zisk po zdanení       
(tis. Eur) PEPP 

K.T., s.r.o., Komárno 14592 2326 105 n
Optima, a.s.,Nitra 8364 823 37 n

 
K pomerne mladým odvetviam NSK patrí chemický priemysel, ktorý sa začal prudko 

rozvíjať v období po 2. sv. vojne postavením chemického kombinátu Duslo Šaľa na báze 
dovážaného zemného plynu, ktorý je najväčším výrobcom dusíkatých hnojív na území 
Slovenska.  Na výrobu plastov sa špecializuje Plastika Nitra, a.s., zameraná na výrobu rúr. 
Výrobu tradičnejších rúr z polyvinylchloridu rozšírila o výrobu modernejších rúr 
z polypropylénu. Dominantnú časť jej produktov smeruje do stavebníctva. Plastika posilňuje 
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svoju výrobu i orientáciou pre automobilový a elektrotechnický priemysel. Spracováva aj 
odpadové plasty, z ktorých vytvára vstupný granulát a obalové fólie pre potravinársky 
priemysel.  Vybrané podniky chemického priemyslu zobrazuje tab. 59. 

Významným magnetom priťahovania zahraničného kapitálu je elektrotechnický 
priemysel, reprezentovaný najmä výrobou televízorov, v ktorom má významné postavenie 
aj NSK. Najvýznamnejším podnikom tejto výroby je taiwanský Foxconn (nástupca kórejskej 
Sony v Nitre), ktorý vyrába pre Sony. Práve výroba  LCD televízorov  pritiahla široké 
spektrum dodávateľov plastov najmä z Ázie. Priami dodávatelia, ktorí prišli v tesnom závese 
s jadrovými firmami, sa lokalizovali v priestoroch ich najbližšieho zázemia, najčastejšie 
v priemyselných parkoch ako i v oblastiach, kde  táto  výroba nemala tradíciu. Napr. 
v Šuranoch je lokalizovaná výroba dvoch juhokórejských subdodávateľov Samsungu 
(lokalizovaný mimo NSK) a Foxconnu, a.s. Nitra, ktorí  vyrábajú plastové dielce na 
obrazovky a počítačové klávesnice (Sehwa Slovensko, s.r.o., Šurany) a  Bang Joo Electronics 
Slovakia, spol. s.r.o., ktorá vyrába plastové DVD rámy ako Woo One, s.r.o. s výrobou 
plastových komponentov (krytov) pre monitory a tlačiarne (dodáva aj pre Samsung 
Galanta). Kórejská KIHWA SK s.r.o. Šurany je tiež výrobcom plastových komponentov pre 
počítače. V Nitre, ktorá sa stála okrem centra elektrotechnického priemyslu aj centrom 
výroby plastických hmôt, sídlia ďalšie spoločnosti, svojou výrobou naviazané priamo na 
výrobu televízorov, ako napr.  Roka Globál Európe, ktorá je európskou divíziou japonskej 
skupiny, dodáva plastové a kovové komponenty pre LCD televízory, Daidong Slovakia, 
kórejská firma zameraná na  výrobou plastových skeletov. Výrobe plastových výliskov sa 
venuje i japonská spoločnosť Mitsubishi Plastic, s.r.o., Nitra,  ktorá je zameraná  na plastové 
výlisky pre LCD televízory, Karam Tech Europe, s.r.o., Nitra (výroba komponentov z 
plastov) a ďalšie.  Možnosť rozvoja  plastikárskej výroby  podporuje  založenie Slovenského 
plastikárskeho klastra v Nitre , s celoslovenskou pôsobnosťou. 

Pre potreby automobilového priemyslu pracujú ďalšie podniky s chemickou 
orientáciou -  dcérsky závod španielskeho dodávateľa automobilového priemyslu Cikautxo, 
s.r.o., Nové Zámky. Na Slovensku vyrába gumené hadice, tesnenia pod volanty a pre 
ostrekovače, kryty pedálov pre rôzne automobilky v Európe prevažne na vývoz, len malá 
časť jeho produkcie smeruje do závodu PSA Peugeot Citroen, a.s., v Trnave. Výrobcom 
plastových komponentov pre toto odvetvie sú aj firmy Bourbon Automotive Plastics Nitra, 
s.r.o., Čab., HTP Slovakia Vráble, s.r.o., Vráble a iné.   

 
Tab. 59. Vybrané podniky chemického priemyslu v NSK  r. 2012. Zdroj: TREND Analyses 2013, n - 
nedostupný údaj 
 

Spoločnosť Tržby spolu 
(tis. eur) 

Pridaná 
hodnota 
(tis. eur) 

Zisk po 
zdanení 
(tis. Eur) 

PEPP 

de Miclén, a.s., Levice 97813 15527 805 n
Giesecke & Devrient Slovakia, s.r.o., 
Nitra 92953 19433 380 n
Bang Joo Electronics Slovakia, s.r.o., 
Šurany 39543 5297 33 n
Sehwa SK, s.r.o., Šurany 32778 6106 466 n
Bajourbon Automotive Plastics Nitra, 
s.r.o., Čab 24225 6375 1849 n
HTTP Slovakia Vráble, s.r.o., Vráble  16841 4760 -114 n
Plastika, a.s., Nitra 9797 1012 -4677 n
Meiki Slovakia, s.r.o., Nitra 4032 965 -863 n
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Výroba plastov je značne diverzifikovaná. Plasty majú široké využitie v hospodárstve ale 
i v domácnosti. Do tejto skupiny výrob  možno zahrnúť napr. výrobu plastových okien 
a dverí napr. vo firme Fenestra Sk, s.r.o., Zlaté Moravce, výrobcu plastových ATM kariet 
a kreditných kariet Giesecke & Devrient Slovakia, s.r.o., Nitra, výrobu viacvrstvových fólií  
TRIO PACK PLASTIC, s.r.o. a ďalších.  

Špecifické postavenie v chemickej výrobe má farmaceutický priemysel  reprezentovaný 
firmou De Miclén, ktorá je súčasťou talianskej firmy (od r. 2005) orientovaná na výronu 
náplní a obalov zubných pást.  Liečivá pre humánnu a veterinárnu farmáciu vyrábal Mevak, 
a.s., Nitra. Po jeho zániku sa do popredia vo výrobe veterinárnych liečiv dostali firmy 
PharmaGal, s.r.o. a Medimed-PharmaGal, s.r.o. v Nitre.  

Na zdrojoch stavebných surovín sú postavené viaceré firmy výrobcov stavebných 
materiálov (tab. 60). Lídrom výroby tehál na území Slovenska je Wienerberger Slovenské 
tehelne, s.r.o. Zlaté Moravce, vyrábajúci pod značkou Porotherm. Výrobcom strešných 
betónových krytín je Bramac - strešné systémy, s.r.o. Ivanka pri Nitre s celoslovenskou 
pôsobnosťou. 

 
Tab.  60. Vybrané podniky priemyslu stavebných látok v NSK v r. 2012. Zdroj: TREND Analyses 2013, 
n - nedostupný údaj 
 

Spoločnosť Tržby spolu 
(tis. eur) 

Pridaná 
hodnota (tis. 

eur) 

Zisk po 
zdanení (tis. 

Eur) 
PEPP 

GU Slovensko, s.r.o., 
Lužianky 33046 3927 547 284
Icopal, a.s., Štúrovo 25301 1857 -1325 n
Fenestra Sk, s.r.o., Zlaté 
Moravce 24157 n n n
Wienerberger slovenské 
tehelne, s.r.o., Zlaté 
Moravce 15189 2936 -1378 n
Bramac - strešné systémy, 
s.r.o., Ivanka pri Nitre 11248 3478 338 n
Mediterran Slovakia, s.r.o., 
Vlčany 71017 1600 138 58

 
Výrobcom strešnej krytiny je aj Mediteran Slovakia, s.r.o., Vlčany. Výroba stavebných 
materiálov v regióne je veľmi rôznorodá – napr. výroba transportbetónu a železobetónových 
dielcov je v Prefe-Stav, s.r.o., Topoľčany, Icopal, a.s., Štúrovo sa  orientuje na výrobu 
hydroizolačných a strešných materiálov,  Ferrobeton Slovakia, s.r.o. Štúrovo je 
charakteristický výrobou panelárskych výrobkov atď.  

Strojárensky priemysel prešiel špecifickým vývojom. Hoci prvé strojárenské podniky 
začali vznikať začiatkom 19. storočia, svoj najväčší rozmach zaznamenali po 2. svetovej 
vojne. Na báze industrializácie Slovenska bola lokalizovaná strojárenská výroba takmer do 
každého mesta.  Strojárenský priemysel, ktorý na území regiónu bol reprezentovaný hlavne 
závodmi ľahkého strojárenstva po roku 1989 prešiel najväčšími reštrukturalizačnými 
zmenami. Dominantná časť s strojárenských podnikov reštrukturovala svoju výrobu na báze 
zahraničného kapitálu. Strojárenské podniky so zahraničným kapitálom do obdobia krizy sa 
rozvíjali pomerne dynamicky, ale podniky, ktoré nemali oporu v silných zahraničných 
investoroch, zápasia s nárastom cien energií, chronickými ťažkosťami pri získavaní úverov, 
atď. , dostávajú sa  do konkurzov, ktoré môžu viesť i k zaniku firmy. Strojárenský priemysel 
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patrí k odvetviam, ktoré svojím vývojom ovplyvňujú  rozvoj ostatných odvetví priemyslu 
ako i celého hospodárstva,  je významnou zložkou automobilového priemyslu.  Zložitosť 
a rôznosť výrobkov ako aj technologických procesov vedie k značnej vnútornej diverzifikácií 
tohto odvetvia. Ich vývoj je rôzny, niektoré pododvetvia dosahujú prudký rast, iné stagnujú, 
resp. zaznamenávajú pokles. Najvýznamnejšie podniky tohto odvetvia dokumentuje tab. 61.  
 
 Tab. 61. Vybrané podniky strojárenského priemyslu v NSK v r. 2012. Zdroj: TREND Analyses 2013, n 
- nedostupný údaj 
 

Spoločnosť 
Tržby spolu 

(tis. eur) 
Pridaná hodnota 

(tis. eur) 
Zisk po zdanení 

(tis. Eur) PEPP 
Secop, s.r.o., Zlaté Moravce 193813 n 185 892
SE Bordnetze - Slovakia, s.r.o., 
Nitra 133571 n 4326 1521
Matador Automotive Vráble, 
a.s., Vráble  105105 19824 1818 870
Miba Steeltec, s.r.o., Vráble  55249 13056 412 576
Kromberg & Schubert, s.r.o., 
Kolárovo 46830 8521 1905 638
SEWS Slovakia, s.r.o., 
Topoľčany  25955 7918 85 N
Panki Automotive Slovakia, 
s.r.o., Topoľčany  17648 5788 818 245
Huhn Press Tech, s.r.o., Vráble 16170 1585 9 N

 
Nosným pylierom v štruktúre strojárenstva NSK je automobilový priemysel. 

Priestorové rozloženie automobilového priemyslu s jednotlivými špecifickými väzbami 
môžeme vidieť na obr. 38, ktorá bola vytvorená na základe dostupných referencií priamych 
vzťahov medzi jednotlivými spoločnosťami a príbuzenských vzťahov, ktoré by mohli na 
základe  podobného  zamerania v priestore existovať. 

Synergický efekt automobilového priemyslu v NSK spúšťa hlavná výroba, ktorá sa 
priamo zameriava na výrobu pre automobilový priemysel. Reprezentantom takejto výroby je 
spoločnosť Kongsberg Driveline Systems v PP Vráble. Spoločnosť je podľa zistených 
informácií subdodávateľom pre spoločnosti Volkswagen Bratislava a trnavskú PSA Peguot 
Citroen. Zároveň však firma Kongsberg Driviline Systems odoberá produkty od spoločnosti 
HP Strojárne, ktorá sídli v PP Zlaté Moravce. Táto spoločnosť okrem subdodávateľskej 
spolupráce pre Kongsberg Driveline System spolupracuje aj s firmou Matador Automotive 
Vráble a Volkswagen Bratislava. Nitra Sever a jej automobilové zameranie zastupuje 
americká spoločnosť Visteon Slovakia, ktorá spolupracuje s trnavskou PSA Peguot Citroen 
Na základe podobnosti výroby a pôvodu kapitálu, môžeme predpokladať určitý výrobný 
vzťah medzi spoločnosťami ZF Sachs a Sachs Slovakia, ktoré sídlia v PP Levice - Juh a 
spoločnosťou ZF Sachs Trnava (Bračík, 2012).  
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Obr. 38. Väzby vybraných podnikov automobilového  priemyslu  v NSK. Zdroj: Bračík, 2012   

 
 

K významným strojárenským podnikom NSK patria Slovenské energetické strojárne (SES) 
Tlmače, podnik ťažkého strojárenstva  zameraný na výrobu kotlov pre elektrárne, teplárne 
a spaľovne, ktoré vyrábajú  a dodávajú na zákazku takmer na všetky kontinenty.   

Svoje postavenie v štruktúre strojárstva stratil jediný výrobca námorných lodí – Slovenské 
lodenice v Komárne. Základy tohto podniku boli položené v roku 1898 presunom 
lodiarskych závodov z Györu  do Komárna (Dubcová, 2000).  V súčasnosti vyrobia len 1 loď 
ročne. O ich oživenie má záujem ruský kapitál.  Do dopravného strojárstva možno zahrnúť 
i výrobu oceľových lamiel, ktoré  sa používajú v nákladných autách, traktoroch a stavebných 
strojoch. Lamely vyrába rakúska spoločnosť Miba, ktorá do mesta Vráble presunula výrobu z 
anglického Sheffieldu. 

Na územi NSK je pomerne rozšírená výroba strojov a ich komponetov.  Reprezentuje ju 
viacero podnikov ako napr. ASN METAL, s.r.o., Nové Zámky, ktorý vyrába mechanické 
komponenty pre poľnohospodárstvo alebo TOPOS Tovarníky, a.s. orientovaný na výrobu 
komponentov pre poľnohospodárske stroje, ktorý nadviazal na tradíciu Topoľčianskych 
strojárni v r. 1992. Výroba komponentov pre poľnohospodárstvo  sa realizuje  aj v spol. s r.o. 
Opravovňa poľnohospodárskych strojov vo Vrábľoch. Mnohé z týchto podnikov časť svojej 
produkcie orientuje tiež na výrobu výrobu  komponentov používaných v automobilovom 
priemysle ale i v  potravinárstve.  

Nitriansky región bol známy i výrobou textilných strojov a ich komponentov. V tejto 
výrobe mali tradíciu Nitrianske strojárne, ktoré sa postupne pretransformovali na NS ACM, 
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s. r.o., Nitra a Elitex Šurany. NS ACM sa orientuje popri výrobe textilných strojov na 
objednávku aj na výrobu strojov a zariadení  pre polygrafický priemysel, potravinársky 
priemysel ako i komponenty pre automobilový priemysel.  

Výroba priemyselných strojov pre potravinársky priemysel (napr. stroje na spracovanie 
mäsa, rôznych strojných zariadení, odkosťovacie linky, inteligentné linky na úpravu a 
porcovanie mäsa) je charakteristická pre firmu Mare Fond Systems, s.r.o. Nitra.  GASTRO - 
HAAL, s.r.o. Nové Zámky sa orientuje na výrobu gastronomických zariadení a nerezových 
doplnkov pre kuchyne hotelov, reštaurácií, zdravotníctva, školstva, atď.  

Výroba obrábacích a tvárniacich strojov je charakteristická produkciou rôznych druhov  
sústruhov, vŕtačiek,  fréz, obrábacích centier, rôznych typov lisov, tabuľových nožníc, 
kovacích automatov, jednoúčelových strojov atď. K ďalším  podnikom s tradičnou 
strojárenskou výrobou patrí napr.  Welding, s.r.o., Topoľčany, zameraný na výrobu strojných 
a stavebných oceľových konštrukcií.  Olymps Door, s.r.o., Komárno  orientuje sa na 
produkciu  garážových a priemyselné brány. GU Slovensko, s.r.o., Lužianky zas na okennú a 
dverovú technika - kovania, zámky, bezpečnostné dvere, pohony otváracích dverí. 
K podnikom rôznorodým výrobným programom možno zahrnúť napr. firmu 
KABELSCHLEPP -SYSTEMTECHNIK, spol. s r.o. Nové Zámky zameraný na výrob nosičov 
energie, systémov ochrany vodiacich plôch a dopravníkových systémov.  

Výroba chladiacich zariadení do 90 rokov minulého storočia  sa spájala  s mestom Zlaté 
Moravce (Calex) a Nové Zámky (Elektrosvit). V súčasnosti ju reprezentuje Pastorkalt , a.s. 
Nové Zámky, zameraný na výrobu obslužných chladiacich a nízkoteplotných vitrín, 
pečivárskych a manipulačných pultov, rybacie, šalátové chladené vitríny a cukrárske vitríny 
ako aj sortiment prístenných vitrín.  

Na oblasť  vzduchotechniky a klimatizácie  sa orientuje KLIMAK s.r.o. Nitra.  Výrobu 
filtrov do ventilačných systémov a aplikácií do vzduchotechnických zariadení realizuje 
Camfil Farr s.r.o. Levice. Výroba podniku EMMEGI HEAT-EXCHANGERS s.r.o. Topoľčany 
– je orientovaná na výrobu hliníkových a medených výmenníkov tepla. Na tradíciu výroby 
hydraulických a vzduchových časti brzdových a spojkových systémov, výliskov z plastov, 
výroby nástrojov a neskôr výroby podtlakového posilňovača bŕzd pre osobné automobily 
v Pal Vráble nadviazal po viacerých transformáciách firmy  MATADOR Automotive Vráble, 
a.s. Vráble (r. 2004). Základnými výrobným programom je výroba komponentov pre 
automobilový priemysel (nosníky nárazníka, nosníky prístrojovej dosky, rámy sedadiel).  

Popri strojárstve k hlavným odvetviam NSK patrí elektrotechnický priemysel (tab. 62). 
Popri výrobe LCD televízorov v tchajwanskej spoločnosti Foxconn Slovakia, s.r.o. v zahrňuje 
možstvo rôznych výrob. Na využití zručnosti pracovnej sily je založená výroba 
komponentov pre automobilový priemysel, medzi ktorú patrí hlavne výroba  káblových 
zväzkov pre automobilový priemysel, ktorou  sa zaoberá napr.  rakúska firma  Kromberg & 
Schubert, s.r.o., v Kolárove, SEWS Slovakia, s.r.o., Topoľčany a iné. Podobný výrobný 
program má i SE Bordnetze–Slovakia, s.r.o., Nitra (SEBN-SK),  ktorá vznikla  v roku 1996 ako 
Volkswagen Elektrické Systémy s.r.o.. Jej  zakladateľmi boli dve  firmy – Siemens  AG a 
nemecká spoločnosť Volkswagen Bordnetze GmBH, ktorej vlastníkom v  roku 2006 sa stal 
japonský koncern Sumitomo.  V  roku 1999 súčasťou firmy bola aj prevádzka  v Zlatých 
Moravciach, ktorá  bola uzavretá v roku 2009. Do tohto odvetvia možno zahrnúť i výrobu 
rôznych druhov káblov v ISC Industrial Cables Slovakia, s.r.o. Nitra alebo výroba 
komponentov pre elektrotechnický priemysel SHIN HEUNG PRECISION Slovakia s r.o. v 
Nových Zámkoch a v  Šali.  
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Tab. 62. Vybrané podniky elektrotechnického  priemyslu v NSK v r. 2012. Zdroj: TREND Analyses 
2013, n- nedostupný údaj 
 

Spoločnosť Tržby spolu 
(tis. eur) 

Pridaná 
hodnota  
(tis. eur) 

Zisk po 
zdanení 
(tis. Eur) 

PEPP 

Foxconn Slovakia, s.r.o., Nitra 629854 n 546 n
Osram, a.s., Nové Zámky  129479 31247 6302 n
ISC Industrial Cables Slovakia, s.r.o., 
Nitra 17393 2416 18 n
Enpay Transformer Components, s.r.o., 
Krškany  17183 5019 989 n
ProSC, s.r.o., Šaľa 14817 3308 838 96

 
Do tohto odvetvia patrí i Danfoss Bauer, ktorý výrobu v Zlatých Moravciach rozšíril o 

montáž prevodoviek malých motory presunutých z Mníchova. 
Tradíciu vo výrobe má Ceram Čab, ktorý je súčasťou nadnárodného koncernu PPC 

Insulators, a špecializuje sa na vývoj a výrobu keramických izolátorov na technické účely, 
ktorého produkcia smeruje hlavne na vývoz. Tradíciu v regióne má aj výroba žiaroviek.  
Svetelné zdroje a osvetľovacie sústavy produkuje Osram, a.s. Nové Zámky,  ktorý vznikol na 
báze výroby  žiaroviek  v závode Tesla.  

Na území  NSK sa pre energetické účely využívajú dve vodné diela Veľké Kozmálovce 
a Kráľová (tab. 63). Účelom vodného diela Veľké Kozmálovce na Hrone je vytvorenie 
spoľahlivého zdroja vody pre chladiace účely AE Mochovce. Okrem energetického využitia 
(inštalovaný výkon 5,32 MW) má aj zavlažovaciu a rekreačnú funkciu. Viacúčelové vodné 
dielo Kráľová je poslednou veľkou VE na Váhu. Kým vodná plocha sa zaberá plochu na 
území Trnavského a NSK, elektráreň s inštalovaným výkonom 45, 06 MW  je lokalizovaná na 
území NSK. 
 
Tab.63. Vodné elektrárne v NSK. 
 

Vodná elektráreň Vodný tok Rok uvedenia     
do prevádzky 

Inštalovaný 
výkon (MW) 

Priemerná 
ročná výroba 

(GWh)
Veľké Kozmálovce Hron 1988 5,32 16,00 

Kráľova Váh 1985 45,06 110,00 
 

Hlavným pilierom slovenskej energetiky je Atómová elektráreň Mochovce, ktorá je 
súčasťou talianskej energetickej spoločnosti Enel.  Je tvorená  štyrmi  - blokmi z ktorých sú 
dva v prevádzke  s tlakovodnými reaktormi typu VVER 440/V-213. Prvý blok elektrárne 
dodáva elektrickú energiu do siete od leta 1998, druhý blok od konca roka 1999. Hrubý 
výkon každého z blokov bol v roku 2008 zvýšený z 440 na 470 MW.  Výstavba 3. a 4.  bloku  
bola v roku 1992 pozastavená. Dostavba týchto blokov začala v roku 2008. Každý blok AE 
Mochovce vyrobí ročne viac ako  3 000 GWh elektrickej energie.  
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5.7 CESTOVNÝ RUCH 
 

Podľa aktuálnej regionalizácie cestovného ruchu v Slovenskej republike, spracovanej 
Weissom a i. (2005) je územie Slovenskej republiky rozdelené do 21 regiónov, pričom do 
rajonizácie boli zahrnuté aj doteraz nezačlenené regióny predovšetkým poľnohospodársky 
využívane regióny z územia Podunajskej nížiny a Východoslovenskej nížiny. 
Územie NSK je podľa rajonizácie rozdelené do 5 turistických regiónov. Sú nimi Podunajský, 
Dolnopovažský, Nitriansky, Hornonitriansky a Ipeľský región. Majoritnú časť územia kraja 
zaberá Nitriansky región, ktorého územie sa nachádza celé v NSK. Ostatné regióny do 
územia NSK zasahujú iba svojimi plošne menšími časťami (mapa 58). 

Regionalizácia cestovného ruchu Slovenskej republiky rieši aj problematiku kategorizácie 
regiónov z pohľadu atraktivity regiónov. Podľa nej sú všetky turistické regióny v NSK 
s výnimkou Ipeľského regiónu zaradené do III. kategórie, t.j. patria medzi regióny 
s nadregionálnym významom. Ipeľský región cestovného ruchu je zaradený do IV. 
kategórie, medzi regióny s regionálnym turistickým významom.  

V území NSK sa nachádzajú aj centrá (resp. subregióny cestovného ruchu) s turisticky 
vyššou atraktivitou. V rámci Nitrianskeho regiónu cestovného ruchu ako subregión 
vystupuje krajská metropola Nitra, s prevažujúcim veľtržným a poznávacím turizmom, 
Podhájska so svojimi termálnymi vodami a vďaka poznávaciemu turismu (spolu 
s poľovníctvom) Topoľčianky. V Podunajskom regióne je vďaka poznávaciemu turizmu ako 
subregión identifikované mesto Komárno a Štúrovo vo väzbe s maďarským Ostrihomom 
prostredníctvom odpočinkového turizmu (termálne vody) a poznávacieho turizmu.    
 
 
Rozhodujúce formy cestovného ruchu 
 

Pre fungovanie cestovného ruchu je nezastupiteľným predpokladom existencia 
atraktívnych miest, ktoré dokážu pritiahnuť potenciálneho návštevníka. Uvedieme aspoň tie, 
pre cestovný ruch v NSK rozhodujúce, spolu aj s formami cestovného ruchu, ktoré z nich 
vyplývajú. 

Hlavným  predpokladom pre cestovný ruch v NSK je existencia termálnych vôd. 
V interakcii s priaznivými klimatickými podmienkami sú základom pre realizovanie 
ťažiskovej formy cestovného ruchu, ktorou je odpočinkový turizmus s čiastočne liečebnou, 
(no štátom nevyhlásenou) funkciou.  Na tomto základe fungujú termálne kúpaliská napr. 
v Štúrove, Kalinčiakove, Patinciach, Poľnom Kesove a Podhájskej (obr. 39). Kúpalisko 
v Podhájskej s vodou, ktorá sa chemickým zložením približuje morskej vode (s analógiou 
Mŕtveho mora) sa s ročnou návštevnosťou presahujúcou 500 000 osôb etablovalo na jednu 
z najatraktívnejších turistických destinácií nie len v NSK ale aj na Slovensku (Oremusová, 
2008, 2009). Prakticky všetky strediská disponujúce termálnymi kúpaliskami sa snažia 
rozširovať svoju ponuku v zmysle aktuálnych požiadaviek trhu, v ktorom dominuje 
fenomén zdravého životného štýlu a hedonizmu a investujú do budovania wellness 
zariadení (obr. 40) a vodných atrakcií. 
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Mapa 58. NSK v rámci regionalizácie cestovného ruchu. Zdroj: upravené podľa Weissa a i. (2005) 
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Obr. 39. Termálne kúpalisko Podhájska. Zdroj:  
Krogmann, 2013 

Obr. 40. Wellness hotel Patince. Zdroj: Valach, 
2013 

 
 
Ostatné prírodné predpoklady nemajú v porovnaní so zdrojmi termálnych vôd väčší 

význam. Napriek tomu je treba upozorniť na možnosti pre rozvoj vodnej turistiky 
prostredníctvom vodných tokov pretekajúcich NSK (Váh, Hron, Nitra a Dunaj). Reliéf 
v južných častiach územia ponúka potenciál pre cykloturistiku, ktorá je v okrajových 
severozápadných a severovýchodných častiach kraja (pohoria Považský Inovec, Tríbeč 
a Pohronský Inovec) doplnená aj o turistiku a lyžovanie vhodné pre začiatočníkov. 
Poslednou formou, založenou na prírodných predpokladoch, ktorá je v NSK realizovaná, je 
poľovníctvo. Významé poľovné revíre sa nachádzajú podľa Nemčíkovej (1999, 2002) 
v Topoľčiankach (chov zubra hrivnatého) a Palárikove.    

Poznávací cestovný ruch je koncentrovaný predovšetkým v krajskej metropole. Tu je 
založený na bohatej histórii mesta, ktorá je prezentovaná architektonickými pamiatkami a 
cennými interiérmi (Nitriansky hrad s katedrálou zobrazený na obr. 41 Diecézna knižnica), 
poznávací rozmer je však zrejmý aj vo veľtržnom turizme, ktorý v Nitre organizuje 
spoločnosť Agrokomplex (obr. 42). 

 
 

Obr. 41. Nitriansky hrad. Zdroj: Krogmann, 2013 Obr. 42. Areál výstaviska Agrokomplex.  
Zdroj: Krogmann, 2013 
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Militaristické pamiatky, pamiatky z rímskeho obdobia odkryté v Iži a Nádvorie Európy 
sú hlavnými prvkami poznávacieho cestovného ruchu v meste Komárno.  

Poznávací cestovný ruch je realizovaný aj vo vidieckom priestore, v ktorom treba 
upozorniť na obec Ižu, kde sa nachádzajú pozostatky rímskeho vojenského tábora, jedného 
z najväčších rímskych stavebných komplexov v Barbariku a Brhlovce so skalnými obydliami 
z obdobia tureckej expanzie, vytesanými v tufoch (Krogmann, 2005).     

Najvýznamnejšia profánna pamiatka sa nachádza v Topoľčiankach (obr. 43). Je to 
neskorogotický kaštieľ z 15. – 16. stor., ktorý bol renesančne prestavaný a doplnený 
klasicistickým krídlom. Bol sídlom cisárskeho rodu Habsburgovcov i prezidentov bývalého 
Československa. V súčasnosti je verejnosti prístupný ako múzeum, resp. časť priestorov je 
využívaná pre ubytovacie účely. Obce Sazdice a Kostoľany pod Tríbečom (obr. 44) disponujú 
významnými sakrálnymi pamiatkami. 

V predmetnom území je kresťanstvo hlboko zakorenené a vieru obyvateľov dokumentujú 
aj centrá religiózneho turizmu, ktoré sú podľa Krogmanna (2007) okrem Nitry 
(nadregionálny až celoštátny význam) lokalizované v ďalších 12 mestských a vidieckych 
sídlach kraja (s lokálnym až nadregionálnym významom).  

Potenciál pre výraznejšie využitie cestovným ruchom má v NSK mesto Želiezovce 
(múzeum Franza Schuberta a kostol sv. Jakuba so zachovaným rímskym sarkofágom z 
Aquinca) a z líniových prvkov najmä vínne cesty a cyklotrasy.  

 
 

Obr. 43. Kaštieľ v Topoľčiankach. Zdroj: Krogmann, 
2013 

Obr. 44. Románsky kostol sv. Juraja 
v Kostoľanoch pod Tríbečom. Zdroj: 
Krogmann, 2007 
 

 
 
 
 
Návštevnosť NSK 

 
Návštevnosť NSK bola v rokoch 2001 až 2011 kolísavá, pričom oscilovala medzi 

minimom z roku 2004, kedy kraj navštívilo 177 846 turistov a maximálnou návštevnosťou s 
hodnotou 258 251 osôb zaznamenanou v roku 2008. Pri pohľade na graf  39 je potrebné 
upozorniť na klesajúcu tendenciu v návštevnosti kraja od roku 2009, čo je bezpochyby 
spôsobené aj svetovou hospodárskou krízou. Tento stav zotrval aj v roku 2012.    
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Graf  39. Vývoj návštevnosti NSK v r. 2001-2011. Zdroj: www.statistics.sk 
 

 
 
Podobne ako pri návštevnosti aj v prípade počtu nocľahov zaznamenávame v rokoch 

2001 až 2011 kolísavý stav. Najnižšia návštevnosť NSK bola zaznamenaná v roku 2005, kedy 
návštevníci zrealizovali 544 074 nocľahov. Maximálny počet nocľahov bol vykázaný v roku 
2008 a dosiahol hodnotu 750 119 (graf  40).  
 
Graf  40. Vývoj počtu nocľahov v NSK v r. 2001-2011. Zdroj: www.statistics.sk 
 

 
 

Priemerná dĺžka pobytu, ktorej hodnoty indikujú stupeň atraktivity pre cestovný ruch 
dosahovali v rokoch 2001 až 2011 hodnoty od 2,7 do 3,1 dňa. 

V roku 2012 navštívilo 322 ubytovacích zariadení v NSK celkovo 217 952 osôb, čo 
predstavuje z celkového počtu ubytovaných na Slovensku (3 774 062) podiel 5,8 %. 
Z hľadiska ich štruktúry dominovali slovenskí hostia, ktorí sa počtom 132 447 podieľali 61 % 
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na počte ubytovaných v NK. Za sledovaný rok využilo služby ubytovacích zariadení v NSK 
85 505 zahraničných hostí, čím tvorili na celkovej návštevnosti kraja 39 %. Zahraniční hostia 
sa svojou štátnou príslušnosťou hlásili k viac ako 67 štátom Európy, Ázie, Ameriky Afriky 
a Austrálie a Oceánie. Štruktúru návštevnosti NSK v roku 2012 dokumentujeme v grafe 41. 

 
Graf č. 41. Štruktúra návštevnosti NSK podľa svetadielov v r. 2012. Zdroj: ŠU SR, 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Minimálna jazyková bariéra, ako aj existencia v spoločnom štáte stojí za skutočnosťou, že 

v rámci zahraničných hostí dominujú občania Českej republiky s 51,4 % podielom (graf 42), 
nasledovaní Nemcami (7,8 %) a štátnymi príslušníkmi Poľska (6,3 %), Talianska (5,21 %), 
Maďarska (4,9 %) a Rakúska (4,0 %). Vysoký podiel Talianov bude úzko súvisieť aj 
s ekonomickými aktivitami občanov tohto štátu na našom území (napr. ENEL 
v Mochovciach).  

 
Graf 42. Štruktúra návštevnosti NSK podľa krajín Európy v % v r. 2012. Zdroj: ŠU SR, 2012 
 

 
 
V rovnakom roku bolo zaznamenaných v NSK celkovo 576 406 prenocovaní, čo 

predstavuje z celkového počtu nocľahov na Slovensku (10 908 200) podiel 5,2 %. Aj v tomto 
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prípade mali prevahu prenocovania domácich turistov s počtom 314 401, čo predstavuje 54,5 
%. Zahraniční turisti realizovali v NSK 262 005 nocľahov. Najväčšie zastúpenie rovnako ako 
v prípade návštevnosti mali Česi, Nemci, Taliani, Poliaci a Maďari.  

Priemerná dĺžka pobytu v roku 2012 klesla na hodnotu 2,6 dňa, čo predstavuje hodnotu 
nižšiu ako je priemerná dĺžka pobytu na Slovensku (2,9 dňa) a táto hodnota potvrdzuje trend 
poklesu priemernej dĺžky pobytu v NSK. Priemerná dĺžka pobytu sa v jednotlivých okresoch 
kraja pohybuje od 2,1 dňa (okres Komárno) po 3,2 dňa, ktorý dosiahol okres Nové Zámky.  

Výrazná orientácia cestovného ruchu v NSK na vodné zdroje spôsobuje veľkú sezónnosť 
vo výkonoch ubytovacích zariadení.  V prípade návštevnosti sa podiel letného polroka 
pohybuje od 54,2 % do 76, 3 %. Najnižší podiel letného polroka je v okrese Nitra, ktoré 
závislosť na letných mesiacoch eliminuje najmä vďaka mestu Nitra s veľtržnými aktivitami 
rozloženými rovnomerne počas celého roka, ako aj marketingovým aktivitám Mestskej 
organizácie cestovného ruchu, ktorá pripravuje pre návštevníkov mesta akcie počas celého 
roka. Naopak najvyšší podiel letného polroka je v okrese Nové Zámky (76, 3 %), čo je 
spôsobené orientáciou cestovného ruchu okresu na pobyt pri vodných zdrojoch. Sezónnu 
závislosť jednotlivých okresov dokumentujeme v mape  59.  
 
Mapa 59. Štruktúra návštevnosti okresov NSK podľa štvrťrokov (2012). Zdroj: www.statistics.sk 
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Ešte výraznejšiu závislosť na letnom polroku sme zaznamenali pri rozložení nocľahov, 
kedy sa podiel letného polroka pohyboval v jednotlivých okresoch NSK v hodnotách od 56,6 
% (okres Nitra) do 81,4 % (okres Nové Zámky). Regionálne rozdiely v sezónnom rozložení 
nocľahov zobrazuje mapa 60.   

 
 

Mapa 60. Štruktúra prenocovaní v okresoch NSK podľa štvrťrokov (2012). Zdroj: www.statistics.sk 
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5.8 VZDELÁVANIE  
 

Vzdelávanie je významná oblasť nevýrobnej sféry, ktorej úlohou je nielen vzdelávanie 
a výchova žiakov a študentov, ale čaroz viac sa do popredia dostáva i celoživotné 
vzdelávanie dospelých (napr. univerzita tretieho veku).  

Výchovno-vzdelávaciu sústavu v SR tvoria predškolské zariadenia, základné školy, 
stredné školy (gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá, stredné odborné učilištia 
a strediská praktického vyučovania), špeciálne školy (základné, stredné, praktické školy 
a špeciálne odborné učilištia), školy pre záujmové vzdelávanie, vysoké školy a zariadenia 
ďalšieho vzdelávania. Zriaďovateľmi uvedených vzdelávacích subjektov sú samosprávne 
kraje, obce, cirkev a Ministerstvo školstva SR.  

 
 

Materské školy 
 
V školskom roku 2001 bolo v NSK 458 materských škôl (MŠ), z toho 456 štátnych a 2 

cirkevné. Štátne MŠ navštevovalo spolu 18 705 detí, cirkevné školy 48 detí. Kým v štátnych 
školách pripadalo na jednu triedu v priemere 19 detí v cirkevných MŠ to bolo v priemere 24 
detí. Počet aj priemer detí pripadajúci na jednu triedu v priebehu ďalších rokov kolísal. 
Podľa grafu 43 do roku 2009 zaznamenal pokles až o 12% (úbytok 2368 detí), následne do 
roku 2011 mierne stúpal v súvislosti s demografickým vývojom v kraji o 3,5 % teda o 581 
detí.  

 
Graf 43 Vývoj počtu detí v MŠ NSK v rokoch 2001-2011 Zdroj: ŠÚ SR Nitra, 2013 
 

 
 

Do školského roku 2011 počet štátnych materských škôl v kraji postupne klesol o 55 
zariadení teda o 12% na počet  403. Zároveň s počtom škôl klesal aj počet detí navštevujúcich 
tieto zariadenia (graf 44). Podľa údajov ŠÚ SR počet detí v štátnych materských školách 
poklesol v rokoch 2001 -2011o 10%, pričom v období rokov 2005-2009 o 4,4 %. Z výsledkov 
vyplýva, že pokles počtu zariadení je o 2 % body vyšší ako pokles počtu detí. Systém 
štátnych MŠ sa zefektívnil, čo sa prejavilo na priemernom počte detí na jednu triedu. Kým 
v roku 2001 pripadlo v štátnych MŠ na jednu triedu 19,38 dieťaťa, v roku 2011 to bolo 19,42 
detí.  
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Iný vývoj je sledovaný v cirkevných MŠ kraja. Ako vyplýva z údajov ŠÚ SR, počet 
zariadení cirkevných MŠ v kraji narástol o 300% z 2 na 8 zariadení, ale prírastok detí 
v cirkevných MŠ bol väčší a dosiahol až 410%. Znížil sa však podiel detí pripadajúce na 
jednu triedu. V roku 2001 bolo v cirkevných triedach v priemere 24 detí, v roku 2011 už len 
19,53. Počet detí pripadajúci v priemere na jednu triedu v štátnych a cirkevných školách sa 
postupne vyrovnával. 
 
Graf 44. Vývoj počtu MŠ v NSK v rokoch 2001-2011. Zdroj: ŠÚ SR, Nitra, 2013 
 

 
 

Vývoj v počte MŠ, tried a detí navštevujúcich MŠ v jednotlivých okresoch mal klesajúcu 
tendenciu. Podľa grafu 45 najväčší pokles v počte MŠ bol zaznamenaný v okrese Levice, kde 
ubudlo počas rokov 2001-20011 až 19 MŠ a v okrese Komárno, kde zaniklo 10 MŠ. Najmenej 
zaniknutých MŠ mal okres Šaľa (2) a Zlaté Moravce (4). 
 
Graf 45 Počet MŠ podľa okresov NSK v rokoch 2001-2011. Zdroj: ŠÚ SR, Nitra, 2013 
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Základné školy 
 

Základné školy (ZŠ) sa podľa ročníkov rozdeľujú na dva typy ZŠ 1.- 4. ročníka a ZŠ 1.- 9. 
ročníka. Do prvého „základného“ typu v školskom roku 2001 patrilo na území NSK 112  
štátnych ZŠ  1.- 4. ročníka a 2 cirkevné, ktoré navštevovalo spolu 3058 detí. V priemere 
pripadalo na triedu v štátnych školách len 10 v cirkevných 12 žiakov. Do roku 2011 poklesol 
počet takýchto ZŠ o 28% na počet 80 štátnych a 2 cirkevné ZŠ 1. – 4 . ročníka, ktoré spolu 
navštevovalo 1691 žiakov. Zvýšil sa priemerný počet žiakov na 12,7 v oboch typoch. 
Zníženie počtu žiakov bolo ešte výraznejšie, dosiahlo pokles o 45%. Takéto zefektívňovanie 
považujeme za pozitívny prejav v hospodárení, ktoré smeruje k posilňovaniu druhého typu 
ZŠ s komplexnejším vzdelávaním ročníkov 1.- 9. Tento typ ZŠ v školskom roku 2001 bol 
zabezpečovaný v 243 školách, t roho 227 zariadeniach štátneho a 15 cirkevného charakteru, 
kde sa vzdelávalo spolu 73 823 žiakov, z toho 70 247 v štátnych a 3 576 v cirkevných školách. 
V štátnych aj cirkevných ZŠ pripadalo na jednu triedu v priemere 20,9 žiaka. 
V nasledujúcom období sa počet ZŠ znižoval a v školskom roku 2011 bolo v sledovanom 
území 228 ZŠ, z toho 211 štátnych, 16 cirkevných a 1 súkromná (v meste Levice). Pokles 
nebol tak výrazný ako pri prvom type, dosiahol 7% zníženie.  

V ďalších analýzach sa sústredíme na komplexné zhodnotenie oboch typov ZŠ. 
V školskom roku 2001 bolo v NSK spolu 356 škôl z toho 339 štátnych a 17 cirkevných. Tieto 
navštevovalo spolu 46 881 žiakov, z toho 73 228 štátne a 3 655 cirkevné. Počet aj priemer 
žiakov pripadajúci na jednu triedu v priebehu ďalších rokov klesal (graf 46). Počet žiakov  
klesol o 25 026 žiakov čo je 33 % úbytok. Priemer žiakov na 1 triedu sa v roku 2001 
pohyboval na úrovni 20,9 žiaka, do roku 2011 klesol na hodnotu 17,2 žiaka na 1 triedu.   

 
Graf 46. Vývoj počtu žiakov ZŠ NSK v rokoch 2001-2011. Zdroj: ŠÚ SR Nitra, 2013 
 

 
 
Rovnako klesajúci vývoj zaznamenal počet škôl, keďže sa počet znížil z 356 škôl na 309 

škôl v roku 2011, čo predstavuje 13 % úbytok (graf 47).  
Vývoj v počte ZŠ, tried a žiakov navštevujúcich ZŠ v jednotlivých okresoch mal klesajúcu 

tendenciu. Podľa grafu 48 najväčší pokles v počte ZŠ mal okres Komárno, kde zatvorili 12 ZŠ 
a Levice 11 ZŠ. Najmenej škôl bolo zrušených v okrese Šaľa a to 2 školy. 
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Vyučovací jazyk na ZŠ je podľa Ústavu informatizácií a prognóz školstva dôležitým 
ukazovateľom. V sledovanom území NSK sa vzhľadom na južnú hranicu s Maďarskom 
jedná o maďarský jazyk. V južných okresoch NSK je podľa mapy 57 evidentná absencia 
zmiešaných slovensko-maďarských základných škôl. Jednostranné zameranie na maďarský 
jazyk je najmä v okrese Komárno, kde až 62 % všetkých škôl má vyučovací jazyk maďarský. 

 
 

Graf 47. Vývoj počtu ZŠ NSK v rokoch 2001-2011. Zdroj: ŠÚ SR, 2013  
 

 
 
Graf 48. Počet ZŠ podľa okresov NSK v rokoch 2001 a 2011. Zdroj: ŠÚ SR Nitra, 2013 
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Z hľadiska vyučovacieho jazyka bolo v školskom roku 2012/2013 v NSK 74 % slovenských 
základných škôl (212), 3 % tvorili zmiešané slovensko - maďarské školy (9) a 23% maďarské 
školy (celkovo 67, tab. 64). Maďarský jazyk sa prednostne vyučuje v prihraničných slovensko 
-  maďarských okresoch Komárno, Nové Zámky a Levice. V okrese Komárno takéto školy 
prevyšujú počet slovenských ZŠ, keďže až v 28 školách, čo predstavuje až 62 %, sa 
vyučovacím jazykom stala maďarčina.  Naopak periférne okresy Topoľčany a Zlaté Moravce 
v sieti ZŠ majú vyučovanie v slovenskom jazyku. Najvyšší počet zmiešaných slovensko – 
maďarských mal okres Nitra, konkrétne školy v obciach Dolné Obdokovce, Veľký Cetín, 
Čechynce, Jelenec, Žirany a Kolíňany. V Levickom okrese fungujú so zmiešaným slovensko-
maďarským vyučovaním v obciach Šarovce, a Veľké Ludince, v okrese Nové Zámky vo 
Veľkom Kýre. Monopolne maďarský vyučovací jazyk je v okrese Komárno v obciach 
Komárno (3 ZŠ), Kameničná, Čalovec, Kolárovo, (2 ZŠ), Zlatná na Ostrove, Okoličná na 
Ostrove, Zemianska Olča, Tôň, Sokolovce, Číčov, Klížská Nemá, Veľké Kosihy, Chotín, 
Marcelová, Modrany, Bátorové Kosihy, Búč, Kravany nad Dunajom, Moča, Radvaň nad 
Dunajom, Iža, Nesvady, Pribeta, Svätý Peter a Hurbanovo, v okrese Levice sú to obce Levice, 
Tekovské Lužany, Čata, Farná, Šalov, Ipeľský Sokolec, Vyškovce nad Ipľom, Slatina, Dolné 
Semerovce, Šahy a Želiezovce, v okrese Nitra v obci Pohranice, v okrese Nové Zámky 
v obciach Nové Zámky, Tvrdošovce, Komoča, Zemné, Dvory nad Žitavou, Rúbaň, Strekov, 
Bešeňov, Pozba, Štúrovo, Nová Vieska, Gbelce, Mužla, Svodín, Bruty, Bíňa, Kamenín, Nána 
a Salka, a v okrese Šaľa v obciach Selice, Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany Neded, 
Kráľová nad Váhom a Šaľa.  

 
Tab. 64. Počet základných škôl  v NSK (stav k 15.12.2012). zdroj: http://www.uips.sk/prehlady-
skol/prehlad-zakladnych-skol 
 

 
 
 
okres 

VJ -  S 
(ZŠ s 

vyučovacím 
jazykom 

slovenským) 

VJ- S-M 
 

VJ – M 
(ZŠ s 

vyučovacím 
jazykom 

maďaským) 

Spol
u ZŠ 

Počet 
žiakov 

Počet 
žiakov 
na 1 

školu 

Počet 
učit. 

Počet 
učit. 
na 

1000 
žiakov 

 abs. % abs. % abs. %      
Komárno 17 38 - - 28 62 45 7419 165 728 98 
Levice 41 76 2 4 11 20 54 8590 159 869 101 
Nitra 51 88 6 10 1 2 58 12304 212 1059 86 
Nové Zámky 36 64 1 2 19 34 56 10290 183 882 86 
Šaľa 16 67 - - 8 33 24 4088 170 345 84 
Topoľčany 26 100 - - - - 26 5379 207 435 81 
Zlaté 
Moravce 

25 100 - - - - 25 3017 121 280 93 

NSK 212 74 9 3 67 23 288 51 087 177 4598 90 
 
 
Najvyššiu obslužnosť vo vzdelávaní poskytujú ZŠ v okresoch Nitra a Topoľčany, kde na 1 

ZŠ pripadá nad 200 žiakov (okres Topoľčany 207, okres Nitra až 212), najnižší priemerný 
počet žiakov na 1 ZŠ je v okrese Zlaté Moravce- 121(tab. 64). Krajský priemer dosahujú 
okresy Komárno a Šaľa. Podľa ukazovateľa počtu učiteľov na 1000 žiakov, najvyšší index 
dosiahol okres Levice a to 101, najnižší index má okres Topoľčany, Šaľa a Nitra. V korelácii 
na počet žiakov na 1 školu je zvýšený tlak na efektvitu práce učiteľov ZŠ práve v okresoch 
Nitra a Topoľčany, kde majú najvyšší stav žiakov na 1 ZŠ, ale zároveň najnižší počet učiteľov 
na 1000 žiakov (mapa 61).  
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Mapa 61. Základné školy v okresoch NSK (stav ku 15.12.2012). Zdroj: http://www.uips.sk/prehlady-
skol/prehlad-zakladnych-skol 
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Stredné školy  
 
V školskom roku 2012/2013 fungovalo na území NSK 95 stredných (štátnych cirkevných 

a súkromných) škôl, z toho najviac v okrese Nitra 23, Levice 19, Nové Zámky 17, Topoľčany 
14,  v okrese Komárno 11, Zlaté Moravce 6 a v okrese Šaľa 5.  

Štátne stredné školy a školské zariadenia prešli do pôsobnosti NSK dňom 1.júla 2002 
v súlade so zákonom NR SR č. 416/2001 Z.z. V zmysle tohto zákona samosprávny kraj 
zriaďuje a ruší stredné školy, učilištia a strediská praktického vyučovania. Počet stredných 
škôl sa v NSK v rokoch 2001-2011 menil v závislosti od typu strednej školy 
(http://www.unsk.sk/files/oblasti/skolstvo/final_analyza_2013.pdf).  
K 01. 06. 2002 prešlo do zriaďovateľskej pôsobnosti NSK 101 právnych subjektov (stredných 
škôl a školských zariadení), na ktorých študovalo 36 129 žiakov. Po vykonaní 
racionalizačných a optimalizačných opatrení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK zostalo k 15. 
09. 2012 spolu 71 stredných škôl (graf 49), na ktorých v súčasnosti študuje 25 655 žiakov.  

Sieť stredných škôl na území NSK tvorilo v šk. roku 2012/13 spolu 95 subjektov, z toho 29 
gymnázií, 2 konzervatóriá a 64 stredných odborných škôl (tab. 65). Oproti stavu zo šk. roku 
2002/2003 došlo k nárastu počtu gymnázií (najviac súkromných -  v okresných mestách 
Topoľčany, Zlaté Moravce a Levice). Sieť stredných škôl sa oproti roku 2002 znížila zo 115 na 
95 škôl, čo je 17% úbytok, hoci pokles žiakov v dôsledku demografického vývoja bol až 28,9 
% (úbytok 10 474 žiakov na stredných školách, tab. 66).  
 
 
Graf 49. Porovnanie počtu stredných škôl NSK v rokoch 2002 a 2013.  
Zdroj: www.unsk.sk/files/oblasti/skolstvo/final_analyza_2013 
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Tab. 65. Sieť stredných škôl a počet žiakov v NSK podľa zriaďovateľov (stav k. 15.9.2012). Zdroj: 
www.unsk.sk 
 

Zriaďovateľ Počet škôl Počet žiakov 
 spolu v % spolu v % 

Priemerný počet žiakov na školu 

NSK 66 74 25 566 85,14 389
Cirkevné 10 11 1 776 5,9 178
Súkromné školy 12 14 1 943 6,44 162
KŠÚ 1 1 458 2,52 758
SPOLU 89 100 30 132 1000 339

 
Tab. 66. Porovnanie počtu stredných škôl a ich žiakov NSK v rokoch 2002 a 2013. Zdroj: www.unsk.sk 
 

Stredné školy na území Nitrianskeho samosprávneho kraja 
Počet škôl Počet žiakov Druh strednej 

školy 
Zriaďovateľ 

2002/03 2012/13 2002/03 2012/13
NSK 16 17 8206 6335
cirkev 7 8 1802 1485
Súkromné 0 3 0 62
KŠÚ 1 1 882 758

Gymnáziá 

SPOLU 24 29 10 890 8640
NSK 0 0 0 0
Cirkev 0 0 0 0
Súkromné 1 2 278 420
KŠÚ 0 0 0 0

 
 
Konzervatóriá 

SPOLU 1 2 278 420
NSK 85 54 27 923 19 320
Cirkev 1 2 249 291
Súkromné 4 8 255 1461
KŠÚ 0 0 0 0

Stredné 
odborné 
školy 

SPOLU 90 64 28 427 21 072
SPOLU  115 95 39595 30132
 
V sieti stredných škôl zriadených NSK bolo najviac 15 škôl v okrese Levice, 14 škôl  v 

okresoch Nitra a Nové Zámky, v okrese Komárno 8 škôl, v Topoľčanoch 7 škôl, v okrese 
Zlaté Moravce 5 škôl a najmenej 3 stredné školy boli v okrese Šaľa. Najviac špecializovaných 
stredných škôl je v okrese Nitra (9), kde je aj najvyšší počet žiakov pripadajúcich na 1 školu. 
Na druhom mieste je okres Levice (8), ktorý však má najmenší priemerný počet žiakov na 1 
školu (mapa 62).  

Nízky parameter obsadenosti škôl (priemerný počet žiakov na školu) majú aj okresy 
Komárno. Priemerne obsadené sú SŠ v okresoch Zlaté Moravce a Šaľa, vyšší parameter 
obsadenosti škôl majú okresy Nové Zámky, Nitra a Topoľčany, ktoré vytvárajú severojužný 
pás. Môžeme predpokladať, že určitý vplyv na využitie (obsadenosť) škôl mohla mať 
existujúca dopravná sieť Žilina-Prievidza-Topoľčany-Nitra-Nové Zámky (I/64), keďže 
dochádzka do SŠ je silným faktorom. 

Podľa demografickej krivky bude mať počet žiakov na stredných školách do roku 2016 
klesajúcu tendenciu (približne o 2000 žiakov ročne), ale v nasledujúcom období 2016-2022 sa 
vývoj ustáli a bude sa na stredných školách v NSK pohybovať v rozmedzí 31 000 žiakov (tab. 
67). 
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Mapa 62. Stredné školy v okresoch NSK v roku 2012. Zdroj: www.uips.sk  
 

 
 

Tab. 67. Prognóza demografického vývoja počtu žiakov na stredných školách v NSK pre obdobie 
rokov 2013-2022. Zdroj: www.unsk.sk 
 
rok 2013 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Vek. 
kategória  
10-14 

 
30 623 

 
30 051 

 
29 892 

  
30 281 

 
30 614 

 
30 860 

  
31 040 

  
31 126 

 
31 142 

 
31 069 

Vek. 
kategória  
15-19 

 
36 184 

 
34 982 

 
34 059 

 
31 471 

 
31 473 

 
30 757 

 
30 185 

  
30 027 

  
30 423 

  
30 764 
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Vysoké školy 
 
NSK je sídlom 2 univerzít s celoslovenským pôsobením. V Nitre sídli Univerzita 

Konštantína Filozofa (UKF) s 5 fakultami (Fakulta prírodných vied, Filozofická fakulta, 
Pedagogická fakulta, Fakulta sociálnych vied, a Fakulta stredoeurópskych štúdií, ktorá 
poskytuje vzdelanie v národnostnom jazyku menšín) a Slovenská poľnohospodárska 
univerzita (ďalej SPU), ktorú tvorí 6 fakúlt (Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, 
fakulta biotechnológie a potravinárstva, Mechanizačná fakulta, Fakulta ekonomiky a 
manažmentu, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva a Fakulta európskych štúdií 
a regionálneho rozvoja).  

UKF začala svoju činnosť slávnostnou inauguráciou 13.2.1997, (vyvinula sa z pôvodného 
Pedagogického inštitútu z roku 1959). V akademickom roku 2009/2010 na UKF v Nitre v 
dennej a externej forme študovalo vyše 12 000 študentov a pracovalo viac ako 500 vedeckých 
pracovníkov a pedagógov a ďalších 500 prevádzkových a administratívnych zamestnancov 
(www.ukf.sk) 

V roku 1996 zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Zb. bola Vysoká 
škola poľnohospodárska premenovaná na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre 
(SPU). Významným medzníkom v histórii slovenského poľnohospodárskeho vysokého 
školstva bol rok 1952, keď bola v rámci reorganizácie vysokých škôl zrušená VŠPLI 
v Košiciach a z jej fakúlt vznikli dve samostatné vysoké školy - Vysoká škola 
poľnohospodárska v Nitre a Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene (www.uniag.sk). 

 V krajskom meste sídli Teologický inštitút sv. Gorazda (patriaci UK v Bratislave), kde sa 
pripravujú katolícki kňazi.  

V okresnom meste Komárno začala v akademickom roku 2004/05 pôsobiť najmladšia 
verejná vysoká škola na Slovensku Univerzita J. Selyeho. Ročne na univerzite študuje v 
približne 2500 študentov vo všetkých troch stupňoch, v dennej aj externej forme štúdia na 3 
fakultách (Ekonomická a Pedagogická fakulta a Fakulta reformovanej teológie), ktorá 
poskytuje vzdelávanie študentov v maďarskom jazyku. V meste rovnako sídli Schola 
Comaromiensis umožňujúca diaľkové štúdium pre občanov maďarskej národnosti, 
Západomaďarská univerzita (Fakulta vysokoškolskej pedagogiky- Györ, Fakulta 
predškolskej pedagogiky- Sopron), Univerzita záhradníctva a potravinárskeho priemyslu 
(Fakulta záhradníctva- Kecskemét) a teologická inštitút J. Calvina. 
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5.9  MALOOBCHODNÁ SIEŤ 
 
„Konzum“ je podľa Kellera (1993) určovaný spoločnosťou, v ktorej konzument využíva 

statky a služby. Fromm (2000) konštatuje, že konzumovanie je najdôležitejšou formou 
vlastníctva v priemyselných spoločnostiach. Hovorí o vzniku „homo consumens“, ktorý 
bytostne lipne na stálom raste osobnej spotreby.“ O konzumnej spoločnosti a utváraní tretej 
vlny civilizačnej hovoria aj Toffler a Tofflerová (1995). 

Prejavom tejto konzumnej spoločnosti sa dynamicky prispôsobujú miesta, kde sa 
nakupujú tovary, služby. Najdôležitejšou takouto sieťou je maloobchodná sieť, ktorú 
Trembošová a Tremboš, (2009), Trembošová (2012) definujú ako „vysoko variabilný 
subsystém kultúrnej krajiny, ktorý je tradične úzko prepojený so sídelnou štruktúrou, citlivo 
reaguje na zmeny v sociálnej a ekonomickej situácii, a preto sa javí ako vhodný indikátor 
vývoja ľudskej spoločnosti, systému osídlenia i vnútornej štruktúry jednotlivých sídiel“. Ide 
o súbor obchodno-prevádzkových jednotiek (počet predajní), zameraných na predaj tovaru 
konečnému spotrebiteľovi. Tento súbor má svoju kvalitu, danú usporiadaním a vzájomnou 
previazanosťou predajných jednotiek čo do sortimentu, typu i organizácie prevádzky 
(Cimler, 2001, Szczyrba, 2001). 

Najnovšie trendy v maloobchode sú podľa Szcyrbu (2005) koncentrácia, kooperácia 
a internacionalizácia. V reálnom živote sa tieto trendy prejavujú zoskupovaním obchodov 
„pod jednu strechu“, ide o vznik obchodných centier, ktoré boli vybudované v krajskom 
meste Nitra (OC Galéria, ZOC Max, OC Centro-Nitra, OC Mlyny). Internacionalizácia sa 
odzrkadlila v príchode nadnárodných reťazcov do našeho priestoru najmä po roku 2000 ako 
napr. Billa, Lidl, Kaufland, Tesco, Deichmann, Takko, DM, Baumax a pod. Kooperácia je 
prejavom marketingovej stratégie šetrenia financií využívaním spoločných skladov ako je to 
typické pre COOP Jednotu v SR, MR aj ČR. 

Maloobchodnú sieť NSK tvorilo v roku 2001 spolu 4088 predajní, ktoré poskytovali 
maloobchodné služby pre 713 422 obyvateľov s trvalým pobytom v NSK. Do roku 2008 sa  
počet predajní zvýšil o 1282, t.j. 31 %, avšak počet obyvateľov mal klesajúcu tendenciu 
a v roku 2008 dosiahol 99% z roku 2001, t.j. 706 758 osôb (tab. 68). Po roku 2008 aj vplyvom 
svetovej hospodárskej krízy dochádza k rušeniu predajní, čo sa odzrkadlilo v nižšom počte 
predajní v roku 2011, kedy bolo registrovaných 5305 predajní (pokles o 1,2%). Podľa okresov 
najvyšším počtom predajní v roku 2011 disponoval okres Nové Zámky (1121 predajní) 
najnižším počtom Zlaté Moravce (368). Pozícia okresov v roku 2011 kopíruje stav z roku 
2001. 

 
Tab. 68. Počet predajní a obslužný parameter podľa okresov NSK v roku 2001, 2008 a 2011. Zdroj: 
SOBD, 2001 a 2011, ŠÚ SR, 2001 

2001 2008 2011  
Počet  
pred. 

Počet 
obyv. 

OP Počet  
pred. 

Počet 
obyv. 

OP Počet  
pred. 

Počet 
obyv. 

OP 

Komárno 604 108 556 180 783 106 761 136 787 103 996 132 

Levice 712 120 021 169 849 118 286 139 859 115 087 134 

Nitra 855 163 540 191 953 164 091 172 897 159 422 178 

Nové 
Zámky 

906 149 594 165 1149 146 729 128 1121 144 212 129 

Šaľa 362 54 000 149 416 54 060 130 402 53 258 132 

Topoľčany 382 74 089 194 842 73 934 88 871 72 231 83 

Zl.Moravce 267 43 622 163 378 42 897 114 368 41 358 112 

spolu 4088 713 422 175 5370 706 758 132 5305 689 564 130 
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Okrem kvantitatívnych ukazovateľov definujúcich maloobchodnú sieť sa zisťuje aj 
maloobchodná vybavenosť. Podľa Trembošovej a Tremboša (2009) ide o vlastnosť sídla, resp. 
územia, ktorá vyjadruje schopnosť saturovať potreby a požiadavky jeho obyvateľov 
a návštevníkov po tovaroch a službách distribuovaných maloobchodnou sieťou. 
Maloobchodnú vybavenosť možno charakterizovať plošným a obslužným parametrom. Pre 
potreby našej štúdie sme sa zamerali na obslužný parameter, ktorý vyjadruje počet 
obyvateľov pripadajúcich na 1 predajňu.  

Obslužný parameter NSK v období rokov 2001-2011 klesol z hodnoty 175 obyv./1 
predajňu, na 130 obyv./1 predajňu (mapa 60). 

Ide o pozitívny jav pre zákazníkov ak predpokladáme, že nižší počet zákazníkov na 
predajňu by mal: 

- zvýšiť komfort nakupovania, čo súvisí aj s hygienickými normami (napr. objem kyslíka 
v predajniach),  

- zvýšiť konkurenciu, ktorá pre konzumetov znamená nižšie ceny. Pre predajcov zvýšená 
konkurencia naopak signalizuje väčší tzv. „boj „ o nakupujúcich.  

Podľa okresov najvyšší obslužný parameter v roku 2001 mal okres Topoľčany (194) 
a Nitra (191), najnižší Šaľa (149). V roku 2011 sledujeme pozitívny posun z posledného na 
prvé miesto v obslužnom parametri práve v okrese Topoľčany, ktoré už v roku 2008 dosiahli 
najnižší obslužný parameter v rámci NSK, a to 88 obyv. /1 predajňu a v roku 2011 dokonca 
83 obyv. /1 predajňu, čo je o polovicu menej ako má okres Nitra (178 obyv. /1 predajňu), 
ktorý je najvyšší a teda z pohľadu spotrebiteľa najhorší v NSK. Pod celokrajským priemerom 
obslužného parametra v tomto roku sa vyskytli malé okresy, konkrétne Zlaté Moravce (112 
obyv. /1 predajňu), Šaľa (132 obyv. /1 predajňu). Je to výsledok nových marketingových 
stratégií zahraničných reťazcov na Slovensku ako napr. Tesco, Billa, Lidl, ktoré po krízovom 
roku 2008 začali presúvať výstavbu veľkoplošných predajní stavaných na zelenej lúke práve 
do malých okresných miest, čo spôsobilo nárast nielen počtu predajní, ale aj predajnej plochy 
(tab. 69). Výsledok ovplyvnilo znižovanie počtu obyvateľov v týchto okresoch hlavne kôli 
nízkym pracovným podmienkam (napr. okres Zlaté Moravce). Špecifický bol vývoj okresu 
Topoľčany. Aj tu podobne ako pri spomínaných malých okresných mestách začali výstavbu 
zahraničné reťazce, a ubudlo aj trvalo bývajúce obyvateľstvo, ale prostredie najmä okresného 
mesta Topoľčany ovplyvnil drevársky priemysel s dlhou tradíciou v okrese 
a novovybudované nábytkárske predajne, napr. Decodom, Sofa a pod.  

Podľa zamerania mali vo všetkých okresoch prevahu predajne nepotravinového tovaru. 
Najväčší rozdiel bol evidovaný v okrese Nové Zámky, kde nepotravinárske predajne 
presiahli potravinárske takmer trojnásobne (graf 60). V ostatných okresoch NSK 
dvojnásobne. 

V mape 63 sú vyjadrené absolútne počty stavu vybraných maloobchodných predajní, 
ktoré podnikajú v kooperovaných reťazcoch za rok 2013, pričom v potravinách ide najmä 
o reťazce so zahraničným kapitálom. Spomedzi sledovaných značiek najrozšírenejším 
reťazcom s najvyšším počtom predajných miest je domáci reťazec COOP Jednota. Zo 
zahraničných vedie nemecký Lidl nasledovaný Billou.  
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Mapa 63. Maloobchodná sieť v okresoch NSK v roku 2011. Zdroj: ŚÚ SR, Nitra, 2013  
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Tab. 69. Počet predajní vybraných maloobchodných reťazcov podľa okresov NSK v roku 2013. Zdroj: 
ŚÚ SR, Nitra, 2013 
 
 Komárno Levice Nitra Nové Zámky Šaľa Topoľčany Zlaté Moravce 
Billa 2 3 2 3 1 2 1
Lidl 2 3 4 6 1 1 1
Kaufland 1 1 1 1 1 1 -
Tesco 1 1 3 3 1 1 1
COOP Jednota 26 54 62 45 15 35 28
Nay Elektrodom 1 - 1 1 - 1 -
OKAY 1 - 2 1 - 1 -
Planeo Elektro - 1 1 1 - - -
Decodom 2 2 2 1 1 1 1
Predajne  
s pohonnými 
látkami 

22 22 21 21 10 12 6

Predajne 
motorových 
vozidiel 

14 12 15 28 5 16 6

 
 
Graf 50. Porovnanie počtu predajní potravín a nepotravín v okresoch NSK v roku 2011. Zdroj: ŚÚ SR, 
Nitra, 2013 
 

 
 

 
Pri potravinárskych predajniach pozorujeme prírastok okrem okresu Šaľa, kde bol zistený 

za celé sledované obdobie úbytok predajní potravín zo 122 v roku 2001 na 108 v roku 2011. 
Ostatné okresy zaznamenali prírastok predajní potravín, pričom kulminoval v roku 2008 
a odvtedy došlo k opätovnému poklesu. Najväčší absolútny prírastok bol zaznamenaný 
v okrese Topoľčany, kde sa počet potravín zvýšil o 128 predajní, čo je 85 % nárast, oproti 
roku 2001 (graf 51). Výrazný rast bol aj v okrese Zlaté Moravce (o 52 predajní, čo je dokonca 
až 90 % nárast). K najmenším zmenám došlo v okrese Komárno, kde stav z roku 2011 (268 
predajní potravín) takmer kopíruje stav z roku 2001 (263 potravín).  
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Graf 51. Porovnanie podielu predajní potravinového tovaru, zmiešaného tovaru a supermarketov NSK 
v rokoch 2001, 2008 a 2011 v %. Zdroj: ŚÚ SR, Nitra, 2013 
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5.10 ZARIADENIA SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI 
 
Zmeny životného štýlu obyvateľov, zvyšovanie stresových javov v živote dnešnej 

populácie, ako i predlžovanie veku dožitia u oboch pohlaví sú faktory, ktoré ovplyvňujú 
zvyšovanie záujmu a potrieb obyvateľov o služby zariadení sociálnej starostlivosti. V našej 
spoločnosti je sociálna starostlivosť poskytovaná verejnou alebo neverejnou sférou. 

V NSK sa podľa poskytovateľov sociálne služby rozdeľujú na verejné poskytované VÚC, 
neverejné a verejné poskytované mestami /resp. obcami (graf 52).  
 
Graf 52. Poskytovatelia sociálnych služieb v NSK v roku 2010. Zdroj: ÚNSK Nitra, 2010, odbor 
sociálnych vecí a zdravotníctva 
 

 
 

V roku 2010 prevládali verejní poskytovatelia (VÚC a obce), ktorí spolu v roku 2010 riadili 
134 zariadení. Ich počet sa do roku 2011 zvýšil na 135 zariadení a ústavov sociálnej 
starostlivosti. Podľa kategórií prevažuje vo verejne poskytovaných službách ústavná 
starostlivosť, kde bolo v prevádzke 50 domovov sociálnych služieb pre dospelých, 7 
domovov sociálnych služieb pre deti a 10 detských domovo (graf 53).  

 
Graf 53. Zariadenia a ústavy verejnej sociálnej starostlivosti v NSK v roku 2011. Zdroj: ŠÚ SR, Nitra, 
2013 
 

 
 
V kategórii zariadení bolo 31 ostatných zariadení, 24 zariadení pre seniorov a 13 domov 

osobitného určenia. Na úrovni okresov vo väčšej miere absentujú ústavy sociálnej 
starostlivosti. Najmenej verejných poskytovateľov sociálnej starostlivosti je v okrese Zlaté 
Moravce (4), kde chýbajú verejní poskytovatelia sociálnych služieb v kategórii zariadení pre 
seniorov a ústavov sociálnych služieb pre deti. V okrese Levice absentuje detský domov, 
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v okresoch Komárno a Šaľa nie sú verejné domovy sociálnych služieb pre deti. Najvyšší 
počet verejných poskytovateľov sociálnych služieb má okres Nitra, kde je lokalizovaných 31 
verejných zariadení a ústavov sociálnej starostlivosti vo všetkých typoch (mapa 64).  

Neverejní poskytovatelia sa v roku 2010 sústredili na okres Nitra, kde riadili 14 zariadení, 
v Leviciach 12 a v Komárne 11. Najmenej neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 
bolo v okrese Šaľa (1 neverejný poskytovateľ). Verejní poskytovatelia v roku 2011 až 55% 
sociálnych zariadení a ústavov NSK určili pre seniorov, 13% pre deti a 32% pre dospelých. 
Vyšší počet zariadení a ústavov pre seniorov súvisí so starnutím obyvateľstva, čomu sa 
prispôsobuje zvýšená pozornosť v našej spoločnosti. 

 
Mapa 64. Zariadenia a ústavy sociálnej starostlivosti v okresoch NSK v roku 2011. Zdroj: ŠÚ SR, 2013 
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Populačné starnutie je nastupujúcim fenoménom aj v populácii Slovenskej republiky. 
NSK mal k 31.12.2012 - 99 158 obyvateľov 65 a viac ročných, priemerný vek 40,78, index 
starnutia 106,93. Spomedzi všetkých krajov SR, má NSK najvyšší počet seniorov, čo 
predstavuje 14,4% z celkového počtu seniorov Slovenska (710 222, čo je 13,14%). NSK má 
najnižší počet služieb pre seniorov na tisíc 65 a viac ročných obyvateľov na Slovensku s 
hodnotou 2,04‰ (2,61‰ priemeru SR). Ako píše Káčerová a Ondačková (2012), v priebehu 
20. storočia sa počet obyvateľov 65 a viac ročných zvýšil 4,2 násobne (zatiaľ čo celkový počet 
obyvateľov vzrástol iba 1,8 násobne) a jeho podiel vzrástol z 5,3% na 12,3%. Z hľadiska 
populačného starnutia pre NSK je charakteristické signifikantne vyššie zastúpenie 
obyvateľstva s maďarskou národnosťou, ktoré má reprodukčné správanie bližšie k populácii 
Maďarska. Jeho dlhodobo nízka pôrodnosť viedla v okrese Levice už v roku 1986 k 
prirodzenému úbytku (Mládek, Bleha, 2001). V rokoch 1991 a 1992 tento trend nasledovali aj 
okresy Nové Zámky a Komárno. V dôsledku týchto demografických špecifík patrí NSK 
(spolu s Trenčianskym a Bratislavským) k intenzívnejšie starnúcim regiónom Slovenskej 
republiky 

Podľa Káčerovej a Ondačkovej (2012) bolo v NSK k 31.12.2012 195 poskytovateľov služieb 
pre seniorov. Bol to 3. najnižší počet spomedzi všetkých krajov. Na obecnej úrovni (mapa 65) 
autorky pozorovali, že všetky mestá NSK poskytujú nejakú formu sociálnej služby pre 
seniorov. Zastúpenie obcí so službou pre seniorov v jednotlivých okresoch variuje od 16,13% 
v Nitre a 18,18% v Zlatých Moravciach po 36,59% v Komárne a 53,85% v Šali. Podobne ako 
v celorepublikovom priemere aj v NSK je až 71% poskytovateľov verejných služieb 
(Káčerová, Ondačková, 2012). 
 
Mapa 65. Početnosť poskytovateľov sociálnych služieb pre seniorov. Autorky: Káčerová, M., 
Ondačková, J. 2012. Zdroj: MPSVR 2011, ŠÚ SR 2011 
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5.11 KULTÚRNE ZARIADENIA  
 
Kultúrny život obyvateľov NSK v roku 2011 zabezpečovalo spolu 783 zariadení, 

konkrétne 6 divadiel, 16 múzeí (vrátane pobočiek), 3 galérie (v rátane pobočiek), 13 kín, 42 
prírodných amfiteátrov (letné kiná), 25 zariadení na voľný čas a záujmovú činnosť, 302 
knižníc a 376 kultúrno-osvetových zariadení (tab. 70). Sieť divadiel a galérií je sústredená do 
okresných miest Nitra, Komárno a Nové Zámky. Múzeá sú prevažne doménou okresných 
miest (s výnimkou Šale a Zlatý Moraviec) a lokalizované sú v Hurbanove, Komárne, 
Leviciach, Šahách, Nitre, Nových Zámkoch, Štúrove, Šuranoch, a Topoľčanoch. Nízku 
vybavenosť kraja sledujeme aj v ďalšej kategórií – kiná, ktoré sú lokalizované v každom 
okresnom meste, a v mestách Hurbanovo, Vráble a Štúrovo, z vidieckych sídiel v obci 
Demandice, Podhájska, Močenok a Ludanice.V tomto kultúrnom segmente bol zvýšenou 
konkurenciou televízie zaznamenaný úbytok oproti predchádzajúcim rokom, napr. 
v obciach Bánov, Topoľčianky a pod. Prírodné amfiteátre a letné kiná súvisia s letnou 
turistickou sezónou, preto ich lokalizácia je viazaná napr. na letné kúpaliská a priehrady, ale 
aj folklórny život obyvateľov v regiónoch kraja. Najviac fungujúcich amfiteátrov je v okrese 
Levice (Ipeľský Sokolec, Jur nad Hronom, Levice, Nový Tekov, Plášťovce, Pukanec, Starý 
Tekov, Šahy, Tlmače a Zalaba). Vybudované sú aj v okrese Nové Zámky (Gbelce, Nová 
Vieska, Nové Zámky, Podhájska, Salka, Šarkan, Šurany a Tvrdošovce). Vysoký počet 
amfiteátrov disponuje aj okres Zlaté Moravce (Hostie, Kostoľany pod Tribečom, Neverice, 
Obyce, Zlaté Moravce, Mankovce). V ostatných okresoch sú vybavené po štyri zariadenia 
letných kín, v okrese Komárno v obciach Dulovce, Komárno, Patince a zemianska Olča, 
v okrese Nitra - v Kolíňanoch, Lúčnici nad Žitavou, v Nitre a Pohraniciach, v okrese Šaľa - 
Diakovciach, Šali, Vlčanoch a Žihárci, a v okrese Topoľčany - v obciach Čeľadince, Čermany, 
Prašice, Duchonka a Solčany. Najvyšší počet medzi kultúrnymi zariadeniami majú kultúrno-
osvetové centrá, ktoré fungujú na obecných úradoch a zväčša spravujú aj obecné knižnice. 
Tieto zariadenia považujeme za kontaktné miesta, ktoré zastávajú riadiacu kultúrnu funkciu 
na lokálnej úrovni a v NSK chýbajú v obciach Bajč, Búč, Dulovce, Chotín, Mudroňovo, Virt, 
Vrbová nad Váhom, Jesenské, Lula, Nýrovce, Pastovce,  Santovka, Tekovský Hrádok, 
Uhliská, Veľký Ďur, Čeľadice, Lúčnica nad Žitavou, Malý Lapáš, Melek, Nové Sady, 
Šurianky, Veľký Lapáš, Branovo, Podhájska, Sikenička, Belince, Hrušovany, Radošina, 
Hostie, Malé Vozokany, Jacovce, a najprekvapivejšie v Pukanci. Predpokladáme, že funkciu 
osvetových stredísk prebrali obecné úrady resp. komunity žijúce v týchto obciach.  
 
Tab. 70. Kultúrne zariadenia v okresoch NSK v roku 2011. Zdroj: ŠÚ SR, Nitra, 2013 
 
 A B C D E F G H okres sedadlá Počet sedadiel 

na 1000 obyv. 
Komárno 2 2 - 1 4 4 31 46 91 2633 25,3
Levice - 5 - 2 12 3 73 88 183 7342 63,8
Nitra 4 3 1 2 4 5 50 68 137 4698 29,5
Nové Zámky - 5 2 3 8 3 57 68 146 5029 34,9
Šaľa - - - 2 4 2 13 16 37 2578 48,5
Topoľčany - 1 - 2 4 7 47 53 114 1076 14,9
Zlaté Moravce - - - 1 6 1 31 37 76 3881 93,8
NSK 6 16 3 13 42 25 302 376 783 27 237 39,5

A-Divadlo, B-múzeum, C-galéria, D-kino, E-amfiteáter (letné kino), F-CVČ, G-knižnica, H-kultúrne 
osvetové centrum 
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Mapa 66. Kultúrne zariadenia v okresoch NSK v roku 2011. Zdroj: ŠÚ SR Nitra, 2013 
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Vybavenosť kultúrnymi zariadeniami sa vjadruje cez ukazovateľ počtu sedadiel na 1000 

obyvateľov (mapa 66). Počet sedadiel sme na základe dát získaných zo ŠÚ SR v Nitre 
stanovili súčtom počtu sedadiel pre zariadenie typu divadlo, kino a prírodný amfiteáter. 
V NSK je dispozícií spolu 27 237 sedadiel, z toho najväčší počet sú v kategórii prírodný 
amfiteáter, teda 21 490, čo je 79 % zo všetkých sedadiel v kultúrnych zariadeniach. V kinách 
je 4 171 sedadiel (15 %) a v divadlách zostávajúcich 1576 sedadiel (6%), ktoré sa vyznačujú 
vyšším komfortom ako prírodné amfiteátre. Najvyšší počet sedadiel v kategórií divadlo je 
v okrese Nitra, je z celkového počtu 1576 divadelných sedadiel je 1157, čo je 74 %. Nitriansky 
okres má prvenstvo aj vo vybavenosti kinových sedadiel, kde je 21% podiel krajských 
sedadiel. Výsledný index – počet sedadiel na 1000 obyvateľov však ovplyvnili práve počty 
sedadiel v amfiteátroch, ktorými sú naopak silne vybavené periférne okresy, Zlaté Moravce, 
Levice, Šaľa.  
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6 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE   
 
Územie NSK je ľudskou činnosťou ovplyvnené veľmi výrazne. Dlhodobé a intenzívne 

poľnohospodárstvo, priemysel z čias socialistickej industrializácie, vysoká hustota dopravnej 
siete a vysoká koncentrácia obyvateľstva spôsobili, že na rozsiahlych územiach kraja je 
v súčasnosti životné prostredie silno narušené. V zmysle environmentálnej regionalizácie 
(Bohuš, Klinda, 2010) na územie NSK zasahuje časť Hornonitrianskej (323,2 km2 z 547,9 km2) 
a Galantskej zaťaženej oblasti (241,9 km2 z 806,5 km2) a celým svojím rozsahom sem patrí 
Novozámocká zaťažená oblasť s rozlohou 585,5 km2 (mapa 67). Zaťažené oblasti na území 
kraja celkovo zaberajú 1 150,6 km2, čo predstavuje 18,1 % jeho rozlohy. Mimo zaťažených 
oblastí leží 5 192,4 km2 (81,9% rozlohy kraja). V zaťažených oblastiach čiastočne alebo celým 
rozsahom leží 90 obcí NSK (t.j. približne 25 % obcí NSK), 264 obcí leží mimo zaťažených 
oblastí (ZO). Vo východnej časti kraja sa nachádza Dolnopohronský okrsok so značne 
narušeným životným prostredím.  

V Hornonitrianskej ZO sú hlavnými zdrojmi znečistenia prostredia zdroje mimo územia 
NSK. Sú nimi tepelná elektráreň ENO Zemianske Kostoľany, Fortischem (predtým Novácke 
chemické závody), ale aj environmentálne záťaže ako následky banskej činnosti 
a kožiarskeho priemyslu. Osou ZO na území NSK je rieka Nitra, pozdĺž ktorej sa aj naďalej 
kumulujú hospodárske aktivity, doprava i osídlenie. Na území okresu Nitra oblasť zaberá 
175,3 km2, v okrese Topoľčany je to 147,9 km2  Do tejto oblasti čiastočne alebo úplne patrí 49 
obcí v okresoch Nitra (25 obcí) a Topoľčany (24 obcí). Jadro Galantskej ZO sa nachádza 
v Trnavskom kraji. Do NSK najväčšmi zasahuje v okrese Šaľa (241,9 km2), v ktorom zaberá 
podstatnú časť jeho rozlohy (zasahuje do 11 z 13 obcí okresu). Súčasne sa tu nachádza aj 
najvýznamnejší zdroj znečistenia v oblasti – Duslo Šaľa. V minulosti mala vysoko negatívny 
vplyv na prostredie aj prevádzka niklovej huty v Seredi. Aj po ukončení jej činnosti je však 
zaznamenávaná zvýšená kontaminácia vody, pôdy a čiastočne aj ovzdušia, ktorá sa šíri 
z rozsiahlej haldy lúženca. Na území tejto ZO je tiež vysoká intenzita dopravy a len 
minimum stabilizujúcich prvkov krajiny. Zaťažená oblasť zasahuje na území NSK spolu do 
14 obcí v okresoch Šaľa, Komárno a Nové Zámky. Novozámocká ZO je charakteristická 
najmä intenzívnym poľnohospodárstvom a hustou dopravou. Rovinatá a takmer úplné 
odlesnená poľnohospodárska krajina je vysoko náchylná na veternú eróziu pôdy. 
Novozámocká ZO je pomerne rovnomerne rozdelená medzi okresmi Nové Zámky – 298,6 
km2 (51 %) a Komárno – 286,9 km2 (49 %). Patrí do nej 27 obcí – 18 v okrese Nové Zámky a 9 
v okrese Komárno.     
 
6.1.ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 

6.1.1 Ovzdušie 
 

Ovzdušie je všeobecne vnímané ako najviac ohrozená zložka životného prostredia, ktorej 
kvalita má vplyv na ostatné zložky prostredia, ale aj na zdravie obyvateľov. Medzi veľkých 
znečisťovateľov ovzdušia patria viaceré priemyselné odvetvia, ktoré sú, resp. v nedávnej 
minulosti boli lokalizované aj na území NSK. K odvetviam, ktoré aj v súčasnosti značne 
zaťažujú ovzdušie možno zaradiť najmä chemický priemysel a výrobu nekovových 
minerálnych výrobkov. V začiatkoch transformačného obdobia produkoval vysoké emisie 
najmä celulózo-papierenský priemysel i veľké potravinárske a elektrotechnické podniky. 
Zdroje zo systémovej, priemyselnej i komunálnej energetiky prešli modernizáciou a ich 
emisie výrazne klesli. 



Boltižiar, M., Dubcová, A. a kolektív 
 

 

 224  

Mapa 67. Hlavné zdroje znečistenia a zaťažené oblasti NSK. Zdroj: Environmentálna regionalizácia 
SR (Bohuš, Klinda, 2010), SHMÚ (databáza REZZO, NEIS), 2013  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroje emisií:  Zdroje odpadových vôd:  

1 Smurfit Kappa Štúrovo 6 KS‐04 Ivanka pri Nitre A Elektrokarbon Topoľčany H Duslo Šaľa 
2 Duslo Šaľa 7 Cukrovar Šurany B ČOV Topoľčany I  ČOV Kolárovo  
3 Elektrosvit Nové Zámky 8 Calex Zlaté Moravce C ČOV Nitra J ČOV Komárno  
4 Cukrovar Nitra 9 Milex Nitra D ČOV Šurany K AE Mochovce 
5 Calmit Žirany 10 Mier Topoľčany E ČOV Nové Zámky L ČOV Levice 
  F Danfoss Zlaté Moravce M ČOV Šahy 
  G Tesgal Vráble N ČOV Štúrovo 
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Vývoj emisií základných znečisťujúcich látok a najvýznamnejší znečisťovatelia ovzdušia 
Transformačné zmeny zásadne ovplyvnili priemyselnú výrobu v regióne NSK, čo sa 

nevyhnutne premietlo i do jej environmentálnych vplyvov. Z hľadiska emisií základných 
znečisťujúcich látok, ktorými sú tuhé znečisťujúce látky (TZL), oxid siričitý (SO2), oxidy 
dusíka (NOX) a oxid uhoľnatý (CO), možno konštatovať výrazné zlepšenie situácie. 
Najprudší pokles emisií základných znečisťujúcich látok (ZZL) nastal v 90. rokoch.  Bol 
spôsobený na jednej strane rušením veľkých podnikov lokalizovaných počas socialistickej 
industrializácie, a na druhej strane zavádzaním modernejších výrobných technológií 
a filtračných zariadení. Celoplošná plynofikácia priemyselnej i komunálnej energetiky 
v polovici 90. rokov prakticky vylúčila z palivovo-energetickej základne priemyslu 
hornonitrianske uhlie a výrazne tak napomohla najmä k redukovaniu emisií SO2 a TZL.  
Zlepšenie kvality ovzdušia sa následne premietlo aj do zlepšenia stavu biotických zložiek 
prostredia.  

Z odvetví spracovateľského priemyslu vykazujú najvyššie hodnoty emisií odvetvia 
charakteristické vysokou koncentráciou. Takýmto odvetvím bola aj celulózo-papierenská 
výroba lokalizovaná v Štúrove. V prvotnom období transformácie produkovali 
Juhoslovenské celulózky a papierne (JCP) v Štúrove vyše 10 000 t ZZL ročne, avšak ich 
objem v dôsledku zavádzania rôznych environmentálnych opatrení postupne klesal. 
Následkom zastavenia výroby v r. 2011 klesli emisie papierne (pretransformovanej na 
Smurfit Kappa Štúrovo) prakticky na nulovú hodnotu.  

Vyše 8 800 t ZZL ročne emitoval začiatkom 90. rokov aj podnik Duslo Šaľa produkujúci 
umelé hnojivá, gumárenské chemikálie a špeciálne výrobky organickej i anorganickej 
chémie. Podobne ako u väčšiny veľkých znečisťovateľov, dominantnú zložku emisií tvoril 
SO2, ktorého emisie sa od roku 2007 zásluhou technologických opatrení výrazne znížili. 
Charakter výroby však naďalej spôsobuje vysoké hodnoty emisií NOX a TZL. V menšom 
rozsahu je emitovaný aj benzén, amoniak a anorganické zlúčeniny chlóru a fluóru. Duslo 
Šaľa je v súčasnosti najvýznamnejším priemyselným znečisťovateľom ovzdušia na území 
NSK.       

Pomerne vysoké hodnoty emisií (v niektorých obdobiach dokonca s rastúcim trendom) si 
zachováva výroba nekovových minerálnych výrobkov, najmä podnik Calmit v Žiranoch 
(okres Nitra) produkujúci výrobky na báze mletého vápenca. Podnik síce v ostatných 
desiatich rokoch prijal viaceré environmentálne opatrenia, ale začiatok používania koksu 
(namiesto zemného plynu) ako primárneho paliva v r. 2008 spôsobil výrazný nárast emisií, 
ktorých ročné objemy presahovali aj 2 000 t. Prevažujúcou znečisťujúcou látkou je oxid 
uhoľnatý. V roku 2012 celkové emisie podniku činili cca 711 t. Tehelni Wienerberger 
Slovensko v Zlatých Moravciach sa emisie v posledných rokoch darí udržiavať pod 
hodnotou 100 t ročne.  

Potravinársky priemysel nadväzujúci na poľnohospodársku základňu dlhodobo patril 
k ťažiskovým odvetviam územia NSK. Transformácia však spôsobila takmer úplný rozklad 
jeho niekdajšej štruktúry. S rušením veľkých potravinárskych podnikov a následným 
rozptylom výrobných aktivít do menších, rovnomernejšie rozmiestnených prevádzok došlo 
aj k výraznej redukcii emisií tohto odvetvia. Na začiatku 90. rokov produkovali veľké 
potravinárske podniky súhrnne približne 2 000 t ZZL ročne, pričom v štruktúre emisií 
prevládal kvôli uhoľnému tepelnému hospodárstvu SO2. Najvýznamnejšími producentmi 
emisií z potravinárskeho odvetvia boli cukrovar v Šuranoch (776 t ZZL v r. 1990) a cukrovar 
v Nitre (719 t ZZL v r. 1990). Oba cukrovary už svoju prevádzku ukončili. Centralizáciou 
výroby piva do Hurbanova sa eliminovali aj emisie pivovarov v Nitre a Topoľčanoch.        
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Elektrotechnická výroba NSK sa tiež od základov pretransformovala. V začiatkoch 
transformačného obdobia zdroje z tohto odvetvia (Tesla Vráble, Elektrokarbon Topoľčany, 
Elektrosvit Nové Zámky) emitovali vyše 2 000 t ZZL (r. 1991). Emisie novo lokalizovaných 
elektrotechnických podnikov sú prakticky zanedbateľné. Podobný vývoj zaznamenávame aj 
pri strojárskom priemysle, resp. pri výrobe výrobkov z gumy a plastov. Tieto odvetvia 
lokalizované takmer spravidla s podporou zahraničného kapitálu sú charakteristické čistou 
výrobou a prísnym dodržiavaním environmentálnych noriem.      

Na území NSK sa v súčasnosti už nenachádzajú ani významnejšie zdroje emisií 
z komunálnej a systémovej energetiky, ktoré ešte do polovice 90. rokov produkovali 
objemy emisií porovnateľné s veľkými priemyselnými podnikmi. Výnimku tvoria teplárne 
v Nových Zámkoch (Bytkomfort) a v Leviciach (Slovintegra), ktorých emisie sa však tiež 
postupne znižujú a z ich štruktúry sa vylučujú SO2 a TZL.  

Nadregionálne dôležitou prevádzkou plynárenského priemyslu je kompresorová stanica 
KS-04 tranzitného plynovodu v Ivanke pri Nitre. Kompresorová stanica patrí k popredným 
producentom NOX v rámci NSK. V pomerne veľkom množstve je emitovaný aj CO, ale 
emisie TZL a SO2 z tohto zdroja sú minimálne. Najvýznamnejšie priemyselné zdroje 
znečistenia ovzdušia NSK sú uvedené v tab. 71 a v mape 64. 

 

Tab. 71 Prehľad 10 najvýznamnejších priemyselných zdrojov znečistenia ovzdušia v NSK v t/rok. 
(zdroje sú radené podľa emisií ZZL za rok 1992) Zdroj: SHMÚ, 2013 (Databázy REZZO, NEIS), 
Upravené: Valach, 2013 

   
rok 1992 rok 2000 rok 2012 

zdroj 
TZL SO2 NOX CO ZZL TZL SO2 NOX CO ZZL TZL SO2 NOX CO ZZL 

1  JCP  Štúrovo 969 8615 2223 263 12070 98 974 485 125 1682 0 0 2 1 3 

2  Duslo Šaľa  1041 4696 2932 151 8821 429 1503 861 33 2827 146 2 648 100 896 

3  Elektrosvit 252 544 119 96 1011 1 0 2 7 10 x x x x x 

4  Cukrovar Nitra 400 253 39 13 705 x x x x x x x x x x 

5  Calmit Žirany 135 0 23 480 638 44 1 10 791 849 3 23 6 679 711 

6  KS Ivanka pri NR 14 1 548 10 604 0 0 873 141 1014 0 0 20 2 22 

7  Cukrovar Šurany 25 468 87 5 584 2 23 5 0 30 x x x x x 

8  Calex Z. Moravce 199 295 57 19 569 0 0 0 0 0 x x x x x 

9  Milex Nitra 16 266 61 3 346 0 0 3 1 4 0 0 2 1 3 

10  Mier Topoľčany 100 132 27 8 267 15 1 13 36 65 7 0 21 6 34 

hodnoty emisií sú uvádzané v tonách za rok 
x – zrušený zdroj 
 
 
6.1.2 Voda 
 

Vodné toky, predovšetkým rieka Nitra, už v minulosti predstavovali koncentračné osi 
rozvoja priemyslu. Intenzívne znečisťovanie vodných tokov pred transformačným obdobím 
bolo výsledkom priamych a nepriamych príčin. Medzi priame príčiny patrili neefektívne 
technológie, priame (a často nárazové) vypúšťanie odpadových vôd bez ich čistenia, občasné 
havárie spravidla spojené s uvoľnením veľkého množstva škodlivých látok a pod. Nepriamo 
k znečisteniu vôd prispievalo aj nedostatočné legislatívne zabezpečenie a celkový 
spoločenský prístup k využívaniu prírodných zdrojov. Kvalita vody pritom dlhodobo 
predstavuje jeden z najkomplexnejších indikátorov stavu životného prostredia aj na území 
NSK (Nemčíková, Oremusová, 2009). 
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Na kvalitu vody v rieke Nitra majú zásadný vplyv priemyselné aktivity v severnej časti jej 
povodia, teda mimo územia NSK. Dlhodobo najväčším znečisťovateľom rieky, ako 
z hľadiska objemu, tak aj z hľadiska štruktúry odpadových vôd, sú závody Fortischem 
Nováky. Chladiacu vodu vypúšťa do rieky Nitry ENO Zemianske Kostoľany. Veľké objemy 
odpadových vôd vznikajú aj pri spracovaní uhlia. Veľkými zdrojmi znečistenia na hornom 
toku sú tiež komunálne odpadové vody. Potenciálnu hrozbu predstavujú odkaliská 
elektrárenských popolčekov a viaceré environmentálne záťaže situované v bezprostrednej 
blízkosti rieky (napr. areál bývalých Závodov 29. augusta v Partizánskom, skládka 
Koželužní v Bošanoch a i.). Havária odkaliska v Zemianskych Kostoľanoch v r. 1965 
spôsobila rozsiahlu kontamináciu arzénom, ktorého nadlimitné hodnoty boli zaznamenané 
až v oblasti Nových Zámkov. 

V strednej časti Ponitria bola kvalita vody rieky Nitry stále ovplyvňovaná znečistením na 
hornom toku. Okrem znečistenia pochádzajúceho z horného toku sa na znečistení rieky 
podieľali aj priemyselné závody v meste Nitra. Gajdoš a i. (1990) medzi závažných 
znečisťovateľov tohto obdobia uvádzajú Azbestocementové závody, Cukrovary 
a konzervárne a závod Bioveta. Za nezanedbateľné považovali i časté „malé“ havárie 
podnikov (v r. 1985 a 1988 únik ropných látok z Plastiky Nitra a v r. 1989 haváriu 
v Cukrovaroch a konzervárňach). 

Výrazné zlepšenie situácie na vodných tokoch nastalo po roku 1989. Predovšetkým sa 
začali zavádzať prísnejšie legislatívne normy v oblasti nakladania s odpadovými vodami a 
zaviedli sa efektívnejšie spôsoby čistenia odpadových vôd na strane najväčších 
znečisťovateľov. Klesli aj objemy priemyselných odpadových vôd, najmä Fortischemu (z 
vyše 11 mil. m3 za rok v začiatkoch transformačného obdobia na približne 4, 4 mil. m3 v roku 
2010), zredukovala a následne sa zastavila aj produkcia odpadových vôd z Koželužní 
Bošany. 

Postupne sa zlepšila aj situácia na strednom a dolnom toku Nitry. V Topoľčanoch sa 
výrazne obmedzili odpadové vody z Elektrokarbonu a bývalého pivovaru Topvar. V meste 
Nitra zaniklo viacero podnikov s negatívnym vplyvom na vodné toky, napr. Cukrovary 
a konzervárne a Azbestocementové závody (Ferrenit). V Plastike Nitra sa pristúpilo 
k viacerým environmentálnym opatreniam, ktoré viedli k znižovaniu produkcie odpadových 
vôd, ako aj k sanácii lokálneho znečistenia areálu, ktoré by mohlo ohrozovať podzemné 
vody. Šuriansky cukrovar, ktorý vypúšťal odpadové vody do dolného toku rieky Nitry, 
svoju činnosť ukončil v r. 2000. Zdrojmi znečistenia vôd rieky Nitry zostávajú komunálne 
čistiarne odpadových vôd v Topoľčanoch, Nitre, Šuranoch a Nových Zámkoch. 

Na najväčšom prítoku Nitry – Žitave, sa nachádzajú len menší producenti priemyselných 
odpadových vôd – Danfoss Zlaté Moravce a Tesgal Vráble. Čistiarne komunálnych 
odpadových vôd sa nachádzajú v Zlatých Moravciach a Vrábľoch. Dolný tok Žitavy ešte 
v začiatkoch 90. rokov znečisťovala škrobáreň v Dolnom Ohaji, ktorá však už svoju činnosť 
ukončila.  

Rieka Váh preteká na území NSK okresmi Šaľa a Komárno. Podobne ako v prípade rieky 
Nitry, aj kvalita vôd Váhu je do rozhodujúcej miery ovplyvnená hospodárskymi činnosťami 
na hornom a strednom toku. Najvýznamnejším producentom priemyselných odpadových 
vôd ústiacich do Váhu je Duslo Šaľa, ktoré ročne vypúšťa približne 8 mil. m3 odpadových 
vôd obsahujúcich najmä organický uhlík, chloridy, fluoridy, v menšom rozsahu aj 
halogénované organické zlúčeniny (AOX) a fenoly. V stopových množstvách sa do 
odpadových vôd dostávajú aj zlúčeniny ortuti, kadmia, prípadne polycyklické aromatické 
uhľovodíky (PAH). Znečisťovanie vôd sa spoločnosť snaží obmedzovať, čo jej vyplýva 
z účasti v medzinárodnom programe Responsible Care (Zodpovedné podnikanie v chémii), 
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ako aj z integrovaných povolení vydaných pre všetky prevádzky. Kladný environmentálny 
efekt so sebou prináša aj používanie BAT (Best Available Techniques) – najlepších 
dostupných technológií. Váh je tiež recipientom komunálnych odpadových vôd z čistiarní 
v Kolárove a Komárne.          

Okrem AE Mochovce sa v súčasnosti na Hrone v rámci NSK nenachádzajú významnejšie 
zdroje priemyselných odpadových vôd. Funkčná časť elektrárne (bloky 1 a 2) vypustila do 
Hrona v r. 2012 približne 5, 6 mil. m3, pričom objem vypúšťaných odpadových vôd (najmä 
ako chladiaceho média) je od začiatku prevádzky pomerne stabilný (v r. 2000 to bolo 5, 4 mil. 
m3). Oblasť Levíc s prítomným priemyslom i službami zachytávajú prítoky Hrona 
Podlužianka, Sikenica a Perec. Podlužianka je recipientom pomerne veľkých objemov 
z levickej čistiarne komunálnych odpadových vôd. V rámci NSK kraja je na rieke Ipeľ 
situovaná len čistiareň komunálnych odpadových vôd v meste Šahy. 

Do európskeho veľtoku Dunaja ústia všetky veľké vodné toky pretekajúce NSK. Jediným 
veľkým producentom priemyselných odpadových vôd, ktorých priamym recipientom bol 
Dunaj, bola papiereň Smurfit Kappa Štúrovo (predtým JCP Štúrovo), ktorá ukončila svoju 
činnosť začiatkom roku 2011. V posledných rokoch prevádzky produkovala priemerne 10 – 
11 mil. m3 odpadových vôd ročne, v období okolo roku 2000 to bolo približne 14 mil. m3. 
Potenciálne rizikové pre vodnú zložku prostredia sú aj environmentálne záťaže, ktoré 
vznikli počas viac ako 40 ročnej prevádzky papierne. Do Dunaja vyúsťujú aj komunálne 
odpadové vody z mesta Štúrovo (mapa 64). 

 
Kvalita vodných tokov 
Od roku 2008 hodnotenie stavu povrchových vôd pozostáva z hodnotenia ekologického 

stavu (resp. potenciálu) a chemického stavu. Toto hodnotenie vyplýva z Nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č.296/2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne 
ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a 
osobitných vôd. Ekologický stav sa hodnotí primárne cez biologické prvky kvality ako sú 
fytoplanktón, fytobentos, makrofyty, bentické bezstavovce a ryby. Podpornými prvkami v 
hodnotení ekologického stavu vôd sú fyzikálno-chemické a hydromorfologické prvky 
kvality. Tento stav sa vyjadruje piatimi triedami: veľmi dobrý – 1, dobrý – 2, priemerný – 3, 
zlý – 4, veľmi zlý – 5. Pre významne zmenené vodné útvary a umelé vodné útvary sa 
stanovuje ekologický potenciál, ktorý je klasifikovaný štyrmi triedami – dobrý a vyšší, 
priemerný, zlý a veľmi zlý. Koncentrácie prioritných látok vo vode definujú chemický stav 
vôd vyjadrený iba dvomi triedami: dobrý stav (D) a nedosahujúci dobrý stav (N). Stav, ktorý 
je horší (ekologický alebo chemický), udáva výsledný stav vôd (Klinda a i., 2009 ). 

Kvalita vody väčšiny hlavných vodných tokov v NSK je z aspektu ekologického stavu 
priemerná (3). Priemerný ekologický stav má celý úsek Nitry, Váhu, Ipľa, Hrona i Dunaja. 
Zlým ekologickým stavom (4) sú charakteristické vody Malej Nitry (v celom úseku), Malého 
Dunaja (od vtoku na územie NSK po ústie do Váhu) a Žitavy. Dobrý ekologický stav (2) 
dosahuje len horný tok Žitavy severne od Zlatých Moraviec. Menšie vodné toky a potoky 
prameniace v poľnohospodársky využívaných oblastiach majú väčšinou priemerný 
ekologický stav, potoky prameniace v horskej obrube NSK dosahujú dobrý ekologický stav. 

Z hľadiska chemického stavu dosahujú dobrý stav vodné toky Žitava, Ipeľ, Dunaj 
a Hron. Dobrý chemický stav nedosahujú Nitra, Váh a Malý Dunaj.  

Kvalitou podzemných vôd je územie NSK zaraďované medzi najviac kontaminované 
oblasti v SR (Oremusová, Nemčíková, 2011). Najvyšší stupeň kontaminácie je pritom 
sledovaný v juhozápadnej časti kraja na rozsiahlom území v okolí Šale v dôsledku 
priemyselnej výroby v Duslo Šaľa a poľnohospodárskej výroby. Zistený bol nadlimitný 
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obsah Fe, NELUV (nepolárne extrahovateľné látky), dusičnanov, Mn, síranov, chloridov, 
fenolov a NH4. Zo špecifických organických látok bol identifikovaný TCE (1,1,2-trichlóretén), 
benzopyrén a z kovov Al. Najvyšší stupeň kontaminácie zaznamenávame aj v okolí Nových 
Zámkov na základe zvýšeného obsahu NELUV, CHSKMn, síranov, chloridov, amónnych iónov 
a fenolov ako následok najmä intenzívnej poľnohospodárskej činnosti. Najvyššiu triedu 
kontaminácie majú aj niektoré menšie lokality na východe kraja v náplavoch Ipľa so 
zvýšenou koncentráciou dusičnanov, síranov a ťažkých kovov (Cr, Al, Hg a Ni) a Hrona, kde 
sa vplyv antropogénneho znečistenia premieta do nadlimitných koncentrácií NELUV a v 
niektorých prípadoch anorganických foriem dusíka (Klinda, Tomčík, Lieskovská a i., 1997).  
 
 
6.1.3 Pôda 
 

Rozvoj priemyslu založený na zahraničných investíciách bol pri prechode na trhové 
hospodárstvo nevyhnutný. Priniesol však aj viaceré problémy. Pomoc štátu pre 
zahraničných investorov zahŕňala okrem ekonomických stimulov (daňové úľavy a pod.) aj 
budovanie infraštruktúry, čo vo väčšine prípadov znamenalo budovanie priemyselných 
parkov na „zelených lúkach“. Na druhej strane sa nevenovala adekvátna pozornosť 
novovzniknutému javu v podobe tzv. brownfields (hnedé polia, resp. zóny). Zaberanie pôdy 
pre účely priemyselnej výstavby preto v súčasnosti predstavuje jeden z najvýznamnejších 
environmentálnych vplyvov priemyslu. 

 
Záber pôdy pre priemyselnú výstavbu 

Na území NSK sa začala táto nová forma industrializácie vo väčších rozmeroch realizovať 
po roku 2000, avšak jej najprudšia akcelerácia prebiehala v rokoch 2005-2009. Následne bola 
zastavená vplyvom nastupujúcej globálnej ekonomickej krízy. 

S podporou Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) bolo na území 
NSK zriadených 8 priemyselných parkov (PP) typu greenfield s celkovou rozlohou 
398,2 ha. Najväčší záber poľnohospodárskej pôdy o výmere 210 ha si vyžiadala výstavba PP 
Nitra – Sever. PP Levice Géňa zaberá plochu 65 ha. K väčším novo vzniknutým 
priemyselným areálom patria aj PP Palárikovo (44 ha), PP Zlaté Moravce (24 ha), PP Vráble, 
ktorý bol jedným z prvých moderných PP na Slovensku (23 ha) a PP Čab (20 ha). Menšie 
priemyselné parky boli lokalizované v Diakovciach (7,5 ha) a Hurbanove (4,7 ha). Štruktúru 
nových priemyselných areálov dopĺňajú aj viaceré menšie, izolovane lokalizované 
prevádzky. V prípade viacerých priemyselných parkov tiež možno pozorovať synergický 
efekt, v rámci ktorého na výrobné aktivity jedného subjektu nadväzujú aktivity ďalších 
subjektov, čo vedie k ďalšiemu zaberaniu pôdy. Tieto aktivity môžu mať napr. charakter 
subdodávateľský, ale i logistický, resp. dopravno-obslužný. Spomedzi nepriemyselných 
činností takýto úbytok pôdy spôsobujú najmä aktivity suburbanizačné (Repaská, 2012), 
prípadne komerčné (Trembošová, 2012). Negatívny vplyv priemyselnej výstavby na záber 
poľnohospodárskej pôdy je možné predpokladať i naďalej, a to najmä z dôvodu 
nedostatočného využívania starších priemyselných areálov, ktoré sú potenciálnymi 
nositeľmi environmentálnych záťaží.  
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6.1.4 Horninové prostredie  
  

Najvýraznejší vplyv na horninovú zložku životného prostredia má banská činnosť. 
Územie NSK v súčasnosti nie je a ani v minulosti nebolo banskou činnosťou výrazne 
zasiahnuté. Pozostatky po ťažbe zlata a striebra z obdobia 13. až 19. storočia sa zachovali len 
na území obce Pukanec (okres Levice). Ide o niekoľko desiatok starých banských diel, 
najčastejšie štôlní a pingových javov, ktorých súčasné vplyvy na okolité prostredie sú 
prakticky zanedbateľné. Niekoľko opustených banských diel sa nachádza aj na území obce 
Obyce (okres Zlaté Moravce). Súvisia s hlbinnou ťažbou hnedého uhlia, ktorá tu 
s prestávkami prebiehala od 30. rokov 19. storočia do roku 1949.  

V priebehu 20. storočia sa dominantnou stáva ťažba stavebných surovín. V severných 
častiach kraja sa ťaží predovšetkým stavebný kameň. Ťažba je v súčasnosti rozvinutá na 
ložiskách v Horných Turovciach, Hontianskych Trsťanoch, Rybníku nad Hronom, Čiernych 
Kľačanoch, Krnči, Závade a v Pohraniciach. Štrky a piesky sa ťažia z riečnych náplavov 
v Nesvadoch, Nových Zámkoch, Salke, Želiezovciach, Nemčiňanoch, Volkovciach 
a Komjaticiach. Tehliarske hliny sa dobývajú len na dvoch ložiskách – v Zlatých Moravciach 
a Preseľanoch. Priemyselne spracovávaný vápenec sa ťaží v Žiranoch.  

Mnoho ložísk so zastavenou ťažbou je v súčasnosti opustených. Štrkoviská sa využívajú 
napr. ako rybárske revíry alebo plnia neoficiálnu rekreačnú funkciu. Viaceré staré 
kameňolomy nie sú zabezpečené a formujú sa v nich nelegálne skládky odpadu. Na lokálnej 
úrovni tiež urýchľujú eróziu a znižujú estetickú hodnotu krajiny. Nad exploatáciou 
potvrdených ložísk hnedého uhlia v oblasti Obidu a Beladíc sa v súčasnosti neuvažuje.      
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6.2 ENVIRONMENTÁLNE POMERY 
 

Environmentálne záťaže (EZ) predstavujú vysoko negatívne, bariérne, rizikové elementy, 
ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú funkčno-priestorovú štruktúru krajiny a limitujú 
regionálny rozvoj. Odhadovaný počet pravdepodobných EZ na území Slovenska je 30 000, 
z ktorých zhruba 5 % (1 500 lokalít) patrí medzi vysoko rizikové a väčšina z nich nemá 
vlastníka alebo zodpovedný subjekt, čo je súčasne ich najväčším problémom (pôvodné firmy 
prešli konkurzom alebo likvidáciou a tak došlo k zmene vlastníckych pomerov). Lokality EZ 
pochádzajú z obdobia nekoncepčnej socialistickej industrializácie Slovenska v nadväznosti 
na deľbu práce v bývalom hospodárskom zoskupení socialistických krajín v RVHP, kedy sa 
životnému prostrediu venovala malá, resp. žiadna pozornosť (Michaeli, Boltižiar, 2010). 
Jedným z výsledkov legislatívneho procesu v oblasti EZ bolo vypracovanie Registra 
environmentálnych záťaží (REZ) a následne sprevádzkovanie informačného systému (IS EZ). 
Register pozostáva z troch hlavných častí (Štátny program sanácie environmentálnych 
záťaží, 2010):  

• REZ – časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže, 
• REZ – časť B – (potvrdené) environmentálne záťaže, 
• REZ – časť C – sanované a rekultivované lokality. 

Na území NSK bolo k roku 2012 identifikovaných spolu 258 lokalít s pravdepodobnou, 
potvrdenou, resp. sanovanou environmentálnou záťažou. Do REZ A bolo zaradených 143 
lokalít, v REZ B je 37 lokalít a do REZ C patrí 78 lokalít. 

S priemyselnou výrobou v NSK súvisí 20 environmentálnych záťaží, teda menej ako 
10% z ich celkového počtu. Aj napriek pomerne nízkemu počtu ich možno považovať za 
jedny z najzávažnejších. Príčin je viacero. Prvou z nich je dlhodobá kontaminácia prostredia 
vyplývajúca z veľmi intenzívnej produkcie znečisťujúcich látok, ktorá mohla trvať desiatky 
rokov. Väčšina týchto záťaží je situovaná v bezprostrednej blízkosti vodných tokov, resp. na 
podloží, ktoré umožňuje transport kontaminantov podzemnou vodou. Zloženie 
priemyselného odpadu uloženého na skládkach je často veľmi rôznorodé, čo znemožňuje 
zameranie technického postupu sanácie na konkrétnu zložku odpadu. Problematickou je 
mnohokrát veľká rozloha lokalít, z ktorej vyplýva už nie len bodová, ale aj plošná 
kontaminácia územia. Vo viacerých prípadoch vystupuje do popredia aj absencia vlastníka, 
resp. subjektu zodpovedného za riešenie environmentálnej záťaže. 

Najvýraznejšia koncentrácia priemyselne indukovaných EZ je viazaných na Duslo Šaľa, 
a to predovšetkým z dôvodu predchádzajúcich výrobných aktivít podniku. Najstaršou z nich 
je riadená skládka tuhého odpadu (RSTO), ktorá bola aktívna v rokoch 1967 až 2009. 
Zhromažďuje vyše 1,5 mil. m3 odpadov rôzneho druhu od sadzí až po nebezpečné odpady. 
Odkalisko Amerika 1 slúžilo od roku 1978 na naplavovanie popolčekov z podnikovej 
teplárne. Kontaminované sú aj areály výrobní gumárenských chemikálií, kyseliny dusičnej 
a dusičnanu amónneho (Výpis z REZ: Trnovec nad Váhom – odkalisko Amerika I –Duslo 
Šaľa, 2013). 

Väčšina EZ spojených s činnosťou papierne Smurfit Kappa Štúrovo má tiež pôvod ešte 
v období pred rokom 1989. Potvrdenými EZ sú odkalisko a sklad asfaltov a olejov. Skládka 
priemyselného odpadu patrí medzi rekultivované záťaže. Sklady horľavín a ťažkých 
vykurovacích olejov, ako aj stáčacia stanica ropných produktov sú zaradené medzi 
pravdepodobné EZ. Všetky uvedené záťaže sú v súčasnosti pravidelne monitorované. 
Odkalisko a skládka popolčeka predstavuje nebezpečenstvo pre podzemnú vodu, ktorá sa 
ešte aj v súčasnosti kontaminuje zlúčeninami arzénu a bóru. Zo starého skladu asfaltov 
a olejov, uniká do podzemných vôd tetrachlóretén. Kontaminácia má však klesajúcu 
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tendenciu. Na skládku priemyselného odpadu sa v rokoch 1967 – 1999 ukladal popolček, 
plastické hmoty, kôra, kal zo spracovania dreva a pod. v objeme približne 1 mil. ton. Po 
rekultivácii skládky realizovanej v rokoch 2000 až 2004 sa znížilo riziko kontaminácie 
podzemných vôd bórom, olovom a molybdénom (Výpis z REZ: Štúrovo – bývalé JCP, sklad 
asfaltov a olejov s prevádzkami, 2013).      

Vplyvom výrobných činností Calexu v Zlatých Moravciach dochádzalo v jeho areáli ku 
kontaminácii podzemných vôd aromatickými uhľovodíkmi. Tieto procesy nemali len 
charakter jednorazového úniku, ale prebiehali desiatky rokov. Aj keď sa časť 
environmentálnej záťaže podarilo odstrániť, kontaminácia areálu je stále pomerne vysoká. 
(Výpis z REZ: Zlaté Moravce – Bývalý areál Calexu, 2013). 

Aj areál kompresorovej stanice KS-04 v Ivanke pri Nitre je zaradený medzi potvrdené 
EZ. Na lokalite bol zaznamenaný zvýšený obsah metánu a prchavých uhľovodíkov 
a predpokladá sa aj zvýšená koncentrácia nepolárnych extrahovateľných látok (NEL). 
Vzhľadom na súčasnú aktivitu KS a vysokú hustotu inžinierskych sietí zatiaľ nebol 
realizovaný prieskum v najrizikovejších častiach areálu (Výpis z REZ: Ivanka pri Nitre, 
Kompresorová stanica SPP, 2013). Činnosť bývalého textilného podniku Levitex v Leviciach 
spôsobila kontamináciu výrobných priestorov tenzidmi, chlórnanom sodným a hydroxidom 
sodným, ktoré sa používali pri úprave bavlnených tkanív. V areáli boli dlhodobo skladované 
aj iné látky, ako mazut, lakový benzín a iné. Na podnikovú  skládku priemyselného odpadu 
boli deponované kaly, škvara, popoly zo spaľovne, ale aj zvyšky textílií, stavebná sutina 
a ďalšie odpady (Výpis z REZ: Levice – skládka PO Levitex, 2013). Na skládku Hampoch v 
Pukanci sa vyvážali technologické kaly, ktoré vznikli pri spracovaní dreva v bývalom 
štátnom podniku UNA Pukanec. Súčasťou kalov boli chlórované uhľovodíky, ktoré sa 
používali na odmasťovanie kovových častí. Pôvodný prevádzkovateľ skládky – UNA 
Pukanec š.p. bol v roku 1993 sprivatizovaný firmou Exunaco a.s.. Po predaji spoločnosti 
Exunaco a.s. spoločnosti Hammerbacher SK, a.s., keď do zmluvy nebola zahrnutá skládka 
Hampoch, zostala skládka bez majiteľa (Výpis z REZ: Pukanec – skládka kalov Hampoch, 
2013). Pravdepodobnými nositeľmi EZ sú aj areály bývalého závodu Ferrenit (Nitra) a 
bývalého Elektrosvitu (Nové Zámky). V Šuranoch sa EZ predpokladá v priestoroch 
zaniknutého cukrovaru a v areáloch bývalého Calexu i Elitexu. Vo Vrábľoch sú 
pravdepodobne kontaminované areály bývalých štátnych podnikov PAL (v súčasnosti 
Matador Automotive) a Tesla (v súčasnosti Tesgal).     

Na 238 lokalitách má environmentálne zaťaženie inú ako priemyselnú príčinu. Najvyšší 
podiel na tomto počte majú riadené i neriadené skládky tuhého komunálneho odpadu. Zo 
všetkých lokalít EZ sú zastúpené najrovnomernejšie. Na väčšine z týchto lokalít v súčasnosti 
prebiehajú v určitom rozsahu sanačné práce, ale u viacerých sa ešte ani nezačalo 
s identifikáciou znečistenia a sú zaradené medzi pravdepodobné EZ. Pomerne rovnomerne 
rozšírené sú aj čerpacie stanice pohonných hmôt. Vo väčšine prípadov ide už o sanované 
alebo rekultivované lokality. Environmentálne zaťaženi sú charakteristické aj pre mnohé 
zariadenia železničnej infraštruktúry, najmä rušňové depá a stanice s vysokou intenzitou 
nákladnej dopravy (najmä stanice v Nových Zámkoch a Štúrove). Prevažne v južných 
častiach kraja sú nositeľmi EZ areály poľnohospodárskych družstiev. Príčin ich rizikovosti 
je viacero, najčastejšie v nich boli identifikované zanedbané sklady agrochemikálií, hnojiská 
a skládky s nespevneným podkladom, traktorové a opravárenské stanice a pod. Väčšina 
z nich je v súčasnosti radená medzi pravdepodobné EZ, potvrdených, resp. sanovaných 
lokalít je podstatne menej. Areály po sovietskej armáde v Nových Zámkoch a v Štúrove sú 
postupne rekultivované a ich stav sa zlepšuje. Pred rokom 1990 však boli výrazne 
kontaminované najmä ropnými látkami.  
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7 REGIONÁLNY ROZVOJ 
 

7.1 K ZÁKLADNÝM POJMOM REGIONÁLNEHO ROZVOJA 
 

Po roku 1989 sa aj na Slovensku takmer vo všetkých sférach ľudského záujmu začínajú 
objavovať nové témy – transformačné procesy, nezamestnanosť, marginalita, disparity, ale aj 
regionálny rozvoj, regionálna politika či integračné procesy… V tejto súvislosti však viaceré 
všeobecne známe pojmy nadobúdajú kvalitatívne zmenený obsah. Svoj odraz nadobúdajú 
najmä v spoločenských vedách – v ekonómii, sociológii, filozofii ale aj v humánnej, resp. 
regionálnej geografii.  

Regionálny rozvoj a regionálna politika patria v súčasnosti k aktuálnym témam života 
spoločnosti – živá pozornosť sa jej venuje nielen v odbornej ale aj laickej verejnosti. 
Kľúčovým pojmom tejto témy je veľmi frekventovaný pojem región – v každodennom živote 
i v odbornej literatúre. Mnoho autorov má však naň odlišný pohľad, a preto sa často používa 
v rôznom kontexte. V odbornej literatúre je všeobecná zhoda v tom, že základnou jednotkou, 
na ktorú možno členiť priestor, je práve región (Tvrdoň, Hamalová, Žárska, 1995, Maier, 
Tödtling, 1998). 

Geografické interpretácie tohoto pojmu v historickom kontexte boli publikované 
v publikácii „Úvod do regionálnej geografie“ (Bašovský, Lauko, 1990). Základ pojmu 
„región“ pochádza z latinčiny, pričom latinské „regio“ v preklade znamená kráľovstvo alebo 
vo všeobecnosti krajinu, resp. politické územie. Uvádzané sú definície Moschelesovej (1951), 
Cholleyho (1957), Anučina (1957), Whittleseyho (1957), Hartsorna (1959), Lukniša (1977), 
Mazúra, Drdoša, Urbánka, (1980) a i., z ktorých je zrejmý vývojom podmienený významový 
posun v obsahu tohto pojmu (od politicko-historickej územnej jednotky, cez posibilistické 
chápanie, individuálne chápanie, chápanie prostredníctvom priestorových dimenzií až po 
chápanie systémové). Lauko (1990, in Bašovský, Lauko, 1990) uvádza, že „…región je zložitý 
dynamický priestorový systém, ktorý vznikol na zemskom povrchu na základe interakcie 
prírodných a socioekonomických javov. Ide o otvorený systém komplexného charakteru 
s vnútornými väzbami a interakciami, z čoho vyplýva, že región má vplyv na svoje okolie, 
ktorým je zároveň sám ovplyvňovaný.“ Zároveň ho označuje za objekt regionálnej geografie.  

Z viacerých ekonomických interpretácií pojmu „región“ napr. Tvrdoň, Hamalová, 
Žárska (1995) charakterizujú región ako – „… dynamický prvok väčšieho celku (národného 
hospodárstva), ktorého skutočné rozmery nie sú navždy dané a skutočná veľkosť je daná 
intenzitou pôsobenia ekonomických síl. Región je priestorovo zviazaný systém, pričom 
systém znamená množstvo premenných, ktoré sú medzi sebou v silnejšej interdependencii 
ako iné premenné. Ako premenné vystupujú množstvá výrobkov a služieb a ich ceny a 
interdependencia znamená meniaci sa účinok premenných navzájom (množstvá na ceny, 
množstvá na iné množstvá, ceny na množstvá, ceny na iné ceny). 
Ďalšie interpretácie pojmu región sú uvedené napr. v publikáciách Rajčákovej (2005, 

2009), Wokouna a i. (2008) a pod. 
Proces vyčleňovania regiónov označujeme pojmom regionalizácia. Je to proces vydelenia 

územných jednotiek, ktoré majú určitý znak (znaky) a ich oddelenie od území, ktoré tento 
znak (znaky) nemajú (Bašovský, Lauko, 1990).  

Tvrdoň, Hamalová, Žárska (1995) uvádzajú, že kritériá pre vymedzenie regiónov sú 
v zásade účelové, resp. pri vymedzení regiónu je potrebné uplatniť interdisciplinárny 
prístup, nakoľko región možno charakterizovať ako bohato štrukturovaný celok, ktorý sa 
vyznačuje ekonomickými, geografickými, sociálnymi, kultúrnymi, historickými, 
národnostnými i ďalšími znakmi.  
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Účelovosť pri vymedzovaní regiónov zdôrazňujú i Maier s Tödtlingom (1998), podľa 
ktorých vymedzenie regiónu predstavuje variabilnú koncepciu, ktorá sa musí prispôsobiť a 
definovať v súlade s konkrétnymi požiadavkami Podľa týchto autorov možno regióny členiť 
podľa dvoch kritérií (ktoré sa však vzájomne nevylučujú, možno ich použiť aj kombinovane): 

a) kritérium homogenity – uplatnenie kritéria vedie ku vzniku homogénnych regiónov, 
ktoré sú podľa určitých indikátorov (napr. stupeň nezamestnanosti, podiel zamestnanosti 
v určitých hospodárskych sektoroch) veľmi podobné, 

b) kritérium funkčnosti – uplatnenie kritéria vedie ku vzniku funkčných regiónov, 
ktoré sú vzhľadom na určité indikátory veľmi úzko späté (napr. denná dochádzka za 
prácou vytvára „región pracovného trhu“). 
 Aj pri objasňovaní pojmu regionálny rozvoj sa stretávame zo značnou disperziou 

názorov. Vo všeobecnosti je možné pojem rozvoj charakterizovať ako proces orientovaný na 
určitý cieľ, ktorý závisí od variabilných hodnotových predstáv v čase a priestore, pričom 
tento proces podlieha ustavičným zmenám odrážajúcim sa aj v zmene významu tohto pojmu 
(Maier, Tödtling, 1998). Chápaný môže byť aj ako miera, akou spoločnosť efektívne využíva 
svoje zdroje – ľudské a prírodné (Kuby, Harner, Gober, 2002).  

Dlhý čas pojem rozvoj splýval s pojmom hospodársky rozvoj a predovšetkým s pojmom 
hospodársky rast (Tvrdoň, Hamalová, Žárska, 1995), spájal sa teda s ekonomickým rastom. 
Stále výraznejšie sa však začína presadzovať senzibilita voči geografickému faktoru, okrem 
materiálnych faktorov začína narastať čoraz viac aj úloha imateriálnych faktorov, napr. 
v podobe dlhodobej skúsenosti nahromadenej v jednotlivých regiónoch (Paulov, 1999). 

Všeobecne možno povedať, že súčasný regionálny rozvoj je súbor predovšetkým 
sociálnych a hospodárskych procesov a vzťahov prebiehajúcich v regióne. Tieto procesy a 
vzťahy ovplyvňujú všetky zložky regiónu, i keď možno nie všetky naraz, ale formou 
postupnej reťazovej reakcie. Naopak jednotlivé zložky regiónu (ako aj ich priestorová 
štruktúra) majú vplyv na priebeh regionálneho rozvoja (Rajčák, Rajčáková, 1999 in Hajasová, 
2000). Je to pojem, ktorý popisuje proces orientovaný na určitý cieľ, ktorý závisí od 
variabilných hodnotových predstáv v priestore a v čase.  

Pohľad na regionálny rozvoj sa teda postupne menil a aj sa mení. Kým v nedávnej 
minulosti sa spájal prevažne s ekonomickým rozvojom, postupne sa obohatil nielen o 
geografické a sociálne aspekty, ale v súčasnosti aj o environmentálne a politické aspekty.  

V kontexte vývoja ľudskej spoločnosti, resp. poznávania a rozvoja regiónov, sa vytvárali a 
svoju platnosť overovali aj rôzne teórie regionálneho rozvoja. Tieto teórie predstavujú viac 
či menej ucelený systém hodnotenia základných faktorov, subjektov, príčin, súvislostí a 
mechanizmov regionálneho rozvoja. Teórie regionálneho rozvoja v „modernom“ poňatí sú 
vytvárané už desiatky rokov a prešli niekoľkými vývojovými fázami (Blažek, Uhlíř, 2002). 
Práve publikácia „Teorie regionálního rozvoje (nástin, kritika, klasifikace)“ uvedených 
autorov poukazuje na rôznorodosť prístupov k tejto téme – predstavujúc hlavné smery 
v metodológii a filozofii vedy a ekonomické teórie v ich diverzifikovanej aplikácii do 
jednotlivých teórií regionálneho rozvoja prostredníctvom regionálnej politiky  

Súčasné obdobie regionálnej politiky v zmysle uvedených autorov je považované do 
značnej miery za eklektické (nesúrodé), s výraznejším zastúpením inštitucionálnych a 
neoliberálnych teórií.  

Inštitucionálne teórie sa zameriavajú najmä na spôsoby, ktorými je možné napomôcť 
vzájomnej interakcii a učeniu sa jednotlivých aktérov a ako zvýšiť ich reflexivitu. To sa môže 
dosiahnuť napr. intervenciou verejného sektoru (štátu, regiónu) alebo spoločným úsilím 
verejného a súkromného sektoru – napr. zvýšením investícií do vzdelania, podporou vzniku 
inštitúcií na podporu učenia, vedy a výskumu alebo vznikom organizácií, ktoré podporujú a 
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uľahčujú vzájomnú komunikáciu medzi podnikmi. Žiadúci je aj vznik miestnych 
podnikateľských združení a vzájomná komunikácia a spolupráca medzi jeho členmi. 
Ukazuje sa, že najúčelnejšie sú investície do ľudských zdrojov, do vzdelávania a výchovy 
kvalifikovaných ľudí.  

V neoliberálnych teóriách dominujú skôr opatrenia stimulujúce lokálnu iniciatívu, a to 
ako v prípade subjektov súkromného sektoru (deregulačné opatrenia, podpora šírenia 
inovácií a pod.) ako aj v prípade subjektov verejného sektoru (decentralizácia), príp. 
spolupráca subjektov verejného a súkromného sektoru (partnerstvá, realizácia stratégií 
regionálneho rozvoja a pod.).  

Pre súčasné obdobie je typické rozširovanie nástrojov regionálnej politiky o nové „širšie“ 
prístupy, ktoré spája spoločná snaha o riešenie príčin regionálnych problémov a nielen ich 
následkov. Tieto prístupy tak dnes zahŕňajú celú škálu aktivít – napr. podpora vznikajúcim, 
malým a stredným firmám, podporu tvorby a šírenia inovácií (vznik vedeckých parkov ako 
spoločnej iniciatívy štátnych, resp. miestnych orgánov, súkromných firiem a univerzít, resp. 
výskumných ústavov), deregulačné opatrenia (vznik podnikateľských, ekonomických a 
bezcolných zón), „lokalizácia“ regionálnej politiky s cieľom podpory lokálnych iniciatív 
(využitie endogénneho potenciálu území, networking, spracovanie stratégií 
lokálneho/regionálneho rozvoja), decentralizačné opatrenia (prenos stále väčšieho okruhu 
kompetencií aj s príslušnými finančnými prostriedkami na volené orgány na regionálnej a 
lokálnej úrovni) a programy starostlivosti o zahraničných investorov (pomoc pri rozširovaní 
existujúceho závodu vo vzťahu k domácej administratíve a legislatíve, pomoc v oblasti 
ľudských zdrojov, získavanie miestnych subdodávateľov a pod.).   

Rozvoj regiónu tak v súčasnosti závisí od: 
-vnútorných podmienok – ako sú jeho štruktúra, zdroje … a pod.  
-vonkajších podmienok – ako sú väzby na susediace regióny, vzťahy medzi regiónmi 

navzájom (input – output vzťahy), vplyv štátu v rámci regionálnej politiky a pod.  
Z ďalších publikácií, ktoré sa tejto problematike venujú,  je možné spomenúť napr. 

Regionálny rozvoj – novšie teoretické koncepcie (Buček a i., 2006), resp. Podoby 
regionálneho a miestneho rozvoja (Hudec a i., 2009). 

Šírka prístupov k stimulácii lokálneho/regionálneho rozvoja je výrazom súčasnej 
názorovej plurality, ktorej jadrom je presvedčenie o kľúčovom význame ľudskej iniciatívy a 
ľudských zdrojov pre regionálny rozvoj. Pri transformácii regionálnych štruktúr, resp. novej 
lokalizácii ekonomických subjektov, v súčasnosti potrebujeme akceptovať patričnú citlivosť 
pre lokalizačné faktory zdanlivo nemerateľné, ktorých prostredníctvom sa však prejavuje 
celková synergia regionálneho rozvoja. Sú nimi napr. subjektívne väzby človeka k určitému 
prostrediu (v synergetike známe ako genius loci, resp. regio) alebo ekologické hodnoty 
krajinnej sféry (dnes presadzované napr. krajinným plánovaním). Aj premietnutie týchto 
aspektov do priestorových teórií bolo a je dostatočne závažným problémom, ktorému je 
potrebné venovať pozornosť (Borecký, 2003). 

Znalosť súčasných teórií regionálneho rozvoja je základom pre koncipovanie vhodnej 
regionálnej politiky i prípravu lokálnych a regionálnych stratégií.  

Pojem regionálna politika možno vhodne použiť k spoločnému označeniu činností 
zahŕňajúcich prípravu, schvaľovanie a presadenie zákonného opatrenia (vládneho 
uznesenia, zákona, resp. všeobecného záväzného nariadenia alebo uznesenia zastupiteľstva 
v prípade samosprávneho kraja alebo obce) k zmierneniu alebo odstráneniu rozdielov 
v sociálno-ekonomickom rozvoji čiastkových regiónov spolu s jeho zakomponovaním do 
celkovej politiky štátu (Borecký, 2002). 

Regionálnou politikou rozumieme (v zmysle Maier, Tödtling, 1998) ovplyvňovanie 
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hospodárskych procesov v územných častiach štátu alebo väčšieho ekonomického priestoru 
prostredníctvom verejného sektora. Pritom sa má korigovať priestorová alokácia vytvorená 
trhom. Podľa tejto definície je regionálna politika identická s regionálnou hospodárskou 
politikou, takže oba pojmy sa používajú ako synonymum. Územné časti predstavujú 
najčastejšie väčšie oblasti alebo regióny, ktoré sú vymedzené buď podľa kritérií rovnorodosti 
druhu (homogénne regióny) alebo podľa funkčnej závislosti (funkčné regióny). Regionálna 
politika sa snaží väčšinou o ovplyvňovanie rozvoja veľkých oblastných hospodárskych 
celkov určitej krajiny (v našom prípade krajov), preto najdôležitejšími účastníkmi sú tradične 
národné štáty a príslušné zodpovedné ministerstvá (ministerstvo hospodárstva, úrad vlády). 
Objektom regionálnej politiky sú rôzne, diferencovane rozvinuté regióny. 

V posledných rokoch čoraz viac úloh v regionálnej politike na seba prebrala Európska 
únia (EÚ) ako nadnárodná inštitúcia. Na jednej strane utvorila vlastné ciele, programy 
a opatrenia, na druhej strane kontroluje a harmonizuje aj regionálne politiky jednotlivých 
členských štátov. Základom pre vymedzenie plánovacích regiónov je ich klasifikácia 
nazývaná ʺNomenklatúra územných štatistických jednotiek – Nomenclature des Unitées 
Territoriales Statistiquesʺ – NUTS). Je zavedená Štatistickým úradom Európskej komisie 
(Eurostat) v spolupráci s národnými inštitútmi pre štatistiku, v prípade Slovenska 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky. V SR sú určené úrovne NUTS (ako štatistické 
jednotky) na základe opatrenia Štatistického úradu SR a jeho akceptácie EUROSTAT-om 
nasledovne: NUTS l – Slovenská republika, NUTS II – 4 oblasti (Bratislavský kraj, Západné 
Slovensko – Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj, Stredné Slovensko – Žilinský a 
Banskobystrický kraj, Východné Slovensko – Prešovský a Košický kraj), NUTS III – 8 
samosprávnych krajov, NUTS IV – 79 okresov, NUTS V – 2890 obcí (z toho  so štatútom 
mesta 138). 

V súčasnosti však aj regióny a mestá vykonávajú vlastnú hospodársku politiku. Mnohé 
rozvíjajú koncepcie regionálneho a mestského marketingu, orientujú sa na potenciálnych 
externých investorov a pokúšajú sa posilniť a mobilizovať vlastný vnútorný potenciál. 
Zotiera sa aj doterajšie jasné oddelenie štátu a podnikov, do hry vstupujú pološtátni 
a súkromní aktéri (rozvojové agentúry, poradenské a technologické centrá a pod.). Toto 
množstvo účastníkov všeobecne zvýšilo na jednej strane požiadavky na koordináciu, na 
druhej strane však medzi týmito účastníkmi rastie aj konkurencia.  

Dôvody, pre ktoré je v trhových hospodárstvach potrebné a aj zmysluplné vykonávať 
regionálnu politiku, sú tri skupiny argumentov: ekonomické, sociálne a ekologické (bližšie 
Maier, Tödtling, 1998).  

K nástrojom regionálnej politiky v trhovom hospodárstve možno podľa druhu a sily 
vplyvu rozdeliť na: informačné opatrenia a poradenstvo, finančné nástroje, opatrenia 
v infraštruktúre a regulačné opatrenia. V záujme efektívnej a účinnej regionálnej politiky je 
však nevyhnutné orientovať určité nástroje na špecifické ciele a podľa možnosti 
konzistentne, teda neprotirečivo ich skĺbiť. Kombináciu nástrojov, ktoré sú zamerané na 
určité ciele, predstavujú stratégie. Podľa vyššie uvedených autorov môžeme rozlíšiť dve 
skupiny stratégií: 

a) mobilitné stratégie (opierajú sa najmä na vonkajšie rozvojové impulzy) – výrazné 
zlepšenie regionálnej podnikovej štruktúry a zmenšenie rozdielov medzi regiónmi sa 
zväčša nedosiahli, 

b)  endogénne stratégie (do popredia dávajú mobilizáciu regionálnych aktérov 
a rozvoj vnútorných faktorov, existujúce zdroje by sa mali ďalej rozvíjať a mali by sa 
zohľadňovať aj prírodné a sociálno-kultúrne faktory) – doterajšie skúsenosti ukazujú, 
že sa tu viac odkrývajú kvalitatívne aspekty regionálneho rozvoja ako pri mobilitne 
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orientovanej stratégii – avšak v problémových regiónoch zostáva kvantitatívne 
pôsobenie slabé vzhľadom na malý potenciál.  

Realizácia efektívnej regionálnej politiky nie je možná bez plánovania. Plánovanie je 
nevyhnutná súčasť ľudskej existencie. Každý plán má však svoje špecifiká a to nielen 
z pohľadu subjektu, ktorý ho tvorí a objektu, pre ktorý je tvorený, ale súčasne sa od iných 
plánov odlišuje rozsahom a časovým záberom. Plán teda predstavuje súhrn opatrení 
a ekonomických cieľov, na ktorých uskutočnenie sú v istej spojitej (koherentnej) štruktúre 
vyčlenené určité prostriedky. Plán predstavuje vopred určený smer činnosti, ktorý by mal 
akceptovať tri aspekty (Dubecová, 2000): 

a) budúcnosť (čo chceme dosiahnuť – cieľ), 
b) činnosť (ako, akou cestou chceme cieľ dosiahnuť), 
c) príčinnosť (pre akú príčinu sa snažíme daný cieľ dosiahnuť). 
Problematika plánovania je veľmi široká, v dôsledku čoho sa v teórii i v praxi stretávame 

s rôznymi druhmi plánovania (napr. územné, strategické, regionálne, priestorové a pod.). Na 
ich vzájomnú prepojenosť, črty spoločné i odlišné poukazujú viacerí autori, napr. 
Zamkovský (2004), Klamár (2007), Wokoun a i. (2008) a mnohí ďalší. Keďže plány 
vypracovávajú rôzne rezorty a inštitúcie, majú rôznu štruktúru a kvalitu.  
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7.2 ZABEZPEČENIE REGIONÁLNEHO ROZVOJA NA SLOVENSKU 
 
Regionálny rozvoj a regionálna politika sa na Slovensku formovala a realizovala v dvoch 

výrazne odlišných obdobiach. Jej vývoj je charakterizovaný najmä v publikáciách Maier, 
Tödtling (1998), Falťan, Pašiak, red. (2004), Rajčáková (2005, 2009).  

Do roku 1989 sa regionálna politika rozvíjala v prostredí centralistického oblastného 
plánovacieho ekonomického systému, s uplatňovaním administratívno-byrokratického 
prístupu. Túto etapu vystihujú Falťan, Pašiak, red. (2004) nasledovne: „V dôsledku 
centralizovaného riadenia ekonomiky nemali regióny vlastnú rozhodovaciu právomoc, preto 
zmierňovanie regionálnych diferencií bolo v rukách centrálnej vlády a regióny boli 
„prijímateľmi“ opatrení a zásahov. Do budúcnosti si potom odniesli aj akúsi „naučenú 
regionálnu bezmocnosť“.  

Podľa Maiera a Tödtlinga (1998) sa regionálna politika po roku 1989 realizovala v procese 
transformácie hospodárstva, pričom sa sústreďovala na monitorovanie vzrastajúcich 
rozdielov a vymedzenie problémových regiónov, postupnú implementáciu nástrojov 
regionálnej politiky konformných s trhovým prostredím a aktivizáciu regionálnych 
a lokálnych článkov ako aj inštitúcií verejného a zmiešaného sektora.  

Nevyhnutnou podmienkou na zabezpečenie regionálneho rozvoja bola a stále je efektívna 
regionálna politika vytvárajúca vhodné legislatívne a inštitucionálne prostredie ako aj 
podporujúca vypracovanie a uplatnenie systému programových dokumentov. 

Legislatívne zabezpečenie regionálneho rozvoja na Slovensku upravuje Zákon 
č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, s účinnosťou od 1. januára 2009. Stanovuje 
ciele a podmienky na koordináciu a realizáciu regionálneho rozvoja a pôsobnosť orgánov 
štátnej správy vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov územnej spolupráce pri 
poskytovaní pomoci a podpory Európskeho spoločenstva prostredníctvom jeho fondov.  

Tento zákon v prvej časti definuje predmet úpravy a základné pojmy – z nich uvedieme 
iba definovanie troch relevantných pojmov. Na účely tohto zákona: 

- región je územný celok vymedzený podľa klasifikácie štatistických územných 
jednotiek, 

- regionálny rozvoj je súbor sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a 
environmentálnych procesov a vzťahov, ktoré prebiehajú v regióne a ktoré prispievajú 
k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti, trvalému hospodárskemu, sociálnemu a 
územnému rozvoju a k vyrovnávaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi 
regiónmi, 

- regionálna politika je koordinovaný súbor činností a postupov príslušných orgánov a 
organizácií na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré prispievajú k 
hospodárskemu, sociálnemu a územnému rozvoju regiónov. 

V druhej časti zákon deklaruje hlavný cieľ podpory regionálneho rozvoja: 
- odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho, sociálneho 

a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov, 
- zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií 

v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja, 
- zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení 

trvalo udržateľného rozvoja. 
Ďalej špecifikuje zdroje financovania a základné dokumenty podpory regionálneho 

rozvoja (Národná stratégia regionálneho rozvoja SR, program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja vyššieho územného celku, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce).  
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Tretia časť zákona vymedzuje pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných 
celkov obcí pri podpore regionálneho rozvoja, štvrtá časť ďalšie subjekty územnej spolupráce 
(euroregión, integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr a iné právnické osoby) 
a piata časť spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.  

Legislatívne zabezpečenie regionálneho rozvoja na Slovensku však podporujú aj ďalšie 
zákony, napr.: Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu,  Zákon č. 482/2003 Z.z. 
o štátnej pokladnici, Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy, Zákon č. 565/2001 Z.z. o investičných stimuloch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, Zákon č. 308/2001 Z.z. 
o samosprávnych krajoch, Zákon č. 193/2001 Z.z. o podpore zriadenia priemyselných 
parkov, Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. 

Inštitucionálne zabezpečenie regionálneho rozvoja vyjadruje podporu štátu pri vzniku 
a rozvoji inštitúcií zameraných na podporu regionálneho rozvoja a regionálnej politiky. 
V súčasnosti má v Slovenskej republike (SR) tri základné úrovne (Rajčáková, 2009): 

• centrálnu (Národná rada SR, Úrad vlády SR  - Sekcia koordinácie fondov EÚ, odbor 
regionálnej politiky, Rada vlády SR pre regionálnu politiku, Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR – sekcia regionálny rozvoj, ďalšie ústredné 
orgány štátnej správy);   v súvislosti s implementáciou operačných programov 
v období rokov 2007 – 2013 sú významné aj inštitúcie, ktoré sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy a majú kompetencie 
sprostredkovateľského orgánu, napr. Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR), 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Slovenská inovačná 
a energetická agentúra (SIEA), Sociálna implementačná agentúra (SIA), Národná 
agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) a pod. 

• regionálnu (úrady samosprávnych krajov s príslušným odborom/oddelením 
regionálneho, resp. územného rozvoja),  

• lokálnu (mestské a obecné úrady s príslušným oddelením/pracovníkmi s agendou 
regionálneho, resp. miestneho rozvoja).  

Ostatné inštitúcie sú zastúpené napr. regionálnymi rozvojovými agentúrami, 
súkromnými agentúrami a konzultačnými spoločnosťami a pod., ktoré pripravujú, 
spracovávajú a implementujú projekty regionálneho rozvoja.  

Špecifickú kategóriu predstavujú inštitúcie európskej územnej spolupráce a záujmových 
združení obcí. 

V súčasnosti tak možno v Slovenskej republike rozlíšiť päť úrovní inštitucionálneho 
zabezpečenia regionálneho rozvoja:  

1. nadnárodná (s pôsobnosťou euroregiónov, resp. ďalších subjektov 
s cezhraničným    presahom),  

2. národná (s pôsobnosťou centrálnych inštitúcií),  
3. regionálna (s pôsobnosťou úradov samosprávnych krajov a regionálnych 

rozvojových agentúr),  
4. subregionálna (s pôsobnosťou záujmových združení obcí, resp. 

mikroregionálnych združení),  
5. lokálna (s pôsobnosťou mestských a obecných úradov a rôznych súkromných 

agentúr a konzultačných spoločností). 
Jednotlivé programové dokumenty sa riadia regionálnou politikou EÚ, ktorá sa v oblasti 

hospodárskej a sociálnej súdržnosti  (kohézna politika) zameriava najmä na podporu 
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zaostávajúcich regiónov (vo vzťahu k priemeru EÚ) vrátane štrukturálne postihnutých a 
vidieckych oblastí a na boj s nezamestnanosťou.  

V súčasnosti, v končiacom programovom období 2007 – 2013, sústavu programových 
dokumentov regionálnej politiky SR tvoria (Rajčáková, 2009, Zákon 539/2008 Z.z. o podpore 
regionálneho rozvoja):  

• Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (NSRR) predstavuje integrujúci 
strategický programový dokument, obsahujúci perspektívne smerovanie regionálneho 
rozvoja a regionálnej politiky SR, definuje relevantné prvky jednotlivých navzájom 
koherentných stratégií EÚ, štátu, sektorov a regiónov SR prostredníctvom financovania 
zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ. Zameriava sa na tri strategické 
priority (Infraštruktúra a regionálna dostupnosť, Vedomostná ekonomika, Ľudské 
zdroje) na nižšej úrovni rozpracované do viacerých špecifických priorít. Okrem 
spomínaných troch strategických vertikálnych priorít NSRR uvádza aj štyri 
horizontálne priority – marginalizované rómske komunity, rovnosť príležitostí, 
trvaloudržateľný rozvoj, informačná spoločnosť. Dokumenty pre nové programové 
obdobie 2014 – 2020 sú v príprave (http://www.vlada.gov.sk, 2013). 

• Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) sú strednodobé dokumenty 
vypracovávané pre samosprávne kraje, obce a na základe rozhodnutia záujmového 
združenia obcí aj pre mikroregióny. Sú vypracované v súlade s cieľmi a prioritami 
ustanovenými v stratégii rozvoja vyššej hierarchickej úrovne a podľa záväznej časti 
územnoplánovacej dokumentácie regiónu, resp. obce.  PHSR obsahuje v podstate tri 
časti – analytickú, strategickú a implementačnú časť. Analytická časť pozostáva zo 
situačnej analýzy (podáva detailnú charakteristiku územia so zameraním na polohu 
a prírodné podmienky, obyvateľstvo a osídlenie, ekonomickú základňu, infraštruktúru 
a životné prostredie, identifikuje kľúčové determinanty regionálneho rozvoja) a SWOT 
analýzy. Strategická časť pozostáva z vízie (vyjadruje predstavu o budúcom možnom 
vývoji a budúcom stave skúmaného územia spravidla na obdobie minimálne 10 rokov) 
a zo strategických cieľov rozvoja (realisticky formulujú cieľový stav prioritných oblastí, 
určujú hlavné cesty na dosiahnutie zámerov rozvojového programu regiónu, ich 
ďalším rozpracovaním sú špecifické ciele a nadväzujúce opatrenia). Implementačná 
časť predstavuje finančné plánovanie a alokáciu pre určené priority a opatrenia v 
stanovenom období. (Zamkovský, 2004). Ich schválenie je podmienkou na predloženie 
žiadosti o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a doplnkových 
zdrojov z EÚ. 

• Program rozvoja vidieka (PRV) je programovým dokumentom na čerpanie finančných 
prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. 

Vo vzťahu k piatim úrovniam inštitucionálneho zabezpečenia regionálneho rozvoja je 
však možné k predchádzajúcim dokumentom zaradiť aj dokumenty euroregionálnej, resp. 
cezhraničnej spolupráce s regionálnym dopadom.  
Ďalšími dokumentmi podporujúcimi regionálny rozvoj sú odvetvové stratégie zamerané 

napr. na inovácie, cestovný ruch, marketing, zamestnanosť, inovácie, obnoviteľné zdroje 
energie a pod.  
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7.3 PRIESTOROVÉ DIMENZIE REGIONÁLNEHO ROZVOJA NITRIANSKEHO 

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
 

Vychádzajúc zo štatistických územných jednotiek možno na Slovensku možno aj  v NSK 
identifikovať päť priestorových dimenzií regionálneho rozvoja.  

 
 

7.3.1 Nadnárodná dimenzia 
 

Európska územná spolupráca sa stala významným cieľom kohéznej politiky EÚ. 
Spolupráca je zameraná na posilnenie: 

- cezhraničnej spolupráce (v rokoch 2007 – 2013 Slovensko pozdĺž svojich hraníc 
získavalo podporu z piatich programov cezhraničnej spolupráce: Slovensko – Česká 
republika,  Slovenská republika – Rakúsko, Maďarská republika – Slovenská republika,  
Poľsko – Slovenská republika,  s podporou programu INTERACT II a Maďarsko – 
Slovensko – Ukrajina – Rumunsko s podporou Európskeho nástroja susedstva 
a partnerstva (ENPI), 

- transnacionálnej (nadnárodnej) spolupráce s podporou programov Central Europe 
2007 – 2013, Southeast Europe 2007 – 2013,  

- interregionálnej spolupráce s podporou programu INTERREGG IVC.  
Mnohé z prihraničných regiónov s dlhou tradíciou spolupráce majú konštituované 

cezhraničné orgány a sú známe ako euroregióny. Predstavujú územia spájajúce pohraničné 
územné celky medzi dvomi alebo viacerými štátmi, ktoré sú prepojené vzájomnými vzťahmi 
rozličného charakteru, pričom ich priestorové vymedzenie sa nestotožňuje so štátnymi 
hranicami. Zámerom euroregionálnej spolupráce je odstránenie, resp. minimalizácia 
regionálnych rozdielov v ekonomickej a sociálnej situácii, v životnej úrovni obyvateľstva 
medzi regiónmi susediacich štátov ako aj riešenie spoločných environmentálnych 
problémov, budovanie vzájomného porozumenia v národnostne, etnicky a kultúrne 
odlišných častiach euroregiónu (Buček, 1992 In Rajčáková, 2009). V rámci nich spolupracujú 
medzi sebou rôzni aktéri zo všetkých sektorov, so spoločným úsilím riešiť podobné alebo 
rovnaké problémy okrajových regiónov. Na vytvorení euroregiónov sa často podieľa 
regionálna alebo lokálna samospráva, miestna štátna správa, obchodné alebo priemyselné 
komory a pod. (Rajčáková, 2009). 

V súčasnosti na území Slovenskej republiky v rôznej miere svoju činnosť vyvíja 13 
euroregionálnych združení: Karpatský euroregión, Euroregión Tatry, Euroregión Pomoravie  
Weinviertel – Jižní Morava, Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ, Ipeľ – Ipoly euroregión, 
Euroregión Neogradiensis, Euroregión Bílé – Biele Karpaty, Euroregión Beskydy, Euroregión 
Slaná – Rimava, Euroregión Košice – Miškolc, Euroregión Podunajský trojspolok, Euroregión 
Kras, Euroregión Ister – Granum. Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj sú súčasťou 
stredoeurópskeho regiónu CENTROPE.  

V NSK vyvíjajú svoje aktivity 3 euroregióny. 
1. Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ  vznikol v roku 1999 v obci Nészmély v Maďarsku, 

sídla má v Nitre a v Tatabányi. Okrem NSK zahŕňa  územie štyroch maďarských žúp, a to 
Komárom-Esztergom, Pest, Fejér a Veszprém. Reprezentantom euroregiónu na Slovensku 
je Regionálne združenie Váh - Dunaj - Ipeľ (RZVDI). . 

Na zabezpečenie svojho účelu chce RZVDI sústreďovať know-how a finančné 
prostriedky z členských príspevkov, domácich a zahraničných zdrojov a pomocou nich 
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napĺňať hlavné zámery združenia a to v rámci Euroregiónu Váh - Dunaj - Ipeľ 
spolupracovať na:  

- zvýšení príťažlivosti regiónu, 
- zosúladení rozvoja v oblasti hospodárstva a cudzineckého ruchu,  
- rozvíjaní vzťahov v oblasti školstva a vedy,  
- zosúladení územného rozvoja,  
- spolupráci v oblasti ochrany prírody, životného prostredia a vodných zdrojov,  
- odvrátenia živelných pohrôm, 
- zosúladení rozvoja dopravy,  
- spolupráci v humanitárnej a sociálnej oblasti,  
- zachovaní spoločného kultúrneho dedičstva,  
- úspešná účasť vo finančných programoch spoločenstva EÚ, 
- vytvorení podmienok výmeny informácií a zabezpečení ich toku,  
- vypracovaní návrhov, odporúčaní a koordinácií spoločných projektov a  

         programov (www.euroregion-vdi.sk). 
 
2. Ipeľ – Ipoly euroregión (Ipeľský euroregión) vznikol v roku 1999, sídli v Šahách. 

Jeho územná pôsobnosť je v obciach okresov Levice, Nové Zámky, Rimavská Sobota, 
 Krupina, Lučenec, Veľký Krtíš, Banská Štiavnica (www.kekonom.sk, www. 

poiplie.sk).  
 
3. Euroregión Ister – Granum vznikol v roku 2008 a sídli v Štúrove, resp. 

v Esztergome. Územne pôsobí v obciach Dolného Pohronia a Poiplia 
(www.istergranum.hu). 
 
Možnosti získania detailnejších informácií o ich aktivitách sú predovšetkým 

v komunikácii s ich predstaviteľmi, resp. projektovými manažérmi, pretože kvalita verejne 
prístupných informácií prostredníctvom ich webových stránok je rôznorodá. Z uvedených 
troch euroregiónov je vo vzťahu k verejnosti aktualizovanými informáciami najviac otvorený 
Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ.  Ipeľ – Ipoly euroregión svoju vlastnú stránku dokonca ani 
nemá a aktivity Euroregiónu Ister – Granum sú detailnejšie rozpracované v jazyku 
maďarskom ako slovenskom.  

 
 

7.3.2 Národná dimenzia 
  
Základným programovým dokumentom regionálneho rozvoja v SR je Národný 

strategický referenčný rámec 2007 – 2013, ktorý stanovuje národné priority, ktoré budú 
spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 
2007 – 2013 v nadväznosti na strategické usmernenia Spoločenstva o súdržnosti.  

Z obsahového hľadiska je dokument tvorený analýzou súčasnej situácie SR, na ktorú 
nadväzuje strategická časť obsahujúca víziu a stratégiu vrátane priorít NSRR. Ďalšou časťou 
je 11 operačných programov (OP): Regionálny OP, OP Životné prostredie, OP Doprava, OP 
Zdravotníctvo, OP Informatizácia spoločnosti, OP Veda a výskum, OP 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Vzdelávanie, OP Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia, OP Bratislavský kraj, OP Technická pomoc.  

Rozvoj vidieka na Slovensku napreduje aj prostredníctvom opatrení Programu rozvoja 
vidieka SR 2007 – 2013 a Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013. 
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Z hľadiska prípravy na nové programové obdobie 2014 – 2020 Slovenská republika 
(Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR) pripravuje strategický 
dokument na využívanie fondov Spoločného strategického rámca (SSR) v programovom 
období 2014 – 2020, ktorým bude Partnerská dohoda Slovenskej republiky (PD SR). SR je 
základným strategickým dokumentom na úrovni EÚ a jeho zámerom je zabezpečiť 
integrované využitie fondov SSR, a to Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho 
sociálneho fondu, Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo pri plnení spoločných cieľov 
EÚ. Východiskom pre vypracovanie „Návrhu základných princípov na prípravu Partnerskej 
dohody Slovenskej republiky na programové obdobie 2014 – 2020“ boli návrhy právnych 
predpisov EÚ k politike súdržnosti po roku 2013, návrhy právnych predpisov EÚ k politike 
rozvoja vidieka po roku 2013, návrhy právnych predpisov EÚ k politike rybného 
hospodárstva po roku 2013, stratégia Európa 2020, špecifické odporúčania Rady pre 
Slovenskú republiku na rok 2012, základné strategické a koncepčné dokumenty na úrovni 
EÚ a Slovenskej republiky, ako aj skúsenosti SR zo súčasného programového obdobia 
(http://www.telecom.gov.sk) 

V novom programovom období sa predpokladá, že Slovensko bude mať už len 6 
operačných programov (www.vlada.gov.sk). 

2. Výskum a inovácie - v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a 
Ministerstva hospodárstva SR, 

3. Integrovaná infraštruktúra - v gescii Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR, 

4. Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia - v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR, 

5. Kvalita životného prostredia -  v gescii Ministerstva životného prostredia SR, 
6. Integrovaný regionálny operačný program – s významnou participáciou vyšších 

územných celkov a samospráv,  
7. Efektívna verejná správa -  v gescii Ministerstva vnútra SR.  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravuje Program rozvoja vidieka 
SR 2014  – 2020 a Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2014 – 2020. 

 
 

7.3.3 Regionálna dimenzia  
 
Regionálna dimenzia je práve tou, kde je vypracovávaný najväčší počet štúdií 

a dokumentov hodnotiacich stav a možnosti regionálneho rozvoja. 
Príkladovými štúdiami regionálneho rozvoja na úrovni NUTS 2 sú vypracované 

rozvojové plány. Jedným z nich je napr. Rozvojový plán NUTS II Západné Slovensko 2007 
– 2013, ktorý vznikol v úzkej spolupráci troch samosprávnych krajov (Nitrianskeho, 
Trnavského a Trenčianskeho). Predstavuje dokument poskytujúci východiská pre alokáciu 
finančných prostriedkov z fondov EÚ v rámci programového obdobia 2007 – 2013. Stratégia 
rozvoja NUTS II bola postavená na troch strategických prioritách – ľudské zdroje, 
infraštruktúra a výskum, vývoj, inovácie a ekonomický rozvoj 
(http://www.unsk.sk/files/regionalny/NUTS_II_0713.pdf). 

Najnižšiu regionálnu úroveň zastupujú v rámci Slovenska jednotlivé samosprávne kraje – 
štatistické jednotky NUTS 3. Charakteristickými dokumentmi sú programy hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja  ako základné strednodobé programové dokumenty na podporu 
regionálneho rozvoja s dôrazom na ekonomickú a sociálnu oblasť so súborom cielených 
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opatrení a intervencií, potrebných na stimuláciu ekonomického a sociálneho rozvoja kraja. 
Takýmto dokumentom je aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK na roky 
2012 – 2018 (Fáziková a i., 2012). Stratégia rozvoja NSK je obsiahnutá v piatich kľúčových 
oblastiach: 1. hospodárstvo, 2. životné prostredie a udržateľný rozvoj územia, 3. ľudské 
zdroje, 4. dopravná a technická infraštruktúra, 5. spolupráca, partnerstvo, regionálny 
manažment. Rozsiahly dokument  obsahuje okrem textov aj veľké množstvo tabuliek, grafov 
i máp.  

Vhodným doplnením tohto programu by boli aj mapy priestorových aspektov čerpania 
finančných prostriedkov.  

Priestorové aspekty čerpania štrukturálnych fondov v NSK v rokoch 2004 – 2006 
analyzovala Kramáreková (2009, 2010). Na základe  kritickej analýzy databázy 771 
konečných príjemcov, ktorí čerpali finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov a Iniciatív 
spoločenstva prostredníctvom jednotlivých operačných programov, bolo v rámci 
štrukturálnych fondov 2004 - 2006 na Slovensku do 31. 12. 2007 prijatých 15 569 žiadostí o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Z nich bolo uzatvorených 5 986 zmlúv 
(38,4 %) v celkovom objeme 2 016 948 221 €. Do konca roku 2007 bolo uhradených 1 199 
857 871 €, čo predstavuje 59 % finančných zdrojov, na ktoré boli uzatvorené zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Finančne ukončených k 31. 12. 2007 bolo 
1146 projektov (19 % uzatvorených zmlúv) v celkovom objeme 256 523 164 €, ostané boli 
ukončené k 31. 12. 2008 (Graf 54)  

V predkladaní žiadostí bol NSK tretím najaktívnejším zo všetkých krajov – predložil 2 010 
žiadostí, z ktorých bolo podporených 725 projektov (36 %). V období rokov 2004 – 2006 NSK 
získal zo štrukturálnych fondov spolu 155 213 102 €. Z toho najviac z celkového objemu 
finančných prostriedkov pripadlo na SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (76 457 696 
EUR - 49,2 %), na OP Základná infraštruktúra (53 583 624 EUR - 34,5 %), na SOP Priemysel 
a služby (15 916 833 EUR - 10,3 %), na SOP Ľudské zdroje (6 804 028 EUR - 4,4 %) a najmenej 
prostriedkov na komunitárnu iniciatívu Spoločenstva INTERREG IIIA zameranú na 
podporu rôznych foriem cezhraničnej spolupráce (2 450 921 EUR - 1,6 %).  

Z aspektu hodnotenia príjmu finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov podľa 
okresov NSK, ich najväčší objem bol zaznamenaný v okresoch s vyššou nezamestnanosťou 
v rámci NSK - v okresoch Komárno 22,1 %, Levice 21,3 % a Nové Zámky 21,2 % (ťažisko 
príjmu vo všetkých troch okresoch bol SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka). Až po nich 
nasledovali okresy Nitra 13,7 %, Šaľa 9,2 %, Topoľčany 6,7 % a Zlaté Moravce 5,6 %. Úrad 
NSK získal 0,2 % prostriedkov. 

Jednotlivé operačné programy sa vo svojej vnútornej štruktúre členia na opatrenia 
a podopatrenia. Tieto sú detailnejšie uvedené na mapách 68-74 a tabuľke 72, ktoré zároveň 
priestorovo dokumentujú čerpanie finančných prostriedkov. 
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Mapa 68. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf. 54. 
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Mapa 69. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf. 55. 
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Mapa 70.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf. 56. 
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Mapa 71. 
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Mapa 72.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 58. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boltižiar, M., Dubcová, A. a kolektív 
 

 

 250  

Mapa 73. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 59. 
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Analýza čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov je zaujímavá aj 
z pohľadu ďalších tém (póly rastu, veľkostné kategórie obcí, mikroregionálne združenia), 
prinajmenšom preto, že získané informácie boli do určitej miery rozporuplné.  

Pre účely čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 
boli prostredníctvom operačných programov Národného strategického referenčného rámca 
SR 2007 – 2013 (http://www.nsrr.sk) všetky obce v NSK rozdelené vo vzťahu k tzv. pólom 
rastu do štyroch kategórií: 

a) inovačných pólov rastu (definované centrá osídlenia - krajské mestá, mestá sídiel 
okresných a obvodných úradov a časťou území ťažísk osídlenia prvej a druhej úrovne, 
súčasťou týchto ťažísk sú okrem vyššie spomínaných centier osídlenia aj niektoré 
centrá, ktoré sú označované ako kohézne póly rastu) – s počtom 10,  

b) kohéznych pólov rastu (centrá, ktoré plnia niektoré funkcie vyššieho významu aj pre   
priľahlé obce, ktoré spĺňajú dobré lokalizačné faktory s dostupnosťou priľahlých obcí a 
sú v nich sústredené rozhodujúce zariadenia lokálneho významu) – s počtom 146,  

c) obcí ležiacich v záujmovom území inovačných pólov rastu - s počtom 28,  
d) obcí ležiacich mimo záujmového územia inovačných pólov rastu – s počtom 170. 
Póly rastu (spolu 156 obcí) by mali zabezpečovať pre svoje širšie zázemie pozitívne 

difúzne efekty inovácií a rozvoja, byť „motorom rozvoja“. Patrí k nim aj 10 miest – Nitra, 
Komárno, Nové Zámky, Kolárovo, Levice, Vráble, Štúrovo, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce. 
I keď sa v praxi často uvádza, že dochádza k opačnému efektu, keď takýto pól rozvoja 
posilňuje najmä sám seba, analýza obr. 14 poukazuje na pravý opak. Len mesto Kolárovo 
patrí z hľadiska príjmu finančných prostriedkov v EUR/obyv. do intervalu 539,8 – 1012,5 a 
mestá Vráble a Štúrovo do intervalu 287,6 – 539,7 EUR/obyv., ostatné mestá, vrátane 
krajského a ostatných okresných miest, do kategórie 0,1 – 287,5 EUR/obyv. Paradoxne 
v najvyššej kategórii 2 147,4 – 6 256,4 EUR/obyv. sú zaradené obce Patince (OP Priemysel 
a služby) a Bardoňovo (OP Priemysel a služby) vďaka získaným investíciám do oblasti 
cestovného ruchu založeného na termálnych vodách. Pohronský Ruskov (SOP 
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka) bol úspešný vďaka získaným prostriedkom do 
rekonštrukcie miestneho mlyna. V prípade ostatných obcí tieto figurovali ako prijímatelia 
pomoci samé o sebe – ide o obce Zalaba (SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka), Virt (OP 
Základná infraštruktúra – lokálna infraštruktúra) a Sazdice (SOP Poľnohospodárstvo 
a rozvoj vidieka). Bardoňovo a Pohronský Ruskov boli pritom zaradené medzi kohézne póly 
rastu, Patince medzi obce ležiace v záujmovom území inovačného pólu rastu (Komárno), 
Zalaba, Virt a Sazdice medzi obce ležiace mimo záujmového územia inovačných pólov rastu.  

Obce ležiace mimo pólov rastu (spolu 198) sa mohli uchádzať o finančné prostriedky z 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci opatrení 3.4.1 Základné 
služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.  
Čerpanie finančných prostriedkov z operačných programov a Iniciatívy spoločenstva 

v NSK v programovom období 2004 - 2006 podľa veľkostných kategórií obcí dokumentuje 
tab. 2. Z nej je evidentne zrejmé, že vidiecke obce NSK čerpali takmer 93 % z celkového 
objemu finančných prostriedkov, pričom najúspešnejšie boli obce z hľadiska počtu 
obyvateľov stredne veľké (od 200 do 1 999 obyvateľov). Na mestá tak pripadlo len niečo viac 
ako 7 % čerpania – čo je v rozpore so vzdelanostným i inovačným potenciálom miest. 
Najúspešnejšie okresy z hľadiska získaných finančných prostriedkov na úrovni jednotlivých 
obcí boli okresy Šaľa (76,9 % úspešných obcí z celkového počtu obcí v okrese), Komárno (70,8 
%), Nové Zámky (64,6 %), Nitra (61,3 %), Levice (60,7 %), Zlaté Moravce (57,6 %) a 
Topoľčany (35,2 %). 
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Podľa Zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja na účely dosiahnutia 
spoločných riešení pri zvyšovaní úrovne hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja 
regiónu je možné založiť ako právnická osobu mikroregionálne združenie. Z mapy 74 
vyplýva, že aj keď je sídiel mikroregionálnych združení na území kraja pomerne dosť (k 1. 1. 
2010 ich bolo z rôznych zdrojov zdokumentovaných 59) a takmer každá obec NSK je členom 
aspoň jedného mikroregionálneho združenia, ich centrálna komplexná databáza v podstate 
neexistuje a preto aj ich aktivita je ťažko identifikovateľná.  

 
Mapa 74.                                                                    
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Tabuľka 72. Čerpanie finančných prostriedkov z operačných programov a Iniciatívy spoločenstva 
v NSK v programovom období 2004 - 2006 podľa veľkostných kategórií obcí. Zdroj: Kramáreková, 
2013 

 

Faktom však je, že v prípade aktívnych mikroregionálnych združení sa šanca získať 
prostriedky z externých finančných zdrojov len zvyšuje. Ako pozitívny príklad je možné 
uviesť rôznorodé aktivity mikroregiónu „Požitavie-Širočina“ v okrese Zlaté Moravce. Obec 
Veľké Vozokany ako sídlo združenia 15-tich obcí a obec Malé Vozokany ako sídlo 
Občianskeho združenia pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie-Širočina“ sú obe bez statusu 
pólu rastu. Napriek tomu sú tieto obce i obce v ich zázemí aktuálne úspešné aj v Programe 
rozvoja vidieka. Je to tak konkrétna prezentácia jedného z inovatívnych prístupov rozvoja 
organizovaného predovšetkým zvnútra - endogénne, ide o cielenú spoluprácu obyvateľov 
vidieka za účelom spájania síl pri riešení spoločných problémov i dosahovania rôznych 
efektov spolupráce.  

V Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK 2008 - 2015 (Fáziková a i., 2008) 
bolo na dosiahnutie globálneho cieľa (zvýšenie konkurencieschopnosti NSK v spoločnom 
Európskom priestore prostredníctvom trvalo udržateľného rastu hospodárstva, zvýšenia 
ochrany zložiek životného prostredia a krajiny a zlepšenia životných podmienok svojich 
obyvateľov) definovaných päť prioritných osí, pričom celková hodnota finančnej pomoci na 
ne získaná k 31. 12. 2010 bola 790 340 919,89 €.  Každá z prioritných osí má definovaný svoj 
strategický cieľ. Následne sa prioritné osi členia na  jednotlivé priority, špecifické ciele 
a opatrenia. Pre rozsiahlosť problematiky bola geograficky spracovaná (Cicoňová, 
Kramáreková, 2013) iba Prioritná os 2 Životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj. Túto os 
PHSR NSK 2008 – 2015 definuje ako zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja územia s 
mimoriadnym dôrazom na zníženie rizika vzniku, resp. zmiernenie negatívnych dopadov 
javov a procesov, vplývajúcich na kvalitu zložiek životného prostredia prostredníctvom 
budovania a rozvoja zariadení environmentálnej infraštruktúry a zvyšovaním 
environmentálneho povedomia obyvateľov kraja. 

Disparity čerpania finančných prostriedkov na realizáciu projektov tejto osi 
dokumentujú obrázky 75-78. 

veľkostné 
kategórie  

obcí  

počet 
obyvateľov k 
31. 12. 2006 

počet 
obcí 

celkom

počet obcí 
čerpajúcich 

finančné 
prostriedky 

podiel obcí 
čerpajúcich 

finančné 
prostriedky 

v % 

objem 
získaných 
finančných 

prostriedkov  
v EUR 

podiel získaných 
finančných 

prostriedkov  
v % 

vidiecke obce 
0-199 15 616 12 4 1,1 6 807 301 4,4

200-499 81 482 84 24 6,8 20 086 795 12,9
500-999 189 551 99 59 16,7 38 761 967 25,0

1 000-1 999 325 749 102 69 19,5 66 003 391 42,5
2 000-4 999 56 802 39 36 10,2 11 480 797 7,4
5 000-9 999 15 306 3 3 0,8 711 307 0,5

vidiecke obce spolu 684 506 339 195 55,1 143 851 558 92,7
mestá 

1 000-4 999 4 264 1 0 0,0 0,0 0,0
5 000-9 999 33 105 4 4 1,1 2 442 991 1,6

10 000-19 999 46 311 4 4 1,1 3 637 388 2,3
20 000-49 999 168 615 5 5 1,4 1 588 736 1,0
50 000-99 999 86 269 1 1 0,3 3 692 430 2,4

mestá spolu 338 564 15 14 3,9 11 361 544 7,3
   

obce kraja  spolu 1 023 070 354 209 59,0 155 213 102 100,0
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Mapa 75. Využite finančných  prostriedkov prostredníctvom špecifického cieľa 11 - Obnova 
prirodzeného stavu malých a stredne veľkých vodných tokov a podpora realizácie opatrení proti vzniku 
povodní 
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Mapa 76.  Využite finančných  prostriedkov prostredníctvom špecifického cieľa 12 - Zlepšenie kvality 
povrchových a podpovrchových vôd budovaním kanalizačných sietí a čistiarní odpadových vôd, 
skvalitnenie systému zásobovania pitnou vodou a monitorovanie vodných zdrojov 
 

 

 
 

 
 



Boltižiar, M., Dubcová, A. a kolektív 
 

 

 256  

Mapa 77. Využite finančných  prostriedkov prostredníctvom špecifického cieľa 13 - Zníženie 
ekologickej záťaže prostredia zavádzaním efektívnych systémov odpadového hospodárstva a 
realizácia opatrení na ochranu ovzdušia 
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Mapa 78. Využite finančných  prostriedkov prostredníctvom špecifického cieľa 14 - Ochrana 
prirodzených biotopov živočíchov a rastlín, skvalitnenie systému environmentálnej výchovy, 
vzdelávania a osvety 
 
 

 
 
 

 
Prioritná os 2 Životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj krajiny podporovala  projekty 

rozdelené do dvoch osí Ochrana zložiek životného prostredia a Udržateľný rozvoj krajiny. 
Ochrana zložiek životného prostredia však bola jedinou realizovanou prioritou. Pre túto os 
bolo schválených  197 projektov s celkovým finančným objemom vo výške 150 771 983 EUR, 
čo predstavuje až 51 % podiel z celkového objemu finančných prostriedkov schválených na 
roky 2007 – 2010.   

Nenávratné finančné prostriedky smerovali do obcí aj miest. Výrazne úspešnejšie však 
boli obce so 66 % podielom (110 761 080 EUR) oproti mestám s 34 % (51 658 084 EUR. 
Zdrojmi financovania pre túto os bol najmä OP Životné prostredie, environmentálny fond, 
štátne zdroje, zdroje miestnych samospráv a súkromné zdroje. 

Uvedené informácie tak dokladujú životaschopnosť i úspešnosť endogénneho rozvoja 
obcí NSK v súlade s legislatívne deklarovaným jedným z hlavných cieľov podpory 
regionálneho rozvoja - odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni 
hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný 
rozvoj regiónov ako aj podpory regionálneho rozvoja so zameraním na využívanie 
vnútorného rozvojového potenciálu územia - prírodných, kultúrnych,  materiálnych, 
finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov (Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore 
regionálneho rozvoja).   

Podporu regionálneho rozvoja zabezpečujú aj organizačné štruktúry regionálnych 
rozvojových agentúr (RRA – je právnická osoba, ktorá napomáha zvyšovať najmä trvalý rast 
ekonomického potenciálu a sociálneho potenciálu regiónu). V NSK pôsobí aktuálne 7 
regionálnych rozvojových agentúr (tabuľka 73). 
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7.3.4 Subregionálna dimenzia 
 

Túto dimenziu regionálneho rozvoja predstavujú aktivity záujmových združení obcí 
(bežne s označením mikroregióny, hoci nie vždy sa tento pojem v názve vyskytuje).  

Sú to dobrovoľné združenia obcí a miest, ktorých prvoradým účelom je riešenie 
spoločných problémov a hľadanie spoločných ciest rozvoja príslušného územia, dosiahnuť 
prosperitu a kvalitu života. Samotné obce zatiaľ nemajú dostatok zdrojov, či už finančných, 
materiálnych alebo ľudských na to, aby do rozvojových programov mohli vstupovať 
samostatne. Na druhej strane sú však viac podporované projekty, ktoré riešia problémy 
väčšieho počtu ľudí s nižšími finančnými nákladmi. 

 
Tab. 73. Regionálne rozvojové agentúry pôsobiace na území NSK. Zdroj: Integrovaná sieť RRA 
(www.telecom.gov.sk) 

  
Prijímateľ – 

regionálna rozvojová 
agentúra 

Sídlo Kraj Web stránka Územie 
pôsobnosti 

RRA (okresy) 

1. RRA Horné Požitavie Zlaté Moravce NR www.rrahornepozitavie.sk 
Zlaté Moravce , 
časť okresu 
Levice 

2. RRA Južný Región Štúrovo NR www.rra-juznyregion.sk časť okresu 
Levice  

3. RRA Komárno Komárno NR www.rrakn.sk Komárno  
4. RRA Nitra Nitra NR www.rra-nitra.sk Nitra  
5. RRA Novozámocko Nové Zámky NR www.rranovozamocko.sk Nové Zámky  

6. 

RRA Šaľa - Vágsellye 
és Vidéke 
Régiófejlesztési 
Ügynökség 

Žihárec NR www.rra-sala.sk Šaľa  

7. RRA Topoľčiansko Topoľčany NR www.rrato.eu Topoľčany  
 

Mikroregión je možné chápať v dvojakom zmysle – ako územnú jednotku a ako 
organizáciu. Pri chápaní mikroregiónu ako územnej jednotky je možné vo väčšine prípadov 
vychádzať z definície pojmu región. Najčastejšie sú vymedzované na základe prírodných 
regiónov, povodí riek, geomorfologických celkov či prirodzených spádových území, resp. 
ide o zoskupenia obcí na základe predpokladaného, resp. aj deklarovaného spoločného 
rozvoja. Predstavujú geografické jednotky so spoločnou ekonomickou, sociálno-kultúrnou 
a environmentálnou problematikou. Tvoria ich združenia obcí, ktoré prostredníctvom 
mikroregiónu vytvárajú základný sociálno-hospodársky a správny celok preberajúci niektoré 
kompetencie obcí na základe rozhodnutia obecných zastupiteľststiev (Spišiak, Klamár, 2003). 
Združovanie obcí do mikroregiónov je vhodné pre spoločné presadzovanie záujmov 
a zámerov s cieľom dosiahnuť žiaduce zmeny a je tak pozitívnym trendom prebiehajúcim 
najmä vo vidieckom priestore.  

Mikroregión ako organizáciu je možné v zmysle Zákona 539/2008 Z. z. o podpore 
regionálneho rozvoja definovať ako mikroregionálne združenie – je to právnická osoba, 
založená na účely dosiahnutia spoločných riešení pre zvyšovaní úrovne hospodárskeho, 
sociálneho a územného rozvoja regiónu. Predmetom činnosti takéhoto združenia je zvyčajne 
oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie, miestna doprava, oblasť školstva, 
kultúry, miestny cestovný ruch a pod.  

Mikroregionálne združenia sú registrované: 
1. na Ministerstve vnútra SR v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v 

znení neskorších predpisov ako občianske združenia alebo  
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2. na obvodnom úrade v sídle kraja príslušného podľa sídla združenia na odbore 
Všeobecnej vnútornej správy v Registri záujmových združení právnických osôb v 
zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov ako združenia obcí alebo ako záujmové združenia právnických osôb 
v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.  

Na Slovensku v súčasnosti funguje viac ako 250 záujmových združení obcí, ktorých 
členmi je cca 2000 obcí (viaceré z nich sú však členmi aj ďalších združení). Tieto združenia 
majú rôzne názvy (mikroregióny, regionálne združenia, spoločenstvá obcí... atď.). 

Mikroregiónmi v NSK sa zaoberali viacerí autori, napr. Oremusová (2000), Dubcová, 
Kramáreková (2001), Kramáreková (2005). 

 
Obr. 45. Mikroregióny v NSK k 20. 1. 2012. Zdroj:  Mikroregióny SR.  
Zdroj: (http://www.sazp.sk/mikroregiony) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na základe komparatívnej analýzy rôznych informačných zdrojov, napr. databáz 

Regionálnej rozvojovej agentúry (RRA) v Nitre, Krajského úradu v Nitre, SAŽP a pod., je 
možné konštatovať značnú informačnú heterogenitu nielen v názvoch združení (vrátane 
vymenovania všetkých obcí v názve združenia ...), ale aj v zaraďovaní jednotlivých obcí do 
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združení (napr. jedna obec vo viacerých združeniach, zaradenie obce nezodpovedá 
deklarovanej geografickej polohe v názve združenia), v  početnosti obcí v  združení, 
v chybných názvoch obcí, v  názvoch neexistujúcich obcí, v rozdieloch medzi sídlom 
združenia a adresou prijímajúcej pošty a pod.  

Presný počet záujmových združení, rovnako ako aj počet obcí v nich zapojených, nie je 
známy, pretože ich centrálna databáza neexistuje. Pokusom o ich inventarizáciu je databáza 
Slovenskej agentúry životného prostredia (http://www.sazp.sk/mikroregiony), ktorá vznikla 
z viacerých podkladov a, žiaľ, už viac rokov aktualizovaná nie je. Kým v roku k 31. 8. 2004 
Kramáreková (2005) identifikovala vlastným prieskumom 55 záujmových združení obcí, 
podľa webovej stránky http://www.sazp.sk/mikroregiony k 20.1.2008 ich bolo 26. (obrázok 
45). Databáza záujmových združení obcí sa aktuálne vytvára na Úrade NSK. 

Problémom sú aj jasne nešpecifikované kompetencie jednotlivých subjektov (napr. 
príslušné útvary  Úradu NSK, regionálnych rozvojových agentúr, Slovenskej agentúry 
životného prostredia, Agentúry pre rozvoj vidieka, Vidieckej organizácie pre komunitné 
aktivity, euroregiónov, súkromných firiem, občianskych združení, externých poradcov, atď.) 
vstupujúcich do regionálno-rozvojových procesov na lokálnej, resp. subregionálnej úrovni 
rôznymi formami (finančne, metodicky, odborne...). Dôsledkom toho je popri 
komunikačných problémoch aj absencia reálnych databáz napriek tomu, že s priestorovými 
(geografickými) informáciami potrebuje pracovať každý subjekt. Uvedené problémy len 
dokumentujú nielen potrebnosť ale aj na nevyhnutnosť korektnej partnerskej spolupráce 
v území – nielen pri vypracovávaní dokumentov regionálneho rozvoja. 

Základným dokumentom regionálneho rozvoja každého mikroregiónu je program 
hospodárskeho a hospodárskeho rozvoja (PHSR), ktorý je štandardne zverejný na webovej 
stránke obce. Na vzniku týchto dokumentov sa podieľajú rôzne subjekty, takže kvalita 
dokumentov je rôzna. Ako príklad ich spracovania odborníkmi na priestorové informácie, 
geografmi, možno uviesť napr. PHSR Združenia obcí Termál so sídlom v Podhájskej v okrese 
Nové Zámky zameraného na cestovný ruch na báze termálnych vôd (Dubcová, 
Kramáreková, Oremusová, 2007b), PHSR Združenia obcí Veľké Zálužie – Lehota – Jarok – 
Báb – Rumanová (Dubcová, Kramáreková, Morvayová, 2008) atď. prácu Oremusovej (2009). 
Geografickými aspektami regionálneho rozvoja mikroregiónu Termál sa detailne vo svojej 
práci zaoberala Oremusová (2009), rozvojovým potenciálom mikroregiónov Horného 
Požitavia Hasprová (2007). 

V rámci prístupu LEADER Programu rozvoja vidieka môžu obce vytvárať tzv. miestnu 
akčnú skupinu (MAS). Miestne akčné skupiny predstavujú verejno-súkromné partnerstvá, 
v ktorých majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, 
poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej 
úrovni. Podmienkou je, aby zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych 
organizácií) tvorili minimálne 50% partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká ako 
neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia 
v území. Partnerstvo je potrebné zaregistrovať ako občianske združenie (Zákon č. 83/1990 
Zb. o združovaní občanov). MAS má spracovanú integrovanú stratégiu rozvoja územia, 
resp. integrovanú stratégiu miestneho rozvoja s jasne formulovanými prioritami, 
opatreniami a aktivitami. Pri ich tvorbe bol uplatnený princíp zdola nahor. Tieto dokumenty 
sú základným predpokladom pre čerpanie podpory z Európskeho poľnohospodárskeho  
fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD). 

Aktuálne k 1.10.2013 v NSK pôsobí 21 verejno-súkromných partnerstiev, z ktorých 6 má 
štatút MAS udelený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (obr. 46). 
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Obrázok 46. Verejno-súkromné partnerstvá typu LEADER v NSK. Zdroj: Úrad NSK. 
 

 
 

Informácie o aktvitách miestnych akčných skupín v NSK sú pravidelne zverejňované na  
webovej stránke Úradu NSK http://www.leadernsk.sk/, resp. na stránkach jednotlivých MAS 
(obr. 47). 
 
Obr. 47 Zdroj: LEADER NSK (http://www.leadernsk.sk/) 
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7.3.5 Lokálna dimenzia 
 

Najnižšiu hierarchickú úroveň regionálneho rozvoja z hľadiska jeho priestorových 
dimenzií predstavujú obce. Ich zapojenie do regionálneho rozvoja je nevyhnutnosťou pre 
všetky vyššie úrovne regionálneho rozvoja. Aj samotné obce plánujú a realizujú svoj 
regionálny rozvoj cez programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Pre ich 
spracovanie existujú metodické príručky spracované na rôznej úrovni užívateľského 
porozumenia (napr. Metodická príručka pre vypracovanie PHSR, 2004, Zamkovský, 2004).  

Tak ako v prípade záujmových združení obcí (mikroregiónov), aj tieto sú zverejňované na 
webových stránkach jednotlivých obcí. Autormi týchto dokumentov (pokiaľ tento typ 
informácie v dokumente vôbec je) sú rôzne subjekty, takže aj kvalita týchto dokumentov je 
veľmi odlišná, vo viacerých prípadoch odborne absolútne nevhodná, čo je odrazom 
neznalosti o odborníkoch na priestorové informácie. Žiaľ, metodika hodnotenia programov 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí verejne publikovaná nie je.  

Príkladmi dokumentov na zodpovedajúcej odbornej úrovni sú napr. PHSR obce 
Podhájska (Dubcová, Kramáreková, Oremusová, 2007a), PHSR mesta Nitry 2005 – 2008 s 
výhľadom do roku 2013 (Centire, s.r.o. - Czaková, Dubcová, Kramáreková, Trembošová, 
Vilinová, 2007) a mnohé ďalšie. 
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7.4 REGIONÁLNY ROZVOJ NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA AKO SÚČASŤ JEHO 

TRVALOUDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA    
 

Jednou z charakteristických čŕt súčasnosti je aj snaha o presadzovanie princípov trvalo 
udržateľného rozvoja, rovnováhy sociálneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja. 
Hlavnými príčinami vzniku tohto konceptu boli globálne environmentálne problémy. 

Pojmy trvalá udržateľnosť, resp. trvalo udržateľný rozvoj sa začali používať začiatkom 70-
tych rokov najmä v súvislosti s poznaním, že nekontrolovateľný rast akýkoľvek (populácie, 
výroby, spotreby, znečistenia a pod.) je neudržateľný v prostredí obmedzených zdrojov. 
Princíp trvalej udržateľnosti sa v súčasnosti stáva jedným zo všeobecne uznávaných 
princípov rozvoja ľudskej spoločnosti a v súčasnosti býva zakomponovaný do všetkých 
dokumentov určujúcich ďalšie smerovanie rozvoja všetkých oblastí ľudskej aktivity. 

Míľnikmi tejto problematiky boli Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji (Rio de 
Janeiro, 1992) s prijatím základného koncepčného dokumentu AGENDA 21, vytvorenie 
Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj na jeseň 1992 s cieľom napomáhať implementácii 
dokumentov z Ria a monitorovať, ako sa uplatňujú na národných, regionálnych a 
medzinárodných úrovniach a svetový Summit o trvalo udržateľnom rozvoji (Johannesburg, 
2002). V roku 2012 sa Summit Zeme Rio+20 uskutočnil opäť v Rio de Janeiro v Brazílii.  

Trvalo udržateľný rozvoj (TUR) v Slovenskej republike legislatívne vymedzuje § 6 
Zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. Podľa neho ide o taký „rozvoj, ktorý súčasným 
i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a 
pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.“ Trvalo 
udržateľným rozvojom sa rozumie cielený, dlhodobý (priebežný), komplexný a synergický 
proces, ovplyvňujúci podmienky a všetky aspekty života (kultúrne, sociálne, ekonomické, 
environmentálne a inštitucionálne), na všetkých úrovniach (lokálnej, regionálnej, globálnej) a 
smerujúci k takému funkčnému modelu určitého spoločenstva (miestnej a regionálnej 
komunity, krajiny, medzinárodného spoločenstva), ktorý kvalitne uspokojuje biologické, 
materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí, pričom eliminuje alebo výrazne 
obmedzuje zásahy ohrozujúce, poškodzujúce alebo ničiace podmienky a formy života, 
nezaťažuje krajinu nad únosnú mieru, rozumne využíva jej zdroje a chráni kultúrne a 
prírodné dedičstvo. 

Strategické ciele Národnej stratégie TUR Slovenskej republiky (2001), ktoré je potrebné 
v rámci smerovania k vyššie uvedeným dlhodobým prioritám dosiahnuť, sú: 

1. Posilnenie medzinárodného postavenia a kreditu SR.  
2. Využitie pozitívnych trendov a eliminácia rizík globalizácie.  
3. Rozvoj demokracie, politického pluralitného systému, právnych nástrojov a inštitúcií.  
4. Zlepšenie fungovania štátu, jeho hlavných inštitúcií a verejnej správy.  
5. Podpora mimovládnych organizácií, záujmových združení a verejnosti v účasti na 

rozvoji spoločnosti. 
6. Posilnenie právneho vedomia, zmena hodnotových orientácií obyvateľov, výchova 

a osveta. 
7. Rozvoj kultúry, kultúrno-historického a národného povedomia.  
8. Vybudovanie moderného a kvalitného školského systému, podpora vedy a výskumu. 
9. Dosiahnutie vyváženého rozvoja sídelného prostredia a integrácia plánovacích 

činností.  
10. Prednostný rozvoj problémových (okrajových, marginálnych) regiónov. 
11. Podpora výstavby a údržby stavebného fondu a ochrana historických štruktúr 

v krajine.  
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12. Dosiahnutie priaznivých trendov a vyváženej demografickej štruktúry.  
13. Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a zdravotnej starostlivosti, skvalitnenie 

životného štýlu.  
14. Zmiernenie sociálnych rozdielov v spoločnosti, zníženie miery nezamestnanosti, 

ukončenie transformácie systému sociálneho zabezpečenia a podpora politiky 
zamestnanosti. 

15. Zvýšenie podpory pre sociálne ohrozené skupiny obyvateľov a rodinu. 
16. Komplexné zlepšenie postavenia rómskej menšiny.  
17. Minimalizácia výskytu sociálno-patologických javov.  
18. Ukončenie celkovej transformácie ekonomiky.  
19. Zlepšenie hlavných ekonomických ukazovateľov.  
20. Rozvoj integrovaného modelu pôdohospodárstva.  
21. Reštrukturalizácia, modernizácia a ozdravenie výrobného sektora.  
22. Zlepšenie dopravnej a technickej infraštruktúry, rozvoj cestovného ruchu. 
23. Reštrukturalizácia a modernizácia bankového sektora. 
24. Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva 

SR. 
25. Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom 

využívaní obnoviteľných zdrojov. 
26. Zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia.  
27. Zmiernenie dôsledkov globálnej zmeny klímy, narušenia ozónovej vrstvy a prírodných 

katastrof. 
28. Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch. 

 
Problematika TUR je v súčasnosti integrálnou súčasťou mnohých dokumentov – 

legislatívnych i programových.  
Zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja v § 3 Ciele podpory regionálneho 

rozvoja uvádza, že hlavným cieľom podpory regionálneho rozvoja je:  
a) odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, 

sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný 
rozvoj regiónov, 

b) zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v 
regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja, 

c) zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení 
trvalo udržateľného rozvoja. 

TUR je téma, ktorá sa dotýka každej sféry života človeka i spoločnosti, je preto nie 
náhodou aj jednou z ústredných tém politiky štátu. Dôležitosť problematike trvalo 
udržateľného rozvoja prikladá aj programové vyhlásenie (každej) vlády Slovenskej 
republiky – pravda, skôr za aspektu odvetvového ako priestorového  (www.vlada.gov.sk) 

Vzájomný vzťah priestorového plánovania, regionálneho, územného a trvalo 
udržateľného rozvoja dokumentuje obr. 48 (Wokoun a i., 2008).  
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Obr. 48. Vzťah priestorového plánovania, regionálneho, územného a trvalo udržateľného rozvoja 
(Wokoun a i., 2008 – upravené)  
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Z hľadiska princípov a kritérií trvalo udržateľného rozvoja by mali byť vyhodnotené 
územia všetkých obcí, pravda, realita je iná. Súvisí to pravdepodobne s tým, že aj keď cesta 
trvalo udržateľného rozvoja by mala byť vecou každého občana a celej spoločnosti, vyžaduje 
si to zmenu správania sa, postojov, hodnotových orientácií i spôsobov riešenia problémov. 
Práve tým, že táto filozofia existencie je postavená na človeku a spoločnosti, má 
problematika trvalej udržateľnosti rozvoja/života obrovský potenciál.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Krajina a ľudia Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 267

8 ZOZNAM LITERATÚRY 
 
 
Baraníková, M. a i. 2008. Stratégia rozvoja cestovného ruchu Nitrianskeho samosprávneho kraja na 

roky 2007 - 2013. Topoľčany : RRA Topoľčiansko, 2008. 81 s. 
Bašovský, O. – Lauko, V. 1990. Úvod do regionálnej geografie. 1. vyd. Bratislava : SPN, 1990. 

118 s. ISBN 80-08-00278-6. 
Beňko, J. – Vladár, J. a i.  1980.  Encyklopédia Slovenska O-Ž. 5 zväzok. Bratislava : SAV, 1980. 

413 s. 
Bezák, P. a i. 2010. Reprezentatívne typy krajiny Slovenska. Bratislava : ÚKE SAV, 2010. 180 s. 

ISBN 978-80-89325-15-3. 
Bielek, P. – Šurina, B. 2000. Malý atlas pôd Slovenska. Bratislava : VÚPaOP, 36 s. ISBN 80-

85361-59-0. 
Biely, A. a i. 1996. Geologická mapa Slovenska. In Zemepisný atlas Slovenská republika. Čeman, 

R. red. Bratislava : MAPA Slovakia. s. 12-13. 
Bilic, M. 2009. Hodnotenie prírodných predpokladov pre využitie krajiny Nitrianskeho kraja. 

Diplomová práca. Nitra : FPV UKF; Katedra geografie a regionálneho rozvoja, 2009. 106 s. 
Blažek, J. – Uhlíř, D. 2002. Teorie regionálního rozvoje. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2002. 211 s. 

ISBN 80-246-0384-5. 
Bohuš, P. – Klinda, J. 2010. Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky. Bratislava : 

MŽP SR; Banská Bystrica : SAŽP, 2010. 102 s. ISBN 978-80-88503-00-1. 
Borecký, D. 2002. Regionální plánování nebo regionální rozvoj? In Geografické informácie 7/II. 

Nitra : FPV UKF, s. 95-102. ISBN 80-8050-543-8. 
Borecký, D. 2003. Synergie regionálního rozvoje. In Geografické aspekty středoevropského 

prostoru. Novák, S. (ed.). Brno : PdF MU, 2003. s. 55-59. ISBN 80-210-3208-1.  
Bračík, J. 2012. Priemyselné parky ako motory rozvoja Nitrianskeho kraja. Diplomová práca. Nitra 

: FPV UKF; Katedra geografie a regionálneho rozvoja, 2012. 94 s. 
Buček, M. a i. 2006. Regionálny rozvoj: novšie teoretické koncepcie. Bratislava : 

Národohospodárska fakulta EU, 2006. 270 s. ISBN 80-225-2151-5. 
Bugár, G. 2003. Hodnotenie zmien krajinnej pokrývky a biodiverzity v Európe (projekt 

BIOPRESS). In Geografické aspekty středoevropského prostoru. Novák, S. (ed.). Brno : PdF MU, 
s. 270-274. ISBN 80-210-3208-1. 

Bugár, G. – Petrovič, F. – Hreško, J. – Boltižiar, M. 2008. Krajinnoekologická interpretácia 
zmien druhotnej krajinnej štruktúry mesta Nitra. In Fyzickogeografický sborník 6: Fyzická 
geografie a trvalá udržitelnost. Příspěvky z 25. konference Fyzickogeografické sekce ČGS 
konané 30. a 31.1.2008 v Brně. V. Herber (ed.). Brno : Přírodovědecká fakulta MU v Brne a 
Česká geografická společnost, 2008. s. 104-110. ISBN 978-80-210-4780-8. 

Bugár, G. - Petrovič, F. - Boltižiar, M. - Vereš, J. - Hreško, J. 2006. Interpretácia zmien 
druhotnej krajinnej štruktúry vo vzťahu k biodiverzite. In : Hreško, J. Pucherová, Z., Baláž, I. a 
i. Krajina N itry a jej okolia – úvodná etapa výskumu. Nitra: Fakulta prírodných vied 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. s. 34-51. 

Cabala, D. 2004. Možnosť ovplyvnenia prírodných liečivých zdrojov v Dudinciach a prírodných 
zdrojov minerálnych stolových vôd v Santovke a Slatine pri dobívaní výhradného ložiska – 
dekoračného kameňa v dobývacom priestore Levice III. – Zlatý Onyx. Spišská Nová Ves : Hydro-
geo consultant, 2004. 10 s. 

Centire, s.r.o. – Czaková, G. – Dubcová, A. – Kramáreková, H. – Trembošová, M. – 
Vilinová, K. 2007. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry 2005 – 2008, s 
výhľadom do roku 2013. Nitra : Mestský úrad, 2007. 222 s. 



Boltižiar, M., Dubcová, A. a kolektív 
 

 

 268  

Cicoňová, A. – Kramáreková, H. 2013. Disparity čerpania finančných prostriedkov na 
realizáciu projektov prostredníctvom prioritnej osi 2 Životné prostredie a trvalo 
udržateľný rozvoj v Nitrianskom samosprávnom kraji v rokoch 2007 – 2010. In Geografické 
informácie. ISSN 1337-9453, roč. 17, 2013, č. 1, s. 17-29. 

Cimler, 2001. Vliv globalizace na český vnitrný trh. In Podniky, regiony a euroregiony pred 
vstupem České republiky do Evropské unie. Tomek, J., Friedrich, V. (eds). ZČU v Plzni, Cheb, 
2001, s. 13-19. 

Cimra, J. a i. 2004. Praktikum z fyzickej geografie. Nitra : FPV UKF, 2004. ISBN 80-8050-695-7. 
Čeman, R. a i. 2003. Zoogeografické členenie terestrického biocyklu. Mierka 1 : 2 100 000. In 

Zemepisný atlas Slovenská republika. Bratislava : Mapa Slovakia, 2003, s. 24.  
Čepelák, J. 1980. Živočíšne regióny. Mierka 1 : 1 000 000. In Atlas SSR. Mazúr, E. red. 

Bratislava : SAV, SÚGK, 1980, s. 93. 
Činčura J. – Kvitkovič J. – Mazúr E., 1980. Geomorfológia. In Atlas Slovenskej socialistickej 

republiky. Mazúr, E. red. Bratislava : SAV; SÚGK, 1980, s. 46-47. 
Čukan, J. a i. 2011. Šťastný kraj. 2. vyd. Topoľčany : Tristanpress, 2011. 155 s.   
Drgoňa, V. 2004. Assessment of the landscape use changes in the city of Nitra. In Ekológia 

(Bratislava). Vol. 23, 2004, no. 4, p. 385-392.  
Dubcová, A. 1995. Vybrané formy transformácie priemyslu na území Ponitria. In Postavenie 

regionálnej Slovenskej republiky a Českej republiky v kontexte nových podmienok rozvoja. 
Hofmann, E. (ed.). Brno : PdF MU. s. 87-93. 

Dubcová, A. 1999. Transformačné zmeny v privatizácií priemyslu Nitrianskeho kraja. In Acta 
facultatis Studiorum Humanitatis et Naturrae Univerzitatis Prešoviensis. Folia Geographica 3. 
Prešov : PU, roč. XXXII. 1999, s. 250-254.  

Dubcová, A. 2000. Vývoj priemyslu a formovanie teritoriálno-priemyselných jednotiek na území 
Ponitria. Nitra : UKF, 2000. 155 s. ISBN 80-8050-318-4.  

Dubcová, A. a i. 2008. Geografia Slovenska. 1. vyd. Nitra : UKF, 2008. 351 s. ISBN 978-80-8094-
422-3.  

Dubcová, A. a i. 2012. Mikrogeografia – krajina okolo nás. 1. vyd. Nitra : UKF, 2012. 185 s. ISBN 
978-80-558-0112-4. 

Dubcová, A. a i. 2013. Didaktika geografie v teréne. Nitra : FPV UKF, 2013. 328 s. ISBN 978-80-
558-0297-8. 

Dubcová, A. – Kramáreková, H. 1998. Hospodárske pomery. In Zlaté Moravce. Zlaté Moravce 
: Mestský úrad, 1998. s. 97-126. ISBN 80-967890-9-0 

Dubcová, A. – Kramáreková, H. 1999.  Nitriansky kraj. In Geografia, roč. 7, 1999, č. 3, s. 92-
107. 

Dubcová, A. – Kramáreková, H. 2001. Význam mikrogeografického výskumu v regionálnom 
rozvoj. In Geografické štúdie č. 8. Banská Bystrica : UMB, 2001. s. 151-155. ISBN 80-8055-583-
4. 

Dubcová, A. – Kramáreková, H. – Morvayová, K. 2008. PHSR Združenia obcí mikroregiónu 
Veľké Zálužie - Lehota - Jarok - Báb - Rumanová. Nitra : UKF, 2008. 64 s. 

Dubcová, A. – Kramáreková, H. – Oremusová, D. 2007. Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Podhájska. Nitra : UKF, 2007. 43 s. 

Dubcová, A. – Kramáreková, H. – Oremusová, D. 2007. Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Združenia obcí Termál. Nitra : UKF, 2007. 92 s. 

Dubecová, I. 2000. Regionálne analýzy a plánovanie : Vybrané kapitoly. 1. vyd. Nitra : FEM SPU, 
2000. 129 s. ISBN 80-7137-805-4. 



Krajina a ľudia Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 269

Dzianová, O. a i. 2009. Regióny Slovenska. Bratislava : Štatistický úrad SR, Veda – 
vydavateľstvo SAV. 2009. 108 s.  

Euregión Ister – Granum. Dostupné na internete: <http://www.istergranum.hu/ 
index_sk.html; http://www.poiplie.sk/region-13.html> 

Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ. Dostupné na internete: <http://www.euroregion-vdi.sk/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2> 

Falťan, Ľ. – Pašiak, J. 2004. Regionálny rozvoj Slovenska – východiská a súčasný stav. 1. vyd. 
Bratislava : Sociologický ústav SAV; Interlingua, 2004. 88 s. ISBN 80-85544-35-0. 

Faško, P. a i. 2002.  Počet dní so snehovou pokrývkou a jej priemerná výška. 1:2000000. In: 
Atlas krajiny Slovenskej republiky. Miklós, L. a i. red. Bratislava : MŽP SR; SAŽP, 2002, s. 
99. ISBN 80-88833-27-2 

Fáziková, M. a i. 2008. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho 
kraja 2008 – 2015. Dostupné na internete: <http://www.unsk.sk/files/PRNSK/dokumentacia 
/PHSR_NSK_2008-2015.pdf> 

Fáziková, M. a i. 2012. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho 
kraja 2012 – 2018. Dostupné na internete: <http://www.unsk.sk/showdoc.do?docid=176> 

Feranec, J. 1989. Údaje získané metódami diaľkového prieskumu zeme – zdroj geografických 
informácií. In Nové trendy v geografii. Bezák, A. (ed.). Bratislava : SGS pri SAV, 1989, s. 13-
18. 

Feranec, J. – Oťaheľ, J. 1992. Land Cover Forms in Slovakia Identified by Application of  
Colour Infrared space Photographs at the Scale 1 : 500 000. In Geografický časopis, roč. 44, 
1992, č. 2, p. 120-126. 

Feranec, J. – Oťaheľ, J. 2001. Krajinná pokrývka Slovenska. Bratislava : Veda, 2001. 124 s.  
Feranec, J. – Oťaheľ, J. – Šúri, M. 1993. Mapovanie vegetácie pomocou leteckých farebných 

infračervených snímok a GIS-u SPANS. In Geodetický a kartografický obzor 39, 1993, s. 170-
175. 

Feranec, J. a i. 1997. Analýza zmien krajiny aplikáciou údajov diaľkového prieskumu Zeme. 
Geographia Slovaca 13. Bratislava : GÚ SAV, 1997, 64 s. 

Fulajtár, E. 2006. Fyzikálne vlastnosti pôdy. Bratislava : VÚPaOP, 2006. 135 s. ISBN 80-89128-
20-3. 

Futák, J. 1980. Fytogeografické členenie. Mierka 1 : 1 000 000. In Atlas SSR. Mazúr, E. red. 
Bratislava : SAV, SÚGK, 1980, s. 88. 

Gajdoš, P. a i. 1990. Človek a prostredie – Nitra. Nitra : MsNV Nitra, S-CHKO Ponitrie, 1990. 90 
s. 

Hajasová, K. 2000. Vybrané názory na pojem región a regionálny rozvoj. In Geografické štúdie 
7. Nitra : FPV UKF, 2000. s. 89-97. ISBN 80-8050-349-4. 

Harčár, J. – Priechodská, Z. 1988. Geologická mapa Podunajskej nížiny – severovýchodná časť. 
Mierka 1 : 50 000. Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1988. 

Hasprová, M. 2007. Rozvojový potenciál mikroregiónov Horného Požitavia. In Rozvoj vidieka 
v kontexte integrácie SR do EÚ. Nitra : SPU, 2007. s. 59-65. ISBN 80-8069-808-2. 

Hrdina, V. a i. 2007. Dopracovanie strategického dokumentu územného rozvoja NSK - Zmeny a 
doplnky územného plánu veľkého územného celku Nitrianskeho kraja č.2. 

Hreško, J., Pucherová, Z., Baláž, I. a i. Krajina Nitry a jej okolia – úvodná etapa výskumu. 
Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. s. 34-51. 
ISBN 80-8094-066-5 

Hudec, O. a i. 2009. Podoby regionálneho a miestneho rozvoja. 1. vyd. Košice : EF TU, 2009. 344 s. 
ISBN 978-80-553-0117-4.  



Boltižiar, M., Dubcová, A. a kolektív 
 

 

 270  

Integrovaná sieť Regionálnych rozvojových agentúr - ISRRA. Dostupné na internete: 
<http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=93280> 

Ipeľ – Ipoly euroregión. Dostupné na internete: <http://www.kekonom.sk/podnikanie/ 
euroregiony/ipelsky-euroregion; http://www.poiplie.sk/region-13.html> 

Ištok, R. a i. 1999. Geografia verejnej správy. 1. vyd. Prešov : FHaPV PU, 1999, 158 s. 
Ivanička, J. 1998. Vysvetlivky ku geologickej mape Tribeča 1 : 50 000. Bratislava : ŠGÚDŠ, 1998. 

ISBN 80-85314-86-X. 
Izakovičová, Z. – Miklós, L. 1997. Krajina ako geosystém. Bratislava : Vydavateľstvo VEDA, 

1997. 153 s. ISBN 80-224-0519-1. 
Jančura, J. 1999a. Development aspects of the land cover (secondary landscape structure) 

and their relation to the character. In Ekológia (Bratislava), vol. 19, Supplement 2. 
Bratislava : ÚKE SAV, 1999. p. 177-187. 

Jurčová, D. a i. 2012. Populačný vývoj v Slovenskej republike. 1. vyd. Bratislava : Infostat, 2012. 
70 s. ISBN 978-80-89398-21-8.            

Káčerová, M. – Ondačková, J. 2012. Sociálne služby pre seniorov – príkladová štúdia 
v obciach Nitrianskeho kraja. In Geografické informácie. ISSN 1337-9453, roč. 16, 2012, č. 1, s. 
171-182. 

Káčerová, M. – Mládek, J. 2012. Population Ageing as Generation Substitutions: Economic 
and Social Apects. In Ekonomický časopis 60, č. 3. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 
Ekonomický ústav SAV, 2012, s. 259-276. ISSN 0013-3035. 

Katuša, M. a i. 2013. Vývoj obyvateľstva v Slovenskej republike a krajoch v roku 2012. 1. vyd. 
Bratislava : ŠÚ SR, 2013. 120 s. ISBN 978-80-8121-236-9. 

Kelemen, A. a i. 1986. Štiavnické vrchy. Turistický sprievodca ČSSR. 1. vyd. Bratislava : Šport, 
1986. 255 s. 

Keller, J. 1993. Až na dno blahobytu. Brno : Hnutie Duha, EkoCentrum, 1993. s. 29-32. 
Klamár, R. 2007. Strategické plánovanie rozvoja mikroregiónu Ptava. In Geografické práce 12. 

Prešov : PU. 2007, 211 s. ISBN 978-80-8068-604-8. 
Klinda, J. – Tomčík, M. – Lieskovská, Z. a i. 1997. Správa o stave životného prostredia SR v roku 

1996. Bratislava: MŽP SR, SAŽP, 1997, 176 s. ISBN 80-88833-07-8. 
Klinda, J. a i. 2009. Správa o stave životného prostredia SR v roku 2009. Bratislava : MŽP SR; 

SAŽP, 2009. 280 s. ISBN 978-80-88833-54-3. 
Knox, P. – Pinch, S. 2000. Urban Social Geography (An Introduction). Harlow : Pearson 

Education Limited, 479 p. 
Konečný, V. a i. 1998. Geologická mapa regiónu Štiavnických vrchov a Pohronského Inovca. Mierka 

1 : 50 000. Bratislava : Geologická služba Slovenskej republiky. 1998. 
Kopcová, O. – Tuhárska, K. 2005. Ochrana prírody a krajiny. Nitra : UKF, 2005. ISBN 80-8094-

009-6. 
Kordováner, J. a i. 2001. Vtáčnik – Horná Nitra (turistická mapa – textová časť). 3. vyd. 

Harmanec : VKÚ, 2001. 29 s. ISBN 80-8042-244-3. 
Kramáreková, H. 2005. Regionálny rozvoj Nitrianskeho kraja na lokálnej úrovni. In Acta 

Facultatis Rerum Naturalium Universitas Comenianae : Geographica, Supplementum no. 3. s. 
263-270. ISSN 0231-715X. 

Kramáreková, H. 2009. Čerpanie štrukturálnych fondov v Nitrianskom kraji v rokoch 2004 - 
2006 prostredníctvom SOP Ľudské zdroje. In Geografické štúdie. ISSN 1335-9445, roč. 13, 
2009, č. 2, s. 35-50. 



Krajina a ľudia Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 271

Kramáreková, H. 2010. Priestorové aspekty čerpania štrukturálnych fondov v Nitrianskom 
samosprávnom kraji v rokoch 2004 – 2006. In Geografický časopis. ISSN 0016-7193, roč. 62, 
2010, č. 4, s. 347-373. 

Kramáreková, H. – Dubcová, A. 1992. Vývoj krajinnej štruktúry Zoborskej skupiny Tríbeča 
v r. 1890-1990. In Príroda okresu Nitra a problémy jej ochrany. Nitra : S-CHKO Ponitrie. 1992, 
s. 73-83. 

Krejčová, A. 2013. Transformácia rybného hospodárstva Slovenska po roku 1989 so zameraním na 
Nitriansky kraj. Bakalárska práca. Nitra : FPV UKF; Katedra geografie a regionálneho 
rozvoja, 2013.  

Krogmann, A. 2005. Aktuálne možnosti využitia územia Nitrianskeho kraja z hľadiska 
cestovného ruchu. In Geografické štúdie 10. Nitra : FPV UKF, 2005. 221 s. ISBN 80-8050-888-
7. 

Krogmann, A. 2007. Religiózny cestovný ruch v Nitrianskom kraji. 1. vyd. Nitra : FPV UKF, 
2007. 101 s. ISBN 978-80-8094-186-4. 

Kuby, M. – Harner, J. – Gober, P. 2002. Human Geography in Action. New York : John Wiley & 
Sons, 438 p. ISBN 0-471-40093-9. 

Kulla, M. 2010. Transformácia priemyslu Slovenska po roku 1989. In Geografické poznatky bez 
hraníc. Barabas, D. a i. (red). 2010. s. 285-303. ISBN 978-80-7097-810-8. 

Kupčík, I. 1997. Úřední mapy ke Slovenskému území z let 1918 –1945. In Historické mapy. 
Kováčová, M. (ed.). Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 1997. s. 182-191. 

Lapin, M. a i. 2002. Klimatické oblasti. In Atlas krajiny SR. Bratislava : MŽP SR; banská 
Bytrica : SAŽP, 200. s. 95. ISBN 80-88833-27-2. 

Lipský, Z. 2000. Sledování změn v kulturní krajině. 2 vyd. Praha : ČZU, 2000. 71 s. ISBN 80-
213-0643-2. 

Lukniš, M. a i. 1972. Slovensko 2 - Príroda. Bratislava : Obzor, 1972. 920 s. 
Maier, G. – Tödtling. F. 1998. Regionálny rozvoja a regionálna politika. 1. vyd. Bratislava : Elita, 

1998. 314 s. ISBN 80-8044-049-2.  
Malík, P. – Švasta, J. 2002. Hlavné hydrogeologické regióny. Mierka 1 : 1 000 000. In Atlas 

krajiny Slovenskej republiky. Miklós, L. a i. (red). Bratislava : MŽP SR; SAŽP, 2002, s. 104, 
ISBN 80-88833-27-2. 

Matula, M. 1980. Inžinierska geológia 1 : 500 000. In Atlas Slovenskej socialistickej republiky. 
Mazúr, E. (red.). Bratislava : Geografický ústav SAV, 1980.  

Mazúr, E. 1980a. Morfoštruktúry. Mierka 1 : 1 000 000. In Atlas Slovenskej socialistickej 
republiky. Mazúr, E. (red.). Bratislava : SAV; SÚGK, 1980, s. 44. 

Mazúr, E. 1980b. Typologické členenie reliéfu. Mierka 1 : 500 000. In Atlas Slovenskej 
socialistickej republiky. Mazúr, E. (red.). Bratislava : SAV; SÚGK, 1980, s. 50-51. 

Mazúr, E. – Lukniš, M. 1978. Regionálne geomorfologické členenie SSR. In Geografický 
časopis, roč. 30, 1978, č. 2, s. 101-125. 

Mazúr, E. – Mazúrová, V. 1965. Mapa relatívnych výšok Slovenska a možnosti ich využitia 
pre geografickú rajonizáciu. In Geografický časopis, roč. 17, 1965, č. 1, s. 3-18. 

Metodická príručka pre vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce. 2004. Bratislava : MVaRR, 2004. 70 s. 

Mesíková, E. 2008. Vývoj územného a správneho členenia na Slovensku. In Politické vedy. 
[online]. Roč. 11, 2008, č. 3-4, ISSN 1338-5623, s. 72-96. Dostupné na internete: 
<http://www.fpvmv.umb.sk/userfiles/file/3_4_2008/MESIKOVA.pdf>  

Michaeli, E. 2007. Nerastné bohatstvo Slovenskej republiky. Prešov : PU v Prešove, 2007. 76 s. 
ISBN 80-8068-483-9. 



Boltižiar, M., Dubcová, A. a kolektív 
 

 

 272  

Michaeli, E. – Boltižiar, M. 2010. Vybrané lokality environmentálnych záťaží v zaťažených 
oblastiach Slovenska. In Geografické štúdie. ISSN 1337-9445, roč. 14, 2010, č. 1, s. 18-47. 

Michálek, A. 2004. Meranie chudoby v regiónoch (okresoch SR). In Sociológia. Roč. 36, č. 1, s. 
5-28. 

Michalko, J. a i. 1986. Geobotanická mapa ČSSR. Textová a mapová časť. Bratislava : Veda, 163 
s. 

Midriak, R. 1983. Morfogenéza povrchu vysokých pohorí. Bratislava : Veda, 1983. 516 s.  
Minár, J. a i. 2001. Postupy vyhraničovania elementárnych geoekologických jednotiek. In 

Geografické spektrum 3/2001 : Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum 
a mapovanie vo veľkých mierkach. Bratislava : Geo-grafika, 2001, s. 26-33. ISBN 80-
968146-3-X.  

Minár, J. – Tremboš, P. 2002. Morfologicko-morfometrické typy reliéfu. 1 : 500 000. In Atlas 
krajiny Slovenskej republiky. Miklós, L. a i. (red.). Bratislava : MŽP SR; SAŽP, 2002, s. 90-91, 
ISBN 80-88833-27-2. 

Mišovičová, R. 2006. Funkčná typizácia mesta Nitry. In Acta Environmentalica Universitatis 
Comenianae (Bratislava). Roč. 14, č. 1, s. 77-83.  

Mládek, J. 1992. Základy geografie obyvateľstva. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 1992. 230 s. ISBN 80-08-00768-0. 

Mládek, J. – Bleha, B. 2001. Priestorová diferencovanosť prirodzeného prírastku 
obyvateľstva Slovenska. In Súčasný populačný vývoj na Slovensku v európskom kontexte. 
Zborník príspevkov z 8. demografickéj konferencie, Bratislava : Slovenská štatistická a 
demografická spoločnosť, 2001, s. 144 – 147. 

Mojses, M. 2004. Mapovanie zmien krajinnej pokrývky na lokalite Nitra – Žibrica. In II. 
medzinárodná vedecká konferencia „Veda mladých 2004“. Kliment, M., Pariláková, K., 
Muchová, Z., Igaz, D. (eds.). Nitra : SPU, 2004. s. 127-132. 

Nagy, A. 1998.  Vysvetlivky ku geologickej mape Podunajskej nížiny – východná časť  1 : 50 000. 
Bratislava : GÚDŠ, 1998. ISBN 80-85314-87-8. 

Národný emisný inventarizačný systém (NEIS) [elektronická databáza]. Slovenský 
hydrometeorologický ústav, 2013. 

Náš región – Nitriansky kraj. 2010. Nitra : Štatistický úrad SR - pracovisko Nitra. 8 s.  
Nemčíková, M. 1999. Predpoklady rozvoja cestovného ruchu v Topoľčiankach. In Acta 

Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis : Folia Geographica 3. 
Prešov : FHaPV PU, 1999, s. 254-260. ISBN 80-88722-64-0. 

Nemčíková, M. 2002. Bodové hodnotenie prírodného potenciálu okresu Zlaté Moravce z 
hľadiska cestovného ruchu. In Geographia Slovaca 18, 2002, s. 65-71. ISSN 1210-3519. 

Nemčíková, M. – Oremusová, D. 2009. Stav a kvalita vody Nitrianskeho kraja z aspektu 
regionálneho rozvoja. In Geografické štúdie. ISSN 1337-9445, roč. 13, 2009, č. 2, s. 59-69. 

Némethová, J. 2009. Agropotravinárske štruktúry okresu Nitra. 1. vyd. Nitra : FPV UKF, 2009. 
192 s. ISBN 978-80-8094-533-6. 

Olah, B. 2000. Možnosti využitia historických máp a záznamov pri štúdiu zmien využitia 
zeme. In Acta Fac. Ecologicae 7. Bitušík, P., Zdycha, P. (eds.). Banská Štiavnica : FEaE TU, 
2000. s. 21-26.  

Olah, B. 2003a. Vývoj využitia krajiny Podpoľania: starostlivosť o kultúrnu krajinu prechodnej zóny 
Biosférickej rezervácie Poľana. Zvolen : TU, 2003. 110 s.  

Olah, B. 2009. Historical maps and their application in landscape ecological research. In 
Ekológia (Bratislava). Vol. 28, 2009, no. 2, pp. 143-151. 



Krajina a ľudia Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 273

Oláhová, J. – Boltižiar, M. 2009. Ochrana prírody v Nitrianskom kraji. In GEO Informations 5 
- Nitriansky kraj v kontexte regionálneho rozvoja. Nitra : FPV UKF, 2009. s. 105-111. ISSN 
1336-7234. 

Olschofsky, K. – Köhler, R. – Gerard, F. 2006. Land Cover Change in Europe from the 1950’ies to 
2000. Institute for Worldforestry, University of Hamburg, 2006, 365 p. ISBN 80–89088–46-
5. 

Oremusová, D. 2000. Združenia a mikroregióny okresu Nové Zámky so zameraním na 
regionálny rozvoj. In Geografické štúdie 7. Nitra : FPV UKF, s. 310-315. ISBN 80-8050-349-4. 

Oremusová, D. 2008. Rozvojový potenciál mikroregiónu Termál pre cestovný ruch. In 
GeoInformation : Nitriansky kraj v kontexte regionálneho rozvoja. ISSN 1336-7234, roč. 4, 2008, 
s. 115-126. 

Oremusová, D. 2009. Geografické aspekty regionálneho rozvoja mikroregiónu Termál. Nitra : FPV 
UKF, 2009. 146 s. ISBN 978-80-8094-559-6. 

Oremusová, D. – Nemčíková, M. 2011. Voda ako zložka životného prostredia 
v podmienkach regionálneho rozvoja Nitrianskeho kraja. In Geografické štúdie. ISSN 1337-
9445, roč. 15, 2011, č. 2, s. 32-42.  

Oťaheľ, J. a i. 1993. Landscape Use as a Basis for Environmental Planning (Case Studies of  
Bratislava and Nitra Hinterlands. In Geographical studies 2. Drgoňa, V. (ed.). Nitra : FPV 
VŠPg, 1993, p. 7-83.  

Oťaheľ, J. – Feranec, J. – Pravda, J. – Husár, K. – Cebecauer, T. – Šúri, M. 2000. Prírodná 
(rekonštruovaná) a súčasná krajinná štruktúra Slovenska hodnotená využitím bázy 
údajov Corine Land Cover. In Geographia Slovaca 19. Bratislava : GÚ SAV, 2000, 124 s. 

Paulov, J. 1999. K jednej koncepcii regionálneho rozvoja a regionálnej politiky. In Geografické 
informácie 6. Dubcová, A., Kramáreková, H. (red.). Nitra : FPV UKF, 1999. s. 13-22. ISBN 
80-8050-290-0. 

Petit, S. – Firbank, L. – Wyatt, B. – Howard, D. 2001. MIRABEL: Models for Integrated 
Review and Assessment of Biodiversity in European Landscapes. In Ambio. Royal 
Swedish Academy of Sciences. Vol. 30., 2001, no. 2, pp. 81-88. 

Petrovič, F. – Hreško, J. 2006. Identifikácia a hodnotenie zmien druhotnej krajinnej štruktúry 
lokality NATURA 2000 - Zoborské vrchy 6. In ROSALIA 18. Ambros, M. (ed.). Nitra : 
Spravodaj ochrany prírody CHKO Ponitrie, 2006. s. 273-284. ISBN 80-900489-8-6. 

Plesník, P. 1989. Malá slovenská vlastiveda I. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Obzor, 1989. 
400 s. 

Potomová, J. – Poláčková, L. 2011. Aspekty transformácie priemyslu na príklade vybraných 
marginálnych regiónov Slovenskej republiky. In Geografický časopis. Roč. 63, 2011, č. 3, s. 
253-273. 

Prikryl, Ľ. V. 1977. Vývoj mapového zobrazovania Slovenska. Bratislava : Veda, 1977. 481 s. 
Pristaš, J. 2000. Vysvetlivky ku geologickej mape Podunajskej nížiny – Nitrianskej pahorkatiny 1 : 50 

000. Bratislava : GÚDŠ, 2000. ISBN 80-88974-26-7. 
Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016. Dostupné na internete: 

<http://www.vlada.gov.sk/programove-vyhlasenie-vlady-sr-na-roky-2012-2016> 
Prokša, P. – Rolková, M. 2002. Správa o stave životného prostredia Nitrianskeho kraja v 

roku 2002. SAŽP 
Pucherová, Z. 2004. Vývoj využitia krajiny na rozhraní Zobora a Žitavskej pahorkatiny (na 

príklade vybraných obcí). Nitra : FPV UKF, 147 s.  
Rajčáková, E. 2005. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava : UK, 2005. 120 s. ISBN 

80-223-2038-2.  



Boltižiar, M., Dubcová, A. a kolektív 
 

 

 274  

Rajčáková, E. 2009. Regionálny rozvoj a regionálna politika Európskej únie a Slovenska. Bratislava 
: UK, 2009. 133 s. ISBN 978-80-89317-09-7.  

Rampašeková, Z. 2008. Vizualizácia pôdneho profilu prostredníctvom informačných 
technológií. In Mladí vedci 2008 : vedecké práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 
Nitra : UKF, 2008. ISBN 978-80-8094-285-4, s. 474-483. 

Register emisií a zdrojov znečisťovania ovzdušia (REZZO) [elektronická databáza]. 
Slovenský hydrometeorologický ústav, 2013. 

Repaská, G. 2012. Rezidenčná suburbanizácia miest Nitrianskeho samosprávneho kraja 
(empirický príklad mesta Nitra). Nitra : FPV UKF. 2012. 127 s. ISBN 978-80-558-0057-8. 

Rozvojový plán NUTS II Západné Slovensko 2007-2013. 2006. Dostupné na internete: 
<http://www.unsk.sk/files/regionalny/NUTS_II_0713.pdf> 

Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina. 2013. Adresár ZO SRZ. Dostupné na internete: 
<http://www.srzrada.sk/index.php?n=KontaktyZOSRZ.BB> 

Sobocká, J. 2008. Úvod do štúdia problematiky urbánnych pôd – teória, prieskum a aplikácia. 
Habilitačná práca. Bratislava : VÚPaOP, 2008. 129 s. 

Spišiak, P. a i. 2005. Agrorurálne štruktúry Slovenska po roku 1989. 1. vyd. Bratislava : Geo - 
grafika, 2005. 186 s. ISBN 80-969338-4-1. 

Spišiak, P. – Klamár, R. 2003. Návrh štruktúry pracovných príležitostí vo vidieckom 
mikroregióne Ptava na základe percepcie miestneho  obyvateľstva. In Geografické 
aspekty středoevropského prostoru. Novák, S. (ed.). Brno : MU, 2003. ISBN 80-210-3208-1. 

Szczyrba, 2001. Funkční vztahy v maloobchodní vybavenosti města Olomouce. In Acta 
facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Prešoviensis, Folia geografica, prírodné 
vedy. Roč. 35, 2001, s. 205-213. 

Szczyrba, Z. 2005. Maloobchod v ČR po roce 1989. Vývoj a trendy se zaměřením na geografickou 
organizaci. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, 2005. 
126 s. ISBN 80-244-1274-8. 

Šály, R. a i. 2000. Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska. Bratislava : VÚPaOP, 76 s. 
ISBN 80-85361-70-1. 

Šimo, E. – Zaťko, M. 2002. Typy režimu odtoku. Mierka 1 : 2 000 000. In Atlas krajiny 
Slovenskej republiky. Miklós, L. a i. (red.). Bratislava : MŽP SR; SAŽP, 2002, s. 103, ISBN 80-
88833-27-2. 

Tobiášová, M. 2000. Teoreticko – metodologické aspekty problematiky atropogénnych pôd. Písomná 
práca k dizertačnej skúške. Prešov : FHPV PU, 2000. 87 s. 

Toffler, A. – Tofflerová, H. 1995. Utváranie novej civilizácie. Politika Tretej vlny. Bratislava : 
Open Windows, 1995. 116 s. ISBN 80-85741-15-6. 

Trembošová, M. – Tremboš, P. 2009. Etapy vývoja maloobchodnej siete mesta Nitra 
v období rokov 1992-2008. In Acta Geographica Universitatis Comenianae. No. 53. Bratislava : 
UK, 2009. s. 123-139. 

Trembošová, M. 2012. Geografické aspekty maloobchodnej siete mesta Nitra. Nitra : UKF, 2012. 
157 s. ISBN 978-80-558-0105-6. 

Tvrdoň, J. – Hamalová, M. – Žárska, E. 1995. Regionálny rozvoj. 1. vyd. Bratislava : NF EU, 
1995. 176 s.  

Vass, D. a i. 1988. Regionálne geologické členenie Západných Karpát a severných výbežkov 
Panónskej panvy na území ČSSR. 1 : 500 000. 1988. 

Veselovský, J. 2012. Chudoba na príklade Nitrianskeho kraja. 1. vyd. Nitra : UKF, 2012. 206 s. 
ISBN 978-80-558-0056-1. 



Krajina a ľudia Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 275

Vilinová, K. 2012. Zdravotný stav obyvateľstva Slovenska. 1. vyd. Nitra : UKF, 2012. 124 s. ISBN 
978-80-558-0058-5.  

Vyhláška č. 124/1979 Zb. MK SSR zo dňa 22. septembra 1979 v znení Zákona č. 287/1994 Z.z. 
Vyhláška č. 58/1985 Zb. MK SSR zo dňa 24. júna 1985 v znení Zákona č. 287/1994 Z.z. 
Vyhláška č. 81/1998 Z. z. MzP SR o Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy z 3. marca 

1998 s účinnosťou od 1. mája 1998. 
Weiss, P a i. 2005. Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike. Bratislava : 

Ministerstvo hospodárstva SR, 2005.  
Wokoun, R. a i. 2008. Regionální rozvoj – východiska regionálního rozvoje, regionální politika, 

teorie, strategie a programování. Praha : Linde Praha, a.s., 2008. 475 s.  
Zákon č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov 
Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 
Zákon č. 17/1992 Z.z. o životnom prostredí 
Zákon č. 235/1998 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa 

súčasne narodili tri deti alebo viac detí 
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve 
Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch 
Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja 
Zamkovský, J. 2004. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – význam, štruktúra 

a základné metodické tézy. Banská Bystrica : Centrum pre podporu miestneho aktivizmu 
Poniky, 2004. 18 s. ISBN 80-968918-4-7. 

Žigrai, F. 2000a. Dimenzie a znaky kultúrnej krajiny. In Životné prostredie. ISSN 0044-4863, 
roč. 34, 2000, č. 5, s. 229-233.  

Žigrai, F. 2000b. Transformation of cultural landscapes in time-spatial context (Selected 
theoretical and methodological aspects). In Cultural Landscapes: Material Reality or Social 
Construction. Miklós, L. (ed.). Banská Bystrica : UNESCO-Chair for Ecological Awareness, 
2000, pp. 4-9. ISBN 80-968484-0-2. 

Žigrai, F. – Drgoňa, V. 1995. Landscape-ecological analysis of the land use development for 
environmental planning (case study Nitra). In Ekológia (Bratislava). Supplement, 1, 1995, p. 
97-112. 

Žíhlavník, Š. 1996. Diaľkový prieskum Zeme – možnosť získania bohatých informácií pre 
tvorbu krajiny. In Ekológia a tvorba sídelnej a poľnohospodárskej krajiny. Supuka, J. (ed.). 
Zvolen : TU, 1996. s. 86-89. 

Žíhlavník, Š., 1997. Vývoj lesníckych máp na Slovensku. In Historické mapy. Kováčová, M. 
(ed.). Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 1997. s. 156 –165. 

Žíhlavník, Š. 1999. Geodézia a fotogrametria v lesníctve. Zvolen : TU, 1999. 340 s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boltižiar, M., Dubcová, A. a kolektív 
 

 

 276  

Internetové zdroje: 
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids= 102432 
http://www.statistics.sk 
https://www.ukf.sk/o-univerzite/historia-univerzity 
http://www.uniag.sk/sk/historia-spu-v-nitre/ 
http://www.unsk.sk/files/oblasti/skolstvo/final_analyza_2013.pdf  
http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JH/stat_zs.pdf 
http://www.uips.sk/prehlady-skol/prehlad-zakladnych-skol 
http://www. statistics.sk 
http://www.ipelskaunia.sk 
http://www.rokovania.sk/ 
http://www.arcanum.hu 
http://www.telecom.gov.sk/ 
http://www.google.com/earth 
http://landsatlook.usgs.gov 
http://www.vupop.sk 
http://www.eea.europa.eu 
http://www.creaf.uab.es/biopress 
http://www.results.biopress.org/transects/transect_nc.php?transect=SK3 
<http://www.leadernsk.sk  
http://www.unsk.sk 
http://www.lesnyurad.sk 
http://www.nlcsk.sk/nlc_sk 
http://www.forestportal.sk 
http://www.statistics.sk 
http://www.minzp.sk 
http://envirozataze.enviroportal.sk 
http://www.vlada.gov.sk 
http://www.svps.sk 
http://www.sopsr.sk 
http://www.minzp.sk 
<http://www.sme.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Krajina a ľudia Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 277

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boltižiar, M., Dubcová, A. a kolektív 
 

 

 278  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: © doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc., RNDr. Hilda 

Kramáreková, PhD., doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD., RNDr. Jana Némethová, PhD., 
RNDr. Zuzana Rampašeková, PhD., RNDr. Gabriela Repaská, PhD., RNDr. Lucia Šolcová, 
PhD., RNDr. Miroslava Trembošová, PhD., Mgr. Martin Valach, PhD., RNDr. PaedDr. Ján 
Veselovský, PhD., RNDr. Katarína Vilinová, PhD., Mgr. Matej Vojtek, PhD., Mgr. Jana 
Vojteková, PhD. 

 
Názov diela: Krajina a ľudia Nitrianskeho samosprávneho kraja 
Vydavateľ: Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
Rok vydania: 2014 
Poradie vydania: 1 
Počet strán titulu: 278 
Počet výtlačkov: 500 
Rozsah: 14,67 AH 
Tlač: EQUILIBRIA, s.r.o., Košice 
 
Sadzba: doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. 
 
Autor fotografie na prednej strane obálky: © Ing. Daniela Hrebíková, PhD. 
 
 
 
ISBN 978-80-558-0530-6  



 

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED

KRAJINA	A	ĽUDIA
NITRIANSKEHO	SAMOSPRA�VNEHO	KRAJA

K
R
A
JI
N
A
	A
	Ľ
U
D
IA
	N
IT
R
IA
N
S
K
E
H
O
	S
A
M
O
S
P
R
Á
V
N
E
H
O
	K
R
A
JA
			
			
			
			
2
0
1
4

Martin	BOLTIŽIAR,	Alena	DUBCOVÁ,	Hilda	KRAMÁREKOVÁ,
Alfred	KROGMANN,	Jana	NÉMETHOVÁ,	Zuzana	RAMPAŠEKOVÁ,
Gabriela	REPASKÁ,	Lucia	ŠOLCOVÁ,	Miroslava	TREMBOŠOVÁ,

Martin	VALACH,	Ján	VESELOVSKÝ,	Katarína	VILINOVÁ,
Matej	VOJTEK,	Jana	VOJTEKOVÁ

Doc. PhDr. RNDr. Martin BOLTI�IAR, PhD.
Zameriava sa na problematiku zmien 
využívania krajiny aplikáciou historických 
máp a leteckých a satelitných snímok. 
Objektom jeho záujmu je tiež komplexná 
fyzická geogr afia, kr aj inná ekológia, 
geomor fológia vysokých pohorí,  DPZ,  
geoinformatika a environmentalistika.

Doc. RNDr. Alena DUBCOVÁ, CSc.
Zameriava sa na problematiku humánnej 
geografie s dôrazom na priemysel, cestovný 
ruch a obyvateľstvo. Objektom jej záujmu je 
tiež regionálny rozvoj a regionálna geografia 
Slovenska. Taktiež aktívne spolupracuje 
s aplikačnou praxou pri tvorbe dokumentov 
regionálneho rozvoja. 

RNDr. Hilda KRAMÁREKOVÁ, PhD.
Zameriava sa na problematiku regionálneho 
rozvoja, regionálnej a aplikovanej geografie 
na rôznych priestorových úrovniach. Aktívne 
spolupracuje s aplikačnou praxou pri tvorbe 
dokumentov regionálneho rozvoja.  

Doc. RNDr. Alfred KROGMANN, PhD.
Zameriava sa na výskum priestorových 
aspektov foriem cestovného ruchu. Aktuálne 
je to najmä religiózny a nákupný turizmus a 
percepcia cestovného ruchu. Svoje štúdium 
sústreďuje aj na geografiu relígií, politickú 
geografiu a geopolitiku.

RNDr. Jana NÉMETHOVÁ, PhD.
Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa 
zameriava na poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka a ich tr ansformačné pr ocesy 
na lokálnej a regionálnej úrovni Slovenska. 
Objektom jej výskumu je tiež regionálna 
geografia Slovenska a didaktika geografie.

RNDr. Zuzana RAMPA�EKOVÁ, PhD.
Z hľadiska vedecko-výskumnej činnosti sa 
zameriava na výskum pôdnej pokrývky 
ovplyvnenej eróznymi procesmi vo vzťahu 
s ostatnými procesnými činiteľmi fyzicko-
geografickej a humánno-geografickej zložky 
krajiny. Z pedagogického hľadiska sa 
zameriava na didaktiku geografie.  

RNDr. Gabriela REPASKÁ, PhD.
Z hľadiska vedecko-výskumnej činnosti sa 
zameriava na problematiku suburbanizácie a 
sídelnej identity na lokálnej a regionálnej 
ú r o v n i .  O r i e n t u j e  s a  a j  n a  š t ú d i u m 
intraregionálnych migrácií, kvality života a 
genia loci. Venuje sa tiež komplexnej 
humánnej geografii a didaktike geografie. 

RNDr. Lucia �OLCOVÁ, PhD.
Zaoberá sa otázkami vývoja využívania 
krajiny, mapovaním a hodnotením krajinnej 
štruktúry a jej zmien aplikáciou výsledkov DPZ 
a využit ia  GIS.  Zameriava sa t iež  na 
problematiku komplexnej fyzickej geografie, 
náuky o krajine ako aj vplyvu cestovného 
ruchu na krajinu.

RNDr. Miroslava TREMBO�OVÁ, PhD.
Venuje sa geogr afii  nevýr obnej  sfér y 
so zameraním na problematiku geografie 
m a l o o b c h o d u  a  n á k u p n é  s p r á v a n i e 
obyvateľov. Objektom jej záujmu je tiež 
sociálna infraštruktúra, manažment a 
marketing území, terénne vyučovanie 
humánnej geografie. 

Mgr. Martin VALACH, PhD.
Ťažiskovo sa vo svojej vedecko-výskumnej 
činnosti zameriava na problematiku vplyvu 
priemyslu na životné prostredie. Objektom 
jeho záujmu je tiež didaktika geografie 
so zameraním na vyučovanie geografie 
miestnej krajiny. 

RNDr. PaedDr. Ján VESELOVSKÝ, PhD.
Zameriava sa na problematiku sociálnej 
geografie, priestorových aspektov sociálno -
p a t o l o g i c k ý c h  j a v o v,  k v a l i t u  ž i v o t a 
s bližším zreteľom na percepciu chudobu. 
Aktuálne je jeho objektom záujmu tiež 
geografia Európy a problematika inštitúcií 
Európskej únie. 

RNDr. Katarína VILINOVÁ, PhD.
Zameriava sa  na problematiku zdravotného 
stavu obyvateľstva na lokálnej a regionálnej 
úrovni.  Objektom jej záujmu je aj didaktika 
geografie a vybrané disciplíny komplexnej 
h u m á n n e j  g e o g r a fi e .  O r i e n t u j e  s a 
na štúdium ukazovateľov obyvateľstva ako 
napr úmrtnosť, pôrodnosť, sobášnosť a i.). 

Mgr. Matej VOJTEK, PhD.
Zameriava sa na problematiku prírodných 
hrozieb, a to predovšetkým povodňovej 
hrozby a povodňového rizika aplikáciou 
hydrologických a hydraulických modelov, GIS 
a DPZ. Objektom jeho záujmu sú tiež fyzická 
geografia - hydrogeografia, GIS a zmeny 
krajiny.

Mgr. Jana VOJTEKOVÁ, PhD.
Zameriava sa na problematiku trendov vývoja 
k r a j i n y  a  p r í r o d n ý c h  h r o z i e b ,  a  t o 
predovšetkým na zosuvy a vplyvy banskej 
činnosti na krajinu aplikáciou GIS a DPZ. 
Objektom jej záujmu sú tiež geografické 
informačné systémy, didaktika geografie a 
fyzická geografia. 

ISBN	978-80-558-0530-6 Nitra	2014


	obalka_monografia_predna.pdf
	Stránka 1

	obalka_monografia_zadna.pdf
	Stránka 1


