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1 ÚVOD 

Potreba nového prístupu 

Proces výstavby je v súčasnosti usmerňovaný kompromismi vychádzajúcimi zo stretov individuálnych záujmov 

investorov, ktorý odráža ich predstavy o potrebách trhu a kolektívnym záujmom verejného sektora, ktorý tiež do 

istej miery odráža individuálne a skupinové záujmy tých, ktorí majú právomoc rozhodovať, prípadne vplývať na 

obsah a formu tohto rozhodovania. Kvalita týchto kompromisov z hľadiska miery naplnenia verejného záujmu je 

podmienená viacerými subjektívnymi a objektívnymi faktormi. Niektoré, hlavne tie subjektívne sú odrazom 

zložitosti, menlivosti a nepredvídateľnosti života a sú zo strany spoločnosti usmerňované a do istej miery aj 

vynucované jej etickými, morálnymi, estetickými a právnymi zásadami a pravidlami. Avšak mnohé, hlavne 

objektívne faktory, vplývajúce na rozvoj územia sa však spoločnosť naučila sledovať, merať a aj regulovať. 

S rozvojom urbanizačných procesov nadobudli otázky spojené so zabezpečovaním kvalitného životného 

prostredia jednu z ústredných priorít dôsledkom čoho je trend trvale udržateľného rozvoja územia, resp. 

presnejšie povedané takého rozvoja v území, ktorý trvale zabezpečuje kvalitné životné prostredie pre nás ľudí, 

vrátane všetkého toho, čo okrem ľudí a ich vzťahov tvorí spoločnosť. 

Rozvinul sa vedný odbor urbanizmus, metódy urbanistického projektovania, územné plánovanie a riadenie 

územného rozvoja, ktoré spolu so sektorom stavebníctva vytvárajú systém výstavby. 

Proces výstavby je nástroj prostredníctvom ktorého spoločnosť mení územia tak, aby bolo kvalitným životným 

prostredím. Životné prostredie reprezentuje sústava faktorov, z ktorých každý má nejaký priestorový prejav 

a dohromady pokrývajú súvisle prakticky celý povrch zeme.  Urbanizmus sa v ťažisku zaujíma o územia, v ktorých 

dochádza k prieniku pôsobenia jednotlivých faktorov. Ide v prevažnej väčšine o územie sídiel a ich súvisiaceho 

okolia. Životné prostredie v týchto územiach koncentrácie najrôznejších spoločenských aktivít nazývame 

sídelným prostredím. 

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že zabezpečenie dostatočne kvalitného sídelného prostredia predstavuje 

celú sústavu ľudských činností, ktorých koordinácia je jednou z najdôležitejších úloh verejného sektora. Priamo 

a nepriamo vytvárajú tieto činnosti stále rastúci počet pracovných príležitostí a tiež sa rozširuje ich podiel na 

HDP, príslušných územných jednotiek. Rozsah a intenzita prác spojených s výstavbou, prevádzkou a údržbou 

funkčných prvkov v území reprezentujúcich sídelné prostredie bude v dôsledku urbanizačných procesov narastať 

a ich kvalitná koordinácia si bude vyžadovať využitie nových technológií, metód a organizačného zabezpečenia. 

Celosvetový trend informatizácie významne vplýva na rozvoj nových metód, postupov a procedúr v rámci 

systému výstavby a vytvára jeho novú, flexibilnejšiu a transparentnejšiu podobu.  

Otvorená občianska spoločnosť fungujúca na demokratických princípoch a slobodnom trhovo orientovanom 

hospodárstve potrebuje kvalitné informácie o stave a podmienkach územia pre jej žitie a rozvoj. Informačná 

podpora procesu výstavby a stále viac aj prevádzky a údržby jednotlivých prvkov a systémov sídelného prostredia 

v priestore a čase. V tomto kontexte je potrebné rozvinúť zásady a pravidlá rozvoja územia v súlade s modernými 

metódami a technikami tak, aby rozvoj podmienok pre sídlenie v území = rozvoj sídelného prostredia bol 

dostatočne transparentný a dával tak rovnaké šance súčasných a budúcim vlastníkom a užívateľom územia 

podieľať sa na jeho ďalšom zveľaďovaní. 

Analyzovanie, prognózovanie, plánovanie, projekcia rozvoja sídelného prostredia v území musí byť permanentný 

proces, ktorý zároveň sprístupní tieto informácie nielen odborníkom a inštitúciám verejnej správy, ale aj 

vlastníkom, užívateľom, investorom a občianskej verejnosti. 

 

Hodnotenie kvality sídelného prostredia z pohľadu legislatívy 

Búrlivý rozvoj a zmeny, ktoré charakterizovali rozvoj našej spoločnosti v uplynulom dvadsaťroční sa prejavili aj 

v rozvoji územia. Rozvoj hlavne cestnej dopravy, výstavbe obchodných centier, rozsiahle rekonštrukcie 

existujúcej zástavby, rozmach individuálnej bytovej výstavby hlavne v okolí najväčších miest priniesli nové trendy 

z hľadiska zabezpečovania kvalitného sídelného prostredia v území. Najvýznamnejšie sú viditeľné v západnej časti 

SR, kde sa okolo Bratislavy ako najvýznamnejšieho rozvojového pólu v SR rozvíja ťažisko osídlenia zahŕňajúce celý 

Bratislavský samosprávny kraj, významnú časť Trnavského samosprávneho kraja a v stále väčšej miere aj 

Nitrianskeho samosprávneho kraja. Prejavujú sa však v rôznej intenzite aj v ostatných častiach Nitrianskeho 

samosprávneho kraja. 

Pojem sídelné prostredie nie je v terminologickom slovníku urbanizmu nový, avšak metódy umožňujúce meranie 

jeho kvality neboli doteraz systematicky vyvíjané a využívané v SR. Rozvinuli sa a rozvíjajú sa v intenzívne 

urbanizovaných územiach, kde prílišná koncentrácia aktivít vytvára synergický efekt, ktorý v niektorých prípadoch 

hrozí neobývateľnosťou územia pre niektoré druhy činností a niektoré skupiny obyvateľstva. Pojmy ako built 

environment, sustainable neigbourhood index a pod. sa stávajú stále frekventovanejšími. Stále viac sa hovorí 

o reziliencii územia, t.j. jeho odolnosti voči extrémnym vplyvom a teda aj o potrebe celostného prístupu 

k hodnoteniu kvality žitia v území založeného na trvalom sledovaní a vyhodnocovaní nielen jeho jednotlivých 

faktorov, ale aj ich vzájomného pôsobenia. Vytvárajú sa tzv. Systémy na podporu priestorového rozhodovania 

(Spatial Decision Support Systems), ktoré by mali túto úlohu zrealizovať. 

Tento trend sa postupne prejavuje aj v SR. Návrh nového stavebného zákona obsahuje v súčasnom znení pojem 

sídelné prostredie a zvyšuje význam a účinnosť územnotechnických podkladov a to tým, že na rozdiel od 

stávajúcej legislatívy ukladá úlohy spracovávať územnotechnické podklady aj na úrovni krajov a obcí. Aj keď nové 

znenie ešte dosť nejasne definuje vzťah územno-technických podkladov a informačného systému územného 

plánovania je to dôležitý krok k zvýšeniu permanentnosti územného plánovania a tých aj k skvalitneniu celého 

projektového cyklu procesu výstavby. 

Vzorové východiská riešenia 

Už z názvu projektu je zrejmé, že vzorom pre spracovanie tejto štúdie je medzinárodný projekt Donauregionen+, 

realizovaný v rámci operačného programu juhovýchodná Európa. Ide o projekt, ktorý nadväzoval na projekt 

Donauregionen. Oba tieto projekty boli realizovane pod gesciou Pracovnej skupiny pre priestorové plánovanie 

Pracovného spoločenstva Podunajských krajín (ARGE DONAULANDERN). Pri spracovaní týchto projektov sa vyšlo 

z pôvodne nemeckej metodiky, ktorá bola v rámci projektu navrhnutá maďarským partnerom a kolektívnym 

úsilím projektových partnerov z 8 podunajských krajín dovedená do formy plánovacieho portálu. Výsledky je 

možné vidieť na http://gis.donauregionen.net/dplus/. Následne bola táto metodika modifikovaná na slovenské 

podmienky a bola využitá pri viacerých projektov realizovaných fy. AUREX, ako je napr. PHSR Bratislavského 

samosprávneho kraja.  

Ciele projektu 

Cieľom projektu je tvorivým spôsobom využiť výsledky projektu Donauregionen+ a jeho následných modifikácii 

pre vytvorenie takého územnoplánovacieho podkladu, ktorý by zlepšil podmienky pre flexibilnejšiu 

a efektívnejšiu aktualizáciu ÚPD NSK. Vychádzame pritom z predpokladu, že po schválení nového stavebného 

zákona a príslušných vykonávacích predpisov sa povinnosť spracovať územnotechnické podklady prenesie na 

Samosprávne kraje.  

Je potrebné povedať, že predkladané dielo samo nepredstavuje územnotechnické podklady, ale skôr východisko 

o ktoré sa spracovanie územnotechnických podkladov môže oprieť. Je tomu tak jednak preto, lebo zatiaľ 

neexistuje metodické usmernenie a legislatívne vymedzenie územnotechnických podkladov, ako aj nie sú 
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praktické skúsenosti s využitím viacfaktorového hodnotenia kvality sídelného prostredia v SR. V následnom kroku 

bude potrebné pod gesciou príslušného ministerstva spracovať návrh vlastných územnotechnických podkladov. 

Využitie spracovanej štúdie bude možne, okrem už uvedeného, prakticky využiť aj pre spracovanie: 

1. územných plánov NSK a jeho obcí, 

2. PHSR NSK a jeho obcí 

3. odvetvových prognóz, stratégií a politík 

4. projektových zámerov na využitie štrukturálnych fondov a iných relevantných zdrojov 

5. investičných zámerov a iných podobných dokumentov 

 

Charakteristika metódy spracovania 

Na hodnotenie kvality sídelného prostredia je použitá indexová metóda prevzatá z projektu Donauregionen+. 

V princípe ide o postup v rámci ktorého sa zozbierané a vypočítané hodnoty jednotlivých ukazovateľov prevedú 

do formy indexov v intervale (-3,+3), ktoré sa následne využijú na aritmetický výpočet komplexných hodnôt za 

jednotlivé faktory, ich skupiny, ako aj celkovú komplexnú hodnotu kvality sídelného prostredia. Indexy sa 

počítajú za 4 časové obdobia na úrovni obcí, okresov a krajov. Vypočítane hodnoty indexov umožňujú triediť 

obce, okresy kraja podľa poradia, čo vytvára podmienky pre vytvorenie podkladov pre SWOT. Na základe 

extrapolácie, ako aj expertného odhadu dopadov vybraných projektov sa určujú cieľové hodnoty indexov k roku 

2020. Finálna verzia takto vytvoreného modelu predpokladá jej využívanie prostredníctvom internetu. 

 

Postup prác v základných krokoch 

a) Identifikácia faktorov a ukazovateľov, ktoré ich reprezentujú na úrovni, kraja, okresov a obcí 

b) Vytvorenie pracovnej geografickej databázy z údajov Územného plánu NSK 

c) Identifikácia primárnych dát pre výpočet ukazovateľov pre určenie kvality sídelného prostredia a to: 

i) Údajov alfanumerického charakteru získaných z existujúcich štatistík 

ii) Údajov vytvorených na základe geografických analýz 

d) Vytvorenie bázy dát ukazovateľov v absolútnych hodnotách 

e) Výpočet relatívnych hodnôt ukazovateľov a ich integrovanie podľa faktorov, ako aj určenie komplexnej 

hodnoty kvality sídelného prostredia 

f) Spracovanie SWOT analýzy na úrovni kraja a okresov 

g) Odhad dopadov vybraných rozvojových projektov na relevantné ukazovatele v území do roku 2020 

h) Interpretácia výsledkov modelu do formy rozvojových scenárov 

 

Výsledky 

Vlastná urbanistická štúdia predstavuje tlačový dokument pozostávajúci z nasledovných kapitol  

1. Úvod  

2. Metodika projektu 

3. Štúdia 

3.1. Analytická časť 

3.2. SWOT 

3.3. Odhad dynamiky zmien vývoja ukazovateľov kvality sídelného prostredia 

4. Popis rozvojových scenárov vývoja kvality sídelného prostredia 

5. Záver 

6. Prílohy 

6.1. Návrh zásad prevádzkovania a ďalšieho rozvoja výstupov projektu vo forme územnoplánovacieho 

portálu NSK 

6.2. Príručka užívateľa pre prácu s ÚPP NSK 

6.3. Štruktúra GIS 

Mimoriadne dôležitým výstupom projektu je územnoplánovací portál NSK (ÚPP NSK), ktorý umožní jednak 

prístup k výsledkom projektu jeho užívateľom prostredníctvom internetu, ako aj jeho následnú interaktívnu 

priebežnú aktualizáciu. 

ÚPP NSK pozostáva z dvoch subsystémov. Prvým je tzv. WEB server, ktorý predstavuje model na výpočet index 

kvality sídelného prostredia v obciach , okresov ako aj v celom NSK a druhým je GIS server, na ktorom sú uložené 

geografické informácie potrebné na zobrazenie ÚPN NSK. 
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2 METODIKA PROJEKTU 

2.1 VÝCHODISKÁ 
Riešená téma je v územnom plánovaní nová a z tohto pohľadu je prístup k jej riešeniu podmienený vyjasnením si 

hlavne pojmu sídelné prostredie, nakoľko tento zdôvodňuje potrebu vytvárania nástrojov územného plánovania 

vyžadujúcich si zabezpečenie jeho permanentnosti a transparentnosti. 

2.1.1 Sídelné prostredie, jeho hodnotenie a význam pre územné plánovanie 
1) Pojem sídelné prostredie všeobecne 

Podstatou sídla je zabezpečenie prežitia spoločenstva ľudí v priestore, resp. v území. Toto prežitie sa zabezpečuje 

vytváraním sídelného prostredia. Jedným zo základných procesov, ktorým sa zabezpečuje sídelné prostredie je 

výstavba. 

Ľudia sa menia a teda aj spoločnosť sa mení. My ľudia sa meníme tým, že každý z nás prežíva svoj život od svojho 

zrodu až po svoju smrť. Meníme sa deň čo deň, rastieme, dospievame, starneme. Žijeme a spolupracujeme 

v spoločenstvách, rodinách, pracovných kolektívoch a davoch.  

Žijeme v konkrétnom priestore a čase. Priestor si vyberáme na základe našich možností. Ľudia žili, žijú 

a v dohľadnej dobe aj budú žiť v území, t. j. na povrchu Zeme. Prevažná väčšina ľudí žije v konkrétnom území 

trvalo, býva tam, pracuje tam, žije – sídli v danom území trvalo pravidelným denným , týždenným a ročným 

rytmom v jednotlivých fázach svojho života. Má svoj denný, týždenný a ročný akčný rádius v území, v rámci 

ktorého býva a pracuje. V tomto území je jeho sídelné prostredie. 

Človek a spoločnosť sa vyvinuli v rámci prírodného prostredia a sú stále jeho súčasťou. Územie je časť prírodného 

prostredia v ktorom sú najvýhodnejšie podmienky pre rozvoj sídelného prostredia. Čisto teoreticky je možné, aby 

bolo sídelné prostredie vytvárané aj mimo územia, na mori alebo ak popustíme uzdu fantázii aj mimo Zeme a jej 

geosfér, ale časové horizonty v rámci ktorých by sa o niečom takom dalo reálne uvažovať sú nateraz mimo 

možností spoločnosti ako celku. 

Prírodné prostredie je tiež v pohybe a jeho potenciál byť sídleným prostredím sa v čase mení. Mení sa jednak 

tým, ako, nezávisle od vôle ľudí (tiež má svoj denný, mesačný a ročný cyklus), sa jednotlivé zložky prírodného 

prostredia vyvíjajú, ako aj a to stále viac sídlené prostredie ovplyvňuje iné zložky prírodného prostredia. V tomto 

kontexte rozoznávame dva pohľady na rozsah sídleného prostredia v území, resp. v priestore. 

Sídlené prostredie má svoje zložky a stránky.  Spoločnosť nazerá na jednotlivé zložky prostredia (pôda, voda, 

ovzdušie a pod.) z rôznych strán (sociálnej, ekonomickej, bezpečnostnej a pod.). Identifikuje z pohľadu 

jednotlivých strán na zložkách faktory, činitele a tieto sleduje, meria prostredníctvom sústavy ukazovateľov jeho 

kvantity a kvality. Každý sledovaný faktor má v čase a priestore svoj rozsah. Zjednotenie rozsahov jednotlivých 

faktorov v priestore k danému časovému horizontu predstavuje územie, v ktorom sledujeme zmeny jednotlivých 

faktorov (napr. skúmame kvality vody v oceánoch aj keď ony bezprostredne netvoria sídlené prostredie). Toto 

zjednotenie rozsahov jednotlivých faktorov v priestore označujeme ako životné prostredie. Územie, kde ľudia 

bezprostredne žijú, označujeme ako sídelné prostredie, prípadne zastavané prostredie a predstavuje prienik 

rozsahov jednotlivých faktorov v území. 

Sídelné prostredie je vnútorne rozčlenené, nie je jednoliate. Sídelné prostredie sa môže členiť z hľadiska každého 

faktora, ako aj ich kombinácií. Faktorov a ich ukazovateľov môže byť ľubovoľné množstvo. Navyše sa sídelné 

prostredie vyvíja aj v čase a to nielen vo vecnej, ale aj v systémovej rovine. Množstvo faktorov narastá 

s prehlbujúcim sa poznaním a poznávaním sídelného prostredia, resp. jeho jednotlivých faktorov. 

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť definujeme ako systém a prírodu tiež, tak aj sídelné prostredie 

definujeme ako systém. Systém s rozsiahlym množstvom prvkov, so zložitými väzbami, s vyvíjajúcou sa 

štruktúrou, systém samoorganizujúci sa podľa dopredu nie úplne známej postupnosti krokov. 

Aké sú hybné sily vývoja systému sídelného prostredia? 

Základnou hybnou silou je rozdiel medzi stavom prírodného prostredia, čiže územím a požiadavkami na sídelné 

prostredie zo strany spoločnosti. Spoločnosť rieši tento rozdiel hlavne prostredníctvom výstavby. Ďalšou hybnou 

silou je súperenie v rámci spoločnosti o kvalitu sídelného prostredia. Súperenie o kvalitné prostredie prebieha 

medzi jednotlivými územne oddelenými spoločenstvami (štátmi, regiónmi a obcami), tiež medzi záujmovými 

skupinami s cieľom rozvoja a získania kapitálu. 

Pod kvalitou sídelného prostredia mám na mysli kvalitu vzťahu jeho nositeľmi k nemu. Ide o filozofický problém 

a môžme povedať, že vývoj filozofie ovplyvňoval a ovplyvňuje rozvoj sídelného prostredia v území. 

Medzi súčasnými filozofmi je inšpiratívny francúzsky filozof Alain Badiou, ktorý rozlišuje nasledovné oblasti 

filozofie a to: Láska, Umenie, Politika, Veda. Pokúsime sa zamyslieť nad ich vzťahom k sídelnému prostrediu 

Láska 

Keď premýšľame o láske, slovné spojenie sídelné prostredie znie príliš stroho, aj sídlo je ešte nepatričné. 

Slovo prostredie je odvodené od slova stred a vnímam ho ako jeho okolie, ako to, čo s ním ešte súvisí, je jeho 

súčasťou. Láska je prchavý pocit šťastia, je to stav ktorý sa ťažko popisuje slovami. Je to intenzívne prežívanie 

vzťahu k niečomu nám blízkemu. Prežívame lásku k nášmu prostrediu? Rozhodne áno. K našim blízkym ľuďom 

a iným živým tvorom a organizmom, k veciam, ku kompozíciám vecí tvorov a ľudí, k ich architektúre. Láska 

k svojmu prostrediu je na výsosť individuálna a zároveň nevyhnutná. Je to láska k „rodnej hrude“. Je základom 

lokálpatriotizmu, hrdosti na svoju existenciu, je kotvou, ktorá vytvára identitu nielen každého z nás, ale aj pocit 

spolupatričnosti so susedmi, spoluobčanmi. Tento pocit nás núti starať sa o „naše“ prostredie. 

Lásku môžeme definovať ako faktor, ktorý ľudí motivuje starať sa o sídelné prostredie. 

Umenie 

Je oprávnené hovoriť o umeleckej  tvorbe sídelného prostredia? Určite áno otázkou však je v akom kontexte. 

Pokiaľ hovoríme o procese výstavby, tak to, aby malo sídelné prostredie charakter umeleckého diala je tiež dosť 

individuálne. Asi by malo byť úlohou architekta dosiahnuť tento cieľ. Určite to však nemôže zvládnuť sám. 

Súčasné chápanie umenia a jeho účelu umožňuje vnímať čokoľvek ako umelecké dielo, záleží na postoji. Badiou 

sa snaží oživiť vo filozofii pojem pravdy vztiahnutej k udalosti, identifikovanej v konkretnych udalostiach, ktorá 

stojí za uchovanie, zapamätanie. Hodnotné umelecké diela spoločnosť chráni. Väčšinou to je spojené s ich 

historickou hodnotou. Je to dostatočné? Je to prehnané? 

Ako kedy a ako kde. V každom prípade snaha o stvárnenie sídelného prostredia ako umeleckého diela je 

potrebná. Dáva mu kvalitatívny rozmer, vnáša do neho iracionalitu, emócie a krásu, nech už ju chápeme 

akokoľvek. Umelecké dielo už nie je len o kráse, ale skôr o zachytení momentu pravdy a tiež o hľadaní adekvátnej 

formy pre udalosť. Ja aj o vytváraní podmienok pre zážitok, ktorý nemusí byť nutne prehnaný, ale aj bežný, či 

zámerne nudný.  

Umenie môžeme chápať ako nástroj, ktorý výrazne ovplyvňuje formu sídelného prostredia. 
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Politika 

Politika je o rozhodovaní, o hľadaní kompromisu pri rozhodovaní o sídelnom prostredí s cieľom zabezpečenia 

prežitia, hodnotného života. Môže mať rôzne formy, rôzne priority, ale východiskom je prežitie nositeľov politiky, 

resp. kvalitné prežitie života. 

Politika je aj o finančných a informačných tokoch a o jej inštitucionálnom a legislatívnom rámci. 

Politika je nástrojom, ktorý hovorí o organizácii procesu vytvárania, zabezpečovania sídelného prostredia. 

 

Veda 

Veda je logickým základom poznávania a predvídania stavu a vývoja sídelného prostredia. Precizuje jeho 

predmet, terminológie a metódy využiteľné na jeho analýzu, simuláciu a chápanie dôsledkov. Urbanizmus ako 

celostný pohľad na systém sídelného prostredia využíva v rámci svojich metód aj systémy znalostí a metód 

prakticky skoro všetkých vedných odborov. Poznávanie systému sídelného prostredia je multidisciplinárne. 

Veda je nástrojom, ktorý hovorí o obsahu sídelného prostredia o zákonitostiach jeho vývoja a o hľadaní 

efektívnych ciest zabezpečenia sídelného prostredia. 

2.1.2 Sídlené prostredie a územný rozvoj 

Táto kapitola si dáva za cieľ upozorniť na potrebu takých zmien prístupu k zabezpečovaniu procesu výstavby, 

ktoré by prispeli k zvýšeniu jeho kvality (presnosti, včasnosti a komplexnosti). Základnými tézami pritom sú: 

(i) v oblasti urbanizmu snaha rozšíriť metódy súvisiace s navrhovaním funkčného využitia územia o nástroje 
a postupy pre exaktnejšie hodnotenie kvality sídelného prostredia, 

(ii) v oblasti zabezpečovania procesu výstavy komplexnejšie chápanie plánovacích cyklov, zabezpečujúce 
priebežné hodnotenie kvality sídelného prostredia ako nový prvok pre skvalitnenie územnoplánovacieho 
procesu a  

(iii) s tým súvisiace využitie a rozvoj informatických nástrojov pre priebežné hodnotenie kvality sídelného 
prostredia a dopadov jednotlivých zamýšľaných zmien v území na kvalitu jednotlivých faktorov sídelného 
prostredia, resp. na jeho celkovú kvalitu. 

 

2.1.2.1 Potreba plánovania 

Z pohľadu človeka je vo vzťahu k územiu, priestoru v ktorom žijeme, podstatné, aby boli v území podmienky na 

sídlenie, žitie v území. Je v jeho záujme identifikovať jednotlivé faktory sídelného prostredia a na základe znalostí 

o ich ideálnych stavoch a kombináciách, o nasledovaniahodných vzoroch a stanovených normách sídelného 

prostredia si vytýčiť (naplánovať) reálne ciele zamerané na zabezpečenie takých hodnôt jednotlivých faktorov 

v jednotlivých častiach územia ktoré v svojej synergii vytvoria kvalitné sídelné prostredie.   

Územný rozvoj je zložitý, dynamický ačastokrát nepredvídateľný proces a preto je potrebné ho plánovať, aby 

sme  ako spoločnosť aj ako jednotlivci prežili v zdraví a mali tiež aj radosť- pohodu. Ide len o zdanlivý paradox. 

Práve schopnosť plánovať a následne realizovať svoje plány v území umožnila človeku, resp. spoločnosti dostať sa 

vrchol potravinového reťazca a následného dominantného postavenia medzi živými tvormi na planéte zemi. Stále 

viac sa však presvedčujeme o tom, že táto pozícia je udržateľná len potiaľ, pokiaľ bude človek rešpektovať 

existujúce prírodné a spoločenské sily a vzťahy, čo zároveň znamená, že ich musí skúmať, spoznať a prispôsobiť 

sa im tak, aby ich mohol využiť vo svoj prospech.  

Ideálne trhové ekonomické prostredie predpokladá dobre informovaných predávajúcich dobre informovaným 

kupujúcim a ideálne demokratické politické prostredie garantuje rovnosť šancí a slobodné rozhodovanie sa. Nič 

v praxi nie je ideálne a ani nikdy nebude, ale neustále by mala existovať snaha o dosiahnutie ideálov, čo 

v kontexte územného rozvoja znamená rovnosť šancí pri uspokojovaní potrieb subjektov spoločnosti po sídelnom 

prostredí a tiež dobrej informovanosti o sídelnom prostredí ako nevyhnutnej podmienke prijímania správnych 

rozhodnutí. Aby sme dosiahli najlepší možný výsledok je potrebné: 

(i) sústavné hľadanie ciest ako efektívne predvídať vývoj jednotlivých faktorov sídelného 
prostredia,  následne 

(ii) plánovať kroky nevyhnutné na zabezpečenie prijateľných hodnôt jednotlivých faktorov sídelného 
prostredia v jednotlivých častiach územia, 

(iii) hľadať spoločenskú dohodu na presadenie navrhovaných opatrení do praktického života  
(iv) zhromaždiť zdroje nevyhnutné na realizáciu,  
(v) zrealizovať zmeny v území a  
(vi) kontrolovať a vyhodnocovať naplnenie spoločnosťou schváleného plánu. 

 

Niet asi sporu o potrebe plánovania jednotlivých ľudských činností. Čim je činnosť konkrétnejšia, tým je vlastné 

plánovanie konkrétnejšie, zrozumiteľnejšie a jasnejšie. Problém nastáva pri plánovaní vývoja zložitých, 

rozsiahlych, dynamicky sa meniacich, nie celkom poznateľných systémov, akým je aj sídlo, resp. sídelné 

prostredie. Na zabezpečenie kvality takéhoto komplexného plánovania je potrebné vytvoriť znalostné, 

legislatívne, informačné a inštitucionálne predpoklady – systémy.  

 

2.1.2.2 Komponenty základného rámca  

Kvalita sídelného prostredia je podmienená kvalitným plánovaním a kvalitné plánovanie zase kvalitnými 

informáciami, znalosťami a kvalitnou organizáciou celého procesu zabezpečovania sídelného prostredia. 

Pojem sídlo je kľúčovým pojmom vedného odboru urbanizmus, ktorý predstavuje východiskový vedný odbor pre 

rozvoj sídiel – sídelného prostredia v území. Prostredníctvom procesu výstavby sa jeho návrhy a doporučenia 

realizujú v území. Nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečovanie sídelného prostredia, resp. pre diskusiu 

a rozhodovanie o ňom je kvalitná informačná podpora.  

Urbanizmus, proces výstavby a súvisiaca informačná podpora tvoria základný rámec pre zabezpečovanie 

sídelného prostredia v území. Ich základné charakteristiky sú uvedené v nasledovnej tabuľke.  

 Urbanizmus Proces výstavby Informačná podpora 

Predmet Znalostný model 

sídleného prostredia, 

metódy a postupy jeho 

skúmania, vnímania a 

tvorby 

Proces výstavby sídiel Informačný model 

sídelného prostredia 

Terminológia – 

základné pojmy 

Sídlo, sídelné 

prostredie, sídlenie, 

system osídlenia 

Zložkym stránky faktory 

system osídlenia 

Územné plánovanie, 

územné rozhodovanie, 

projektovanie výstavby, 

stavebná realizácia, 

monitorovanie 

výstavby, hodnotenie 

kvality sídelného 

prostredia 

Vrstvy informačného 

systemu, 

metainformácie, 

aplikácie, databázový 

systém, popisné a 

zemepisné dáta 

Prostriedky a metódy Metódy vedy, vývoj a 

zdokonaľovanie 

Plánovacie, 

rozhodovacie, 

Informačný system,  



7 
 

projekčných a 

plánovacích metód 

skúmania, vnímania 

tvorby sídelného 

prostredia,  

projekčné, 

schvaľovacie, kontrolné 

a hodnotiace procedúry 

Produkt Objavy v oblasti 

sídelného prostredia, 

terminológia, metódy, 

návrhy, obrazy, 

simulácie 

Územné plány, územné 

rozhodnutia 

Stavebné povolenia, 

Stavby 

Kolaudačné 

rozhodnutia 

Územnoplánovacie 

podklady 

Informačné systémy 

jednotlivých fáz 

procesu výstavby, 

Informačné systémy o 

jednotlivých faktoroch 

sídleného prostredia 

Nositelia - Aktéri Urbanisti a záujemci o 

urbanizmus 

Plánovači, projektanti, 

manažeri, oparátori, 

stavbári, investori a 

obyvatelia  

Informatici v oblasti 

urbanizmu a procesu 

výstavby 

Významným faktorom je inštitucionálna podpora zabezpečovania kvalitného sídelného prostredia. Ak má byť 

plánovanie v dnešnom hektickom živote úspešné musí mať rešpekt a aby malo rešpekt musí byť spoľahlivé a ak 

má byť spoľahlivé musí mať pravdu a ak má mať pravdu musí mať argumenty a ak má mať argumenty musí mať 

informácie a ak má mať informácie musí mať údaje a ak má mať údaje musí mať znalosti. Nič z toho nesmie 

chýbať.  

Je signifikantné, že sa doteraz nepodarilo vytvoriť informačný systém o sídelnom prostredí o jednotlivých jeho 

faktoroch a pokusov bolo viac. Ide totiž o potrebu integrovaného prístupu o efektívnu koordináciu činností 

spojených s rozvojom sídelného prostredia v území, na čo zatiaľ naše fénixové (priebežne zanikajúce a znovu sa 

vytvárajúce) inštitúcie nedospeli. Ale netreba sa vzdávať. 

 

2.1.3 Urbanizmus a sídelné prostredie 

V predchádzajúcom texte sme viackrát použili termín sídelné prostredie. Vynára sa otázka prečo, aký to má 

zmysel a keď hovoríme o sídelnom prostredí ako o vlastnosti časti územia, prečo nepoužijeme termín funkcia 

územia. 

Odpoveďou je, že termín funkcia územia je nejednoznačný. Byť sídelným prostredím je len jedna z funkcií, ktoré 

môže časť územia mať, okrem neho môže územie mať aj iné funkcie (napr. byť zdrojom energie, byť predmetom 

ochrany a pod.) 

Hlavným dôvodom je spôsob vymedzovania územnej jednotky pre umiestnenie nejakej aktivity v území. Keď 

hovoríme o prostredí vymedzujem ho v území negatívne, to jest všetko územie , kde je splnená daná podmienka 

je prostredím, zatiaľ čo pri funkcii je to naopak, územie sa vymedzuje pozitívne, hovorí sa, je to tu, kde bude 

umiestnená daná funkcia. 

Funkčné vymedzenie zmenšuje rozsah územia, kde sa daná funkcia môže realizovať, zatiaľ čo naopak prostredie 

môže byť zachované v požadovanej kvalite pri lokalizácii danej aktivity, pokiaľ sa vykonajú potrebné opatrenia. 

Prístup v ktorom sa určuje funkcia územia je v svojej podstate príkazový. Naproti tomu prístup, kde sa určuje 

kvalita sídelného prostredia je zákazový a teda vhodnejší do súčasného politického a ekonomického systému. 

Stretol som sa s tvrdeniami, kedy sa argumentovalo, že klasická metóda územného plánu opierajúca sa 

o prikázané funkcie územia, tým že zvyšuje vzácnosť takéhoto špecifického typu územia, zvyšuje jeho 

ekonomickú hodnotu – cenu. 

Na druhej strate treba povedať, že „zákazová“ metóda, ktorá výrazne rozširuje možnosti pre rozvoj nových aktivít 

v území zvyšuje riziko vzniku kolízií v území,  riziko znižovania efektívnosti investícií do dopravnej a technickej 

infraštruktúry a pod.. Myslíme si, že môžeme povedať, že uplatnenie takejto metódy si vyžaduje modernizáciu 

celého procesu hľadania celospoločenského konsenzu, ktorý by mal zabezpečiť nájdenie najlepšieho možného 

riešenia v danom čase v danom území. V zákazovej metóde musí potenciálny investor dokázať, že jeho technické 

riešenie neohrozí kvalitu žiadneho z existujúcich faktorov. A to hovoríme o faktoroch sociálno-ekonomických, 

územnotechnických, kultúrno historických, nehovoriac už o faktoroch ekologických, ktorých hodnotenie je 

povinné už v súčasnosti. Potenciálny prechod od príkazovej metódy k zákazovej (alebo skôr ich paralelné 

fungovanie) si bude vyžadovať vybudovanie zodpovedajúcej plánovacej a informačnej infraštruktúry, čo je 

dlhodobý proces.  

Je pravdepodobné, že nástroje umožňujúce posúdiť dopady navrhových aktivít v území budú mať charakter 

územnotechnických podkladov, umožňujúcich „efektívne“ posudzovať súlad navrhovaných zmien vo využití 

územia s relevantnými zákonnými normami, hlavne súlad s územnými plánmi vyššej systémovej úrovne, resp. 

súlad s relevantnýmifaktormi sídelného prostredia zdokumentovanými v príslušných sektorových dokumentoch 

a analýzach. Takéto nástroje by mohli znížiť riziko chybného plánovania, resp. rozhodovania o využití územia. 

Vytvorenie takéhoto nástroja si vyžaduje rozpracovať nasledovné okruhy otázok: 

1. Nájsť dohodu na výklade pojmu sídelné prostredie a jeho pozíciu v terminologickom systéme urbanizmu, 
ako aj jeho význam a využiteľnosť v zefektívnení zabezpečovania procesu výstavby, 

2. Rozpracovať princípy riadenia projektového cyklu do procesov výstavby a zlepšiť tak podmienky pre 
zabezpečenie permanentnosti jednotlivých fáz procesu výstavby 

3. Zásady a princípy informatizácie jednotlivých procesov výstavby, postavené na integrovanom prístupe 
k zabezpečovaniu kvalitného sídelného prostredia v území. 

 

2.1.3.1 Sídelné prostredie –staronový predmet územného rozvoja 

Jednou z najdôležitejších podmienok nevyhnutných pre život je kvalitné životné prostredie. Ide o veľmi široký 

pojem, ktorý z pohľadu územného rozvoja môžeme zúžiť na sídelné prostredie ako bezprostredného životného 

prostredia ľudí. Nie je cieľom tohto článku zamýšľať sa nad terminologickými otázkami súvisiacimi so vzťahom 

životného a sídelného prostredia ako pojmov, nám postačí ak povieme, že pojem sídelné prostredie je 

špeciálnym prípadom životného prostredia v ktorom okrem prírodných faktorov podrobnejšie sledujeme aj 

špecifické sociálne, ekonomické, kultúrne, historické a technické vlastnosti prostredia v území. 

 

Považujeme za potrebné zdôrazniť, že sídelné prostredie predstavuje dynamický faktor ľudskej existencie. Tak 

ako sa menia potreby nás ľudí a spoločnosti, tak ako ľudia vynakladajú energiu na zabezpečenie sídelného 

prostredia v území, tak sa vyvíja aj kvalita sídelného prostredia. Koniec koncov, územie môže aj stratiť potenciál 

sídelného prostredia. Nebolo by to prvý raz v histórii ľudstva, kedy by jej sídelné prostredie vo vymedzených 

častiach priestoru – územia zaniklo a spoločnosť v tej podobe v akej existovala spolu s ním.. 

 

Otázky spojené so zabezpečením udržateľného rozvoja sídelného prostredia v území nachádzame prakticky vo 

všetkých rozvojových politikách, stratégiách a programoch. Mimoriadne aktuálnou je problematika zosúladenia 
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potrieb spoločnosti a túžby po kvalitnom sídelnom prostredí s jej snahami po rovnováhe medzi tzv. piliermi 

udržateľného rozvoja – ekologickým, sociálnym a ekonomickým rozvojom. 

Pojem sídelné prostredie sa vzťahuje na človekom pretvorené a pretvárané časti územia (čo je skoro celé územie 

Slovenska), ktoré vytvárajú rámec pre väčšinu ľudských činností, v rozsahu od jednotlivých stavieb, ich súborov 

cez ucelené časti sídiel (zóny) až po sídelné celky a aglomerácie,. Sídelné prostredie predstavuje súhrn sociálnych, 

ekonomických, územno-technických, kultúrno-historických a ekologických faktorov podmieňujúcich 

zabezpečenie kvalitného života spoločenstiev obyvateľov. Predstavuje človekom pretvorený a sústavne 

pretváraný priestor, v ktorom ľudia realizujú svoje činnosti súvisiace s bývaním, prácou, voľným časom a 

zotavením. Sídelné prostredie zahŕňa objekty a priestory vytvorené alebo upravené ľuďmi, vrátane budov, 

,líniových stavieb a veľkoplošných terénnych úprav. V posledných rokoch, výskum v oblasti verejného zdravia 

rozšíruje definíciu sídelného prostredia, ktorý teraz zahŕňa aj nové faktory medziiným aj problematiky prístupu k 

zdravému jedlu, komunitným záhradám, pešej dostupnosti, dostupnosti bicyklom atď. 

 

2.1.3.2 Sídelné prostredie ako systém 

Pri vymedzovaní pojmu sídelné prostredie vychádzame z prác Prof. Šteissa s tým, že pojem činnosť chápeme 

v dvoch rovinách a to činnosť ako spoločenskú aktivity a činnosť ako prostredie činnosti. 

Obr.č. 1 ukazuje základný vzťah prvkov systému sídelného prostredia. 

 

Obrázok 1 – základný vzťah v teoretickom modeli sídelného systému 

V tomto vzťahu vystupujú jednotlivé prvky nasledovne: 

• Spoločnosť je nositeľom sídlenia, resp. konkrétnymi nositeľmi sú jednotlivé fyzické a právnicke osoby 
vystupujúce ako vlastníci resp. užívatelia územia. 

• Územie je. priestor, ktorý sa nachádza na povrchu zeme a v jeho bezprostrednej blízkosti. Vo vzťahu 
k spoločnosti, resp. jej konkrétnym činnostiam má územie potenciál byť prostredím činností. Tento 
potenciál je podmienený na strane jednej požiadavkami  spoločnosti a na strane druhej možnosťami 
prírody. V závislosti na náraste počtu ľudí a ich potrieb, spoločnosť časť prírody (územie) mení tak, aby 
bola sústavne jej sídelným prostredím. 

• Činnosti majú svojich nositeľov, predmet, prostriedky a svoje prostredie; časť činností má ako predmet 
vytváranie, resp. udržiavanie sídelného prostredia (napr. plánovanie, stavebníctvo); rôzne činnosti majú 
rôzne požiadavky na svoje prostredie. Tieto sú vyjadrené vo vzťahu k sústave faktorov prostredia, resp. 
definujú intervaly prípustných hodnôt, ktoré by mala nimi využívaná časť územia spĺňať, pokiaľ má mať 
potenciál byť jej prostredím [napr. požiadavky na prírodné danosti ( klimatické, geologické a pod.), 
polohu vo vzťahu k lokalizácii iných činností (napr. vzťah bývanie – občianska vybavenosť) a pod.].  

• Sústavy požiadaviek jednotlivých činností sa na základe podobnosti zoskupujú do tried sídelného 
prostredia, ktoré v súlade s legislatívou v oblasti územného plánovania nazývame druhy a spôsoby 
funkčného využitia územia. Priemetom sídelného systému ako teoretickej schémy do územia je 
osídlenie (systém osídlenia) reprezentované sídlami, ktoré predstavujú konkrétne sídelné prostredie v 
území. Sídlo ako systém sa člení na podsystémy, ktoré zabezpečujú kvalitné sídelné prostredie ich 
vhodným usporiadaním v čase a priestore – kvalitnou sídelnou štruktúrou. 

 

Z uvedeného  je možné povedať, že sídelné prostredie je zložitý, rozsiahly a dynamický systém. Hľadanie takých 

trajektórií jeho vývoja, ktoré sú udržateľné nielen vo vzťahu k ľuďom, ale aj k maximálnej biodiverzite prostredia 

si vyžaduje interdisciplinárny prístup podporený simulačnými, hodnotiacimi a rozhodovacími metódami. Toto by 

malo umožňiť s akceptovateľnou mierou pravdivosti predvídať dôsledky investičných počinov v území a vytvoriť 

tak podklady pre také rozhodovanie o rozvoji územia, ktoré bude mať za dôsledok jeho udržateľnosť v prijateľne 

dlhom výhľade do budúcnosti. Čiže malo by dôjsť k takému rozvoju sídelného prostredia v území, ktoré by 

udržiavalo sídelný systém v homeostatickom stave, kedy by jeho vlastné autoregulačné procesy zabezpečovali 

dynamickú rovnováhu medzi životným štýlom, životnou úrovňou a životným prostredím. Aj diskusie na 

vedeckých fórach sa posúvajú do rovín, kedy sa udržateľnosť chápe ako odolnosť (reziliencia), prípadne 

robustnosť sídelného systému voči zmenám. 

Sídelné prostredie je nielen objektom skúmania, ale hlavne cieľom, ktorého kvalitné zabezpečenie by v procese 

rozhodovania o územnou rozvoji malo byť rozhodujúcim kritériom. 

Hodnotenie kvality sídelného prostredia bolo a stále je veľmi komplexná a aktuálna problematika. Je natoľko 

komplexná, že prax veľakrát pochybuje o možnosti plánovať, resp. hodnotiť tak zložitý systém a prikláňa sa 

k zjednodušeným pragmaticky orientovaným riešeniam na uspokojenie aktuálnych potrieb jednotlivých skupín 

obyvateľstva. 

Rozhodujúci hráči v procese rozhodovania o rozvoji územia, ktorými sú politici, záujmové nátlakové skupiny 

a developeri nemajú v plánovačoch dostatočne silného pomocníka, ktorý by presvedčivo a jasne argumentoval a  

radil pri hľadaní najlepšieho možného rozvoja územia. Je tomu tak, ako už bolo povedané, hlavne preto že 

charakter rozvoja územia sa zmenil a práca plánovača sa z polohy tvorcu posúva aj do roly poradcu – konzultanta, 

ktorého hlavnou úlohou  je efektívna koordinácia zúčastnených aktérov. Mal by byť koordinátorom diskurzu pri 

hľadaní riešenia, ktoré má čo najmenej slabín a čo najviac výhod. Úspešnosť tejto polohy plánovača je závislá od 

jeho schopnosti argumentovať, ktorá je podmienená jednak jeho charizmou, ale hlavne jeho znalosťami 

a aktuálnymi a presvedčivými informáciami. 

Potenciál plánovača dneška je teda podmienený do značnej miery efektivitou disponibilného monitorovania 

kvality územia a teda aj kvalitným informačným systémom. 

Hodnotiace ukazovatele sídelného prostredia musia byť SMART. Čiže musia byť jednoznačné (a jednoduché), 

merateľné, dostupné, musia sa opierať o poznané skutočnosti a byť sledovateľné v čase.  Mali by sa teda opierať 

o štatistické údaje podložené  normami, štandardami, mapujúce jednotlivé faktory sídelného prostredia.  

Na záver tejto časti, by bolo potrebné pripomenúť, že na riešenie mnohých zdanlivo komplikovaných problémov 

stačí zdravý ľudský rozum, musí mať však mať potrebné znalosti, (prípadne z jeho pohľadu jednoduché metódy 

na prístup k takýmto znalostiam) podložené kvalitnými informáciami. V súčasnosti sú vyvíjané tzv. systémy pre 

ľudia 
(spoločnosť)

činnosti
prostredie

(osídlenie)

priestor

(územie)
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podporu priestorového rozhodovania (SDSS – Spatial Decision Support System), ktoré vytvárajú znalostné 

prostredie umožňujúce efektívne hľadať odpovede na hodnotenie dopadov investičných zámerov na relevantné 

faktory sídelného prostredia. 

2.1.3.3 Zmeny plánovacích podmienok 

Tieto skutočnosti sa odzrkadľujú aj v rozhodujúcich politikách a stratégiách EÚ, kde dokument Europe 2020 

zahŕňa udržateľný rozvoj popri podpore výskumu a sociálnej kohézii ako jeden zo základných cieľov EÚ v ďalšom 

plánovacom období 2014-2020. I keď ťažiskom procesu udržateľného rozvoja sídiel zostáva výstavba, jej 

charakter sa prispôsobuje rozvoju spoločnosti. Čoraz väčší dôraz sa kladie na skvalitnenie prevádzky a údržby 

existujúcich sídelných štruktúr a zvyšovanie ich kvality z pohľadu sídelného prostredia čiastkovými úpravami 

(intervenciami) namiesto masívnej prestavby. 

Ciele urbanizmu a územného plánovania v ostatnom období upúšťajú od sledovania a hodnotenia územného 

rozvoja na základe rastu a sústreďujú pozornosť aj na ochranu územia a na hľadanie rovnováhy, na 

monitorovanie, analyzovanie a revitalizáciu narušených častí územia, na snahy vyvážiť disparity vo využití územia 

zapríčinené dynamikou trhových ekonomických síl. 

V súčasnosti dochádza v oblasti urbanizmu na Slovensku k systémovým zmenám, vyplývajúcim z postupného 

prechodu na udržateľný rozvoj sídelného prostredia. Sídelné prostredie je ovplyvnené parametrami a indikátormi 

priestorovej, sociálnej a ekologickej kvality, ktoré je potrebné špecifikovať a s aplikáciou moderných technológií 

simulovať v procese návrhu a hodnotenia kvality sídelných štruktúr. Návrh novej legislatívnej normy, ktorá je v 

súčasnosti v procese prípravy, ukladá samosprávam povinnosť zabezpečiť trvalé monitorovanie kvality sídelného 

prostredia. 

Súčasné nástroje územného plánovania nedostatočne reagujú na rýchlo sa meniace požiadavky užívateľov 

územia a nezabezpečujú žiaducu reguláciu intervencií do územia, čo spôsobuje veľké problémy s riadením 

územia a jeho funkčnosťou. Legislatívna príprava nového Stavebného zákona sa snaží reagovať na tieto rozpory a 

pracuje so zavádzaním nových pojmov a metodík v územnom plánovaní. Uvidíme, čo výsledná forma Stavebného 

zákona prinesie.  

2.1.3.4 Od funkčného využitia územia k tvorbe sídelného prostredia 

Pojem sídelné prostredie je potrebné vymedziť nie len opisnou formou, ale stanovením sústavy ukazovateľov, 

pre ktoré určí prijateľné hodnoty a priradí k nim limity. Súčasné metódy územného plánovania sú postavené na 

prístupe v ktorom sa vymedzujú funkčné plochy v území (územie obytné, vybavenosť, výroba a pod.), kde každá 

predstavuje sídelné prostredie nejakého typu. Ukazuje sa, že plánovanie, ktoré je v princípe postavené na 

definovaní funkčnej náplne územia, nie je schopné zabezpečiť požadovanú kvalitu sídelného prostredia, a to 

hlavne v situáciách, kedy je možné vhodnými technickými riešeniami zabezpečiť súlad aj pri susedstve zdanlivo 

protirečivých aktivít. Príliš dôsledné uplatňovanie funkčnej delimitácie územia navyše vedie k zužovaniu výmery 

území na jednotlivé aktivity, zvyšovaniu ich vzácnosti s následným zvyšovaním ceny pozemkov na jednotlivé 

funkcie.  

Prelínanie sa jednotlivých druhov funkčného využitia územia vytvára potenciál pre zvyšovanie miery funkčnej 

komplexnosti územia vo vzťahu k jeho jednotlivým užívateľom a s vysokou pravdepodobnosťou aj dosahovanie 

lepších sociálnych, ekonomických a ekologických výsledkov pri definovaných merateľných ukazovateľoch.  

Hľadanie kvalitnejšieho prístupu k metodike územného plánovania je postavené na: 

1. stanovení hodnôt identifikovaných faktorov, resp. ukazovateľov sídelného prostredia, ktoré musia byť 
dodržané pre zabezpečenie udržateľnosti prostredia,  

2. ich priebežnom vyhodnocovaní (monitorovní), 
3. následnej identifikácii disparít, 

4. návrhu opatrení pre ich odstránenie, 
5. vyhodnotení dopadov na hodnoty ukazovateľov po virtuálnej realizácii navrhovaných zmien. 

Posúdenie účelnosti doteraz využívanej metódy funkčnej delimitácie územia a návrh jej doplnenia, prípadne 

zmeny, by mala jedným z predmetov výskumu. 
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2.1.4 Sídelné prostredie a proces výstavby 
Zabezpečovanie sídelného prostredia je sústavný proces, na ktorý môžeme nahliadať z viacerých stránok. 

V prezentovanom kontexte je najvýznamnejší proces výstavby. 

Inšpirovaní princípom riadenia projektového cyklu, tak ako je používaný v rámci regionálnej politiky EÚ 

a procedúrami Stavebného zákona sme skoncipovali schému jednotlivých krokov procesu výstavby spolu s jej 

základnými charakteristikami s cieľom zvýrazniť princíp cyklov v procese výstavby. 

Meno fázy Územné 
plánovanie 

Územná príprava Stavebná 
príprava 

Stavebná 
realizácia 

Monitorovanie Hodnotenie 

Predmet Dohoda o  
funkčnom 
využití územia 
– územnom 
pláne 

Zabezpečenie 
súladu 
rozvojových 
projektov s 
územným plánom 

Návrh 
technickej a 
finančnej 
realizácie 
stavby 

Realizácia 
stavby – 
fyzickej zmeny 
územia 

Sledovanie 
súladu vývoja 
územia so 
schválenou 
plánovacou a 
projektovou 
dokumentáciou 

Hodnotenie 
možností rozvoja 
sídelného 
prostredia v území 

Terminológia 
– základné 
pojmy 

Územný plan, 

Veľký územný 
celok, sídlený 
útvar, zóna, 
prieskumy a 
rozbory, 
koncept 

DUR, Územné 
rozhodnutie 

Analýza 
uskutočniteľnosti, 
Analýza nákladov 
a výnosov 

DSP, stavebné 
povolenie, 
architektúra, 
stavebný 
rozpočet 

Stavebný 
dozor, 
stavebný 
denník, POV, 
stavebná 
ekonómia 

IS územného 
plánovania, IS 
stavebného 
poriadku, 
Kataster 
nehnuteľností 

Potenciály a limity 
faktorov sídelného 
prostredia 

Prostriedky a 

metódy 

Procedúry 

spracovania a 
schvaľovanie 

územných 
plánov 

Dokumentácia pre 

územné 
rozhodnutie 

Dokumentácia 

pre stavebné 
povolenie 

Stavebný 

dozor, 
stavebný 

denník, 
stavebné 
materiály, 

stavebná 
technika 

Kolaudácia stavby, 

Zápis do Katastra 
nehnuteľností a 

ISSP 

Mapovanie a 

hodnotenie 
potenciálov a limitov 

faktorov sídelného 
prostredia 

Produkt Územné plány 
(Koncepcia 
územného 
rozvoja SR 
(KURS), 
Územný plan 
region, 
Územná plán 
obce, Územný 
plan zóny) 

Územnoplánovacia 
informácia, 

Územné 
rozhodnutia 

Stavebné 
povolenia 

Stavba Užívacie 
rozhodnutie,  
územnotechnické 
podklady 

urbanistická štúdia, 
územné generely 

Nositelia - 
Aktéri 

Obstarávatelia 
a spracovatelia 

ÚPN, Užívatelia 
územných 
plánov  

Príslušný organ 
verejnej správy 

Stavebný úrad, 
Investor 

Príslušný organ 
verejnej správy 

Stavebný úrad, 
Investor 

Stavebná firma, 
stavebník, 

autorský dozor, 
stavebný dozor 

Štátna správa, 
stavebník 

Multidisciplinárny 
urbanistický tým 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plánovanie

Územné 
konanie

Stavebné 
konanie

výstavba

monitorovanie

hodnotenie
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2.1.5 Podrobnejšie k cieľom projektu 

Dlhodobým cieľom projektu je skvalitniť nástroje územného plánovania smerom k efektívnejšiemu využívaniu 

potenciálu sídelného prostredia. 

Špecifický cieľ: Navrhnúť metódy a postupy hodnotenia dopadov rozvojových zámerov na kvalitu sídelného 

prostredia a overiť ho na modelovom území NSK. 

Výsledky projektu: 

• Kvalitnejšie poznanie procesu hodnotenia dopadov rôznych typov rozvojových zámerov na kvalitu sídelného 
prostredia v územných jednotkách, 

• Zdokonalený a overený nástroj na hodnotenie kvality sídelného prostredia. 
 

Projektové aktivity: 

• Spresnenie predmetu, terminológie a metodika výskumu, 
• Zabezpečenie informatickej podpory, 
• Vývoj metód pre hodnotenie dopadov, 
• Vývoj modulu pre hodnotenie dopadov rozvojových zámerov na sídelné prostredie, 
• Overenie vyvinutých metód na vybraných územiach. 
 

Projekt nadväzuje na výstupy projektu operačného programu juhovýchodná Európa –Donauregionen+, kde 

vedúcim partnerom Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Účastníkmi 

projektu boli aj Bratislavský, Trnavský a Nitriansky samosprávny kraj. V rámci tohto projektu bol projektovými 

aktivitami vyvinutý model pre hodnotenie kvality úrovne rozvoja dunajských regiónov. Tento model je následne 

vyvíjaný a modifikovaný na slovenské podmienky a slovenské firmy AUREX s.r.o. ISAX s.r.o. a InfoProjekt s.r.o., ho 

ďalej rozvíjajú s tým, že bude, a už aj je, využívaný v oblasti podpory regionálneho rozvoja a územného 

plánovania. V súčasnosti sa jeho modifikovaná verzia využila pri spracovaní Programu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja Bratislavského, ako aj iných projektov, hlavne z oblasti podpory regionálneho rozvoja. 

 

Opis navrhovanej metodiky projektu 

Metodika navrhovaného projektu bude pozostávať z nasledovných krokov: 

• Definovanie termínu sídelné prostredie ako modelu nevyhnutného pre život spoločnosti v území v jeho 

hierarchických systémových urbanistických úrovniach (región, sídlo, zóna). 

• Identifikácia a charakteristika vybraných ukazovateľov sídelného prostredia 

• Analýza vybraných ukazovateľov sídelného prostredia a identifikácia sledovaných ukazovateľov (musia 

byť SMART čiže konkrétne, merateľné, dostupné, relevantné, časované). 

o Charakteristika vlastností a spôsobu výpočtu jednotlivých ukazovateľov a to: 

o Určenie typu ukazovateľa (existenčný, topologický, metrický), 

• Návrh metód výpočtu hodnotenia kvality sídelného prostredia, resp. jeho jednotlivých typov v územnej 

jednotke – diagnostické metódy. 

• Návrh metód hodnotenia dopadov rozvojových zámerov. Identifikácia zmien jednotlivých ukazovateľov 

sídelného prostredia sídelného prostredia v dôsledku rozvojového zámeru. 

• Definovanie zásad a pravidiel určovania parametrov jednotlivých ukazovateľov sídelného prostredia. 

• Návrh zásad a metód interpretácie výsledkov modelu pre proces urbanistického navrhovania. 

Prínos projektu 

Inovácia v oblasti sústavy urbanistických nástrojov pre hodnotenie kvality sídelného prostredia spočíva v 

možnosti komplexnejšie zhodnocovať stav sídelného prostredia v jednotlivých územných jednotkách. To je stav 

jednotlivých ukazovateľov v porovnaní s ich žiaducimi hodnotami, ďalej disparity jednotlivých ukazovateľov v 

rámci hierarchicky vyššej územnej jednotky umožňujúce identifikovať slabé miesta v území. 

Vlastný model predstavuje integráciu technológie GIS (model využíva technológie firmy ESRI ArcGIS), ktorá slúži 

na výpočet hodnôt jednotlivých ukazovateľov v územných jednotkách s využitím geografických analýz a 

technológie systému pre podporu rozhodovania, založenej na databázovom systéme (model využíva 

MSSQLserver). Model je implementovaný v prostredí internetu ako dynamická WEB stránka umožňujúca jeho 

tvorcom, správcom a užívateľom priestorovo distribuovaný systém práce. 

Výstupy projektu budú využívané územnými plánovačmi pre skvalitnenie procesu urbanistickej tvorby v rámci 

spracovania územných plánov a územnoplánovacích podkladov, verejnou správou a samosprávou pre vydávaní 

rozhodnutí k rozvojovým zámerom v území. Obzvlášť významné môže byť nasadenie modelu pre spracovanie 

územnoplánovacích podkladov, resp. územnotechnických a tzv. ostatných podkladov, čo predstavuje základný 

nástroj územného plánovania pre zabezpečenie pravidelného hodnotenia – monitorovania kvality sídelného 

prostredia. 
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2.2 PROJEKT DONAUREGIONEN+ 
 

Riešené územie 

 

 

Schéma programu Donauregionen 

 

Partnerstvo 

Východiskom projektu sú ciele sformulované Pracovnou skupinou pre Priestorové plánovanie v rámci 

Pracovného spoločenstva Podunajských krajín (ARGE DONAULANDER) iniciatívy, v ktorej sú zapojené všetky 

podunajské krajiny zúčastňujúce sa projekte už vyše 15 rokov. Prvú skupinu partnerov tvoria inštitúcie verejného 

sektora: ministerstvá; samosprávne kraje a verejné inštitúcie zodpovedné za plánovacie procesy na národnej a 

regionálnej úrovni, ktoré reprezentujú základ projektového partnerstva. Toto partnerstvo garantuje aplikovanie 

výsledkov a výstupov projektu v praxi. Druhú skupinu partnerov projektu tvoria profesionálne verejné a 

mimovládne plánovacie organizácie všetkých participujúcich krajín. Tieto subjekty majú dlhoročné skúsenosti s 

vzájomnou spoluprácou v rámci aktivít ARGE DONAU, ako aj projektu DONAUREGIONEN realizovaného 

prostredníctvom programu Interreg IIIB. Do projektu je zahrnutých 19 partnerov z 8 podunajských krajín 

zapojených do Programu Juhovýchodná Európa. Partneri projektu z každej krajiny sú zodpovední za koordináciu 

prác v rámci špecifického sektora. Zber údajov a konkrétne činnosti projektu boli vykonané plánovacími 

organizáciami z príslušnej krajiny. 

 

Projekt 

ARGE DONAULANDER – pracovná skupina pre priestorové plánovanie (ARGE) vypracovala v roku 1994 model 

konceptu rozvoja podunajských regiónov, miest a prístavov. Tento model je rozdelený do 3 etáp. Podľa plánu 

ARGE projekt DONAUREGIONEN, ktorý bol implementovaný cez program Interreg IIIB CADSES predstavoval prvú - 

analytickú fázu. Projekt DONAUREGIONEN+ predstavuje druhú – syntetickú fázu, ktorej hlavným cieľom je 

vypracovanie Spoločnej stratégie rozvoja podunajských regiónov (D+ Stratégia). Tretia – implementačná fáza, 

posledná podľa súčasného modelu ARGE je zamýšľaná v projekte DONAUREGIONEN++. Táto bude zameraná na 

podporu implementácie D+ Stratégií v procese plánovania zainteresovaných podunajských regiónov, miest a 

prístavov. 

 

Dôvod spracovania 

Projekt DONAUREGIONEN identifikoval špecifické ukazovatele a následne disparity v rámci dunajských (NUTS 3) 

regiónov. Výsledok porovnania týchto ukazovateľov ukazuje veľké rozdiely medzi oblasťami stredného a dolného 

toku Dunaja, ako aj medzi metropolitnými aglomeráciách a vidieckymi oblasťami. Stagnujúce a depresné regióny 

reprezentujú najmä vidiecke oblasti so slabou dopravnou dostupnosťou, predovšetkým cez Dunaj v tých častiach, 

kde tvorí štátnu hranicu. Prínos plánovania k riešeniu týchto disparít bolo aj výzvou spracovania projektu 

DONAUREGIONEN+. Identifikácia a mapovanie stratégií dunajských regiónov (hlavne NUTS3) preukazuje veľkú 

pravdivosť ich plánovanie stavu, čo vedie k formulácii stratégie projektu zameranej na rozvoj plánovacieho 

nástroja, ktorý bude schopný nielen mapovať súčasnú situáciu o existujúcich stratégiách, ale tiež sledovať ich 

zmeny v čase. Projekt D + zmapoval stratégie na úrovni dunajských regiónov, navrhol cezdunajské (vo väčšine 

prípadov aj cezhraničné) stratégie s cieľom konverzie extenzívnych sídelných štruktúr, najmä menších centier, na 

atraktívne polycentrické cezdunajské rozvojové územia, respektíve ich previazanosť na dunajské metropolitné 

aglomerácie v tzv. ARGE DONAU subregiónoch. 

 

Ciele projektu 

Globálnym cieľom tejto fáze konceptu ARGE pracovnej skupiny pre priestorové plánovanie bolo zmapovanie 

rozvojového potenciálu strednej a dolnej časti Dunaja a jeho dôležitosti pre Európu ako významného rozvojového 

koridoru. Špecifický cieľ reprezentuje vypracovanie Spoločnej DONAUREGIONEN rozvojovej stratégie (D+ 

stratégia). Uvedený cieľ si vyžaduje zabezpečiť spoločnú kooperáciu expertov z oblasti plánovania zo 

zúčastnených krajín. Špecifický cieľ projektu bol dosiahnutý prostredníctvom kombinácie: (1) aktivít „zdola-

nahor“ založených na identifikácií a hodnotení existujúcich stratégií (1a) dunajských NUTS3 regiónov, (1b) 
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cezdunajských regiónov a (2) aktivít „zhora-nadol“ spojených s identifikáciou a hodnotením relevantných 

územno-plánovacích a regionálnych politík, dokumentov a systémov (2a) európskeho a (2b) národného významu.  

Projekt DONAUREGIONEN+ reprezentuje pokus o integráciu existujúcich relevantných európskych, národných, 

regionálnych a dôležitých lokálnych stratégií za účelom podpory dunajských regiónov, miest a prístavov, ktoré sú 

v zlej ekonomickej situácii, no majú potenciál pre trvalo udržateľný rozvoj. Pre dosiahnutie uvedeného zámeru 

bol v rámci projektu vytvorený portál D+ WEB, ktorý pozostáva z dvoch modulov – D+ WEB server a D+ GIS 

server. Účelom portálu, ktorý predstavuje hlavný výsledok projektu, je zabezpečiť lepšiu a pohodlnejšiu 

komunikáciu medzi expertmi v oblasti plánovania v podunajských regiónoch (predovšetkým v oblasti prírodných 

podmienok, sídelnej štruktúry a ľudských zdrojov, dopravy a technickej infraštruktúry a hospodárstva). 

 

Metodický prístup 

Projekt aktualizoval výsledky projektu DONAUREGIONEN tým, že doplnil analytickú časť o viacročné sledovanie 

údajov, čím sa umožnilo analyzovať dynamiku jednotlivých ukazovateľov za roky 1996 - 2008. Následne sa 

pomocou špecifickej metódy identifikoval dopad vybraných opatrení na hodnoty týchto ukazovateľov 

v jednotlivých regiónoch ku roku 2020. To znamená, že projekt mapuje vývoj špecifických ukazovateľov v 

konkrétnych regiónoch od roku 1996 do roku 2020. Na základe týchto údajov bolo možné vytvoriť SWOT analýzu 

na všetkých úrovniach projektu a stratégií. Stratégia sa skladá zo sektorových stratégií prírodných podmienok, 

sídelnej štruktúry, dopravy a technickej infraštruktúry a hospodárstva, pričom každá z nich pozostáva 

z identifikovaných faktorov rozvoja, globálneho a špecifických cieľov, priorít a opatrení. Opatrenia sú rozdelené 

do dvoch skupín, prvú skupinu tvoria opatrenia identifikované z existujúcich dokumentov a do druhej skupiny 

patria opatrenia navrhnuté expertami. Tieto stratégie zahŕňajú stratégie všetkých dunajských regiónov, stratégie 

tzv. cezdunajských regiónov (CDR) a ich zoskupení - ARGE subregiónov (AS), ktoré boli identifikované už v 

projekte DONAUREGIONEN. Stratégie cezdunajských regiónov, rovnako ako stratégie ARGE subregiónov 

predstavuje integráciu miestnych a regionálnych stratégií príslušných podunajských regiónov. Dôležitým faktom 

je, že väčšina CDR a všetky ARGEsubregióny majú cezhraničný, resp. trans-regionálny charakter. 

Prístup zdola nahor bol uplatnený pri identifikácii európskych a národných plánovacích vplyvov. Stratégie dvoch 

hierarchických úrovní boli vypracované paralelne s cieľom zabezpečiť vzájomnú komunikáciu. Dobré skúsenosti 

z projektu DONAUREGIONEN – rozdelenie povinností medzi partnerov sa uplatnili aj v projekte 

DONAUREGIONEN+. To umožňuje využiť skúsenosti z projektu DONAUREGIONEN. Prvom úlohou projektu bolo 

vypracovanie podrobnej metodiky, overenej na území SR. Táto metodika bola následne implementovaná 

jednotlivými koordinátormi príslušných aktivít projektu a upravená podľa pripomienok zúinteresovaných 

partnerov. Veľmi dôležitý dôraz bol kladený na vzájomnú komunikáciu (semináre organizované štvrťročne). Veľmi 

dôležitou súčasťou bola komunikácia cez internet (webový portál projektu). 

 

Transnárodný prístup 

Riešené územia v porovnaní s projektom DONAUREGIONEN bolo rozšírené a zahŕňa územie všetkých 

podunajských krajín, s výnimkou Rakúska. Z každej krajiny v projekte zapojení partneri, ktorí zastupujú štátne 

alebo regionálne plánovacie ústavy, alebo inštitúcie zodpovedné za plánovanie. 

Najvýznamnejším medzinárodným prístupom je rozdelenie zodpovednosti medzi partnerov, kde každý 

z partnerov bol zodpovedný za koordináciu vybranej oblasti. Jednotliví partneri boli taktiež zodpovední za 

koordináciu stratégií pre cezdunajských regiónov a ARGE subregiónov. 

 

Výsledky projektu 

V rámci projektu boli spracované tieto výstupy:  

a) Spoločná metodika projektu vrátane terminológia 

b) Semináre, stretnutia a konferencie – všetky správy sú dostupné prostredníctvom projektovej web 
stránky 

c) D+ web portál, pozostávajúci z D+WEB Serveru a D+ GIS Serveru (tieto tvoria dôležitý nástroj pre 
ďalší rozvoj dunajského priestorového plánovacieho informačného systému) 

d) Analýza dunajských regiónov, typológia a stratégie 

e) Stratégie cezdunajských regiónov a stratégie ARGE subregiónov 

f) Publicita v súlade KAP, (výročné správy, web stránka projektu, ďalšie materiály a dokumenty) 

 
Cieľové skupiny 

Cieľom je skupina ARGE Donaulander, ktorá zahŕňa všetky dunajské regióny. Okrem nej cieľovými skupinami 

projektu sú mestá, prístavy, euro regióny a plánovacie inštitúcie podunajských krajín. Všetky tieto subjekty 

reprezentujú plánovacie organizácie, pre ktoré budú výsledky projektu zabezpečovať aktuálne informácie o 

podmienkach v danom odvetví v území, umožnia im porovnať situáciu so zvyškom podunajských regiónov a dať 

im základné informácie o stratégiách pozdĺž Dunaja. Výsledky projektu bude zaujímavé tiež pre investorov. 

 

Kapitalizácia výsledkov 

1. Správa verejného plánovania a plánovači získajú prehľad o stave na území pozdĺž Dunaja (území priamo 

spojené s Dunajom) vrátane informácií o existujúcich stratégiách na príslušnej miestnej, regionálnej, 

národnej a európskej úrovni. Taktiež bude dostupné hodnotenie týchto plánovacích dokumentov z 

hľadiska ich schopnosti vytvárať cezdunajské regióny a ARGE subregióny ako nové oblasti rastu. 

2. Zvláštny efekt projektu bude smerom k ESDP, ku ktorému dá súhrnná stratégia projektu pripomienky a 

odporúčania prípadných zmien potenciálu ESDP týkajúce sa podunajských regiónov. 

3. Stretnutia, workshopy a INFORM_ARGE nástroje dajú ARGE potenciál ďalšej podpory podunajského 

územného rozvoja 

 

Inovatívny charakter 

Pracovná skupina pre priestorové plánovanie ARGE začala v roku 1992. Od tej doby všetky jej činnosti majú 

inovačný charakter. Inovácie projektu sú nasledovné: 

1. Donauregionen+ predstavuje druhý krok použitia plánovacieho modelu vyvinutého a overeného 

pracovnou skupinou ARGE so zameraním na stratégiu, znamená to, že ďalej rozvíja projekt 

Donauregionen, ktorý bol zameraný na analýzu, 

2. Projekt využíval výsledky projektu Donaudatencatalogue a ďalej rozvíja myšlienku informačného 

dunajského plánovacieho informačného systému, ktorý je reprezentovaný D + Web Serverom a D + GIS 

Serverom, 

3. Projekt mapuje cezdunajské stratégie pozdĺž stredného a dolného Dunaja so zameraním na 

cezdunajských stratégie na národnej, regionálnej a nadnárodnej úrovni. 
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Synergie s ďalšími politikami, programami a projektami 

1. Predpokladá sa, že stratégie vyvinuté v Donauregionen+ budú mať vplyv nielen na stratégie na miestnej, 

regionálnej, národnej úrovni, ale aj na stratégie cezhraničného a nadnárodného charakteru. 

2. Sektorové stratégie (WP5) sú založené na analýze údajov získaných vo WP4 a príslušných stratégiách 

európskeho a národného významu. Tie predstavujú vstupy pre WP6 – cezdunajské stratégie. 

3. Cezdunajské stratégie predstavujú integráciu miestnych stratégií centier osídlenia a významných 

dunajských prístavov, stratégií dunajských (NUTS3) regiónov, euroregiónov, ako aj stratégií iných 

významných regionálnych subjektov. Tieto stratégie boli vstupom pre D + stratégie (WP7). 

 

PORTÁL PROJEKTU DONAUREGIONEN 

Požiadavky 

Internetový portál predstavuje komplexné riešenie pre poskytovanie informácií o projekte prostredníctvom 

internetu. Bude riešený ako modulárny systém, čo bude umožňovať jednoduchú modifikáciu štruktúry a obsahu 

oprávnenými užívateľmi. Portál bude rozdelený do sekcií, ktoré budú zostavené z modulov, budú mať jednotný 

grafický vzhľad a budú vzájomne prepojené. Obsah bude dynamicky generovaný podľa údajov uložených 

v databáze.  

Pre podporu aktivít budú vytvorené samostatné moduly, ktoré budú slúžiť na zber údajov, ich spracovanie 

a poskytovanie vo forme textových výstupov, tabuliek, grafov a digitálnych máp. 

Požadovaná funkcionalita internetového portálu: 

• WP1 - Project management: publikovanie a aktualizácia metodiky projektu v štruktúre projektu, 

vytvorenie spoločného slovníka pojmov, oznamy a diskusia užívateľov, kalendár podujatí a dôležitých 

termínov. 

• WP3 - GIS: prepojenie na GIS projekty uložené na mapovom serveri projektu, metakatalóg. 

• WP4 - Analyses: zber údajov podľa regiónov a generálnych schém, pre každú generálnu schému sa budú 

zadávať textové opisy, pre každú generálnu schému budú definované číselné indikátory, vytvorenie 

prehľadov regiónov podľa indikátorov a rokov, hodnotenie regiónov podľa indikátorov a rokov, 

zobrazenie indikátorov v mape pre zadaný rok. 

• WP5 - Strategies: zadávanie SWOT analýza podľa generálnych schém, zadávanie mier pre vytváranie 

prognóz, ohodnotenie regiónov podľa prognózy na rok 2020, zobrazenie prognóz v mape, prognóza 

hodnôt indikátorov metódou lineárnej regresie, prehľad rozdielov bez dodatočných mier, prehľad 

rozdielov s dodatočnými mierami, zadávanie stratégií, sumár indikátorov pre región podľa generálnej 

schémy, prehľad regiónov podľa sumárneho indikátora za generálnu schému a rok, zobrazenie 

sumárnych indikátorov za generálnu schému a rok v mape, celkový sumárny index pre regióny podľa 

rokov, zobrazenie celkového sumárneho indexu regiónov v mape, hodnotenie regiónov podľa zmeny 

sumárneho indikátora za generálnu schému a rok, zoznam regiónov, zoznam definovaných mier podľa 

regiónov. 

• WP6 – Cross Danube regions: zadávanie textov pre analýzy CDR podľa generálnych schém, zadávanie 

položiek SWOT analýzy pre CDR podľa generálnych schém, zadávanie mier pre výpočet prognóz na úrovni 

CDR, zadávanie textov pre stratégie CDR, výpočet indikátorov pre CDR podľa generálnych schém, 

hodnotenie CDR podľa vypočítaných indexov a rokov, hodnotenie CDR podľa zmien indexov, výpočet 

sumárnych indexov pre CDR podľa rokov, zoznam CDR, zoznam regiónov pre vybratý CDR. 

• WP7 – ARGE regions: zadávanie textov pre analýzy ARGE podľa generálnych schém, zoznam dokumentov 

pre ARGE, zoznam externých faktorov pre ARGE, výpočet indikátorov pre ARGE, zadávanie položiek 

SWOT analýzy pre ARGE podľa generálnych schém, zadávanie textov scenárov pre ARGE podľa 

generálnych schém, závery pre ARGE,  výpočet sumárnych indikátorov pre ARGE podľa generálnych 

schém, hodnotenie ARGE podľa sumárnych indikátorov pre generálne schémy a roky, hodnotenie ARGE 

podľa zmeny sumárnych indikátorov pre generálne schémy, hodnotenie ARGE podľa sumárnych 

indikátorov podľa rokov, zoznam ARGE, zoznam regiónov pre vybraný ARGE. 

• Správa portálu: jednoduchá modifikácia štruktúry a obsahu portálu, umožnenie registrácie nových 

užívateľov portálu prostredníctvom internetu, prideľovanie prístupových práv k modulom podľa pre 

jednotlivých užívateľov a skupiny užívateľov. 

• Ostatné: prepojenie na stránky projektu, ukladanie súborov na portál a ich sťahovanie. 
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Katalóg metaúdajov 

Štruktúra katalógu metaúdajov bude prevzatá z existujúceho riešenie vytvoreného pre potreby projektu 

Donauregionen v predchádzajúcom období. 

Bude sa skladať z troch hlavných modulov: 

• Adresy: zoznam osôb a organizácií, ktorých predmet činnosti súvisí so zámermi projektu. U organizácii 

bude evidovaný názov, adresa, krajina, kontaktná osoba, telefónne číslo, e-mail, web-stránka. Pre osoby 

sa bude evidovať tituly, meno a priezvisko, pracovisko, adresa, telefónne, číslo, e-mail, web-stránka. 

• Dokumenty: zoznam dokumentov súvisiacich s realizáciou projektu. Evidované budú všetky druhy 

dokumentov (textové, prezentácie, správy, grafické). Pre každý dokument bude zaznamenaná kategória, 

názov, autor, dátum vydania, stručný opis (abstrakt). K jednému dokumentu môže byť pripojených 

niekoľko príloh.  

• Metaúdaje: opisujú sady údajov týkajúce sa záujmového územia a riešenia projektu. Eviduje sa kategória, 

téma / tematická vrstva, názov, stručný opis, aplikácia, jazyk, súradnicový systém, poskytovateľ, web-

stránka, poznámky. 

Pre metakatalóg bude vytvorená samostatná databáza, do ktorej budú naimportované existujúce údaje. 

Oprávnení užívatelia budú môcť metaúdaje aktualizovať prostredníctvom web-aplikácie. 

 

Návrh riešenia 

Internetový portál bude implementovaný na systéme s otvoreným zdrojovým kódom DotNetNuke. DotNetNuke 

poskytuje základnú funkcionalitu pre prevádzku portálu. Riešenie založené na systéme s otvoreným zdrojovým 

kódom umožní využívanie vytvorených modulov, zabezpečenie ich ďalšieho vývoja ako aj zníženie časovej 

náročnosti a finančných nákladov na vybudovanie systému.  

Systém bude prevádzkovaný na operačnom systéme Microsoft Windows a systéme riadenia bázy údajov MS SQL 

Server Express.  

Základné moduly systému: 

• Textový editor: vkladanie textov, obrázkov, tabuliek, liniek a ďalších prvkov. Bohaté možnosti editovania, 

formátovania textu, zmeny typu písma a farieb.  

• Odkazy: zoznamy liniek na stránky, ktoré sú umiestnené na vlastnom alebo externom web serveri. 

• Diskusia: vytváranie diskusných skupín rozdelených do kategórií.  

• Dokumenty: ukladanie a sprístupňovanie textových a iných dokumentov. Ukladajú sa do súborového 

systému.  

• Slovník: vytvárania a údržba slovníka pojmov. 

• Prihlásenie užívateľov: prihlásenie užívateľa do systému menom a heslom. Možnosť registrácie nových 

užívateľov.  

• Správa užívateľov: užívatelia sa môžu registrovať samostatne, alebo užívateľský účet vytvorí správca 

systému. V systéme sa dajú vytvárať skupiny užívateľov. Počet užívateľov a skupín nie je obmedzený. 

Slúžia na prideľovanie prístupových práv k sekciám, jednotlivým modulom zaradeným do sekcií, 

súborom. Pre každú sekciu a modul sa definujú dve úrovne prístupu: zobrazovanie a editovanie.  

• Správa súborov: súbory sa ukladajú do adresárov, ktorých štruktúru je možné modifikovať podľa potrieb. 

Prístup do adresárov a k súborom je možné nastaviť podľa užívateľov a ich skupiny.  

• Správa štruktúry stránok: usporiadanie sekcií v hierarchickej štruktúre, pridávanie a odstránenie, 

modifikácia ich vlastností a prístupových práv. K základným vlastnostiam patrí názov modulu, prístupové 

práve, nadradená sekcia, zobrazovanie v menu portálu, zobrazovanie hlavičky a rámu. Sekcie môže 

vytvárať a odstraňovať len administrátor, obsah môžu meniť užívatelia s pridelením prístupom na 

editovanie.  

Štruktúru a obsah portálu budú aktualizovať oprávnení užívatelia prostredníctvom internetového prehliadača.  

Obsah portálu bude rozdelený do piatich základných sekcií, zameraných na podporu jednotlivých aktivít projektu. 

V rámci sekcií budú vytvorené podstránky podľa požiadaviek na systém. Budú vytvorené formuláre pre zber 

údajov podľa regiónov, CDR a ARGE, prezeranie údajov, výpočet odvodených indikátorov, prehľady zadaných 

údajov, zadávanie miest pre vytváranie prognóz, výpočet prognóz, ohodnotenie regiónov podľa hodnôt 

indikátorov. 

Hodnoty indikátorov zadané pre regióny budú zobrazované v digitálnej mape. Prepojenie polygónov 

reprezentujúcich hranice regiónov bude urobené na základe hodnoty identifikátora. Prepojenie bude robené na 

údaje uložené v databáze, takže sa budú zobrazovať aktuálne zadané údaje, odvodené hodnoty a prognózy. 

 

Metodika +/-3 

Každá hodnota predstavuje súčet hodnôt jeho ukazovateľov. Reálne hodnoty jednotlivých ukazovateľov boli 

transformované na hodnoty v intervale (-3, 3), kde -3 predstavuje najhoršiu hodnotu, +3 najlepšiu hodnotu 

a zvyšné dunajské regióny majú pomernú hodnotu v tomto intervale. To umožňuje sčítavať hodnoty rôznych 

ukazovateľov a tak vyhodnocovať stav regiónov za určitú oblasť prípadne za všetky oblasti spolu. Hodnoty za 

generálne schémy a celková hodnota v dunajských regiónoch sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Na základe 

celkovej hodnoty bola spracovaná typológia dunajských regiónov takto: 

− A – rozvinuté regióny 

− B - stabilizované regióny 

− C - stagnujúce regióny 

− D - depresné regióny 
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2.3 METÓDA HODNOTENIA SÍDELNÉHO PROSTREDIA A VYHODNOCOVANIA DOPADOV ZÁMEROV 

NA VYBRANÉ UKAZOVATELE 
1. TEÓRIA APLIKOVANIA STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA 

Úloha strategického plánovania 

Plán vyjadruje súbor budúcich aktivít, kým plánovanie znamená proces, ktorý generuje túto predstavu. Plán tak 

načrtáva možné budúce vyhliadky regiónu, a musíme plánovať spôsob a kroky k ich dosiahnutiu. Zároveň to 

znamená, že plánovanie musí poskytnúť odpovede na hrozby a vyskytujúce sa príležitosti. Odpoveď pochádza z 

tvorivého využitia vnútorných zdrojov. Reakcia na zmeny vo vonkajších faktorov vedie k rozhodnutiam, ktoré sa 

zameriavajú na dosiahnutie zmeny v prospech definovaného cieľa. 

 

Podľa modelu SWOT, stratégiu, teda koncepcie rozvoja je vypracovaná z hľadiska vonkajších i vnútorných 

faktorov, faktorov úspešnosti a kompetencií. Vychádza sa z využitia silných stránok a príležitostí, zmeny slabých 

stránok a vyhnutiu sa hrozbám. Analýza je teda potrebné zamerať na externé a interné hodnotenie samostatne. 

Dva ďalšie prvky tiež nemožno opomenúť: 

• Sociálne, morálne požiadavky, ktoré sú čiastočne spracované v rôznych dokumentoch, a čiastočne sú 

prítomné v každodennom živote ako nepísané pravidlo. 

• Hodnoty lídrov, ktoré vyjadrujú osobné hodnoty vedúcich (politických) predstaviteľov samosprávy. Tieto 

hodnoty sa tak menia spolu s výmenou zloženia orgánov samospráv. 
 

Zároveň využívame postup pre definovanie a tvorbu stratégie, ktorý je teoreticky podporený regionálnou ekonómiou. 

Je to transparentné a zároveň poskytuje potrebnú voľnosť pre účastníkov v procese tvorby stratégie na overenie ich 

konkrétnych myšlienok a aspektov. Tento postup, keďže využíva analýzu situácie, vyžaduje kvalifikovaných expertov. 

Existujú faktory, ktoré je potrebné vziať do úvahy každom prípade tvorby stratégie, a to bez ohľadu na úroveň 

plánovania, zemepisnej polohy, alebo úroveň hospodárskeho rozvoja riešeného územia. 

 

Odporúčaná stratégia1 

Zhodnotením odlišných prístupov, odporúčaná procedúra tvorby stratégie je založená na nasledovných 

predpokladoch: 

• Interné faktory, ktoré majú byť kvalifikované sú primárne definované dopytovo orientovaným 

strategickým prístupom.  

• Prvky ponuky sú považované za doplnkové faktory. 

• Zmena vonkajších faktorov poskytujú východisko pre odlišné scenáre, ktoré vedú k tvorbe rôznych 

stratégií (scenárov). 

Tieto aspekty boli zostavené v súlade s európskymi rozvojovými tendenciami a novou regionálnou politikou. 

Nakoľko strategické plánovanie vyjadruje budúcnosť, primeraná pozornosť musí byť venovaná integrácii daného 

plánovaného územia do reality definovanej miestnymi sociálno-ekonomickými podmienkami. 

                                                             
1 Dr. Lajos VERES PhD. (2006): Strategy creation and programming in regional development. Hazai Térségfejlesztő Zrt., 
Budapest, 217 p. 

 

2. STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE V PRAXI 

Prvý krok 

Ďalej definujeme očakávanú optimálnu stratégiu rozvoja, ktorá vychádza z vnútorných faktorov regiónu, s 

ohľadom na možnosti vytvorené vonkajšími faktormi, a tiež s ohľadom na existujúcich hrozieb. 

 

Prvý krok: Vymedzenie faktorov pri tvorbe koncepcie musia byť kvalifikované na základe dvoch aspektov: 

Hodnota X: sa pohybuje v rozpätí +3 a -3 v závislosti na skutočnosti, či je faktor považovaný za silnú stránku (+3) 

alebo slabú stránku (-3) pre región. 

Hodnota Y: je v interval od +3 do -3 v závislosti od zmeny vývoja daného faktora ovplyvneného existenciou 

príležitostí a odhadovaným dopadom ohrození na vybrané faktory. 

 

V procese zobrazovania hodnôt príležitostí a hrozieb je potrebné brať na zreteľ nasledovné aspekty: 

• V akom rozsahu môže byť zlepšená pozícia daného faktora zobrazeného na osi “x”, teda akou mierou môže 

byť posunutý v pozitívnom smere smerom k silným stránkam počas plánovaného obdobia. 

 

Schéma 1 Hodnota X a Y 

 

 

Na schéme je hodnota Y pre faktor TB +2, to znamená posun jeho pozície na osi x z -1 na +1. Tým sa zabezpečilo, 

že faktor kvalifikovaný ako slabá stránka dosiahol stav silnej stránky (TB’). 
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Počas plánovacieho obdobia je potrebné brať do úvahy fakt, že územie riešených regiónov, makroregiónov 

i krajiny ako celku sa vyvíja. Keďže každá hodnota predstavuje relatívnu kategóriu – ako korelácia k ďalším 

sledovaným regiónom. 

 

Druhý krok 

Príprava scenárov 

Scenáre vychádzajú z Y hodnôt prepojených s X hodnotami, teda analýzou externých faktorov. Zmeny (posuny) 

spôsobené vyhodnotením externých faktorov môžu byť znázornené v niekoľkých variantoch, keďže externé 

faktory zaraďujeme do troch kategórií: konštantné, predvídateľné a nepredvídateľné. „Riadenie scenárov“ 

znamená tvorbu takých scenárov, ktoré predstavujú dôležitý nástroj pri príprave a následnom riadení zvyšovania 

konkurencieschopnosti regiónu v budúcnosti. Dobrý scenár podporuje otvorené prístupy smerom k budúcim 

(nepredvídaným) udalostiam a je schopný vytvárať siete systematizovaných nápadov. 

 

Pri predikcii na dlhšie časové obdobie pochopiteľne miera presnosti poznania a teda odhadu posunu zo 

súčasného stavu do budúcnosti sa znižuje. Scenáre neobsahujú iba jednu predpoveď, ale naznačujú viaceré 

možnosti rozvoja a ich očakávané dôsledky, teda znázorňujú budúci vývoj v určitom predpokladanom rozsahu. 

Opis budúcnosti má niekoľko možných väzieb korelujúcich s akčnými plánmi, zámermi a stratégiami, ako aj 

politickým prostredím v riešenom území. Budúci stav definovaný ako komplexný systém môže byť znázornený 

ako sieť. Systém, ktorý modeluje budúce korelácie môže byť dynamický, berúc do úvahy chystané zmeny. Takéto 

komplexné poňatie odhaľuje bariéry tradičných metód manažmentu. 

 

Pre spoľahlivé výstupy je nevyhnutné splniť tieto podmienky: 

• Tvorba scenárov vyžaduje kreatívnu atmosféru, 

• Orgány a osoby zodpovedné za prijímanie rozhodnutí je potrebné oboznámiť s metodikou použitou počas 

plánovania, 

• Externé faktory vplývajúce na zmeny musia byť dostatočne preskúmané, 

• Použité metódy ako aj pripravované dokumenty musia byť transparentné. 
 

Scenáre zobrazujú možné verzie budúcnosti prostredníctvom logického prepojenia udalostí alebo stavov. Každý 

variant je konzistentný, avšak uvedené scenáre slúžia ako alternatívy. Logická konštrukcia scenárov vyplýva zo 

skutočnosti, že súčasná situácia sa vyznačuje konštantnými (stálymi), predvídateľnými a nepredvídateľnými 

faktormi z hľadiska ich vplyvu na budúce zmeny. 

• Konštantné faktory sú tie, ktorých hodnoty sa nemenia v časovom horizonte na ktorý je scenár kreovaný. Ak 

nie je možné merať daný faktor, faktor sám o sebe je považovaný za konštantný. 

• Predvídateľné faktory sú tie, ktorých hodnoty možno odhadnúť v skúmanom časovom horizonte. Tie sa 

prejavujú vo forme trendov. 

• Rozdiely medzi rôznymi scenármi v podstate vyplývajú z nepredvídateľných faktorov. V nadväznosti na tieto 

faktory môžeme využiť svoje predpoklady (hypotézy). 
 

Hodnotenie výskytu danej udalosti dva predpoklady (áno-nie) vedú k dvom alternatívam. Nepredvídateľné 

udalosti môžu byť ďalej rozdelené do skupiny kľúčových premenných a priamo premenných: 

• Kľúčové premenné sú skutočne nezávislé premenné a celý ich potenciálny prínos je potrebné vziať do úvahy. 

Tieto zmeny poskytujú kostru scenárov. 

• Priame premenné tiež nemožno predvídať, ale závisí na kľúčových premenných, teda každá kľúčová zmena 

môže byť naviazaná na priamu premennú. 

 

Schéma 2 Logická schéma scenárov 
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Aby bola zachovaná konzistencia viacerých scenárov je potrebné dodržať niekoľko zásad: 

• Každý scenár musí obsahovať konštantné faktory. 

• Každý scenár musí tiež obsahovať predvídateľné faktory. 

• Odlišné hodnotenie nepredvídateľných faktorov je vyjadrené rôznymi scenármi.  

• Kľúčové premenné môžu byť v scenári označené iba jednou hodnotou. 

• Hodnoty Y môžu byť odlišné a ich rozdielne kombinácie vedú k odlišným scenárom. Hodnota YB môže byť 

ako jedna hodnota alebo dve nezávislé hodnoty. 

• Časový rámec musí byť nastavený vzhľadom na očakávané zmeny. Zvyčajne 1 perióda predstavuje 7 

rokov. 

 

Analýza a zobrazenie najpriaznivejšieho scenára 

Fáza analýz scenárov je ukončená zobrazením hodnôt X a Y - faktory vymedzujúce najpriaznivejší scenár - 

posúdenie ich umiestnenia, rozptýlenia a ich textovej analýzy. To pomáha pri určovaní budúceho stavu. 

 

Schéma 3 Zobrazenie najpriaznivejšieho scenára 

 

 

 

 

Skupiny faktorom môžu napríklad byť:  

• Ľudské zdroje, hospodárstvo, infraštruktúra, doprava, životné prostredie, sídelná štruktúra, priestorové 

faktory, a pod. 

 

V projekte Donauregionen+ boli zadefinované sektorové schémy. 

  

• Faktory umiestnené v I. kvadrante sú tzv. zlomové body, ktoré podporujú ofenzívnu stratégiu. 

• Dopad faktorov v II. kvadrante vyjadrujú udržiavanie stabilnej pozície a teda podporujú diverzifikovanú 

stratégiu. 

• Dopad faktorov umiestnených v III. kvadrante predstavujú nestabilitu a riziká, pričom naznačujú potrebu 

zmeny orientácie stratégie. 

• Faktory v IV. kvadrante signalizujú na aktivity, ktoré vyžadujú defenzívne, protikrízové strategické kroky. 
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2. HODNOTA X 

Hodnota X sa môže pohybovať v rozmedzí +3 a -3 v závislosti na skutočnosti, či je faktor považovaný za silnú 

stránku (+3) alebo slabú stránku (-3) pre región. 

 

Hodnota X je počítaná pre každú hodnotenú územnú jednotku pre každý ukazovateľ, čo vyjadruje vzájomné 

disparity v rámci sledovaného územia z pohľadu vybraných ukazovateľov. Ukazovatele sú kategorizované podľa 

sledovaných oblastí. V projekte Donauregionen+ boli vymedzené 4 sektory/oblasti: prírodné podmienky, sídelná 

štruktúra a ľudské zdroje, doprava a technická infraštruktúra a hospodárstvo. 

 

Praktická informácia – ako je definovaná hodnota X 

Pre výpočet hodnoty X je hodnota každého ukazovateľa štandardizovaná podľa vzorca: 

 

[(Hodnotai-Hodnotamin/Hodnotamax-Hodnotamin)-0,5] *6 

pričom: 

 

Hodnotai je hodnota ukazovateľa územnej jednotky, ktorú prevádzame na relatívnu hodnotu 

Hodnotamin je najnižšia hodnota zo všetkých sledovaných územných jednotiek pre daný ukazovateľ 

Hodnotamax je najvyššia hodnota zo všetkých sledovaných územných jednotiek pre daný ukazovateľ 

 

Hodnotai-Hodnotamin/Hodnotamax-Hodnotamin vyjadruje tzv. „vlastnú hodnotu”, ktorá je následne transformovaná 

do škály -3 - +3 odpočítaním hodnoty 0,5 a následným vynásobením číslom 6. 

 

Hodnota ukazovateľa je vypočítaná za pomoci najvyššej a najnižšej hodnoty spomedzi sledovaných územných 

jednotiek, pričom hodnota X sa pohybuje v rozsahu -3 - +3. Hodnota „0” vyjadruje polovicu škály, no 

nepredstavuje priemernú hodnotu. Pri výpočte hodnoty X nie je uvažované s odchýlkou. Preto je dobré si 

vypočítať aj priemernú hodnotu za daný ukazovateľ. Takto môže byť následne hodnota X porovnaná s najvyššou 

a najnižšou, ako aj s priemernou hodnotou. 

 

3. PREDIKOVANÉ ZMENY DO ROKU 2020 PODĽA HODNOTY Y 

Hodnota Y sa pohybuje v intervale od +3 do -3 v závislosti od zmeny vývoja daného faktora ovplyvneného 

existenciou príležitostí a odhadovaným dopadom ohrození na vybrané faktory. V ďalšej časti uvedieme proces 

analýzy dokumentu. 

 

Praktická informácia – analýza dokumentu 

V praxi môže byť hodnota Y vypočítaná na základe analýzy existujúcich rozvojových plánov a stratégií každého 

regiónu.  

Okrem rozdielnych regionálnych stratégií by mali byť do úvahy brané aj ďalšie sektorové stratégie. 

 

Analýza dokumentov začína vyplnením tabuľky dokumentov, opatrení a ukazovateľov. Proces je nasledovný: 

každý jeden dokument (stĺpec A) za príslušný región (stĺpec D) je musí byť prečítaný, následne sa do tabuľky 

(stĺpec B) uvedie každé opatrenie. Relevantné ukazovatele (ovplyvňujúce hodnotu X) sú priradené ku každému 

opatreniu v závislosti od jeho vplyvu na daný ukazovateľ k roku 2020. 

 

Tabuľka 1 Mechanizmus dopadov – hodnotenie plánovacích dokumentov  

 Vyhodnotenie plánovacích dokumentov pri tvorbe stratégie 

 A B C D 

Č. Názov dokumentu  Opatrenie  Relevantný ukazovateľ  Región 

1         

2         

3         

n         

Pozn. A – národná, regionálna, euroregionálna, lokálna úroveň dokumentu 

 B – názov opatrenia, ktorý má dopad na ukazovatele 

 C – názov ukazovateľa (rovnaký ako hodnota X) k opatreniu 

 D – región ovplyvnený týmto ukazovateľom 

 

V niektorých prípadoch existuje mnoho zadefinovaných opatrení v dokumentoch (napr. viac ako 200 opatrení pre 

daný región). V tom prípade je užitočné a potrebné spraviť ich prioritizáciu ako aj spojiť obdobné opatrenia do 

skupín. 

Súčasne je potrebné si usporiadať rozvojové ciele. Dopad jednotlivých opatrení, resp. skupín opatrení a ich ciele 

sa môže líšiť v závislosti od geografickej úrovne (schéma nižšie). Na prekonanie tohto problému poslúži 

prioritizácia a kombinácia identifikovaných opatrení.  
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Schéma 4 Možné logické prepojenia medzi obdobnými opatreniami identifikovanými v rozvojových dokumentoch a stratégiách  

 

 

Na vyčíslenie dopadu vybraných opatrení sa musíme najskôr pozrieť na hodnotu X. Pri jej stanovení si zistíme, aká 

absolútnu hodnotu prislúcha 1 jednotke z „nášho” rozmedzia -3 až +3 pre daný ukazovateľ. Túto dostaneme tak, 

že vydelíme rozdiel medzi najvyššou a najnižšou hodnotou číslom 6, podľa vzorca: (xmax-xmin)/6. 

 

Hodnota Y sa môže pohybovať v rozpätí od +3 do -3 v závislosti od faktu, v akom rozsahu budú identifikované 

opatrenia predstavovať príležitosti a na druhej strane ohrozenia pre vývoj daných faktorov. Zmeny faktorov 

vyplývajú z dvoch odlišných zdrojov. Jedným je zmena výhľadu na základe existujúcich plánovacích dokumentov 

a druhým sú predvídateľné zmeny spôsobené externými faktormi a trendmi, akými sú napr. hospodárske 

globálne zmeny, prípadne zmeny klímy a pod. Obe je potrebné zvážiť pri vyhodnocovaní budúceho vývoja. 

 

Postup pri vyhodnocovanie plánovacích dokumentov je nasledovný: po identifikácii relevantného opatrenia 

z príslušného dokumentu je tento priradený k ukazovateľu, na ktorý môže mať dopad (k roku 2020) a zároveň sa 

stanoví pravdepodobnosť realizácie tohto opatrenia. Pre určenie pravdepodobnosti implementácie opatrení sa 

vychádza zo štyroch základných pravidiel, ktoré sa týkajú troch oblastí: 

• Právna (odporúčania EÚ, požiadavky na národnej úrovni – zákony a pod.) 

• Finančná (výška disponibilného rozpočtu, prístup k finančným zdrojom) 

• Technická (stav prípravy, existencia plánov, dokumentácia) 

 

V závislosti od splnenia vyššie uvedených kritérií sa stanoví pravdepodobnosť realizácie opatrenia podľa 

nasledovného pravidla: 

• Splnené všetky 3 kritéria, pravdepodobnosť je 100% - Ycurrent(100%). 

• Splnené 2 kritéria, pravdepodobnosť je 75% - Ya(75%). 

• Splnené 1 kritérium, pravdepodobnosť je 50% - Yb(50%). 

• Žiadne kritérium nie je splnené (ale opatrenie je zakotvené v rozvojových dokumentoch), 

pravdepodobnosť je 25% - Yc(25%). 

• Ak žiadne kritérium nie je splnené a zároveň opatrenie nie je dostatočne podchytené v rozvojových 

dokumentoch, prípadne je nerealistické, pravdepodobnosť je 0 a s týmto opatrením sa ďalej neuvažuje. 

 

Vzhľadom k tomu, že môžu byť významné rozdiely v dôležitosti faktorov v prípade jednotlivých opatrení, je 

potrebné zvážiť každý faktor, a ďalšie možné faktory môžu byť priradené v prípade, že daný druh opatrenia si to 

vyžaduje. Pre uľahčenie plánovacieho procesu má expert šancu prvého odhadu pravdepodobnosti opatrení 

nájdených v dokumentoch, bez toho, aby k nim priradili hodnoty. 

 

Opatrenie Pravdepodobnosť 

Y100 Y75 Y50 Y25 

Opatrenie 1 x    

Opatrenie 2   x  

Opatrenie 3    x 

 

Hodnota Y môže byť neskôr stanovená týmto spôsobom pre každé jedno opatrenie a ukazovatele prislúchajúce 

k nim. Dopad hodnôt jednotlivých opatrení je sumarizované v rámci každého ukazovateľa berúc do úvahy 

pravdepodobnosť realizácie. A to tak, že všetky hodnoty Y sa, po priradení váh podľa pravdepodobností, sčítajú. 

Vzorec pre celkový výpočet je nasledovný: 

 

Yi = Ycurrent(100%) + Ya(75%)*0,75 + Yb(50%)*0,5 + Yc(25%)*0,25 

 

Nakoľko opatrenia môžu mať rozdielny smer dopadu pre jednotlivé ukazovatele (napríklad vplyv nového závodu 

pozitívne ovplyvní HDP na obyvateľa, no zároveň bude mať negatívny vplyv na znečistenie NOx), môže byť 

hodnota Y negatívna a pozitívna súčasne. 

 

Po stanovení pravdepodobnosti všetkých opatrení môže byť vypočítaná hodnota Y. Druhým krokom je určenie 

dopadu (zmena) každého opatrenia. Toto je zabezpečené expertným odhadom. Následne, keď poznáme 

očakávanú zmenenú absolútnu hodnotu ukazovateľa, prepočítame túto hodnotu do škály od -3 do +3. 
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Opatrenie Pravdepodobnosť X a Y 

Y100 Y75 Y50 Y25 ∑Y X X’ 

Opatrenie 1 200       

Opatrenie 2   200  

Opatrenie 3    200 

Spolu 200*  100* 50* +350* 1 000 1 350 

* Vážené hodnoty podľa pravdepodobnosti 

 

Prvá tabuľka ukazuje absolútne hodnoty ukazovateľa. V poslednom riadku sú prepočítané váhami 

pravdepodobností a zosumarizované. 

 

Opatrenie Pravdepodobnosť X a Y 

Y100 Y75 Y50 Y25 ∑Y X X’ 

Opatrenie 1 1       

Opatrenie 2   0,8  

Opatrenie 3    2,4 

Spolu 1*  0,4* 0,6* +2* -1 +1 

* Vážené hodnoty podľa pravdepodobnosti 

 

Druhá tabuľka je obdobná ako predchádzajúca s tým rozdielom, že sú v nej uvedené relatívne hodnoty v škále od 

-3 do +3. 

 

Tento proces je realizovaný pre každý ukazovateľ. 

 

4. STRATEGICKÉ ROZVOJOVÉ OPATENIA  

Stratégia ponúka odlišný scenár pre ďalší vývoj regiónu na základe skúmaných rozvojových dokumentov. Najlepší 

spôsob, ako vytvoriť nový strategický program je analyzovať to, čo predstavuje potenciál pre región a 

porovnaním existujúcich plánov a skutočných možností regiónu. Nové programy možno charakterizovať 

pomocou tých faktorov, ktoré nie sú obsiahnuté v plánoch, ale predstavujú reálny potenciál rozvoja. 

 

Pre zmapovanie potenciálu regiónu sa využíva metóda SWOT analýzy. SWOT analýza je metóda strategického 

plánovania slúžiaca na vyhodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb. Jedná sa o identifikáciu 

vnútorných a vonkajších faktorov, ktoré sú priaznivé, resp. nepriaznivé pre dosiahnutie stanoveného cieľa. 

SWOT analýza, musí reflektovať na zadefinovaný požadovaný konečný stav a stanovené ciele. SWOT analýza 

môže byť začlenený do modelu strategického plánovania. 

• Silné stránky: tie prvky, ktoré priaznivo vplývajú na dosiahnutie cieľa. 

• Slabé stránky: atribúty brániace dosiahnutiu cieľa. 

• Príležitosti: externé podmienky, ktoré podporujú dosahovanie cieľa. 

• Ohrozenia: externé podmienky negatívne vplývajúce na dosiahnutie cieľa. 

Identifikácia SWOT je nevyhnutná, aby sa mohol v procese plánovania zvoliť postup pre dosiahnutie stanoveného 

cieľa. 

 

Schéma 5 SWOT analýza 
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Keď je vypracovaná SWOT analýza, porovnajú sa načrtnuté príležitosti k hodnotám X a Y a k scenárom 

vytvoreným na základe týchto vyhodnotení. S pomocou expertov za jednotlivé oblasti sa identifikujú disparity 

medzi SWOT analýzou a existujúcimi rozvojovými dokumentmi: môžu sa identifikovať niektoré silné stránky 

a príležitosti, ktoré podporia, prípadne vyvstanú ohrozenia brzdiace rozvoj regiónu – faktory s ktorými súčasné 

rozvojové plány a stratégie nepočítajú. 
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5. SCENÁRE 

V realite je oveľa viac pravdepodobné, že nebude dostatok zdrojov na implementáciu všetkých navrhnutých 

opatrení. Vytvorením rôznych kombinácií opatrení (skupín opatrení) je možné načrtnúť možné rozvojové 

scenáre. Tieto scenáre zahŕňajú rozvojové programy, ktoré majú najväčší dopad za použitia najmenej zdrojov. 

Scenáre sa často odvodzujú od implementácie obdobných opatrení, ktoré majú vplyv na podobné ukazovatele 

a skupiny ukazovateľov. 

 

Je potrebné, aby experti prekonzultovali možné kombinácie opatrení a ak je to možné vybrali tie kľúčové 

opatrenia, ktoré sú zásadné vo všetkých scenároch a sú podstatné pre dosiahnutie rozvoja regiónu. Pri tvorbe 

scenárov je užitočné vytvárať také kombinácie opatrení, ktoré v prípade nerealizovateľnosti niektorého 

z opatrení, umožnia nahradenie inými opatreniami tak, že sa môže uplatniť ďalší rozvojový scenár, takže sa 

rozvojový proces dotiahne do úspešného konca. 
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2.3.1 Územnotechnické podklady v kontexte budúcej legislatívnej úpravy 
Výstupy projektu nepredstavujú územnotechnické podklady, nakoľko pre tieto na regionálnej úrovni neexistuje 

primeraná metodika a tiež neboli splnené právne predpoklday pre realizáciu územnotechnických podkladov. 

Predkladaný výsledok však predstavuje zásadný krok pre následné vytvorenie územnotechnických podkladov 

NSK. 

Súčasná právna úprava 

Súčasný stavebný zákon obsahuje vo vzťahu k územnotechnickým podkladom nasledovný text: 

§ 7 Územno-technické podklady 

(1) Územno-technické podklady ako účelove zamerané a sústavne dopĺňané súbory údajov 
charakterizujúcich stav a podmienky územia sa spracúvajú pre celé územie Slovenskej republiky a 
pre vybrané územné celky. 

(2) Územno-technické podklady slúžia najmä 

• na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, 
• na posudzovanie a tvorbu koncepcie investičnej výstavby, 
• na priebežné sledovanie zmien v podmienkach územia, jeho organizáciu a využitie, 
• na územné rozhodovanie, ak nie je príslušná územnoplánovacia dokumentácia spracovaná. 

(3) Územno-technické podklady obstaráva ministerstvo, ktoré zabezpečuje ich priebežné dopĺňanie 
a zmeny. Na základe poverenia ministerstva môžu niektoré územno-technické podklady obstarať aj 
iné orgány územného plánovania. 

(4) Územno-technickým podkladom pre celé územie Slovenskej republiky je Stratégia územného 
rozvoja Slovenska, ktorá ustanovuje zásady, priority a ciele dlhodobého územného rozvoja a 
starostlivosti o životné prostredie na základe podmienok územia, stavu životného prostredia, 
potrieb jeho ochrany a tvorby krajiny a na základe posúdenia priestorových požiadaviek stratégie 
trvalo udržateľného rozvoja, stratégie štátnej environmentálnej politiky, environmentálnych akčných 
programov a odvetvových koncepcií; obsahuje aj prieskumy, rozbory a hodnotenia pre spracovanie 
Koncepcie územného rozvoja Slovenska. 

(5) Za úplnosť a správnosť spracovaných územno-technických podkladov zodpovedá orgán 
územného plánovania, ktorý ich obstaráva, pričom určí spôsob ich 

• používania a uplatňovania podľa účelu, na ktorý boli spracované alebo na ktorý sú 
použiteľné, 

• uloženia na orgánoch územného plánovania a v informačnom systéme o územnom 
plánovaní. 

(6) Orgány územného plánovania, ktoré územno-technické podklady obstarali, ich sprístupňujú 
podľa osobitného predpisu. 1e) 

Navrhovaná právna úprava 

Navrhovaná právna úprava územnotechnických podkladov v § 24 Územnotechnické podklady uvádza 

nasledovné: 

1) Územnotechnické podklady charakterizujú a hodnotia stav a vývoj v území. Obsahujú súbor údajov o 

aktuálnom stave využívania územia, o jeho urbanistických a architektonických hodnotách, o možnostiach 

ďalšieho využívania, o obmedzeniach využívania územia z dôvodu zákonnej ochrany časti územia alebo z 

dôvodu vlastností a daností územia a zámerov na uskutočnenie zmien v území.  

2) Orgán územného plánovania obstaráva územnotechnické podklady v rozsahu potrebnom   

a) na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie, najmä na vypracovanie zadania územnoplánovacej 

dokumentácie (ďalej len „zadanie“), konceptu územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „koncept“) a 

návrhu územnoplánovacej dokumentácie,   

b) na zistenie potreby zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie,   

c) ako podklad pre správu o stave územnoplánovacej dokumentácie, alebo   

d) ako podklad na vypracovanie územnoplánovacej štúdie.   

3) Územnotechnické podklady sa obstarávajú na základe prieskumu územia a na základe údajov o území. 

Údajmi o území sú údaje o stave územia, o právach, povinnostiach a obmedzeniach vyplývajúcich z právnych 

predpisov a územných plánov a údaje o zámeroch na uskutočnenie potrebných zmien v území. Údaje o území 

sa viažu k určitej časti územia, napríklad k ploche, k pozemku, k stavbe alebo k prírodnému útvaru.   

4) Údaje o území sú povinní poskytovať do územnotechnických podkladov bezodkladne po ich vypracovaní 

alebo získaní  

a) orgány štátnej správy, ktoré podľa osobitných predpisov plnia úlohy na ochranu verejných záujmov v 

území,   

b) vlastníci dopravnej infraštruktúry a vlastníci inžinierskych sietí, vrátane grafického vyhotovenia 

polohopisnej situácie,  

c) iné osoby, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona alebo zo zmluvy s obstarávateľom,  

d) stavebné úrady.   

5) Dotknuté orgány štátnej správy a nimi zriadené organizácie, vlastníci dopravnej infraštruktúry a vlastníci 

inžinierskych sietí a iné osoby, ktoré poskytli  údaje o území sú zodpovedné za aktuálnosť, správnosť a 

úplnosť poskytnutých údajov.    

6) Orgán územného plánovania použije údaje o území na vypracovanie územnotechnických podkladov a ich 

aktualizácie. Územnotechnické podklady slúžia na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie, správy o 

stave územnoplánovacej dokumentácie a jej zmien a doplnkov.  

7) Orgán územného plánovania je povinný obstarané územnotechnické podklady trvalo udržiavať v aktuálnom  

stave dopĺňaním o nové údaje o území z vlastnej činnosti, z činnosti osôb uvedených v odseku 4 a z 

prieskumu územia a najmenej raz za štyri roky obstarať aktualizáciu územnotechnických podkladov.   

8) Osoby uvedené v odseku 4 sú povinné poskytnúť orgánu územného plánovania údaje o území bezodkladne 

po ich získaní za úhradu nevyhnutných nákladov na ich rozmnoženie a doručenie.  Vlastníci dopravnej 

infraštruktúry a vlastníci inžinierskych sietí sú povinní poskytnúť orgánu územného plánovania aj grafické 

vyhotovenie polohopisnej situácie dopravnej infraštruktúry a koridorov inžinierskych sietí.  
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2.3.2 Plánovací server ako nástroj pre realizáciu a uplatnenie územnotechnických podkladov 
hodnotenia kvality sídelného prostredia 

2.3.2.1 GIS server 

2.3.2.1.1 Aplikácie 
Každý z výkresov ÚPN NSK je reprezentovaný mapovým dokumentom (aplikáciou) vo formáte .MXD. Tieto 

aplikácie boli vytvorené v programe ArcGIS for Desktop 10.2.2 . 

Všetky údaje o vlastnostiach jednotlivých vrstiev v tej ktorej mape, ich dátový zdroj, súradnicový systém, spôsob 

zobrazenia, legenda (použité symboly, ich definícia, interpretácia a popis), definícia výberu požadovaných prvkov 

vrstvy, spôsob popisovania atď. sú súčasťou spracovaných mapových dokumentov pre ArcGIS for Desktop resp. 

ich pohľadov (máp). Je možné ich kedykoľvek vyexportovať do samostatného súboru vo formáte .LYR. Pomocou 

týchto súborov je možné obnoviť pôvodné nastavenia parametrov vrstvy resp. použiť ich na vytvorenie nových 

mapových dokumentov podľa ad hoc požiadaviek užívateľa. 

Jednotlivé mapové aplikácie boli publikované prostredníctvom programu ArcGIS Server 10.2 do prostredia 

internetu. ArcGIS Server umožňuje vytvárať webové mapové služby, tzv. services (WMS, WFS, WCS, KML a pod.), 

ktoré sa zobrazujú prostredníctvom webovej mapovej aplikácie v internetovom prehliadači, alebo 

prostredníctvom zobrazenia webovej mapovej služby v určitom programe, ktorý takéto služby podporuje (napr. 

ArcGIS for Desktop, QGIS, GAIA). 

Podmienkou pre publikovanie webových mapových služieb a aplikácií je okrem inštalácie ArcGIS Servera pevná IP 

adresa a pripojenie servera na internet. 

 

2.3.2.1.2 Dáta 
Údaje pre ÚPN NSK sú uložené v personálnej geodatabáze vo formáte .MDB (Microsoft Access). Každý jav je 

uložený v samostatnej vrstve (layer). Personálna databáza obsahuje približne 80 vektorových a anotačných 

vrstiev.  

Všetky geografické údaje spracované v programe ArcGIS for Desktop sú v súradnicovom systéme S-JTSK Křovák 

EastNorth – EPSG 5514. 

Do údajov ÚPN NSK sú zapracované aj ÚPN NSK - Zmeny a doplnky č. 1 (rok 2014).  

Kompletný popis jednotlivých údajov (vrstiev) sa nachádza na konci dokumentu  v časti 6 - Prílohy.  

 

2.3.2.1.3 Technické vybavenie 
Minimálne požiadavky na hardvér pre ArcGIS Desktop 10.2.x  sú: 2,2 GHz procesor, operačná pamäť 2 GB RAM, 

avšak doporučená je 4 GB. Inštalácia programu si vyžaduje 2,4 GB pamäte na pevnom disku. (zdroj: 

http://resources.arcgis.com/en/help/system-requirements/10.2/index.html#) 

Optimálna zostava zariadenia pre prácu s ArcGIS for Desktop 10.x je: 

• procesor Intel® Core™ i7, 

• operačná pamäť 8GB RAM, 

• monitor s FULL HD rozlíšením (1920 x 1080).  
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3 ŠTÚDIA 

3.1 ANALYTICKÁ ČASŤ 

3.1.1 Hodnotenie podľa jednotlivých skupín faktorov 

3.1.1.1 Obyvateľstvo 
Identifikácia primárnych ukazovateľov a spôsob určenia sekundárnych ukazovateľov 

Primárnymi ukazovateľmi v tejto sledovanej skupine faktorov sú: 

• počet obyvateľov zo sčítania ľudu/obyvateľov, domov a bytov (SĽDB/SODB), 

• počet obyvateľov k 31.12. príslušného roka, 

• stredný stav obyvateľstva, 

• počet živonarodených, 

• počet zomrelých, 

• počet prisťahovaných, 

• počet vysťahovaných, 

• počet obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 rokov) k dňu SĽDB/SODB, 

• počet obyvateľov v produktívnom veku (15-64 rokov) k dňu SĽDB/SODB, 

• počet obyvateľov v poproduktívnom veku (65+ rokov) k dňu SĽDB/SODB, 

• počet trvalo bývajúcich obyvateľov s najvyšším dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním k dňu 

SĽDB/SODB. 

Sekundárne ukazovatele (faktory), ktoré boli predmetom vykonanej analýzy, boli vypočítané z vyššie uvedených 

primárnych ukazovateľov použitím príslušných matematicko-štatistických operácií/metód. Sekundárne 

ukazovatele boli sledované na úrovni obcí – za dve časové obdobia (rok 2001 a 2011) a na úrovni okresov za štyri 

časové rady (rok 1991, 2001, 2005 a 2011). Poskytujú porovnateľnejšie vyjadrenie demografických charakteristík 

v danom území. 

Sekundárne ukazovatele v tejto sledovanej skupine sú uvedené nižšie: 

1. index rastu počtu obyvateľov - podiel počtu obyvateľov na konci a na začiatku analyzovaného obdobia 

násobený hodnotou 100, 

2. hrubá miera prirodzeného prírastku - rozdiel medzi počtom živonarodených a zomrelých na 1 000 

obyvateľov stredného stavu, 

3. hrubá miera migračného salda - rozdiel medzi počtom prisťahovaných a vysťahovaných na 1 000 

obyvateľov stredného stavu, 

4. hrubá miera celkového prírastku - súčet prirodzeného prírastku a migračného salda na 1 000 obyvateľov 

stredného stavu, 

5. index vitality - pomer predproduktívnej (0-14 rokov) a poproduktívnej (65+ rokov) zložky obyvateľstva, 

6. podiel trvalo bývajúcich obyvateľov s najvyšším dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním - podiel trvalo 

bývajúcich obyvateľov s najvyšším ukončeným vysokoškolským vzdelaním bakalárskym, magisterským, 

inžinierskym, doktorským a doktorandským spolu z celkového počtu trvalo bývajúcich obyvateľov. 

 

Ukazovatele poskytujú informácie o stave, koncentrácii, vekovej a vzdelanostnej štruktúre demografického 

potenciálu v území. 

 

Charakteristika primárnych ukazovateľov pre účely analýzy z hľadiska ich dostupnosti a miery naplnenia 

Údaje za primárne ukazovatele boli získané z portálu a z databáz Štatistického úradu Slovenskej republiky. 

Charakteristiku jednotlivých primárnych ukazovateľov tejto sledovanej skupiny uvádzame nižšie: 

Údaje o počte obyvateľov zo sčítaní obyvateľov, o vekovom zložení obyvateľstva podľa hlavných vekových skupín 

vymedzených podľa vzťahu k ekonomickej aktivite (predproduktívny vek – 0-14 rokov, produktívny vek – 15-64 

rokov, poproduktívny vek – 65+ rokov) a o počte trvalo bývajúcich obyvateľov s najvyšším dosiahnutým 

vysokoškolským (bakalárskym, magisterským, inžinierskym, doktorským a doktorandským) vzdelaním pochádzajú 

zo Sčítania ľudu, domov a bytov za rok 1991 a zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov za rok 2001 a 2011. Údaje 

za rok 2005 boli získané prostredníctvom štatistickej metódy interpolácie hodnôt z údajov zo sčítaní za roky 2001 

a 2011. 

Podľa metodiky sčítaní trvalo bývajúce obyvateľstvo tvoria osoby, ktoré mali v rozhodujúcom okamihu sčítania 

na území Slovenskej republiky trvalý pobyt bez ohľadu na to, či boli v rozhodujúcom okamihu sčítania v mieste 

trvalého bydliska prítomné. Ak neboli v rozhodujúcom okamihu prítomné v mieste trvalého bydliska, boli sčítané 

ako osoby trvale bývajúce, ale dočasne neprítomné. 

Podľa vzťahu k ekonomickej aktivite rozlišujeme: predproduktívny vek (obyvatelia 0-14-roční) je vek, v ktorom 

obyvateľstvo ešte nie je ekonomicky aktívne, produktívny vek (obyvatelia 15-64-roční) je vek, v ktorom je väčšina 

obyvateľstva ekonomicky aktívna a poproduktívny vek (obyvatelia vo veku 65+ rokov) je vek, v ktorom väčšina 

obyvateľstva už nie je ekonomicky aktívna. 

Pod najvyšším dosiahnutým vzdelaním sa podľa metodiky sčítaní obyvateľov rozumel najvyšší stupeň štúdia, 

ktorý obyvateľ ukončil. Vysokoškolské bakalárske vzdelanie si vyznačil absolvent prvého (bakalárskeho) stupňa 

vysokoškolského štúdia (Bc.). Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské vzdelanie si vyznačil absolvent 

druhého stupňa vysokých škôl, vrátane rigoróznych pokračovaní (Mgr., Ing., Ing. arch., JUDr., MUDr., MVDr., 

RNDr., RSDr., PhDr., PhMr., ThDr., akad. arch., akad. mal., akad. soch., arch., PaedDr., PharmDr., ThLic. a pod.). 

Vysokoškolské doktorandské vzdelanie si vyznačil absolvent bývalej vedeckej prípravy alebo súčasného 

doktorandského študijného programu, absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, t. j. nositelia titulov 

CSc., DrSc., PhD., ArtD. (tituly uvádzané za menom). 

Údaje o počte obyvateľov k 31.12. referenčného roka, o strednom stave obyvateľstva, o počte živonarodených, 

zomrelých, prisťahovaných a vysťahovaných za roky 1991, 2001, 2005 a 2011 boli čerpané z publikácie Bilancia 

pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí, ktorá je na základe štatistických zisťovaní organizovaných 

a vykonávaných ŠÚ SR publikovaná každý rok. 

Koncový stav obyvateľstva (stav k 31.12.) vyjadruje počet obyvateľov o polnoci z 31.12. referenčného roka na 1.1. 

nasledujúceho roka. 

Stredný stav obyvateľstva sa počíta ako aritmetický priemer počiatočného (1.1.) a koncového (31.12.) stavu 

obyvateľstva v referenčnom roku. Do roku 2010 sa spracovával bilančnou metódou k 1.7. referenčného roka. 

Zmena vyplýva z postupov zaužívaných v európskom priestore. 

Údaje o počte prisťahovaných a vysťahovaných za rok 1991 boli sledované a publikované na úrovni obcí, 

ale vo vtedajšej územnej a správnej štruktúre okresov. Keďže dáta za migráciu obyvateľstva na úrovni okresov 

sa nezískavajú aditívnym princípom zoskupovania (celkový súčet za obce príslušného okresu) , nie je možné tieto 

primárne ukazovatele na úrovni okresov získať. Z dôvodu nedostupnosti dát týkajúcich sa sťahovania na úrovni 

okresov Nitrianskeho kraja, nie je možné stanoviť ani migračný prírastok/úbytok a celkový prírastok/úbytok 

obyvateľstva a z toho odvodené sekundárne ukazovatele – hrubú mieru migračného salda a hrubú mieru 

celkového prírastku obyvateľstva v jednotlivých okresoch za rok 1991.  
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Vyhodnotenia sekundárnych ukazovateľov 

1. INDEX RASTU POČTU OBYVATEĽOV 

Podľa hodnôt indexu rastu počtu obyvateľov, ktorý udáva pomer počtu obyvateľov pre dané obdobia (v našom 

prípade sú to roky 1991 a 2001, 2001 a 2011), rozlišujeme tieto rastové typy: 

• pre hodnoty menej ako 90 – regresívny typ rastu, 

• <90-110) – stacionárny typ rastu, 

• 110 a viac – progresívny typ rastu. 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najvyšší index rastu počtu obyvateľov v období medzi dvoma sčítaniami (SĽDB 1991 a SODB 2001) bol v obci 

Mudroňovo (111,82 %, progresívny typ rastu) a najnižší index rastu 2001/1991 vykázala obec Bodza (45,27 %, 

regresívny typ rastu). Priemerný index rastu za okres Komárno za dané obdobie bol 99,34 % (stacionárny typ 

rastu), t.j. 0,66 % pokles. Hodnotu zhruba na úrovni okresného priemeru dosiahla obec Dulovce, ostatných 28 

obcí dosiahlo nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer a 11 obcí zaznamenalo vyššie hodnoty. Podľa hodnoty 

indexu rastu progresívny charakter rastu zaznamenala 1 obec (Mudroňovo), 36 obcí nadobúdalo hodnoty 

stacionárneho typu rastu a v 3 obciach (Bodza, Bodzianske Lúky a Lipové) nadobúdal index rastu podpriemerné 

hodnoty (menej ako 90), tzn. regresívny typ obce. 

V dekáde 2001-2011 (SODB 2001 a SODB 2011) najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa zaznamenala obec Holiare 

(110,38 %, progresívny typ rastu) a najnižšiu obec Lipové (81,54 %, regresívny typ rastu). Priemerný index rastu 

na úrovni sledovaného okresu predstavoval 95,80 % (stacionárny typ rastu), t.j. 4,20 % pokles. Zhruba takúto 

hodnotu dosahovala na úrovni obcí obec Búč, ostatných 16 obcí okresu zaznamenalo nižšie a 24 obcí 

zaznamenalo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný priemer. Podľa hodnoty indexu rastu progresívny charakter 

rastu zaznamenala 1 obec (Holiare), 37 obcí nadobúdalo hodnoty stacionárneho typu rastu a v 3 obciach (Lipové, 

Klížska Nemá a Dedina Mládeže) nadobúdal index rastu podpriemerné hodnoty (menej ako 90), tzn. regresívny 

typ obce. 

Na základe štatistiky demografického vývoja v okrese Komárno v obdobiach 1991-2001 a 2001-2011 môžeme 

konštatovať pokles hodnoty tohto ukazovateľa o 3,5 b., pričom v obidvoch sledovaných obdobiach sa okres 

Komárno radí k stacionárnemu typu. Na úrovni obcí sledujeme nárast hodnôt indexu rastu v 19 obciach a pokles 

v 21 obciach okresu. Najväčší pokles hodnoty indexu rastu zaznamenala obec Mudroňovo (pokles z hodnoty 

111,82 % – progresívny typ rastu v období 1991-2001 na hodnotu 99,19 % – stacionárny typ rastu v období 2001-

2011) a najväčší nárast vykázala obec Bodza (nárast z hodnoty 45,27 % – regresívny typ rastu v období 1991-2001 

na hodnotu 102,20 % – stacionárny typ rastu v období 2001-2011). 

Z hľadiska rastových typov sa početnosť obcí v jednotlivých kategóriách v porovnávaných obdobiach 1991-2001 

a 2001-2011 zmenila nasledovne: 

okres Komárno počet obcí v kategórii v období 

typ rastu r. 1991-2001 r. 2001-2011 
progresívny 1 1 
stacionárny 36 37 
regresívny 3 3 

obce spolu 40 41 
 

Okres Levice 

Najvyšší index rastu počtu obyvateľov v období medzi dvoma sčítaniami (SĽDB 1991 a SODB 2001) bol v obci 

Kalná nad Hronom (116,59 %, progresívny typ rastu) a najnižší index rastu 2001/1991 vykázala obec Bielovce 

(76,11 %, regresívny typ rastu). Priemerný index rastu za okres Levice za dané obdobie bol 99,43 % (stacionárny 

typ rastu), t.j. 0,57 % pokles. Hodnotu zhruba na úrovni okresného priemeru dosiahla obec Kukučínov, ostatných 

67 obcí dosiahlo nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer a 15 obcí zaznamenalo vyššie hodnoty. Podľa 

hodnoty indexu rastu progresívny charakter rastu zaznamenali 2 obce (Slatina a Kalná nad Hronom), 57 obcí 

nadobúdalo hodnoty stacionárneho typu rastu a v 24 obciach nadobúdal index rastu podpriemerné hodnoty 

(menej ako 90), tzn. regresívny typ obce. 

V dekáde 2001-2011 (SODB 2001 a SODB 2011) najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa zaznamenala obec Jesenské 

(128,57 %, progresívny typ rastu) a najnižšiu obec Ipeľské Úľany (81,57 %, regresívny typ rastu). V prípade obce 

Jesenské je potrebné podotknúť, že sa jedná o obec s veľmi nízkym a aj najnižším počtom obyvateľov v rámci 

celého kraja, čo spôsobuje extrémne hodnoty vyhodnocovaného sekundárneho ukazovateľa. Priemerný index 

rastu na úrovni sledovaného okresu predstavoval 96,12 % (stacionárny typ rastu), t.j. 3,88 % pokles. Zhruba 

takúto hodnotu dosahovala na úrovni obcí obec Čajkov, ostatných 39 obcí okresu zaznamenalo nižšie a 49 obcí 

zaznamenalo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný priemer. Podľa hodnoty indexu rastu progresívny charakter 

rastu zaznamenali 3 obce (Jesenské, Lontov a Sazdice), 71 obcí nadobúdalo hodnoty stacionárneho typu rastu a v 

15 obciach nadobúdal index rastu podpriemerné hodnoty (menej ako 90), tzn. regresívny typ obce. 

Na základe štatistiky demografického vývoja v okrese Levice v obdobiach 1991-2001 a 2001-2011 môžeme 

konštatovať pokles hodnoty tohto ukazovateľa o 3,3 b., pričom v obidvoch sledovaných obdobiach sa okres 

Levice radí k stacionárnemu typu. Na úrovni obcí sledujeme nárast hodnôt indexu rastu v 54 obciach a pokles 

v 29 obciach okresu. Najväčší pokles hodnoty indexu rastu zaznamenala obec Šalov (pokles z hodnoty 105,70 % – 

stacionárny typ rastu v období 1991-2001 na hodnotu 85,62 % – regresívny typ rastu v období 2001-2011) a 

najväčší nárast vykázala obec Lontov (nárast z hodnoty 91,29 % – stacionárny typ rastu v období 1991-2001 na 

hodnotu 111,61 % – progresívny typ rastu v období 2001-2011). 

Z hľadiska rastových typov sa početnosť obcí v jednotlivých kategóriách v porovnávaných obdobiach 1991-2001 

a 2001-2011 zmenila nasledovne: 

okres Levice počet obcí v kategórii v období 
typ rastu r. 1991-2001 r. 2001-2011 
progresívny 2 3 

stacionárny 57 71 
regresívny 24 15 

obce spolu 83 89 
 

Okres Nitra 

Najvyšší index rastu počtu obyvateľov v období medzi dvoma sčítaniami (SĽDB 1991 a SODB 2001) bol v obci 

Alekšince (111,75 %, progresívny typ rastu) a najnižší index rastu 2001/1991 vykázala obec Veľké Chyndice 

(46,05 %, regresívny typ rastu). Priemerný index rastu za okres Nitra za dané obdobie bol 101,75 % (stacionárny 

typ rastu), t.j. 1,75 % rast. Hodnotu zhruba na úrovni okresného priemeru dosiahla obec Jelenec, ostatných 40 

obcí dosiahlo nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer a 11 obcí zaznamenalo vyššie hodnoty. Podľa hodnoty 

indexu rastu progresívny charakter rastu zaznamenali 3 obce (Alekšince, Vinodol a Nitrianske Hrnčiarovce), 41 

obcí nadobúdalo hodnoty stacionárneho typu rastu a v 8 obciach (Veľké Chyndice, Nové Sady, Klasov, Kapince, 

Paňa, Malé Zálužie, Tajná a Hruboňovo) nadobúdal index rastu podpriemerné hodnoty (menej ako 90), tzn. 

regresívny typ obce. 
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V dekáde 2001-2011 (SODB 2001 a SODB 2011) najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa zaznamenala obec Malý 

Lapáš (147,67 %, progresívny typ rastu) a najnižšiu obec Horné Lefantovce (62,23 %, regresívny typ rastu). 

Priemerný index rastu na úrovni sledovaného okresu predstavoval 97,31 % (stacionárny typ rastu), t.j. 2,69 % 

pokles. Zhruba takúto hodnotu dosahovala na úrovni obcí obec Ľudovítová, ostatných 8 obcí okresu zaznamenalo 

nižšie a 50 obcí zaznamenalo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný priemer. Podľa hodnoty indexu rastu 

progresívny charakter rastu zaznamenalo 11 obcí (Malý Lapáš, Telince, Čeľadice, Golianovo, Paňa, Čab, Lehota, 

Veľká Dolina, Cabaj – Čápor, Štefanovičová a Lužianky), 45 obcí nadobúdalo hodnoty stacionárneho typu rastu a v 

3 obciach (Horné Lefantovce, Podhorany a Veľké Chyndice) nadobúdal index rastu podpriemerné hodnoty 

(menej ako 90), tzn. regresívny typ obce. 

Na základe štatistiky demografického vývoja v okrese Nitra v obdobiach 1991-2001 a 2001-2011 môžeme 

konštatovať pokles hodnoty tohto ukazovateľa o 4,4 b., pričom v obidvoch sledovaných obdobiach sa okres Nitra 

radí k stacionárnemu typu. Na úrovni obcí sledujeme nárast hodnôt indexu rastu v 40 obciach a pokles v 12 

obciach okresu. Najväčší pokles hodnoty indexu rastu zaznamenala obec Horné Lefantovce (pokles z hodnoty 

98,77 % – stacionárny typ rastu v období 1991-2001 na hodnotu 62,23 % – regresívny typ rastu v období 2001-

2011) a najväčší nárast vykázala obec Malý Lapáš (nárast z hodnoty 106,10 % – stacionárny typ rastu v období 

1991-2001 na hodnotu 146,67 % – progresívny typ rastu v období 2001-2011). 

Z hľadiska rastových typov sa početnosť obcí v jednotlivých kategóriách v porovnávaných obdobiach 1991-2001 

a 2001-2011 zmenila nasledovne: 

okres Nitra počet obcí v kategórii v období 
typ rastu r. 1991-2001 r. 2001-2011 
progresívny 3 11 

stacionárny 41 45 
regresívny 8 3 

obce spolu 52 59 
 

Okres Nové Zámky 

Najvyšší index rastu počtu obyvateľov v období medzi dvoma sčítaniami (SĽDB 1991 a SODB 2001) bol v obci 

Komjatice (105,68 %, stacionárny typ rastu) a najnižší index rastu 2001/1991 vykázala obec Rúbaň (83,03 %, 

regresívny typ rastu). Priemerný index rastu za okres Nové Zámky za dané obdobie bol 97,48 % (stacionárny typ 

rastu), t.j. 2,52 % pokles. Hodnotu zhruba na úrovni okresného priemeru dosiahla obec Gbelce, ostatných 37 obcí 

dosiahlo nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer a 23 obcí zaznamenalo vyššie hodnoty. Podľa hodnoty 

indexu rastu žiadna obec nenadobudla nadpriemerné hodnoty (viac ako 110), teda v rámci okresu nenájdeme 

žiadnu obec progresívneho typu. 54 obcí nadobúdalo hodnoty stacionárneho typu rastu a v 7 obciach (Rúbaň, 

Pavlová, Vlkas, Štúrovo, Bruty, Šarkan a Bardoňovo) nadobúdal index rastu podpriemerné hodnoty (menej ako 

90), tzn. regresívny typ obce. 

V dekáde 2001-2011 (SODB 2001 a SODB 2011) najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa zaznamenala obec 

Semerovo (111,01 %, progresívny typ rastu) a najnižšiu obec Belá (83,52 %, regresívny typ rastu). Priemerný 

index rastu na úrovni sledovaného okresu predstavoval 96,54 % (stacionárny typ rastu), t.j. 3,46 % pokles. Zhruba 

takúto hodnotu dosahovala na úrovni obcí obec Michal nad Žitavou, ostatných 23 obcí okresu zaznamenalo nižšie 

a 38 obcí zaznamenalo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný priemer. Podľa hodnoty indexu rastu progresívny 

charakter rastu zaznamenali 2 obce (Semerovo a Andovce), 53 obcí nadobúdalo hodnoty stacionárneho typu 

rastu a v 7 obciach (Belá, Pavlová, Bruty, Dedinka, Pozba, Bardoňovo a Podhájska) nadobúdal index rastu 

podpriemerné hodnoty (menej ako 90), tzn. regresívny typ obce. 

Na základe štatistiky demografického vývoja v okrese Nové Zámky v obdobiach 1991-2001 a 2001-2011 môžeme 

konštatovať pokles hodnoty tohto ukazovateľa o 0,9 b., pričom v obidvoch sledovaných obdobiach sa okres Nové 

Zámky radí k stacionárnemu typu. Na úrovni obcí sledujeme nárast hodnôt indexu rastu v 37 obciach a pokles 

v 24 obciach okresu. Najväčší pokles hodnoty indexu rastu zaznamenala obec Belá (pokles z hodnoty 96,51 % – 

stacionárny typ rastu v období 1991-2001 na hodnotu 83,52 % – regresívny typ rastu v období 2001-2011) a 

najväčší nárast vykázala obec Rúbaň (nárast z hodnoty 83,03 % – regresívny typ rastu v období 1991-2001 na 

hodnotu 100,83 % – stacionárny typ rastu v období 2001-2011). 

Z hľadiska rastových typov sa početnosť obcí v jednotlivých kategóriách v porovnávaných obdobiach 1991-2001 

a 2001-2011 zmenila nasledovne: 

okres Nové Zámky počet obcí v kategórii v období 

typ rastu r. 1991-2001 r. 2001-2011 
progresívny 0 2 
stacionárny 54 53 
regresívny 7 7 

obce spolu 61 62 
 

Okres Šaľa 

Najvyšší index rastu počtu obyvateľov v období medzi dvoma sčítaniami (SĽDB 1991 a SODB 2001) bol v obci Dlhá 

nad Váhom (106,04 %, stacionárny typ rastu) a najnižší index rastu 2001/1991 vykázala obec Hájske (93,54 %, 

stacionárny typ rastu). Priemerný index rastu za okres Šaľa za dané obdobie bol 99,71 % (stacionárny typ rastu), 

t.j. 0,29 % pokles. Hodnotu zhruba na úrovni okresného priemeru dosiahla obec Žihárec, ostatných 7 obcí 

dosiahlo nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer a 5 obcí zaznamenalo vyššie hodnoty. Podľa hodnoty 

indexu rastu žiadna obec nenadobudla nadpriemerné (viac ako 110) ani podpriemerné hodnoty (menej ako 90), a 

teda v rámci okresu nenájdeme žiadnu obec progresívneho ani regresívneho typu. Všetky obce okresu (13 obcí) 

nadobúdali hodnoty stacionárneho typu rastu. 

V dekáde 2001-2011 (SODB 2001 a SODB 2011) najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa zaznamenala obec Kráľová 

nad Váhom (110,45 %, progresívny typ rastu) a najnižšiu mesto Šaľa (95,89 %, stacionárny typ rastu). Priemerný 

index rastu na úrovni sledovaného okresu predstavoval 98,68 % (stacionárny typ rastu), t.j. 1,32 % pokles. Zhruba 

takúto hodnotu dosahovala na úrovni obcí obec Močenok, ostatných 5 obcí okresu zaznamenalo nižšie a 7 obcí 

zaznamenalo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný priemer. Podľa hodnoty indexu rastu progresívny charakter 

rastu zaznamenala 1 obec (Kráľová nad Váhom), 12 obcí nadobúdalo hodnoty stacionárneho typu rastu a žiadna 

obec nenadobudla podpriemerné hodnoty (menej ako 90), a teda v rámci okresu nenájdeme žiadnu obec 

regresívneho typu. 

Na základe štatistiky demografického vývoja v okrese Šaľa v obdobiach 1991-2001 a 2001-2011 môžeme 

konštatovať pokles hodnoty tohto ukazovateľa o cca 1 b., pričom v obidvoch sledovaných obdobiach sa okres 

Šaľa radí k stacionárnemu typu. Na úrovni obcí sledujeme nárast hodnôt indexu rastu v 6 obciach a pokles v 7 

obciach okresu. Najväčší pokles hodnoty indexu rastu zaznamenala obec Dlhá nad Váhom (pokles z hodnoty 

106,04 % – stacionárny typ rastu v období 1991-2001 na hodnotu 96,65 % – stacionárny typ rastu v období 2001-

2011) a najväčší nárast vykázala obec Kráľová nad Váhom (nárast z hodnoty 98,65 % – stacionárny typ rastu 

v období 1991-2001 na hodnotu 110,45 % – progresívny typ rastu v období 2001-2011). 
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Z hľadiska rastových typov sa početnosť obcí v jednotlivých kategóriách v porovnávaných obdobiach 1991-2001 

a 2001-2011 zmenila nasledovne: 

okres Šaľa počet obcí v kategórii v období 

typ rastu r. 1991-2001 r. 2001-2011 
progresívny 0 1 
stacionárny 13 12 
regresívny 0 0 

obce spolu 13 13 
 

Okres Topoľčany 

Najvyšší index rastu počtu obyvateľov v období medzi dvoma sčítaniami (SĽDB 1991 a SODB 2001) bol v obci 

Tesáre (109,97 %, stacionárny typ rastu) a najnižší index rastu 2001/1991 vykázala obec Norovce (87,40 %, 

regresívny typ rastu). Priemerný index rastu za okres Topoľčany za dané obdobie bol 99,94 % (stacionárny typ 

rastu), t.j. 0,06 % pokles. 29 obcí dosiahlo nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer a 21 obcí zaznamenalo 

vyššie hodnoty. Podľa hodnoty indexu rastu žiadna obec nenadobudla nadpriemerné hodnoty (viac ako 110), 

teda v rámci okresu nenájdeme žiadnu obec progresívneho typu. 47 obcí nadobúdalo hodnoty stacionárneho 

typu rastu a v 3 obciach (Norovce, Topoľčany a Blesovce) nadobúdal index rastu podpriemerné hodnoty (menej 

ako 90), tzn. regresívny typ obce. 

V dekáde 2001-2011 (SODB 2001 a SODB 2011) najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa zaznamenala obec Belince 

(117,91 %, progresívny typ rastu) a najnižšiu obec Blesovce (87,89 %, regresívny typ rastu). Priemerný index rastu 

na úrovni sledovaného okresu predstavoval 97,53 % (stacionárny typ rastu), t.j. 2,47 % pokles. 16 obcí okresu 

zaznamenalo nižšie a 38 obcí zaznamenalo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný priemer. Podľa hodnoty indexu 

rastu progresívny charakter rastu zaznamenali 2 obce (Belince a Tovarníky), 50 obcí nadobúdalo hodnoty 

stacionárneho typu rastu a v 2 obciach (Blesovce a Závada) nadobúdal index rastu podpriemerné hodnoty (menej 

ako 90), tzn. regresívny typ obce. 

Na základe štatistiky demografického vývoja v okrese Topoľčany v obdobiach 1991-2001 a 2001-2011 môžeme 

konštatovať pokles hodnoty tohto ukazovateľa o 2,4 b., pričom v obidvoch sledovaných obdobiach sa okres 

Topoľčany radí k stacionárnemu typu. Na úrovni obcí sledujeme nárast hodnôt indexu rastu v 23 obciach a pokles 

v 27 obciach okresu. Najväčší pokles hodnoty indexu rastu zaznamenala obec Tvrdomestice (pokles z hodnoty 

108,80 % – stacionárny typ rastu v období 1991-2001 na hodnotu 92,90 % – stacionárny typ rastu v období 2001-

2011) a najväčší nárast vykázala obec Belince (nárast z hodnoty 94,70 % – stacionárny typ rastu v období 1991-

2001 na hodnotu 117,91 % – progresívny typ rastu v období 2001-2011). 

Z hľadiska rastových typov sa početnosť obcí v jednotlivých kategóriách v porovnávaných obdobiach 1991-2001 

a 2001-2011 zmenila nasledovne: 

okres Topoľčany počet obcí v kategórii v období 

typ rastu r. 1991-2001 r. 2001-2011 
progresívny 0 2 
stacionárny 47 50 
regresívny 3 2 

obce spolu 50 54 
 

Okres Zlaté Moravce 

Najvyšší index rastu počtu obyvateľov v období medzi dvoma sčítaniami (SĽDB 1991 a SODB 2001) bol v obci 

Lovce (113,44 %, progresívny typ rastu) a najnižší index rastu 2001/1991 vykázala obec Kostoľany pod Tribečom 

(80,17 %, regresívny typ rastu). Priemerný index rastu za okres Zlaté Moravce za dané obdobie bol 98,30 % 

(stacionárny typ rastu), t.j. 1,70 % pokles. 16 obcí dosiahlo nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer a 16 obcí 

zaznamenalo vyššie hodnoty. Podľa hodnoty indexu rastu progresívny charakter rastu zaznamenala 1 obec 

(Lovce), 29 obcí nadobúdalo hodnoty stacionárneho typu rastu a v 2 obciach (Kostoľany pod Tribečom a Zlatno) 

nadobúdal index rastu podpriemerné hodnoty (menej ako 90), tzn. regresívny typ obce. 

V dekáde 2001-2011 (SODB 2001 a SODB 2011) najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa zaznamenala obec Choča 

(104,47 %, stacionárny typ rastu) a najnižšiu mesto Zlaté Moravce (78,99 %, regresívny typ rastu). Priemerný 

index rastu na úrovni sledovaného okresu predstavoval 94,91 % (stacionárny typ rastu), t.j. 5,09 % pokles. 7 obcí 

okresu zaznamenalo nižšie a 25 obcí zaznamenalo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný priemer. Podľa hodnoty 

indexu rastu žiadna obec nenadobudla nadpriemerné hodnoty (viac ako 110), teda v rámci okresu nenájdeme 

žiadnu obec progresívneho typu. 28 obcí nadobúdalo hodnoty stacionárneho typu rastu a v 4 obciach (Zlaté 

Moravce, Zlatno, Žikava a Nemčiňany) nadobúdal index rastu podpriemerné hodnoty (menej ako 90), tzn. 

regresívny typ obce. 

Na základe štatistiky demografického vývoja v okrese Zlaté Moravce v obdobiach 1991-2001 a 2001-2011 

môžeme konštatovať pokles hodnoty tohto ukazovateľa o 3,4 b., pričom v obidvoch sledovaných obdobiach sa 

okres Zlaté Moravce radí k stacionárnemu typu. Na úrovni obcí sledujeme nárast hodnôt indexu rastu v 14 

obciach a pokles v 18 obciach okresu. Najväčší pokles hodnoty indexu rastu zaznamenalo mesto Zlaté Moravce 

(pokles z hodnoty 98,72 % – stacionárny typ rastu v období 1991-2001 na hodnotu 78,99 % – regresívny typ rastu 

v období 2001-2011) a najväčší nárast vykázala obec Kostoľany pod Tribečom (nárast z hodnoty 80,17 % – 

regresívny typ rastu v období 1991-2001 na hodnotu 101,09 % – stacionárny typ rastu v období 2001-2011). 

Z hľadiska rastových typov sa početnosť obcí v jednotlivých kategóriách v porovnávaných obdobiach 1991-2001 

a 2001-2011 zmenila nasledovne: 

okres Zlaté Moravce počet obcí v kategórii v období 

typ rastu r. 1991-2001 r. 2001-2011 
progresívny 1 0 
stacionárny 29 28 
regresívny 2 4 

obce spolu 32 32 
 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov a ich interpretáciu prostredníctvom sekundárneho ukazovateľa – index rastu počtu 

obyvateľov v Nitrianskom kraji a v jednotlivých okresoch v rokoch 1991-2001 a 2001-2011, možno vidieť 

v nasledujúcom grafe. Údaje za roky 1991, 2001 a 2011 sú prepočítané na základe podkladov zo sčítaní 

obyvateľov, domov a bytov. 

Najvyššiu hodnotu indexu rastu počtu obyvateľov v období medzi dvoma sčítaniami (SĽDB 1991 a SODB 2001) 

na úrovni okresov Nitrianskeho kraja dosiahol okres Nitra (101,75 %, stacionárny typ rastu) a najnižšiu hodnotu 

okres Nové Zámky (97,48 %, stacionárny typ rastu). Priemerná hodnota indexu rastu na úrovni kraja za dané 

obdobie bola 99,52 % (stacionárny typ rastu), t.j. 0,48 % pokles. Vyššie hodnoty, ako bol krajský priemer, 

sledujeme v okresoch Nitra, Šaľa a Topoľčany, ostatné okresy vykázali nižšie hodnoty vzhľadom na krajský 

priemer. Podľa hodnoty indexu rastu všetky okresy zaznamenali v období 1991-2001 stacionárny charakter rastu. 
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V období 2001-2011 dosahoval najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa okres Šaľa (98,68 %, stacionárny typ rastu) 

a najnižšiu okres Zlaté Moravce (94,91 %, stacionárny typ rastu). Priemerná hodnota indexu rastu na úrovni kraja 

v sledovanej dekáde bola 96,70 % (stacionárny typ rastu), tzn. pokles 3,30 %. Vyššie hodnoty, ako bol krajský 

priemer, sledujeme v okresoch Nitra, Šaľa a Topoľčany. Ostatné okresy vykázali nižšie hodnoty, než bol krajský 

priemer. Podľa hodnoty indexu rastu všetky okresy zaznamenali v období 1991-2001 stacionárny charakter rastu. 

Na úrovni kraja sledujeme v období 2001-2011 vzhľadom na obdobie rokov 1991-2001 pokles hodnoty indexu 

rastu počtu obyvateľov o 2,8 b., pričom v obidvoch sledovaných obdobiach sa Nitriansky kraj radí 

k stacionárnemu typu. 

Na úrovni okresov môžeme zhodnotiť, že v období 2001-2011 v porovnaní s rokmi 1991-2001 bol zaznamenaný 

pokles hodnôt ukazovateľa vo všetkých okresoch. Najväčší pokles hodnoty indexu rastu zaznamenal okres Nitra 

(pokles z hodnoty 101,75 % – stacionárny typ rastu v období 1991-2001 na hodnotu 97,31 % – stacionárny typ 

rastu v období 2001-2011) a najnižší pokles vykázal okres Nové Zámky (pokles z hodnoty 97,48 % – stacionárny 

typ rastu v období 1991-2001 na hodnotu 96,54 % – stacionárny typ rastu v období 2001-2011). Z hľadiska 

rastových typov sa početnosť okresov v jednotlivých kategóriách v porovnávaných obdobiach 1991-2001 a 2001-

2011 nezmenila, v obidvoch obdobiach nadobúdali všetky okresy hodnoty stacionárnemu typu rastu. 

 

Graf 1 Index rastu počtu obyvateľov v Nitrianskom kraji a v jednotlivých okresoch v rokoch 1991-2001 a 2001-2011 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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2. HRUBÁ MIERA PRIRODZENÉHO PRÍRASTKU 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najväčší prirodzený prírastok na tis. obyvateľov v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Bodza (5,56 ‰) 

a najväčší prirodzený úbytok na tis. obyvateľov zaznamenala obec Patince (-22,59 ‰). V absolútnych hodnotách 

najvyšší prirodzený prírastok dosiahla obec Modrany a najvyšší prirodzený úbytok mestá Komárno a Kolárovo. 

Priemerná hodnota hrubej miery prirodzeného prírastku za okres Komárno v roku 2001 predstavovala –4,14 ‰, 

čo znamená, že prirodzeným vývojom stratil tento okres viac ako 4 osoby na 1 000 obyvateľov. Hodnotu zhruba 

na úrovni okresného priemeru dosiahla obec Nesvady. Z územného hľadiska 4 obce (Svätý Peter, Vrbová nad 

Váhom, Modrany a Bodza) zaznamenali kladné hodnoty hrubej miery prirodzeného prírastku, 34 obcí 

zaznamenalo prirodzený úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 3 obce (Bajč, Bodzianske Lúky a Mudroňovo) 

vykázali nulový prirodzený prírastok (kedy pôrodnosť sa rovná úmrtnosti). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Holiare (8,45 ‰) a najnižšiu obec Dedina 

Mládeže (-25,81 ‰). V absolútnych hodnotách najvyšší prirodzený prírastok dosiahla obec Marcelová a najvyšší 

prirodzený úbytok mestá Kolárovo a Hurbanovo. Priemerná hodnota hrubej miery prirodzeného prírastku za 

okres Komárno v roku 2011 predstavovala –2,69 ‰ tzn. úbytok záporným prirodzeným pohybom viac ako 2 a ½ 

osoby na 1 000 obyvateľov. Hodnotu zhruba na úrovni okresného priemeru dosahovala obec Iža. Z územného 

hľadiska 8 obcí (Holiare, Modrany, Šrobárová, Marcelová, Okoličná na Ostrove, Zlatná na Ostrove, Sokolce a 

Nesvady) zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery prirodzeného prírastku, 32 obcí zaznamenalo prirodzený 

úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 1 obec (Bodza) vykázala nulový prirodzený prírastok (kedy pôrodnosť 

sa rovná úmrtnosti). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 rast hodnoty tohto ukazovateľa z –4,14 ‰ na –2,69 ‰. Na 

úrovni obcí sledujeme rast do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 22 obciach a pokles v 19 obciach okresu. 

Najväčší pokles hrubej miery prirodzeného prírastku v období 2001-2011 zaznamenala obec Dedina Mládeže 

(pokles z –3,85 ‰ v roku 2001 na –25,81 ‰ v roku 2011) a najväčší nárast obec Holiare (nárast z –9,46 ‰ v roku 

2001 na 8,45 ‰ v roku 2011). 

 

Okres Levice 

Najväčší prirodzený prírastok na tis. obyvateľov v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Bajka (17,80 ‰) 

a najväčší prirodzený úbytok na tis. obyvateľov zaznamenala obec Jesenské (-88,24 ‰). V prípade obce Jesenské 

je potrebné podotknúť, že sa jedná o obec s veľmi nízkym a aj najnižším počtom obyvateľov v rámci celého kraja 

(len 34 obyvateľov k strednému stavu 2001), čo spôsobuje extrémne hodnoty vyhodnocovaného sekundárneho 

ukazovateľa (ktorý je získavaný prepočtom k strednému stavu obyvateľstva obce). V absolútnych hodnotách 

najvyšší prirodzený prírastok dosiahla obec Bajka a najvyšší prirodzený úbytok mesto Levice. Priemerná hodnota 

hrubej miery prirodzeného prírastku za okres Levice v roku 2001 predstavovala –4,23 ‰, čo znamená, že 

prirodzeným vývojom stratil tento okres viac ako 4 osoby na 1 000 obyvateľov. Hodnotu zhruba na úrovni 

okresného priemeru dosiahla obec Jur nad Hronom. Z územného hľadiska 5 obcí (Bajka, Veľké Turovce, Horné 

Semerovce, Lok a Tlmače) zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery prirodzeného prírastku, 79 obcí 

zaznamenalo prirodzený úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 5 obcí (Šalov, Starý Hrádok, Plavé Vozokany, 

Nový Tekov a Kukučínov) vykázalo nulový prirodzený prírastok (kedy pôrodnosť sa rovná úmrtnosti). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Bajka (15,13 ‰) a najnižšiu obec Bohunice (-

35,71 ‰). V absolútnych hodnotách najvyšší prirodzený prírastok dosiahla obec Mýtne Ludany a najvyšší 

prirodzený úbytok obec Farná. Priemerná hodnota hrubej miery prirodzeného prírastku za okres Levice v roku 

2011 predstavovala –2,58 ‰ tzn. úbytok záporným prirodzeným pohybom viac ako 2 a ½ osoby na 1 000 

obyvateľov. Rovnakú hodnotu, ako bol okresný priemer, dosahovala obec Nová Dedina. Z územného hľadiska 17 

obcí (Bajka, Mýtne Ludany, Pečenice, Tehla, Dolné Semerovce, Horný Pial, Demandice, Vyšné nad Hronom, Šalov, 

Kalná nad Hronom, Hokovce, Plášťovce, Hronské Kosihy, Nový Tekov, Bátovce, Tlmače a Kozárovce) zaznamenalo 

kladné hodnoty hrubej miery prirodzeného prírastku, 65 obcí zaznamenalo prirodzený úbytok obyvateľstva (na 

tis. obyvateľov), 6 obcí (Tekovské Lužany, Malé Ludince, Kubáňovo, Malé Kozmálovce, Iňa a Drženice) vykázalo 

nulový prirodzený prírastok (kedy pôrodnosť sa rovná úmrtnosti) a v obci Jesenské (najmenšia obec v rámci 

Nitrianskeho kraja s počtom 46 obyvateľov k strednému stavu 2011) sa v tomto roku nikto nenarodil, ani nikto 

nezomrel. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 rast hodnoty tohto ukazovateľa z –4,23 ‰ na –2,58 ‰. Na 

úrovni obcí sledujeme rast do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 59 obciach a pokles v 30 obciach okresu. 

Najväčší pokles hrubej miery prirodzeného prírastku v období 2001-2011 zaznamenala obec Bielovce (pokles z –

3,65 ‰ v roku 2001 na –21,51 ‰ v roku 2011) a najväčší nárast obec Jesenské (nárast z –88,24 ‰ v roku 2001 na 

0,00 ‰ v roku 2011) – tento fakt je však ovplyvnený už vyššie spomenutými príčinami. 

 

Okres Nitra 

Najväčší prirodzený prírastok na tis. obyvateľov v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Kapince (5,43 ‰) 

a najväčší prirodzený úbytok na tis. obyvateľov zaznamenala obec Veľká Dolina (-21,02 ‰). V absolútnych 

hodnotách najvyšší prirodzený prírastok dosiahlo mesto Nitra a najvyšší prirodzený úbytok obec Branč. 

Priemerná hodnota hrubej miery prirodzeného prírastku za okres Nitra v roku 2001 predstavovala –0,53 ‰, čo 

znamená, že prirodzeným vývojom stratil tento okres cca ½ osoby na 1 000 obyvateľov. Z územného hľadiska 10 

obcí (Kapince, Vinodol, Rišňovce, Lehota, Nitra, Šurianky, Vráble, Nové Sady, Výčapy – Opatovce a Mojmírovce) 

zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery prirodzeného prírastku, 45 obcí zaznamenalo prirodzený úbytok 

obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 4 obce (Žitavce, Pohranice, Kolíňany a Jelšovce) vykázali nulový prirodzený 

prírastok (kedy pôrodnosť sa rovná úmrtnosti). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Telince (21,02 ‰) a najnižšiu obec Kapince (-

25,19 ‰). V absolútnych hodnotách najvyšší prirodzený prírastok dosiahlo mesto Nitra a najvyšší prirodzený 

úbytok obec Zbehy. Priemerná hodnota hrubej miery prirodzeného prírastku za okres Nitra v roku 2011 

predstavovala 0,62 ‰ tzn. prírastok kladným prirodzeným pohybom viac ako ½ osoby na 1 000 obyvateľov. 

Hodnotu zhruba na úrovni okresného priemeru dosahovala obec Cabaj - Čápor. Z územného hľadiska 27 obcí 

zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery prirodzeného prírastku, 26 obcí zaznamenalo prirodzený úbytok 

obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 9 obcí (Žitavce, Pohranice, Dolné Obdokovce, Alekšince, Horné Lefantovce, 

Jarok, Lukáčovce, Malý Cetín a Malé Zálužie) vykázalo nulový prirodzený prírastok (kedy pôrodnosť sa rovná 

úmrtnosti). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 rast hodnoty tohto ukazovateľa z –0,53 ‰ na 0,62 ‰. Na úrovni 

obcí sledujeme rast do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 41 obciach, pokles v 15 obciach okresu, v 1 obci 

(Veľký Cetín) boli hodnoty ukazovateľa rovnaké v roku 2001 aj 2011 a v 2 obciach (Pohranice a Žitavce) bol nulový 

prirodzený prírastok v roku 2001 aj 2011. 

Najväčší pokles hrubej miery prirodzeného prírastku v období 2001-2011 zaznamenala obec Kapince (pokles 

z 5,43 ‰ v roku 2001 na –25,19 ‰ v roku 2011) a najväčší nárast obec Telince (nárast z –18,18 ‰ v roku 2001 na 

21,02 ‰ v roku 2011). 
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Okres Nové Zámky 

Najväčší prirodzený prírastok na tis. obyvateľov v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Ľubá (2,18 ‰) 

a najväčší prirodzený úbytok na tis. obyvateľov zaznamenala obec Leľa (-48,35 ‰). V absolútnych hodnotách 

najvyšší prirodzený prírastok dosiahla obec Mojzesovo a Ľubá a najvyšší prirodzený úbytok mesto Nové Zámky. 

Priemerná hodnota hrubej miery prirodzeného prírastku za okres Nové Zámky v roku 2001 predstavovala –

4,54 ‰, čo znamená, že prirodzeným vývojom stratil tento okres viac ako 4 a ½ osoby na 1 000 obyvateľov. 

Hodnotu zhruba na úrovni okresného priemeru dosiahla obec Semerovo. Z územného hľadiska len 2 obce (Ľubá a 

Mojzesovo) zaznamenali kladné hodnoty hrubej miery prirodzeného prírastku, 59 obcí zaznamenalo prirodzený 

úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 1 obec (Kamenín) vykázala nulový prirodzený prírastok (kedy 

pôrodnosť sa rovná úmrtnosti). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Šarkan (8,16 ‰) a najnižšiu obec Leľa (-

46,20 ‰). V absolútnych hodnotách najvyšší prirodzený prírastok dosiahla obec Komjatice a najvyšší prirodzený 

úbytok mesto Štúrovo. Priemerná hodnota hrubej miery prirodzeného prírastku za okres Nové Zámky v roku 

2011 predstavovala –2,36 ‰ tzn. úbytok záporným prirodzeným pohybom viac ako 2 osoby na 1 000 obyvateľov. 

Z územného hľadiska 14 obcí (Šarkan, Sikenička, Mojzesovo, Kamenný Most, Úľany nad Žitavou, Komjatice, 

Černík, Chľaba, Gbelce, Lipová, Obid, Kamenín, Zemné a Nové Zámky) zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery 

prirodzeného prírastku, 46 obcí zaznamenalo prirodzený úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 2 obce 

(Dubník a Semerovo) vykázali nulový prirodzený prírastok (kedy pôrodnosť sa rovná úmrtnosti). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 rast hodnoty tohto ukazovateľa z –4,54 ‰ na –2,36 ‰. Na 

úrovni obcí sledujeme rast do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 39 obciach a pokles v 23 obciach okresu. 

Najväčší pokles hrubej miery prirodzeného prírastku v období 2001-2011 zaznamenala obec Ľubá (pokles 

z 2,18 ‰ v roku 2001 na –17,56 ‰ v roku 2011) a najväčší nárast obec Sikenička (nárast z –22,04 ‰ v roku 2001 

na 6,78 ‰ v roku 2011). 

 

Okres Šaľa 

Najväčší prirodzený prírastok na tis. obyvateľov v sledovanom okrese za rok 2001 vykázalo mesto Šaľa (0,81 ‰) 

a najväčší prirodzený úbytok na tis. obyvateľov zaznamenala obec Hájske (-11,27 ‰). V absolútnych hodnotách 

najvyšší prirodzený prírastok dosiahlo mesto Šaľa a najvyšší prirodzený úbytok obec Močenok. Priemerná 

hodnota hrubej miery prirodzeného prírastku za okres Šaľa v roku 2001 predstavovala –2,56 ‰, čo znamená, že 

prirodzeným vývojom stratil tento okres viac ako 2 a ½ osoby na 1 000 obyvateľov. Z územného hľadiska len 

mesto Šaľa zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery prirodzeného prírastku, 11 obcí zaznamenalo prirodzený 

úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 1 obec (Selice) vykázala nulový prirodzený prírastok (kedy pôrodnosť 

sa rovná úmrtnosti). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Horná Kráľová (5,31 ‰) a najnižšiu obec Dlhá 

nad Váhom (-9,18 ‰). V absolútnych hodnotách najvyšší prirodzený prírastok dosiahlo mesto Šaľa a najvyšší 

prirodzený úbytok obec Vlčany. Priemerná hodnota hrubej miery prirodzeného prírastku za okres Šaľa v roku 

2011 predstavovala –0,34 ‰ tzn. úbytok záporným prirodzeným pohybom 0,34 osoby na 1 000 obyvateľov. 

Z územného hľadiska 4 obce (Horná Kráľová, Selice, Šaľa a Neded) zaznamenali kladné hodnoty hrubej miery 

prirodzeného prírastku a 9 obcí zaznamenalo prirodzený úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 rast hodnoty tohto ukazovateľa z –2,56 ‰ na –0,34 ‰. Na 

úrovni obcí sledujeme rast do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 11 obciach a pokles v 2 obciach okresu. 

Najväčší pokles hrubej miery prirodzeného prírastku v období 2001-2011 zaznamenala obec Dlhá nad Váhom 

(pokles z –1,11 ‰ v roku 2001 na –9,18 ‰ v roku 2011) a najväčší nárast obec Hájske (nárast z –11,27 ‰ v roku 

2001 na –1,53 ‰ v roku 2011). 

 

Okres Topoľčany 

Najväčší prirodzený prírastok na tis. obyvateľov v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Vozokany 

(21,60 ‰) a najväčší prirodzený úbytok na tis. obyvateľov zaznamenala obec Solčianky (-18,25 ‰). V absolútnych 

hodnotách najvyšší prirodzený prírastok dosiahla obec Vozokany a najvyšší prirodzený úbytok mesto Topoľčany. 

Priemerná hodnota hrubej miery prirodzeného prírastku za okres Topoľčany v roku 2001 predstavovala –2,12 ‰, 

čo znamená, že prirodzeným vývojom stratil tento okres viac ako 2 osoby na 1 000 obyvateľov. Z územného 

hľadiska 15 obcí (Vozokany, Belince, Tesáre, Nemčice, Kuzmice, Svrbice, Biskupová, Nitrianska Streda, Podhradie, 

Veľké Dvorany, Lipovník, Horné Štitáre, Rajčany, Solčany a Koniarovce) zaznamenalo kladné hodnoty hrubej 

miery prirodzeného prírastku, 35 obcí zaznamenalo prirodzený úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 4 obce 

(Ardanovce, Lužany, Nemečky a Šalgovce) vykázali nulový prirodzený prírastok (kedy pôrodnosť sa rovná 

úmrtnosti). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Svrbice (14,35 ‰) a najnižšiu obec Lužany (-

19,80 ‰). V absolútnych hodnotách najvyšší prirodzený prírastok dosiahlo mesto Topoľčany a najvyšší 

prirodzený úbytok obec Kovarce. Priemerná hodnota hrubej miery prirodzeného prírastku za okres Topoľčany 

v roku 2011 predstavovala –0,24 ‰ tzn. úbytok záporným prirodzeným pohybom 0,24 osoby na 1 000 

obyvateľov. Z územného hľadiska 15 obcí (Svrbice, Ardanovce, Tovarníky, Veľké Dvorany, Čermany, Ludanice, 

Kamanová, Krnča, Oponice, Topoľčany, Preseľany, Závada, Nitrianska Blatnica, Dvorany nad Nitrou a Nemčice) 

zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery prirodzeného prírastku, 35 obcí zaznamenalo prirodzený úbytok 

obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 4 obce (Solčianky, Krušovce, Rajčany a Podhradie) vykázali nulový prirodzený 

prírastok (kedy pôrodnosť sa rovná úmrtnosti). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 rast hodnoty tohto ukazovateľa z –2,12 ‰ na –0,24 ‰. Na 

úrovni obcí sledujeme rast do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 28 obciach a pokles v 26 obciach okresu. 

Najväčší pokles hrubej miery prirodzeného prírastku v období 2001-2011 zaznamenala obec Vozokany (pokles 

z 21,60 ‰ v roku 2001 na –3,05 ‰ v roku 2011) a najväčší nárast obec Čermany (nárast z –15,23 ‰ v roku 2001 

na 5,26 ‰ v roku 2011). 

 

Okres Zlaté Moravce 

Najväčší prirodzený prírastok na tis. obyvateľov v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Choča (10,08 ‰) 

a najväčší prirodzený úbytok na tis. obyvateľov zaznamenala obec Volkovce (-15,43 ‰). V absolútnych 

hodnotách najvyšší prirodzený prírastok dosiahli obce Neverice a Choča a najvyšší prirodzený úbytok obec 

Volkovce a mesto Zlaté Moravce. Priemerná hodnota hrubej miery prirodzeného prírastku za okres Zlaté 

Moravce v roku 2001 predstavovala –4,13 ‰, čo znamená, že prirodzeným vývojom stratil tento okres viac ako 4 

osoby na 1 000 obyvateľov. Hodnotu zhruba na úrovni okresného priemeru dosiahla obec Hostie. Z územného 

hľadiska len 3 obce (Choča, Neverice a Malé Vozokany) zaznamenali kladné hodnoty hrubej miery prirodzeného 

prírastku, 27 obcí zaznamenalo prirodzený úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 2 obce (Lovce a Velčice) 

vykázali nulový prirodzený prírastok (kedy pôrodnosť sa rovná úmrtnosti). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Kostoľany pod Tribečom (10,84 ‰) a najnižšiu 

obec Volkovce (-17,94 ‰). V absolútnych hodnotách najvyšší prirodzený prírastok dosiahlo mesto Zlaté Moravce 
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a najvyšší prirodzený úbytok obec Volkovce. Priemerná hodnota hrubej miery prirodzeného prírastku za okres 

Zlaté Moravce v roku 2011 predstavovala –1,28 ‰ tzn. úbytok záporným prirodzeným pohybom viac ako 1 osoba 

na 1 000 obyvateľov. Z územného hľadiska 13 obcí (Kostoľany pod Tribečom, Neverice, Mankovce, Čierne 

Kľačany, Nemčiňany, Vieska nad Žitavou, Malé Vozokany, Tekovské Nemce, Hosťovce, Žikava, Zlaté Moravce, 

Lovce a Beladice) zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery prirodzeného prírastku, 17 obcí zaznamenalo 

prirodzený úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 3 obce (Machulince, Obyce a Čaradice) vykázali nulový 

prirodzený prírastok (kedy pôrodnosť sa rovná úmrtnosti). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 rast hodnoty tohto ukazovateľa z –4,13 ‰ na –1,28 ‰. Na 

úrovni obcí sledujeme rast do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 24 obciach a pokles v 8 obciach okresu. 

Najväčší pokles hrubej miery prirodzeného prírastku v období 2001-2011 zaznamenala obec Choča (pokles 

z 10,08 ‰ v roku 2001 na –7,82 ‰ v roku 2011) a najväčší nárast obec Kostoľany pod Tribečom (nárast z –

10,90 ‰ v roku 2001 na 10,84 ‰ v roku 2011). 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov a ich interpretáciu prostredníctvom sekundárneho ukazovateľa – hrubá miera 

prirodzeného prírastku v Nitrianskom kraji a v jednotlivých okresoch v rokoch 2001, 2005 a 2011, možno vidieť v 

nasledujúcom grafe. Údaje za roky 2001, 2005 a 2011 sú prepočítané na základe podkladov z publikácie ŠÚ SR – 

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí za rok 2001, 2005 a 2011. 

Kladnú hodnotu hrubej miery prirodzeného prírastku v roku 2011 na úrovni okresov Nitrianskeho kraja dosahoval 

iba okres Nitra (0,62 ‰), ostatné okresy zaznamenali záporné hodnoty, z toho najväčší prirodzený úbytok na tis. 

obyvateľov vykázal okres Komárno (-2,69 ‰). V absolútnych hodnotách prirodzený prírastok dosiahol iba okres 

Nitra, ostatné okresy zaznamenali prirodzený úbytok obyvateľstva, z toho najvyšší okres Nové Zámky. Priemerná 

hodnota hrubej miery prirodzeného prírastku na úrovni kraja bola –1,31 ‰, hodnotu zhruba na úrovni krajského 

priemeru dosiahol okres Zlaté Moravce. Horšie hodnoty, ako bol krajský priemer, sledujeme v okresoch 

Komárno, Levice a Nové Zámky, lepšie hodnoty vzhľadom na krajský priemer dosiahli okresy Nitra, Šaľa, 

Topoľčany a Zlaté Moravce. 

V roku 2005 dosahoval najlepšiu hodnotu hrubej miery prirodzeného prírastku okres Šaľa (-0,57 ‰) a najväčší 

prirodzený úbytok na tis. obyvateľov vykázal okres Levice (-3,89 ‰). V absolútnych hodnotách prirodzený 

prírastok nevykázal ani jeden okres, najnižší prirodzený úbytok dosiahol okres Šaľa a najvyšší okres Nové Zámky. 

Priemerná hodnota hrubej miery prirodzeného prírastku na úrovni kraja bola –2,58 ‰. Horšie hodnoty, ako bol 

krajský priemer, sledujeme v okresoch Komárno, Levice, Nové Zámky a Zlaté Moravce, lepšie hodnoty vzhľadom 

na krajský priemer dosiahli okresy Nitra, Šaľa a Topoľčany. Všetky okresy zaznamenali v roku 2005 záporné 

hodnoty hrubej miery prirodzeného prírastku. 

V roku 2001 najlepšiu hodnotu prirodzeného prírastku na tis. obyvateľov zaznamenal okres Nitra (-0,53 ‰) a 

najväčší prirodzený úbytok na tis. obyvateľov bol v okrese Nové Zámky (-4,54 ‰). V absolútnych hodnotách 

prirodzený prírastok nevykázal ani jeden okres, najnižší prirodzený úbytok dosiahol okres Nitra a najvyšší okres 

Nové Zámky. Priemerná hodnota hrubej miery prirodzeného prírastku na úrovni kraja bola –3,08 ‰. Horšie 

hodnoty, ako bol krajský priemer, sledujeme v okresoch Komárno, Levice, Nové Zámky a Zlaté Moravce, lepšie 

hodnoty vzhľadom na krajský priemer dosiahli okresy Nitra, Šaľa a Topoľčany. Všetky okresy zaznamenali v roku 

2001 záporné hodnoty hrubej miery prirodzeného prírastku. 

V roku 2001 najhoršie hodnoty ukazovateľa dosahujú okresy Nové Zámky a Levice, v rokoch 2005 a 2011 okresy 

Komárno a Levice. 

Na druhej strane, najlepšie hodnoty ukazovateľa v roku 2001 a 2011 dosahoval okres Nitra, v roku 2005 okres 

Šaľa. 

Na úrovni kraja sledujeme v období 2001-2005 a 2005-2011 rast hodnôt hrubej miery prirodzeného prírastku v 

pozitívnom zmysle. 

Na úrovni okresov môžeme zhodnotiť, že v období 2001-2005 bol zaznamenaný rast hodnôt ukazovateľa vo 

všetkých okresoch s výnimkou okresu Nitra, kde došlo k poklesu hodnoty tohto ukazovateľa z –0,53 ‰ v roku 

2001 na –0,88 ‰ v roku 2005 (najvyšší rast hodnôt – okres Šaľa, z –2,56 ‰ v roku 2001 na –0,57 ‰ v roku 2005), 

v rokoch 2005-2011 došlo k rastu hodnôt hrubej miery prirodzeného prírastku vo všetkých okresoch kraja 

(najvyšší rast hodnôt – okres Zlaté Moravce, z –3,09 ‰ v roku 2005 na –1,28 ‰ v roku 2011; najnižší rast hodnôt 

– okres Šaľa, z –0,57 ‰ v roku 2005 na –0,34 ‰ v roku 2011). 

 

Graf 2 Hrubá miera prirodzeného prírastku v Nitrianskom kraji a v jednotlivých okresoch v rokoch 2001, 2005 a 2011 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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3. HRUBÁ MIERA MIGRAČNÉHO SALDA 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najväčší migračný prírastok na tis. obyvateľov v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Klížska Nemá 

(25,95 ‰) a najväčší migračný úbytok na tis. obyvateľov zaznamenala obec Virt (-23,18 ‰). V absolútnych 

hodnotách najvyšší prírastok obyvateľstva sťahovaním dosiahlo mesto Kolárovo a najvyšší úbytok mesto 

Komárno. Priemerná hodnota hrubej miery migračného salda za okres Komárno v roku 2001 predstavovala 

0,24 ‰, čo znamená migračný zisk len 0,24 osoby na 1 000 obyvateľov. Z územného hľadiska 19 obcí 

zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery migračného salda, 20 obcí zaznamenalo migračný úbytok 

obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 2 obce (Imeľ a Lipové) vykázali nulový migračný prírastok (kedy počet 

prisťahovaných sa rovná počtu vysťahovaných). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Mudroňovo (48,58 ‰) a najnižšiu obec Patince 

(-17,65 ‰). V absolútnych hodnotách najvyšší migračný prírastok dosiahlo mesto Komárno a najvyšší migračný 

úbytok obec Marcelová. Priemerná hodnota hrubej miery migračného salda za okres Komárno v roku 2011 

predstavovala 1,48 ‰ tzn. zisk pozitívnym migračným pohybom cca 1 a ½ osoby na 1 000 obyvateľov. Z 

územného hľadiska 21 obcí zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery migračného salda, 19 obcí zaznamenalo 

migračný úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 1 obec (Šrobárová) vykázala nulový migračný prírastok (kedy 

počet prisťahovaných sa rovná počtu vysťahovaných). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 rast hodnoty tohto ukazovateľa z 0,24 ‰ na 1,48 ‰. Na úrovni 

obcí sledujeme rast do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 18 obciach a pokles v 23 obciach okresu. 

Najväčší pokles hrubej miery migračného salda v období 2001-2011 zaznamenala obec Klížska Nemá (pokles 

z 25,95 ‰ v roku 2001 na –7,80 ‰ v roku 2011) a najväčší nárast obec Mudroňovo (nárast z –8,13 ‰ v roku 

2001 na 48,58 ‰ v roku 2011). 

 

Okres Levice 

Najväčší migračný prírastok na tis. obyvateľov v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Domadice (34,35 

‰) a najväčší migračný úbytok na tis. obyvateľov zaznamenala obec Jesenské (-294,12 ‰). V prípade obce 

Jesenské je potrebné podotknúť, že sa jedná o obec s veľmi nízkym a aj najnižším počtom obyvateľov v rámci 

celého kraja (len 34 obyvateľov k strednému stavu 2001), čo spôsobuje extrémne hodnoty vyhodnocovaného 

sekundárneho ukazovateľa (ktorý je získavaný prepočtom k strednému stavu obyvateľstva obce). V absolútnych 

hodnotách najvyšší prírastok obyvateľstva sťahovaním dosiahla obec Šarovce a najvyšší úbytok mesto Tlmače. 

Priemerná hodnota hrubej miery migračného salda za okres Levice v roku 2001 predstavovala 0,97 ‰, čo 

znamená migračný zisk len cca 1 osobu na 1 000 obyvateľov. Z územného hľadiska 50 obcí zaznamenalo kladné 

hodnoty hrubej miery migračného salda, 31 obcí zaznamenalo migračný úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) 

a 8 obcí (Pukanec, Hronské Kľačany, Sikenica, Hontianska Vrbica, Ipeľské Úľany, Jabloňovce, Malé Ludince, Horný 

Pial) vykázalo nulový migračný prírastok (kedy počet prisťahovaných sa rovná počtu vysťahovaných). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Zalaba (104,97 ‰) a najnižšiu obec Plavé 

Vozokany (-63,51 ‰). V absolútnych hodnotách najvyšší migračný prírastok dosiahla obec Mýtne Ludany a 

najvyšší migračný úbytok mesto Levice. Priemerná hodnota hrubej miery migračného salda za okres Levice v roku 

2011 predstavovala –1,69 ‰ tzn. stratu negatívnym migračným pohybom viac ako 1 a ½ osoby na 1 000 

obyvateľov. Z územného hľadiska 51 obcí zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery migračného salda, 35 obcí 

zaznamenalo migračný úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 3 obce (Drženice, Tupá a Domadice) vykázali 

nulový migračný prírastok (kedy počet prisťahovaných sa rovná počtu vysťahovaných). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa z 0,97 ‰ na -1,69 ‰. Na 

úrovni obcí sledujeme rast do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 43 obciach a pokles v 46 obciach okresu. 

Najväčší pokles hrubej miery migračného salda v období 2001-2011 zaznamenala obec Bohunice (pokles z 31,65 

‰ v roku 2001 na –50,00 ‰ v roku 2011) a najväčší nárast obec Jesenské (nárast z –294,12 ‰ v roku 2001 na -

43,48 ‰ v roku 2011) – tento fakt je však ovplyvnený už vyššie spomenutou príčinou. 

 

Okres Nitra 

Najväčší migračný prírastok na tis. obyvateľov v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Ľudovítová (44,61 

‰) a najväčší migračný úbytok na tis. obyvateľov zaznamenala obec Veľké Chyndice (-17,09 ‰). V absolútnych 

hodnotách najvyšší prírastok obyvateľstva sťahovaním dosiahla obec Cabaj – Čápor a najvyšší úbytok mesto 

Nitra. Priemerná hodnota hrubej miery migračného salda za okres Nitra v roku 2001 predstavovala 1,11 ‰, čo 

znamená migračný zisk len cca 1 osobu na 1 000 obyvateľov. Z územného hľadiska 34 obcí zaznamenalo kladné 

hodnoty hrubej miery migračného salda, 21 obcí zaznamenalo migračný úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) 

a 4 obce (Malé Zálužie, Malý Cetín, Melek a Svätoplukovo) vykázali nulový migračný prírastok (kedy počet 

prisťahovaných sa rovná počtu vysťahovaných). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Štefanovičová (79,87 ‰) a najnižšiu obec 

Kapince (-20,15 ‰). V absolútnych hodnotách najvyšší migračný prírastok dosiahla obec Golianovo a najvyšší 

migračný úbytok mesto Nitra. Priemerná hodnota hrubej miery migračného salda za okres Nitra v roku 2011 

predstavovala 2,00 ‰ tzn. zisk pozitívnym migračným pohybom 2 osoby na 1 000 obyvateľov. Z územného 

hľadiska 44 obcí zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery migračného salda a 18 obcí zaznamenalo migračný 

úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 rast hodnoty tohto ukazovateľa z 1,11 ‰ na 2,00 ‰. Na úrovni 

obcí sledujeme rast do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 38 obciach a pokles v 21 obciach okresu. 

Najväčší pokles hrubej miery migračného salda v období 2001-2011 zaznamenala obec Tajná (pokles zo 44,61 ‰ 

v roku 2001 na 10,93 ‰ v roku 2011) a najväčší nárast obec Štefanovičová (nárast z –15,27 ‰ v roku 2001 na 

79,87 ‰ v roku 2011). 

 

Okres Nové Zámky 

Najväčší migračný prírastok na tis. obyvateľov v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Leľa (66,16 ‰) a 

najväčší migračný úbytok na tis. obyvateľov zaznamenala obec Vlkas (-14,75 ‰). V absolútnych hodnotách 

najvyšší prírastok obyvateľstva sťahovaním dosiahla obec Svodín a najvyšší úbytok mesto Nové Zámky. Priemerná 

hodnota hrubej miery migračného salda za okres Nové Zámky v roku 2001 predstavovala -0,38 ‰, čo znamená 

migračnú stratu 0,38 osoby na 1 000 obyvateľov. Z územného hľadiska 39 obcí zaznamenalo kladné hodnoty 

hrubej miery migračného salda, 21 obcí zaznamenalo migračný úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 2 obce 

(Bešeňov a Komjatice) vykázali nulový migračný prírastok (kedy počet prisťahovaných sa rovná počtu 

vysťahovaných). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Bajtava (49,75 ‰) a najnižšiu obec Radava (-

21,18 ‰). V absolútnych hodnotách najvyšší migračný prírastok dosiahla obec Bíňa a najvyšší migračný úbytok 

mesto Nové Zámky. Priemerná hodnota hrubej miery migračného salda za okres Nové Zámky v roku 2011 
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predstavovala 0,17 ‰ tzn. zisk pozitívnym migračným pohybom len 0,17 osoby na 1 000 obyvateľov. Z územného 

hľadiska 36 obcí zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery migračného salda, 25 obcí zaznamenalo migračný 

úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 1 obec (Komoča) vykázala nulový migračný prírastok (kedy počet 

prisťahovaných sa rovná počtu vysťahovaných). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 rast hodnoty tohto ukazovateľa z -0,38 ‰ na 0,17 ‰. Na úrovni 

obcí sledujeme rast do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 26 obciach a pokles v 36 obciach okresu. 

Najväčší pokles hrubej miery migračného salda v období 2001-2011 zaznamenala obec Leľa (pokles zo 66,16 ‰ v 

roku 2001 na 24,46 ‰ v roku 2011) a najväčší nárast obec Bajtava (nárast z –10,03 ‰ v roku 2001 na 49,75 ‰ v 

roku 2011). 

 

Okres Šaľa 

Najväčší migračný prírastok na tis. obyvateľov v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Hájske (18,78 ‰) 

a najväčší migračný úbytok na tis. obyvateľov zaznamenala obec Neded (-9,76 ‰). V absolútnych hodnotách 

najvyšší prírastok obyvateľstva sťahovaním dosiahla obec Močenok a najvyšší úbytok mesto Šaľa. Priemerná 

hodnota hrubej miery migračného salda za okres Šaľa v roku 2001 predstavovala 1,80 ‰, čo znamená migračný 

zisk cca 2 osoby na 1 000 obyvateľov. Z územného hľadiska 9 obcí zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery 

migračného salda a 4 obce zaznamenali migračný úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Kráľová nad Váhom (18,97 ‰) a najnižšiu mesto 

Šaľa (-10,79 ‰). V absolútnych hodnotách najvyšší migračný prírastok dosiahla obec Močenok a najvyšší 

migračný úbytok mesto Šaľa. Priemerná hodnota hrubej miery migračného salda za okres Šaľa v roku 2011 

predstavovala -1,63 ‰ tzn. stratu negatívnym migračným pohybom viac ako 1 a ½ osoby na 1 000 obyvateľov. Z 

územného hľadiska 11 obcí zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery migračného salda a 2 obce zaznamenali 

migračný úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa z 1,80 ‰ na –1,63 ‰. Na 

úrovni obcí sledujeme rast do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 5 obciach a pokles v 8 obciach okresu. 

Najväčší pokles hrubej miery migračného salda v období 2001-2011 zaznamenala obec Hájske (pokles z 18,78 ‰ 

v roku 2001 na –4,58 ‰ v roku 2011) a najväčší nárast obec Kráľová nad Váhom (nárast zo 4,58 ‰ v roku 2001 

na 18,97 ‰ v roku 2011). 

 

Okres Topoľčany 

Najväčší migračný prírastok na tis. obyvateľov v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Kuzmice (37,82 

‰) a najväčší migračný úbytok na tis. obyvateľov zaznamenala obec Súlovce (-21,87 ‰). V absolútnych 

hodnotách najvyšší prírastok obyvateľstva sťahovaním dosiahla obec Kuzmice a najvyšší úbytok mesto Topoľčany. 

Priemerná hodnota hrubej miery migračného salda za okres Topoľčany v roku 2001 predstavovala 0,30 ‰, čo 

znamená migračný zisk len 0,30 osoby na 1 000 obyvateľov. Z územného hľadiska 31 obcí zaznamenalo kladné 

hodnoty hrubej miery migračného salda, 17 obcí zaznamenalo migračný úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) 

a 6 obcí (Ardanovce, Chrabrany, Lipovník, Lužany, Nitrianska Blatnica a Šalgovce) vykázalo nulový migračný 

prírastok (kedy počet prisťahovaných sa rovná počtu vysťahovaných). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Koniarovce (31,55 ‰) a najnižšiu obec Vozokany 

(-36,64 ‰). V absolútnych hodnotách najvyšší migračný prírastok dosiahla obec Urmince a najvyšší migračný 

úbytok mesto Topoľčany. Priemerná hodnota hrubej miery migračného salda za okres Topoľčany v roku 2011 

predstavovala –0,03 ‰ tzn. stratu negatívnym migračným pohybom 0,03 osoby na 1 000 obyvateľov. Z 

územného hľadiska 33 obcí zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery migračného salda, 20 obcí zaznamenalo 

migračný úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 1 obec (Rajčany) vykázala nulový migračný prírastok (kedy 

počet prisťahovaných sa rovná počtu vysťahovaných). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa z 0,30 ‰ na –0,03 ‰. Na 

úrovni obcí sledujeme rast do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 29 obciach a pokles v 25 obciach okresu. 

Najväčší pokles hrubej miery migračného salda v období 2001-2011 zaznamenala obec Kuzmice (pokles z 37,82 

‰ v roku 2001 na –26,43 ‰ v roku 2011) a najväčší nárast obec Orešany (nárast z –18,99 ‰ v roku 2001 na 

31,06 ‰ v roku 2011). 

 

Okres Zlaté Moravce 

Najväčší migračný prírastok na tis. obyvateľov v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Červený Hrádok 

(31,25 ‰) a najväčší migračný úbytok na tis. obyvateľov zaznamenala obec Čaradice (-13,41 ‰). V absolútnych 

hodnotách najvyšší prírastok obyvateľstva sťahovaním dosiahla obec Beladice a najvyšší úbytok obec Sľažany. 

Priemerná hodnota hrubej miery migračného salda za okres Zlaté Moravce v roku 2001 predstavovala 1,63 ‰, čo 

znamená migračný zisk viac ako 1 a ½ osoby na 1 000 obyvateľov. Z územného hľadiska 16 obcí zaznamenalo 

kladné hodnoty hrubej miery migračného salda, 14 obcí zaznamenalo migračný úbytok obyvateľstva (na tis. 

obyvateľov) a 2 obce (Hostie a Obyce) vykázali nulový migračný prírastok (kedy počet prisťahovaných sa rovná 

počtu vysťahovaných). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Červený Hrádok (36,06 ‰) a najnižšiu obec Malé 

Vozokany (-30,51 ‰). V absolútnych hodnotách najvyšší migračný prírastok dosiahla obec Topoľčianky a najvyšší 

migračný úbytok mesto Zlaté Moravce. Priemerná hodnota hrubej miery migračného salda za okres Zlaté 

Moravce v roku 2011 predstavovala -1,26 ‰ tzn. stratu negatívnym migračným pohybom viac ako 1 osobu na 

1 000 obyvateľov. Z územného hľadiska 16 obcí zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery migračného salda, 16 

obcí zaznamenalo migračný úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 1 obec (Čierne Kľačany) vykázala nulový 

migračný prírastok (kedy počet prisťahovaných sa rovná počtu vysťahovaných). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa z 1,63 ‰ na -1,26 ‰. Na 

úrovni obcí sledujeme rast do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 15 obciach a pokles v 17 obciach okresu. 

Najväčší pokles hrubej miery migračného salda v období 2001-2011 zaznamenala obec Malé Vozokany (pokles 

z 19,23 ‰ v roku 2001 na –30,51 ‰ v roku 2011) a najväčší nárast obec Vieska nad Žitavou (nárast z –4,29 ‰ v 

roku 2001 na 28,29 ‰ v roku 2011). 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov a ich interpretáciu prostredníctvom sekundárneho ukazovateľa – hrubá miera 

migračného salda v Nitrianskom kraji a v jednotlivých okresoch v rokoch 2001, 2005 a 2011, možno vidieť v 

nasledujúcom grafe. Údaje za roky 2001, 2005 a 2011 sú prepočítané na základe podkladov z publikácie ŠÚ SR – 

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí za rok 2001, 2005 a 2011. 

Najlepšiu hodnotu hrubej miery migračného prírastku v roku 2011 na úrovni okresov Nitrianskeho kraja 

dosahoval okres Nitra (2,00 ‰) a najväčší migračný úbytok na tis. obyvateľov vykázal okres Levice (-1,69 ‰). 

V absolútnych hodnotách najvyšší migračný prírastok dosiahol okres Nitra, najvyšší úbytok obyvateľstva 

sťahovaním zaznamenal okres Levice. Priemerná hodnota hrubej miery migračného salda na úrovni kraja bola 
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0,23 ‰. Horšie hodnoty, ako bol krajský priemer, sledujeme v okresoch Levice, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany 

a Zlaté Moravce, lepšie hodnoty vzhľadom na krajský priemer dosiahli okresy Komárno a Nitra. Kladné hodnoty 

hrubej miery migračného prírastku zaznamenali v roku 2011 okresy Komárno, Nitra a Nové Zámky, záporné 

hodnoty okresy Levice, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce. 

V roku 2005 dosahoval najvyššiu hodnotu hrubej miery migračného salda okres Šaľa (2,16 ‰) a najnižšiu okres 

Nitra (0,90 ‰). V absolútnych hodnotách najvyšší prírastok obyvateľstva sťahovaním vykázal okres Nové Zámky a 

najnižší okres Zlaté Moravce. Priemerná hodnota hrubej miery migračného salda na úrovni kraja v roku 2005 bola 

1,38 ‰. Horšie hodnoty, ako bol krajský priemer, sledujeme v okresoch Komárno, Levice a Nitra, lepšie hodnoty 

vzhľadom na krajský priemer dosiahli okresy Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce. Všetky okresy 

zaznamenali v roku 2005 kladné hodnoty hrubej miery migračného salda. 

V roku 2001 najlepšiu hodnotu migračného prírastku na tis. obyvateľov zaznamenal okres Šaľa (1,80 ‰), 

migračný úbytok vykázal iba okres Nové Zámky (-0,38 ‰). V absolútnych hodnotách najvyšší prírastok 

obyvateľstva sťahovaním dosiahol okres Nitra, migračný úbytok okres Nové Zámky. Priemerná hodnota hrubej 

miery migračného prírastku na úrovni kraja bola 0,64 ‰. Horšie hodnoty, ako bol krajský priemer, sledujeme 

v okresoch Komárno, Nové Zámky a Topoľčany, lepšie hodnoty vzhľadom na krajský priemer dosiahli okresy 

Levice, Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. Všetky okresy, s výnimkou okresu Nové Zámky, zaznamenali v roku 2001 

kladné hodnoty hrubej miery migračného salda. 

V roku 2001 najhoršie hodnoty ukazovateľa dosahoval okres Nové Zámky, v roku 2005 okres Nitra a v roku 2011 

okres Levice. 

Na druhej strane, najlepšie hodnoty ukazovateľa v roku 2001 a 2005 dosahoval okres Šaľa, v roku 2011 okres 

Nitra. 

Na úrovni kraja sledujeme v období 2001-2005 rast hodnôt hrubej miery migračného salda v pozitívnom zmysle 

a následne pokles v období 2005-2011. 

Na úrovni okresov môžeme zhodnotiť, že v období 2001-2005 bol zaznamenaný rast hodnôt ukazovateľa 

vo všetkých okresoch s výnimkou okresov Nitra a Zlaté Moravce, kde došlo k poklesu hodnoty tohto ukazovateľa 

(najvyšší rast hodnôt – okres Nové Zámky, z –0,38 ‰ v roku 2001 na 1,54 ‰ v roku 2005; najvyšší pokles hodnôt 

– okres Nitra, z 1,11 ‰ v roku 2001 na 0,90 ‰ v roku 2005), v rokoch 2005-2011 došlo k poklesu hodnôt hrubej 

miery migračného salda vo všetkých okresoch kraja s výnimkou okresov Komárno a Nitra (najvyšší pokles hodnôt 

– okres Šaľa, z 2,16 ‰ v roku 2005 na –1,63 ‰ v roku 2011; najvyšší rast hodnôt – okres Nitra, z 0,90 ‰ v roku 

2005 na 2,00 ‰ v roku 2011). 

 

Graf 3 Hrubá miera migračného salda v Nitrianskom kraji a v jednotlivých okresoch v rokoch 2001, 2005 a 2011 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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4. HRUBÁ MIERA CELKOVÉHO PRÍRASTKU 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najväčší celkový prírastok na tis. obyvateľov v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Tôň (15,63 ‰) 

a najväčší celkový úbytok na tis. obyvateľov zaznamenala obec Patince (-32,85 ‰). V absolútnych hodnotách 

najvyšší celkový prírastok obyvateľstva dosiahla obec Svätý Peter a najvyšší celkový úbytok mesto Komárno. 

Priemerná hodnota hrubej miery celkového prírastku za okres Komárno v roku 2001 predstavovala –3,90 ‰, čo 

znamená, že celkovým pohybom (ktorý je výsledkom prirodzeného a migračného pohybu) stratil tento okres 

takmer 4 osoby na 1 000 obyvateľov. Hodnotu zhruba na úrovni okresného priemeru dosiahla obec Martovce. 

Z územného hľadiska 12 obcí (Tôň, Bajč, Radvaň nad Dunajom, Modrany, Kravany nad Dunajom, Čalovec, Svätý 

Peter, Moča, Klížska Nemá, Zlatná na Ostrove, Kameničná a Iža) zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery 

celkového prírastku, 27 obcí zaznamenalo celkový úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 2 obce (Bodza a 

Holiare) vykázali nulový celkový prírastok (kedy zisk z migračného pohybu bol vynulovaný stratami z 

prirodzeného pohybu, resp. opačne). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Mudroňovo (40,49 ‰) a najnižšiu obec Dedina 

Mládeže (-30,11 ‰). V absolútnych hodnotách najvyšší celkový prírastok dosiahlo mesto Komárno a najvyšší 

celkový úbytok obec Zemianska Olča. Priemerná hodnota hrubej miery celkového prírastku za okres Komárno 

v roku 2011 predstavovala –1,21 ‰ tzn. úbytok celkovým pohybom obyvateľstva viac ako 1 osobu na 1 000 

obyvateľov. Z územného hľadiska 15 obcí (Mudroňovo, Bodza, Okoličná na Ostrove, Holiare, Sokolce, Zlatná na 

Ostrove, Chotín, Trávnik, Bátorove Kosihy, Kameničná, Kravany nad Dunajom, Šrobárová, Komárno, Bajč a Iža) 

zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery celkového prírastku a 26 obcí zaznamenalo celkový úbytok 

obyvateľstva (na tis. obyvateľov). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 rast hodnoty tohto ukazovateľa z –3,90 ‰ na –1,21 ‰. Na 

úrovni obcí sledujeme rast do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 19 obciach a pokles v 22 obciach okresu. 

Najväčší pokles hrubej miery celkového prírastku v období 2001-2011 zaznamenala obec Klížska Nemá (pokles 

z 3,46 ‰ v roku 2001 na –29,27 ‰ v roku 2011) a najväčší nárast obec Mudroňovo (nárast z –8,13 ‰ v roku 

2001 na 40,49 ‰ v roku 2011). 

 

Okres Levice 

Najväčší celkový prírastok na tis. obyvateľov v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Bajka (50,45 ‰) 

a najväčší celkový úbytok na tis. obyvateľov zaznamenala obec Jesenské (-382,35 ‰). V prípade obce Jesenské je 

potrebné podotknúť, že sa jedná o obec s veľmi nízkym a aj najnižším počtom obyvateľov v rámci celého kraja 

(len 34 obyvateľov k strednému stavu 2001), čo spôsobuje extrémne hodnoty vyhodnocovaného sekundárneho 

ukazovateľa (ktorý je získavaný prepočtom k strednému stavu obyvateľstva obce). V absolútnych hodnotách 

najvyšší celkový prírastok obyvateľstva dosiahla obec Bajka a najvyšší celkový úbytok mesto Levice. Priemerná 

hodnota hrubej miery celkového prírastku za okres Levice v roku 2001 predstavovala –3,27 ‰, čo znamená, že 

celkovým pohybom (ktorý je výsledkom prirodzeného a migračného pohybu) stratil tento okres viac ako 3 osoby 

na 1 000 obyvateľov. Z územného hľadiska 29 obcí zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery celkového 

prírastku, 55 obcí zaznamenalo celkový úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 5 obcí (Bory, Lontov, Mýtne 

Ludany, Pečenice a Slatina) vykázali nulový celkový prírastok (kedy zisk z migračného pohybu bol vynulovaný 

stratami z prirodzeného pohybu). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Zalaba (88,40 ‰) a najnižšiu obec Bohunice (-

85,71 ‰). V absolútnych hodnotách najvyšší celkový prírastok dosiahla obec Mýtne Ludany a najvyšší celkový 

úbytok mesto Levice. Priemerná hodnota hrubej miery celkového prírastku za okres Levice v roku 2011 

predstavovala –4,27 ‰ tzn. úbytok celkovým pohybom obyvateľstva viac ako 4 osoby na 1 000 obyvateľov. 

Z územného hľadiska 33 obcí zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery celkového prírastku, 50 obcí 

zaznamenalo celkový úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 6 obcí (Drženice, Žemberovce, Hronské Kosihy, 

Sazdice, Kukučínov a Starý Hrádok) vykázalo nulový celkový prírastok (kedy zisk z migračného pohybu bol 

vynulovaný stratami z prirodzeného pohybu, resp. opačne, prípadne prirodzený aj migračný pohyb vykázali 

hodnotu nula). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa z –3,27 ‰ na –4,27 ‰. Na 

úrovni obcí sledujeme rast do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 46 obciach, pokles v 41 obciach okresu a 2 

obce (Dolná Seč a Vyšné nad Hronom) vykázali rovnakú hodnotu hrubej miery celkového prírastku v roku 2001 aj 

2011. 

Najväčší pokles hrubej miery celkového prírastku v období 2001-2011 zaznamenala obec Bohunice (pokles 

z 12,66 ‰ v roku 2001 na –85,71 ‰ v roku 2011) a najväčší nárast obec Jesenské (nárast z –382,35 ‰ v roku 

2001 na –43,48 ‰ v roku 2011) – tento fakt je však ovplyvnený už vyššie spomenutou príčinou. 

 

Okres Nitra 

Najväčší celkový prírastok na tis. obyvateľov v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Tajná (40,89 ‰) 

a najväčší celkový úbytok na tis. obyvateľov zaznamenala obec Veľké Chyndice (-31,34 ‰). V absolútnych 

hodnotách najvyšší celkový prírastok obyvateľstva dosiahlo mesto Nitra a najvyšší celkový úbytok obec Veľký 

Cetín. Priemerná hodnota hrubej miery celkového prírastku za okres Nitra v roku 2001 predstavovala 0,57 ‰, čo 

znamená, že celkovým pohybom (ktorý je výsledkom prirodzeného a migračného pohybu) získal tento okres len 

0,57 osoby na 1 000 obyvateľov. Z územného hľadiska 27 obcí zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery 

celkového prírastku, 31 obcí zaznamenalo celkový úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 1 obec (Malé 

Chyndice) vykázala nulový celkový prírastok (kedy zisk z migračného pohybu bol vynulovaný stratami z 

prirodzeného pohybu). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Malý Lapáš (71,76 ‰) a najnižšiu obec Kapince (-

45,34 ‰). V absolútnych hodnotách najvyšší celkový prírastok dosiahla obec Golianovo a najvyšší celkový úbytok 

mesto Nitra. Priemerná hodnota hrubej miery celkového prírastku za okres Nitra v roku 2011 predstavovala 

2,62 ‰ tzn. zisk celkovým pohybom obyvateľstva viac ako 2 a 1/2 osoby na 1 000 obyvateľov. Hodnotu zhruba na 

úrovni okresného priemeru dosiahla obec Telince. Z územného hľadiska 43 obcí zaznamenalo kladné hodnoty 

hrubej miery celkového prírastku, 17 obcí zaznamenalo celkový úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 2 obce 

(Veľké Chyndice a Jelšovce) vykázali nulový celkový prírastok (kedy zisk z migračného pohybu bol vynulovaný 

stratami z prirodzeného pohybu). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 rast hodnoty tohto ukazovateľa z 0,57 ‰ na 2,62 ‰. Na úrovni 

obcí sledujeme rast do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 43 obciach a pokles v 16 obciach okresu. 

Najväčší pokles hrubej miery celkového prírastku v období 2001-2011 zaznamenala obec Kapince (pokles 

z 10,87 ‰ v roku 2001 na –45,34 ‰ v roku 2011) a najväčší nárast obec Štefanovičová (nárast z –22,90 ‰ v roku 

2001 na 63,23 ‰ v roku 2011). 
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Okres Nové Zámky 

Najväčší celkový prírastok na tis. obyvateľov v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Leľa (17,81 ‰) 

a najväčší celkový úbytok na tis. obyvateľov zaznamenala obec Vlkas (-23,60 ‰). V absolútnych hodnotách 

najvyšší celkový prírastok obyvateľstva dosiahla obec Kamenín a najvyšší celkový úbytok mesto Nové Zámky. 

Priemerná hodnota hrubej miery celkového prírastku za okres Nové Zámky v roku 2001 predstavovala –4,92 ‰, 

čo znamená, že celkovým pohybom (ktorý je výsledkom prirodzeného a migračného pohybu) stratil tento okres 

takmer 5 osôb na 1 000 obyvateľov. Hodnotu zhruba na úrovni okresného priemeru dosiahla obec Malá nad 

Hronom. Z územného hľadiska 19 obcí zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery celkového prírastku, 40 obcí 

zaznamenalo celkový úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 3 obce (Kamenica nad Hronom, Kolta a Salka) 

vykázali nulový celkový prírastok (kedy zisk z migračného pohybu bol vynulovaný stratami z prirodzeného 

pohybu). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Bajtava (29,85 ‰) a najnižšiu obec Radava (-

23,68 ‰). V absolútnych hodnotách najvyšší celkový prírastok dosiahla obec Bíňa a najvyšší celkový úbytok 

mestá Nové Zámky a Štúrovo. Priemerná hodnota hrubej miery celkového prírastku za okres Nové Zámky v roku 

2011 predstavovala –2,19 ‰ tzn. úbytok celkovým pohybom obyvateľstva viac ako 2 osoby na 1 000 obyvateľov. 

Z územného hľadiska 23 obcí zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery celkového prírastku, 35 obcí 

zaznamenalo celkový úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 4 obce (Obid, Podhájska, Bruty a Salka) vykázali 

nulový celkový prírastok (kedy zisk z migračného pohybu bol vynulovaný stratami z prirodzeného pohybu, resp. 

opačne). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 rast hodnoty tohto ukazovateľa z –4,92 ‰ na –2,19 ‰. Na 

úrovni obcí sledujeme rast do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 33 obciach, pokles v 28 obciach okresu a 1 

obec (Salka) vykázala nulový celkový prírastok v roku 2001 aj 2011. 

Najväčší pokles hrubej miery celkového prírastku v období 2001-2011 zaznamenala obec Leľa (pokles zo 17,81 ‰ 

v roku 2001 na –21,74 ‰ v roku 2011) a najväčší nárast obec Bajtava (nárast z –17,54 ‰ v roku 2001 na 29,85 ‰ 

v roku 2011). 

 

Okres Šaľa 

Najväčší celkový prírastok na tis. obyvateľov v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Dlhá nad Váhom 

(15,57 ‰) a najväčší celkový úbytok na tis. obyvateľov zaznamenala obec Neded (-15,75 ‰). V absolútnych 

hodnotách najvyšší celkový prírastok obyvateľstva dosiahla obec Trnovec nad Váhom a najvyšší celkový úbytok 

mesto Šaľa. Priemerná hodnota hrubej miery celkového prírastku za okres Šaľa v roku 2001 predstavovala –

0,76 ‰, čo znamená, že celkovým pohybom (ktorý je výsledkom prirodzeného a migračného pohybu) stratil 

tento okres 0,76 osoby na 1 000 obyvateľov. Z územného hľadiska 7 obcí (Dlhá nad Váhom, Trnovec nad Váhom, 

Selice, Žihárec, Vlčany, Hájske a Močenok) zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery celkového prírastku, 5 obcí 

zaznamenalo celkový úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 1 obec (Kráľová nad Váhom) vykázala nulový 

celkový prírastok (kedy zisk z migračného pohybu bol vynulovaný stratami z prirodzeného pohybu). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Kráľová nad Váhom (16,60 ‰) a najnižšiu mesto 

Šaľa (-8,75 ‰). V absolútnych hodnotách najvyšší celkový prírastok dosiahla obec Kráľová nad Váhom a najvyšší 

celkový úbytok mesto Šaľa. Priemerná hodnota hrubej miery celkového prírastku za okres Šaľa v roku 2011 

predstavovala –1,97 ‰ tzn. úbytok celkovým pohybom obyvateľstva takmer 2 osoby na 1 000 obyvateľov. 

Z územného hľadiska 10 obcí zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery celkového prírastku a 3 obce (Šaľa, 

Hájske a Vlčany) zaznamenali celkový úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa z –0,76 ‰ na –1,97 ‰. Na 

úrovni obcí sledujeme rast do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 6 obciach a pokles v 7 obciach okresu. 

Najväčší pokles hrubej miery celkového prírastku v období 2001-2011 zaznamenala obec Dlhá nad Váhom (pokles 

z 15,57 ‰ v roku 2001 na 1,15 ‰ v roku 2011) a najväčší nárast obec Neded (nárast z –15,75 ‰ v roku 2001 na 

3,34 ‰ v roku 2011). 

 

Okres Topoľčany 

Najväčší celkový prírastok na tis. obyvateľov v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Kuzmice (43,87 ‰) 

a najväčší celkový úbytok na tis. obyvateľov zaznamenala obec Solčianky (-29,20 ‰). V absolútnych hodnotách 

najvyšší celkový prírastok obyvateľstva dosiahla obec Kuzmice a najvyšší celkový úbytok mesto Topoľčany. 

Priemerná hodnota hrubej miery celkového prírastku za okres Topoľčany v roku 2001 predstavovala –1,82 ‰, čo 

znamená, že celkovým pohybom (ktorý je výsledkom prirodzeného a migračného pohybu) stratil tento okres 

takmer 2 osoby na 1 000 obyvateľov. Z územného hľadiska 25 obcí zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery 

celkového prírastku, 24 obcí zaznamenalo celkový úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 5 obcí (Ardanovce, 

Dvorany nad Nitrou, Krnča, Lužany a Šalgovce) vykázalo nulový celkový prírastok (kedy zisk z migračného pohybu 

bol vynulovaný stratami z prirodzeného pohybu resp. prípadne prirodzený aj migračný pohyb vykázali hodnotu 

nula). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Čermany (28,91 ‰) a najnižšiu obec Lužany (-

49,50 ‰). V absolútnych hodnotách najvyšší celkový prírastok dosiahla obec Veľké Dvorany a najvyšší celkový 

úbytok mesto Topoľčany. Priemerná hodnota hrubej miery celkového prírastku za okres Topoľčany v roku 2011 

predstavovala –0,26 ‰ tzn. úbytok celkovým pohybom obyvateľstva 0,26 osoby na 1 000 obyvateľov. 

Z územného hľadiska 30 obcí zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery celkového prírastku, 20 obcí 

zaznamenalo celkový úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 4 obce (Rajčany, Svrbice, Oponice a Biskupová) 

vykázali nulový celkový prírastok (kedy zisk z migračného pohybu bol vynulovaný stratami z prirodzeného 

pohybu, resp. opačne, prípadne prirodzený aj migračný pohyb vykázali hodnotu nula). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 rast hodnoty tohto ukazovateľa z –1,82 ‰ na –0,26 ‰. Na 

úrovni obcí sledujeme rast do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 35 obciach a pokles v 19 obciach okresu. 

Najväčší pokles hrubej miery celkového prírastku v období 2001-2011 zaznamenala obec Vozokany (pokles 

z 37,04 ‰ v roku 2001 na –39,69 ‰ v roku 2011) a najväčší nárast obec Orešany (nárast z –22,15 ‰ v roku 2001 

na 24,84 ‰ v roku 2011). 

 

Okres Zlaté Moravce 

Najväčší celkový prírastok na tis. obyvateľov v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Malé Vozokany 

(25,64 ‰) a najväčší celkový úbytok na tis. obyvateľov zaznamenala obec Veľké Vozokany (-20,95 ‰). 

V absolútnych hodnotách najvyšší celkový prírastok obyvateľstva dosiahla obec Ladice a najvyšší celkový úbytok 

mesto Zlaté Moravce. Priemerná hodnota hrubej miery celkového prírastku za okres Zlaté Moravce v roku 2001 

predstavovala –2,50 ‰, čo znamená, že celkovým pohybom (ktorý je výsledkom prirodzeného a migračného 

pohybu) stratil tento okres 2 a ½ osoby na 1 000 obyvateľov. Z územného hľadiska 11 obcí (Malé Vozokany, 

Červený Hrádok, Ladice, Choča, Zlatno, Mankovce, Beladice, Hosťovce, Tesárske Mlyňany, Tekovské Nemce a 

Lovce) zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery celkového prírastku, 20 obcí zaznamenalo celkový úbytok 

obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 1 obec (Neverice) vykázala nulový celkový prírastok (kedy zisk z prirodzeného 

pohybu bol vynulovaný migračnými stratami). 
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V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Vieska nad Žitavou (32,64 ‰) a najnižšiu obec 

Veľké Vozokany (-37,89 ‰). V absolútnych hodnotách najvyšší celkový prírastok dosiahli obce Beladice a Hostie 

a najvyšší celkový úbytok mesto Zlaté Moravce. Priemerná hodnota hrubej miery celkového prírastku za okres 

Zlaté Moravce v roku 2011 predstavovala –2,54 ‰ tzn. úbytok celkovým pohybom obyvateľstva viac ako 2 a ½ 

osoby na 1 000 obyvateľov. Z územného hľadiska 14 obcí (Vieska nad Žitavou, Kostoľany pod Tribečom, Červený 

Hrádok, Hostie, Hosťovce, Mankovce, Beladice, Obyce, Čierne Kľačany, Topoľčianky, Žikava, Neverice, Martin nad 

Žitavou a Skýcov) zaznamenalo kladné hodnoty hrubej miery celkového prírastku, 18 obcí zaznamenalo celkový 

úbytok obyvateľstva (na tis. obyvateľov) a 1 obec (Tesárske Mlyňany) vykázala nulový celkový prírastok (kedy zisk 

z migračného pohybu bol vynulovaný stratami z prirodzeného pohybu). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa z –2,50 ‰ na –2,54 ‰. Na 

úrovni obcí sledujeme rast do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 17 obciach a pokles v 15 obciach okresu. 

Najväčší pokles hrubej miery celkového prírastku v období 2001-2011 zaznamenala obec Malé Vozokany (pokles 

z 25,64 ‰ v roku 2001 na –27,12 ‰ v roku 2011) a najväčší nárast obec Vieska nad Žitavou (nárast z –15,02 ‰ v 

roku 2001 na 32,64 ‰ v roku 2011). 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov a ich interpretáciu prostredníctvom sekundárneho ukazovateľa – hrubá miera 

celkového prírastku v Nitrianskom kraji a v jednotlivých okresoch v rokoch 2001, 2005 a 2011, možno vidieť v 

nasledujúcom grafe. Údaje za roky 2001, 2005 a 2011 sú prepočítané na základe podkladov z publikácie ŠÚ SR – 

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí za rok 2001, 2005 a 2011. 

Kladnú hodnotu hrubej miery celkového prírastku v roku 2011 na úrovni okresov Nitrianskeho kraja dosahoval 

iba okres Nitra (2,62 ‰), ostatné okresy zaznamenali záporné hodnoty, z toho najväčší celkový úbytok na tis. 

obyvateľov vykázal okres Levice (-4,27 ‰). V absolútnych hodnotách celkový prírastok dosiahol iba okres Nitra, 

ostatné okresy zaznamenali celkový úbytok obyvateľstva, z toho najvyšší okres Levice. Priemerná hodnota hrubej 

miery celkového prírastku na úrovni kraja bola –1,08 ‰. Horšie hodnoty, ako bol krajský priemer, sledujeme 

v okresoch Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa a Zlaté Moravce, lepšie hodnoty vzhľadom na krajský priemer 

dosiahli okresy Nitra a Topoľčany. 

V roku 2005 dosahoval najlepšiu hodnotu hrubej miery celkového prírastku okres Šaľa (1,59 ‰) a najväčší 

celkový úbytok na tis. obyvateľov vykázal okres Levice (-2,72 ‰). V absolútnych hodnotách celkový prírastok 

vykázali okresy Šaľa a Nitra, najvyšší celkový úbytok dosiahol okres Levice. Priemerná hodnota hrubej miery 

celkového prírastku na úrovni kraja bola –1,20 ‰. Horšie hodnoty, ako bol krajský priemer, sledujeme v okresoch 

Komárno, Levice, Nové Zámky a Zlaté Moravce, lepšie hodnoty vzhľadom na krajský priemer dosiahli okresy 

Nitra, Šaľa a Topoľčany. Okrem okresov Šaľa a Nitra všetky ostatné okresy zaznamenali v roku 2005 záporné 

hodnoty hrubej miery celkového prírastku. 

V roku 2001 kladnú hodnotu celkového prírastku na tis. obyvateľov zaznamenal iba okres Nitra (0,57 ‰), ostatné 

okresy zaznamenali záporné hodnoty, z toho najväčší celkový úbytok na tis. obyvateľov bol v okrese Nové Zámky 

(-4,92 ‰). V absolútnych hodnotách celkový prírastok vykázal iba okres Nitra, najvyšší celkový úbytok dosiahol 

okres Nové Zámky. Priemerná hodnota hrubej miery celkového prírastku na úrovni kraja bola –2,44 ‰. Horšie 

hodnoty, ako bol krajský priemer, sledujeme v okresoch Komárno, Levice, Nové Zámky a Zlaté Moravce, lepšie 

hodnoty vzhľadom na krajský priemer dosiahli okresy Nitra, Šaľa a Topoľčany. Všetky okresy, s výnimkou okresu 

Nitra, zaznamenali v roku 2001 záporné hodnoty hrubej miery celkového prírastku. 

V roku 2001 najhoršie hodnoty ukazovateľa dosahoval okres Nové Zámky, v rokoch 2005 a 2011 okres Levice. 

Na druhej strane, najlepšie hodnoty ukazovateľa v rokoch 2001, 2005 aj 2011 dosahoval okres Nitra. 

Na úrovni kraja sledujeme v období 2001-2005 a 2005-2011 rast hodnôt hrubej miery celkového prírastku 

v pozitívnom zmysle. 

Na úrovni okresov môžeme zhodnotiť, že v období 2001-2005 bol zaznamenaný rast hodnôt ukazovateľa 

vo všetkých okresoch s výnimkou okresu Nitra, kde došlo k poklesu hodnoty tohto ukazovateľa z 0,57 ‰ v roku 

2001 na 0,02 ‰ v roku 2005 (najvyšší rast hodnôt – okres Nové Zámky, z –4,92 ‰ v roku 2001 na –2,02 ‰ v roku 

2005), v rokoch 2005-2011 došlo k poklesu hodnôt hrubej miery celkového prírastku vo všetkých okresoch kraja 

s výnimkou okresu Komárno a Nitra (najvyšší rast hodnôt – okres Nitra, z 0,02 ‰ v roku 2005 na 2,62 ‰ v roku 

2011; najvyšší pokles hodnôt – okres Šaľa, z 1,59 ‰ v roku 2005 na –1,97 ‰ v roku 2011). 

 

Graf 4 Hrubá miera celkového prírastku v Nitrianskom kraji a v jednotlivých okresoch v rokoch 2001, 2005 a 2011 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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5. INDEX VITALITY 

Charakteristiku vekovej štruktúry obyvateľstva veľmi výstižne vyjadruje index vitality, ktorý je vyjadrený 

ako pomer najmladšej a najstaršej vekovej skupiny obyvateľstva. V závislosti od indexu vitality sa populácia 

delí na tieto typy: 

bodová hodnota:  typ populácie: 

300 a viac b   veľmi progresívny, 

201-300 b   progresívny, 

151-200 b   stabilizovaný rastúci, 

121-150 b   stabilizovaný, 

101-120 b   stagnujúci, 

pod 100 b   regresívny. 

Čím je hodnota indexu nižšia, tým je sledovaná populácia relatívne staršia. 

 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najvyššiu hodnotu indexu vitality v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Modrany (198,73; stabilizovaný 

rastúci typ populácie) a najnižší index vitality zaznamenala obec Virt (54,72; regresívny typ populácie). Priemerná 

hodnota indexu vitality v okrese Komárno v roku 2001 predstavovala 128,94, čo znamená, že populácia tohto 

okresu sa v roku 2001 zaraďovala do kategórie stabilizovanej populácie. Hodnotu zhruba na úrovni okresného 

priemeru dosiahla obec Chotín. Z územného hľadiska v 12 obciach okresu sa populácia radila k regresívnemu 

typu, v 10 obciach k stagnujúcemu typu, v 13 obciach k stabilizovanému typu a v 6 obciach (Modrany, Marcelová, 

Zlatná na Ostrove, Svätý Peter, Dulovce a Sokolce) k stabilizovanému rastúcemu typu. 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Modrany (160,23; stabilizovaný rastúci typ 

populácie) a najnižšiu obec Bodzianske Lúky (43,18; regresívny typ populácie). Priemerná hodnota indexu vitality 

v okrese Komárno v roku 2011 predstavovala 92,00, tzn. regresívny typ populácie. Z územného hľadiska v 27 

obciach okresu sa populácia radila k regresívnemu typu, v 11 obciach k stagnujúcemu typu, v 2 obciach 

k stabilizovanému typu a v 1 obci (Modrany) k stabilizovanému rastúcemu typu. 

Na úrovni okresu sa hodnota indexu vitality znížila z hodnoty 128,94 v roku 2001 na 92,00 v roku 2011, čo 

potvrdzuje proces starnutia obyvateľstva a populácia okresu sa tak z kategórie stabilizovanej populácie presunula 

do kategórie regresívneho typu populácie. Na úrovni obcí sledujeme rast hodnôt indexu do roku 2011 v 

porovnaní s rokom 2001 len v 4 obciach (Holiare, Okoličná na Ostrove, Kameničná a Tôň) a pokles v 37 obciach 

okresu. Z hľadiska typov populácie sa k roku 2011 početnosť obcí v kategórii regresívneho typu populácie zvýšila 

o 15, v kategórii stagnujúceho typu populácie sa zvýšila o 1, v kategórii stabilizovaného typu populácie klesla o 11 

a v kategórii stabilizovaného rastúceho typu populácie klesla o 5 obcí. 

Najväčší pokles indexu vitality v období 2001-2011 zaznamenala obec Brestovec (pokles z hodnoty 127,87 – 

stabilizovaný typ populácie – v roku 2001 na 61,46 – regresívny typ populácie – v roku 2011) a najväčší nárast 

obec Holiare (nárast z hodnoty 75,00 – regresívny typ populácie – v roku 2001 na 95,65 – regresívny typ 

populácie – v roku 2011). 

 

Okres Levice 

Najvyššiu hodnotu indexu vitality v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Bajka (250,00; progresívny typ 

populácie) a najnižší index vitality zaznamenala obec Domadice (23,33; regresívny typ populácie). Priemerná 

hodnota indexu vitality v okrese Levice v roku 2001 predstavovala 132,17, čo znamená, že populácia tohto okresu 

sa v roku 2001 zaraďovala do kategórie stabilizovanej populácie. Z územného hľadiska v 48 obciach okresu sa 

populácia radila k regresívnemu typu, v 18 obciach k stagnujúcemu typu, v 15 obciach k stabilizovanému typu, v 3 

obciach k stabilizovanému rastúcemu typu a v 5 obciach (Bajka, Šalov, Tlmače, Levice a Kalná nad Hronom) 

k progresívnemu typu. 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Šalov (243,23; progresívny typ populácie) a 

najnižšiu obec Malé Ludince (36,11; regresívny typ populácie). Priemerná hodnota indexu vitality v okrese Levice 

v roku 2011 predstavovala 99,78, tzn. regresívny typ populácie. Z územného hľadiska v 61 obciach okresu sa 

populácia radila k regresívnemu typu, v 17 obciach k stagnujúcemu typu, v 6 obciach k stabilizovanému typu, v 4 

obciach k stabilizovanému rastúcemu typu a v 1 obci (Šalov) k progresívnemu typu. 

Na úrovni okresu sa hodnota indexu vitality znížila z hodnoty 132,17 v roku 2001 na 99,78 v roku 2011, čo 

potvrdzuje proces starnutia obyvateľstva a populácia okresu sa tak z kategórie stabilizovanej populácie presunula 

do kategórie regresívneho typu populácie. Na úrovni obcí sledujeme rast hodnôt indexu do roku 2011 v 

porovnaní s rokom 2001 v 29 obciach a pokles v 60 obciach okresu. Z hľadiska typov populácie sa k roku 2011 

početnosť obcí v kategórii regresívneho typu populácie zvýšila o 13, v kategórii stagnujúceho typu populácie 

klesla o 1, v kategórii stabilizovaného typu populácie klesla o 9, v kategórii stabilizovaného rastúceho typu 

populácie vzrástla o 1 obec a v kategórii progresívneho typu populácie klesla o 4 obce. 

Najväčší pokles indexu vitality v období 2001-2011 zaznamenalo mesto Tlmače (pokles z hodnoty 203,92 – 

progresívny typ populácie – v roku 2001 na 82,69 – regresívny typ populácie – v roku 2011) a najväčší nárast obec 

Starý Hrádok (nárast z hodnoty 76,47 – regresívny typ populácie – v roku 2001 na 143,48 – stabilizovaný typ 

populácie – v roku 2011). 

 

Okres Nitra 

Najvyššiu hodnotu indexu vitality v sledovanom okrese za rok 2001 vykázalo mesto Vráble (238,65; progresívny 

typ populácie) a najnižší index vitality zaznamenala obec Malé Zálužie (53,75; regresívny typ populácie). 

Priemerná hodnota indexu vitality v okrese Nitra v roku 2001 predstavovala 150,44, čo znamená, že populácia 

tohto okresu sa v roku 2001 zaraďovala do kategórie stabilizovanej populácie. Z územného hľadiska v 16 obciach 

okresu sa populácia radila k regresívnemu typu, v 16 obciach k stagnujúcemu typu, v 18 obciach k 

stabilizovanému typu, v 7 obciach k stabilizovanému rastúcemu typu a v 2 obciach (Vinodol a Vráble) 

k progresívnemu typu. 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Telince (220,51; progresívny typ populácie) a 

najnižšiu obec Malé Zálužie (33,33; regresívny typ populácie). Priemerná hodnota indexu vitality v okrese Nitra v 

roku 2011 predstavovala 102,69, tzn. stagnujúci typ populácie. Z územného hľadiska v 30 obciach okresu sa 

populácia radila k regresívnemu typu, v 22 obciach k stagnujúcemu typu, v 6 obciach k stabilizovanému typu, v 2 

obciach k stabilizovanému rastúcemu typu a v 2 obciach (Telince a Malý Lapáš) k progresívnemu typu. 

Na úrovni okresu sa hodnota indexu vitality znížila z hodnoty 150,44 v roku 2001 na 102,69 v roku 2011, čo 

potvrdzuje proces starnutia obyvateľstva a populácia okresu sa tak z kategórie stabilizovanej populácie presunula 

do kategórie stagnujúceho typu populácie. Na úrovni obcí sledujeme rast hodnôt indexu do roku 2011 v 

porovnaní s rokom 2001 v 14 obciach a pokles v 45 obciach okresu. Z hľadiska typov populácie sa k roku 2011 

početnosť obcí v kategórii regresívneho typu populácie zvýšila o 14, v kategórii stagnujúceho typu populácie sa 
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zvýšila o 6, v kategórii stabilizovaného typu populácie klesla o 12, v kategórii stabilizovaného rastúceho typu 

populácie klesla o 5 obcí a v kategórii progresívneho typu populácie sa početnosť nemenila. 

Najväčší pokles indexu vitality v období 2001-2011 zaznamenalo mesto Vráble (pokles z hodnoty 238,65 – 

progresívny typ populácie – v roku 2001 na 117,41 – stagnujúci typ populácie – v roku 2011) a najväčší nárast 

obec Telince (nárast z hodnoty 136,17 – stabilizovaný typ populácie – v roku 2001 na 220,51 – progresívny typ 

populácie – v roku 2011). 

 

Okres Nové Zámky 

Najvyššiu hodnotu indexu vitality v sledovanom okrese za rok 2001 vykázalo mesto Nové Zámky (171,64; 

stabilizovaný rastúci typ populácie) a najnižší index vitality zaznamenala obec Bruty (48,43; regresívny typ 

populácie). Priemerná hodnota indexu vitality v okrese Nové Zámky v roku 2001 predstavovala 125,34, čo 

znamená, že populácia tohto okresu sa v roku 2001 zaraďovala do kategórie stabilizovanej populácie. 

Z územného hľadiska v 31 obciach okresu sa populácia radila k regresívnemu typu, v 21 obciach k stagnujúcemu 

typu, v 7 obciach k stabilizovanému typu a v 3 obciach (Nové Zámky, Štúrovo, Šurany) k stabilizovanému 

rastúcemu typu. 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Semerovo (144,13; stabilizovaný typ populácie) a 

najnižšiu obec Belá (38,64; regresívny typ populácie). Priemerná hodnota indexu vitality v okrese Nové Zámky 

v roku 2011 predstavovala 90,53, tzn. regresívny typ populácie. Z územného hľadiska v 49 obciach okresu sa 

populácia radila k regresívnemu typu, v 11 obciach k stagnujúcemu typu a v 2 obciach (Semerovo a Komjatice) 

k stabilizovanému typu. 

Na úrovni okresu sa hodnota indexu vitality znížila z hodnoty 125,34 v roku 2001 na 90,53 v roku 2011, čo 

potvrdzuje proces starnutia obyvateľstva a populácia okresu sa tak z kategórie stabilizovanej populácie presunula 

do kategórie regresívneho typu populácie. Na úrovni obcí sledujeme rast hodnôt indexu do roku 2011 v 

porovnaní s rokom 2001 v 13 obciach a pokles v 49 obciach okresu. Z hľadiska typov populácie sa k roku 2011 

početnosť obcí v kategórii regresívneho typu populácie zvýšila o 18, v kategórii stagnujúceho typu populácie 

klesla o 10, v kategórii stabilizovaného typu populácie klesla o 5 a v kategórii stabilizovaného rastúceho typu 

populácie klesla o 3 obce. 

Najväčší pokles indexu vitality v období 2001-2011 zaznamenalo mesto Štúrovo (pokles z hodnoty 167,66 – 

stabilizovaný typ populácie – v roku 2001 na 76,49 – regresívny typ populácie – v roku 2011) a najväčší nárast 

obec Šarkan (nárast z hodnoty 65,00 – regresívny typ populácie – v roku 2001 na 116,98 – stagnujúci typ 

populácie – v roku 2011). 

 

Okres Šaľa 

Najvyššiu hodnotu indexu vitality v sledovanom okrese za rok 2001 vykázalo mesto Šaľa (288,16; progresívny typ 

populácie) a najnižší index vitality zaznamenala obec Dlhá nad Váhom (75,61; regresívny typ populácie). 

Priemerná hodnota indexu vitality v okrese Šaľa v roku 2001 predstavovala 160,65, čo znamená, že populácia 

tohto okresu sa v roku 2001 zaraďovala do kategórie stabilizovanej rastúcej populácie. Z územného hľadiska v 4 

obciach okresu sa populácia radila k regresívnemu typu, v 4 obciach k stagnujúcemu typu, v 3 obciach k 

stabilizovanému typu, v 1 obci k stabilizovanému rastúcemu typu a v 1 obci (Šaľa) k progresívnemu typu. 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Selice (150,15; stabilizovaný typ populácie) a 

najnižšiu obec Dlhá nad Váhom (52,78; regresívny typ populácie). Priemerná hodnota indexu vitality v okrese 

Šaľa v roku 2011 predstavovala 110,93, tzn. stagnujúci typ populácie. Z územného hľadiska v 7 obciach okresu sa 

populácia radila k regresívnemu typu, v 3 obciach k stagnujúcemu typu a v 3 obciach (Selice, Neded a Šaľa) k 

stabilizovanému typu. 

Na úrovni okresu sa hodnota indexu vitality znížila z hodnoty 160,65 v roku 2001 na 110,93 v roku 2011, čo 

potvrdzuje proces starnutia obyvateľstva a populácia okresu sa tak z kategórie stabilizovanej rastúcej populácie 

presunula do kategórie stagnujúceho typu populácie. Na úrovni obcí sledujeme rast hodnôt indexu do roku 2011 

v porovnaní s rokom 2001 v 3 obciach a pokles v 10 obciach okresu. Z hľadiska typov populácie sa k roku 2011 

početnosť obcí v kategórii regresívneho typu populácie zvýšila o 3, v kategórii stagnujúceho typu populácie klesla 

o 1, v kategórii stabilizovaného typu populácie sa početnosť nemenila, v kategórii stabilizovaného rastúceho typu 

populácie klesla o 1 a v kategórii progresívneho typu populácie klesla o 1 obec. 

Najväčší pokles indexu vitality v období 2001-2011 zaznamenalo mesto Šaľa (pokles z hodnoty 288,16 – 

progresívny typ populácie – v roku 2001 na 131,15 – stabilizovaný typ populácie – v roku 2011) a najväčší nárast 

obec Žihárec (nárast z hodnoty 95,22 – regresívny typ populácie – v roku 2001 na 106,98 – stagnujúci typ 

populácie – v roku 2011). 

 

Okres Topoľčany 

Najvyššiu hodnotu indexu vitality v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Veľké Dvorany (196,05; 

stabilizovaný rastúci typ populácie) a najnižší index vitality zaznamenala obec Biskupová (53,06; regresívny typ 

populácie). Priemerná hodnota indexu vitality v okrese Topoľčany v roku 2001 predstavovala 140,41, čo 

znamená, že populácia tohto okresu sa v roku 2001 zaraďovala do kategórie stabilizovanej populácie. 

Z územného hľadiska v 19 obciach okresu sa populácia radila k regresívnemu typu, v 10 obciach k stagnujúcemu 

typu, v 16 obciach k stabilizovanému typu a v 9 obciach (Veľké Dvorany, Topoľčany, Svrbice, Šalgovce, 

Tvrdomestice, Lužany, Malé Ripňany, Veľké Ripňany a Vozokany) k stabilizovanému rastúcemu typu. 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Svrbice (133,33; stabilizovaný typ populácie) a 

najnižšiu obec Závada (56,98; regresívny typ populácie). Priemerná hodnota indexu vitality v okrese Topoľčany 

v roku 2011 predstavovala 98,86, tzn. regresívny typ populácie. Z územného hľadiska v 39 obciach okresu sa 

populácia radila k regresívnemu typu, v 10 obciach k stagnujúcemu typu a v 5 obciach (Svrbice, Kuzmice, 

Vozokany, Malé Ripňany a Nemečky) k stabilizovanému typu. 

Na úrovni okresu sa hodnota indexu vitality znížila z hodnoty 140,41 v roku 2001 na 98,86 v roku 2011, čo 

potvrdzuje proces starnutia obyvateľstva a populácia okresu sa tak z kategórie stabilizovanej populácie presunula 

do kategórie regresívneho typu populácie. Na úrovni obcí sledujeme rast hodnôt indexu do roku 2011 v 

porovnaní s rokom 2001 v 10 obciach a pokles v 44 obciach okresu. Z hľadiska typov populácie sa k roku 2011 

početnosť obcí v kategórii regresívneho typu populácie zvýšila o 20, v kategórii stagnujúceho typu populácie sa 

početnosť nemenila, v kategórii stabilizovaného typu populácie klesla o 11 a v kategórii stabilizovaného 

rastúceho typu populácie klesla o 9 obcí. 

Najväčší pokles indexu vitality v období 2001-2011 zaznamenala obec Veľké Dvorany (pokles z hodnoty 196,05 – 

stabilizovaný rastúci typ populácie – v roku 2001 na 87,85 – regresívny typ populácie – v roku 2011) a najväčší 

nárast obec Čeľadince (nárast z hodnoty 64,52 – regresívny typ populácie – v roku 2001 na 90,67 – regresívny typ 

populácie – v roku 2011). 

 

Okres Zlaté Moravce 

Najvyššiu hodnotu indexu vitality v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Lovce (202,67; progresívny typ 

populácie) a najnižší index vitality zaznamenala obec Volkovce (67,57; regresívny typ populácie). Priemerná 
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hodnota indexu vitality v okrese Zlaté Moravce v roku 2001 predstavovala 139,10, čo znamená, že populácia 

tohto okresu sa v roku 2001 zaraďovala do kategórie stabilizovanej populácie. Z územného hľadiska v 8 obciach 

okresu sa populácia radila k regresívnemu typu, v 6 obciach k stagnujúcemu typu, v 9 obciach k stabilizovanému 

typu, v 8 obciach k stabilizovanému rastúcemu typu a v 1 obci (Lovce) k progresívnemu typu. 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Hosťovce (128,05; stabilizovaný typ populácie) a 

najnižšiu obec Zlatno (33,96; regresívny typ populácie). Priemerná hodnota indexu vitality v okrese Zlaté Moravce 

v roku 2011 predstavovala 89,66, tzn. regresívny typ populácie. Z územného hľadiska v 23 obciach okresu sa 

populácia radila k regresívnemu typu, v 8 obciach k stagnujúcemu typu a v 2 obciach (Hosťovce a Tekovské 

Nemce) k stabilizovanému typu. 

Na úrovni okresu sa hodnota indexu vitality znížila z hodnoty 139,10 v roku 2001 na 89,66 v roku 2011, čo 

potvrdzuje proces starnutia obyvateľstva a populácia okresu sa tak z kategórie stabilizovanej populácie presunula 

do kategórie regresívneho typu populácie. Na úrovni obcí sledujeme pokles hodnôt indexu do roku 2011 v 

porovnaní s rokom 2001 vo všetkých obciach okresu. Z hľadiska typov populácie sa k roku 2011 početnosť obcí v 

kategórii regresívneho typu populácie zvýšila o 15, v kategórii stagnujúceho typu populácie o 2, v kategórii 

stabilizovaného typu populácie klesla o 7, v kategórii stabilizovaného rastúceho typu populácie klesla o 8 

a v kategórii progresívneho typu populácie klesla o 1 obec. 

Najväčší pokles indexu vitality v období 2001-2011 zaznamenala obec Lovce (pokles z hodnoty 202,67 – 

progresívny typ populácie – v roku 2001 na 88,89 – regresívny typ populácie – v roku 2011) a najnižší pokles 

vykázala obec Volkovce (pokles z hodnoty 67,57 – regresívny typ populácie – v roku 2001 na 58,03 – regresívny 

typ populácie – v roku 2011). 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov a ich interpretáciu prostredníctvom sekundárneho ukazovateľa – index vitality 

v Nitrianskom kraji a v jednotlivých okresoch v rokoch 1991, 2001, 2005 a 2011, možno vidieť v nasledujúcom 

grafe. Údaje za roky 1991, 2001 a 2011 sú prepočítané na základe podkladov zo sčítaní obyvateľov, domov 

a bytov, hodnoty za rok 2005 boli získané prostredníctvom štatistickej metódy interpolácie hodnôt z údajov zo 

sčítaní za roky 2001 a 2011. 

Najvyššiu hodnotu indexu vitality v roku 2011 na úrovni okresov Nitrianskeho kraja dosahoval okres Šaľa (110,93; 

stagnujúci typ populácie), najnižší index vitality zaznamenal okres Zlaté Moravce (89,66; regresívny typ 

populácie). Priemerná hodnota indexu vitality na úrovni kraja bola 97,27, čo znamená, že populácia Nitrianskeho 

kraja sa v roku 2011 zaraďovala do kategórie regresívnej populácie. Horšie hodnoty, ako bol krajský priemer, 

sledujeme v okresoch Komárno, Nové Zámky a Zlaté Moravce, lepšie hodnoty vzhľadom na krajský priemer 

dosiahli okresy Levice, Nitra, Šaľa a Topoľčany. Z hľadiska typov populácie k regresívnemu typu sa radila 

populácia okresov Komárno, Levice, Nové Zámky, Topoľčany a Zlaté Moravce, populácia okresov Nitra a Šaľa 

k stagnujúcemu typu. 

V roku 2001 najvyššiu hodnotu indexu vitality zaznamenal okres Šaľa (160,65, stabilizovaný rastúci typ populácie) 

a najnižší index vitality bol v okrese Nové Zámky (125,34, stabilizovaný typ populácie). Priemerná hodnota indexu 

vitality na úrovni kraja bola 137,31, čo znamená, že populácia Nitrianskeho kraja sa v roku 2001 zaraďovala do 

kategórie stabilizovanej populácie. Horšie hodnoty, ako bol krajský priemer, sledujeme v okresoch Komárno, 

Levice a Nové Zámky, lepšie hodnoty vzhľadom na krajský priemer dosiahli okresy Nitra, Šaľa, Topoľčany a Zlaté 

Moravce. Z hľadiska typov populácie k stabilizovanému typu sa radila populácia okresov Komárno, Levice, Nitra, 

Nové Zámky, Topoľčany a Zlaté Moravce, populácia okresu Šaľa k stabilizovanému rastúcemu typu. 

V roku 1991 dosahoval najvyššiu hodnotu indexu vitality okres Nitra (224,02; progresívny typ populácie) a 

najnižší index vitality vykázal okres Levice (168,06; stabilizovaný rastúci typ populácie). Priemerná hodnota 

indexu vitality na úrovni kraja bola 193,02, čo znamená, že populácia Nitrianskeho kraja sa v roku 1991 

zaraďovala do kategórie stabilizovanej rastúcej populácie. Horšie hodnoty, ako bol krajský priemer, sledujeme v 

okresoch Komárno, Levice, Nové Zámky a Zlaté Moravce, lepšie hodnoty vzhľadom na krajský priemer dosiahli 

okresy Nitra, Šaľa a Topoľčany. Z hľadiska typov populácie k stabilizovanému rastúcemu typu sa radila populácia 

okresov Komárno, Levice, Nové Zámky a Zlaté Moravce, populácia okresov Nitra, Šaľa a Topoľčany 

k progresívnemu typu. 

V roku 1991 najhoršie hodnoty ukazovateľa dosahoval okres Levice, v roku 2001 okres Nové Zámky a v roku 2011 

okres Zlaté Moravce. 

Na druhej strane, najlepšie hodnoty ukazovateľa v roku 1991 dosahoval okres Nitra, v rokoch 2001 a 2011 okres 

Šaľa. 

Na úrovni kraja sledujeme v období 1991-2001 a 2001-2011 pokles hodnôt indexu vitality, čo potvrdzuje proces 

starnutia obyvateľstva. 

Na úrovni okresov môžeme zhodnotiť, že v období 1991-2001 bol zaznamenaný pokles hodnôt ukazovateľa 

vo všetkých okresoch (najvyšší pokles hodnôt – okres Topoľčany, z hodnoty 214,68 v roku 1991 (progresívny typ 

populácie) na 140,41 v roku 2001 (stabilizovaný typ populácie); najnižší pokles hodnôt – okres Levice, z hodnoty 

168,06 v roku 1991 (stabilizovaný rastúci typ populácie) na 132,17 v roku 2001 (stabilizovaný typ populácie)). Aj v 

rokoch 2001-2011 došlo k poklesu hodnôt indexu vitality vo všetkých okresoch kraja (najvyšší pokles hodnôt – 

okres Šaľa, z hodnoty 160,65 v roku 2001 (stabilizovaný rastúci typ populácie) na 110,93 v roku 2011 (stagnujúci 

typ populácie); najnižší pokles hodnôt – okres Levice, z hodnoty 132,17 v roku 2001 (stabilizovaný typ populácie) 

na 99,78 v roku 2011 (regresívny typ populácie)). 

 

Graf 5 Index vitality v Nitrianskom kraji a v jednotlivých okresoch v rokoch 1991, 2001, 2005 a 2011 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky  
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6. PODIEL TRVALO BÝVAJÚCICH OBYVATEĽOV S NAJVYŠŠÍM DOSIAHNUTÝM VYSOKOŠKOLSKÝM VZDELANÍM 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najvyšší podiel trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v sledovanom okrese 

bol k rozhodujúcemu okamihu sčítania 2001 zistený v meste Komárno (9,03 %). Najnižší podiel trvalo bývajúcich 

vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov spolu vykázala obec Brestovec (1,03 %). V absolútnych hodnotách najvyšší 

počet trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním dosiahlo mesto Komárno a najnižší 

počet obec Mudroňovo. Priemerná hodnota podielu obyvateľov s trvalým pobytom, ktorí si k rozhodujúcemu 

okamihu sčítania vyznačili v sčítacích formulároch najvyššie dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské za okres 

Komárno, predstavovala 5,15 %. 38 obcí dosiahlo nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer, 3 obce 

(Komárno, Kravany nad Dunajom a Hurbanovo) zaznamenali vyššie hodnoty. 

V roku 2011 dosiahlo najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa mesto Komárno (14,18 %) a najnižšiu obec Holiare 

(2,99 %). V absolútnych hodnotách najvyšší počet trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským 

vzdelaním zaznamenalo mesto Komárno a najnižší počet obec Lipové. Priemerná hodnota za rok 2011 na úrovni 

sledovaného okresu predstavovala 9,31 %. 36 obcí okresu vykázalo nižšie a 5 obcí (Komárno, Šrobárová, Iža, 

Radvaň nad Dunajom a Hurbanovo) dosiahlo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný priemer. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 rast hodnoty tohto ukazovateľa z 5,15 % v roku 2001 na 9,31 % 

v roku 2011, t.j. nárast o 4,16 b. Vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia pribudli v medzicenzovom období 2001-2011 

vo všetkých obciach okresu, rovnako v relatívnych hodnotách sledujeme rast hodnôt podielu trvalo bývajúcich 

obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 vo všetkých obciach 

(41 obcí) okresu. 

Najväčší rast podielu trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v dekáde 2001-2011 

zaznamenala obec Šrobárová (rast z 3,70 % v roku 2001 na 10,40 % v roku 2011, t.j. nárast o 6,70 b.) a najnižší 

nárast vykázala obec Holiare (nárast z 1,42 % v roku 2001 na 2,99 % v roku 2011, t.j. nárast o 1,58 b.). 

 

Okres Levice 

Najvyšší podiel trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v sledovanom okrese 

bol k rozhodujúcemu okamihu sčítania 2001 zistený v meste Levice (10,18 %). Najnižší podiel trvalo bývajúcich 

vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov spolu vykázala obec Turá (0,42 %). V absolútnych hodnotách najvyšší počet 

trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním dosiahlo mesto Levice a najnižší počet 

obce Turá a Jesenské. Priemerná hodnota podielu obyvateľov s trvalým pobytom, ktorí si k rozhodujúcemu 

okamihu sčítania vyznačili v sčítacích formulároch najvyššie dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské za okres Levice, 

predstavovala 5,85 %. Hodnotu zhruba na úrovni okresného priemeru dosiahlo mesto Želiezovce. Ostatných 81 

obcí dosiahlo nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer, 7 obcí (Levice, Tlmače, Nová Dedina, Pečenice, Dolná 

Seč, Šahy a Čajkov) zaznamenalo vyššie hodnoty. 

V roku 2011 dosiahlo najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa mesto Levice (19,85 %) a najnižšiu obec Turá (1,32 %). 

V absolútnych hodnotách najvyšší počet trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 

zaznamenalo mesto Levice a najnižší počet obce Turá a Jesenské. Priemerná hodnota za rok 2011 na úrovni 

sledovaného okresu predstavovala 11,88 %. Hodnotu zhruba na úrovni okresného priemeru dosiahla obec 

Kozárovce. Ostatných 79 obcí okresu vykázalo nižšie a 9 obcí (Levice, Pečenice, Tlmače, Nová Dedina, Starý 

Tekov, Vyšné nad Hronom, Čajkov, Hontianske Trsťany a Rybník) dosiahlo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný 

priemer. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 rast hodnoty tohto ukazovateľa z 5,85 % v roku 2001 na 11,88 % 

v roku 2011, t.j. nárast o 6,03 b. Vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia pribudli v medzicenzovom období 2001-2011 

vo všetkých obciach okresu, rovnako v relatívnych hodnotách sledujeme rast hodnôt podielu trvalo bývajúcich 

obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 vo všetkých obciach 

(89 obcí) okresu. 

Najväčší rast podielu trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v dekáde 2001-2011 

zaznamenalo mesto Levice (rast z 10,18 % v roku 2001 na 19,85 % v roku 2011, t.j. nárast o 9,66 b.) a najnižší 

nárast vykázala obec Dolné Semerovce (nárast z 1,60 % v roku 2001 na 1,66 % v roku 2011, t.j. nárast o 0,06 b.). 

 

Okres Nitra 

Najvyšší podiel trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v sledovanom okrese 

bol k rozhodujúcemu okamihu sčítania 2001 zistený v meste Nitra (14,89 %). Najnižší podiel trvalo bývajúcich 

vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov spolu vykázala obec Hosťová (1,32 %). V absolútnych hodnotách najvyšší 

počet trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním dosiahlo mesto Nitra a najnižší počet 

obce Kapince a Paňa. Priemerná hodnota podielu obyvateľov s trvalým pobytom, ktorí si k rozhodujúcemu 

okamihu sčítania vyznačili v sčítacích formulároch najvyššie dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské za okres Nitra, 

predstavovala 9,89 %. 57 obcí dosiahlo nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer, 2 obce (Nitra a Nitrianske 

Hrnčiarovce) zaznamenali vyššie hodnoty. 

V roku 2011 dosiahlo najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa mesto Nitra (22,97 %) a najnižšiu obec Kapince 

(4,57 %). V absolútnych hodnotách najvyšší počet trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským 

vzdelaním zaznamenalo mesto Nitra a najnižší počet obec Kapince. Priemerná hodnota za rok 2011 na úrovni 

sledovaného okresu predstavovala 16,63 %. 60 obcí okresu vykázalo nižšie a 2 obce (Nitra a Nitrianske 

Hrnčiarovce) dosiahli vyššie hodnoty vzhľadom na okresný priemer. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 rast hodnoty tohto ukazovateľa z 9,89 % v roku 2001 na 16,63 % 

v roku 2011, t.j. nárast o 6,73 b. Vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia pribudli v medzicenzovom období 2001-2011 

vo všetkých obciach okresu, rovnako v relatívnych hodnotách sledujeme rast hodnôt podielu trvalo bývajúcich 

obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 vo všetkých obciach 

(59 obcí) okresu. 

Najväčší rast podielu trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v dekáde 2001-2011 

zaznamenala obec Nitrianske Hrnčiarovce (rast z 11,01 % v roku 2001 na 22,07 % v roku 2011, t.j. nárast o 11,06 

b.) a najnižší nárast vykázala obec Kapince (nárast z 2,17 % v roku 2001 na 4,57 % v roku 2011, t.j. nárast 

o 2,39 b.). 

 

Okres Nové Zámky 

Najvyšší podiel trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v sledovanom okrese 

bol k rozhodujúcemu okamihu sčítania 2001 zistený v meste Nové Zámky (9,38 %). Najnižší podiel trvalo 

bývajúcich vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov spolu vykázala obec Bajtava (0,25 %). V obci Malá nad Hronom 

(obec s počtom 405 obyvateľov k dňu SODB 2001) k rozhodujúcemu okamihu sčítania žiadny obyvateľ neuviedol, 

že jeho najvyšším dosiahnutým vzdelaním je absolvované bakalárske, magisterské, inžinierske, doktorské 

alebo doktorandské štúdium. V absolútnych hodnotách najvyšší počet trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným 

vysokoškolským vzdelaním dosiahlo mesto Nové Zámky a najnižší počet obec Bajtava (a obec Malá nad Hronom 

bola k rozhodujúcemu okamihu sčítania bez trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským 
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vzdelaním). Priemerná hodnota podielu obyvateľov s trvalým pobytom, ktorí si k rozhodujúcemu okamihu 

sčítania vyznačili v sčítacích formulároch najvyššie dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské za okres Nové Zámky, 

predstavovala 5,43 %. Hodnotu zhruba na úrovni okresného priemeru dosiahla obec Komjatice. Ostatných 57 

obcí dosiahlo nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer, 4 obce (Nové Zámky, Štúrovo, Šurany a Podhájska) 

zaznamenali vyššie hodnoty. 

V roku 2011 dosiahlo najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa mesto Nové Zámky (15,19 %) a najnižšiu obec Malé 

Kosihy (1,81 %). V absolútnych hodnotách najvyšší počet trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným 

vysokoškolským vzdelaním zaznamenalo mesto Nové Zámky a najnižší počet obec Malé Kosihy. Priemerná 

hodnota za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu predstavovala 10,25 %. 56 obcí okresu vykázalo nižšie a 6 

obcí (Nové Zámky, Šurany, Podhájska, Štúrovo, Bánov a Palárikovo) dosiahlo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný 

priemer. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 rast hodnoty tohto ukazovateľa z 5,43 % v roku 2001 na 10,25 % 

v roku 2011, t.j. nárast o 4,82 b. Vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia pribudli v medzicenzovom období 2001-2011 

vo všetkých obciach okresu, rovnako v relatívnych hodnotách sledujeme rast hodnôt podielu trvalo bývajúcich 

obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 vo všetkých obciach 

(62 obcí) okresu. 

Najväčší rast podielu trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v dekáde 2001-2011 

zaznamenala obec Úľany nad Žitavou (rast z 2,20 % v roku 2001 na 9,92 % v roku 2011, t.j. nárast o 7,72 b.) a 

najnižší nárast vykázala obec Malé Kosihy (nárast z 0,72 % v roku 2001 na 1,81 % v roku 2011, t.j. nárast 

o 1,09 b.). 

 

Okres Šaľa 

Najvyšší podiel trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v sledovanom okrese 

bol k rozhodujúcemu okamihu sčítania 2001 zistený v meste Šaľa (8,08 %). Najnižší podiel trvalo bývajúcich 

vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov spolu vykázala obec Neded (1,73 %). V absolútnych hodnotách najvyšší 

počet trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním dosiahlo mesto Šaľa a najnižší počet 

obec Horná Kráľová. Priemerná hodnota podielu obyvateľov s trvalým pobytom, ktorí si k rozhodujúcemu 

okamihu sčítania vyznačili v sčítacích formulároch najvyššie dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské za okres Šaľa, 

predstavovala 5,31 %. 12 obcí dosiahlo nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer, 1 obec (Šaľa) zaznamenala 

vyššie hodnoty. 

V roku 2011 dosiahlo najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa mesto Šaľa (14,74 %) a najnižšiu obec Selice (4,27 %). 

V absolútnych hodnotách najvyšší počet trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 

zaznamenalo mesto Šaľa a najnižší počet obec Žihárec. Priemerná hodnota za rok 2011 na úrovni sledovaného 

okresu predstavovala 10,66 %. 10 obcí okresu vykázalo nižšie a 3 obce (Šaľa, Dlhá nad Váhom a Kráľová nad 

Váhom) dosiahli vyššie hodnoty vzhľadom na okresný priemer. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 rast hodnoty tohto ukazovateľa z 5,31 % v roku 2001 na 10,66 % 

v roku 2011, t.j. nárast o 5,36 b. Vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia pribudli v medzicenzovom období 2001-2011 

vo všetkých obciach okresu, rovnako v relatívnych hodnotách sledujeme rast hodnôt podielu trvalo bývajúcich 

obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 vo všetkých obciach 

(13 obcí) okresu. 

Najväčší rast podielu trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v dekáde 2001-2011 

zaznamenala obec Dlhá nad Váhom (rast z 5,25 % v roku 2001 na 12,60 % v roku 2011, t.j. nárast o 7,35 b.) 

a najnižší nárast vykázala obec Selice (nárast z 1,91 % v roku 2001 na 4,27 % v roku 2011, t.j. nárast o 2,36 b.). 

 

Okres Topoľčany 

Najvyšší podiel trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v sledovanom okrese 

bol k rozhodujúcemu okamihu sčítania 2001 zistený v meste Topoľčany (9,03 %). Najnižší podiel trvalo bývajúcich 

vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov spolu vykázala obec Solčianky (0,36 %). V absolútnych hodnotách najvyšší 

počet trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním dosiahlo mesto Topoľčany a najnižší 

počet obec Solčianky. Priemerná hodnota podielu obyvateľov s trvalým pobytom, ktorí si k rozhodujúcemu 

okamihu sčítania vyznačili v sčítacích formulároch najvyššie dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské za okres 

Topoľčany, predstavovala 5,66 %. 51 obcí dosiahlo nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer, 3 obce 

(Topoľčany, Tovarníky a Jacovce) zaznamenali vyššie hodnoty. 

V roku 2011 dosiahlo najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa mesto Topoľčany (15,29 %) a najnižšiu obec Lipovník 

(3,68 %). V absolútnych hodnotách najvyšší počet trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským 

vzdelaním zaznamenalo mesto Topoľčany a najnižší počet obec Ardanovce. Priemerná hodnota za rok 2011 na 

úrovni sledovaného okresu predstavovala 11,02 %. 49 obcí okresu vykázalo nižšie a 5 obcí (Topoľčany, Tovarníky, 

Jacovce, Krušovce a Chrabrany) dosiahlo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný priemer. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 rast hodnoty tohto ukazovateľa z 5,66 % v roku 2001 na 11,02 % 

v roku 2011, t.j. nárast o 5,36 b. Vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia pribudli v medzicenzovom období 2001-2011 

vo všetkých obciach okresu, rovnako v relatívnych hodnotách sledujeme rast hodnôt podielu trvalo bývajúcich 

obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 vo všetkých obciach 

(54 obcí) okresu. 

Najväčší rast podielu trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v dekáde 2001-2011 

zaznamenala obec Tovarníky (rast zo 6,81 % v roku 2001 na 15,22 % v roku 2011, t.j. nárast o 8,41 b.) a najnižší 

nárast vykázala obec Nemečky (nárast z 3,64 % v roku 2001 na 4,85 % v roku 2011, t.j. nárast o 1,21 b.). 

 

Okres Zlaté Moravce 

Najvyšší podiel trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v sledovanom okrese 

bol k rozhodujúcemu okamihu sčítania 2001 zistený v obci Topoľčianky (8,07 %). Najnižší podiel trvalo bývajúcich 

vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov spolu vykázala obec Kostoľany pod Tribečom (1,09 %). V absolútnych 

hodnotách najvyšší počet trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním dosiahlo mesto 

Zlaté Moravce a najnižší počet obec Kostoľany pod Tribečom. Priemerná hodnota podielu obyvateľov s trvalým 

pobytom, ktorí si k rozhodujúcemu okamihu sčítania vyznačili v sčítacích formulároch najvyššie dosiahnuté 

vzdelanie vysokoškolské za okres Zlaté Moravce, predstavovala 5,09 %. 28 obcí dosiahlo nižšie hodnoty vzhľadom 

na okresný priemer, 4 obce (Topoľčianky, Zlaté Moravce, Čaradice a Slepčany) zaznamenali vyššie hodnoty. 

V roku 2011 dosiahlo najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa mesto Zlaté Moravce (15,20 %) a najnižšiu obec 

Jedľové Kostoľany (5,53 %). V absolútnych hodnotách najvyšší počet trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným 

vysokoškolským vzdelaním zaznamenalo mesto Zlaté Moravce a najnižší počet obec Malé Vozokany. Priemerná 

hodnota za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu predstavovala 10,75 %. Hodnotu zhruba na úrovni okresného 

priemeru dosiahla obec Vieska nad Žitavou. Ostatných 25 obcí okresu vykázalo nižšie a 7 obcí (Zlaté Moravce, 

Topoľčianky, Čaradice, Mankovce, Zlatno, Červený Hrádok a Slepčany) dosiahlo vyššie hodnoty vzhľadom na 

okresný priemer. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 rast hodnoty tohto ukazovateľa z 5,09 % v roku 2001 na 10,75 % 

v roku 2011, t.j. nárast o 5,66 b. Vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia pribudli v medzicenzovom období 2001-2011 
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vo všetkých obciach okresu, rovnako v relatívnych hodnotách sledujeme rast hodnôt podielu trvalo bývajúcich 

obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 vo všetkých obciach 

(32 obcí) okresu. 

Najväčší rast podielu trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v dekáde 2001-2011 

zaznamenala obec Mankovce (rast z 1,68 % v roku 2001 na 12,08 % v roku 2011, t.j. nárast o 10,40 b.) a najnižší 

nárast vykázala obec Ladice (nárast z 2,46 % v roku 2001 na 6,07 % v roku 2011, t.j. nárast o 3,61 b.). 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov a ich interpretáciu prostredníctvom sekundárneho ukazovateľa – podiel trvalo 

bývajúcich obyvateľov s najvyšším dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním z celkového počtu trvalo bývajúcich 

obyvateľov v Nitrianskom kraji a v jednotlivých okresoch v rokoch 1991, 2001, 2005 a 2011, možno vidieť 

v nasledujúcom grafe. Údaje za roky 1991, 2001 a 2011 sú prepočítané na základe podkladov zo sčítaní 

obyvateľov, domov a bytov, hodnoty za rok 2005 boli získané prostredníctvom štatistickej metódy interpolácie 

hodnôt z údajov zo sčítaní za roky 2001 a 2011. 

V roku 1991 bol najvyšší podiel trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 

zaznamenaný v okrese Nitra (7,18 %) a najnižší v okrese Zlaté Moravce (3,37 %). Priemerná hodnota podielu 

obyvateľov s trvalým pobytom, ktorí si k rozhodujúcemu okamihu SĽDB 1991 vyznačili v sčítacích formulároch 

najvyššie dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské, predstavovala na úrovni Nitrianskeho kraja 4,45 %. Vyššie 

hodnoty, ako bol krajský priemer, sledujeme iba v okrese Nitra, ostatné okresy vykázali nižšie hodnoty vzhľadom 

na krajský priemer. 

V roku 2001 dosahoval najvyššiu hodnotu podielu trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským 

vzdelaním okres Nitra (9,89 %) a najnižšiu okres Zlaté Moravce (5,09 %). Priemerná hodnota ukazovateľa na 

úrovni kraja bola 6,47 %, vyššie hodnoty, ako bol krajský priemer, sledujeme iba v okrese Nitra, ostatné okresy 

vykázali nižšie hodnoty vzhľadom na dosiahnutý krajský priemer. 

Za desať rokov od sčítania v roku 2001 sa výrazne zmenila vzdelanostná úroveň obyvateľov jednotlivých okresov 

v prospech obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním. Na úrovni okresov Nitrianskeho kraja dosahoval 

najvyššiu hodnotu podielu trvalo bývajúcich obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 

k rozhodujúcemu okamihu sčítania 2011 okres Nitra (16,63 %). Najnižší podiel trvalo bývajúcich vysokoškolsky 

vzdelaných obyvateľov spolu vykazoval k dňu SODB 2011 okres Komárno (9,31 %). Priemerná hodnota na úrovni 

kraja bola 11,99 %. Hodnotu zhruba na úrovni krajského priemeru vykázal okres Levice (11,88 %). Vyššie hodnoty, 

ako bol krajský priemer, sledujeme v okrese Nitra, ostatné okresy dosiahli nižšie hodnoty vzhľadom na priemer 

kraja. 

V rokoch 1991, 2001 aj 2011 teda najvyššie hodnoty ukazovateľa dosahuje okres Nitra. Najnižšie hodnoty v roku 

1991 a 2001 zaznamenal okres Zlaté Moravce a v roku 2011 okres Komárno. 

Na úrovni kraja sledujeme v intercenzových obdobiach 1991-2001 a 2001-2011 rast podielu trvalo bývajúcich 

obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním s výraznou intenzitou práve v poslednej dekáde (rast 

v období 1991-2001 o 2,02 b., zatiaľ čo v období 2001-2011 o 5,52 b.). 

Na úrovni okresov môžeme zhodnotiť, že vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia pribudli v medzicenzových obdobiach 

1991-2001 a 2001-2011 vo všetkých okresoch Nitrianskeho kraja. Rovnako v relatívnom vyjadrení sledujeme 

vo všetkých okresoch rast hodnôt tohto ukazovateľa. Najvyšší rast v dekáde 1991-2001 bol zaznamenaný 

v okrese Nitra (rast zo 7,18 % v roku 1991 na 9,89 % v roku 2001, t.j. nárast o 2,71 b.) a najnižší v okrese Zlaté 

Moravce (rast z 3,37 % v roku 1991 na 5,09 % v roku 2001, t.j. nárast o 1,72 b.). V období 2001-2011 bol najvyšší 

rast zaznamenaný taktiež v okrese Nitra (rast z 9,89 % v roku 2001 na 16,63 % v roku 2011, t.j. nárast o 6,73 b.) 

a najnižší v okrese Komárno (rast z 5,15 % v roku 2001 na 9,31 % v roku 2011, t.j. nárast o 4,16 b.). 

 

Graf 6 Podiel trvalo bývajúcich obyvateľov s najvyšším dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním z celkového počtu trvalo bývajúcich 
obyvateľov v Nitrianskom kraji a v jednotlivých okresoch v rokoch 1991, 2001, 2005 a 2011 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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Súhrnné hodnotenie 

Do súhrnného hodnotenia za rok 2001 aj 2011 vstupovali všetky sekundárne ukazovatele. V prípade indexu rastu 

počtu obyvateľov – index rastu 2011/2001 vstupoval do súhrnného hodnotenia za rok 2011 a index rastu 

2001/1991 do súhrnného hodnotenia za rok 2001. 

Je potrebné poznamenať, že sledovaný štatistický súbor (obce Nitrianskeho kraja) obsahoval z hľadiska počtu 

obyvateľov (k dňu SĽDB/SODB, stav k 31.12. referenčného roka, stredný stav obyvateľstva) jednu extrémnu 

hodnotu – obec Jesenské v okrese Levice, ktorá je počtom obyvateľov najmenšou obcou v rámci celého kraja, čo 

sa v niektorých prípadoch prejavilo aj v odvodenom – sekundárnom ukazovateli. Z hľadiska časového a hodnôt 

ostatných obcí vstupujúcich do porovnávania a súhrnného hodnotenia sa tento extrém prejavil zvlášť v roku 

2001. Tento fakt mal v rámci štatistického a grafického vyjadrenia dopad na ostatné hodnoty (obce) v tom, 

že zvyšok hodnôt (obcí) bolo priradených do intervalov s úzkym rozptylom (a de facto niektoré intervaly sú 

prázdne, t.j. neobsahujú žiadne obce s hodnotami prislúchajúcimi k týmto intervalom) a spracovanie vo forme 

výsledného kartogramu je tak z hľadiska vyjadrenia farebnými odtieňmi jednotlivých intervalov menej 

diferencované. 

 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

V rámci okresu Komárno dosiahlo podľa súhrnného hodnotenia za rok 2001 najlepší výsledok mesto Komárno. 

Najhoršie umiestnenou obcou v okrese v roku 2001 bola obec Bodza (41. miesto). V roku 2011 dosiahla najlepší 

výsledok obec Mudroňovo, zatiaľ čo najhorší výsledok bol zaznamenaný v obci Dedina Mládeže (41. miesto). 

Najväčší progres za túto skupinu faktorov v rámci sledovaného okresu v období 2001-2011 dosiahla obec Bodza. 

V roku 2001 sa v súhrnnom hodnotení v rámci svojho okresu nachádzala na 41. mieste, v roku 2011 sa 

nachádzala už na 5. mieste. Na druhej strane, najväčší prepad zaznamenala obec Zemianska Olča. Kým v prvom 

sledovanom roku sa nachádzala na 13. mieste, do roku 2011 sa prepadla na 33. miesto. 

Mesto Kolárovo si udržalo rovnakú pozíciu v obidvoch rokoch (21. miesto). 

Z pohľadu celkového vývoja v okrese Komárno v období rokov 2001-2011 môžeme konštatovať, že rozdiely medzi 

obcami sa mierne zvýšili. 

 

Okres Levice 

V rámci okresu Levice dosiahlo podľa súhrnného hodnotenia za rok 2001 najlepší výsledok mesto Levice. 

Najhoršie umiestnenou obcou v okrese v roku 2001 bola obec Jesenské (89. miesto). V roku 2011 dosiahla 

najlepší výsledok obec Mýtne Ludany, zatiaľ čo najhorší výsledok bol zaznamenaný v obci Bohunice (89. miesto). 

Najväčší progres za túto skupinu faktorov v rámci sledovaného okresu v období 2001-2011 dosiahla obec Zalaba. 

V roku 2001 sa v súhrnnom hodnotení v rámci svojho okresu nachádzala na 75. mieste, v roku 2011 sa 

nachádzala už na 3. mieste. Na druhej strane, najväčší prepad zaznamenala obec Veľké Turovce. Kým v prvom 

sledovanom roku sa nachádzala na 26. mieste, do roku 2011 sa prepadla na 71. miesto. 

Z pohľadu celkového vývoja v okrese Levice v období rokov 2001-2011 môžeme konštatovať, že rozdiely medzi 

obcami sa zvýšili. 

 

Okres Nitra 

V rámci okresu Nitra dosiahlo podľa súhrnného hodnotenia za rok 2001 najlepší výsledok mesto Nitra. Najhoršie 

umiestnenou obcou v okrese v roku 2001 bola obec Veľké Chyndice (59. miesto). V roku 2011 dosiahla najlepší 

výsledok obec Malý Lapáš, zatiaľ čo najhorší výsledok bol zaznamenaný v obci Kapince (62. miesto). 

Najväčší progres za túto skupinu faktorov v rámci sledovaného okresu v období 2001-2011 dosiahla obec Telince. 

V roku 2001 sa v súhrnnom hodnotení v rámci svojho okresu nachádzala na 44. mieste, v roku 2011 sa 

nachádzala už na 2. mieste. Na druhej strane, najväčší prepad zaznamenala obec Alekšince. Kým v prvom 

sledovanom roku sa nachádzala na 5. mieste, do roku 2011 sa prepadla na 44. miesto. 

Z pohľadu celkového vývoja v okrese Nitra v období rokov 2001-2011 môžeme konštatovať, že rozdiely medzi 

obcami sa zvýšili. 

 

Okres Nové Zámky 

V rámci okresu Nové Zámky dosiahlo podľa súhrnného hodnotenia za rok 2001 najlepší výsledok mesto Nové 

Zámky. Najhoršie umiestnenou obcou v okrese v roku 2001 bola obec Bruty (62. miesto). V roku 2011 dosiahla 

najlepší výsledok obec Komjatice, zatiaľ čo najhorší výsledok bol zaznamenaný v obci Leľa (62. miesto). 

Najväčší progres za túto skupinu faktorov v rámci sledovaného okresu v období 2001-2011 dosiahla obec Šarkan. 

V roku 2001 sa v súhrnnom hodnotení v rámci svojho okresu nachádzala na 58. mieste, v roku 2011 sa 

nachádzala už na 13. mieste. Na druhej strane, najväčší prepad zaznamenala obec Michal nad Žitavou. Kým v 

prvom sledovanom roku sa nachádzala na 11. mieste, do roku 2011 sa prepadla na 45. miesto. 

Z pohľadu celkového vývoja v okrese Nové Zámky v období rokov 2001-2011 môžeme konštatovať, že rozdiely 

medzi obcami sa zvýšili. 

 

Okres Šaľa 

V rámci okresu Šaľa dosiahlo podľa súhrnného hodnotenia za rok 2001 najlepší výsledok mesto Šaľa. Najhoršie 

umiestnenou obcou v okrese v roku 2001 bola obec Tešedíkovo (13. miesto). V roku 2011 dosiahla najlepší 

výsledok obec Kráľová nad Váhom, zatiaľ čo najhorší výsledok bol zaznamenaný v obci Vlčany (13. miesto). 

Najväčší progres za túto skupinu faktorov v rámci sledovaného okresu v období 2001-2011 dosiahla obec Kráľová 

nad Váhom. V roku 2001 sa v súhrnnom hodnotení v rámci svojho okresu nachádzala na 9. mieste, v roku 2011 sa 

nachádzala už na 1. mieste. Na druhej strane, najväčší prepad zaznamenala obec Dlhá nad Váhom. Kým v prvom 

sledovanom roku sa nachádzala na 2. mieste, do roku 2011 sa prepadla na 11. miesto. 

Obec Selice si udržala rovnakú pozíciu v obidvoch rokoch (3. miesto). 

Z pohľadu celkového vývoja v okrese Šaľa v období rokov 2001-2011 môžeme konštatovať, že rozdiely medzi 

obcami sa veľmi nezmenili. 

 

Okres Topoľčany 

V rámci okresu Topoľčany dosiahlo podľa súhrnného hodnotenia za rok 2001 najlepší výsledok mesto Topoľčany. 

Najhoršie umiestnenou obcou v okrese v roku 2001 bola obec Solčianky (54. miesto). V roku 2011 dosiahla 

najlepší výsledok obec Tovarníky, zatiaľ čo najhorší výsledok bol zaznamenaný v obci Lužany (54. miesto). 
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Najväčší progres za túto skupinu faktorov v rámci sledovaného okresu v období 2001-2011 dosiahla obec 

Norovce. V roku 2001 sa v súhrnnom hodnotení v rámci svojho okresu nachádzala na 51. mieste, v roku 2011 sa 

nachádzala už na 8. mieste. Na druhej strane, najväčší prepad zaznamenala obec Vozokany. Kým v prvom 

sledovanom roku sa nachádzala na 2. mieste, do roku 2011 sa prepadla na 48. miesto. 

Z pohľadu celkového vývoja v okrese Topoľčany v období rokov 2001-2011 môžeme konštatovať, že rozdiely 

medzi obcami sa zvýšili. 

 

Okres Zlaté Moravce 

V rámci okresu Zlaté Moravce dosiahlo podľa súhrnného hodnotenia za rok 2001 najlepší výsledok mesto Zlaté 

Moravce. Najhoršie umiestnenou obcou v okrese v roku 2001 bola obec Kostoľany pod Tribečom (32. miesto). V 

roku 2011 dosiahla najlepší výsledok obec Hosťovce, zatiaľ čo najhorší výsledok bol zaznamenaný v obci Jedľové 

Kostoľany (33. miesto). 

Najväčší progres za túto skupinu faktorov v rámci sledovaného okresu v období 2001-2011 dosiahla obec Vieska 

nad Žitavou. V roku 2001 sa v súhrnnom hodnotení v rámci svojho okresu nachádzala na 29. mieste, v roku 2011 

sa nachádzala už na 3. mieste. Na druhej strane, najväčší prepad zaznamenala obec Lovce. Kým v prvom 

sledovanom roku sa nachádzala na 2. mieste, do roku 2011 sa prepadla na 23. miesto. 

Obce Tesárske Mlyňany a Velčice si udržali rovnaké pozície v obidvoch rokoch (17., 18. miesto podľa poradia). 

Z pohľadu celkového vývoja v okrese Zlaté Moravce v období rokov 2001-2011 môžeme konštatovať, že rozdiely 

medzi obcami sa príliš nezmenili. 

 

Úroveň kraja 

Na úrovni obcí Nitrianskeho kraja vstupnými údajmi pre súhrnnú analýzu – hodnotenie za obyvateľstvo boli 

sekundárne ukazovatele 350 obcí v roku 2001 a 354 obcí v roku 2011 (obce Bádice, Štitáre a Dolné Lefantovce v 

okrese Nitra a obec Žitavany v okrese Zlaté Moravce vznikli v období po Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2001). 

Najextrémnejšou (v zmysle záporných hodnôt) v celom štatistickom súbore v roku 2001 bola hodnota obce 

Jesenské v okrese Levice, v roku 2011 hodnota obce Bohunice v okrese Levice. V zmysle kladných hodnôt, 

najextrémnejšiu hodnotu v roku 2001 dosiahlo okresné mesto Nitra a v roku 2011 obec Malý Lapáš v okrese 

Nitra. 

Na úrovni obcí v rámci Nitrianskeho kraja najvýznamnejší posun v období rokov 2001-2011 zaznamenala obec 

Paňa v okrese Nitra. V roku 2001 sa podľa súhrnného hodnotenia tejto skupiny faktorov nachádzala na 344. 

mieste, zatiaľ čo v roku 2011 na 24. mieste. Obcou s najhorším vývojom v rámci tohto kraja boli Vozokany v 

okrese Topoľčany. V prvom sledovanom roku sa táto obec nachádzala na 16. mieste, do roku 2011 klesla na 297. 

miesto. Obec Kolíňany v okrese Nitra si udržala rovnakú pozíciu v obidvoch rokoch (33. miesto). 

Z pohľadu súhrnného hodnotenia na úrovni okresov za skupinu ukazovateľov obyvateľstva vyplynulo, že v rámci 

súhrnného hodnotenia, počas sledovaného obdobia 2001-2011, nastali zmeny, avšak prvé tri pozície v roku 2011 

vzhľadom na rok 2001 ostali stabilné (1. miesto – okres Nitra, 2. miesto – okres Šaľa, 3. miesto – okres 

Topoľčany). 

V rámci hierarchie okresov sledovaného kraja v roku 2001 ďalej nasledovali okresy Zlaté Moravce, Levice, 

Komárno a Nové Zámky. V roku 2011 to boli okresy Komárno, Nové Zámky, Levice a Zlaté Moravce. 

Okresy Komárno a Nové Zámky sa v pozitívnom zmysle posunuli o dve pozície (okres Komárno zo 6. miesta v roku 

2001 na 4. miesto v roku 2011 a okres Nové Zámky zo 7. miesta v roku 2001 na 5. miesto v roku 2011). Okres 

Levice poklesol z 5. miesta v roku 2001 na 6. miesto v roku 2011. Najväčší pokles dosiahol okres Zlaté Moravce, 

ktorý prepadol zo 4. miesta v roku 2001 na 7. miesto v roku 2011. 

Z pohľadu celkového vývoja disparít v Nitrianskom kraji môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami, 

sa zvýšili. Kým v roku 2001 sa disparity medzi jednotlivými mestami sledovaného kraja výraznejšie neprejavovali, 

v roku 2011 už badateľné sú. 
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Kartogram 1 Súhrnné hodnotenie za skupinu faktorov Obyvateľstvo 

 

Zdroj: vlastné spracovanie
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3.1.1.2 Domový a bytový fond 
Identifikácia primárnych ukazovateľov a spôsob určenia sekundárnych ukazovateľov 

Primárnymi ukazovateľmi v tejto sledovanej skupine faktorov sú: 

• počet obyvateľov zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov (SODB), 

• počet obyvateľov k 31.12. príslušného roka, 

• počet trvale obývaných bytov spolu, 

• počet trvale obývaných bytov v rodinných domoch, 

• počet trvale obývaných bytov v bytových domoch, 

• počet dokončených bytov. 

Sekundárne ukazovatele (faktory), ktoré boli predmetom vykonanej analýzy, boli vypočítané z vyššie uvedených 

primárnych ukazovateľov použitím príslušných matematicko-štatistických operácií/metód. Sekundárne 

ukazovatele boli sledované na úrovni obcí – za dve časové obdobia (rok 2001 a 2011) a na úrovni okresov za štyri 

časové rady (rok 1991, 2001, 2005 a 2011). Poskytujú porovnateľnejšie vyjadrenie charakteristík sociálnej 

infraštruktúry – domového a bytového fondu v danom území. 

Sekundárne ukazovatele v tejto sledovanej skupine sú uvedené nižšie: 

1. priemerná obložnosť bytu - počet trvalo bývajúcich obyvateľov na 1 trvale obývaný byt, 

2. podiel trvale obývaných bytov v rodinných domoch - podiel trvale obývaných bytov v rodinných domoch 

z celkového počtu trvale obývaných bytov, 

3. podiel trvale obývaných bytov v bytových domoch - podiel trvale obývaných bytov v bytových domoch 

z celkového počtu trvale obývaných bytov, 

4. intenzita bytovej výstavby - počet dokončených bytov na 1 000 obyvateľov. 

 

Ukazovatele poskytujú informácie o stave a štruktúre domového a bytového fondu, ako aj o intenzite novej 

bytovej výstavby v území. 

 

Charakteristika primárnych ukazovateľov pre účely analýzy z hľadiska ich dostupnosti a miery naplnenia 

Údaje za primárne ukazovatele boli získané z portálu a z databáz Štatistického úradu Slovenskej republiky. 

Charakteristiku jednotlivých primárnych ukazovateľov tejto sledovanej skupiny uvádzame nižšie: 

Údaje o počte obyvateľov zo sčítaní obyvateľov, o počte trvale obývaných bytov spolu, o počte trvale obývaných 

bytov v rodinných domoch a o počte trvale obývaných bytov v bytových domoch pochádzajú zo Sčítania ľudu, 

domov a bytov za rok 1991 a zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov za rok 2001 a 2011. Údaje za rok 2005 

boli získané prostredníctvom štatistickej metódy interpolácie hodnôt z údajov zo sčítaní za roky 2001 a 2011. 

Podľa metodiky sčítaní trvalo bývajúce obyvateľstvo tvoria osoby, ktoré mali v rozhodujúcom okamihu sčítania 

na území Slovenskej republiky trvalý pobyt bez ohľadu na to, či boli v rozhodujúcom okamihu sčítania v mieste 

trvalého bydliska prítomné. Ak neboli v rozhodujúcom okamihu prítomné v mieste trvalého bydliska, boli sčítané 

ako osoby trvale bývajúce, ale dočasne neprítomné. 

Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku 

s vlastným uzavretím určený na trvalé bývanie. Byt má mať východ na spoločnú chodbu, schodisko, ulicu, dvor 

alebo do iných priestorov. Za byty sa na účely sčítania považovali aj obytné miestnosti v slobodárňach, 

penziónoch, domoch hotelového typu, domoch opatrovateľskej starostlivosti a pod., ak plnili funkciu trvalého 

ubytovania na základe výmeru vydaného obecným/mestským/miestnym úradom alebo ním poverenou bytovou 

správou a boli zameniteľné za inú bytovú jednotku. 

Obývanosť bytu je vyjadrením stavu, či je byt obývaný alebo neobývaný. Za obývaný sa považoval taký byt, 

v ktorom sa zdržiaval aspoň jeden užívateľ väčšiu časť roka, ale aj byt, ktorého užívateľ bol dočasne neprítomný. 

Typ domu vyjadroval druh jeho určenia. Špecifikoval prevažujúci účel, na ktorý sa dom využíval. Rodinný dom 

je budova určená na bývanie; môže mať najviac tri samostatné byty, najviac dve nadzemné podlažia a podkrovie. 

Obývané byty v rodinných domoch sú byty v domoch zodpovedajúcich charakteristikám rodinných domov, 

ktoré mali väčšiu časť roka aspoň jedného užívateľa, ale aj byty v rodinných domoch, ktorých užívateľ 

bol dočasne neprítomný. 

Bytový dom je budova určená na bývanie, ktorá má štyri a viac bytov prístupných zo spoločnej chodby 

alebo schodiska. Za bytové domy na účely sčítania sa považovali aj vily nespĺňajúce podmienky rodinného domu. 

Údaje o počte obyvateľov k 31.12. 1991, 2001, 2005 a 2011 boli čerpané z publikácie Bilancia pohybu 

obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí, ktorá je na základe štatistických zisťovaní organizovaných 

a vykonávaných ŠÚ SR publikovaná každý rok. 

Údaje o počte dokončených bytov za roky 2001, 2005 a 2011 sme čerpali z podkladov ŠÚ SR (informačný systém 

Mestskej a obecnej štatistiky – MOŠ). Zisťujú sa štvrťročným výkazom za obce, resp. stavebné úrady. Dáta za rok 

1991 nie sú dostupné. 

Dokončené byty sú tie, ktorých užívaniaschopnosť po ukončení výstavby bola potvrdená vydaním kolaudačného 

rozhodnutia. Sú to dokončené byty v budovách určených na bývanie, t.j. v obytných domoch, v rodinných 

domoch a v polyfunkčných budovách. Dokončené byty zahŕňajú byty získané novou výstavbou, rekonštrukciou 

alebo inou stavebnou úpravou. 
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Vyhodnotenia sekundárnych ukazovateľov 

1. PRIEMERNÁ OBLOŽNOSŤ BYTU 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najvyššiu obložnosť v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Klížska Nemá (3,64 obyv./byt) a najnižšiu 

mesto Komárno (2,74 obyv./byt). Priemerná obložnosť bytu v tomto roku za okres Komárno predstavovala 

3,00 obyv./byt. Rovnakú hodnotu, ako bol okresný priemer, dosiahla obec Čalovec. Ostatných 13 obcí dosiahlo 

nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer, 27 obcí zaznamenalo vyššie hodnoty. 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Modrany (3,81 obyv./byt) a najnižšiu obec 

Trávnik (2,48 obyv./byt). Priemerná obložnosť za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu predstavovala 2,84 

obyv./byt. Takúto obložnosť dosahovala na úrovni obcí obec Veľké Kosihy. Ostatných 11 obcí okresu 

zaznamenalo nižšie a 29 obcí zaznamenalo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný priemer. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa z 3,00 obyv./byt na 2,84 

obyv./byt. Okrem obcí Modrany, Bajč, Čalovec, Kolárovo, Kameničná a Patince sledujeme pokles obložnosti 

do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 vo všetkých ostatných obciach (35 obcí) okresu. 

Najväčší pokles priemernej obložnosti bytu v období 2001-2011 zaznamenala obec Klížska Nemá (pokles z 3,64 

obyv./byt v roku 2001 na 2,94 obyv./byt v roku 2011) a najväčší nárast obec Modrany (nárast z 3,46 obyv./byt 

v roku 2001 na 3,81 obyv./byt v roku 2011). 

 

Okres Levice 

Najvyššiu obložnosť v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Dolné Semerovce (4,23 obyv./byt) 

a najnižšiu obec Jesenské (1,84 obyv./byt). Priemerná obložnosť bytu v tomto roku za okres Levice predstavovala 

2,99 obyv./byt. 32 obcí dosiahlo nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer, 57 obcí zaznamenalo vyššie 

hodnoty. 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa opäť obec Dolné Semerovce (4,67 obyv./byt) 

a najnižšiu obec Jabloňovce (2,25 obyv./byt). Priemerná obložnosť za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu 

predstavovala 2,91 obyv./byt. Takúto obložnosť dosahovala na úrovni obcí obec Hontianska Vrbica. Ostatných 31 

obcí okresu zaznamenalo nižšie a 57 obcí zaznamenalo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný priemer. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa z 2,99 obyv./byt na 2,91 

obyv./byt. V 33 obciach sledujeme nárast obložnosti do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001, v 54 obciach pokles 

hodnôt tohto ukazovateľa a 2 obce (Keť a Devičany) majú rovnaké hodnoty obložnosti v obidvoch sledovaných 

rokoch. 

Najväčší pokles priemernej obložnosti bytu v období 2001-2011 zaznamenala obec Ipeľské Úľany (pokles z 3,39 

obyv./byt v roku 2001 na 2,92 obyv./byt v roku 2011) a najväčší nárast obec Jesenské (nárast z 1,84 obyv./byt 

v roku 2001 na 2,65 obyv./byt v roku 2011). 

 

Okres Nitra 

Najvyššiu obložnosť v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Ľudovítová (4,68 obyv./byt) a najnižšiu obec 

Paňa (2,36 obyv./byt). Priemerná obložnosť bytu v tomto roku za okres Nitra predstavovala 3,17 obyv./byt. 21 

obcí dosiahlo nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer, 38 obcí zaznamenalo vyššie hodnoty. 

Aj v roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Ľudovítová (4,40 obyv./byt) a najnižšiu obec 

Paňa (2,43 obyv./byt). Priemerná obložnosť za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu predstavovala 2,87 

obyv./byt. 7 obcí okresu zaznamenalo nižšie a 55 obcí zaznamenalo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný 

priemer. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa z 3,17 obyv./byt na 2,87 

obyv./byt. V 13 obciach sledujeme nárast obložnosti do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001, v 45 obciach pokles 

hodnôt tohto ukazovateľa a 1 obec (Hosťová) má rovnaké hodnoty obložnosti v obidvoch sledovaných rokoch. 

Najväčší pokles priemernej obložnosti bytu v období 2001-2011 zaznamenala obec Dolné Obdokovce (pokles 

z 4,04 obyv./byt v roku 2001 na 3,56 obyv./byt v roku 2011) a najväčší nárast obec Dolné Lefantovce (nárast 

z 2,75 obyv./byt v roku 2001 na 2,94 obyv./byt v roku 2011). 

 

Okres Nové Zámky 

Najvyššiu obložnosť v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Leľa (3,92 obyv./byt) a najnižšiu obec Malé 

Kosihy (2,67 obyv./byt). Priemerná obložnosť bytu v tomto roku za okres Nové Zámky predstavovala 

2,99 obyv./byt. Rovnakú hodnotu, ako bol okresný priemer, dosiahli obce Dubník a Kamenný Most. Ostatných 18 

obcí dosiahlo nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer, 42 obcí zaznamenalo vyššie hodnoty. 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Kamenica nad Hronom (3,75 obyv./byt) 

a najnižšiu obec Pavlová (2,02 obyv./byt). Priemerná obložnosť za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu 

predstavovala 2,92 obyv./byt. 18 obcí okresu zaznamenalo nižšie a 44 obcí zaznamenalo vyššie hodnoty 

vzhľadom na okresný priemer. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa z 2,99 obyv./byt na 2,92 

obyv./byt. V 22 obciach sledujeme nárast obložnosti do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001, v 38 obciach pokles 

hodnôt tohto ukazovateľa a 2 obce (Svodín a Hul) majú rovnaké hodnoty obložnosti v obidvoch sledovaných 

rokoch. 

Najväčší pokles priemernej obložnosti bytu v období 2001-2011 zaznamenala obec Pavlová (pokles z 2,77 

obyv./byt v roku 2001 na 2,02 obyv./byt v roku 2011) a najväčší nárast obec Šarkan (nárast z 2,76 obyv./byt 

v roku 2001 na 3,10 obyv./byt v roku 2011). 

 

Okres Šaľa 

Najvyššiu obložnosť v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Močenok (3,56 obyv./byt) a najnižšiu mesto 

Šaľa (3,01 obyv./byt). Priemerná obložnosť bytu v tomto roku za okres Šaľa predstavovala 3,13 obyv./byt. 4 obce 

dosiahli nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer, 9 obcí zaznamenalo vyššie hodnoty. 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Horná Kráľová (3,35 obyv./byt) a najnižšiu mesto 

Šaľa (2,78 obyv./byt). Priemerná obložnosť za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu predstavovala 2,93 

obyv./byt. Takúto obložnosť dosahovala na úrovni obcí obec Žihárec. Ďalšie 3 obce okresu zaznamenali nižšie 

a ostatných 9 obcí zaznamenalo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný priemer. 
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Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa z 3,13 obyv./byt na 2,93 

obyv./byt. V 12 obciach sledujeme pokles obložnosti do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 a 1 obec (Neded) 

má rovnaké hodnoty obložnosti v obidvoch sledovaných rokoch. 

Najväčší pokles priemernej obložnosti bytu v období 2001-2011 zaznamenala obec Močenok (pokles z 3,56 
obyv./byt v roku 2001 na 3,26 obyv./byt v roku 2011). 

Okres Topoľčany 

Najvyššiu obložnosť v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Horné Obdokovce (3,79 obyv./byt) 

a najnižšiu obec Norovce (2,77 obyv./byt). Priemerná obložnosť bytu v tomto roku za okres Topoľčany 

predstavovala 3,22 obyv./byt. Rovnakú hodnotu, ako bol okresný priemer, dosiahla obec Ardanovce. Ostatných 

20 obcí dosiahlo nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer, 33 obcí zaznamenalo vyššie hodnoty. 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Lužany (3,63 obyv./byt) a najnižšiu obec Orešany 

(2,44 obyv./byt). Priemerná obložnosť za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu predstavovala 2,95 obyv./byt. 8 

obcí okresu zaznamenalo nižšie a 46 obcí zaznamenalo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný priemer. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa z 3,22 obyv./byt na 2,95 

obyv./byt. V 9 obciach sledujeme nárast obložnosti do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 a v 45 obciach pokles 

hodnôt tohto ukazovateľa. 

Najväčší pokles priemernej obložnosti bytu v období 2001-2011 zaznamenala obec Orešany (pokles z 3,18 
obyv./byt v roku 2001 na 2,44 obyv./byt v roku 2011) a najväčší nárast obec Podhradie (nárast z 2,81 obyv./byt 
v roku 2001 na 3,13 obyv./byt v roku 2011). 

 

Okres Zlaté Moravce 

Najvyššiu obložnosť v sledovanom okrese za rok 2001 vykázala obec Čierne Kľačany (4,07 obyv./byt) a najnižšiu 

obec Zlatno (2,92 obyv./byt). Priemerná obložnosť bytu v tomto roku za okres Zlaté Moravce predstavovala 

3,34 obyv./byt. 14 obcí dosiahlo nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer, 18 obcí zaznamenalo vyššie 

hodnoty. 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Volkovce (3,69 obyv./byt) a najnižšiu obec Zlatno 

(2,69 obyv./byt). Priemerná obložnosť za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu predstavovala 3,14 obyv./byt. 

Takúto obložnosť dosahovala na úrovni obcí obec Jedľové Kostoľany. Ostatných 11 obcí okresu zaznamenalo 

nižšie a 21 obcí zaznamenalo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný priemer. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa z 3,34 obyv./byt na 3,14 

obyv./byt. V 8 obciach sledujeme nárast obložnosti do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 a v 24 obciach pokles 

hodnôt tohto ukazovateľa. 

Najväčší pokles priemernej obložnosti bytu v období 2001-2011 zaznamenalo mesto Zlaté Moravce (pokles z 3,20 

obyv./byt v roku 2001 na 2,80 obyv./byt v roku 2011) a najväčší nárast obec Choča (nárast z 3,37 obyv./byt v roku 

2001 na 3,54 obyv./byt v roku 2011). 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov a ich interpretáciu prostredníctvom sekundárneho ukazovateľa – priemerná 

obložnosť bytu v Nitrianskom kraji a v jednotlivých okresoch v rokoch 1991, 2001, 2005 a 2011, možno vidieť v 

nasledujúcom grafe. Údaje za roky 1991, 2001 a 2011 sú prepočítané na základe podkladov zo sčítaní obyvateľov, 

domov a bytov, hodnoty za rok 2005 boli získané prostredníctvom štatistickej metódy interpolácie hodnôt z 

údajov zo sčítaní za roky 2001 a 2011. 

Najvyššiu hodnotu obložnosti v roku 2011 na úrovni okresov Nitrianskeho kraja dosahuje okres Zlaté Moravce 

(3,14 obyv./byt) a najnižšiu hodnotu okres Komárno (2,84 obyv./byt). Priemerná hodnota obložnosti na úrovni 

kraja bola 2,91 obyv./byt, rovnakú hodnotu dosahoval okres Levice, vyššie hodnoty, ako bol krajský priemer, 

sledujeme v okresoch Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce. 

V roku 2001 dosahoval najvyššiu hodnotu obložnosti okres Zlaté Moravce (3,34 obyv./byt) a najnižšiu okres 

Levice (2,99 obyv./byt). Priemerná hodnota obložnosti na úrovni kraja bola 3,09 obyv./byt, vyššie hodnoty, ako 

bol krajský priemer, sledujeme v okresoch Nitra, Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce. 

V roku 1991 bola najvyššia hodnota obložnosti zaznamenaná v okrese Zlaté Moravce (3,35 obyv./byt) a najnižšia 

v okrese Komárno (3,01 obyv./byt) – rovnaký stav bol aj v roku 2011. Priemerná hodnota obložnosti na úrovni 

kraja bola 3,11 obyv./byt, vyššie hodnoty, ako bol krajský priemer, sledujeme v okresoch Nitra, Šaľa, Topoľčany 

a Zlaté Moravce. 

V rokoch 1991, 2001 a 2011 teda najvyššie hodnoty ukazovateľa dosahuje okres Zlaté Moravce a najnižšie 

hodnoty okresy Komárno a Levice. 

Na úrovni kraja sledujeme v období 1991-2001 a 2001-2011 pokles hodnôt priemernej obložnosti bytu. 

Na úrovni okresov môžeme zhodnotiť, že v období 1991-2001 bol zaznamenaný pokles hodnôt ukazovateľa 

vo všetkých okresoch s výnimkou okresov Nitra a Šaľa, ktoré dosahovali rovnaké hodnoty priemernej obložnosti 

bytu v roku 1991 aj 2001 (najvyšší pokles obložnosti – okres Topoľčany, z 3,31 obyv./byt v roku 1991 na 3,22 

obyv./byt v roku 2001), v rokoch 2001-2011 došlo k poklesu obložnosti vo všetkých okresoch kraja (najvyšší 

pokles obložnosti – okres Nitra, z 3,17 obyv./byt v roku 2001 na 2,87 obyv./byt v roku 2011). 

 

Graf 7 Priemerná obložnosť bytu v Nitrianskom kraji a v jednotlivých okresoch v rokoch 1991, 2001, 2005 a 2011 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky  
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2. PODIEL TRVALE OBÝVANÝCH BYTOV V RODINNÝCH DOMOCH 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

V 6 obciach okresu Komárno (Bodzianske Lúky, Brestovec, Dedina Mládeže, Holiare, Mudroňovo a Patince) 

predstavoval v roku 2001 podiel trvale obývaných bytov v rodinných domoch z celkového počtu trvale obývaných 

bytov v príslušnej obci 100 %. Najnižšiu hodnotu ukazovateľa dosiahlo mesto Komárno (20,8 %). Na úrovni okresu 

Komárno tento podiel dosahoval 63,4 %. 40 obcí dosiahlo vyššie hodnoty ukazovateľa vzhľadom na okresný 

priemer, len mesto Komárno zaznamenalo nižšiu hodnotu. 

V roku 2011 dosiahli najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obce Brestovec a Bodzianske Lúky (98,7 %) a najnižšiu 

mesto Komárno (22,1 %). Priemerná hodnota ukazovateľa za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu 

predstavovala 61,4 %. 39 obcí dosiahlo vyššie hodnoty ukazovateľa vzhľadom na okresný priemer, len mesto 

Komárno (22,1 %) a obec Bajč (54,7 %) zaznamenali nižšie hodnoty. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa zo 63,4 % na 61,4 %. 

S výnimkou mesta Komárno sledujeme pokles podielu trvale obývaných bytov v rodinných domoch z celkového 

počtu trvale obývaných bytov v príslušnej obci do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 vo všetkých ostatných 

obciach (40 obcí) okresu. 

Najväčší pokles podielu trvale obývaných bytov v rodinných domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov 

v príslušnej obci v období 2001-2011 zaznamenala obec Bajč (pokles 36,3 p.b.), nárast iba mesto Komárno (nárast 

1,4 p.b.). 

 

Okres Levice 

V 13 obciach okresu Levice (Ipeľské Úľany, Jabloňovce, Kubáňovo, Kuraľany, Málaš, Nýrovce, Ondrejovce, 

Pečenice, Sazdice, Starý Hrádok, Uhliská, Vyšné nad Hronom, Žemliare) predstavoval v roku 2001 podiel trvale 

obývaných bytov v rodinných domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov v príslušnej obci 100 %. 

Najnižšiu hodnotu ukazovateľa dosiahlo mesto Levice (16,6 %). Na úrovni okresu Levice tento podiel dosahoval 

58,2 %. 84 obcí dosiahlo vyššie hodnoty ukazovateľa vzhľadom na okresný priemer, 5 obcí (obec Kalná 

nad Hronom a mestá Želiezovce, Šahy, Tlmače a Levice) zaznamenalo nižšie hodnoty. 

V roku 2011 predstavoval podiel trvale obývaných bytov v rodinných domoch z celkového počtu trvale obývaných 

bytov v príslušnej obci 100 % v obciach Ipeľské Úľany, Lula a Hontianske Trsťany. Najnižšiu hodnotu tohto 

ukazovateľa dosiahlo mesto Levice (18,0 %). Priemerná hodnota ukazovateľa za rok 2011 na úrovni sledovaného 

okresu predstavovala 57,5 %. 84 obcí dosiahlo vyššie hodnoty ukazovateľa vzhľadom na okresný priemer, 

len obec Kalná nad Hronom a mestá Želiezovce, Šahy, Tlmače a Levice zaznamenali nižšie hodnoty. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa z 58,2 % na 57,5 %. 

S výnimkou 12 obcí (Horné Semerovce, Horný Pial, Kalná nad Hronom, Veľké Kozmálovce, Šahy, Horná Seč, 

Levice, Čaka, Lula, Hontianske Trsťany, Bielovce a Tlmače) sledujeme pokles podielu trvale obývaných bytov 

v rodinných domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov v príslušnej obci do roku 2011 v porovnaní 

s rokom 2001 v 75 obciach okresu a v 2 obciach (Rybník a Ipeľské Úľany) sa hodnota vzhľadom na rok 2001 

nezmenila. 

Najväčší pokles podielu trvale obývaných bytov v rodinných domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov 

v príslušnej obci v období 2001-2011 zaznamenala obec Bory (pokles 15,2 p.b.) a najväčší nárast mesto Tlmače 

(nárast 2,5 p.b.). 

Okres Nitra 

V 9 obciach okresu Nitra (Čab, Čechynce, Hosťová, Hruboňovo, Ľudovítová, Malé Zálužie, Podhorany, 

Svätoplukovo a Tajná) predstavoval v roku 2001 podiel trvale obývaných bytov v rodinných domoch z celkového 

počtu trvale obývaných bytov v príslušnej obci 100 %. Najnižšiu hodnotu ukazovateľa dosiahlo mesto Nitra 

(23,5 %). Na úrovni okresu Nitra tento podiel dosahoval 51,7 %. 57 obcí dosiahlo vyššie hodnoty ukazovateľa 

vzhľadom na okresný priemer, len mestá Nitra (23,5 %) a Vráble (35,1 %) zaznamenali nižšie hodnoty. 

V roku 2011 predstavoval podiel trvale obývaných bytov v rodinných domoch z celkového počtu trvale obývaných 

bytov v príslušnej obci 100 % v obci Malé Zálužie. Najnižšiu hodnotu tohto ukazovateľa dosiahlo mesto Nitra 

(24,6 %). Priemerná hodnota ukazovateľa za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu predstavovala 51,3 %. 60 

obcí dosiahlo vyššie hodnoty ukazovateľa vzhľadom na okresný priemer, len mestá Nitra (24,6 %) a Vráble 

(34,3 %) zaznamenali nižšie hodnoty. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa z 51,7 % na 51,3 %. 

S výnimkou 2 obcí (Veľké Chyndice a Nitra) sledujeme pokles podielu trvale obývaných bytov v rodinných 

domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov v príslušnej obci do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 55 

obciach okresu a v 2 obciach (Malé Chyndice a Malé Zálužie) sa hodnota vzhľadom na rok 2001 nezmenila. 

Najväčší pokles podielu trvale obývaných bytov v rodinných domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov 

v príslušnej obci v období 2001-2011 zaznamenala obec Čeľadice (pokles 19,6 p.b.) a najväčší nárast mesto Nitra 

(1,2 p.b.). 

 

Okres Nové Zámky 

V 5 obciach okresu Nové Zámky (Bajtava, Malá nad Hronom, Nová Vieska, Pavlová a Radava) predstavoval v roku 

2001 podiel trvale obývaných bytov v rodinných domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov v príslušnej 

obci 100 %. Najnižšiu hodnotu ukazovateľa dosiahlo mesto Nové Zámky (17,9 %). Na úrovni okresu Nové Zámky 

tento podiel dosahoval 62,7 %. 59 obcí dosiahlo vyššie hodnoty ukazovateľa vzhľadom na okresný priemer, len 

mestá Nové Zámky (17,9 %), Štúrovo (21,6 %) a Šurany (61,1 %) zaznamenali nižšie hodnoty. 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Nová Vieska (99,6 %) a najnižšiu mesto Nové 

Zámky (19,4 %). Priemerná hodnota ukazovateľa za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu predstavovala 

61,0 %. 58 obcí dosiahlo vyššie hodnoty ukazovateľa vzhľadom na okresný priemer, len obec Pavlová (27,4 %) 

a mestá Nové Zámky (19,4 %), Štúrovo (21,5 %) a Šurany (59,7 %) zaznamenali nižšie hodnoty. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa zo 62,7 % na 61,0 %. 

S výnimkou 2 obcí (Malé Kosihy a Nové Zámky) sledujeme pokles podielu trvale obývaných bytov v rodinných 

domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov v príslušnej obci do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 

vo všetkých ostatných obciach (60 obcí) okresu. 

Najväčší pokles podielu trvale obývaných bytov v rodinných domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov 

v príslušnej obci v období 2001-2011 zaznamenala obec Pavlová (pokles 72,6 p.b.) a najväčší nárast mesto Nové 

Zámky (1,5 p.b.). 
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Okres Šaľa 

V roku 2001 predstavoval podiel trvale obývaných bytov v rodinných domoch z celkového počtu trvale obývaných 

bytov v príslušnej obci najvyššiu hodnotu v obci Dlhá nad Váhom (99,6 %). Najnižšiu hodnotu ukazovateľa 

dosiahlo mesto Šaľa (17,9 %). Na úrovni okresu Šaľa tento podiel dosahoval 58,1 %. 12 obcí dosiahlo vyššie 

hodnoty ukazovateľa vzhľadom na okresný priemer, len mesto Šaľa zaznamenalo nižšiu hodnotu. 

Aj v roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Dlhá nad Váhom (99,0 %) a najnižšiu mesto 

Šaľa (19,1 %). Priemerná hodnota ukazovateľa za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu predstavovala 56,5 %. 

12 obcí dosiahlo vyššie hodnoty ukazovateľa vzhľadom na okresný priemer, len mesto Šaľa zaznamenalo nižšiu 

hodnotu. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa z 58,1 % na 56,5 %. 

S výnimkou mesta Šaľa sledujeme pokles podielu trvale obývaných bytov v rodinných domoch z celkového počtu 

trvale obývaných bytov v príslušnej obci do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 vo všetkých ostatných obciach 

(12 obcí) okresu. 

Najväčší pokles podielu trvale obývaných bytov v rodinných domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov 

v príslušnej obci v období 2001-2011 zaznamenala obec Žihárec (pokles 11,6 p.b.) a nárast iba mesto Šaľa (1,2 

p.b.). 

 

Okres Topoľčany 

V 8 obciach okresu Topoľčany (Belince, Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Lipovník, Nemečky, Solčianky, Súlovce 

a Tesáre) predstavoval v roku 2001 podiel trvale obývaných bytov v rodinných domoch z celkového počtu trvale 

obývaných bytov v príslušnej obci 100 %. Najnižšiu hodnotu ukazovateľa dosiahlo mesto Topoľčany (17,3 %). 

Na úrovni okresu Topoľčany tento podiel dosahoval 61,1 %. 52 obcí dosiahlo vyššie hodnoty ukazovateľa 

vzhľadom na okresný priemer, len mesto Topoľčany (17,3 %) a obec Tovarníky (61,0 %) zaznamenali nižšie 

hodnoty. 

V roku 2011 predstavoval podiel trvale obývaných bytov v rodinných domoch z celkového počtu trvale obývaných 

bytov v príslušnej obci 100 % v obciach Ardanovce a Lipovník. Najnižšiu hodnotu tohto ukazovateľa dosiahlo 

mesto Topoľčany (17,1 %). Priemerná hodnota ukazovateľa za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu 

predstavovala 58,6 %. 52 obcí dosiahlo vyššie hodnoty ukazovateľa vzhľadom na okresný priemer, len mesto 

Topoľčany (17,1 %) a obec Tovarníky (56,0 %) zaznamenali nižšie hodnoty. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa zo 61,1 % na 58,6 %. 

S výnimkou 4 obcí (Podhradie, Ardanovce, Oponice a Norovce) sledujeme pokles podielu trvale obývaných bytov 

v rodinných domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov v príslušnej obci do roku 2011 v porovnaní 

s rokom 2001 v 48 obciach okresu a v 2 obciach (Lipovník a Blesovce) sa hodnota vzhľadom na rok 2001 

nezmenila. 

Najväčší pokles podielu trvale obývaných bytov v rodinných domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov 

v príslušnej obci v období 2001-2011 zaznamenala obec Orešany (pokles 18,3 p.b.) a najväčší nárast obec 

Podhradie (2,8 p.b.). 

 

Okres Zlaté Moravce 

V 1 obci okresu Zlaté Moravce (Malé Vozokany) predstavoval v roku 2001 podiel trvale obývaných bytov 

v rodinných domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov v príslušnej obci 100 %. Najnižšiu hodnotu 

ukazovateľa dosiahlo mesto Zlaté Moravce (44,3 %). Na úrovni okresu Zlaté Moravce tento podiel dosahoval 

76,1 %. 31 obcí dosiahlo vyššie hodnoty ukazovateľa vzhľadom na okresný priemer, len mesto Zlaté Moravce 

zaznamenalo nižšie hodnoty. 

V roku 2011 dosiahli najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obce Žikava a Zlatno (98,8 %) a najnižšiu mesto Zlaté 

Moravce (37,5 %). Priemerná hodnota ukazovateľa za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu predstavovala 

74,3 %. 32 obcí dosiahlo vyššie hodnoty ukazovateľa vzhľadom na okresný priemer, len mesto Zlaté Moravce 

(37,5 %) zaznamenalo nižšie hodnoty. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa zo 76,1 % na 74,3 %. 

S výnimkou 3 obcí (Jedľové Kostoľany, Červený Hrádok a Zlatno) sledujeme pokles podielu trvale obývaných 

bytov v rodinných domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov v príslušnej obci do roku 2011 v porovnaní 

s rokom 2001 vo všetkých ostatných obciach (29 obcí) okresu. 

Najväčší pokles podielu trvale obývaných bytov v rodinných domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov 

v príslušnej obci v období 2001-2011 zaznamenala obec Vieska nad Žitavou (pokles 10,3 p.b.) a najväčší nárast 

obec Zlatno (3,3 p.b.). 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov a ich interpretáciu prostredníctvom sekundárneho ukazovateľa – podiel trvale 

obývaných bytov v rodinných domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov v Nitrianskom kraji a v 

jednotlivých okresoch v rokoch 1991, 2001, 2005 a 2011, možno vidieť v nasledujúcom grafe. Údaje za roky 1991, 

2001 a 2011 sú prepočítané na základe podkladov zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov, hodnoty za rok 2005 boli 

získané prostredníctvom štatistickej metódy interpolácie hodnôt z údajov zo sčítaní za roky 2001 a 2011. 

Najvyššiu hodnotu podielu trvale obývaných bytov v rodinných domoch z celkového počtu trvale obývaných 

bytov v roku 2011 na úrovni okresov Nitrianskeho kraja dosahuje okres Zlaté Moravce (74,3 %) a najnižšiu 

hodnotu okres Nitra (51,3 %). Priemerná hodnota podielu na úrovni kraja bola 58,4 %, vyššie hodnoty, ako bol 

krajský priemer, sledujeme v okresoch Komárno, Nové Zámky, Topoľčany a Zlaté Moravce. 

V roku 2001 dosahoval najvyššiu hodnotu podielu trvale obývaných bytov v rodinných domoch z celkového počtu 

trvale obývaných bytov okres Zlaté Moravce (76,1 %) a najnižšiu okres Nitra (51,7 %). Priemerná hodnota podielu 

na úrovni kraja bola 59,8 %, vyššie hodnoty, ako bol krajský priemer, sledujeme v okresoch Komárno, Nové 

Zámky, Topoľčany a Zlaté Moravce. 

V roku 1991 bola najvyššia hodnota podielu trvale obývaných bytov v rodinných domoch z celkového počtu trvale 

obývaných bytov zaznamenaná v okrese Zlaté Moravce (75,9 %) a najnižšia v okrese Nitra (52,1 %). Priemerná 

hodnota podielu na úrovni kraja bola 61,3 %, vyššie hodnoty, ako bol krajský priemer, sledujeme v okresoch 

Komárno, Levice, Nové Zámky, Topoľčany a Zlaté Moravce. 

V rokoch 1991, 2001 a 2011 teda najvyššie hodnoty ukazovateľa dosahuje okres Zlaté Moravce a najnižšie 

hodnoty okres Nitra. 

Na úrovni kraja sledujeme v období 1991-2001 a 2001-2011 pokles podielu trvale obývaných bytov v rodinných 

domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov v kraji. 

Na úrovni okresov môžeme zhodnotiť, že v období 1991-2001 bol zaznamenaný pokles hodnôt ukazovateľa 

vo všetkých okresoch s výnimkou okresu Zlaté Moravce (najvyšší pokles podielu – okres Levice, 3,7 p.b.), v rokoch 

2001-2011 došlo k poklesu podielu vo všetkých okresoch kraja (najvyšší pokles podielu – okres Topoľčany, 2,5 

p.b.). 
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Graf 8 Podiel trvale obývaných bytov v rodinných domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov v Nitrianskom kraji a v jednotlivých 
okresoch v rokoch 1991, 2001, 2005 a 2011 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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3. PODIEL TRVALE OBÝVANÝCH BYTOV V BYTOVÝCH DOMOCH 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

V roku 2001 predstavoval podiel trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných 

bytov v príslušnej obci najvyššiu hodnotu v meste Komárno (78,1 %). Najnižšiu hodnotu ukazovateľa dosiahla 

obec Modrany (0,2 %). V 8 obciach (Bodzianske Lúky, Brestovec, Dedina Mládeže, Holiare, Mudroňovo, Patince, 

Trávnik a Virt) neboli v roku 2001 žiadne trvale obývané byty umiestnené v bytových domoch. Na úrovni okresu 

Komárno podiel trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov v okrese 

dosahoval 35,9 %. Okrem mesta Komárno dosiahlo 32 obcí nižšie hodnoty tohto ukazovateľa vzhľadom 

na okresný priemer a 8 obcí zastúpenie trvale obývaných bytov v bytových domoch nemalo. 

V roku 2011 dosiahlo najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa opäť mesto Komárno (74,8 %) a najnižšiu obec Iža 

(0,7 %). V 6 obciach (Bodzianske Lúky, Brestovec, Dedina Mládeže, Mudroňovo, Patince a Virt) neboli v roku 2011 

žiadne trvale obývané byty umiestnené v bytových domoch. Priemerná hodnota ukazovateľa za rok 2011 

na úrovni sledovaného okresu predstavovala 35,7 %. S výnimkou mesta Komárno (74,8 %) a obce Bajč (43,5 %) 

dosiahlo 33 obcí nižšie hodnoty tohto ukazovateľa vzhľadom na okresný priemer a 6 obcí zastúpenie trvale 

obývaných bytov v bytových domoch nemalo. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa z 35,9 % na 35,7 %. 

S výnimkou miest Komárno, Hurbanovo, Kolárovo a obcí Vrbová nad Váhom, Imeľ, Bátorove Kosihy, Martovce 

a Iža sledujeme nárast podielu trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných 

bytov v príslušnej obci do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 27 obciach okresu a v 6 obciach (Bodzianske 

Lúky, Brestovec, Dedina Mládeže, Mudroňovo, Patince a Virt) nemali trvale obývané byty umiestnené v bytových 

domoch zastúpenie ani v roku 2001, ani v roku 2011. 

Najväčší pokles podielu trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov 

v príslušnej obci v období 2001-2011 zaznamenalo mesto Komárno (pokles 3,3 p.b.) a najväčší nárast obec Bajč 

(nárast 34,8 p.b.). 

 

Okres Levice 

V roku 2001 predstavoval podiel trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných 

bytov v príslušnej obci najvyššiu hodnotu v meste Levice (82,1 %). Najnižšiu hodnotu ukazovateľa dosiahla obec 

Rybník (1,1 %). V 27 obciach (Čajkov, Devičany, Dolná Seč, Dolné Semerovce, Hokovce, Hontianske Trsťany, 

Horné Turovce, Hrkovce, Ipeľské Úľany, Jabloňovce, Jesenské, Keť, Kubáňovo, Kuraľany, Lula, Málaš, Malé 

Ludince, Nýrovce, Ondrejovce, Pečenice, Sazdice, Slatina, Starý Hrádok, Uhliská, Veľké Kozmálovce, Vyšné nad 

Hronom a Žemliare) neboli v roku 2001 žiadne trvale obývané byty umiestnené v bytových domoch. Na úrovni 

okresu Levice podiel trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov 

v okrese dosahoval 40,7 %. Okrem miest Levice (82,1 %), Tlmače (72,0 %), Šahy (61,7 %), Želiezovce (45,8 %) 

a obce Kalná nad Hronom (50,8 %) dosiahlo 57 obcí nižšie hodnoty tohto ukazovateľa vzhľadom na okresný 

priemer a 27 obcí zastúpenie trvale obývaných bytov v bytových domoch zastúpenie nemalo. 

V roku 2011 dosiahlo najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa opäť mesto Levice (80,4 %) a najnižšiu obec Lontov 

(0,5 %). V 26 obciach (Bielovce, Dolná Seč, Dolné Semerovce, Hontianske Trsťany, Horné Turovce, Hrkovce, 

Ipeľské Úľany, Jabloňovce, Jesenské, Keť, Kubáňovo, Kuraľany, Lula, Málaš, Malé Ludince, Nýrovce, Ondrejovce, 

Pečenice, Rybník, Sazdice, Slatina, Šalov,, Uhliská, Veľké Kozmálovce, Vyšné nad Hronom a Žemliare) neboli 

v roku 2011 žiadne trvale obývané byty umiestnené v bytových domoch. Priemerná hodnota ukazovateľa za rok 

2011 na úrovni sledovaného okresu predstavovala 40,5 %. S výnimkou miest Levice (80,4 %), Tlmače (69,5 %), 

Šahy (60,9 %), Želiezovce (46,2 %) a obce Kalná nad Hronom (50,4 %) dosiahlo 58 obcí nižšie hodnoty tohto 

ukazovateľa vzhľadom na okresný priemer a 26 obcí zastúpenie trvale obývaných bytov v bytových domoch 

nemalo. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa zo 40,7 % na 40,5 %. V 33 

obciach sledujeme nárast podielu trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale 

obývaných bytov v príslušnej obci do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001, v 31 obciach okresu sledujeme pokles 

podielu, v 2 obciach (Hronské Kosihy a Tekovský Hrádok) rovnaký podiel v roku 2001 aj 2011 a v 23 obciach 

(Dolná Seč, Dolné Semerovce, Hontianske Trsťany, Horné Turovce, Hrkovce, Ipeľské Úľany, Jabloňovce, Jesenské, 

Keť, Kubáňovo, Kuraľany, Lula, Málaš, Malé Ludince, Nýrovce, Ondrejovce, Pečenice, Sazdice, Slatina, Uhliská, 

Veľké Kozmálovce, Vyšné nad Hronom a Žemliare) nemali trvale obývané byty umiestnené v bytových domoch 

zastúpenie ani v roku 2001, ani v roku 2011. 

Najväčší pokles podielu trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov 
v príslušnej obci v období 2001-2011 zaznamenala obec Iňa (pokles 4,7 p.b.) a najväčší nárast obec Bory (nárast 
11,6 p.b.). 

 

Okres Nitra 

V roku 2001 predstavoval podiel trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných 

bytov v príslušnej obci najvyššiu hodnotu v meste Nitra (75,2 %). Najnižšiu hodnotu ukazovateľa dosiahla obec 

Zbehy (0,7 %). V 15 obciach (Čab, Čechynce, Dolné Obdokovce, Hosťová, Hruboňovo, Lúčnica nad Žitavou, 

Ľudovítová, Malé Chyndice, Malé Zálužie, Malý Lapáš, Nitrianske Hrnčiarovce, Podhorany, Pohranice, 

Svätoplukovo a Tajná) neboli v roku 2001 žiadne trvale obývané byty umiestnené v bytových domoch. Na úrovni 

okresu Nitra podiel trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov 

v okrese dosahoval 47,4 %. Okrem miest Nitra (75,2 %) a Vráble (64,8 %) dosiahlo 42 obcí nižšie hodnoty tohto 

ukazovateľa vzhľadom na okresný priemer a 15 obcí zastúpenie trvale obývaných bytov v bytových domoch 

nemalo. 

V roku 2011 dosiahlo najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa opäť mesto Nitra (73,4 %) a najnižšiu obec Golianovo 

(0,8 %). V 14 obciach (Bádice, Dolné Lefantovce, Hosťová, Lúčnica nad Žitavou, Ľudovítová, Malé Chyndice, Malé 

Zálužie, Malý Lapáš, Nitrianske Hrnčiarovce, Podhorany, Svätoplukovo, Štitáre, Tajná a Zbehy) neboli v roku 2011 

žiadne trvale obývané byty umiestnené v bytových domoch. Priemerná hodnota ukazovateľa za rok 2011 

na úrovni sledovaného okresu predstavovala 46,7 %. S výnimkou miest Nitra (73,4 %) a Vráble (64,1 %) dosiahlo 

46 obcí nižšie hodnoty tohto ukazovateľa vzhľadom na okresný priemer a 14 obcí zastúpenie trvale obývaných 

bytov v bytových domoch nemalo. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa zo 47,4 % na 46,7 %. 
S výnimkou miest Nitra, Vráble a obcí Štefanovičová, Babindol, Lužianky, Zbehy, Rumanová, Žirany, Golianovo, 
Paňa a Jelšovce sledujeme nárast podielu trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale 
obývaných bytov v príslušnej obci do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 36 obciach okresu, v 2 obciach 
(Žitavce a Kapince) rovnaký podiel v roku 2001 aj 2011 a v 10 obciach (Hosťová, Lúčnica nad Žitavou, Ľudovítová, 
Malé Chyndice, Malé Zálužie, Malý Lapáš, Nitrianske Hrnčiarovce, Podhorany, Svätoplukovo a Tajná) nemali 
trvale obývané byty umiestnené v bytových domoch zastúpenie ani v roku 2001, ani v roku 2011. 

Najväčší pokles podielu trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov 
v príslušnej obci v období 2001-2011 zaznamenalo mesto Nitra (pokles 1,8 p.b.) a najväčší nárast obec Čeľadice 
(nárast 18,4 p.b.). 
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Okres Nové Zámky 

V roku 2001 predstavoval podiel trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných 

bytov v príslušnej obci najvyššiu hodnotu v meste Nové Zámky (80,9 %). Najnižšiu hodnotu ukazovateľa dosiahla 

obec Bánov (0,3 %). V 12 obciach (Bajtava, Chľaba, Leľa, Malá nad Hronom, Michal nad Žitavou, Mojzesovo, Nová 

Vieska, Pavlová, Pozba, Radava, Šarkan a Vlkas) neboli v roku 2001 žiadne trvale obývané byty umiestnené 

v bytových domoch. Na úrovni okresu Nové Zámky podiel trvale obývaných bytov v bytových domoch 

z celkového počtu trvale obývaných bytov v okrese dosahoval 36,6 %. Okrem miest Nové Zámky (80,9 %), Štúrovo 

(77,5 %) a Šurany (38,6 %) dosiahlo 47 obcí nižšie hodnoty tohto ukazovateľa vzhľadom na okresný priemer a 12 

obcí zastúpenie trvale obývaných bytov v bytových domoch nemalo. 

V roku 2011 dosiahlo najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa opäť mesto Nové Zámky (78,0 %) a najnižšiu obec 

Komoča (1,3 %). V 11 obciach (Bruty, Chľaba, Leľa, Malá nad Hronom, Michal nad Žitavou, Nová Vieska, Pavlová, 

Pozba, Radava, Šarkan a Vlkas) neboli v roku 2011 žiadne trvale obývané byty umiestnené v bytových domoch. 

Priemerná hodnota ukazovateľa za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu predstavovala 36,4 %. S výnimkou 

miest Nové Zámky (78,0 %), Štúrovo (77,5 %) a Šurany (38,3 %) dosiahlo 48 obcí nižšie hodnoty tohto ukazovateľa 

vzhľadom na okresný priemer a 11 obcí zastúpenie trvale obývaných bytov v bytových domoch nemalo. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa z 36,6 % na 36,4 %. 
S výnimkou miest Nové Zámky, Štúrovo a Šurany a obcí Malé Kosihy, Bruty, Bardoňovo, Obid, Sikenička, Gbelce, 
Čechy, Branovo, Lipová, Palárikovo a Veľké Lovce sledujeme nárast podielu trvale obývaných bytov v bytových 
domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov v príslušnej obci do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 38 
obciach okresu a v 10 obciach (Chľaba, Leľa, Malá nad Hronom, Michal nad Žitavou, Nová Vieska, Pavlová, Pozba, 
Radava, Šarkan a Vlkas) nemali trvale obývané byty umiestnené v bytových domoch zastúpenie ani v roku 2001, 
ani v roku 2011. 

Najväčší pokles podielu trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov 
v príslušnej obci v období 2001-2011 zaznamenalo mesto Nové Zámky (pokles 2,9 p.b.) a najväčší nárast obec 
Bajtava (nárast 12,1 p.b.). 

 

Okres Šaľa 

V roku 2001 predstavoval podiel trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných 

bytov v príslušnej obci najvyššiu hodnotu v meste Šaľa (81,6 %). Najnižšiu hodnotu ukazovateľa dosiahla obec 

Diakovce (0,6 %). V 1 obci (Dlhá nad Váhom) neboli v roku 2001 žiadne trvale obývané byty umiestnené 

v bytových domoch. Na úrovni okresu Šaľa podiel trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu 

trvale obývaných bytov v okrese dosahoval 41,5 %. Okrem mesta Šaľa dosiahlo 11 obcí nižšie hodnoty tohto 

ukazovateľa vzhľadom na okresný priemer a 1 obec zastúpenie trvale obývaných bytov v bytových domoch 

nemala. 

V roku 2011 dosiahlo najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa opäť mesto Šaľa (80,5 %) a najnižšiu obec Horná 

Kráľová (0,7 %). V 1 obci (Dlhá nad Váhom) neboli v roku 2011 žiadne trvale obývané byty umiestnené v bytových 

domoch. Priemerná hodnota ukazovateľa za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu predstavovala 41,9 %. 

S výnimkou mesta Šaľa dosiahlo 11 obcí nižšie hodnoty tohto ukazovateľa vzhľadom na okresný priemer a 1 obec 

zastúpenie trvale obývaných bytov v bytových domoch nemala. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 nárast hodnoty tohto ukazovateľa zo 41,5 % na 41,9 %. 
S výnimkou mesta Šaľa a obcí Močenok a Hájske sledujeme nárast podielu trvale obývaných bytov v bytových 
domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov v príslušnej obci do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 8 

obciach okresu, v 1 obci (Horná Kráľová) rovnaký podiel v roku 2001 aj 2011 a v 1 obci (Dlhá nad Váhom) nemali 
trvale obývané byty umiestnené v bytových domoch zastúpenie ani v roku 2001, ani v roku 2011. 

Najväčší pokles podielu trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov 
v príslušnej obci v období 2001-2011 zaznamenala obec Močenok (pokles 1,8 p.b.) a najväčší nárast obec Žihárec 
(nárast 9,5 p.b.). 

 

Okres Topoľčany 

V roku 2001 predstavoval podiel trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných 

bytov v príslušnej obci najvyššiu hodnotu v meste Topoľčany (81,1 %). Najnižšiu hodnotu ukazovateľa dosiahla 

obec Krnča (1,0 %). V 13 obciach (Ardanovce, Belince, Biskupová, Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Hrušovany, 

Chrabrany, Koniarovce, Lipovník, Nemečky, Solčianky, Súlovce a Tesáre) neboli v roku 2001 žiadne trvale obývané 

byty umiestnené v bytových domoch. Na úrovni okresu Topoľčany podiel trvale obývaných bytov v bytových 

domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov v okrese dosahoval 38,1 %. Okrem mesta Topoľčany (81,1 %) 

a obce Tovarníky (39,0 %) dosiahlo 39 obcí nižšie hodnoty tohto ukazovateľa vzhľadom na okresný priemer a 13 

obcí zastúpenie trvale obývaných bytov v bytových domoch nemalo. 

V roku 2011 dosiahlo najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa opäť mesto Topoľčany (80,1 %) a najnižšiu obec Krnča 

(1,0 %). V 13 obciach (Ardanovce, Belince, Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Hrušovany, Chrabrany, Koniarovce, 

Lipovník, Nemečky, Podhradie, Solčianky, Súlovce a Tesáre) neboli v roku 2011 žiadne trvale obývané byty 

umiestnené v bytových domoch. Priemerná hodnota ukazovateľa za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu 

predstavovala 39,0 %. S výnimkou mesta Topoľčany (80,1 %) a obce Tovarníky (43,0 %) dosiahlo 39 obcí nižšie 

hodnoty tohto ukazovateľa vzhľadom na okresný priemer a 13 obcí zastúpenie trvale obývaných bytov 

v bytových domoch nemalo. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 nárast hodnoty tohto ukazovateľa z 38,1 % na 39,0 %. 
S výnimkou mesta Topoľčany a obcí Podhradie, Horné Chlebany, Lužany, Oponice, Vozokany, Blesovce, Ludanice, 
Kovarce, Krušovce, Kuzmice, Nemčice, Velušovce, Kamanová, Práznovce, Norovce, Nitrianska Blatnica, Rajčany 
a Krnča sledujeme nárast podielu trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných 
bytov v príslušnej obci do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 23 obciach okresu a v 12 obciach (Ardanovce, 
Belince, Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Hrušovany, Chrabrany, Koniarovce, Lipovník, Nemečky, Solčianky, 
Súlovce a Tesáre) nemali trvale obývané byty umiestnené v bytových domoch zastúpenie ani v roku 2001, ani 
v roku 2011. 

Najväčší pokles podielu trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov 
v príslušnej obci v období 2001-2011 zaznamenala obec Podhradie (pokles 3,9 p.b.) a najväčší nárast obec 
Orešany (nárast 14,6 p.b.). 

 

Okres Zlaté Moravce 

V roku 2001 predstavoval podiel trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných 

bytov v príslušnej obci najvyššiu hodnotu v meste Zlaté Moravce (54,9 %). Najnižšiu hodnotu ukazovateľa 

dosiahla obec Sľažany (0,9 %). V 7 obciach (Hostie, Machulince, Malé Vozokany, Martin nad Žitavou, Nevidzany, 

Obyce a Žikava) neboli v roku 2001 žiadne trvale obývané byty umiestnené v bytových domoch. Na úrovni okresu 

Zlaté Moravce podiel trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov 

v okrese dosahoval 23,2 %. Okrem mesta Zlaté Moravce dosiahlo 24 obcí nižšie hodnoty tohto ukazovateľa 

vzhľadom na okresný priemer a 7 obcí zastúpenie trvale obývaných bytov v bytových domoch nemalo. 
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V roku 2011 dosiahlo najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa opäť mesto Zlaté Moravce (59,2 %) a najnižšiu obec 

Obyce (0,2 %). V 8 obciach (Červený Hrádok, Hostie, Machulince, Malé Vozokany, Martin nad Žitavou, Nevidzany, 

Zlatno a Žikava) neboli v roku 2011 žiadne trvale obývané byty umiestnené v bytových domoch. Priemerná 

hodnota ukazovateľa za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu predstavovala 23,2 %. S výnimkou mesta Zlaté 

Moravce dosiahlo 24 obcí nižšie hodnoty tohto ukazovateľa vzhľadom na okresný priemer a 8 obcí zastúpenie 

trvale obývaných bytov v bytových domoch nemalo. 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 stagnáciu hodnoty tohto ukazovateľa (23,2 %). S výnimkou obcí 

Zlatno, Červený Hrádok, Choča, Tekovské Nemce, Neverice, Čierne Kľačany, Čaradice, Mankovce, Veľké Vozokany 

a Lovce sledujeme nárast podielu trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných 

bytov v príslušnej obci do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 v 14 obciach okresu, v 2 obciach (Kostoľany pod 

Tribečom a Skýcov) rovnaký podiel v roku 2001 aj 2011 a v 6 obciach (Hostie, Machulince, Malé Vozokany, Martin 

nad Žitavou, Nevidzany a Žikava) nemali trvale obývané byty umiestnené v bytových domoch zastúpenie ani 

v roku 2001, ani v roku 2011. 

Najväčší pokles podielu trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov 

v príslušnej obci v období 2001-2011 zaznamenala obec Zlatno (pokles 4,6 p.b.) a najväčší nárast obec Vieska nad 

Žitavou (nárast 7,7 p.b.). 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov a ich interpretáciu prostredníctvom sekundárneho ukazovateľa – podiel trvale 

obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov v Nitrianskom kraji a v 

jednotlivých okresoch v rokoch 1991, 2001, 2005 a 2011, možno vidieť v nasledujúcom grafe. Údaje za roky 1991, 

2001 a 2011 sú prepočítané na základe podkladov zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov, hodnoty za rok 2005 boli 

získané prostredníctvom štatistickej metódy interpolácie hodnôt z údajov zo sčítaní za roky 2001 a 2011. 

Najvyššiu hodnotu podielu trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov 

v roku 2011 na úrovni okresov Nitrianskeho kraja dosahuje okres Nitra (46,7 %) a najnižšiu hodnotu okres Zlaté 

Moravce (23,2 %). Priemerná hodnota podielu na úrovni kraja bola 39,3 %, vyššie hodnoty, ako bol krajský 

priemer, sledujeme v okresoch Levice, Nitra a Šaľa. 

V roku 2001 dosahoval najvyššiu hodnotu podielu trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu 

trvale obývaných bytov okres Nitra (47,4 %) a najnižšiu okres Zlaté Moravce (32,2 %). Priemerná hodnota podielu 

na úrovni kraja bola 39,4 %, vyššie hodnoty, ako bol krajský priemer, sledujeme v okresoch Levice, Nitra a Šaľa. 

V roku 1991 bola najvyššia hodnota podielu trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale 

obývaných bytov zaznamenaná v okrese Nitra (47,4 %) a najnižšia v okrese Zlaté Moravce (23,9 %). Priemerná 

hodnota podielu na úrovni kraja bola 38,3 %, vyššie hodnoty, ako bol krajský priemer, sledujeme v okresoch Nitra 

a Šaľa. 

V rokoch 1991, 2001 a 2011 teda najvyššie hodnoty ukazovateľa dosahuje okres Nitra a najnižšie hodnoty okres 

Zlaté Moravce. 

Na úrovni kraja sledujeme v období 1991-2001 pokles podielu trvale obývaných bytov v bytových domoch 

z celkového počtu trvale obývaných bytov v kraji a stagnáciu na rovnakej úrovni v období rokov 2001-2011. 

Na úrovni okresov môžeme zhodnotiť, že v období 1991-2001 bol zaznamenaný nárast hodnôt ukazovateľa 

vo všetkých okresoch s výnimkou okresu Nitra, ktorý dosahoval rovnaký podiel v roku 1991 aj 2001 a okresu Zlaté 

Moravce, kde došlo k poklesu podielu (najvyšší nárast podielu – okres Levice, 3,1 p.b.), v rokoch 2001-2011 došlo 

k poklesu podielu vo všetkých okresoch kraja s výnimkou okresu Šaľa a Topoľčany, kde došlo k nárastu (najvyšší 

nárast podielu – okres Topoľčany, 0,9 p.b.) a okresu Zlaté Moravce, ktorý dosahoval rovnaké hodnoty v roku 

2001 aj 2011 (najvyšší pokles podielu – okres Nitra, 0,7 p.b.). 

 

Graf 9 Podiel trvale obývaných bytov v bytových domoch z celkového počtu trvale obývaných bytov v Nitrianskom kraji a v jednotlivých 
okresoch v rokoch 1991, 2001, 2005 a 2011 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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4. INZENZITA BYTOVEJ VÝSTAVBY 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najvyššiu intenzitu bytovej výstavby (počet dokončených bytov na 1 000 obyvateľov) v sledovanom okrese za rok 

2001 vykázala obec Mudroňovo (hodnota indexu 8,40 bytu/tis. obyv.) a najnižšiu obec Dulovce (hodnota indexu 

0,54 bytu/tis. obyv.). Priemerná hodnota intenzity bytovej výstavby v tomto roku za okres Komárno 

predstavovala 1,13 bytu/tis. obyv. 22 obcí dosiahlo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný priemer, 10 obcí 

zaznamenalo nižšie hodnoty a v 9 obciach (Búč, Čalovec, Dedina Mládeže, Holiare, Kameničná, Patince, Trávnik, 

Veľké Kosihy a Vrbová nad Váhom) nebol v sledovanom roku dokončený (skolaudovaný) ani jeden byt. 

V absolútnom vyjadrení najvyšší počet dokončených bytov v roku 2001 bol zaznamenaný v meste Komárno (34 

dokončených bytov). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Dedina Mládeže (hodnota indexu 19,65 bytu/tis. 

obyv.) a najnižšiu obec Zemianska Olča (hodnota indexu 0,41 bytu/tis. obyv.). Priemerná hodnota intenzity 

bytovej výstavby za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu predstavovala 1,54 bytu/tis. obyv. 18 obcí okresu 

zaznamenalo vyššie, 13 obcí nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer a v 10 obciach (Búč, Holiare, Veľké 

Kosihy, Vrbová nad Váhom, Bodzianske Lúky, Klížska Nemá, Mudroňovo, Tôň, Zlatná na Ostrove a Pribeta) nebol 

v sledovanom roku dokončený (skolaudovaný) ani jeden byt. V absolútnom vyjadrení najvyšší počet dokončených 

bytov v roku 2011 bol zaznamenaný v meste Kolárovo (27 dokončených bytov). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 nárast hodnoty tohto ukazovateľa z 1,13 bytu/tis. obyv. na 1,54 

bytu/tis. obyv. V 21 obciach sledujeme rast intenzity bytovej výstavby do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001, 

v 16 obciach pokles hodnôt tohto ukazovateľa a v 4 obciach (Búč, Holiare, Veľké Kosihy a Vrbová nad Váhom) 

nebol dokončený žiadny nový byt ani v roku 2001, ani v roku 2011. 

Najväčší pokles intenzity bytovej výstavby v období 2001-2011 zaznamenala obec Mudroňovo a najväčší nárast 

obec Dedina Mládeže, v absolútnom vyjadrení najviac počet dokončených bytov k roku 2011 vzhľadom na rok 

2001 vzrástol v meste Kolárovo (rast z počtu 8 dokončených bytov v roku 2001 na 27 dokončených bytov v roku 

2011), najväčší pokles vykázalo mesto Komárno (pokles z počtu 34 dokončených bytov v roku 2001 na 16 

dokončených bytov v roku 2011). 

 

Okres Levice 

Najvyššiu intenzitu bytovej výstavby (počet dokončených bytov na 1 000 obyvateľov) v sledovanom okrese za rok 

2001 vykázala obec Malé Ludince (hodnota indexu 9,76 bytu/tis. obyv.) a najnižšiu obec Plášťovce (hodnota 

indexu 0,58 bytu/tis. obyv.). Priemerná hodnota intenzity bytovej výstavby v tomto roku za okres Levice 

predstavovala 1,38 bytu/tis. obyv. 38 obcí dosiahlo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný priemer, 13 obcí 

zaznamenalo nižšie hodnoty a v 38 obciach nebol v sledovanom roku dokončený (skolaudovaný) ani jeden byt. 

V absolútnom vyjadrení najvyšší počet dokončených bytov v roku 2001 bol zaznamenaný v meste Šahy (35 

dokončených bytov). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Kozárovce (hodnota indexu 12,51 bytu/tis. 

obyv.) a najnižšiu obec Malé Ludince (hodnota indexu 0,53 bytu/tis. obyv.). Priemerná hodnota intenzity bytovej 

výstavby za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu predstavovala 1,40 bytu/tis. obyv. 17 obcí okresu 

zaznamenalo vyššie, 11 obcí nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer a až v 61 obciach nebol v sledovanom 

roku dokončený (skolaudovaný) ani jeden byt. V absolútnom vyjadrení najvyšší počet dokončených bytov v roku 

2011 bol zaznamenaný v meste Levice (29 dokončených bytov). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 nárast hodnoty tohto ukazovateľa z 1,38 bytu/tis. obyv. na 1,40 

bytu/tis. obyv. V 19 obciach sledujeme rast intenzity bytovej výstavby do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001, 

v 39 obciach pokles hodnôt tohto ukazovateľa a v 31 obciach nebol dokončený žiadny nový byt ani v roku 2001, 

ani v roku 2011.  

Najväčší pokles intenzity bytovej výstavby v období 2001-2011 zaznamenala obec Malé Ludince a najväčší nárast 
obec Keť, v absolútnom vyjadrení najviac počet dokončených bytov k roku 2011 vzhľadom na rok 2001 vzrástol 
v obci Kozárovce (rast z počtu 6 dokončených bytov v roku 2001 na 25 dokončených bytov v roku 2011), najväčší 
pokles vykázalo mesto Šahy (pokles z počtu 35 dokončených bytov v roku 2001 na 4 dokončené byty v roku 
2011). 

 

Okres Nitra 

Najvyššiu intenzitu bytovej výstavby (počet dokončených bytov na 1 000 obyvateľov) v sledovanom okrese za rok 

2001 vykázala obec Malý Lapáš (hodnota indexu 5,46 bytu/tis. obyv.) a najnižšiu obec Rišňovce (hodnota indexu 

0,52 bytu/tis. obyv.). Priemerná hodnota intenzity bytovej výstavby v tomto roku za okres Nitra predstavovala 

1,69 bytu/tis. obyv. 30 obcí dosiahlo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný priemer, 17 obcí zaznamenalo nižšie 

hodnoty a v 12 obciach (Čab, Hruboňovo, Malé Zálužie, Malý Cetín, Nové Sady, Poľný Kesov, Štefanovičová, 

Tajná, Telince, Veľká Dolina, Vráble a Žitavce) nebol v sledovanom roku dokončený (skolaudovaný) ani jeden byt. 

V absolútnom vyjadrení najvyšší počet dokončených bytov v roku 2001 bol zaznamenaný v meste Nitra (151 

dokončených bytov). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Rumanová (hodnota indexu 22,14 bytu/tis. 

obyv.) a najnižšiu obec Alekšince (hodnota indexu 1,20 bytu/tis. obyv.). Priemerná hodnota intenzity bytovej 

výstavby za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu predstavovala 2,99 bytu/tis. obyv. 34 obcí okresu 

zaznamenalo vyššie, 15 obcí nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer a v 13 obciach (Malé Zálužie, Tajná, 

Telince, Žitavce, Lukáčovce, Horné Lefantovce, Nová Ves nad Žitavou, Melek, Malé Chyndice, Veľké Chyndice, 

Ľudovítová, Babindol a Kapince) nebol v sledovanom roku dokončený (skolaudovaný) ani jeden byt. V 

absolútnom vyjadrení najvyšší počet dokončených bytov v roku 2011 bol zaznamenaný v meste Nitra (142 

dokončených bytov). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 nárast hodnoty tohto ukazovateľa z 1,69 bytu/tis. obyv. na 2,99 

bytu/tis. obyv. V 42 obciach sledujeme rast intenzity bytovej výstavby do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001, 

v 12 obciach pokles hodnôt tohto ukazovateľa, v 1 obci (Alekšince) vykazovala intenzita bytovej výstavby rovnakú 

hodnotu v roku 2001 aj 2011 a v 4 obciach (Malé Zálužie, Tajná, Telince a Žitavce,) nebol dokončený žiadny nový 

byt ani v roku 2001, ani v roku 2011. 

Najväčší pokles intenzity bytovej výstavby v období 2001-2011 zaznamenala obec Kapince a najväčší nárast obec 
Rumanová, v absolútnom vyjadrení najviac počet dokončených bytov k roku 2011 vzhľadom na rok 2001 vzrástol 
v obci Golianovo (rast z počtu 3 dokončené byty v roku 2001 na 23 dokončených bytov v roku 2011), najväčší 
pokles vykázalo mesto Nitra (pokles z počtu 151 dokončených bytov v roku 2001 na 142 dokončených bytov 
v roku 2011). 

 

Okres Nové Zámky 

Najvyššiu intenzitu bytovej výstavby (počet dokončených bytov na 1 000 obyvateľov) v sledovanom okrese za rok 

2001 vykázala obec Veľký Kýr (hodnota indexu 3,16 bytu/tis. obyv.) a najnižšiu obec Palárikovo (hodnota indexu 

0,23 bytu/tis. obyv.). Priemerná hodnota intenzity bytovej výstavby v tomto roku za okres Nové Zámky 

predstavovala 0,86 bytu/tis. obyv. Rovnakú hodnotu, ako bol okresný priemer, dosiahlo mesto Nové Zámky. 
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Ostatných 28 obcí dosiahlo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný priemer, 11 obcí zaznamenalo nižšie hodnoty 

a v 22 obciach nebol v sledovanom roku dokončený (skolaudovaný) ani jeden byt. V absolútnom vyjadrení 

najvyšší počet dokončených bytov v roku 2001 bol zaznamenaný v meste Nové Zámky (36 dokončených bytov). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Trávnica (hodnota indexu 21,41 bytu/tis. obyv.) 

a najnižšiu obec Svodín (hodnota indexu 0,39 bytu/tis. obyv.). Priemerná hodnota intenzity bytovej výstavby 

za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu predstavovala 1,56 bytu/tis. obyv. 21 obcí okresu zaznamenalo vyššie, 

20 obcí nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer a v 21 obciach nebol v sledovanom roku dokončený 

(skolaudovaný) ani jeden byt. V absolútnom vyjadrení najvyšší počet dokončených bytov v roku 2011 bol 

zaznamenaný v meste Nové Zámky (29 dokončených bytov). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 nárast hodnoty tohto ukazovateľa z 0,86 bytu/tis. obyv. na 1,56 

bytu/tis. obyv. V 34 obciach sledujeme rast intenzity bytovej výstavby do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001, 

v 16 obciach pokles hodnôt tohto ukazovateľa a v 12 obciach (Bajtava, Bardoňovo, Belá, Čechy, Dubník, Jatov, 

Leľa, Ľubá, Malá nad Hronom, Pavlová, Radava a Šarkan) nebol dokončený žiadny nový byt ani v roku 2001, ani 

v roku 2011. 

Najväčší pokles intenzity bytovej výstavby v období 2001-2011 zaznamenala obec Vlkas a najväčší nárast obec 
Trávnica, v absolútnom vyjadrení najviac počet dokončených bytov k roku 2011 vzhľadom na rok 2001 vzrástol 
v obci Trávnica (rast z počtu 0 dokončených bytov v roku 2001 na 24 dokončených bytov v roku 2011), najväčší 
pokles vykázalo mesto Nové Zámky (pokles z počtu 36 dokončených bytov v roku 2001 na 29 dokončených bytov 
v roku 2011). 

 

Okres Šaľa 

Najvyššiu intenzitu bytovej výstavby (počet dokončených bytov na 1 000 obyvateľov) v sledovanom okrese za rok 

2001 vykázala obec Močenok (hodnota indexu 2,77 bytu/tis. obyv.) a najnižšiu obec Vlčany (hodnota indexu 0,29 

bytu/tis. obyv.). Priemerná hodnota intenzity bytovej výstavby v tomto roku za okres Šaľa predstavovala 

1,48 bytu/tis. obyv. 5 obcí dosiahlo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný priemer, 7 obcí zaznamenalo nižšie 

hodnoty a v 1 obci (Horná Kráľová) nebol v sledovanom roku dokončený (skolaudovaný) ani jeden byt. 

V absolútnom vyjadrení najvyšší počet dokončených bytov v roku 2001 bol zaznamenaný v meste Šaľa (45 

dokončených bytov). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Močenok (hodnota indexu 5,57 bytu/tis. obyv.) 

a najnižšiu obec Neded (hodnota indexu 0,30 bytu/tis. obyv.). Priemerná hodnota intenzity bytovej výstavby 

za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu predstavovala 2,20 bytu/tis. obyv. 6 obcí okresu zaznamenalo vyššie 

a 7 obcí nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer. V absolútnom vyjadrení najvyšší počet dokončených bytov 

v roku 2011 bol zaznamenaný v meste Šaľa (37 dokončených bytov). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 nárast hodnoty tohto ukazovateľa z 1,48 bytu/tis. obyv. na 2,20 

bytu/tis. obyv. V 10 obciach sledujeme rast intenzity bytovej výstavby do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001 

a v 3 obciach pokles hodnôt tohto ukazovateľa. 

Najväčší pokles intenzity bytovej výstavby v období 2001-2011 zaznamenala obec Žihárec a najväčší nárast obec 
Selice, v absolútnom vyjadrení najviac počet dokončených bytov k roku 2011 vzhľadom na rok 2001 vzrástol 
v obci Selice (rast z počtu 1 dokončený byt v roku 2001 na 15 dokončených bytov v roku 2011), najväčší pokles 
vykázalo mesto Šaľa (pokles z počtu 45 dokončených bytov v roku 2001 na 37 dokončených bytov v roku 2011). 

 

Okres Topoľčany 

Najvyššiu intenzitu bytovej výstavby (počet dokončených bytov na 1 000 obyvateľov) v sledovanom okrese za rok 

2001 vykázala obec Biskupová (hodnota indexu 8,33 bytu/tis. obyv.) a najnižšiu mesto Topoľčany (hodnota 

indexu 0,28 bytu/tis. obyv.). Priemerná hodnota intenzity bytovej výstavby v tomto roku za okres Topoľčany 

predstavovala 1,07 bytu/tis. obyv. Rovnakú hodnotu, ako bol okresný priemer, dosiahla obec Ludanice. 

Ostatných 44 obcí dosiahlo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný priemer a 9 obcí zaznamenalo nižšie hodnoty. 

V absolútnom vyjadrení najvyšší počet dokončených bytov v roku 2001 bol zaznamenaný v meste Topoľčany (8 

dokončených bytov). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Orešany (hodnota indexu 39,88 bytu/tis. obyv.) 

a najnižšiu obec Radošina (hodnota indexu 0,50 bytu/tis. obyv.). Priemerná hodnota intenzity bytovej výstavby 

za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu predstavovala 2,13 bytu/tis. obyv. 22 obcí okresu zaznamenalo vyššie, 

15 obcí nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer a v 17 obciach (Ardanovce, Blesovce, Čermany, Hajná Nová 

Ves, Kamanová, Krtovce, Lužany, Nemečky, Norovce, Podhradie, Súlovce, Šalgovce, Veľké Dvorany, Závada, 

Biskupová, Nitrianska Blatnica a Prašice) nebol v sledovanom roku dokončený (skolaudovaný) ani jeden byt. V 

absolútnom vyjadrení najvyšší počet dokončených bytov v roku 2011 bol zaznamenaný v meste Topoľčany (46 

dokončených bytov). 

Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 nárast hodnoty tohto ukazovateľa z 1,07 bytu/tis. obyv. na 2,13 

bytu/tis. obyv. V 27 obciach sledujeme rast intenzity bytovej výstavby do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001, 

v 26 obciach pokles hodnôt tohto ukazovateľa a v 1 obci (Jacovce) vykazovala intenzita bytovej výstavby rovnakú 

hodnotu v roku 2001 aj 2011. 

Najväčší pokles intenzity bytovej výstavby v období 2001-2011 zaznamenala obec Biskupová a najväčší nárast 
obec Orešany, v absolútnom vyjadrení najviac počet dokončených bytov k roku 2011 vzhľadom na rok 2001 
vzrástol v meste Topoľčany (rast z počtu 8 dokončených bytov v roku 2001 na 46 dokončených bytov v roku 
2011), najväčší pokles vykázala obec Prašice (pokles z počtu 3 dokončené byty v roku 2001 na 0 dokončených 
bytov v roku 2011). 

 

Okres Zlaté Moravce 

Najvyššiu intenzitu bytovej výstavby (počet dokončených bytov na 1 000 obyvateľov) v sledovanom okrese za rok 

2001 vykázalo mesto Zlaté Moravce (hodnota indexu 4,68 bytu/tis. obyv.) a najnižšiu obec Beladice (hodnota 

indexu 0,65 bytu/tis. obyv.). Priemerná hodnota intenzity bytovej výstavby v tomto roku za okres Zlaté Moravce 

predstavovala 2,85 bytu/tis. obyv. 9 obcí dosiahlo vyššie hodnoty vzhľadom na okresný priemer, 16 obcí 

zaznamenalo nižšie hodnoty a v 7 obciach (Kostoľany pod Tribečom, Lovce, Malé Vozokany, Martin nad Žitavou, 

Nemčiňany, Veľké Vozokany a Žikava) nebol v sledovanom roku dokončený (skolaudovaný) ani jeden byt. 

V absolútnom vyjadrení najvyšší počet dokončených bytov v roku 2001 bol zaznamenaný v meste Zlaté Moravce 

(73 dokončených bytov). 

V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obec Obyce (hodnota indexu 9,29 bytu/tis. obyv.) 

a najnižšiu obec Žitavany (hodnota indexu 0,53 bytu/tis. obyv.). Priemerná hodnota intenzity bytovej výstavby 

za rok 2011 na úrovni sledovaného okresu predstavovala 1,67 bytu/tis. obyv. 15 obcí okresu zaznamenalo vyššie, 

8 obcí nižšie hodnoty vzhľadom na okresný priemer a v 10 obciach (Lovce, Martin nad Žitavou, Nemčiňany, Veľké 

Vozokany, Čaradice, Červený Hrádok, Skýcov, Choča, Jedľové Kostoľany a Neverice) nebol v sledovanom roku 

dokončený (skolaudovaný) ani jeden byt. V absolútnom vyjadrení najvyšší počet dokončených bytov v roku 2011 

bol zaznamenaný v obci Obyce (14 dokončených bytov). 
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Na úrovni okresu sledujeme v období 2001-2011 pokles hodnoty tohto ukazovateľa z 2,85 bytu/tis. obyv. na 1,67 

bytu/tis. obyv. V 14 obciach sledujeme rast intenzity bytovej výstavby do roku 2011 v porovnaní s rokom 2001, 

v 14 obciach pokles hodnôt tohto ukazovateľa a v 4 obciach (Lovce, Martin nad Žitavou, Nemčiňany a Veľké 

Vozokany) nebol dokončený žiadny nový byt ani v roku 2001, ani v roku 2011. 

Najväčší pokles intenzity bytovej výstavby v období 2001-2011 zaznamenala obec Neverice a najväčší nárast obec 
Obyce, v absolútnom vyjadrení najviac počet dokončených bytov k roku 2011 vzhľadom na rok 2001 vzrástol 
v obci Obyce (rast z počtu 3 dokončené byty v roku 2001 na 14 dokončených bytov v roku 2011), najväčší pokles 
vykázalo mesto Zlaté Moravce (pokles z počtu 73 dokončených bytov v roku 2001 na 10 dokončených bytov 
v roku 2011). 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov a ich interpretáciu prostredníctvom sekundárneho ukazovateľa – počet 

dokončených bytov na 1 000 obyvateľov v Nitrianskom kraji a v jednotlivých okresoch v rokoch 2001, 2005 

a 2011, možno vidieť v nasledujúcom grafe. Údaje o počte dokončených bytov za rok 1991 dostupné nie sú. 

Najvyššiu hodnotu intenzity bytovej výstavby v roku 2011 na úrovni okresov Nitrianskeho kraja dosahuje okres 

Nitra (2,99 bytu/tis. obyv.) a najnižšiu hodnotu okres Levice (1,40 bytu/tis. obyv.). Priemerná hodnota intenzity 

bytovej výstavby na úrovni kraja bola 1,98 bytu/tis. obyv., vyššie hodnoty, ako bol krajský priemer, sledujeme 

v okresoch Nitra, Šaľa a Topoľčany. 

V roku 2005 bola najvyššia hodnota indexu zaznamenaná v okrese Šaľa (2,51 bytu/tis. obyv.) a najnižšia v okrese 

Levice (0,78 bytu/tis. obyv.). Priemerná hodnota intenzity bytovej výstavby na úrovni kraja bola 1,53 bytu/tis. 

obyv., vyššie hodnoty, ako bol krajský priemer, sledujeme v okresoch Nitra, Šaľa a Topoľčany. 

V roku 2001 dosahoval najvyššiu hodnotu intenzity bytovej výstavby okres Zlaté Moravce (2,85 bytu/tis. obyv.) 

a najnižšiu okres Nové Zámky (0,86 bytu/tis. obyv.). Priemerná hodnota intenzity bytovej výstavby na úrovni kraja 

bola 1,37 bytu/tis. obyv., vyššie hodnoty, ako bol krajský priemer, sledujeme v okresoch Levice, Nitra, Šaľa a Zlaté 

Moravce. 

Na úrovni kraja sledujeme v období 2001-2005 aj 2005-2011 nárast intenzity bytovej výstavby. 

Na úrovni okresov môžeme zhodnotiť, že v období 2001-2005 bol zaznamenaný nárast hodnôt ukazovateľa 

vo všetkých okresoch s výnimkou okresu Levice a Zlaté Moravce, kde došlo k poklesu intenzity bytovej výstavby 

(najvyšší nárast intenzity bytovej výstavby – okres Šaľa, z 1,48 bytu/tis. obyv v roku 2001 na 2,51 bytu/tis. obyv. 

v roku 2005; najvyšší pokles intenzity bytovej výstavby – okres Zlaté Moravce, z 2,85 bytu/tis. obyv v roku 2001 

na 1,16 bytu/tis. obyv. v roku 2005), v rokoch 2005-2011 došlo k rastu intenzity bytovej výstavby vo všetkých 

okresoch kraja s výnimkou okresu Šaľa (najvyšší nárast intenzity bytovej výstavby – okres Nitra, z 2,15 bytu/tis. 

obyv v roku 2005 na 2,99 bytu/tis. obyv. v roku 2011; pokles intenzity bytovej výstavby – okres Šaľa, z 2,51 

bytu/tis. obyv v roku 2005 na 2,20 bytu/tis. obyv. v roku 2011). 

 

Graf 10 Intenzita bytovej výstavby v Nitrianskom kraji a v jednotlivých okresoch v rokoch  2001, 2005 a 2011 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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Súhrnné hodnotenie 

Do súhrnného hodnotenia za rok 2001 aj 2011 vstupovali všetky sekundárne ukazovatele. 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

V rámci okresu Komárno dosiahla podľa súhrnného hodnotenia za rok 2001 najlepší výsledok obec Mudroňovo. 

Najhoršie umiestnenou obcou v okrese v roku 2001 bola obec Dulovce (41. miesto). V roku 2011 dosiahla najlepší 

výsledok obec Dedina Mládeže, zatiaľ čo najhorší výsledok bol zaznamenaný v obci Modrany (41. miesto). 

Najväčší progres za túto skupinu faktorov v rámci sledovaného okresu v období 2001-2011 dosiahla obec Trávnik. 

V roku 2001 sa v súhrnnom hodnotení v rámci svojho okresu nachádzala na 35. mieste, v roku 2011 sa 

nachádzala už na 5. mieste. Na druhej strane, najväčší prepad zaznamenala obec Svätý Peter. Kým v prvom 

sledovanom roku sa nachádzala na 14. mieste, do roku 2011 sa prepadla na 35. miesto. 

Obce Lipové, Virt, Čalovec a Zlatná na Ostrove si udržali rovnaké pozície v obidvoch rokoch (3., 6., 33. a 39. 

miesto podľa poradia). 

Okresné mesto Komárno a ďalšie 2 mestá v okrese – Hurbanovo a Kolárovo sa v súhrnnom hodnotení za rok 2001 

aj 2011 zaraďujú do intervalu s hodnotami (-1; 0>. Z pohľadu celkového vývoja v okrese Komárno v období rokov 

2001-2011 môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami sa znížili. 

 

Okres Levice 

V rámci okresu Levice dosiahla podľa súhrnného hodnotenia za rok 2001 najlepší výsledok obec Malé Ludince. 

Najhoršie umiestnenou obcou v okrese v roku 2001 bola obec Dolné Semerovce (89. miesto). V roku 2011 

dosiahla najlepší výsledok obec Keť, zatiaľ čo najhorší výsledok bol zaznamenaný v obci Dolné Semerovce (89. 

miesto). 

Najväčší progres za túto skupinu faktorov v rámci sledovaného okresu v období 2001-2011 dosiahla obec Lula. 

V roku 2001 sa v súhrnnom hodnotení v rámci svojho okresu nachádzala na 67. mieste, v roku 2011 sa 

nachádzala už na 9. mieste. Na druhej strane, najväčší prepad zaznamenala obec Sikenica. Kým v prvom 

sledovanom roku sa nachádzala na 7. mieste, do roku 2011 sa prepadla na 63. miesto. 

Obce Horný Pial a Dolné Semerovce si udržali rovnaké pozície v obidvoch rokoch (53. a 89. miesto podľa poradia). 

Okresné mesto Levice a ďalšie 2 mestá v okrese – Tlmače a Želiezovce sa v súhrnnom hodnotení za rok 2001 

zaraďujú do intervalu s hodnotami (-1;0> a mesto Šahy do intervalu (1; 2>. V súhrnnom hodnotení za rok 2011 sa 

všetky mestá zaraďujú do intervalu s hodnotami (-1; 0>. Z pohľadu celkového vývoja v okrese Levice v období 

rokov 2001-2011 môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami sa znížili. 

 

Okres Nitra 

V rámci okresu Nitra dosiahla podľa súhrnného hodnotenia za rok 2001 najlepší výsledok obec Kapince. Najhoršie 

umiestnenou obcou v okrese v roku 2001 bola obec Klasov (59. miesto). V roku 2011 dosiahla najlepší výsledok 

obec Rumanová, zatiaľ čo najhorší výsledok bol zaznamenaný v obci Ľudovítová (62. miesto). 

Najväčší progres za túto skupinu faktorov v rámci sledovaného okresu v období 2001-2011 dosiahla obec Veľký 

Lapáš. V roku 2001 sa v súhrnnom hodnotení v rámci svojho okresu nachádzala na 45. mieste, v roku 2011 sa 

nachádzala už na 6. mieste. Na druhej strane, najväčší prepad zaznamenala obec Babindol. Kým v prvom 

sledovanom roku sa nachádzala na 19. mieste, do roku 2011 sa prepadla na 60. miesto. 

Obce Paňa, Lúčnica nad Žitavou a Lehota si udržali rovnaké pozície v obidvoch rokoch (2., 21. a 31. miesto podľa 

poradia). 

Okresné mesto Nitra sa v súhrnnom hodnotení za rok 2001 zaradilo do intervalu s hodnotami (-1; 0> a ďalšie 

mesto v okrese – Vráble do intervalu (-2; -1>. V súhrnnom hodnotení za rok 2011 sa obe mestá zaraďujú 

do intervalu s hodnotami (-1; 0>. Z pohľadu celkového vývoja v okrese Nitra v období rokov 2001-2011 môžeme 

konštatovať, že rozdiely medzi obcami sa mierne znížili. 

 

Okres Nové Zámky 

V rámci okresu Nové Zámky dosiahla podľa súhrnného hodnotenia za rok 2001 najlepší výsledok obec Bruty. 

Najhoršie umiestnenou obcou v okrese v roku 2001 bola obec Leľa (62. miesto). V roku 2011 dosiahla najlepší 

výsledok obec Trávnica, zatiaľ čo najhorší výsledok bol zaznamenaný v obci Pavlová (62. miesto). 

Najväčší progres za túto skupinu faktorov v rámci sledovaného okresu v období 2001-2011 dosiahla obec Jatov. 

V roku 2001 sa v súhrnnom hodnotení v rámci svojho okresu nachádzala na 60. mieste, v roku 2011 sa 

nachádzala už na 17. mieste. Na druhej strane, najväčší prepad zaznamenala obec Pavlová. Kým v prvom 

sledovanom roku sa nachádzala na 18. mieste, do roku 2011 sa prepadla na 62. miesto. 

Obce Maňa a Komjatice si udržali rovnaké pozície v obidvoch rokoch (45. a 55. miesto podľa poradia). 

Okresné mesto Nové Zámky a mesto Štúrovo sa v súhrnnom hodnotení za rok 2001 zaradili do intervalu 

s hodnotami (-1; 0> a ďalšie mesto v okrese – Šurany do intervalu (-2; -1>. V súhrnnom hodnotení za rok 2011 sa 

všetky mestá zaraďujú do intervalu s hodnotami (-1; 0>. Z pohľadu celkového vývoja v okrese Nové Zámky 

v období rokov 2001-2011 môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami sa mierne zvýšili. 

 

Okres Šaľa 

V rámci okresu Šaľa dosiahlo podľa súhrnného hodnotenia za rok 2001 najlepší výsledok mesto Šaľa. Najhoršie 

umiestnenou obcou v okrese v roku 2001 bola obec Horná Kráľová (13. miesto). V roku 2011 dosiahlo najlepší 

výsledok opäť mesto Šaľa, zatiaľ čo najhorší výsledok bol zaznamenaný v obci Neded (13. miesto). 

Najväčší progres za túto skupinu faktorov v rámci sledovaného okresu v období 2001-2011 dosiahla obec Selice. 

V roku 2001 sa v súhrnnom hodnotení v rámci svojho okresu nachádzala na 12. mieste, v roku 2011 sa 

nachádzala na 7. mieste. Na druhej strane, najväčší prepad zaznamenala obec Žihárec. Kým v prvom sledovanom 

roku sa nachádzala na 2. mieste, do roku 2011 sa prepadla na 8. miesto. 

Obce Šaľa, Diakovce a Hájske si udržali rovnaké pozície v obidvoch rokoch (1., 9. a 11. miesto podľa poradia). 

Okresné mesto Šaľa sa v súhrnnom hodnotení za rok 2001 aj 2011 zaradilo do intervalu s hodnotami (-1; 0>. Z 

pohľadu celkového vývoja v okrese Šaľa v období rokov 2001-2011 môžeme konštatovať, že rozdiely medzi 

obcami sa znížili. 
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Okres Topoľčany 

V rámci okresu Topoľčany dosiahla podľa súhrnného hodnotenia za rok 2001 najlepší výsledok obec Biskupová. 

Najhoršie umiestnenou obcou v okrese v roku 2001 bola obec Horné Obdokovce (54. miesto). V roku 2011 

dosiahla najlepší výsledok obec Orešany, zatiaľ čo najhorší výsledok bol zaznamenaný v obci Lužany (54. miesto). 

Najväčší progres za túto skupinu faktorov v rámci sledovaného okresu v období 2001-2011 dosiahlo mesto 

Topoľčany. V roku 2001 sa v súhrnnom hodnotení v rámci svojho okresu nachádzalo na 37. mieste, v roku 2011 

sa nachádzalo už na 4. mieste. Na druhej strane, najväčší prepad zaznamenala obec Ardanovce. Kým v prvom 

sledovanom roku sa nachádzala na 7. mieste, do roku 2011 sa prepadla na 53. miesto. 

Obce Súlovce a Nitrianska Streda udržali rovnaké pozície v obidvoch rokoch (19. a 22. miesto podľa poradia). 

Okresné mesto Topoľčany sa v súhrnnom hodnotení za rok 2001 aj 2011 zaradilo do intervalu s hodnotami (-1; 

0>. Z pohľadu celkového vývoja v okrese Topoľčany v období rokov 2001-2011 môžeme konštatovať, že rozdiely 

medzi obcami sa znížili. 

 

Okres Zlaté Moravce 

V rámci okresu Zlaté Moravce dosiahla podľa súhrnného hodnotenia za rok 2001 najlepší výsledok obec Zlatno. 

Najhoršie umiestnenou obcou v okrese v roku 2001 bola obec Martin nad Žitavou (32. miesto). V roku 2011 

dosiahla najlepší výsledok opäť obec Zlatno, zatiaľ čo najhorší výsledok bol zaznamenaný v obci Veľké Vozokany 

(33. miesto). 

Najväčší progres za túto skupinu faktorov v rámci sledovaného okresu v období 2001-2011 dosiahla obec Žikava. 

V roku 2001 sa v súhrnnom hodnotení v rámci svojho okresu nachádzala na 28. mieste, v roku 2011 sa 

nachádzala už na 6. mieste. Na druhej strane, najväčší prepad zaznamenala obec Choča. Kým v prvom 

sledovanom roku sa nachádzala na 5. mieste, do roku 2011 sa prepadla na 30. miesto. 

Obce Zlatno, Zlaté Moravce, Vieska nad Žitavou, Volkovce a Martin nad Žitavou si udržali rovnaké pozície 

v obidvoch rokoch (1., 2., 3., 29. a 32. miesto podľa poradia). 

Okresné mesto Zlaté Moravce sa v súhrnnom hodnotení za rok 2001 zaradilo do intervalu s hodnotami (0; 1>, 

v roku 2011 do intervalu s hodnotami (-1; 0>,. Z pohľadu celkového vývoja v okrese Zlaté Moravce v období rokov 

2001-2011 môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami sa znížili. 

 

Úroveň kraja 

Na úrovni obcí Nitrianskeho kraja vstupnými údajmi pre súhrnnú analýzu – hodnotenie za domový a bytový fond 

boli sekundárne ukazovatele 350 obcí v roku 2001 a 354 obcí v roku 2011 (obce Bádice, Štitáre a Dolné 

Lefantovce v okrese Nitra a obec Žitavany v okrese Zlaté Moravce vznikli v období po Sčítaní obyvateľov, domov 

a bytov 2001). 

Najextrémnejšou (v zmysle záporných hodnôt) v celom štatistickom súbore v roku 2001 aj 2011 bola hodnota 

obce Dolné Semerovce v okrese Levice. V zmysle kladných hodnôt, najextrémnejšiu hodnotu v roku 2001 

dosiahla obec Malé Ludince v okrese Levice a v roku 2011 obec Orešany v okrese Topoľčany. 

Na úrovni obcí v rámci Nitrianskeho kraja najvýznamnejší posun v období rokov 2001-2011 zaznamenala obec 

Veľký Lapáš v okrese Nitra. V roku 2001 sa podľa súhrnného hodnotenia tejto skupiny faktorov nachádzala na 

280. mieste, zatiaľ čo v roku 2011 na 21. mieste. Obcou s najhorším vývojom v rámci tohto kraja boli Lužany v 

okrese Topoľčany. V prvom sledovanom roku sa táto obec nachádzala na 30. mieste, do roku 2011 klesla na 342. 

miesto. Obec Plášťovce v okrese Levice, obce Radava a Malá nad Hronom v okrese Nové Zámky a obec Velušovce 

v okrese Topoľčany si udržali rovnaké pozície v obidvoch rokoch (296., 181., 172. a 143. miesto podľa poradia). 

Z pohľadu súhrnného hodnotenia na úrovni okresov za skupinu ukazovateľov domového a bytového fondu 

vyplynulo, že v rámci súhrnného hodnotenia, počas sledovaného obdobia 2001-2011, nastali významné zmeny 

a ani jeden okres nemal stabilnú pozíciu v roku 2011 vzhľadom na rok 2001. 

V rámci okresov sledovaného kraja v roku 2001 najvyššie (v zmysle pozitívnych hodnôt) sa umiestnil okres Levice. 

Na druhú stranu, najnižšie hodnoty dosiahol okres Topoľčany. Na 2. mieste v roku 2001 bol okres Komárno, ďalej 

nasledovali okresy Nové Zámky, Zlaté Moravce, Šaľa a Nitra. 

V roku 2011 sa na 1. mieste nachádzal okres Nitra a na poslednom (7.) mieste okres Zlaté Moravce. Na 2. mieste 

bol okres Šaľa, ďalej nasledovali okresy Topoľčany, Komárno, Nové Zámky a Levice. 

Najväčší posun v pozitívnom zmysle v období rokov 2001-2011 zaznamenal okres Nitra, ktorý sa posunul zo 6. 

miesta v roku 2001 na 1. miesto v roku 2011 a najväčší pokles dosiahol okres Levice, ktorý prepadol z 1. miesta 

v roku 2001 na 6. miesto v roku 2011. 

Z pohľadu celkového vývoja disparít v Nitrianskom kraji môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami, 

s výnimkou okresu Nové Zámky, sa znížili. Kým v roku 2001 sa disparity prejavovali aj medzi jednotlivými mestami 

sledovaného kraja, v roku 2011 už badateľné nie sú a všetky mestá sú zaradené do intervalu s hodnotami (-1; 0>. 
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Kartogram 2 Súhrnné hodnotenie za oblasť Domový a bytový fond 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.1.1.3 Občianska vybavenosť 
Identifikácia primárnych ukazovateľov a spôsob určenia sekundárnych ukazovateľov 

Medzi primárne ukazovatele v tejto sledovanej skupine patria:  

- lokalizácia banky v obci (aj mimo NSK) 

- lokalizácia hypermarketu, resp. nákupnej galérie v obci (aj mimo NSK) 

- lokalizácia verejnej knižnice v obci 

- lokalizácia lekárne v obci 

- lokalizácia matričného úradu v obci 

- lokalizácia nemocnie v obci (aj mimo NSK) 

- lokalizácia sídla policajnej stanice v obci 

- lokalizácia okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v obci 

- lokalizácia najbližšej pošty v obci 

- lokalizácia termálneho kúpaliska, resp. aquaparku v obci (aj mimo NSK) 

- lokalizácia vysokej školy v obci (aj mimo NSK) 

- lokalizácia zimného štadióna (krytej haly) v obci (aj mimo NSK) 

Primárne ukazovatele boli prepočítané na tisíc obyvateľov príslušnej obce, respektíve boli delené celkovou 

sumou zodpovedajúceho ukazovateľa, čím vznikli nasledujúce sekundárne ukazovatele (faktory), ktoré boli 

predmetom vykonanej analýzy: 

1. dostupnosť obce k najbližšej banke v min, 

2. dostupnosť obce k najbližšiemu hypermarketu, resp. nákupnej galérii v min, 

3. dostupnosť obce k najbližšej verejnej knižnici v min, 

4. dostupnosť obce k najbližšej lekárni v min, 

5. dostupnosť obce ku svojej matrike v min, 

6. dostupnosť obce k najbližšej nemocnici v min, 

7. dostupnosť obce k svojmu sídlu obvodného riaditeľstva policajného zboru v min, 

8. dostupnosť k najbližšiemu sídlu okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v min, 

9. dostupnosť obce k najbližšej pošte v min, 

10. dostupnosť obce k najbližšiemu termálnemu kúpalisku, resp. aquaparku v min, 

11. dostupnosť obce k najbližšej vysokej škole v min, 

12. dostupnosť obce k najbližšiemu zimnému štadiónu (krytej hale) v min. 

 

Charakteristika primárnych ukazovateľov z hľadiska ich dostupnosti a miery naplnenia 

Skupina ukazovateľov občianskej vybavenosti je z hľadiska dostupnosti údajov veľmi rôznorodá. Dáta sú prevažne 

aktuálne ku koncu roku 2014. Získanie dát za rok 2001 bolo jednak náročnejšie a vo väčšine prípadov až 

nemožné. Rozmiestnenie hypermarketov pochádza z vlastného prieskumu, pre porovnanie s rokom 2001 bol 

použitý článok od Križan (2007). Definícia hypermarketu vychádza z Metodického listu základného ukazovateľa č. 

591 (ŠÚ SR 2003) 2, kde je za hypermarket považovaná predajňa s predajnou plochou nad 2 500 m2 a za 

supermarket maloobchodná jednotka s predajnou plochou 400 až 2 500 m2. Pre zistenie počtu bánk boli použité 

webové stránky jednotlivých bankových subjektov. Zoznam verejných knižníc poskytujú webové stránky 

Ministerstva kultúry SR (www.culture.gov.sk). Zoznam verejných lekární bol prebratý z diela Atlas krajiny (2001), 

kde sú údaje za rok 1999. Údaje za rok 2014 poskytujú webové stránky Nitrianskeho samosprávneho kraja 

                                                             
2 citované v F. Križan (2007): Regional typology of Bratislava city: example of accessibility of supermarkets and 
hypermarkets. Geografický časopis, 59, 2007, 4 

(www.unsk.sk). Okrem toho boli dáta verejných knižníc a lekární verifikované s dátami v Mestskej a obecnej 

štatistiky (MOŠ - dáta Štatistického úradu SR). Nemocnice (rok 2012) sú súčasťou databázy INEKO 

(nemocnice.ineko.sk). Sídla policajných staníc v rámci pracovísk Obvodného oddelenia policajného zboru 

pochádza zo zdroja www.minv.sk. Územné obvody okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru sú 

v súlade s vyhláškou MV SR č.55/2002 Z.z. a taktiež sú uvedené na stránkach www.minv.sk. Evidencia úradov 

pôšt pochádza z databázy pošty publikovanej na www.posta.sk (konkrétne na www.posta.sk/stranky/postove-

smerovacie-cisla). Ostatné dáta potrebné pre zostavenie indikátorov pochádzajú z databázy spracovateľa. 

Dostupnosti boli vypočítané v prostredí ArcGIS 10.2.2, rozšírenie Network Analyst, v ktorom boli reflektované 

rozdiely v cestnej sieti medzi rokmi 2001 a 2011. 
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Vyhodnotenie podľa sekundárnych ukazovateľov 

KOMERČNÁ VYBAVENOSŤ 

1. DOSTUPNOSŤ OBCE K NAJBLIŽŠEJ BANKE A 2. DOSTUPNOSŤ OBCE K NAJBLIŽŠIEMU HYPERMARKETU V MIN 

Úroveň okresov 

Dostupnosť k pobočkám bankových subjektov v sledovanom období je veľmi priaznivá. V roku 2011, s výnimkou 

dvoch obcí, dostupnosť nepresahuje 20 minút. Obcami len tesne presahujúcimi túto hranicu sú Pukanec 

nachádzajúci sa v severnej časti okresu Levice (20,4 minút) a Ipeľský Sokolec na juhovýchode okresu Levice (20,2 

minút). Pobočky komerčných bánk sú, s výnimkou Tlmáč, lokalizované vo všetkých mestách kraja, ako aj 

v obciach Nesvady (okres Komárno), Dvory nad Žitavou, Tvrdošovce (okres Nové Zámky), Vlčany a Močenok 

(okres Šaľa). Niektoré obce spádujú k bankám susedných krajov: západná časť okresu Komárno k mestu Veľký 

Meder (Trnavský kraj); severozápadná časť okresu Nitra k bankám v Hlohovci a západná časť okresu Topoľčany - 

od Nitrianskej Blatnice po Svrbice - k priľahlým Piešťanom. Obec Uhliská (severný cíp okresu Levice) spáduje 

k Banskej Štiavnici. Banky v priľahlých maďarských okresoch neboli zahrnuté do analýzy (okrem problematickej 

dostupnosti dát aj z dôvodu odlišnej menovej jednotky). 

V roku 2001 bol v Nitrianskom kraji (NSK) umiestnený hypermarket len v meste Nitra. Preto logicky najlepšie 

hodnoty dostupnosti - do 10 minút - vykazovalo mesto Nitra a obce ležiace v bezprostrednej blízkosti. Do hranice 

20 minút spadali temer všetky obce nitrianskeho okresu. Mesto Vráble s okolitými obcami už spadalo do druhej 

skupiny obcí s dostupnosťami do 30 minút, spolu s priľahlými obcami južnej časti okresu Zlaté Moravce. Okrem 

nich sem patrili aj prevažná južná časť okresu Topoľčany a severné oblasti okresu Šaľa a Nové Zámky. Obce 

západnej časti okresu Topoľčany už spádovali k blízkemu mestu Piešťany (Trnavský kraj). Najhoršie hodnoty 

dostupnosti vykazovali okrajové obce kraja v okrese Komárno a Levice, ostatné časti okresu Nové Zámky 

a severovýchodné časti okresov Topoľčany a Zlaté Moravce. 

Situácia v roku 2011 je výrazne odlišná, k čomu dopomohlo dobudovanie hypermarketov vo všetkých okresných 

mestách kraja. Najlepšími hodnotami dostupností sa vyznačujú obce v bezprostrednej blízkosti okresných miest. 

Ostatné obce sa vyznačujú dostupnosťou do 20 minút s výnimkou obcí prevažnej časti levického 

a novozámockého okresu s prijateľnými hodnotami do 30 minút. Obce západnej časti okresu Topoľčany stále 

spádujú k mestu Piešťany, kým obce západnej časti okresu Komárno k neďalekému mestu Veľký Meder (Trnavský 

kraj). Obec Hájske v okrese Šaľa nespáduje k okresnému mestu, ale ku Galante (Trnavský kraj). Hodnoty 

presahujúce 30 minútovú dostupnosť vykazujú obce Málaš a Nýrovce blízko mesta Želiezovce a mesto Šahy a 

priľahlé obce. Obyvatelia menších miest však majú možnosti využiť služby miestnych supermarketov - tie však do 

analýz zahrnuté neboli. 

 

Úroveň kraja 

V roku 2011 sa najlepšími hodnotami dostupností k banke (do 5 minút) vyznačuje okres Šaľa. „Najhorší“ okres 

Levice vykazuje prijateľné hodnoty dostupnosti 11,2 minút. Ostatné okresy sa pohybujú v rozmedzí 7,5 až 10,3 

minút. Od roku 2001 sa prejavil pokles v dostupnostiach v spomínanom okrese Šaľa – po dobudovaní pobočiek 

banky vo Vlčanoch a Močenku. Naopak nárast v hodnotách dostupností zaznamenávajú okresy Komárno 

(zrušenie pobočiek v obci Zlatná na Ostrove a Marcelová), Levice (zrušenie pobočiek v obci Pukanec a meste 

Tlmače) a Topoľčany (zrušenie pobočky v obci Nitrianska Blatnica). Priemerná hodnota za kraj nepresahuje 

hodnotu 10 minút. 

Vybudovaním hypermarketov v okresných mestách po roku 2001 sa výrazne zlepšili hodnoty dostupností za 

všetky okresy s výnimkou Nitry, ktorá dosahovala prijateľné hodnoty už v roku 2001. Najvýraznejší pokles 

v absolútnych hodnotách zaznamenávajú okresy Komárno (z < 56 na < 13 minút), Levice (z < 46 na < 19 minút) a 

Nové Zámky (z < 46 na < 15 minút). Významný pokles v rámci svojich nižších hodnôt však zaznamenávajú aj 

okresy Topoľčany, Zlaté Moravce a Šaľa. Priemerné hodnoty kraja poklesli z dostupnosti < 36 minút na 

prívetivejších < 14 minút. 

 

Graf 11 Dostupnosť obce k najbližšej banke v min 

  

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Graf 12. Dostupnosť obce k najbližšiemu hypermarketu, resp. nákupnej galérii v min 

 

Zdroj: vlastné spracovanie
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SPRÁVA I. 

5. DOSTUPNOSŤ OBCE KU SVOJEJ MATRIKE V MIN A 9.  DOSTUPNOSŤ OBCE K NAJBLIŽSEJ POŠTE V MIN  

Úroveň okresov 

Územná organizácia matričných úradov ako aj pôšt sa medzi rokmi 2001 a 2011 nezmenila. Zmenila sa len cestná 

sieť dobudovaním rýchlostnej cesty, tá však nemala žiadny vplyv na výpočty dostupnosti medzi rokmi 2001 

a 2011. Z celkového počtu 354 obcí v kraji je matrika lokalizovaná v 171 obciach, čo je takmer polovica obcí. 

Najlepšími hodnotami dostupností sa prirodzene vyznačujú obce, v ktorých sa nachádza úrad. Najviac obcí s 

matrikou sa nachádza v nížinatých častiach kraja s populačne najväčším obcami. Práve preto najvyššími podielom 

zastúpenia úradov matrík sa vyznačuje okres Šaľa, Nové Zámky a Komárno. Podobná situácia ako pri matričných 

úradoch je pri poštách, hoci tých je väčší počet. Z 354 obcí v kraji sa úrad pošty nachádza až v 238  z nich (dve 

tretiny z celkového počtu).  

 

Tabuľka 2 Matriky a pošty v Nitrianskom kraji 

Okres Po čet matrík Po čet obcí Podiel (%) Po čet pôšt Po čet obcí Podiel (%) 
Okres Komárno 29 41 71 34 41 83 
Okres Levice 38 89 43 56 89 63 
Okres Nitra 25 62 40 41 62 66 
Okres Nové Zámky 48 62 77 53 62 85 
Okres Ša ľa 11 13 85 12 13 92 
Okres Topo ľčany 11 54 20 22 54 41 
Okres Zlaté Moravce 9 33 27 20 33 61 
Nitriansky kraj 171 354 48 238 354 67 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Z dôvodu nižšieho počtu matrík oproti poštám vykazovali mnohé spádujúce obce vyššie hodnoty dostupnosti 

k matrikám ako poštám. Najvyššie dostupnosti - od 5 do 15 - minút majú obce nachádzajúce sa 

v severovýchodných častiach regiónu, kde sa nachádzajú populačne menšie obce - okresy Topoľčany, Zlaté 

Moravce a prevažná časť okresu Levice. Najväčšie hodnoty však paradoxne vykazujú dve obce v okrese Komárno 

– Vrbová nad Váhom a Bodzianske Lúky. Hodnotami nad 15 minút sa vyznačujú aj obce v okrese Topoľčany - 

Hajná Nová Ves, Horné Štitáre. 

Hodnoty dostupnosti k poštám vykazuje väčšina obcí do 5 minút. Výnimkami sú menšie obce: Bodzianske Lúky 

a Lipové (okres Komárno), Malá nad Hronom, Leľa a Bajtava (okres Nové Zámky v tesnej blízkosti mesta Štúrovo), 

Ipeľské Úľany (najvýchodnejšia obec v blízkosti mesta Šahy, okres Levice), Nýrovce, Brhlovce, Bajka, Zbrojníky, 

Kukučínov Sikenica a Uhliská (okres Levice), Tajná, Telince, Bádice, Kapince a Malé Zálužie (okrajové obce okresu 

Nitra), Biskupová, Blesovce, Tvrdomestice, Norovce a Solčianky (okres Topoľčany) a Zlatno, Mankovce, Velčice 

(okres Zlaté Moravce). 

 

Úroveň kraja 

Z dôvodu nižšieho počtu matrík oproti poštám vykazovali aj údaje dostupnosti k matrikám za okresy vyššie 

hodnoty oproti dostupnosti k poštám (Graf 13). Najnižšie hodnoty dostupnosti vykazujú okresy Šaľa a Nové 

Zámky (cca 2 až 2,5 minúty), naopak najvyššie (do 4,5, resp. 4 minút) okresy Zlaté Moravce a Topoľčany. Ostatné 

okresy si udržujú hladinu medzi 2,5 a 3,5 minútami. Z dôvodu nemennosti územnej organizácie a žiadneho vplyvu 

zmeny cestnej siete medzi rokmi 2001 a 2011, sú hodnoty za okresy v oboch sledovaných obdobiach zhodné. 

Celokrajský priemer je veľmi dobrých 3,3 minúty. 

Okres Šaľa zaznamenáva najnižšie hodnoty aj v prípade dostupnosti k  poštám (2,1 minúty, pričom 2 minúty 

tvoria minimálnu hodnotu započítanú do modelu pri výpočte dostupností). Naopak najvyššie hodnoty dosahuje 

okres Levice, jedná sa však len o 2,8 minúty. Celokrajský priemer je vynikajúcich 2,5 minúty. 

 

Graf 13 Dostupnosť obce ku svojej matrike v min 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Graf 14 Dostupnosť obce k najbližšej pošte v min 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Mapa 1 Dostupnosť k najbližšej pošte.

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Mapa 2 Dostupnosť k najbližšej matrike.

Zdroj: vlastné spracovanie 
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SPRÁVA II. 

DOSTUPNOSŤ OBCE K SVOJMU OBVODNÉMU ODDELENIU POLICAJNÉHO ZBORU A K NAJBLIŽŠIEMU SÍDLU 

OKRESNÉHO RIADITEĽSTVA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V MIN 

Úroveň okresov 

Okresné riaditeľstvá hasičského a záchranného zboru (OR HZZ) sú v oboch sledovaných obdobiach lokalizované 

v okresných mestách, s výnimkou okresného mesta Šaľa. Okres Šaľa spadá do spoločnej územnej jednotky 

s okresom Nitra. Najlepšími a teda najnižšími hodnotami dostupnosti sa samozrejme vyznačujú mestá so sídlom 

OR HZZ a obce v ich blízkosti. Dostupnosť do 15 minút zaznamenáva kvantitatívne vyšší počet obcí v okrese Nitra, 

Zlaté Moravce, Levice a Topoľčany, pretože obce sú geograficky menej vzdialené ako – populačne väčšie - obce 

v novozámockom a komárňanskom okrese. Najvyššími hodnotami dostupnosti (medzi 30 a 45 minút) sa 

vyznačujú obce v okolí miest Šahy, Želiezovce (okres Levice), Štúrovo (okres Nové Zámky) a Šaľa, hoci samotné 

mestá Želiezovce a Šaľa ešte spadajú tesne do kategórie do 30 minút. Pozitívom je, že v okresoch Komárno, Nitra, 

Zlaté Moravce a Topoľčany žiadna obec nepresahuje túto hodnotu (30 minút). 

Obvodných oddelení policajného zboru (OR PZ) je na území Nitrianskeho kraja 25 (v oboch sledovaných 

obdobiach): okres Komárno (5), okres Levice (5), okres Nitra (6), okres Nové Zámky (4), okres Šaľa (3) a okres 

Topoľčany (2). Maximálna hodnota dostupnosti žiadnej obce nepresahuje 30 minút. Najlepšie hodnoty – do 15 

minút - dosahujú obce v rámci územne menších obvodov: Nitrianska Blatnica, Močenok, Vlčany, Mojmírovce, 

Zemianska Olča; ale aj stredne veľkých kompaktných obvodov: Zlaté Moravce, Hurbanovo, Vráble, Kalná nad 

Hronom. Nízke hodnoty vykazuje aj obvod Nitra s nekompaktným tvarom, kde všetky obce spádujú jedným 

smerom. Vysoké hodnoty dostupností – medzi 20 a 30 minútami majú obce v obvode: Šahy, Želiezovce, Tlmače, 

Levice, Šurany, Veľké Zálužie a Štúrovo. 

Úroveň kraja 

Z hľadiska lokalizácie OR HZZ Graf 15 dosvedčuje situáciu opísanú na úrovní okresov. Najvyššie dosiahli v oboch 

obdobiach okresy Šaľa a Nové Zámky (okolo 28, resp. 31 minút). Najnižšími hodnotami sa prezentovali územne 

kompaktnejšie okresy Zlaté Moravce a Topoľčany (cca 9, resp. 11 minút) a Nitra (do 14 minút). Priemerné 

hodnoty kraja sa držia na úrovni dostupnosti 18,5 minúty. 

Pri pohľade na OR PZ na úrovni kraja možno interpretovať vhodnú dostupnosť medzi 8 a 11,2 minútami pri 

všetkých okresoch s výnimkou Šale, ktorej vynikajúce hodnoty dosahujú úroveň 5 minút. Priemer kraja činí 

9,6 minúty. 

Graf 15 Dostupnosť obce k svojmu OR HZZ v min 

 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Graf 16 Dostupnosť obce k svojmu OR PZ v min 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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ZDRAVOTNÍCTVO 

DOSTUPNOSŤ OBCE K NAJBLIŽŠEJ NEMOCNICI A LEKÁRNI V MIN 

Úroveň okresov 

Nemocnice sú v súčasnosti (2015 resp. 2011) lokalizované do všetkých okresných miest s výnimkou Šale, ktorá 

spolu s okolitými obcami prirodzene spáduje do susednej Galanty (Trnavský kraj). Okrem toho sa nemocnica 

nachádza v meste Šahy (okres Levice). V roku 2001 fungovala aj nemocnica v Želiezovciach, po zrušení ktorej 

nastali zmeny v hodnotách dostupností mnohých obcí ležiacich v  okresoch Levice a Nové Zámky. V obciach 

Hronovce (okres Levice) a Veľké Zálužie sa navyše nachádzajú psychiatrické nemocnice, tie pre svoju úzku 

špecializáciu neboli do analýzy zahrnuté. 

Najnižšie hodnoty dostupnosti sú prirodzene v mestách s nemocnicou. Ako minimálna dostupnosť bola 

stanovená hodnota 2 minúty, hoci z okrajových častí miest k nemocnici môže byť dostupnosť vyššia. Model s tým 

však nepočíta. Najhoršími hodnotami dostupností sa v súčasnosti vyznačujú územie východnej časti okresu Nové 

Zámky v okolí mesta Štúrovo a v južnej časti okresu Levice. V roku 2001 je bola situácia v tejto oblasti miernejšia. 

Ostatné anomálie v jednotlivých okresoch sú popísané nižšie. 

V okrese Komárno sa v oboch rokoch najvyššími hodnotami prezentovali obce Bátorove Kosihy a Bodzianske 

Lúky, (nad 27 minút). V novozámockom okrese sa nachádzajú obce Chľaba, Leľa, Mužla s hodnotami 29 až 33 

minút, ktorých hodnoty boli v roku 2001 najhoršie v celom kraji. Tie v roku 2011 po zrušení nemocnice 

v Želiezovciach ešte stúpli na 31 až 42 minút. K nim sa ešte pridala obec Pavlová (41 minút) a obec s najhoršou 

dostupnosťou v kraji Bruty (43 minút). Zrušenie nemocnice sa dotklo aj mnohých obcí v okrese Levice, z ktorých 

mnohé dosahujú hodnoty nad 30 minút: Keť, Malé Ludince, Veľké Ludince, Zalaba, Čata, Kuraľany, Malé Ludince, 

Nýrovce a Šalov. V okrese Nitra je situácia priaznivejšia, najhoršie hodnoty len o niečo presahujú hladinu 20 

minút - Poľný Kesov, Vinodol (oba sledované roky). Žiadna obec nezaznamenala zmenu medzi rokom 2001 

a 2011. Najvyššiu hodnotu dosahuje obec Neded (do 25 minút) v južnej časti okresu. Okresné mesto spáduje 

k nemocnici v Galante (Trnavský kraj) v hodnote do 10 minút. Bezo zmien medzi rokmi 2001 a 2011 boli aj obce 

v okresoch Topoľčany a Zlaté Moravce. Tam najvyššie hodnoty patria obci Biskupová (do 20 minút), resp. obci 

Kostoľany pod Tribečom (do 18 minút). 

Zaujímavý je pohľad na spádovanie obcí k mimo krajským nemocniciam. Okrem hore uvedeného prípadu okresu 

Šaľa obce topoľčianskeho okresu - od Nitrianskej Blatnice po Svrbice - spádujú k nemocnici v Piešťanoch. 

Obyvatelia najvýchodnejšej obce okresu Levice Uhliská to majú najbližšie k Banskej Štiavnici a obce západnej časti 

komárňanského okresu k nemocnici v Dunajskej Strede (Mapa 3). 

Najnižšie hodnoty v dostupnosti k lekárni majú prirodzene obce, v ktorých sa nachádza lekáreň. V roku 1999 sa 

lekáreň nachádzala v 63 obciach, kým v roku 2014 to už bolo 106 obcí (viď Tabuľka 3). 

Tabuľka 3 Lekárne v Nitrianskom kraji 

Okres  1999 2014 

Okres Komárno 9 16 

Okres Levice 11 20 

Okres Nitra 9 20 

Okres Nové Zámky 14 24 

Okres Šaľa 7 7 

Okres Topoľčany 11 13 

Okres Zlaté Moravce 2 6 

Nitriansky kraj 63 106 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V okrese Komárno sa roku 1999 najvyššími hodnotami prezentovali obce Bodzianske Lúky, Radvaň nad Dunajom, 

Virt a Vrbová nad Váhom (medzi 13 a 17,5 minútami). Roku 2014 zaznamenali pokles len dve obce, a to hneď 

výrazný: Radvaň nad Dunajom - 2,5 minúty a Virt - 5,5 minúty. Vrbová nad Váhom ostáva obcou s najhoršou 

dostupnosťou k lekárni v celom kraji. V okrese Nové Zámky dosiahli najvyššie hodnoty dostupnosti obce Chľaba 

a Malé Kosihy. V druhom prípade nastala roku 2014 zmena z pôvodných 15,7 na 3,5 minúty. V okrese Levice mali 

roku 1999 hodnoty nad 14 minút obce Bielovce a Lontov. Bielovce sa roku 2014 posunuli pod hladinu 11 minút. 

V okrese Nitra mali roku 1999 hodnoty nad 13 minút obce Lukáčovce a Rišňovce. Obe zaznamenávajú v druhom 

sledovanom roku zníženie hodnôt pod 5 minút resp. na 2 minúty (lekáreň zriadená v Rišňovciach). V okrese Šaľa 

dosahovala v roku 1999 maximum obec Selice s 8,5 minútami, čo sa zmenilo zriadením lekárne v roku 2014 (2 

minúty). V súčasnosti sa najvyššou hodnotou vyznačuje obec Hájske (6,6 minúty). V okrese Topoľčany len jedna 

obec presahovala hodnotu 10 minút, a to Norovce. V roku 2011 vykazujú už len 6,3 minúty. V súčasnosti vyššiu 

hodnotu zaznamenávajú Tvrdomestice a Podhradie (do 7 minút). V okrese Zlaté Moravce vystupovali nad 12 

minútovú dostupnosť obce Jedľové Kostoľany a Zlatno. Prvá z nich zaznamenáva roku 2014 pokles na 7,7 minúty. 

 

Úroveň kraja 

Pri porovnaní období 2001 a 2011 možno interpretovať pokles hodnôt dostupnosti k nemocniciam v okresoch 

Levice a Nové Zámky, čo vzniklo následkom zrušenia nemocnice v meste Želiezovce na pomedzí týchto okresov. 

Pri okrese Nové Zámky prekročila dostupnosť 20 minút na súčasných 24, čím mu jasne patrí posledná priečka. 

Okresu Levice však napriek poklesu patrí štvrtá priečka (dostupnosť do 16 minút). Najlepšie hodnoty dosahujú 

územne viac-menej kompaktné okresy Zlaté Moravce a Topoľčany (do 10 minút). Okresy Šaľa a Nitra dosahujú 

v oboch sledovaných obdobiach hodnoty do 17 resp. do 14 minút. Krajský priemer nepatrne stúpol zo 14 minút 

(2001) na súčasnú hodnotu dostupnosti do 16 minút. 

Z Grafu 18 možno interpretovať klesajúcu tendenciu v dostupnostiach obcí k lekárňam, keďže v tomto období 

(1999 až 2014) narástol počet obcí vybavených touto službou. Najväčší pokles zaznamenali okresy Nitra a Nové 

Zámky (pokles o takmer 2 minúty). V súčasnosti najnižšie hodnoty dosahuje okres Šaľa – pod 3 minúty. 

Najvyššími hodnotami sa vyznačuje okres Zlaté Moravce (5,5 minúty). Priemerná hodnota za Nitriansky kraj činí 

4,3 minúty. 
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Graf 17 Dostupnosť obce k najbližšej nemocnici v min

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Graf 18 Dostupnosť obce k najbližšej lekárni v min

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Mapa 3 Dostupnosť k najbližšej nemocnici.

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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VZDELÁVANIE 

DOSTUPNOSŤ OBCE K NAJBLIŽŠEJ VEREJNEJ KNIŽNICI A VYSOKEJ ŠKOLE V MIN 

Úroveň okresov 

Pri analýze verejných knižníc nebolo možné získať overené dáta za rok 2001, preto sa v analýze s nimi počítalo 

ako pre rok 2011, avšak do modelu výpočtu dostupností bola zahrnutá cestná sieť za príslušný rok. Napriek tomu 

neboli medzi danými rokmi zaznamenané v hodnotách dostupností obcí žiadne odlišnosti. Hodnoty dostupností 

v žiadnom prípade nepresiahli 10 minút. Obce spadajúce do kategórie medzi 5 až 10 minút sa nachádzajú pri 

obciach v západnej časti okresu Komárno a v okolí miest Kolárovo, Želiezovce, Štúrovo, Šahy, Levice, Šurany 

a Topoľčany. Najvyššiu hodnotu dosiahli Ipeľské Úľany nachádzajúce sa v najvýchodnejšom cípe kraja v okrese 

Levice (9,7 minúty). 

V roku 2001 bola v Nitrianskom kraji dve vysoké školy umiestnené v Nitre. Najlepšie hodnoty dostupnosti - do 10 

minút - preto vykazovalo mesto Nitra a obce ležiace v bezprostrednej blízkosti. Ďalšiu skupinu tvorili obce 

v južnej časti okresu Topoľčany, západnej časti okresu Zlaté Moravce, severnej časti okresu Šaľa a obce 

nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti miest Šurany (okres Nové Zámky) a Vráble (východná časť okresu 

Nitra), s dostupnosťou medzi 10 až 30 minút. Vybrané obce okresu Topoľčany (Orešany, Svrbice a Šalgovce) sa 

pritom vyznačovali o niečo lepšou dostupnosťou mimo kraj, k trnavským univerzitám. Najhoršími hodnotami sa 

vyznačovali obce okresu Komárno, Levice a ostatných častí okresu Nové Zámky. Niektoré obce však vykázali 

lepšiu časovú dostupnosť k bratislavským resp. do zvolenskej univerzity. Juhozápadné obce komárňanského 

okresu mali možnosť využiť univerzitu v maďarskom Győri, obce v okolí mesta Štúrovo zase spádovali 

k Budapešti. Tieto dostupnosti však nebola započítané do analýz. 

V roku 2004 bola zriadená nová univerzita v Komárne a o rok na to súkromná VŠ v Sládkovičove. Dostupnosti 

počítané k roku 2011 preto vykazujú diametrálne odlišné hodnoty, čo sa týka najmä južnej časti Nitrianskeho 

kraja. Tým pádom sa do 20 minútovej dostupnosti zaraďujú všetky obce okresu Komárno a väčšina obcí okresu 

Šaľa a severnej časti okresu Nové Zámky. Situácia sa zlepšila aj obciam na západ od mesta Štúrovo (dostupnosť 

do 45 minút). Situácia však ostáva nezmenená pre obce okresu Levice. 

 

Úroveň kraja 

Vhodné rozmiestnenie verejných knižníc aj do menších obcí znamená nízke hodnoty dostupnosti aj na úrovni 

kraja. Žiadny okres nepresahuje hodnotu 2,6 minúty, čo možno označiť za vynikajúci stav pokrytia. Maximum 

zaznamenáva okres Topoľčany s 2,52 minúty, minimum okresy Šaľa a Zlaté Moravce (rovné 2 minúty). Na úrovni 

kraja je táto hodnota 2,3 minúty. 

Ako vyplýva z hodnotenia na úrovni okresov, v rámci kraja najvyššiu zmenu v zlepšení dostupnosti k vysokej 

škole zaznamenal okres Komárno, kde sa priemerné hodnoty 57 min (do nitrianskych univerzít) zredukovali na 18 

min (do komárňanskej univerzity). Bezo zmien ostal nitriansky okres s najlepšími hodnotami dostupnosti, ako aj 

okres so strednými hodnotami Topoľčany. Okres Levice s vysokými hodnotami priemernej dostupnosti vykázal 

len nepatrné zmeny, kým Nové Zámky zostúpili z hodnôt 45 min na hodnoty 33 min. Na úrovni kraja nastal pokles 

hodnôt z 36 minút v roku 2001 na 28,5 minúty v roku 2011. 

Graf 19 Dostupnosť obce k najbližšej verejnej knižnici v min 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Graf 20 Dostupnosť obce k najbližšej vysokej škole v min 

  

Zdroj: vlastné spracovanie 
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ŠPORT A REKREÁCIA 

DOSTUPNOSŤ OBCE K NAJBLIŽŠIEMU TERMÁLNEMU KÚPALISKU A ZIMNÉMU ŠTADIÓNU 

Úroveň okresov 

V Nitrianskom a susednom Trnavskom kraji sa v súčasnosti nachádza najvyšší počet termálnych kúpalísk 

v porovnaní s inými krajmi Slovenska. Jedná sa o významné centrá oddychu a letnej turistiky. Na juh od 

rovnobežky prechádzajúcej Sládkovičovom (Trnavský kraj) sa ich nachádza až 19. Preto aj hodnoty dostupnosti sú 

najlepšie práve v tejto južnej časti Nitrianskeho kraja. Na sever od tejto rovnobežky sa najbližšie termálne 

kúpaliská nachádzajú len v susedných krajoch – Koplotovce a Piešťany (Trnavský kraj), Partizánske (Trenčiansky 

kraj) a Vyhne (Banskobystrický kraj). Väčšina obcí okresu Nitra, Zlaté Moravce a Topoľčany preto vykazujú 

hodnoty dostupnosti nad 15 minút. Výnimku tvoria obce Rišňovce a Orešany (spádujú do 15 minút ku 

Koplotovciam); obce topoľčianskeho okresu od Nitrianskej Blatnice po Svrbice (spádujú k Piešťanom); obce Horné 

Chlebany, Rajčany, Krušovce, Solčianky, Solčany, Práznovce (spádujú k mestu Partizánske). Jedinou obcou 

spádujúcou k termálnemu kúpalisku v obci Vyhne (Banskobystrický kraj) je obec Jedľové Kostoľany (hoci 

s dostupnosťou do 34 minút). V lepšie dostupnej južnej časti Nitrianskeho kraja je ešte nutné vymedziť obce 

s vyššími dostupnosťami medzi 15 až 30 minútami. Tie sa nachádzajú v okolí mesta Kolárovo (okres Komárno) 

a na území medzi Želiezovcami a obcou Bátorove Kosihy (pomedzie levického, novozámockého a komárňanského 

okresu). Ostatné obce sa vyznačujú hodnotami dostupnosti do 15 minút. Prirodzene najlepšími hodnotami sa 

vyznačujú obce v bezprostrednej blízkosti samotných termálnych kúpalísk: Komárno, Patince (okres Komárno), 

Nové Zámky, Podhájska, Štúrovo (okres Nové Zámky ), Levice, Santovka, Dudince (okres Levice), Šaľa, Diakovce 

(okres Šaľa), Poľný Kesov (južný cíp okresu Nitra). Západné obce komárňanského okresu spádujú do Veľkého 

Medera (Trnavský kraj). 

Rozdiely medzi rokmi 2001 a 2011 sú minimálne, v roku 2001 absentovalo termálne kúpalisko v Šali. Hodnoty 

dostupnosti okolitých obcí boli už vtedy nízke, keďže v tesnej blízkosti Šale sa nachádzalo termálne kúpalisko 

Diakovce. Druhou zmenou bolo dobudovanie termálneho kúpaliska v Galante (Trnavský kraj), po ktorom sa 

mierne znížili hodnoty dostupnosti obcí Lehota, Jarok, Veľké Zálužie, Báb (západná časť okresu Nitra) a Hájske 

(okres Šaľa), ktoré ešte v roku 2001 spádovali do, o niekoľko kilometrov vzdialenejšieho, mesta Sládkovičovo. Je 

nutné ešte spomenúť, že v roku 2011 k termálnemu kúpalisku v Galante spáduje aj obec Lužianky, z ktorej to 

dovtedy mali obyvatelia najbližšie do Poľného Kesova. 

V Nitrianskom kraji boli ďalej identifikované štyri zimné štadióny (kryté haly) lokalizované v Nitre, Topoľčanoch, 

Nových Zámkoch a Leviciach. Všetky haly tu stáli v oboch sledovaných obdobiach. Možnosti pre rozvoj hokeja či 

korčuliarskych disciplín boli a sú obmedzené v ostatných mestách a ich spádových územiach. Hoci temer každé 

okresné mesto kraja disponuje umelou ľadovou plochou, nie každá je krytá a neposkytuje teda rovnomerné 

podmienky využívania počas celého roka. Preto boli do analýzy zahrnuté len kryté haly. Najlepšími hodnotami 

dostupnosti sa vyznačujú obce v zázemí miest s lokalizovanými halami. Naopak najvyššie hodnoty (medzi 30 a 50 

minútami) dosahujú obce v územiach južnej časti okresu Komárno a v okolí miest Štúrovo, Šahy a Želiezovce; 

obce ležiace na severovýchod od mesta Zlaté Moravce. 

 

Úroveň kraja 

Na krajskej úrovni možno identifikovať 4 okresy s nižšími hodnotami dostupnosti k termálnym kúpaliskám – 

okresy Komárno, Levice, Nové Zámky a Šaľa – do 13 minút, kde sa zároveň nachádzajú termálne kúpaliská. Na 

druhej strane sú tu okresy s vyššími hodnotami, na území ktorých sa termálne kúpaliská nenachádzajú: okresy 

Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce. Okresy Nitra a Topoľčany majú však lepší prístup k termálnym kúpaliskám 

mimo svojich okresov (dostupnosti do 23, resp. 20 minút) oproti okresu Zlaté Moravce (až do 30 minút). 

Dostupnosti k zimnému štadiónu (krytej hale) sú najvyššie v okresoch, kde sa štadión nenachádza – okres 

Komárno, Zlaté Moravce, Šaľa.  Vysoké hodnoty dosahuje, vzhľadom na svoju teritoriálnu veľkosť, aj okres Nové 

Zámky. Celkovo sa v rámci kraja možno dopraviť ku krytej hale zimného štadióna priemerne do 20 minút. 

Graf 21 Dostupnosť obce k najbližšiemu termálnemu kúpalisku v min 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Graf 22 Dostupnosť obce k najbližšiemu zimnému štadiónu (krytej hale) v min 

 

Zdroj: vlastné spracovanie  
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Súhrnné hodnotenie faktorov občianskej vybavenosti 

Úroveň okresov 

Najlepšími hodnotami (+2 až +3) sa v oboch sledovaných obdobiach vyznačovali mestá a vybrané obce na 

severojužnej osi Topoľčany – Nitra – Šaľa – Šurany – Nové Zámky – Komárno, v roku 2011 sem pribudlo aj 

Hurbanovo. Okrem nich sem spadajú obce nachádzajúce sa na severozápad, resp. severovýchod a juh od Nitry 

a takmer všetky susediace obce s mestom Topoľčany. Okrem tohto koridoru sa do najvyššej kategórie zaradili aj 

mestá Zlaté Moravce a Levice s priľahlými obcami na západ a východ od mesta. Do najvyššej kategórie spadali 

v roku 2001 aj Vráble, v roku 2011 však zaznamenávajú pokles o jednu kategóriu. 

Do druhej kladnej kategórie hodnotenia (+1 až +2) patria širšie zázemia hore uvedených miest, v roku 2011 je 

však táto oblasť najväčšia (zo 127 na 154 obcí). 

Hodnotami pod -1 sa vyznačovali okrajové obce levického okresu Uhliská a Ipeľské Úľany, okresu Nové Zámky pri 

meste Štúrovo – obce Leľa a Chľaba  a tri obce v okrese Komárno - Klížska Nemá (len v roku 2001), Vrbová nad 

Váhom a Bodzianske Lúky. Taktiež sem spadajú obce na pomedzí levického a novozámockého okresu v blízkosti 

maďarských hraníc a obec Zlatno v okrese Zlaté Moravce. 

Úroveň kraja 

Do najvyššej kategórie hodnotenia (+3 -3) sa v oboch sledovaných rokoch zaradil okres Šaľa, do najnižšej 

kategórie v roku 2001 spadal okres Nové Zámky, ktorý v roku 2011 vystriedal okres Levice. Zmeny zaznamenali 

dvojice okresov Nitra a Topoľčany, Komárno a Zlaté Moravce, ktoré si v skúmaných rokoch vymenili pozície. 

Okres Nitra poskočil z 3. na 2. miesto a okres Topoľčany zostúpil z 2. na 3. pozíciu. Okres Komárno poskočil z 5. na 

4. miesto, kým okres Zlaté Moravce zostúpil zo 4. na 5. pozíciu. Najvýraznejší skok v pozitívnom zmysle 

zaznamenal okres Komárno, na čo, okrem iného, malo vplyv zriadenie vysokej školy v okresnom meste. 
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Kartogram 3 Súhrnné hodnotenie za skupinu faktorov Občianska vybavenosť 

 
Zdroj: vlastné spracovanie
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3.1.1.4 Hospodárska štruktúra a trh práce 
Identifikácia primárnych ukazovateľov a spôsob určenia sekundárnych ukazovateľov 

Primárnymi ukazovateľmi v tejto sledovanej skupine faktorov sú: 

• fyzické osoby – podnikatelia, 

• právnické osoby ziskové, 

• právnické osoby spolu, 

• počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie, 

• počet ekonomicky aktívnych obyvateľov, 

• počet obyvateľov v produktívnom veku, 

• počet obyvateľov v poproduktívnom veku, 

• počet obyvateľov. 

Primárne ukazovatele boli prepočítané na tisíc obyvateľov príslušnej obce, respektíve boli delené celkovou 

sumou zodpovedajúceho ukazovateľa, čím vznikli nasledujúce sekundárne ukazovatele (faktory), ktoré boli 

predmetom vykonanej analýzy. Sekundárne ukazovatele poskytujú porovnateľnejšie vyjadrenie 

socioekonomických charakteristík v danom území. 

Sekundárne ukazovatele v tejto sledovanej skupine sú uvedené nižšie: 

1. počet fyzických osôb podnikateľov na 1000 obyvateľov, 

2. podiel právnických osôb ziskových na celkovom počte právnických osôb, 

3. počet právnických osôb ziskových na 1000 obyvateľov, 

4. miera evidovanej nezamestnanosti, 

5. miera ekonomickej aktivity obyvateľstva. 

 

Ukazovatele popisujú koncentráciu podnikateľského potenciálu, zamestnanosti a hospodárskej aktivity v území.  

 

Charakteristika primárnych ukazovateľov pre účely analýzy z hľadiska ich dostupnosti a miery naplnenia 

Údaje za primárne ukazovatele boli získané predovšetkým z portálu Štatistického úradu Slovenskej republiky, zo 

Sčítaní obyvateľov, domov a bytov za roky 1991, 2001 a 2011 a z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Kvôli 

obmedzenej dostupnosti týchto dát, bola analýza niektorých faktorov spracovaná za roky 2005 a 2011.  

Charakteristiku jednotlivých primárnych ukazovateľov tejto sledovanej skupiny uvádzame nižšie. 

Počet fyzických osôb – podnikateľov pochádza z Regionálnej databázy Štatistického úradu Slovenskej republiky. 

Pre účely analýzy boli dáta za tento ukazovateľ dostupné až od roku 2005.  

Právnické osoby ziskové, predstavujú také organizácie, ktoré Štatistický úrad Slovenskej republiky eviduje ako 

organizácie osôb alebo majetku, ktoré vykázali za sledované účtovné obdobie zisk. Pre účely analýzy boli dáta za 

tento ukazovateľ dostupné až od roku 2005. 

Údaje za právnické osoby spolu taktiež pochádzajú z Regionálnej databázy Štatistického úradu. Údaje predstavujú 

súčet hodnôt za právnické osoby ziskové a právnické osoby neziskové. Pre účely analýzy boli dáta za tento 

ukazovateľ dostupné až od roku 2005. 

Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie pochádza z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Pre účely 

analýzy boli dáta za tento ukazovateľ dostupné od roku 1996. 

Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov pochádza zo Sčítaní obyvateľstva, domov a bytov za roky 1991, 2001 

a 2011. 

Počet obyvateľov v produktívnom veku pochádza zo Sčítaní obyvateľstva, domov a bytov za roky 1991, 2001 

a 2011. 

Počet obyvateľov v poproduktívnom veku pochádza zo Sčítaní obyvateľstva, domov a bytov za roky 1991, 2001 a 

2011. 

Údaje za počet obyvateľov pochádzajú zo Sčítaní obyvateľstva, domov a bytov za roky 1991, 2001 a 2011. Údaje 

za rok 2005 sa získali prostredníctvom štatistickej metódy Interpolácie hodnôt z údajov zo Sčítaní za roky 2001 a 

2011. 
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Vyhodnotenia sekundárnych ukazovateľov 

1. POČET FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV NA 1000 OBYVATEĽOV 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najviac podnikateľov vo forme fyzických osôb, prepočítaných na 1000 obyvateľov za rok 2005, vykázala obec 

Bodzianske Lúky a najmenej Klížska Nemá. V Bodzianskych Lúkach pôsobilo 88 podnikateľov, pričom v Klížskej 

Nemej iba 27. Priemerná hodnota v tomto roku za okres Komárno predstavovala 56 podnikateľov. Najbližšie 

k tejto hodnote sa priblížili obce Svätý Peter s 55 podnikateľmi a Chotín s 57 podnikateľmi. V roku 2011 dosiahla 

najvyššiu hodnotu obec Trávnik. Na 1000 obyvateľov pripadalo 105 podnikateľov, zatiaľ čo iba 33 podnikateľov 

pôsobilo v obci Klížska Nemá. V obci Klížskej Nemej tak pôsobilo v obidvoch sledovaných rokoch najmenej 

podnikateľov spomedzi všetkých skúmaných z okresu. Priemerný počet za rok 2011 predstavoval 67 

podnikateľov. Takýto počet podnikateľov pôsobil v obci Chotín. Z pozície okresného mesta, dosiahlo Komárno 

v porovnaní s ostatnými obcami vysoko nadpriemerné hodnoty. V roku 2005 pripadalo na 1000 obyvateľov 87 

podnikateľov a v roku 2011 ich pripadalo 89. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2005 a 2011) 

môžeme konštatovať mierne rastúci trend ukazovateľa (približne 10 %). 

 

Okres Levice 

Z vykonanej analýzy vyplýva, že v obidvoch sledovaných rokoch dosiahli tak najvyššie, ako aj najnižšie hodnoty 

tohto ukazovateľa, rovnaké obce. Najviac podnikateľov v prepočte na 1000 obyvateľov pracovalo v obci Vyšné 

nad Hronom a najmenej v obci Šalov. V roku 2005 pracovalo vo Vyšnom nad Hronom 106 podnikateľov, pričom 

v roku 2011 sa ich počet zvýšil na 141. Údaj za posledný rok zároveň predstavoval aj najvyššiu hodnotu 

spomedzi všetkých obcí Nitrianskeho kraja. Výrazne slabší podnikateľský rozmach nastal v obci Šalov, keď počet 

17 podnikateľov, nameraných v prvom sledovanom roku, sa zvýšil na 21 v poslednom roku. Údaj za posledný 

sledovaný rok obce Šalov zároveň predstavoval aj najmenšiu hodnotu spomedzi všetkých obcí Nitrianskeho 

kraja. Z pohľadu priemerných hodnôt, dosiahli tieto úrovne v oboch sledovaných rokoch viaceré obce. Priemernú 

hodnotu 51 podnikateľov za rok 2005 dosiahli obce Domadice, Keť, Nýrovce, Tupá a Vyškovce nad Ipľom, zatiaľ 

čo hodnotu 61 podnikateľov za rok 2011 dosiahlo až 7 obcí. Konkrétne išlo o obce Devičany, Hronské Kľačany, 

Jabloňovce, Kozárovce, Pohronský Ruskov, Pukanec a Santovka. Okresné mesto Levice vykázalo nadpriemerné 

hodnoty v obidvoch sledovaných rokoch. V prvom roku pripadalo 79 podnikateľov na 1000 obyvateľov 

a v poslednom 85. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2005 a 2011) môžeme konštatovať mierne 

rastúci trend ukazovateľa (približne 10 %). 

 

Okres Nitra 

Rovnako ako v Levickom okrese, tak aj v Nitrianskom dosiahli dve obce najvyšší, respektíve najnižší počet 

podnikateľov za sledované obdobie. Z pohľadu podnikateľského prostredia, dosiahla najpriaznivejšie hodnoty 

v počte podnikateľov obec Malý Lapáš. Hodnota tejto obce z roku 2005 bola zároveň najvyššou hodnotou 

spomedzi všetkých obcí Nitrianskeho kraja. V počiatočnom roku pôsobilo v tejto obci 113 a v poslednom 115 

podnikateľov. Naopak najnižšie hodnoty dosiahla obec Kapince v ktorej sa nachádzalo 21 (v roku 2005), 

respektíve 30 podnikateľov (v roku 2011). Priemerná hodnota sa počas obdobia v Nitrianskom okrese zvýšila z 58 

podnikateľov pôsobiacich v jednej obci, na úroveň 70 podnikateľov. Priemernými obcami boli Kolíňany (za rok 

2005) a Lužianky so Svätoplukovom (za rok 2011). Krajské mesto Nitra vykázalo vo svojom okrese taktiež 

nadpriemerné hodnoty. Údaj z roku 2005 bol na úrovni 89 podnikateľov a údaj z roku 2011 na úrovni 91 

podnikateľov. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2005 a 2011) môžeme konštatovať mierne rastúci 

trend ukazovateľa (približne 6 %). 

 

Okres Nové Zámky 

V rámci okresu Nové Zámky pripadalo v roku 2005 na obec s rovnomenným názvom 79 podnikateľov. Tento 

počet predstavoval najvyšší počet spomedzi všetkých obcí. Avšak v poslednom sledovanom roku sa hodnota 

ukazovateľa zvýšila iba o 1 podnikateľa na 1000 obyvateľov. Najnižšiu hodnotu zaznamenala v roku 2005 obec 

Malá nad Hronom s iba 20 podnikateľmi. Priemernú hodnotu okresu dosiahli obce Podhájska a Strekov. 

V obidvoch obciach pripadalo na 1000 obyvateľov po 46 podnikateľov. V roku 2011 došlo k zmene v celkovom 

poradí obcí. Najvyššie hodnoty dosiahla obec Pozba s 96 podnikateľmi, zatiaľ čo najnižšie dopadli Malé Kosihy 

a Pavlová. V oboch zmienených obciach pôsobilo 28 podnikateľov. Priemerná hodnota sa oproti počiatočnému 

sledovanému roku zvýšila o 11 jednotiek, na úroveň 57 podnikateľov. Obcou s priemernou hodnotou za rok 2011, 

sa v tomto okrese stal Dolný Ohaj. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2005 a 2011) môžeme 

konštatovať mierne rastúci trend ukazovateľa (približne 6 %). 

 

Okres Šaľa 

Spomedzi všetkých 13 obcí okresu Šaľa sa v roku 2005 nachádzalo najviac podnikateľov v obci Tešedíkovo. 

Hodnota prepočítaného ukazovateľa v tejto obci bola na úrovni 84. Naproti tomu hodnota obce Selice, ktorá 

predstavovala najnižší počet podnikateľov spomedzi analyzovaných obcí, dosiahla úroveň iba 37 jednotiek. 

Priemerný počet podnikateľov v danom roku predstavoval 62 podnikateľov na jednu obec. Najbližšie sa k tejto 

hodnote priblížil Trnovec nad Váhom, v ktorom pôsobilo 61 podnikateľov. Obcou s najvyšším dosiahnutým 

počtom za rok 2011, bol s 88 podnikateľmi Močenok. Najnižšiu hodnotu vykázali opäť Selice. V prepočte na 1000 

obyvateľov sa v tejto obci nachádzalo 41 podnikateľov. Priemerná hodnota za rok 2011 predstavovala 72 

podnikateľov na jednu obec. Najbližšie k priemernej hodnote mala obec Diakovce, na ktorú pripadlo 74 

podnikateľov. Mierne nadpriemerné hodnoty dosiahlo okresné mesto Šaľa. V roku 2005 bol údaj tohto 

ukazovateľa na úrovni 73 podnikateľov, zatiaľ čo v roku 2011 bol na úrovni 75. Z porovnania údajov za sledované 

obdobie (roky 2005 a 2011) môžeme konštatovať mierne rastúci trend ukazovateľa (približne 10 %). 

 

Okres Topoľčany 

Najvyššie hodnoty v obidvoch sledovaných rokoch dosiahla obec Kuzmice. V roku 2005 ich v tejto obci pôsobilo 

106, pričom tento počet sa do roku 2011 navýšil o ďalších 4 podnikateľov. Najnižšie počty vykázali obce Lužany 

a Orešany. V roku 2005 pripadalo na Lužany 15 podnikateľov, pričom priemer všetkých obcí v tomto roku 

predstavoval 59 podnikateľov. Údaj za Lužany roku 2005 zároveň predstavoval aj najnižšiu hodnotu spomedzi 

všetkých obcí Nitrianskeho kraja. Orešany v roku 2011 disponovali 31 podnikateľmi pri priemernému počtu 71 

podnikateľov. Obce Nitrianska Blatnica a Norovce boli obcami, ktorých počet podnikateľov sa rovnal priemernej 

hodnote v roku 2005 a obce Bojná a Solčianky zasa obcami, ktorých počet sa rovnal priemernej hodnote v roku 

2011. V porovnaní so všetkými obcami Topoľčianskeho kraja, dosiahlo mesto Topoľčany za obidva roky 

nadpriemerné hodnoty. V počiatočnom roku bola hodnota ukazovateľa na úrovni 77 a v poslednom roku bola na 

úrovni 81 podnikateľov na 1000 obyvateľov. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2005 a 2011) 

môžeme konštatovať mierne rastúci trend ukazovateľa (približne 15 %). 
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Okres Zlaté Moravce 

V rámci okresu Zlaté Moravce, sa najviac podnikateľov na 1000 obyvateľov za rok 2005, nachádzalo v obci 

Žitavany. Hodnota prepočítaného ukazovateľa v tejto obci bola na úrovni 92, čo znamená, že v tejto obci 

pôsobilo 92 fyzických osôb – podnikateľov. Na druhú stranu najnižší počet podnikateľov sa nachádzal v obci 

Choča. Iba 30 podnikateľov tak pripadalo na 1000 obyvateľov tejto obci. Priemerný počet podnikateľov na jednu 

obec okresu predstavoval v danom roku 59 podnikateľov. Najbližšie sa k tejto hodnote priblížili obce Vieska nad 

Žitavou a Čierne Kľačany. Prvá zmienená obec disponovala 58 a druhá 60 podnikateľmi. Z vypočítaných údajov za 

rok 2011 vyplynulo, že najvyšší počet podnikateľov dosiahla obec Zlatno. Na 1000 obyvateľov tejto obce 

pripadalo 94 podnikateľov. Naopak najmenej podnikateľov z celého okresu pripadalo na obec Choča. Vysoko 

nadpriemerné hodnoty dosiahlo aj okresné mesto Zlaté Moravce. V roku 2005 pripadalo na 1000 obyvateľov 75 

podnikateľov a v roku 2011 ich pripadalo 85. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2005 a 2011) 

môžeme konštatovať mierne rastúci trend ukazovateľa (približne 13 %). 

 

Úroveň kraja 

Prehľad údajov za jednotlivé okresy možno vidieť v grafe uvedenom nižšie. Počty podnikateľov vo všetkých 

okresoch Nitrianskeho kraja medzi sledovanými rokmi vzrástli. Najviac podnikateľov v prepočte na 1000 

obyvateľov pripadalo na Nitriansky okres. Ide o prirodzený vývoj, pretože v tomto okrese je registrovaných 

najviac podnikateľov – fyzický osôb spomedzi všetkých okresoch a na viac sa v ňom nachádza aj krajské mesto 

Nitra, ktoré ponúka širšie možnosti uplatnenia pre podnikateľov, oproti ostatným okresným mestám. V roku 

2011 pôsobilo na 1000 obyvateľov tohto okresu 81 podnikateľov, zatiaľ čo v roku 2005 ich pripadalo 

o 5 podnikateľov menej. Najmenej podnikateľov pôsobilo v okrese Nové Zámky. Tento fakt vyplýva najmä z toho 

dôvodu, že v porovnaní s počtom obyvateľov (ide o druhý najväčší okres), je počet fyzických osôb – podnikateľov 

v tomto okrese relatívne nízky. Počet podnikateľov sa v tomto okrese počas obdobia zvýšil z 59 na 63. Z pohľadu 

za celý kraj sa priemerný počet podnikateľov, pripadajúcich na 1000 obyvateľov Nitrianskeho kraja, zvýšil zo 66 

podnikateľov na 74. 

 

Graf 23 Počet podnikateľov – fyzických osôb na 1000 obyvateľov 

 

Zdroj: Prepočítané na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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2. PODIEL PRÁVNICKÝCH OSÔB ZISKOVÝCH NA CELKOVOM POČTE PRÁVNICKÝCH OSÔB 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najväčší podiel ziskových právnických osôb (firiem) z celkového počtu, sa za rok 2005 nachádzal v obci 

Kameničná. Vyše 77 percent z celkového počtu vykázalo v danom roku zisk. V roku 2011 bol najvyšší podiel 

ziskových firiem spomedzi všetkých obcí lokalizovaný v okresnom meste Komárno. Až 86 percent zo všetkých 

firiem vykázalo zisk. V obidvoch sledovaných rokoch sa v okrese našli obce, v ktorých sa nenachádzala žiadna 

firma, ktorá by bola zisková. V počiatočnom roku takými obcami boli Bodza, Bodzianske Lúky a Holiare a za 

koncový rok nimi boli Holiare a Lipové. Zaujímavý stav nastal pri analýze priemerného podielu ziskových firiem 

z celkového počtu za všetky obce okresu. V predkrízovom období pripadalo na 100 firiem priemernej obce „iba“ 

44 ziskových, zatiaľ čo počas krízy sa ich počet zvýšil na 58. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 

2005 a 2011) môžeme konštatovať rastúci trend ukazovateľa (približne 30 %). 

 

Okres Levice 

Rozmach ziskových firiem, počas sledovaného obdobia, nastal aj v okrese Levice. Zatiaľ čo v roku 2005, až v 16 

obciach sa nenachádzala žiadna taká firma, ktorá by za daný rok vykázala zisk, tak v roku 2011 už bolo takýchto 

obcí iba 5. V priemere za jednu obec vzrástol podiel ziskových firiem  z 33 percent na 44. Najbližšie k priemerným 

hodnotám mali v roku 2005 obce Brhlovce, Hontianska Vrbica, Málaš, Veľký Ďur a v roku 2011 obce Bohunice, 

Drženice a Horné Turovce. Najvyššie hodnoty tohto ukazovateľa dosiahla v počiatočnom roku obec Želiezovce 

(necelých 74 percent), zatiaľ čo v poslednom sledovanom roku ich o 8 percent viac zaznamenala obec Keť. 

V okresnom meste Levice až tri štvrtiny firiem vykázalo počas obidvoch rokoch zisk. Z porovnania údajov za 

sledované obdobie (roky 2005 a 2011) môžeme konštatovať mierne rastúci trend ukazovateľa (približne 13 %). 

 

Okres Nitra 

Najväčší podiel ziskových právnických osôb spomedzi všetkých obcí Nitrianskeho okresu, sa nachádzal tak 

v prvom ako aj v druhom sledovanom roku v obci Malý Cetín. V obidvoch prípadoch sa hodnota podielu 

nachádzala na úrovni vyššej ako 80 percent. V roku 2005 sa až v 9 obciach nenachádzala žiadna zisková firma, 

pričom v roku 2011 sa žiadna nenachádzala iba v obci Melek. Táto obec patrí do skupiny z 9 vyššie spomínaných 

obcí. Priemerný podiel ziskových právnických osôb za jednu obec predstavoval v roku 2005 vyše 40 percent, 

zatiaľ čo v roku 2011 ho tvoril necelých 55 percent. Vysoko nadpriemerné hodnoty dosiahlo mesto Nitra. 

V prvom sledovanom roku až 70 percent zo všetkých právnických osôb vykázalo zisk. V poslednom roku podiel 

ziskových firiem tvoril v tomto meste necelých 77 percent. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2005 

a 2011) môžeme konštatovať mierne rastúci trend ukazovateľa (približne 8 %). 

 

Okres Nové Zámky 

Vyše 78 percent ziskových firiem z celkového počtu sa nachádzalo v roku 2005 v Novej Vieske. Tento podiel 

predstavoval v danom roku najvyššiu dosiahnutú hodnotu. V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu v rámci 

tohto ukazovateľa obec Šarkan. Zároveň táto hodnota predstavovala najvyššiu dosiahnutú spomedzi všetkých 

obcí Nitrianskeho kraja. Až 89 percent všetkých firiem vykázalo v danom roku zisk. Zmena v počte obcí, v ktorých 

sa nenachádzali žiadne ziskové firmy, nastala aj v okrese Nové Zámky. Zatiaľ čo v roku 2005 sa v 5 obciach žiadna 

zisková právnická osoba nenachádzala, tak v roku 2011 sa žiadna zisková firma nenachádzala už iba v obci 

Pavlová. Priemerný podiel ziskových firiem, pripadajúci na jednu obec, bol v roku 2005 necelých 44 percent, 

zatiaľ čo v roku 2011 bol vyše 57 percent. V meste Nové Zámky tvorili ziskové právnické osoby nadpolovičnú časť 

zo všetkých. V prvom roku 73 a v druhom až 79 percent firiem zo všetkých právnických osôb pôsobiacich v tomto 

meste, vykázali zisk. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2005 a 2011) môžeme konštatovať mierne 

rastúci trend ukazovateľa (približne 14 %). 

 

Okres Šaľa 

V najmenšom okrese Nitrianskeho kraja (čo sa do počtu obcí týka), dosiahla najvyšší podiel ziskových firiem obec 

Žihárec. V roku 2005 približne 90 percent zo všetkých právnických osôb pôsobiacich na jej území, vykázalo zisk. 

Zároveň táto hodnota predstavovala najvyššiu spomedzi všetkých obcí Nitrianskeho kraja. Paradoxne v roku 

2011, kedy sa počet firiem vykazujúcich zisk zvýšil vo väčšine obcí okresu, ako aj vo väčšine obcí v ostatných 

Nitrianskych okresoch, sa podiel takýchto firiem v danej obci znížil na necelých 83 percent. Najmenší podiel 

ziskových firiem sa v prvom sledovanom roku nachádzal v obci Dlhá nad Váhom (iba 27 percent zo všetkých 

právnických osôb vykázalo zisk) a v druhom roku v obci Hájske (necelých 47 percent). Mierne nadpriemerné 

hodnoty vykázalo meste Šaľa. Podiel ziskových firiem v prvom roku tvoril 62 percent a v druhom roku 72 percent, 

z celkového počtu právnických osôb pôsobiacich na jeho území. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 

2005 a 2011) môžeme konštatovať mierne rastúci trend ukazovateľa (približne 14 %). 

 

Okres Topoľčany 

Priemerná hodnota ukazovateľa v tomto okrese, sa medzi sledovanými rokmi zvýšila zo 46 na 57 percent. 

V meste Topoľčany dosiahlo v roku 2005 spolu 72, respektíve v roku 2011 až 77 percent všetkých právnických 

osôb, zisk. Najvyššie hodnoty dosiahla v obidvoch rokoch obec Tovarníky. V počiatočnom roku približne 84 

percent z celkového počtu firiem pôsobiacich na území tejto obce vykázalo zisk. Podobnú hodnotu dosiahla táto 

obec aj v konečnom roku. V roku 2005 až v 7 obciach absentovala právnická osoba, ktorej by sa podarilo vykázať 

zisk. V roku 2011 sa takáto firma nenachádzala už len v Ardanovciach. Z porovnania údajov za sledované obdobie 

(roky 2005 a 2011) môžeme konštatovať mierne rastúci trend ukazovateľa (približne 10 %). 

 

Okres Zlaté Moravce 

V rámci okresu dosiahli najvyššiu hodnotu tohto ukazovateľa obce Hostie a Martin nad Žitavou v roku 2005 

a obec Beladice v roku 2011. Až 75 percent spomedzi všetkých právnických osôb pôsobiacich v Hosticiach 

a Martinom nad Žitavou podarilo vykázať zisk. Necelých 83 percent, sa podarilo vykázať v obci Beladice. 

Priemerná hodnota ukazovateľa v rámci okresu sa zvýšila zo 43 na 52 percent. To znamená, že v priemere zo 100 

právnických osôb, pripadajúcich na jednu obec tohto okresu, dokázalo v prvom sledovanom roku 43 firiem 

a v druhom 52 firiem vygenerovať zisk. Najnižšiu hodnotu za rok 2005 dosiahli obce Kostoľany pod Tribečom 

a Malé Vozokany (v týchto obciach sa nenašla žiadna firma, ktorá by hospodárila so ziskom) a za rok 2011 ju 

dosiahla Vieska nad Žitavou. V okresnom meste Zlaté Moravce, sa podiel ziskových firiem zvýšil z 56 (zo 100) na 

66. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2005 a 2011) môžeme konštatovať rastúci trend 

ukazovateľa (približne 22 %). 

 

  



80 
 

Úroveň kraja 

Graf uvedený nižšie zobrazuje údaje za jednotlivé okresy Nitrianskeho kraja. Podiel ziskových právnických osôb 

počas sledovaného obdobia vzrástol vo všetkých okresoch. Z toho vyplýva, že napriek medziročnej zmene 

celkového počtu právnických osôb pôsobiacich v jednotlivých územiach, sa podiel tých firiem, ktorým sa 

podarilo vygenerovať zisk, zvýšil. Tento fakt je o to zaujímavejší, že v období hospodárskej krízy vykázalo vyššie 

percento firiem zisk, ako tomu bolo v predkrízovom období. Najvyšší podiel ziskových firiem za rok 2005 vykázal 

okres Nitra. Zo 100 pôsobiacich právnických osôb ho vygenerovalo až 67 firiem. V roku 2011 najvyššie hodnoty 

dosiahol okres Komárno (podiel ziskových firiem tvoril necelých 80 percent). Na druhej strane regiónom 

s najnižšími percentami ziskových firiem, bol za obidva roky okres Zlaté Moravce. Kým v roku 2005 zo 100 firiem 

pôsobiacich na území tohto okresu sa podarilo vygenerovať zisk 51 firmám, v roku 2011 sa to podarilo už 62. 

 

Graf 24 Podiel právnických osôb ziskových na celkovom počte právnických osôb 

 

Zdroj: Prepočítané na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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3. POČET PRÁVNICKÝCH OSÔB ZISKOVÝCH NA 1000 OBYVATEĽOV 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najviac právnických osôb ziskových (firiem) v prepočte na 1000 obyvateľov pripadalo v obidvoch rokoch na 

mesto Komárno. V roku 2005 pripadalo na 1000 obyvateľov 23 ziskových firiem, zatiaľ čo v roku 2011 ich 

pripadalo až 79. Tento počet zároveň predstavoval aj najvyššiu hodnotu spomedzi všetkých ostatných obcí 

Nitrianskeho kraja v danom roku. V obidvoch sledovaných rokoch sa vyskytlo niekoľko obcí, v ktorých sa 

nenachádzala ani jedna firma, ktorá by vykázala zisk. V prvom sledovanom roku takými obcami boli Bodza, 

Bodzianske Lúky, Holiare a v poslednom roku nimi boli Holiare a Lipové. Priemerný počet ziskových firiem na 

1000 obyvateľov sa medziročne zvýšil zo 6 na 15. Obcami s priemernými hodnotami v roku 2005 boli Dedina 

Mládeže, Modrany, Trávnik, Zlatná na Ostrove a v roku 2011 Kolárovo, Radvaň nad Dunajom, Svätý Peter, Zlatná 

na Ostrove. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2005 a 2011) môžeme konštatovať vysoko rastúci 

trend ukazovateľa (približne 160 %). 

 

Okres Levice 

V rámci tohto okresu pripadalo v počiatočnom roku najviac ziskových firiem na obec Starý Hrádok. V prepočte až 

33 ziskových firiem pripadalo na 1000 obyvateľov tejto obce. Zaujímavý jav nastal v hodnotách tejto obce. Zatiaľ 

čo vo veľkej väčšine obcí (v rámci celého Nitrianskeho kraja) sa počet všetkých právnických osôb (ako aj 

právnických osôb ziskových) takmer zdvojnásobil, tak v obci Starý Hrádok sa ich počet výrazne znížil (na 5 

ziskových firiem). Žiadne ziskové firmy sa v roku 2005 nenachádzali v 16 obciach, zatiaľ čo v roku 2011 ich počet 

klesol na 5 obcí. Z pohľadu priemerného počtu pripadalo na jednu obec Levického okresu 5 (počet za rok 2005), 

respektíve 10 (za rok 2011) právnických osôb ziskových pripadajúcich na 1000 obyvateľov. Vysoko nadpriemerné 

hodnoty dosiahlo v obidvoch rokoch okresné mesto Levice. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 

2005 a 2011) môžeme konštatovať vysoko rastúci trend ukazovateľa (približne 100 %). 

 

Okres Nitra 

Počet ziskových firiem pripadajúcich na 1000 obyvateľov v meste Nitra, sa medzi sledovaným obdobím zvýšil z 22 

na 43. V rámci okresu to boli najväčšie hodnoty spomedzi všetkých ostatných obcí. Priemerný počet pripadajúci 

na jednu obec sa medzi skúmanými rokmi zdvojnásobil. Zatiaľ čo v počiatočnom roku pôsobilo priemerne 5 

ziskových firiem v jednej obci, tak v poslednom roku ich priemerne pôsobilo až 10. V roku 2005 v obciach Bádice, 

Horné Lefantovce, Hruboňovo, Kapince, Ľudovítová, Malé Chyndice, Malé Zálužie, Melek a Šurianky 

sa nenachádzali žiadne firmy, ktoré by vykázali zisk. V roku 2011 takou obcou bol iba Melek. Z porovnania údajov 

za sledované obdobie (roky 2005 a 2011) môžeme konštatovať vysoko rastúci trend ukazovateľa (približne 100 

%). 

 

Okres Nové Zámky 

Priemerné hodnoty pripadajúce na jednu obec v okrese Nové Zámky, dosiahli v roku 2005 obce Bešeňov, 

Dedinka, Jatov, Malá nad Hronom, Strekov, Tvrdošovce a Zemné. V týchto obciach sa nachádzalo po 5 firiem, 

ktorým sa podarilo vygenerovať zisk. V roku 2011, predstavoval priemerný počet právnických osôb ziskových, 

pripadajúcich na 1000 obyvateľov jednej obce, až 11 firiem. Z pohľadu najvyššieho počtu ziskových firiem, sa 

v počiatočnom roku nachádzalo 18 firiem v obciach Nová Vieska a Štúrovo. V poslednom roku sa ich až 58 

nachádzalo v meste Štúrovo. Žiadne ziskové firmy sa nenachádzali v obciach Bajtava, Čechy, Leľa, Úľany nad 

Žitavou (údaje za rok 2005) a Pavlová. Počas obidvoch sledovaných rokoch sa na území obce Pavlová, 

nenachádzala ani jedna firma, ktorá by dokázala vygenerovať zisk. Z porovnania údajov za sledované obdobie 

(roky 2005 a 2011) môžeme konštatovať vysoko rastúci trend ukazovateľa (približne 140 %). 

 

Okres Šaľa 

Zaujímavý vývoj nastal aj v okrese Šaľa. Najpriaznivejšie ako aj najmenej priaznivé hodnoty tohto ukazovateľa si 

rozdelili dve obce. Najviac prosperujúcich firiem sa nachádzalo v obci Žihárec. Pozoruhodný jav v medziročnej 

zmene hodnôt nastal práve v tejto obci. V roku 2005 v nej pôsobilo 53 prosperujúcich firiem, zatiaľ čo v roku 

2011 ich tam pôsobilo o 10 menej. Hodnota z roku 2005 bola súčasne aj najvyššou zo všetkých obcí 

Nitrianskeho kraja. Zároveň je to jediná obec z celého okresu, ktorej hodnota tohto ukazovateľa sa znížila. Na 

druhej strane najmenej firiem bolo registrovaných v obci Hájske. V prvom sledovanom roku pripadli na 1000 

obyvateľov 2 právnické osoby, ktorým sa podarilo vykázať zisk a v druhom roku ich pripadlo 5. Priemerné 

hodnoty sa zvýšili z úrovne 9 firiem na 15. Vysoko nadpriemerné hodnoty ukazovateľa zaznamenalo okresné 

mesto Šaľa. V roku 2005, v prepočte na 1000 obyvateľov Šale, pripadlo 14 ziskových firiem, tak v roku 2011 ich 

pripadlo až 27. Namerané hodnoty boli zároveň druhé najvyššie spomedzi všetkých obcí spadajúcich do tohto 

okresu. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2005 a 2011) môžeme konštatovať rastúci trend 

ukazovateľa (približne 66 %). 

 

Okres Topoľčany 

V porovnaní s ostatnými okresmi, nastali v rámci tohto okresu počas sledovaného obdobia relatívne malé zmeny. 

Najbadateľnejšie zmeny nastali v rámci hodnotenia obcí, v ktorých pôsobilo najmenej, respektíve nepôsobili 

žiadne právnické osoby, ktoré by za sledované roky vykázali zisk. Kým v počiatočnom roku až v 8 obciach sa 

nenachádzali žiadne ziskové firmy, tak v poslednom roku sa nenachádzali už len v 1 obci. Z pohľadu najvyššieho 

počtu ziskových firiem pôsobiacich v jednej obci, sa v obidvoch rokoch nachádzali v obci Tovarníky. V roku 2005 

pripadlo na 1000 obyvateľov tejto obce 24 ziskových firiem a v roku 2011 sa ich počet zvýšil o 6 ďalších firiem. 

Priemerný počet právnických osôb ziskových pripadajúci na jednu obec sa v počiatočnom roku pohyboval na 

úrovni 5 firiem a v poslednom roku bol na úrovni 9 firiem. Vysoko nadpriemerné hodnoty vykázalo v obidvoch 

rokoch aj okresné mesto Topoľčany. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2005 a 2011) môžeme 

konštatovať rastúci trend ukazovateľa (približne 66 %). 

 

Okres Zlaté Moravce 

Spomedzi všetkých analyzovaných obcí, pripadal najvyšší počet ziskových firiem na obce Hostie a Martin nad 

Žitavou (za rok 2005 ich pripadalo na tieto obce 16) a Zlaté Moravce (za rok 2011 ich pripadalo na toto mesto až 

24). Zaujímavý vývoj nastal v porovnaní obcí s najmenším, respektíve nulovým počtom takýchto firiem. 

V počiatočnom roku sa v obciach Kostoľany pod Tribečom a Malé Vozokany nenachádzali žiadne prosperujúce 

firmy, zatiaľ čo v koncovom roku sa v každej obci v rámci tohto okresu nachádzali minimálne 2 firmy, ktorým sa 

podarilo vygenerovať zisk. Takýmito obcami boli Čierne Kľačany, Choča, Jedľové Kostoľany a Vieska nad Žitavou. 

Priemerný počet firiem pripadajúci na obec predstavoval v roku 2005 približne 5 firiem a v roku 2011 až 9 firiem. 

Mesto Zlaté Moravce dosiahlo v obidvoch rokoch vysoko nadpriemerné hodnoty. Z porovnania údajov za 

sledované obdobie (roky 2005 a 2011) môžeme konštatovať vysoko rastúci trend ukazovateľa (približne 100 %). 
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Úroveň kraja 

V Grafe uvedenom nižšie možno vidieť hodnoty tohto ukazovateľa za jednotlivé okresy Nitrianskeho kraja. Vo 

všetkých okresoch sa medzi sledovanými rokmi počet ziskových firiem zvýšil. Tento stav vznikol najmä vďaka  

zvýšeniu celkového počtu právnických osôb v rámci celého Nitrianskeho kraju. Najviac ziskových firiem sa 

v obidvoch sledovaných rokoch lokalizoval v okrese Levice. V prvom sledovanom roku pripadalo na 1000 

obyvateľov tohto okresu 441 ziskových firiem. V poslednom roku ich v tomto okrese pôsobilo až 864. Na druhú 

stranu najmenej ziskových firiem bolo lokalizovaných v okrese Šaľa. Počet ziskových firiem sa medziročne zvýšil 

zo 122 na 202. Priemerný počet ziskových firiem na jeden okres Nitrianskeho kraja sa zvýšil z 259 na 531. 

 

Graf 25 Počet právnických osôb ziskových na 1000 obyvateľov 

 

Zdroj: Prepočítané na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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4. MIERA EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najvyššia miera nezamestnanosti bola v obidvoch sledovaných rokoch zaznamenaná v obci Vrbová nad Váhom. 

V roku 2001 sa pohybovala na úrovni 35,33 % a v roku 2011 poklesla na úroveň 30,1 %. Najnižšia 

nezamestnanosť bola nameraná v prvom roku v obci Lipové (8,33 %) a v poslednom roku v obci Brestovec 

(7,66 %). Priemerná miera nezamestnanosti v obciach regiónu sa v roku 2001 pohybovala na úrovni 22,98 %. 

V roku 2011 poklesla na hranicu 15,84 %. Okresné mesto Komárno dosiahlo v každom z týchto dvoch rokov 

podpriemerné hodnoty. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2001 a 2011) môžeme konštatovať 

klesajúci trend ukazovateľa (približne o 6 percentuálnych bodov). 

 

Okres Levice 

Najvyššiu mieru nezamestnanosti vykázali v okrese Levice v obciach Jesenské a Šalov. V roku 2001 v obci 

Jesenské, sa miera nezamestnanosti pohybovala na úrovni 52,38 %. Inak povedané, viac ako polovica 

ekonomicky aktívnych obyvateľov, ktorí v tej dobe žili v obci Jesenské, boli zaregistrovaní na príslušnom úrade 

práce ako uchádzači o zamestnanie. Táto hodnota zároveň predstavovala najvyššiu hodnotu spomedzi všetkých 

ostatných obcí Nitrianskeho kraja za daný rok. Najvyššia miera v Šalove za rok 2011 sa pohybovala na úrovni 

32,34 %. Na druhú stranu najnižšie hodnoty nezamestnanosti zaznamenali v počiatočnom roku v obci Starý 

Tekov (12,47 %) a v poslednom roku vo Veľkých Kozmálovciach (6,65 %). Priemerná nezamestnanosť 

pripadajúca na jednu obec Levického kraja sa medziročne znížila z úrovne 25,86 % na 17,20 %. Z pohľadu 

okresného mesta, taktiež aj mesto Levice vykázali nižšiu mieru nezamestnanosti oproti okresnému priemeru. 

V roku 2001 nezamestnanosť kolísala na 17,66 % a do roku 2011 klesla na 11,25 %. Z porovnania údajov za 

sledované obdobie (roky 2001 a 2011) môžeme konštatovať klesajúci trend ukazovateľa (približne o 7 

percentuálnych bodov).  

 

 Okres Nitra 

V rámci okresu Nitra, sa v prvom roku sledovania tohto ukazovateľa dosiahla najvyššia hodnota v obci Telince 

a v poslednom roku v obci Melek. Miera nezamestnanosti v prvej menovanej obci dosiahla úroveň 33,52 % 

a miera nezamestnanosti v druhej obci predstavovala 16,86 %. Naopak najnižšiu mieru nezamestnanosti mali 

v obciach Horné Lefantovce a Čab. V roku 2001 dosiahla miera nezamestnanosti v Horných Lefantovciach 6,36 % 

a v roku 2011 v Čabe 5,6 %. Priemerné hodnoty sa medzi sledovanými rokmi znížili zo 17,81 % na 9,86 %. Taktiež 

aj okresné mesto Nitra zaznamenalo podpriemerné hodnoty. V roku 2001 dosiahla nezamestnanosť úroveň 12,69 

% a do roku 2011 sa znížila na úroveň 8,27 %. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2001 a 2011) 

môžeme konštatovať klesajúci trend ukazovateľa (približne o 6 percentuálnych bodov). 

 

Okres Nové Zámky 

Vývoj nezamestnanosti v meste Nové Zámky prebiehal podobne ako u ostatných okresných miest Nitrianskeho 

kraja. Oproti ostatným obciam ležiacich v okrese, vykázalo toto mesto v obidvoch rokoch podpriemerné hodnoty. 

V roku 2001 bola najvyššia nezamestnanosť nameraná v obci Malé Kosihy (39,14 %) a naopak najnižšia v obci 

Vlkas (11,18 %). Maximálne a minimálne hodnoty v poslednom roku vykázali obce Malá nad Hronom a Maňa. 

V prvej sledovanej obci bola nezamestnanosť na úrovni 29,09 % a v druhej 6,24 %. Priemerná nezamestnanosť 

v rámci celého okresu sa počas analyzovaného obdobia znížila z 23,75 % na 15,36 %. Z porovnania údajov za 

sledované obdobie (roky 2001 a 2011) môžeme konštatovať klesajúci trend ukazovateľa (približne o 8 

percentuálnych bodov). 

 

Okres Šaľa 

Najnižšiu mieru nezamestnanosti v rámci okresu zaznamenalo v obidvoch sledovaných rokoch, mesto Šaľa. 

V roku 2001 bola miera nezamestnanosti na úrovni 13,28 %, avšak v roku 2011 bola na úrovni 9,48 %. Zaujímavý 

vývoj nastal pri maximálnych hodnotách. Najvyššia nezamestnanosť v prvom roku bola na úrovni 31,84 % v obci 

Selice, zatiaľ čo v poslednom skúmanom roku v obci Diakovce, dosiahla nezamestnanosť úroveň iba 13,83 %. 

Priemerná nezamestnanosť v rámci celého okresu sa znížila z 21,04 na 11,66 %. Zaujímavý je aj rozptyl medzi 

obcami s najvyššími a najnižšími nameranými hodnotami. Zatiaľ čo v prvom roku predstavoval rozdiel medzi 

najvyššou a najnižšou nezamestnanosť vyše 18 percentuálnych bodov, tak v poslednom roku bol rozptyl už len 

necelých 5 percentuálnych bodov. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2001 a 2011) môžeme 

konštatovať klesajúci trend ukazovateľa (približne o 7 percentuálnych bodov). 

 

Okres Topoľčany 

V okrese Topoľčany sa priemerná nezamestnanosť počas sledovaného obdobia znížila zo 16,44 % na 11,10 %. 

Najnižšou mierou nezamestnanosti sa mohli pýšiť občania Čermian a Šalgoviec. V roku 2001, nezamestnanosť 

v obci Čermany bola na úrovni 10,47 %, zatiaľ čo v roku 2011 v obci Šalgovce, bola na úrovni 4,42 %. Táto 

hodnota bola zároveň najnižšou spomedzi všetkých ostatných obcí Nitrianskeho kraja za daný rok. Najvyššiu 

mieru vykázali obce Blesovce a Tvrdomestice. V prvom roku namerali v Blesovciach nezamestnanosť na úrovni 

22,86 % a v poslednom roku v Tvrdomesticiach 15 %. Miera nezamestnanosti v meste Topoľčany klesla zo 

16,04 % na 12,49 %. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2001 a 2011) môžeme konštatovať mierne 

klesajúci trend ukazovateľa (približne o 5 percentuálnych bodov). 

 

Okres Zlaté Moravce 

V okrese Zlatých Moraviec, sa hodnoty ukazovateľa miery nezamestnanosti vyvíjali nasledovne. Najvyššiu mieru 

nezamestnanosti za rok 2001 zaznamenali v obci Choča (28,96 %), zatiaľ čo v obci Nevidzany namerali len 17,6 % 

(najnižšia miera v okrese). Obec Nevidzany vykázala najnižšiu hodnotu spomedzi všetkých ostatných obcí aj 

v roku 2011. Iba 6,29 % ekonomicky aktívnych obyvateľov, bolo v danom roku oficiálne zaregistrovaných na 

úrade práce. Na druhej strane roku 2011 obec Zlatno, s 18,71 % reprezentovala obec s najvyššou mierou 

nezamestnanosti. Priemerná hodnota tohto ukazovateľa sa medziročne znížila z 22,76 % na 11,15 %. Z 

porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2001 a 2011) môžeme konštatovať klesajúci trend ukazovateľa 

(približne o 10 percentuálnych bodov). 

 

Úroveň kraja 

Priemerné hodnoty za jednotlivé okresy Nitrianskeho kraja zobrazuje graf uvedený nižšie. Z tohto grafu 

jednoznačne vyplýva, že vo všetkých okresoch bola najvyššia nezamestnanosť v roku 2001. Postupným 

vývojom, však úroveň nezamestnanosti v každom z nich klesla. V roku 2005 dosiahli svoje dná, okresy Komárno, 

Nové Zámky a Topoľčany. V tomto roku zaznamenali v spomenutých okresoch najnižšie miery nezamestnanosti. 

Na druhú stranu okresy Levíc, Nitry, Šali a Zlatých Moraviec dosiahli najpriaznivejšie hodnoty až v roku 2011. 
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Z výsledných hodnôt tak možno vyvodiť dve skupiny okresov s podobným vývojom nezamestnanosti. Vývoj 

prvej skupiny okresov (reprezentovaná okresmi, ktoré dosiahli svoje minimá v roku 2005) znázorňuje krivku 

v tvare písmena v, zatiaľ čo vývoj druhej skupiny (skupina zostávajúcich okresov) znázorňuje klesajúcu funkciu. 

Spomedzi všetkých sledovaných rokoch, dosiahli najvyššiu mieru nezamestnanosti v okrese Levice (v roku 2001 

predstavoval 22,27 %), najnižšiu okres Nitra (8,94 % v roku 2011) a najväčší pokles okres Zlaté Moravce 

(nezamestnanosť medzi rokmi 2001 až 2011 poklesla až o necelých 11 percentuálnych bodov). 

 

Graf 26 Miera evidovanej nezamestnanosti 

 

Zdroj: Prepočítané na základe údajov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 
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5. MIERA EKONOMICKEJ AKTIVITY OBYVATEĽSTVA 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najvyššiu mieru ekonomickej aktivity obyvateľstva v okrese Komárno dosiahli obce Bajč (údaj za rok 2001) 

a Martovce (2011). V prvej menovanej obci dosiahol podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov na práce 

spôsobilom obyvateľstve (súčet produktívneho a poproduktívneho obyvateľstva) 65,68 % a v druhej menovanej 

obci bol podiel 63,95 %. Z toho vyplýva, že v obci Bajč pripadalo na 100 práce spôsobilých obyvateľov 65 

ekonomicky aktívnych. Najmenšiu mieru vykázala v obidvoch rokoch obec Mudroňovo. Priemerná ekonomická 

aktivita obyvateľstva v celom okrese sa medziročne znížila z 58,92 % na 57,37 %. Zaujímavý vývoj tohto 

ukazovateľa nastal v okresnom meste Komárno. V roku 2001 vykázalo toto mesto nadpriemerné hodnoty (63,51 

%), avšak v roku 2011 už bola dosiahnutá hodnota podpriemerná. Z porovnania údajov za sledované obdobie 

(roky 2001 a 2011) môžeme konštatovať mierne klesajúci trend ukazovateľa (približne 5 %). 

 

Okres Levice 

V rámci okresu Levice dosiahli najvyššiu mieru ekonomickej aktivity obyvateľstva obce Tlmače a Šalov. 

V Tlmačoch predstavoval podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov a práce spôsobilých obyvateľov 68,39 % 

(2001) a v Šalove sa hodnota tohto podielu rovnala 62,76 % (2011). Na druhú stranu najnižšie hodnoty 

zaznamenali v obciach Jesenské (2001) a Žemliare (2011). Priemerná hodnota okresu sa počas sledovaného 

obdobia takmer nezmenila, keď v počiatočnom roku sa pohybovala na úrovni 54,27 % a v poslednom roku na 

úrovni 53,67 %. Okresné mesto Levice dosiahlo v obidvoch analyzovaných rokoch nadpriemerné hodnoty. Z 

porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2001 a 2011) môžeme konštatovať mierne klesajúci trend 

ukazovateľa (približne 7 %). 

 

Okres Nitra 

Vráble boli obcou, ktorá v obidvoch sledovaných rokoch dosiahla najvyššie hodnoty. V počiatočnom roku 

pripadalo na 100 práce spôsobilých obyvateľov približne 68 ekonomicky aktívnych obyvateľov, avšak 

v poslednom roku sa miera ekonomickej aktivity znížila a na 100 práce spôsobilých obyvateľov pripadalo už iba 

62 ekonomicky aktívnych. Malé Zálužie a Ľudovítová zas boli obcami, ktoré vykázali najnižšie hodnoty spomedzi 

ostatných obcí. Priemerná hodnota ukazovateľa v rámci Nitrianskeho okresu sa medzi sledovanými rokmi zmenila 

iba mierne. V rok 2001 bola priemerná hodnota na úrovni 58,27 % a v roku 2011 klesla na 57,24 %. Mesto Nitra 

zaznamenalo v porovnaní s ostatnými obcami, počas obidvoch rokoch, ľahko nadpriemerné hodnoty. Z 

porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2001 a 2011) môžeme konštatovať mierne klesajúci trend 

ukazovateľa (približne 7 %). 

 

Okres Nové Zámky 

Najnižšie hodnoty ukazovateľa miery ekonomickej aktivity obyvateľstva v okrese Nových Zámkoch, zaznamenali 

v obciach Bruty (údaj za rok 2001) a Leľa (2011). V prvej menovanej obci pripadalo na 100 práce spôsobilých 

obyvateľov 47 ekonomicky aktívnych a v druhej menovanej obci pripadalo na nich iba 42. Na druhú stranu 

najvyšší podiel tohto ukazovateľa zaevidovali v obciach Štúrovo a Andovce. Miera ekonomickej aktivity 

obyvateľstva v Štúrove sa v roku 2001 pohybovala na úrovni 65,96 %t a v obci Andovce sa v roku 2011 

pohybovala na úrovni 60,71 %. Priemerná miera za celý okres sa medziročne znížila o necelé 2 percentuálne 

body. V porovnaní so všetkými obcami okresu dosiahlo okresné mesto Nové Zámky nadpriemerné hodnoty 

v obidvoch analyzovaných rokoch. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2001 a 2011) môžeme 

konštatovať mierne klesajúci trend ukazovateľa (približne 8 %). 

 

Okres Šaľa 

V okrese s najnižším počtom obcí, dosiahli najvyššie hodnoty sledovaného ukazovateľa obce Šaľa a Selice. Podiel 

ekonomicky aktívnych obyvateľov na práce spôsobilých v meste Šaľa, predstavoval v prvom sledovanom roku 

70,84 %. V druhom sledovanom roku bol podiel v obce Selice 63,09 %. Zaujímavý jav nastal v okresnom meste 

Šaľa. V roku 2001 dosiahlo najvyššiu hodnotu spomedzi ostatných obcí v okrese, avšak v roku 2011 sa nameraná 

hodnota pohybovala na priemernej úrovni okresu. Priemerná miera ekonomickej aktivity obyvateľstva 

v Šalianskom okrese sa medzi ročné zvýšila z 58,58 % na 59,25 %. Spomedzi analyzovaných okresov, predstavuje 

táto skutočnosť určitú anomáliu. Najnižšie hodnoty v rámci tohto okresu namerali v obidvoch rokoch v obci 

Hájske. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2001 a 2011) môžeme konštatovať mierne klesajúci 

trend ukazovateľa (približne 8 %). 

 

Okres Topoľčany 

Priemerná hodnota ukazovateľa v okrese Topoľčany sa počas sledovaného obdobia znížila z úrovne 58,65 % na 

56,84 %. Najbližšie k týmto hodnotám mali obce Súlovce (za údaj roku 2001) a Lipovník (za rok 2011). V obidvoch 

sledovaných rokoch dosiahla maximálne hodnoty obec Vozokany. V prvom roku pripadalo na 100 práce 

spôsobilých obyvateľov 67 ekonomicky aktívnych a v druhom roku ich pripadalo 69. Na druhej strane najnižšie 

hodnoty zaevidovali v Hájnej Novej Vsi (2001) a Solčiankach (2011). Okresné mesto v porovnaní s ostatnými 

obcami Topoľčianskeho okresu zaznamenalo v obidvoch rokoch nadpriemerné hodnoty. Z porovnania údajov za 

sledované obdobie (roky 2001 a 2011) môžeme konštatovať mierne klesajúci trend ukazovateľa (približne 6 %). 

 

Okres Zlaté Moravce 

Obec Volkovce zaznamenali v rokoch 2001 a 2011 najmenší podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov na práce 

spôsobilých obyvateľoch. Zaujímavý je vývoj tejto obce počas sledovaného obdobia, pretože v prvom roku bola 

jej miera ekonomickej aktivity na úrovni 41,65 % a v poslednom sa zvýšila na 47,87 %. Na druhú stranu najvyššie 

hodnoty tohto ukazovateľa evidovali v Machulinciach (údaj za počiatočný rok) a vo Vieske nad Žitavou (posledný 

rok). Priemerná miera ekonomickej aktivity sa v tomto okrese medziročne znížila približne o 3 percentuálne body. 

Kým v roku 2001 bola na úrovni 58,12 %, tak v 2011 klesla na 55,12 %. V porovnaní so všetkými obcami tohto 

okresu, dosiahlo mesto Zlaté Moravce v obidvoch rokoch nadpriemerné hodnoty. Z porovnania údajov za 

sledované obdobie (roky 2001 a 2011) môžeme konštatovať mierne klesajúci trend ukazovateľa (približne 7 %). 

 

Úroveň kraja 

Graf uvedený nižšie, poskytuje prehľad hodnôt ukazovateľa miery ekonomickej aktivity obyvateľstva za jednotlivé 

okresy Nitrianskeho kraja. V každom okrese sa medzi jednotlivými analyzovanými rokmi hodnota tohto 

ukazovateľa znížila. To znamená, že v každom okrese tak podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov na práce 

spôsobilom obyvateľstve (súčet produktívnych a poproduktívnych obyvateľov) sa počas skúmaného obdobia 

znížil. Z vykonanej analýzy tak vypláva, že pre budúci rozvoj sídelných prostredí Nitrianskeho kraja je potrebné 

venovať zvýšenú pozornosť klesajúcej ekonomickej aktivite obyvateľstva. V porovnaní medzi jednotlivými 



86 
 

okresmi vyplynulo, že najvyššie hodnoty dosiahol okres Šaľa. V roku 2001 bola na úrovni 63,93 % a v roku 2011 

klesla na 59,45 %. Najhoršie dopadol okres Levice, ktorého hodnoty boli v každom sledovanom roku spomedzi 

všetkých okresoch najmenšie. Z úrovne 60,11 % (údaj za rok 2001) hodnota tohto ukazovateľa klesla na 55,80 % 

(2011). 

 

Graf 27 Miera ekonomickej aktivity obyvateľstva 

 

Zdroj: Prepočítané na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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Súhrnné hodnotenie 

Do súhrnného hodnotenia v roku 2001 vstupovali iba 2 sekundárne ukazovatele (4. miera evidovanej 

nezamestnanosti a 5. miera ekonomickej aktivity obyvateľstva) z dôvodu obmedzenej dostupnosti údajov. Za rok 

2011 už do súhrnného hodnotenia vstupovali všetky sekundárne ukazovatele. 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najväčší progres v rámci okresu, za túto skupinu faktorov, dosiahla obec Chotín. V roku 2001 sa v súhrnnom 

hodnotení v rámci svojho okresu nachádzala na 32 mieste, ale v roku 2011 sa nachádzala už na 6 mieste. Na 

druhú stranu najväčší prepad zaznamenala obec Lipové. Pokiaľ v prvom sledovanom roku sa nachádzala na 4 

mieste, tak v poslednom roku sa prepadla až na 37 miesto. Okresné mesto Komárno bolo v obidvoch rokoch na 

1 mieste. Na posledných miestach v rámci tohto okresu sa umiestnili Mudroňovo (2001) a Holiare (2011). 

Z pohľadu celkového vývoja v okrese môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami sa zvýšili. Obce na juhu 

regiónu sa v porovnaní s ostatnými obcami rozvíjali rýchlejšie. 

 

 Okres Levice 

V rámci tohto okresu zaznamenala najväčší skok v poradí obec Jesenské. V prvom sledovanom roku sa 

nachádzala na 89 mieste spomedzi všetkých ostatných obcí okresu, avšak v poslednom roku vyskočilo na 6 

miesto. Naopak najväčší prepad zaznamenala v súhrnnom hodnotení obec Bory. Z 3 miesta (údaj za rok 2001) sa 

prepadla až na 77 (2011). Na prvých miestach sa v rámci tohto okresu umiestnili Tlmače (2001) a Vyšné nad 

Hronom (2011). Na druhej strane na posledných miestach skončili obce Jesenské (2001) a Bielovce (2011). Sídlo 

okresu, mesto Levice, zastávalo v obidvoch rokoch 2 miesto. Z pohľadu celkového vývoja v okrese môžeme 

konštatovať, že rozdiely medzi obcami sa mierne zvýšili. Výrazný úpadok v porovnaní s ostatnými obcami 

zaznamenali obce medzi Želiezovcami a Šahami. 

 

 Okres Nitra 

Spomedzi všetkých obcí okresu Nitra zaznamenalo najvýznamnejší posun obec Báb. V roku 2001 sa podľa 

súhrnného hodnotenia tejto skupiny faktorov, nachádzala na 48 mieste, avšak v roku 2011 skončila v poradí na 

13 mieste. Horné Lefantovce zas predstavovali obec s najhorším vývojom. V prvom sledovanom roku sa 

nachádzala na 4 mieste, ale v roku 2011 klesla na 53 miesto. Na prvých miestach sa v rámci tohto okresu 

umiestnili Vráble (2001) a Nitra (2011). Na druhej strane na posledných miestach skončili obce Malé Zálužie 

(2001) a Melek (2011). Mesto Nitra poskočilo počas sledovaného obdobia z 3 na 1 miesto. Z pohľadu celkového 

vývoja v okrese môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami sa výraznejšie nemenili. Výraznejší pokrok 

zaznamenalo iba mesto Nitra. 

 

 Okres Nové Zámky 

Obec Nána predstavovala obec, ktorá v súhrnnom hodnotení zaznamenala najväčší progres. Kým v prvom 

sledovanom roku bola na 34 mieste, tak v poslednom roku sa dostala na 2 miesto. Na druhú stranu obec Michal 

nad Žitavou si v rámci okresu najviac zhoršilo svoju pozíciu. V roku 2001 skončila v hodnotení na 5 mieste, ale 

v roku 2011 sa prepadla o 51 priečok nižšie a skončila na 56 mieste. Na prvých miestach sa v rámci tohto okresu 

umiestnili Nové Zámky (2001) a Štúrovo (2011). Na druhej strane na posledných miestach skončili obce Bruty 

(2001) a Pavlová (2011). Mesto Nové Zámky sa počas skúmaného obdobia prepadlo z 1 miesta na 3. Z pohľadu 

celkového vývoja v okrese môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami sa zvýšili. Obce na severozápade 

regiónu sa v porovnaní s obcami na juhovýchode rozvíjali rýchlejšie. 

 

Okres Šaľa 

Z pohľadu počtu obcí v najmenšom okrese Nitrianskeho kraja, zaznamenali v hodnotení najväčší pokrok, 

respektíve prepad, obce Žihárec a Močenok. V roku 2001 sa obec Žihárec nachádzala na 9 mieste, avšak v roku 

2011 vyskočila na 1 miesto v rámci celého okresu. Močenok sa medziročne prepadol z 2 miesta (údaj za rok 2001) 

na 11 miesto (2001). Na prvých miestach sa v rámci tohto okresu umiestnili Šaľa (2001) a Žihárec (2011). Na 

druhej strane na posledných miestach skončila v obidvoch rokoch obec Hájske. Mesto Šaľa sa počas 

analyzovaného obdobia prepadlo z 1 na 4 miesto. Z pohľadu celkového vývoja v okrese môžeme konštatovať, že 

rozdiely medzi obcami sa nemenili. 

 

 Okres Topoľčany 

V okrese Topoľčany zaznamenala najväčší prepad obec Nemečky. V prvom sledovanom roku obsadila 

v súhrnnom hodnotení, za skupinu faktorov hospodárskej štruktúry a trhu práce, 10 miesto. V poslednom roku sa 

jej pozícia ale prepadla na 48 miesto. Na druhú stranu obec Podhradie zaznamenala najväčší progres. Zo 48 

miesta (údaj za rok 2001) táto obec vyskočila na 6 miesto. Na prvých miestach sa v rámci tohto okresu umiestnili 

Lipovník (2001) a Tovarníky (2011). Na druhej strane na posledných miestach skončili obce Hájna Nová Ves 

(2001) a Ardanovce (2011). Mesto Topoľčany poskočili zo 4 na 2 miesto. Z pohľadu celkového vývoja v okrese 

môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami sa mierne znížili. 

 

Okres Zlaté Moravce 

Obec Kostoľany pod Tribečom zaregistrovala počas sledovaného obdobia najlepší pokrok, v porovnaní 

s ostatnými obcami. Podľa súhrnného hodnotenia skončila v prvom roku na 28 mieste a v poslednom na 9 

mieste. Čierne Kľačany zas predstavovali obec, ktorá počas obdobia zaznamenalo najväčší prepad v umiestnení. 

V roku 2001 sa nachádzala na 2 mieste, avšak v roku 2011 sa prepadla až na 21 miesto. Na posledných miestach 

v rámci tohto okresu skončili obce Volkovce (2001) a Choča (2011). Mesto Zlaté Moravce sa dokázalo umiestniť 

na 1 mieste v obidvoch sledovaných rokoch. Z pohľadu celkového vývoja v okrese môžeme konštatovať, že 

rozdiely medzi obcami sa mierne zvýšili. 

 

Úroveň kraja 

Z pohľadu súhrnného hodnotenia jednotlivých okresov za skupinu ukazovateľov hospodárskej štruktúry a trhu 

práce vyplynulo, že v rámci súhrnného hodnotenia, počas sledovaného obdobia, nenastali žiadne významné 

zmeny. Najvyššie hodnoty v obidvoch rokoch dosiahol okres Nitra. Na druhú stranu najnižšie hodnoty okres 

Levice. Jediné zmeny zaznamenali okresy Komárno a Topoľčany, ktoré si v skúmaných rokoch vymenili pozície. 

Okres Komárno poskočilo zo 4 na 3 miesto a okres Topoľčany sa posunul z 3. na 4. miesto. Z pohľadu celkového 

vývoja disparít v kraji môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami sa mierne zvýšili. Kým v roku 2001 sa medzi 

obecné disparity skôr prejavovali v určitých častiach Nitrianskeho kraja, tak v roku 2011 boli výraznejšie a 

prejavili sa v každom okrese. Z hodnotenia možno ďalej konštatovať, že medzi väčšinou miest a ich okolitými 

obcami sa rozdiely prehĺbili. 
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Kartogram 4 Súhrnné hodnotenie za skupinu faktorov Hospodárska štruktúra a trh práce 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie
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3.1.1.5 Využitie územia 
Využitie územia je podmienené potrebami a záujmami spoločnosti. Na formovaní využitia krajiny sa významnou 

mierov podieľajú prírodné podmienky, ale aj osídlenie krajiny. Ak bolo územie osídlené skôr, tým má výraznejší 

charakter urbanizovanej krajiny, naopak ak bolo územie osídlené neskôr zachováva si svoju pôvodnú, prírodnú 

štruktúru. Tematická oblasť je preto zameraná na hustotu osídlenia, na hodnotenie stability územia pomocou 

indexu ekologickej stability, a zachovanie dôležitých zložiek v krajine ako je les a orná pôda. 

Identifikácia primárnych ukazovateľov a spôsob určenia sekundárnych ukazovateľov 

Primárnymi ukazovateľmi v tejto sledovanej skupine faktorov sú: 

• celková plocha územia v m2, 

• výmera ornej pôdy v m2, 

• výmera chmeľníc v m2, 

• výmera viníc v m2, 

• výmera záhrad v m2, 

• výmera ovocných sadov v m2, 

• výmera trvalých trávnych porastov v m2, 

• výmera lesných pozemkov v m2, 

• výmera zastavaných plôch v m2, 

• výmera ostatných plôch v m2. 

Sekundárne ukazovatele boli vypočítané z primárnych ukazovateľov z dôvodu porovnávania zozbieraných hodnôt 

medzi sebou. Hodnoty boli prepočítané na priestorové jednotky alebo skupiny obyvateľov. Z primárnych dát boli 

teda zostavené nasledovné sekundárne ukazovatele: 

1. percentuálne zastúpenie zastavanej plochy z celkovej plochy územia, 

2. percentuálne zastúpenie ornej pôdy z celkovej plochy územia (stupeň zornenia), 

3. percentuálne zastúpenie lesných pozemkov z celkovej plochy územia (lesnatosť), 

4. koeficient ekologickej stability. 

 

Charakteristika primárnych ukazovateľov pre účely analýzy z hľadiska ich dostupnosti a miery naplnenia 

Primárne údaje pre potreby oblasti využitie územia vychádzajú z informácií katastra nehnuteľností 

v požadovaných časových horizontoch. Údaje z katastra nehnuteľností boli evidované po jednotlivých 

katastrálnych územiach a nie obciach, preto bolo tieto údaje potrebné prepočítať po jednotlivých obciach. 

Kataster nehnuteľností je na Slovensku databáza obsahujúce geometrické určenie, súpis a opis nehnuteľností a 

práva k nim. Sú v ňom zapísané aj údaje o druhoch pozemkov, ktoré reprezentujú využitie daného územia (obce, 

okresu, kraja). 

Dôležitými primárnymi údajmi pre výpočet sekundárnych ukazovateľov boli najmä výmery ornej pôdy, lesa ale aj 

zastavaného územia, ktoré slúžili pre výpočet sekundárnych ukazovateľov.  

Pre výpočet koeficientu ekologickej stability bolo potrebné desať druhov pozemkov, ktoré obsahuje kataster 

nehnuteľností rozdeliť na stabilné a nestabilné plochy a ich podiel utvoril samotný koeficient. 

V sledovaných primárnych ukazovateľoch nedošlo k extrémnym zmenám vo využití územia podľa druhov 

pozemkov, čo sa odzrkadlilo aj na hodnotení sekundárnych ukazovateľov. 

Už pri spracovaní primárnych údajov je jasné, že je veľmi zložité hodnotiť jednotlivé trendy vývoja ukazovateľov 

z pohľadu ich negatívneho alebo pozitívneho vplyvu na územie. Následné hodnoty skôr vypovedajú o rozdieloch 

a charaktere územia. Ako príklad môže poslúžiť výmera lesov, kde ich dostatok alebo nedostatok nemusí 

znamenať pozitívum alebo negatívum. 
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Popis vyhodnotenia podľa sekundárnych ukazovateľov a podľa súhrnného hodnotenia: 

1. PERCENTUÁLNE ZASTÚPENIE ZASTAVANEJ PLOCHY Z CELKOVEJ PLOCHY ÚZEMIA 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najnižšie percentuálne zastúpenie zastavanej plochy z celkovej plochy vykazovala zo všetkých obcí v roku 2001 

obec Vrbová nad Váhom (1,72 %). Najvyššie percentuálne zastúpenie zastavanej plochy z celkovej plochy 

vykazovalo mesto Komárno (13,86 %).  

V roku 2011 najnižšie percentuálne zastúpenie zastavanej plochy z celkovej plochy vykazovala obec Vrbová nad 

Váhom (1,08 %) a najvyššiu hodnotu dosiahlo mesto Komárno (13,81 %). 

V rámci okresu Komárno ukazovateľ zostáva na rovnakej úrovni, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 

6,75 % a v roku 2011 tiež 6,75 %. 

 

Okres Levice 

Najnižšie percentuálne zastúpenie zastavanej plochy z celkovej plochy vykazovala zo všetkých obcí v roku 2001 

obec Jabloňovce (1,19 %). Najvyššie percentuálne zastúpenie zastavanej plochy z celkovej plochy vykazovalo 

mesto Tlmače (22,59 %). 

V roku 2011 najnižšie percentuálne zastúpenie zastavanej plochy z celkovej plochy vykazovala obec Jabloňovce 

(1,19 %) a najvyššiu hodnotu dosiahlo mesto Tlmače (22,59 %). 

V rámci okresu Levice ukazovateľ zostáva na rovnakej úrovni, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 4,85 % 

a v roku 2011 tiež 4,85 %. 

 

Okres Nitra 

Najnižšie percentuálne zastúpenie zastavanej plochy z celkovej plochy vykazovala zo všetkých obcí v roku 2001 

obec Horné Lefantovce (3,83 %). Najvyššie percentuálne zastúpenie zastavanej plochy z celkovej plochy 

vykazovalo mesto Nitra (28,73 %). 

V roku 2011 najnižšie percentuálne zastúpenie zastavanej plochy z celkovej plochy vykazovala obec Čifáre (3,90 

%) a najvyššiu hodnotu dosiahlo mesto Nitra (30,87 %). 

V rámci okresu Nitra ukazovateľ zostáva na rovnakej úrovni, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 10,75 % 

a v roku 2011 tiež 10,75 %. 

 

Okres Nové Zámky 

Najnižšie percentuálne zastúpenie zastavanej plochy z celkovej plochy vykazovala zo všetkých obcí v roku 2001 

obec Leľa (2,39 %). Najvyššie percentuálne zastúpenie zastavanej plochy z celkovej plochy vykazovalo mesto 

Štúrovo (24,18 %). 

V roku 2011 najnižšie percentuálne zastúpenie zastavanej plochy z celkovej plochy vykazovala obec Leľa (2,39 %) 

a najvyššiu hodnotu dosiahlo mesto Štúrovo (23,61 %). 

V rámci okresu Nové Zámky ukazovateľ zostáva na rovnakej úrovni, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 

6,60 % a v roku 2011 tiež 6,60 %. 

 

Okres Šaľa 

Najnižšie percentuálne zastúpenie zastavanej plochy z celkovej plochy vykazovala zo všetkých obcí v roku 2001 

obec Neded (5,56 %). Najvyššie percentuálne zastúpenie zastavanej plochy z celkovej plochy vykazovala obec 

Žihárec (11,84 %). 

V roku 2011 najnižšie percentuálne zastúpenie zastavanej plochy z celkovej plochy vykazovala obec Neded (5,56 

%) a najvyššiu hodnotu dosiahla obec Žihárec (11,84 %). 

V rámci okresu Šaľa ukazovateľ zostáva na rovnakej úrovni, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 7,67 % 

a v roku 2011 tiež 7,67 %. 

 

Okres Topoľčany 

Najnižšie percentuálne zastúpenie zastavanej plochy z celkovej plochy vykazovala zo všetkých obcí v roku 2001 

obec Podhradie (1,08 %). Najvyššie percentuálne zastúpenie zastavanej plochy z celkovej plochy vykazovalo 

mesto Topoľčany (29,58 %). 

V roku 2011 najnižšie percentuálne zastúpenie zastavanej plochy z celkovej plochy vykazovala obec Podhradie 

(1,08 %) a najvyššiu hodnotu dosiahlo mesto Topoľčany (29,58 %). 

V rámci okresu Topoľčany ukazovateľ zostáva na rovnakej úrovni, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 

8,34 % a v roku 2011 tiež 8,34 %. 

 

Okres Zlaté Moravce 

Najnižšie percentuálne zastúpenie zastavanej plochy z celkovej plochy vykazovala zo všetkých obcí v roku 2001 

obec Kostoľany pod Tribečom (1,93 %). Najvyššie percentuálne zastúpenie zastavanej plochy z celkovej plochy 

vykazovalo mesto Zlaté Moravce (12,58 %). 

V roku 2011 najnižšie percentuálne zastúpenie zastavanej plochy z celkovej plochy vykazovala obec Kostoľany 

pod Tribečom (1,92 %) a najvyššiu hodnotu dosiahlo mesto Zlaté Moravce (20,19 %). 

V rámci okresu Zlaté Moravce ukazovateľ zostáva na rovnakej úrovni, keď v roku 2001 bola zaznamenaná 

hodnota 5,77 % a v roku 2011 tiež 5,77 %. 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov za okresy v Nitrianskom kraji možno vidieť v nasledujúcom grafe. Najvyššie hodnoty 

zastavaného územia boli zaznamenané v okrese Nitra vo všetkých sledovaných obdobiach. Najnižšie hodnoty boli 

dosiahnuté v okrese Levice taktiež vo všetkých sledovaných obdobiach.  
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Graf 28 PERCENTUÁLNE ZASTÚPENIE ZASTAVANEJ PLOCHY Z CELKOVEJ PLOCHY ÚZEMIA 

 

Zdroj: spracované podľa údajov katastra nehnuteľností 
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2. PERCENTUÁLNE ZASTÚPENIE ORNEJ PÔDY Z CELKOVEJ PLOCHY ÚZEMIA (STUPEŇ ZORNENIA) 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najnižšie percentuálne zastúpenie ornej pôdy z celkovej plochy vykazovala zo všetkých obcí v roku 2001 obec 

Trávnik (50,83 %). Najvyššie percentuálne zastúpenie ornej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Brestovec 

(90,84 %). 

V roku 2011 najnižšie percentuálne zastúpenie ornej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Trávnik (50,68 %) 

a najvyššiu hodnotu dosiahlo mesto Brestovec (90,69 %). 

V rámci okresu Komárno ukazovateľ mierne stúpol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 68,85 % a v roku 

2011 to bolo 69,07 %. 

 

Okres Levice 

Najnižšie percentuálne zastúpenie ornej pôdy z celkovej plochy vykazovala zo všetkých obcí v roku 2001 obec 

Uhliská (2,38 %). Najvyššie percentuálne zastúpenie ornej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Ondrejovce 

(93,06 %). 

V roku 2011 najnižšie percentuálne zastúpenie ornej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Uhliská (2,37 %) 

a najvyššiu hodnotu dosiahla obec Ondrejovce (92,97 %). 

V rámci okresu Levice ukazovateľ mierne stúpol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 60,18 % a v roku 

2011 to bolo 60,39 %. 

 

Okres Nitra 

Najnižšie percentuálne zastúpenie ornej pôdy z celkovej plochy vykazovala zo všetkých obcí v roku 2001 obec 

Jelenec (34,76 %). Najvyššie percentuálne zastúpenie ornej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Šurianky 

(92,77 %). 

V roku 2011 najnižšie percentuálne zastúpenie ornej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Štitáre (19,68 %) 

a najvyššiu hodnotu dosiahla obec Šurianky (92,57 %). 

V rámci okresu Nitra ukazovateľ mierne klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 70,75 % a v roku 

2011 to bolo 70,04 %. 

 

Okres Nové Zámky 

Najnižšie percentuálne zastúpenie ornej pôdy z celkovej plochy vykazovala zo všetkých obcí v roku 2001 obec 

Chľaba (12,74 %). Najvyššie percentuálne zastúpenie ornej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Bruty (88,27 

%). 

V roku 2011 najnižšie percentuálne zastúpenie ornej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Chľaba (12,53 %) 

a najvyššiu hodnotu dosiahla obec Bruty (88,03 %). 

V rámci okresu Nové Zámky ukazovateľ mierne klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 70,73 % 

a v roku 2011 to bolo 70,47 %. 

Okres Šaľa 

Najnižšie percentuálne zastúpenie ornej pôdy z celkovej plochy vykazovala zo všetkých obcí v roku 2001 obec 

Kráľová nad Váhom (63,34 %). Najvyššie percentuálne zastúpenie ornej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec 

Diakovce (86,89 %). 

V roku 2011 najnižšie percentuálne zastúpenie ornej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Kráľová nad Váhom 

(60,79 %) a najvyššiu hodnotu dosiahla obec Diakovce (86,56 %). 

V rámci okresu Šaľa ukazovateľ mierne vzrástol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 70,22 % a v roku 

2011 to bolo 70,26 %. 

 

Okres Topoľčany 

Najnižšie percentuálne zastúpenie ornej pôdy z celkovej plochy vykazovala zo všetkých obcí v roku 2001 obec 

Podhradie (1,14 %). Najvyššie percentuálne zastúpenie ornej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Lužany 

(90,24 %). 

V roku 2011 najnižšie percentuálne zastúpenie ornej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Podhradie (1,44 %) 

a najvyššiu hodnotu dosiahla obec Lužany (90,23 %). 

V rámci okresu Topoľčany ukazovateľ mierne klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 56,78 % 

a v roku 2011 to bolo 56,26 %. 

 

Okres Zlaté Moravce 

Najnižšie percentuálne zastúpenie ornej pôdy z celkovej plochy vykazovala zo všetkých obcí v roku 2001 obec 

Zlatno (3,39 %). Najvyššie percentuálne zastúpenie ornej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Beladice (85,79 

%). 

V roku 2011 najnižšie percentuálne zastúpenie ornej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Zlatno (3,38 %) 

a najvyššiu hodnotu dosiahla obec Beladice (84,80 %). 

V rámci okresu Zlaté Moravce ukazovateľ mierne klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 37,02 % 

a v roku 2011 to bolo 36,07 %. 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov za okresy v Nitrianskom kraji možno vidieť v nasledujúcom grafe. Najvyššie hodnoty 

zornenia dosahujú okresy Šaľa, Nové Zámky, Nitra a to nad 70 % ornej pôdy z celého územia okresu. Priemer 

v kraji je zhruba okolo 64 %. Najnižšie hodnoty dosiahol okres Zlaté Moravce. Opísané javy je možné zhodne 

pozorovať v roku 2011 ako aj v roku 2001. 
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Graf 29 PERCENTUÁLNE ZASTÚPENIE ORNEJ PÔDY Z CELKOVEJ PLOCHY ÚZEMIA (STUPEŇ ZORNENIA) 

 

Zdroj: spracované podľa údajov katastra nehnuteľností 
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3. PERCENTUÁLNE ZASTÚPENIE LESNÝCH POZEMKOV Z CELKOVEJ PLOCHY ÚZEMIA (LESNATOSŤ) 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najnižšie percentuálne zastúpenie lesnej pôdy z celkovej plochy vykazovala zo všetkých obcí v roku 2001 obec 

Lipové (0,11 %). Najvyššie percentuálne zastúpenie lesnej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Trávnik (26,84 

%). 

V roku 2011 najnižšie percentuálne zastúpenie lesnej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Lipové (0,11 %) 

a najvyššiu hodnotu dosiahla obec Trávnik (26,98 %). 

V rámci okresu Komárno ukazovateľ mierne stúpol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 6,30 % a v roku 

2011 to bolo 6,34 %. 

 

Okres Levice 

Najnižšie percentuálne zastúpenie lesnej pôdy z celkovej plochy vykazovala zo všetkých obcí v roku 2001 obec 

Keť (0,05 %). Najvyššie percentuálne zastúpenie lesnej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Uhliská (83,34 %). 

V roku 2011 najnižšie percentuálne zastúpenie lesnej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Keť (0,05 %) 

a najvyššiu hodnotu dosiahla obec Uhliská (83,37 %). 

V rámci okresu Levice ukazovateľ mierne stúpol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 18,72 % a v roku 

2011 to bolo 18,81 %. 

 

Okres Nitra 

Najnižšie percentuálne zastúpenie lesnej pôdy z celkovej plochy vykazovala zo všetkých obcí v roku 2001 obec 

Ivanka pri Nitre (0,03 %). Najvyššie percentuálne zastúpenie lesnej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec 

Jelenec (50,56 %). 

V roku 2011 najnižšie percentuálne zastúpenie lesnej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Ivanka pri Nitre 

(0,02 %) a najvyššiu hodnotu dosiahla obec Štitáre (55,03 %). 

V rámci okresu Nitra ukazovateľ mierne stúpol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 10,15 % a v roku 

2011 to bolo 10,17 %. 

 

Okres Nové Zámky 

Najnižšie percentuálne zastúpenie lesnej pôdy z celkovej plochy vykazovalo zo všetkých obcí v roku 2001 mesto 

Štúrovo (0,16 %). Najvyššie percentuálne zastúpenie lesnej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Chľaba (46,93 

%). 

V roku 2011 najnižšie percentuálne zastúpenie lesnej pôdy z celkovej plochy vykazovalo mesto Štúrovo (0,15 %) 

a najvyššiu hodnotu dosiahla obec Chľaba (46,62 %). 

V rámci okresu Nové Zámky ukazovateľ mierne stúpol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 7,66 % 

a v roku 2011 to bolo 7,69 %. 

Okres Šaľa 

Najnižšie percentuálne zastúpenie lesnej pôdy z celkovej plochy vykazovala zo všetkých obcí v roku 2001 obec 

Diakovce (0,19 %). Najvyššie percentuálne zastúpenie lesnej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Dlhá nad 

Váhom (7,21 %). 

V roku 2011 najnižšie percentuálne zastúpenie lesnej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Diakovce (0,19 %) 

a najvyššiu hodnotu dosiahla obec Dlhá nad Váhom (7,45 %). 

V rámci okresu Šaľa ukazovateľ mierne stúpol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 4,07 % a v roku 2011 

to bolo 4,10 %. 

 

Okres Topoľčany 

Najnižšie percentuálne zastúpenie lesnej pôdy z celkovej plochy vykazovala zo všetkých obcí v roku 2001 obec 

Horné Štitáre (0,22 %). Najvyššie percentuálne zastúpenie lesnej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec 

Podhorie (85,18 %). 

V roku 2011 najnižšie percentuálne zastúpenie lesnej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Horné Štitáre (0,22 

%) a najvyššiu hodnotu dosiahla obec Podhradie (86,41 %). 

V rámci okresu Topoľčany ukazovateľ mierne stúpol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 28,27 % 

a v roku 2011 to bolo 28,37 %. 

 

Okres Zlaté Moravce 

Najnižšie percentuálne zastúpenie lesnej pôdy z celkovej plochy vykazovala zo všetkých obcí v roku 2001 obec 

Beladice (0,29 %). Najvyššie percentuálne zastúpenie lesnej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Kostoľany 

pod Tribečom (77,18 %). 

V roku 2011 najnižšie percentuálne zastúpenie lesnej pôdy z celkovej plochy vykazovala obec Beladice (0,29 %) 

a najvyššiu hodnotu dosiahlo mesto Kostoľany pod Tribečom (77,65 %). 

V rámci okresu Zlaté Moravce ukazovateľ mierne stúpol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 43,40 % 

a v roku 2011 to bolo 43,46 %. 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov za okresy v Nitrianskom kraji možno vidieť v nasledujúcom grafe. Najvyššie hodnoty 

lesnatosti dosahuje okres Zlaté Moravce a to nad 40 % lesnej pôdy z celého územia okresu. Priemer v kraji je 

zhruba okolo 15 %. Najnižšie hodnoty dosiahol okres Šaľa a to pod 5 %. Opísané javy je možné zhodne pozorovať 

v roku 2011 ako aj v roku 2001. 
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Graf 30 PERCENTUÁLNE ZASTÚPENIE LESNÝCH POZEMKOV Z CELKOVEJ PLOCHY ÚZEMIA (LESNATOSŤ) 

 

Zdroj: spracované podľa údajov katastra nehnuteľností 
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4. KOEFICIENT EKOLOGICKEJ STABILITY (KES) 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najnižšiu hodnotu koeficientu ekologickej stability zo všetkých obcí vykazovala v roku 2001 obec Brestovec 

(0,014). Najvyššiu hodnotu koeficientu ekologickej stability vykazovala obec Trávnik (0,665). 

V roku 2011 najnižšiu hodnotu koeficientu ekologickej stability vykazovala obec Brestovec (0,014) a najvyššiu 

hodnotu dosiahla obec Trávnik (0,668). 

V rámci okresu Komárno koeficient mierne klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,24 a v roku 

2011 to bolo 0,23. 

 

Okres Levice 

Najnižšiu hodnotu koeficientu ekologickej stability zo všetkých obcí vykazovala v roku 2001 obec Bajka (0,007). 

Najvyššiu hodnotu koeficientu ekologickej stability vykazovala obec Uhliská (17,34). 

V roku 2011 najnižšiu hodnotu koeficientu ekologickej stability vykazovala obec Bajka (0,007) a najvyššiu hodnotu 

dosiahla obec Uhliská (17,25). 

V rámci okresu Levice koeficient zostal na rovnakej úrovni, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,44 

a v roku 2011 to bolo 0,44. 

 

Okres Nitra 

Najnižšiu hodnotu koeficientu ekologickej stability zo všetkých obcí vykazovala v roku 2001 obec Šurianky 

(0,009). Najvyššiu hodnotu koeficientu ekologickej stability vykazovala obec Jelenec (1,335). 

V roku 2011 najnižšiu hodnotu koeficientu ekologickej stability vykazovala obec Šurianky (0,008) a najvyššiu 

hodnotu dosiahla obec Štitáre (2,229). 

V rámci okresu Nitra koeficient zostal na rovnakej úrovni, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,20 

a v roku 2011 to bolo 0,20. 

 

Okres Nové Zámky 

Najnižšiu hodnotu koeficientu ekologickej stability zo všetkých obcí vykazovala v roku 2001 obec Bánov (0,036). 

Najvyššiu hodnotu koeficientu ekologickej stability vykazovala obec Chľaba (2,202). 

V roku 2011 najnižšiu hodnotu koeficientu ekologickej stability vykazovala obec Bánov (0,033) a najvyššiu 

hodnotu dosiahla obec Chľaba (2,215). 

V rámci okresu Nové Zámky koeficient zostal na rovnakej úrovni, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 

0,22 a v roku 2011 to bolo 0,22. 

 

Okres Šaľa 

Najnižšiu hodnotu koeficientu ekologickej stability zo všetkých obcí vykazovala v roku 2001 obec Tešedíkovo 

(0,030). Najvyššiu hodnotu koeficientu ekologickej stability vykazovala obec Kráľová nad Váhom (0,216). 

V roku 2011 najnižšiu hodnotu koeficientu ekologickej stability vykazovala obec Tešedíkovo (0,028) a najvyššiu 

hodnotu dosiahla obec Kráľová nad Váhom (0,209). 

V rámci okresu Šaľa koeficient mierne klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,11 a v roku 2011 to 

bolo 0,10. 

 

Okres Topoľčany 

Najnižšiu hodnotu koeficientu ekologickej stability zo všetkých obcí vykazovala v roku 2001 obec Veľké Dvorany 

(0,012). Najvyššiu hodnotu koeficientu ekologickej stability vykazovala obec Podhradie (20,907). 

V roku 2011 najnižšiu hodnotu koeficientu ekologickej stability vykazovala obec Belince (0,0099) a najvyššiu 

hodnotu dosiahla obec Podhradie (19,755). 

V rámci okresu Topoľčany koeficient zostal na rovnakej úrovni, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,51 

a v roku 2011 to bolo 0,51. 

 

Okres Zlaté Moravce 

Najnižšiu hodnotu koeficientu ekologickej stability zo všetkých obcí vykazovala v roku 2001 obec Choča (0,014). 

Najvyššiu hodnotu koeficientu ekologickej stability vykazovala obec Zlatno (14,748). 

V roku 2011 najnižšiu hodnotu koeficientu ekologickej stability vykazovala obec Choča (0,015) a najvyššiu 

hodnotu dosiahla obec Zlatno (14,689). 

V rámci okresu Zlaté Moravce koeficient mierne vzrástol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 1,24 

a v roku 2011 to bolo 1,26. 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov za okresy v Nitrianskom kraji možno vidieť v nasledujúcom grafe. Najvyššie hodnoty 

koeficientu ekologickej stability boli zaznamenané v obciach okresu Zlaté Moravce. Samotný koeficient na území 

okresu Zlaté Moravce dosiahol hodnotu cez 1 čo je možné interpretovať ako vyváženú krajinu, kde sú technické 

objekty v rovnováhe s prírodnými. Súvisí to aj s vysokými hodnotami lesnej pôdy, ktorá bolo klasifikovaná ako 

jedna z najstabilnejších. V okrese Zlaté Moravce koeficient v sledovanom období vzrástol. 

Ako územie nadpriemerne využívané s narušenými prírodnými štruktúrami môžeme interpretovať okres Šaľa. 

Charakteristika platí rovnako pre rok 2001 ako aj pre rok 2011. 
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Graf 31 KOEFICIENT EKOLOGICKEJ STABILITY (KES) 

 

Zdroj: spracované podľa údajov katastra nehnuteľností 
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Súhrnné hodnotenie 

Do súhrnného hodnotenia v roku 2001 a roku 2011 vstupovali 4 sekundárne ukazovatele. 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

V rámci súhrnného hodnotenia dosiahla za rok 2001 najlepší výsledok obec Dulová. Najhoršie umiestnenou 

obcou v okrese v roku 2001 bola obec Vrbová nad Váhom. V roku 2011 dosiahla najlepšie výsledok obec 

Bodzianske Lúky, zatiaľ čo najhorší výsledok bol zaznamenaný o obci Vrbová nad Váhom. Samotné okresné mesto 

Komárno je v súhrnnom hodnotení na stredných miestach vplyvom vyššej koncentrácie výrobných zariadení. 

 

Okres Levice 

V rámci súhrnného hodnotenia dosiahla za rok 2001 najlepší výsledok obec Uhliská. Najhoršie umiestnenou 

obcou v okrese v roku 2001 bola obec Bielovce. V roku 2011 dosiahla najlepšie výsledok obec Uhliská, zatiaľ čo 

najhorší výsledok bol zaznamenaný v obci Bielovce. Samotné okresné mesto Levice je v súhrnnom hodnotení 

v prvej desiatke obcí. 

 

Okres Nitra 

V rámci súhrnného hodnotenia dosiahlo za rok 2001 najlepší výsledok mesto Nitra. Najhoršie umiestnenou obcou 

v okrese v roku 2001 bola obec Pohranice. V roku 2011 dosiahlo najlepší výsledok mesto Nitra, zatiaľ čo najhorší 

výsledok bol zaznamenaný v obci Pohranice. Samotné okresné mesto Nitra je v súhrnnom hodnotení najlepšie 

umiestnené. 

 

Okres Nové Zámky 

V rámci súhrnného hodnotenia dosiahla za rok 2001 najlepší výsledok obec Veľký Kýr. Najhoršie umiestnenou 

obcou v okrese v roku 2001 bola obec Malá nad Hronom. V roku 2011 dosiahla najlepší výsledok obec Veľký Kýr, 

zatiaľ čo najhorší výsledok bol zaznamenaný v obci Malá nad Hronom. Samotné okresné mesto Nové Zámky je 

v súhrnnom hodnotení na treťom mieste. 

 

Okres Šaľa 

V rámci súhrnného hodnotenia dosiahla za rok 2001 najlepší výsledok obec Žihárec. Najhoršie umiestnenou 

obcou v okrese v roku 2001 bola obec Kráľová nad Váhom. V roku 2011 dosiahla najlepší výsledok obec Žihárec, 

zatiaľ čo najhorší výsledok bol zaznamenaný v obci Kráľová nad Váhom. Samotné okresné mesto Šaľa je 

v súhrnnom hodnotení v prvej polovici hodnotených obcí. 

 

Okres Topoľčany 

V rámci súhrnného hodnotenia dosiahla za rok 2001 najlepší výsledok obec Podhradie. Najhoršie umiestnenou 

obcou v okrese v roku 2001 bola obec Závada. V roku 2011 dosiahla najlepší výsledok obec Podhradie, zatiaľ čo 

najhorší výsledok bol zaznamenaný v obci Závada. Samotné okresné mesto Topoľčany je v súhrnnom hodnotení 

na druhom mieste z hodnotených obcí. 

 

Okres Zlaté Moravce 

V rámci súhrnného hodnotenia dosiahla za rok 2001 najlepší výsledok obec Zlatno. Najhoršie umiestnenou obcou 

v okrese v roku 2001 bola obec Žitavany. V roku 2011 dosiahla najlepší výsledok obec Kostoľany pod Tribečom, 

zatiaľ čo najhorší výsledok bol zaznamenaný v obci Veľké Vozokany. Samotné okresné mesto Zlaté Moravce je v 

súhrnnom hodnotení v prvej desiatke obcí. 

 

Úroveň kraja 

Z pohľadu súhrnného hodnotenia za celý kraj sme zaznamenali 350 hodnôt v roku 2001 a 354 hodnôt v roku 

2011. 

V roku 2001 sme ako najlepšie obce zaznamenali obce Podhradie, Uhliská, Tovarníky a mestá Topoľčany a Nitra. 

Na opačnom konci poradia boli zaznamenané obce Bielovce, Hrkovce, Vrbová nad Váhom, Vyškovce nad Ipľom 

a Kravany nad Dunajom. 

V roku 2011 boli zaznamenané na prvých priečkach rebríčka obce Uhliská, Tovarníky, Kostoľany pod Tribečom 

a mestá Topoľčany a Nitra. Obcami na konci poradia boli obce Bielovce, Hrkovce, Vrbová nad Váhom, Vyškovce 

nad Ipľom a Malá nad Hronom 

Na základe zistených hodnôt boli zostavené výsledné kartogramy. 
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Kartogram 5 Súhrnné hodnotenie za skupinu faktorov Využitie územia 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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3.1.1.6 Životné prostredie 
Problematika životného prostredia je jedna z najdôležitejších oblastí, ktorá môže napomôcť k celkovému rozvoju 

regiónu, ale môže byť aj limitujúcim faktorom v jeho ďalšom rozvoji z dôvodu vzniku konfliktných situácii 

s ďalšími tematickými oblasťami, ktoré sú obsahom štúdie. 

Tematická oblasť je zameraná najmä na hodnotenie zložiek kvality životného prostredia, ktoré ovplyvňujú sídelnú 

štruktúru a rozvoj ako je kvalita ovzdušia, odpady a problematika chránených území národnej siete ako aj 

celoeurópskej site NATURA 2000. 

 

Identifikácia primárnych ukazovateľov a spôsob určenia sekundárnych ukazovateľov 

Primárnymi ukazovateľmi v tejto sledovanej skupine faktorov sú: 

• množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách, 

• množstvo vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách, 

• množstvo vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách, 

• množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách, 

• počet zdrojov znečistenia ovzdušia, 

• výmera chránených území podľa národnej legislatívy v hektároch (ha), 

• výmera chránených území spoločnej európskej siete NATURA 2000 v hektároch (ha). 

Sekundárne ukazovatele boli vypočítané z primárnych ukazovateľov z dôvodu porovnávania zozbieraných hodnôt 

medzi sebou. Hodnoty boli prepočítané na priestorové jednotky alebo skupiny obyvateľov. Z primárnych dát boli 

teda zostavené nasledovné sekundárne ukazovatele: 

1. množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 10 km2, 

2. množstvo vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 10 km2, 

3. množstvo vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 10 km2, 

4. množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 10 km2, 

5. množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 100 obyvateľov, 

6. množstvo vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 100 obyvateľov, 

7. množstvo vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 100 obyvateľov, 

8. množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 100 obyvateľov, 

9. percentuálne zastúpenie chránených území podľa národnej legislatívy z celkovej výmery obce/okresu, 

10. percentuálne zastúpenie chránených území spoločnej európskej siete NATURA 2000 z celkovej výmery 

obce okresu. 

 

Charakteristika primárnych ukazovateľov pre účely analýzy z hľadiska ich dostupnosti a miery naplnenia 

Údaje za primárne ukazovatele boli získané z viacerých zdrojov Čiastkového monitorovacieho systému Životné 

prostredie. Údaje týkajúce sa  stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia sú získané so systému NEIS. NEIS 

(Národný Emisný Informačný Systém) vyvíjaný za podpory Ministerstva Životného prostredia SR a Slovenského 

hydrometeorologického ústavu. 

Problematika znečistenia ovzdušia je charakterizovaná štyrmi hlavnými skupinami znečisťujúcich látok, a to tuhé 

znečisťujúce látky, oxidy síry, oxidy dusíka a oxid uhoľnatý. Pre sprehľadnenie situácie v území bol zbieraný aj 

údaj o počte všetkých stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia. Všetky údaje so systému NEIS boli dostupný od 

roku 2000. 

Prehľad chránených území a území NATURA 2000 bol získaný z mapových podkladov Územného plánu 

Nitrianskeho kraja. Údaje boli k dispozícii za roky 2005 a 2011. Počty chránených území prechádzajú určitým 

vývojom, ale nedochádza k extrémnym nárastom alebo úbytkom chránených území. 

Údaje o produkcii komunálneho odpadu z čiastkového monitorovacie systému Odpady sú k dispozícii od roku 

2005 za okresy Nitrianskeho kraja. Údaje na obecnej úrovni boli odhadnuté na základe počtu obyvateľov v obci. 

Do tematickej oblasti vstupujú primárne údaje o počte obyvateľov v obciach, okresoch a kraji ako aj údaje 

o rozlohách obcí, okresov a kraja. Tieto údaje slúžia na výpočet sekundárnych ukazovateľov. 
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Popis vyhodnotenia podľa sekundárnych ukazovateľov a podľa súhrnného hodnotenia: 

1. MNOŽSTVO VYPRODUKOVANÝCH TUHÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK (TZL) V TONÁCH NA 10 KM2 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa 

nachádzali stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Martovce (0,0005 t/10km2). 

Treba poznamenať, že v 18 obciach zo 41 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie 

množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci 

Zemianska Olča (1,88 t/10km2).  

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Iža (0,0004 t/10km2) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Hurbanovo (0,0005 t/10km2). V 15 obciach z 41 obcí neboli zaznamenané žiadne stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Komárno ukazovateľ klesá, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 0,192 t/10km2 a v roku 

2011 bola zaznamenaná hodnota 0,186 t/10km2. 

 

Okres Levice 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa 

nachádzali stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Plášťovce (0,0004 t/10km2). 

Treba poznamenať, že v 53 obciach z 89 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie 

množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci 

Tlmače (60,406 t/10km2).  

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná opäť v obci Plášťovce (0,0005 t/10km2) a najvyššia hodnota 

bola zaznamenaná taktiež v obci Tlmače (51,45 t/10km2). V 51 obciach z 89 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Levice ukazovateľ mierne klesá, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 0,44 t/10km2 

a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,427 t/10km2. 

 

Okres Nitra 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa 

nachádzali stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Branč (0,0007 t/10km2). Treba 

poznamenať, že v 29 obciach zo 62 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci Žirany (73,65 

t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Výčapy-Opatovce (0,0012 t/10km2) a najvyššia hodnota 

bola zaznamenaná v obci Čab (9,81 t/10km2). V 37 obciach zo 62 obcí neboli zaznamenané žiadne stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Nitra ukazovateľ mierne klesá, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 1,85 t/10km2 a v roku 

2011 bola zaznamenaná hodnota 0,57 t/10km2. 

 

Okres Nové Zámky 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa 

nachádzali stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Veľký Kýr (0,0017 t/10km2). 

Treba poznamenať, že v 36 obciach zo 62 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie 

množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci 

Štúrovo (37,22 t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Zemné (0,0008 t/10km2) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná taktiež v obci Štúrovo (1,80 t/10km2). V 37 obciach zo 62 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Nové Zámky ukazovateľ klesá, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 0,44 t/10km2 a v roku 

2011 bola zaznamenaná hodnota 0,17 t/10km2. 

 

Okres Šaľa 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa 

nachádzali stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Tešedíkovo (0,0009 t/10km2). 

Treba poznamenať, že v 4 obciach z 13 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie 

množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci 

Trnovec nad Váhom (69,83 t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná opäť v obci Tešedíkovo (0,0009 t/10km2) a najvyššia hodnota 

bola zaznamenaná taktiež v obci Trnovec nad Váhom (50,12 t/10km2). V 3 obciach z 13 obcí neboli zaznamenané 

žiadne stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Šaľa ukazovateľ mierne klesá, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 6,6 t/10km2 a v roku 

2011 bola zaznamenaná hodnota 5 t/10km2. 

 

Okres Topoľčany 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa 

nachádzali stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Radošina (0,0010 t/10km2). 

Treba poznamenať, že v 25 obciach z 54 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie 

množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci 

Topoľčany (5,9 t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná opäť v obci Solčany (0,0009 t/10km2) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná taktiež v obci Topoľčany (4,9 t/10km2). V 27 obciach z 54 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Topoľčany ukazovateľ mierne klesá, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 0,36 t/10km2 

a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,29 t/10km2. 

 

Okres Zlaté Moravce 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa 

nachádzali stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Žitavany (0,0016 t/10km2). Treba 
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poznamenať, že v 23 obciach z 33 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci Topoľčianky 

(1,66 t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná opäť v obci Volkovce (0,006 t/10km2) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Zlaté Moravce (3,94 t/10km2). V 20 obciach z 33 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Zlaté Moravce ukazovateľ vrástol, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 0,13 t/10km2 

a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,35 t/10km2. 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov za okresy v Nitrianskom kraji možno vidieť v nasledujúcom grafe. Najvyššie hodnoty 

sú v rokoch 2005 aj 2011 dosiahnuté v okrese Šaľa, kde je vyššia koncentrácia priemyslu najmä v dôsledku 

činnosti podniku Dusla a.s., Šaľa. V 6 okresoch zo 7 ukazovateľ klesá, jediným okresom kde ukazovateľ stúpa sú 

Zlaté Moravce. Najnižšie hodnoty v roku 2005 sú zaznamenané v okrese Zlaté Moravce a v roku 2011 v okrese 

Nové Zámky. 

 

Graf 32 Množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 10 km2 v okresoch Nitrianskeho kraja v rokoch 2005 a 
2011 

 

Zdroj: spracované podľa údajov NEIS, 2014 
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2. MNOŽSTVO VYPRODUKOVANÝCH OXIDOV SÍRY (SOX) V TONÁCH NA 10 KM2 

Úroveň okresov 
Okres Komárno 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa nachádzali stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Pribeta (0,0002 t/10km2). Treba poznamenať, že v 21 

obciach zo 41 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo vyprodukovaných 

oxidov síry (SOx) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci Hurbanovo (0,49 t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Bátorové Kosihy (0,0002 t/10km2) a najvyššia hodnota 

bola zaznamenaná v obci Kameničná (0,0009 t/10km2). V 25 obciach z 41 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Komárno ukazovateľ klesol, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 0,0569 t/10km2 a v roku 

2011 bola zaznamenaná hodnota 0,007 t/10km2. 

 

Okres Levice 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa nachádzali stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Bátovce (0,0003 t/10km2). Treba poznamenať, že v 61 

obciach z 89 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo vyprodukovaných oxidov 

síry (SOx) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci Tlmače (31,74 t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Tekovské Lužany (0,0002 t/10km2) a najvyššia hodnota 

bola zaznamenaná v obci Tlmače (22,36 t/10km2). V 64 obciach z 89 obcí neboli zaznamenané žiadne stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Levice ukazovateľ mierne klesol, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 0,229 t/10km2 a v 

roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,156 t/10km2. 

 

Okres Nitra 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa nachádzali stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Jarok (0,0004 t/10km2). Treba poznamenať, že v 35 

obciach zo 62 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo vyprodukovaných 

oxidov síry (SOx) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci Žirany (4,39 t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Cabaj-Čáper (0,0002 t/10km2) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Malý Cetín (15,04 t/10km2). V 44 obciach zo 62 obcí neboli zaznamenané žiadne stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Nitra ukazovateľ mierne klesol, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 0,25 t/10km2 a v 

roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,22 t/10km2. 

 

Okres Nové Zámky 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa nachádzali stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Dubník (0,0002 t/10km2). Treba poznamenať, že v 40 

obciach zo 62 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo vyprodukovaných 

oxidov síry (SOx) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci Štúrovo (499,6 t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Svodín (0,0002 t/10km2) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Štúrovo (13,94 t/10km2). V 40 obciach zo 62 obcí neboli zaznamenané žiadne stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Nové Zámky ukazovateľ zaznamenal extrémny pokles, keď v roku 2005 bola zaznamenaná 

hodnota 4,94 t/10km2 a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota len 0,17 t/10km2. 

 

Okres Šaľa 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa nachádzali stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Diakovce (0,0003 t/10km2). Treba poznamenať, že v 6 

obciach z 13 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo vyprodukovaných oxidov 

síry (SOx) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci Trnovec nad Váhom (332,74 t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Močenok (0,0002 t/10km2) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Trnovec nad Váhom (0,66 t/10km2). V 5 obciach z 13 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Šaľa ukazovateľ zaznamenal extrémny pokles, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 30,48 

t/10km2 a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota len 0,06 t/10km2. 

 

Okres Topoľčany 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa nachádzali stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Kovarce (0,0004 t/10km2). Treba poznamenať, že v 37 

obciach z 54 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo vyprodukovaných oxidov 

síry (SOx) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci Topoľčany (3,24 t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Bojná (0,0003 t/10km2) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Topoľčany (1,19 t/10km2). V 41 obciach z 54 obcí neboli zaznamenané žiadne stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Topoľčany ukazovateľ mierne klesol, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 0,19 t/10km2 

a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota len 0,05 t/10km2. 

 

Okres Zlaté Moravce 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa nachádzali stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Tesárske Mlyňany (0,0005 t/10km2). Treba poznamenať, 

že v 26 obciach z 33 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci Zlaté Moravce (3,31 t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná opäť v obci Tesárske Mlyňany (0,0005 t/10km2) a najvyššia 

hodnota bola zaznamenaná v obci Zlaté Moravce (0,59 t/10km2). V 26 obciach z 33 obcí neboli zaznamenané 

žiadne stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 
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V rámci okresu Zlaté Moravce ukazovateľ mierne klesol, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 0,18 

t/10km2 a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota len 0,03 t/10km2. 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov za okresy v Nitrianskom kraji možno vidieť v nasledujúcom grafe. Najvyššie hodnoty 

sú v rokoch 2005 aj 2011 dosiahnuté v okrese Šaľa a Nové Zámky. V oboch okresoch je zaznamenaný výrazný 

pokles hodnôt medzi rokmi 2005 a 2011, v dôsledku zavádzania nových priemyselných technológií šetrnejších 

k životnému prostrediu. Najnižšie hodnoty v roku 2005 aj v roku 2011 boli zaznamenané v okrese Komárno. 

Najvyššie hodnoty boli namerané v sledovaných rokoch v okrese Šaľa. Vo všetkých siedmych sledovaných 

okresoch Nitrianskeho kraja bol zaznamenaný pokles hodnôt ukazovateľa. 

 

Graf 33 Množstvo vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 10 km2 

 

Zdroj: spracované podľa údajov NEIS, 2014 
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3. MNOŽSTVO VYPRODUKOVANÝCH OXIDOV DUSÍKA (NOX) V TONÁCH NA 10 KM2 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Dedina Mládeže (0,006 t/10km2). Treba 

poznamenať, že v 17 obciach zo 41 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci Hurbanovo (4,7 t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Iža (0,007 t/10km2) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Hurbanovo (4,97 t/10km2). V 15 obciach zo 41 obcí neboli zaznamenané žiadne stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Komárno ukazovateľ mierne klesol, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 0,672 t/10km2 

a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,591 t/10km2. 

 

Okres Levice 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Plášťovce (0,009 t/10km2). Treba 

poznamenať, že v 55 obciach z 89 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci Tlmače (50,21 t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Hrkovce (0,004 t/10km2) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Tlmače (69,71 t/10km2). V 54 obciach zo 89 obcí neboli zaznamenané žiadne stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Levice ukazovateľ zaznamenal polovičný nárast, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 

0,659 t/10km2 a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 1,249 t/10km2. 

 

Okres Nitra 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Štefanovičová (0,011 t/10km2). Treba 

poznamenať, že v 29 obciach zo 62 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci Ivanka pri Nitre (620,86 

t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Podhorany (0,0005 t/10km2) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Ivanka pri Nitre (412,2 t/10km2). V 35 obciach zo 62 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Nitra ukazovateľ zaznamenal mierny pokles, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 12,314 

t/10km2 a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 8,538 t/10km2. 

 

Okres Nové Zámky 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Bíňa (0,035 t/10km2). Treba poznamenať, že 

v 36 obciach zo 62 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo vyprodukovaných 

oxidov dusíka (NOx) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci Štúrovo (512,31 t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Andovce (0,0074 t/10km2) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Štúrovo (7,54 t/10km2). V 37 obciach zo 62 obcí neboli zaznamenané žiadne stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Nové Zámky ukazovateľ zaznamenal extrémny pokles, keď v roku 2005 bola zaznamenaná 

hodnota 5,38 t/10km2 a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,56 t/10km2. 

 

Okres Šaľa 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Tešedíkovo (0,021 t/10km2). Treba 

poznamenať, že v 4 obciach z 13 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci Trnovec nad Váhom (247,07 

t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Tešedíkovo (0,017 t/10km2) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Trnovec nad Váhom (225,67 t/10km2). V 3 obciach z 13 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Šaľa ukazovateľ zaznamenal mierny pokles, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 23,15 

t/10km2 a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 21,42 t/10km2. 

 

Okres Topoľčany 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Vozokany (0,001 t/10km2). Treba 

poznamenať, že v 26 obciach zo 54 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci Topoľčany (24,33 t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Solčany (0,016 t/10km2) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná opäť v obci Topoľčany (43,15 t/10km2). V 28 obciach zo 54 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Topoľčany ukazovateľ zaznamenal nárast, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 1,259 

t/10km2 a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 2,07 t/10km2. 

 

Okres Zlaté Moravce 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Žitavany (0,03 t/10km2). Treba poznamenať, 

že v 25 obciach z 33 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 
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vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci Zlaté Moravce (7,915 

t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Jedľové Kostoľany (0,024 t/10km2) a najvyššia hodnota 

bola zaznamenaná opäť v obci Zlaté Moravce (11,39 t/10km2). V 25 obciach z 33 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Zlaté Moravce ukazovateľ zaznamenal mierny nárast, keď v roku 2005 bola zaznamenaná 

hodnota 0,475 t/10km2 a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,678 t/10km2. 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov za okresy v Nitrianskom kraji možno vidieť v nasledujúcom grafe. Najvyššie hodnoty 

v Nitrianskom kraji dosahuje v rokoch 2005 a 2011 okres Šaľa po ktorom nasleduje okres Nitra. Hodnota 

ukazovateľa vzrástla až v 3 okresoch – Levice, Topoľčany a Zlaté Moravce, čo je možné považovať za negatívny jav 

z hľadiska vplyvu na životné prostredie. Extrémny pokles hodnoty ukazovateľa bol zaznamenaný v okrese Nové 

Zámky. Najnižšie hodnoty dosiahol v roku 2005 okres Zlaté Moravce a v roku 2011 okres Nové Zámky. 

 

Graf 34 Množstvo vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 10 km2 

 

Zdroj: spracované podľa údajov NEIS, 2014 
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4. MNOŽSTVO VYPRODUKOVANÉHO OXIDU UHOĽNATÉHO (CO) V TONÁCH NA 10 KM2 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najnižšie množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Dedina Mládeže (0,002 t/10km2). Treba 

poznamenať, že v 17 obciach zo 41 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci Komárno (5,3 t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Búč (0,003 t/10km2) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Veľké Kosihy (3,49 t/10km2). V 15 obciach zo 41 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Komárno ukazovateľ mierne klesol, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 0,693 t/10km2 

a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,432 t/10km2. 

 

Okres Levice 

Najnižšie množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Plášťovce (0,003 t/10km2). Treba 

poznamenať, že v 55 obciach z 89 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci Tlmače (224,53 t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Brhlovce (0,001 t/10km2) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Tlmače (35,97 t/10km2). V 55 obciach z 89 obcí neboli zaznamenané žiadne stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Levice ukazovateľ zostal na rovnakej úrovni, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 1,256 

t/10km2 a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 1,268 t/10km2. 

 

Okres Nitra 

Najnižšie množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Štefanovičová (0,005 t/10km2). Treba 

poznamenať, že v 29 obciach zo 62 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci Žirany (738,38 t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Podhorany (0,0005 t/10km2) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Žirany (1065,86 t/10km2). V 35 obciach zo 62 obcí neboli zaznamenané žiadne stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Nitra ukazovateľ vzrástol, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 15,54 t/10km2 a v roku 

2011 bola zaznamenaná hodnota 20,41 t/10km2. 

 

Okres Nové Zámky 

Najnižšie množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Bíňa (0,012 t/10km2). Treba poznamenať, že 

v 36 obciach zo 62 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo vyprodukovaného 

oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci Štúrovo (109,31 t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Andovce (0,003 t/10km2) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Nové Zámky (12,88 t/10km2). V 37 obciach zo 62 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Nové Zámky ukazovateľ mierne klesol, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 1,318 

t/10km2 a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,838 t/10km2. 

 

Okres Šaľa 

Najnižšie množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Tešedíkovo (0,008 t/10km2). Treba 

poznamenať, že v 4 obciach z 13 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci Trnovec nad Váhom 

(38,98 t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Tešedíkovo (0,008 t/10km2) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Trnovec nad Váhom (35,97 t/10km2). V 3 obciach z 13 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Šaľa ukazovateľ zostal na rovnakej úrovni, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 3,767 

t/10km2 a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 3,641 t/10km2. 

 

Okres Topoľčany 

Najnižšie množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Radošina (0,008 t/10km2). Treba 

poznamenať, že v 26 obciach z 54 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci Topoľčany (13,75 

t/10km2). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Solčany (0,006 t/10km2) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Topoľčany (12,04 t/10km2). V 28 obciach z 54 obcí neboli zaznamenané žiadne stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Topoľčany ukazovateľ mierne klesol, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 0,935 t/10km2 

a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,634 t/10km2. 

 

Okres Zlaté Moravce 

Najnižšie množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 10 km2 z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2005 vykazovala obec Žitavany (0,013 t/10km2). Treba 

poznamenať, že v 25 obciach z 33 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 10 km2 bolo zaznamenané v obci Zlaté Moravce (155,61 

t/10km2). 
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V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Čaradice (0,006 t/10km2) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Zlaté Moravce (44,31 t/10km2). V 25 obciach z 33 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Zlaté Moravce ukazovateľ klesol, keď v roku 2005 bola zaznamenaná hodnota 8,255 t/10km2 a v 

roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 3,58 t/10km2. 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov za okresy v Nitrianskom kraji možno vidieť v nasledujúcom grafe. Najvyššie hodnoty 

v Nitrianskom kraji dosahuje v rokoch 2005 aj 2011 okres Nitra. Jediným okresom kde hodnota ukazovateľa 

vzrástla je okres Nitra, v okrese Levice sa hodnota pohybovala na rovnakej úrovni. Najnižšia hodnota ukazovateľa 

bola v roku 2005 aj 2011 zaznamenaná v okrese Komárno. Najvyšší pokles bol zaznamenaný v okrese Zlaté 

Moravce. 

 

Graf 35 Množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 10 km2 

 

Zdroj: spracované podľa údajov NEIS, 2014 
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5. MNOŽSTVO VYPRODUKOVANÝCH TUHÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK (TZL) V TONÁCH NA 100 OBYVATEĽOV 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa 

nachádzali stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Čalovec (0,00008 t/100 obyv.). 

Treba poznamenať, že v 14 obciach zo 41 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie 

množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané 

v obci Číčov (0,29 t/100 obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Iža (0,00006 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Klížska Nemá (0,189 t/100 obyv.). V 15 obciach zo 41 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Komárno ukazovateľ mierne klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,022 t/100 

obyv. a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,019 t/100 obyv. 

 

Okres Levice 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa 

nachádzali stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Čajkov (0,0002 t/100 obyv.). 

Treba poznamenať, že v 46 obciach z 89 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie 

množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané 

v obci Tlmače (1,267 t/100 obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Hronské Kľačany (0,00007 t/100 obyv.) a najvyššia 

hodnota bola zaznamenaná v obci Bajka (1,037 t/100 obyv.). V 51 obciach z 89 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Levice ukazovateľ klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,119 t/100 obyv. a v roku 

2011 bola zaznamenaná hodnota 0,057 t/100 obyv. 

 

Okres Nitra 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa 

nachádzali stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Branč (0,0009 t/100 obyv.). 

Treba poznamenať, že v 25 obciach z 59 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie 

množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané 

v obci Žirany (4,5 t/100 obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Veľký Lapáš (0,00007 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota 

bola zaznamenaná v obci Čab (1,02 t/100 obyv.). V 37 obciach zo 62 obcí neboli zaznamenané žiadne stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Nitra ukazovateľ klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,095 t/100 obyv. a v roku 

2011 bola zaznamenaná hodnota 0,031 t/100 obyv. 

Okres Nové Zámky 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa 

nachádzali stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Veľký Kýr (0,0001 t/100 obyv.). 

Treba poznamenať, že v 33 obciach zo 62 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie 

množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané 

v obci Štúrovo (1,11 t/100 obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Andovce (0,00007 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Dvory nad Žitavou (0,17 t/100 obyv.). V 37 obciach zo 62 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Nové Zámky ukazovateľ klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,101 t/100 obyv. a v 

roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,017 t/100 obyv. 

 

Okres Šaľa 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa 

nachádzali stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Hájske (0,0001 t/100 obyv.). 

Treba poznamenať, že v 3 obciach z 13 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie 

množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané 

v obci Trnovec nad Váhom (13,27 t/100 obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Tešedíkovo (0,00005 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota 

bola zaznamenaná v obci Trnovec nad Váhom (6,15 t/100 obyv.). V 3 obciach z 13 obcí neboli zaznamenané 

žiadne stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Šaľa ukazovateľ klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,650 t/100 obyv. a v roku 

2011 bola zaznamenaná hodnota 0,335 t/100 obyv. 

 

Okres Topoľčany 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa 

nachádzali stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Rajčany (0,0002 t/100 obyv.). 

Treba poznamenať, že v 26 obciach z 54 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie 

množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané 

v obci Kuzmice (13,27 t/100 obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Solčany (0,00008 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Rajčany (0,137 t/100 obyv.). V 27 obciach z 54 obcí neboli zaznamenané žiadne stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Topoľčany ukazovateľ mierne klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,038 t/100 

obyv. a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,024 t/100 obyv. 

 

Okres Zlaté Moravce 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa 

nachádzali stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Hostie (0,0004 t/100 obyv.). 
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Treba poznamenať, že v 18 obciach z 33 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie 

množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané 

v obci Volkovce (0,773 t/100 obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Volkovce (0,0007 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Topoľčianky (0,119 t/100 obyv.). V 20 obciach z 33 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Zlaté Moravce ukazovateľ klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,062 t/100 obyv. 

a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,044 t/100 obyv. 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov za okresy v Nitrianskom kraji možno vidieť v nasledujúcom grafe. Najvyššie hodnoty 

v Nitrianskom kraji dosahuje v rokoch 2001 aj 2011 okres Šaľa. Pri porovnaní rokov 2001 a 2011 sme v každom 

okrese zaznamenali pokles ukazovateľa. V roku 2001 boli najnižšie hodnoty zaznamenané v okrese Komárno 

a v roku 2011 v okrese Nové Zámky. Napriek najvyššej hodnote ukazovateľa bol zaznamenaný najvyšší pokles 

ukazovateľa v okrese Šaľa. 

 

Graf 36 Množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 100 obyvateľov 

 

Zdroj: spracované podľa údajov NEIS, 2014 
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6. MNOŽSTVO VYPRODUKOVANÝCH OXIDOV SÍRY (SOX) V TONÁCH NA 100 OBYVATEĽOV 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Nesvady (0,00004 t/100 obyv.). Treba 

poznamenať, že v 18 obciach zo 41 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané v obci Číčov (0,30 t/100 

obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Iža (0,00006 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Klížska Nemá (0,189 t/100 obyv.). V 15 obciach zo 41 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Komárno ukazovateľ klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,018 t/100 obyv. a v 

roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,0007 t/100 obyv. 

 

Okres Levice 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Tekovské Lužany (0,00003 t/100 obyv.). 

Treba poznamenať, že v 51 obciach z 89 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie 

množstvo vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané v obci Tlmače (1,48 

t/100 obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Hronské Kľačany (0,00006 t/100 obyv.) a najvyššia 

hodnota bola zaznamenaná v obci Bajka (1,037 t/100 obyv.). V 51 obciach z 89 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Levice ukazovateľ klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,12 t/100 obyv. a v roku 

2011 bola zaznamenaná hodnota 0,02 t/100 obyv. 

 

Okres Nitra 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Kolíňany (0,00006 t/100 obyv.). Treba 

poznamenať, že v 30 obciach z 59 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané v obci Alekšice (0,46 t/100 

obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Veľký Lapáš (0,00009 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota 

bola zaznamenaná v obci Čab (1,02 t/100 obyv.). V 37 obciach zo 62 obcí neboli zaznamenané žiadne stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Nitra ukazovateľ mierne klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,07 t/100 obyv. a v 

roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,012 t/100 obyv. 

 

Okres Nové Zámky 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Veľký Kýr (0,00003 t/100 obyv.). Treba 

poznamenať, že v 35 obciach zo 62 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané v obci Štúrovo (12,29 t/100 

obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Andovce (0,00007 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Dvory nad Žitavou (0,17 t/100 obyv.). V 37 obciach zo 62 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Nové Zámky ukazovateľ výrazne klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,98 t/100 

obyv. a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,016 t/100 obyv. 

 

Okres Šaľa 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Selice (0,00007 t/100 obyv.). Treba 

poznamenať, že v 5 obciach z 13 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané v obci Trnovec nad Váhom 

(58,77 t/100 obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Tešedíkovo (0,00005 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota 

bola zaznamenaná v obci Trnovec nad Váhom (6,15 t/100 obyv.). V 3 obciach z 13 obcí neboli zaznamenané 

žiadne stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Šaľa ukazovateľ výrazne klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 2,95 t/100 obyv. a v 

roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,004 t/100 obyv. 

 

Okres Topoľčany 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Ludanice (0,00005 t/100 obyv.). Treba 

poznamenať, že v 35 obciach z 54 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané v obci Kuzmice (0,76 t/100 

obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Solčany (0,00008 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Rajčany (0,14 t/100 obyv.). V 27 obciach z 54 obcí neboli zaznamenané žiadne stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Topoľčany ukazovateľ klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,03 t/100 obyv. a v 

roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,005 t/100 obyv. 

 

Okres Zlaté Moravce 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Hostie (0,00008 t/100 obyv.). Treba 
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poznamenať, že v 20 obciach z 32 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané v obci Volkovce (0,79 t/100 

obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Volkovce (0,0007 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Topoľčianky (0,12 t/100 obyv.). V 20 obciach z 33 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Zlaté Moravce ukazovateľ klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,06 t/100 obyv. a v 

roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,005 t/100 obyv. 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov za okresy v Nitrianskom kraji možno vidieť v nasledujúcom grafe. Najvyššie hodnoty 

v Nitrianskom kraji dosahuje v rokoch 2001 aj 2011 okres Šaľa. Pri porovnaní rokov 2001 a 2011 sme v každom 

okrese zaznamenali pokles ukazovateľa. V roku 2001 boli najnižšie hodnoty zaznamenané v okrese Komárno 

a v roku 2011 taktiež v okrese Komárno. Napriek najvyššej hodnote ukazovateľa bol zaznamenaný najvyšší pokles 

ukazovateľa v okrese Šaľa. 

 

Graf 37 Množstvo vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 100 obyvateľov 

 

Zdroj: spracované podľa údajov NEIS, 2014 
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7. MNOŽSTVO VYPRODUKOVANÝCH OXIDOV DUSÍKA (NOX) V TONÁCH NA 100 OBYVATEĽOV 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Čalovec (0,0019 t/100 obyv.). Treba 

poznamenať, že v 14 obciach zo 41 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané v obci Hurbanovo (0,35 

t/100 obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Iža (0,0012 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Hurbanovo (0,39 t/100 obyv.). V 15 obciach zo 41 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Komárno ukazovateľ klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,08 t/100 obyv. a v roku 

2011 bola zaznamenaná hodnota 0,06 t/100 obyv. 

 

Okres Levice 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Čajkov (0,004 t/100 obyv.). Treba 

poznamenať, že v 48 obciach z 89 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané v obci Tlmače (1,021 t/100 

obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Hrkovce (0,001 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Tlmače (0,849 t/100 obyv.). V 54 obciach z 89 obcí neboli zaznamenané žiadne stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Levice ukazovateľ klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,13 t/100 obyv. a v roku 

2011 bola zaznamenaná hodnota 0,09 t/100 obyv. 

 

Okres Nitra 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Branč (0,0019 t/100 obyv.). Treba 

poznamenať, že v 25 obciach z 59 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané v obci Ivanka pri Nitre 

(25,92 t/100 obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Podhorany (0,00009 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota 

bola zaznamenaná v obci Ivanka pri Nitre (25,27 t/100 obyv.). V 35 obciach zo 62 obcí neboli zaznamenané 

žiadne stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Nitra ukazovateľ zostal a rovnakej úrovni, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,48 t/100 

obyv. a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,47 t/100 obyv. 

Okres Nové Zámky 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Veľký Kýr (0,0026 t/100 obyv.). Treba 

poznamenať, že v 33 obciach zo 62 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané v obci Štúrovo (6,35 t/100 

obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Andovce (0,0006 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Nové Zámky (0,13 t/100 obyv.). V 37 obciach zo 62 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Nové Zámky ukazovateľ klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,55 t/100 obyv. a v 

roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,05 t/100 obyv. 

 

Okres Šaľa 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Hájske (0,003 t/100 obyv.). Treba 

poznamenať, že v 3 obciach z 13 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané v obci Trnovec nad Váhom 

(34,02 t/100 obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Tešedíkovo (0,001 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Trnovec nad Váhom (27,68 t/100 obyv.). V 3 obciach z 13 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Šaľa ukazovateľ klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 1,68 t/100 obyv. a v roku 

2011 bola zaznamenaná hodnota 1,43 t/100 obyv. 

 

Okres Topoľčany 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Vozokany (0,0003 t/100 obyv.). Treba 

poznamenať, že v 28 obciach z 54 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané v obci Kuzmice (0,2396 

t/100 obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Solčany (0,001 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Topoľčany (0,44 t/100 obyv.). V 28 obciach z 54 obcí neboli zaznamenané žiadne stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Topoľčany ukazovateľ vzrástol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,105 t/100 obyv. a v 

roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,171 t/100 obyv. 

 

Okres Zlaté Moravce 

Najnižšie množstvo vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa nachádzali 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Beladice (0,007 t/100 obyv.). Treba 
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poznamenať, že v 20 obciach z 32 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané v obci Zlaté Moravce (0,16 

t/100 obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Tesárske Mlyňany (0,006 t/100 obyv.) a najvyššia 

hodnota bola zaznamenaná v obci Zlaté Moravce (0,25 t/100 obyv.). V 25 obciach z 33 obcí neboli zaznamenané 

žiadne stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Zlaté Moravce ukazovateľ mierne vzrástol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,074 

t/100 obyv. a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,085 t/100 obyv. 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov za okresy v Nitrianskom kraji možno vidieť v nasledujúcom grafe. Najvyššie hodnoty 

v Nitrianskom kraji dosahuje v rokoch 2001 aj 2011 okres Šaľa. Pri porovnaní rokov 2001 a 2011 sme v štyroch zo 

siedmych okresov zaznamenali  pokles ukazovateľa a v troch miernych nárast ukazovateľa. V roku 2001 boli 

najnižšie hodnoty zaznamenané v okrese Zlaté Komárno a v roku 2011 taktiež v okrese Nové Zámky. Napriek 

najvyššej hodnote ukazovateľa bol zaznamenaný najvyšší pokles ukazovateľa v okrese Šaľa. 

 

Graf 38 Množstvo vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 100 obyvateľov 

 

Zdroj: spracované podľa údajov NEIS, 2014 
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8. MNOŽSTVO VYPRODUKOVANÉHO OXIDU UHOĽNATÉHO (CO) V TONÁCH NA 100 OBYVATEĽOV 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najnižšie množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa 

nachádzali stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Čalovec (0,0008 t/100 obyv.). 

Treba poznamenať, že v 14 obciach zo 41 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie 

množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané v obci Číčov 

(1,18 t/100 obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Iža (0,0005 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Veľké Kosihy (0,866 t/100 obyv.). V 15 obciach zo 41 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Komárno ukazovateľ klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,081 t/100 obyv. a v 

roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,046 t/100 obyv. 

 

Okres Levice 

Najnižšie množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa 

nachádzali stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Tupá (0,0005 t/100 obyv.). Treba 

poznamenať, že v 48 obciach z 89 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie množstvo 

vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané v obci Tlmače (3,674 

t/100 obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Brhlovce (0,0006 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Veľký Ďur (1,339 t/100 obyv.). V 55 obciach z 89 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Levice ukazovateľ klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,286 t/100 obyv. a v roku 

2011 bola zaznamenaná hodnota 0,171 t/100 obyv. 

 

Okres Nitra 

Najnižšie množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa 

nachádzali stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Branč (0,0008 t/100 obyv.). 

Treba poznamenať, že v 25 obciach z 59 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie 

množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané v obci Žirany 

(39,57 t/100 obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Podhorany (0,00009 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota 

bola zaznamenaná v obci Žirany (122,93 t/100 obyv.). V 35 obciach zo 62 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Nitra ukazovateľ stúpol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,513 t/100 obyv. a v roku 

2011 bola zaznamenaná hodnota 1,114 t/100 obyv. 

Okres Nové Zámky 

Najnižšie množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa 

nachádzali stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Veľký Kýr (0,001 t/100 obyv.). 

Treba poznamenať, že v 33 obciach z 62 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie 

množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané v obci 

Štúrovo (1,462 t/100 obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Andovce (0,00021 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Salka (0,793 t/100 obyv.). V 37 obciach zo 62 obcí neboli zaznamenané žiadne stacionárne 

zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Nové Zámky ukazovateľ klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,158 t/100 obyv. a v 

roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,078 t/100 obyv. 

 

Okres Šaľa 

Najnižšie množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa 

nachádzali stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Hájske (0,001 t/100 obyv.). 

Treba poznamenať, že v 3 obciach z 13 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie 

množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané v obci 

Trnovec nad Váhom (5,427 t/100 obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Tešedíkovo (0,0004 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota 

bola zaznamenaná v obci Trnovec nad Váhom (4,411 t/100 obyv.). V 3 obciach z 13 obcí neboli zaznamenané 

žiadne stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Šaľa ukazovateľ klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,318 t/100 obyv. a v roku 

2011 bola zaznamenaná hodnota 0,243 t/100 obyv. 

 

Okres Topoľčany 

Najnižšie množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa 

nachádzali stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Hrušovany (0,0001 t/100 obyv.). 

Treba poznamenať, že v 28 obciach z 54 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie 

množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané v obci 

Kuzmice (3,594 t/100 obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Solčany (0,00005 t/100 obyv.) a najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v obci Čeľadince (0,223 t/100 obyv.). V 28 obciach z 54 obcí neboli zaznamenané žiadne 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Topoľčany ukazovateľ klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 0,158 t/100 obyv. a v 

roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,052 t/100 obyv. 

 

Okres Zlaté Moravce 

Najnižšie množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 100 obyvateľov z obcí kde sa 

nachádzali stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia v roku 2001 vykazovala obec Čeradice (0,0011 t/100 obyv.). 
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Treba poznamenať, že v 20 obciach z 32 obcí nebolo zaznamenané žiadne znečistenie ovzdušia. Najvyššie 

množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 100 obyvateľov bolo zaznamenané v obci Zlaté 

Moravce (3,15 t/100 obyv.). 

V roku 2011 bola najnižšia hodnota zaznamenaná v obci Tesárske Mlyňany (0,002 t/100 obyv.) a najvyššia 

hodnota bola zaznamenaná v obci Beladice (3,798 t/100 obyv.). V 25 obciach z 33 obcí neboli zaznamenané 

žiadne stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia. 

V rámci okresu Zlaté Moravce ukazovateľ klesol, keď v roku 2001 bola zaznamenaná hodnota 1,199 t/100 obyv. 

a v roku 2011 bola zaznamenaná hodnota 0,451 t/100 obyv. 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov za okresy v Nitrianskom kraji možno vidieť v nasledujúcom grafe. Najvyššie hodnoty 

v Nitrianskom kraji dosahuje v roku 2001 okres Zlaté Moravce a v roku 2011 okres Nitra. Pri porovnaní rokov 

2001 a 2011 sme v šiestich zo siedmych okresov zaznamenali pokles ukazovateľa a v okrese Nitra nárast 

ukazovateľa. V roku 2001 boli najnižšie hodnoty zaznamenané v okrese Komárno a v roku 2011 taktiež v okrese 

Komárno. Najvyšší pokles ukazovateľa bol zaznamenaný v okrese Zlaté Moravce. 

 

Graf 39 Množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 100 obyvateľov 

 

Zdroj: spracované podľa údajov NEIS, 2014 
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Súhrnné hodnotenie 

Do súhrnného hodnotenia v roku 2001 vstupovali iba 4 sekundárne ukazovatele z dôvodu obmedzenej 

dostupnosti údajov. Za rok 2011 už do súhrnného hodnotenia vstupovali všetky sekundárne ukazovatele. Je 

potrebné poznamenať, že sledovaný štatistický súbor obsahoval zväčša jednu extrémnu hodnotu a zvyšok hodnôt 

z veľmi malým rozptylom intervalu. 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

V rámci súhrnného hodnotenia dosiahla za rok 2001 najlepšie výsledok obec Veľké Kosihy. Najhoršie 

umiestnenou obcou v okrese v roku 2001 bola obec Číčov. V roku 2011 dosiahla najlepšie výsledok obec Holiare, 

zatiaľ čo najhorší výsledok bol zaznamenaný o obci Hurbanovo. Samotné okresné mesto Komárno je v súhrnnom 

hodnotení na posledných miestach vplyvom vyššej koncentrácie výrobných zariadení. 

 

Okres Levice 

V rámci súhrnného hodnotenia je veľmi komplikované v oboch časových obdobiach 2001 a 2011 určiť obce 

s najlepšie dosiahnutým ukazovateľom, nakoľko dosiahnuté hodnoty sú veľmi podobné. Najhoršie výsledky 

dosahuje obec Tlmače a to v roku 2001 a aj 2011. Samotné okresné mesto Levice je v súhrnnom hodnotení 

v druhej polovici poradia, ale je potrebné poznamenať, že rozdiely medzi hodnotami sú veľmi nízke. 

 

Okres Nitra 

V rámci súhrnného hodnotenia je veľmi komplikované v oboch časových obdobiach 2001 a 2011 určiť obce 

s najlepšie dosiahnutým ukazovateľom, nakoľko dosiahnuté hodnoty sú veľmi podobné. Najhoršie výsledky 

dosahuje obec Žirany a to v roku 2001 a aj 2011. Samotné okresné mesto Nitra je v súhrnnom hodnotení v druhej 

polovici poradia, ale je potrebné poznamenať, že rozdiely medzi hodnotami sú veľmi nízke. Podobný jav je možné 

sledovať aj v ďalších okresoch. 

 

Okres Nové Zámky 

V rámci súhrnného hodnotenia je veľmi komplikované v oboch časových obdobiach 2001 a 2011 určiť obce 

s najlepšie dosiahnutým ukazovateľom, nakoľko dosiahnuté hodnoty sú veľmi podobné. Najhoršie výsledky 

dosahuje obec Štúrovo a to v roku 2001 a aj 2011. Samotné okresné mesto Nové Zámky je v súhrnnom hodnotení 

v druhej polovici poradia, ale je potrebné poznamenať, že rozdiely medzi hodnotami sú veľmi nízke. Podobný jav 

je možné sledovať aj v ďalších okresoch. 

 

Okres Šaľa 

V rámci súhrnného hodnotenia je veľmi komplikované v oboch časových obdobiach 2001 a 2011 určiť obce 

s najlepšie dosiahnutým ukazovateľom, nakoľko dosiahnuté hodnoty sú veľmi podobné. Najhoršie výsledky 

dosahuje obec Trnovec nad Váhom a to v roku 2001 a aj 2011 v dôsledku pôsobenia prevádzky Duslo Šaľa a.s. 

Samotné okresné mesto Šaľa je v súhrnnom hodnotení predposledné, ale je potrebné poznamenať, že rozdiely 

medzi hodnotami sú veľmi nízke. Podobný jav je možné sledovať aj v ďalších okresoch. 

 

Okres Topoľčany 

V rámci súhrnného hodnotenia je veľmi komplikované v oboch časových obdobiach 2001 a 2011 určiť obce 

s najlepšie dosiahnutým ukazovateľom, nakoľko dosiahnuté hodnoty sú veľmi podobné. Najhoršie výsledky 

dosahuje obec Kuzmice v roku 2001 a obec Topoľčany v roku 2011. Samotné okresné mesto Topoľčany je 

v súhrnnom hodnotení zaradené na konci poradia, ale je potrebné poznamenať, že rozdiely medzi hodnotami sú 

veľmi nízke. Podobný jav je možné sledovať aj v ďalších okresoch. 

 

Okres Zlaté Moravce 

V rámci súhrnného hodnotenia je veľmi komplikované v oboch časových obdobiach 2001 a 2011 určiť obce 

s najlepšie dosiahnutým ukazovateľom, nakoľko dosiahnuté hodnoty sú veľmi podobné. Najhoršie výsledky 

dosahuje obec Zlaté Moravce v roku 2001 ako aj v roku 2011. Samotné okresné mesto Zlaté Moravce je 

v súhrnnom hodnotení zaradené na konci poradia, ale je potrebné poznamenať, že rozdiely medzi hodnotami sú 

veľmi nízke. Podobný jav je možné sledovať aj v ďalších okresoch. 

 

Úroveň kraja 

Z pohľadu súhrnného hodnotenia za celý kraj sme zaznamenali 350 hodnôt v roku 2001 a 354 hodnôt v roku 

2011. Najextrémnejšou hodnotou v celom štatistickom súbore bola hodnota obce Trnovec nad Váhom a to 

dôsledkom pôsobenia priemyselnej prevádzky Duslo a.s. Vyššie hodnoty v dôsledku vyššej koncentrácie 

výrobných zariadení boli zaznamenané v obciach Tlmače, Žirany a Ivanka pri Nitre. Hodnoty ukazovateľov 

ostatných obcí patria do veľmi úzkeho intervalu, čoho dôsledkom je takmer jednofarebné spracovanie 

výsledného kartogramu. 
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Kartogram 6 Súhrnné hodnotenie za skupinu faktorov Životné prostredie 

 

Zdroj: vlastné spracovanie
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3.1.1.7 Finančné ukazovatele 
Identifikácia primárnych ukazovateľov a spôsob určenia sekundárnych ukazovateľov 

Primárnymi ukazovateľmi v tejto sledovanej skupine sú: 

• bežné príjmy, 

• bežné výdavky, 

• kapitálové výdavky, 

• finančné účty, 

• krátkodobé záväzky, 

• počet obyvateľov. 

Primárne ukazovatele boli prepočítané na jedného obyvateľa príslušnej obce, respektíve boli delené celkovou 

sumou zodpovedajúceho ukazovateľa, čím vznikli nasledujúce sekundárne ukazovatele (faktory), ktoré boli 

predmetom vykonanej analýzy. Sekundárne ukazovatele poskytujú porovnateľnejšie vyjadrenie 

socioekonomických charakteristík v danom území. 

Sekundárne ukazovatele v tejto sledovanej skupine sú uvedené nižšie: 

1. bežné výdavky na 1 obyvateľa, 

2. kapitálové výdavky na 1 obyvateľa, 

3. bilancia bežného účtu (vypočíta sa ako podiel rozdielu bežných príjmov a bežných výdavkov na bežných 

príjmoch), 

4. okamžitá likvidita (vypočíta sa ako podiel kapitálových účtov na krátkodobých záväzkoch). 

 

Ukazovatele popisujú finančnú situáciu, kondíciu a rozvojoví potenciál jednotlivých obcí v území. 

 

Charakteristika primárnych ukazovateľov pre účely analýzy z hľadiska ich dostupnosti a miery naplnenia 

Údaje za primárne ukazovatele boli získané z portálov Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy a 

Štatistického úradu Slovenskej republiky. Kvôli obmedzenej dostupnosti týchto dát, bola analýza faktorov 

spracovaná za roky 2006 a 2011. Charakteristiku jednotlivých primárnych ukazovateľov tejto sledovanej skupiny 

uvádzame nižšie: 

 

Bežnými príjmami obce, sú podľa zákona NR SR č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

sú príjmy podľa § 5 ods. 1 alebo príjmy podľa § 6 ods. 1 tohto zákona v členení podľa rozpočtovej klasifikácie 

s výnimkou príjmov, ktoré sú podľa rozpočtovej klasifikácie kapitálovými príjmami. 

Vecné vymedzenie bežných výdavkov obce a ich jednotné triedenie obsahuje rozpočtová klasifikácia. Bežnými 

výdavkami sú najmä rozpočtové výdavky na mzdy a platy, služby, materiál určený na spotrebu, ako aj platby za 

trvanlivé tovary a vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov. 

Kapitálové výdavky predstavujú investície do majetku obce, z ktorého bude, respektíve mal obci plynúť úžitok 

v nasledujúcich rokoch. 

Pod údajmi za ukazovateľ finančné účty sa myslia finančné prostriedky, ktorými obce reálne disponujú na účtoch 

v peňažných inštitúciách. 

Krátkodobé záväzky predstavujú záväzky obce voči rôznym subjektom po dobu kratšiu ako jeden rok. 

Údaje za počet obyvateľov pochádzajú zo Sčítaní obyvateľstva, domov a bytov za roky 1991, 2001 a 2011. Údaje 

za rok 2006 predstavujú údaje za rok 2005, ktoré sa získali prostredníctvom štatistickej metódy Interpolácie 

hodnôt z údajov zo Sčítaní za roky 2001 a 2011. 
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Vyhodnotenia sekundárnych ukazovateľov 

Obec Uhliská, ležiaca v okrese Levice, nebola z dôvodu chýbajúcich dát hodnotená v žiadnom sekundárnom 

ukazovateli. 

1. BEŽNÉ VÝDAVKY NA 1 OBYVATEĽA 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Spomedzi všetkých obcí tohto okresu, vynaložila na bežný chod svojej samosprávy najviac finančných 

prostriedkov obec Klížska Nemá. A túto pozíciu zastávala v obidvoch sledovaných rokoch. Za rok 2006 vynaložila 

na chod svojej správy 1077,34 € (v priemere na 1 obyvateľa). V roku 2011 sa výdavky na správu zvýšili na 1612,44 

€. Tieto výdavky, boli v danom roku oproti priemerným hodnotám ostatných obcí výrazne vyššie. Priemerne na 

svoj chod vynaložili obce v prvom sledovanom roku 385,06 € a v druhom roku 456,5 €. Najmenšiu čiastku dala 

v obidvoch rokoch obec Bodzianske Lúky. Vynaložená suma finančných prostriedkov sa počas skúmaného 

obdobia zvýšila z 200,86 € na 256,95 €. Výdavky mesta Komárno, v porovnaní s ostatnými obcami, boli mierne 

nadpriemerné. Počas obdobia sa zvýšili zo 415,78 € na 469,83 €. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 

2006 a 2011) môžeme konštatovať rastúci trend ukazovateľa (približne 18 %). 

 

Okres Levice 

Najviac finančných prostriedkov vynaložila na bežných chod svojej samosprávy v obidvoch sledovaných rokoch 

obec Santovka. V roku 2006, v prepočte na jedného obyvateľa, dala 756,23 €. V roku 2011 sa hodnota zvýšila na 

1194,75 €. Zo všetkých analyzovaných obcí, minula v počiatočnom roku najmenej finančných prostriedkov obec 

Lok (135,51 €) a v poslednom roku obec Ipeľské Úľany (189,03 €). Priemerná výška výdavkov, ktoré obce 

vynaložili na chod svojej samosprávy, sa počas skúmaného obdobia zvýšila z 369,66 € na 458,29 €. Nadpriemerné 

hodnoty zaznamenalo okresné mesto Levice. Výdavky spojené so správou mesta ho vyšlo na 408,26 € (2006), 

respektíve 478,38 € (2011). Z týchto údajov tak vyplýva, že v porovnaní s ostatnými obcami, minulo mesto 

Levice na bežné činnosti samosprávy viac finančných prostriedkov. Z porovnania údajov za sledované obdobie 

(roky 2006 a 2011) môžeme konštatovať rastúci trend ukazovateľa (približne 25 %). 

 

Okres Nitra 

Priemerná hodnota výdavkov v okrese Nitra sa počas sledovaného obdobia zvýšila z 340,09 € na 441,13 €. 

Najviac financií na bežné činnosti spojené s chodom samosprávy vynaložili za rok 2005 obec Štitáre (v prepočte 

528,87 €) a za rok 2011 obec Vráble (575,99 €). Na druhej strane obec Ľudovítová utratila iba 113,42 € (údaj za 

rok 2006), respektíve 122,44 € (2011). Táto obec vynaložila v obidvoch rokoch spomedzi všetkých ostatných obcí 

nachádzajúcich sa v okrese, najmenej finančných prostriedkov. Výdavky okresného mesta Nitra boli v obidvoch 

rokoch v porovnaní s ostatnými obcami ľahko nadpriemerné. Na bežný výkon samosprávy vynaložilo v prvom 

roku 355,53 € a v poslednom roku sa táto suma zvýšila na 477,52 €. Z porovnania údajov za sledované obdobie 

(roky 2006 a 2011) môžeme konštatovať rastúci trend ukazovateľa (približne 30 %). 

 

Okres Nové Zámky 

V okrese Nové Zámky, obec Michal nad Žitavou minula na svoje bežné činnosti, v porovnaní so všetkými 

ostatnými obcami, najviac finančných prostriedkov. V roku 2006 vynaložila 466,02 € a v roku 2011 sa objem 

prostriedkov zvýšil až na 729 €. Obce s najmenšími výdavkami, v rámci tohto okresu, boli Pavlová a Kmeťovo. 

Prvá menovaná obec vynaložila v počiatočnom roku 140,8 €, zatiaľ čo obec Kmeťovo vynaložila v poslednom roku 

181,37 €. Priemerné hodnoty tohto ukazovateľa sa pohybovali na úrovniach 323,55 € (2006) a 400,33 € (2011). 

Mierne nadpriemerné výdavky vynaložilo na svoju správu mesto Nové Zámky. V prepočte na jedného obyvateľa 

vynaložilo 338,10 €, respektíve 411,57 €. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2006 a 2011) môžeme 

konštatovať rastúci trend ukazovateľa (približne 25 %). 

 

Okres Šaľa 

V rámci okresu Šaľa si maximálne a minimálne hodnoty tohto ukazovateľa rozdelili dve obce (v obidvoch 

sledovaných rokoch). Najviac finančných prostriedkov vynaložila obec Močenok. V prvom sledovanom roku dala 

táto obec 428,04 € a v druhom roku 659,69 €. Najmenšie výdavky vynaložila obec Dlhá nad Váhom. Pri vývoji 

tohto ukazovateľa nastal v danej obci ojedinelý jav. V roku 2006 táto obec minula na správu bežných činností 

197,7 € a v roku 2011 minula „iba“ 192,94 €. Ojedinelosť tohto javu spočíva v tom, že väčšine obcí Nitrianskeho 

kraja medzi sledovanými rokmi vzrástli bežné výdavky, zatiaľ čo obci Dlhá nad Váhom medziročne klesli. 

Priemerné bežné výdavky predstavovali 377,91 €, respektíve 452,05 €. V porovnaní s ostatnými obcami 

lokalizovaných v tomto okrese, vynaložilo mesto Šaľa vyššiu sumu bežných výdavkov. Z porovnania údajov za 

sledované obdobie (roky 2006 a 2011) môžeme konštatovať rastúci trend ukazovateľa (približne 20 %). 

 

Okres Topoľčany 

Suma bežných výdavkov okresného mesta Topoľčany, bola v obidvoch rokoch v porovnaní s ostatnými obcami 

vyššia. V prvom roku vynaložili Topoľčany 398,87 € a v druhom 500,28 €. Priemerná výška výdavkov na jednu 

obec ležiacu v tomto okrese predstavovala 346,38 €, respektíve 420,52 €. Obec Šalgovce dala v obidvoch 

sledovaných rokoch najviac finančných prostriedkov na bežné činnosti samosprávy. V počiatočnom roku 

vynaložila 585,79 € a v druhom 669,91 €. Na druhej strane Nitrianska Streda a Velušovce boli obcami 

s najnižšími výdavkami. Nitrianska Streda vynaložila v prvom roku 131,88 € a Velušovce v poslednom roku dali 

154,5 €. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2006 a 2011) môžeme konštatovať rastúci trend 

ukazovateľa (približne 20 %). 

 

Okres Zlaté Moravce 

Spomedzi všetkých obcí tohto okresu, minul Červený Hrádok na chod svojej samosprávy najviac finančných 

prostriedkov (v obidvoch sledovaných rokoch). V prvom roku vynaložila 925,97 € a v druhom roku 1169,28 €. 

Tieto hodnoty boli oproti priemernej hodnote viac ako päť krát. Priemerná výška finančných prostriedkov 

predstavovala 348,48 €, respektíve 419,05 €. Najmenej peňazí na svoju samosprávnu činnosť dali obce 

Machulince a Zlatno. Prvá menovaná obec dala 167,11 € (v roku 2006) a druhá menovaná 215,94 €. Okresné 

mesto Zlaté Moravce dalo v obidvoch rokoch viac peňazí, ako bol priemer za všetky obce. V prvom roku 

vynaložilo 418,24 € a v druhom roku 492,1 €. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2006 a 2011) 

môžeme konštatovať rastúci trend ukazovateľa (približne 20 %). 

 

Úroveň kraja 

Graf uvedený nižšie zobrazuje priemerné bežné výdavky na 1 obyvateľa okresu. Z grafu vyplýva, že vo všetkých 

okresoch sa počas sledovaného obdobia bežné výdavky zvýšili. Najvyššie bežné výdavky vynaložili obce 
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v okresoch Komárna a Levíc. V prvom sledovanom roku vynaložila jedna obec v okrese Komárno v priemere 

385,06 €. V poslednom roku vynaložila obec ležiaca v okrese Levice až 458,29 €. Na druhú stranu najnižšie 

výdavky na zabezpečenie svojich samospráv dali obce ležiace v okrese Nové Zámky. V roku 2006 minuli 323,55 € 

a v roku 2011 vynaložili v porovnaní s prvým rokom približne o 77 € viac. Z uvedenej analýzy vyplýva, že obce 

patriace do okresu Nové Zámky hospodárili v oblasti zabezpečenia chodu svojich samospráv najzodpovednejšie 

zo všetkých ostatných obcí Nitrianskeho kraja. 

 

Graf 40 Bežné výdavky na 1 obyvateľa 

 

Zdroj: Prepočítané na základe údajov z portálu Inštitútu pre ekonomické a sociálne otázky 
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2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY NA 1 OBYVATEĽA 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Priemerná výška kapitálových výdavkov, ktoré obce v okrese Komárno investovali do svojho rozvoja, sa 

v obidvoch sledovaných rokoch líšila iba mierne. V roku 2006 investovali obce v priemere 146,58 € (v prepočte na 

1 obyvateľa), zatiaľ čo v roku 2011 vynaložili 165,07 €. Najviac na svoj rozvoj minuli obce Virt a Martovce. 

V prvom sledovanom roku obec Virt vynaložila 2202,05 € a Martovce v poslednom roku 1140,72 €. V roku 2006 

existovali 2 obce, ktoré neuskutočnili žiadnu investičnú činnosť. Boli to obce Číčov a Mudroňovo. V roku 2011 

takých obcí bolo 6. Okresné mesto Komárno vynaložilo v obidvoch rokoch, v porovnaní s priemernými 

hodnotami okresu, podpriemerné čiastky. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2006 a 2011) 

môžeme konštatovať rastúci trend ukazovateľa (približne 13 %). 

 

Okres Levice 

Vývoj investičných aktivít obcí ležiacich v tomto okrese bol počas analyzovaného obdobia výnimočný. Zaujímavé 

sú značné rozdiely v dosiahnutých hodnotách jednotlivých obcí. Kým v roku 2006 existovalo v tomto okrese 13 

obcí, ktoré nedalo žiadne financie na svoj rozvoj, tak pri priemernej výške kapitálových výdavkov (122,56 €) 

vynaložila Kalná nad Hronom až 1369,67 €. V roku 2011 sa medzi obecné disparity prehĺbili. Obec Santovka dala 

pri priemernej výške 175,53 € na svoj rozvoj  až 1514,94 €, zatiaľ čo počet obcí bez investičnej aktivity sa zvýšil 

na 17. Rozvojová činnosť okresného mesta Levice, bola v prvom roku v porovnaní s ostatnými obcami 

nadpriemerná, avšak v poslednom roku už bola podpriemerná. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 

2006 a 2011) môžeme konštatovať vysoko rastúci trend ukazovateľa (približne 40 %). 

 

Okres Nitra 

V rámci okresu Nitra dosiahli najvyššie kapitálové výdavky obce Hruboňovo (údaj za rok 2006) a Cabaj-Čápor 

(2011). Prvá menovaná obec vynaložila 641,64 € a druhá menovaná až 1432,73 €. Priemerné výdavky sa počas 

skúmaného obdobia zvýšili zo 184,82 € na 252,22 €. V prvom roku existovali v okrese 2 obce, ktoré nevykázali 

žiadnu investičnú činnosť. Boli nimi Kapince a Malé Chyndice. V poslednom roku neinvestovali žiadne finančné 

prostriedky až 4 obce. Boli to opäť Kapince, Lukáčovce, Telince a Veľké Chyndice. Sídlo kraja, mesto Nitra dalo na 

svoj rozvoj v porovnaní s ostatnými obcami, v obidvoch sledovaných rokoch, podpriemerné čiastky. Z 

porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2006 a 2011) môžeme konštatovať rastúci trend ukazovateľa 

(približne 35 %). 

 

Okres Nové Zámky 

Počet obcí v okrese Nových Zámkov, ktoré na svoj rozvoj nevynaložili žiadne finančné prostriedky sa počas 

analyzovaného obdobia zvýšil z 2 na 6 obcí. V roku 2006 najviac investovala obec Dolný Ohaj (529,08 €). V roku 

2011 dala najviac financií na investičnú činnosť obec Michal nad Žitavou. Výška finančných prostriedkov 

určených na investičnú činnosť predstavovala 1401,44 €. Priemerná výška výdavkov okresu sa počas obdobia 

zvýšila zo 103,81 € na 108,83 €. Okresné mesto Nové Zámky vynaložilo v obidvoch rokoch výrazne nižšie sumy, 

ako vynaložili ostatné obce ležiace v tomto okrese. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2006 a 2011) 

môžeme konštatovať mierne rastúci trend ukazovateľa (približne 5 %). 

 

Okres Šaľa 

V najmenšom okrese dosiahli najvyššie hodnoty tohto ukazovateľa obce Kráľová nad Váhom a Trnovec nad 

Váhom. V prvom roku vynaložila Kráľová nad Váhom 722,52 €, zatiaľ čo v poslednom roku obec Trnovec nad 

Váhom investoval 520,39 €. Spomedzi všetkých ostatných obcí investovali najmenej financií obce Horná Kráľová 

a Hájske. Horná Kráľova dala v roku 2006 na svoj rozvoj 11,29 € a Hájske v roku 2011 minula „iba“ 4,1 €. 

Priemerná hodnota sa počas skúmaného obdobia znížila zo 180,05 € na 128,36 €. Okresné mesto Šaľa 

investovalo v obidvoch rokoch, porovnaní s ostatnými obcami v rámci okresu, výrazne podpriemerné sumy 

peňazí. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2006 a 2011) môžeme konštatovať klesajúci trend 

ukazovateľa (približne 30 %). 

 

Okres Topoľčany 

Počet obcí v okrese Topoľčany, ktoré na svoj rozvoj nevynaložili žiadne finančné prostriedky, sa v obidvoch 

sledovaných rokoch líšil. V prvom sledovanom roku nevykázala žiadnu investičnú aktivitu iba obec Svrbice, 

zatiaľ čo v poslednom roku takýchto obcí bolo v celkom okrese až 8. Najviac investičných výdavkov vynaložili 

v roku 2006 Horné Chlebany (1064,72 €) a v roku 2011 Nitrianska Blatnica (976,47 €). Priemerná výška 

kapitálových výdavkov sa počas sledovaného obdobia zvýšila zo 154,75 € na 238,33 €. Hodnoty tohto ukazovateľa 

za okresné mesto Topoľčany boli v obidvoch rokoch, v porovnaní s ostatným obciam, výrazne nadpriemerne. Z 

porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2006 a 2011) môžeme konštatovať vysoko rastúci trend 

ukazovateľa (približne 55 %). 

 

Okres Zlaté Moravce 

Mesto Zlaté Moravce investovalo do rozvoja svojho územia, v porovnaní s ostatnými okresnými obcami, počas 

obidvoch rokoch výrazne menej finančných prostriedkov. V roku 2006 vynaložilo 66,94 €, zatiaľ čo priemerná 

výška kapitálových výdavkov v okrese predstavovala 142,21 €. V roku 2011 dalo pri priemernej čiastke 177,97 € 

na svoj rozvoj iba 30,03 €. Najväčšiu kapitálovú činnosť vykázali obce Žikava a Malé Vozokany. V prvom roku 

dala Žikava na svoj rozvoj 653,97 € a Malé Vozokany dali v poslednom roku 1007,25 €. Obec Zlatno investovalo 

do svojho rozvoja v prvom roku najmenej financií (iba 4,78 €). V poslednom roku nevykázalo žiadnu investičnú 

aktivitu až 6 obcí. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2006 a 2011) môžeme konštatovať rastúci 

trend ukazovateľa (približne 25 %). 

 

Úroveň kraja 

 

Na grafe uvedenom nižšie možno vidieť výšky kapitálových výdavkoch pripadajúcich na 1 obyvateľa jednotlivých 

okresov za roky 2006 a 2011. Z analyzovaných dát vyplýva, že výška investičných výdavkov bola medzi 

jednotlivými okresmi v obidvoch sledovaných rokoch rozdielna. V roku 2006 vynakladali obce v okrese Nové 

Zámky najmenej financií určených na rozvoj a obce v okrese Nitra zas najviac financií. Rozdiel medzi hodnotami 

týchto okresov predstavoval necelých 80 € na obyvateľa. Aj v roku 2011 vynaložili obce okresu Nové Zámky 

najmenej a obce Nitrianskeho okresu najviac finančných prostriedkov. Avšak rozdiel medzi priemernými 

hodnotami bol vyše 144 €. Pri hodnotení tohto faktora však treba prihliadať aj na to, že investičná aktivita, 

respektíve investičné možnosti jednotlivých obcí nie sú každý rok rovnaké. Preto pri vytváraní záverov ohľadom 

hodnotenia tohto ukazovateľa treba túto skutočnosť brať na zreteľ.  
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Graf 41 Kapitálové výdavky na 1 obyvateľa 

 

Zdroj: Prepočítané na základe údajov z portálu Inštitútu pre ekonomické a sociálne otázky 
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3. BILANCIA BEŽNÉHO ÚČTU 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najvyššie hodnoty v rámci okresu dosiahli počas sledovaného obdobia obce Virt a Patince. Prvá menovaná obec, 

dokázala v roku 2006, spomedzi všetkých ostatných obcí v okrese, najlepšie vykryť bežné výdavky svojimi 

bežnými príjmami. Druhá menovaná obec dosiahla najvyššie hodnoty v roku 2011. Na druhú stranu najnižšie 

hodnoty dosiahli obce Patince a Kravany nad Dunajom. Obec Patince dosiahla v roku 2006 záporné hodnoty, čo 

znamená, že svojimi bežnými príjmami nedokázala pokryť svoje bežné výdavky. Kravany nad Dunajom 

zaznamenali najnižšie hodnoty v roku 2011. Z analýzy priemerných hodnôt vyšlo, že väčšina obcí dokázala svojimi 

bežnými príjmami pokryť bežné výdavky. Zároveň z analýzy vyplynulo, že obce zaznamenali podobné hodnoty 

v roku 2011 ako v roku 2006. Mesto Komárno dosiahlo kladné hodnoty v obidvoch sledovaných rokoch. Z 

porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2006 a 2011) môžeme konštatovať stagnáciu ukazovateľa 

(približne 0 %). 

 

Okres Levice 

V rámci Levického okresu vyšli najvyššie hodnoty obciam Kalná nad Hronom (údaj z roku 2006) a Jabloňovce 

(2011). Na druhú stranu obce Bory a Bajka dosiahli v sledovaných rokoch najnižšie hodnoty. Bory v roku 2006 

a Bajka v roku 2011 zaznamenali najväčšie nedostatky vo vykrytí bežných výdavkov prostredníctvom svojich 

bežných príjmov. Z pohľadu priemerných hodnôt možno skonštatovať, že väčšina obcí vykázala kladné hodnoty 

v obidvoch rokoch. Mesto Levice vykázalo v obidvoch rokoch kladné hodnoty tohto ukazovateľa. Z porovnania 

údajov za sledované obdobie (roky 2006 a 2011) môžeme konštatovať klesajúci trend ukazovateľa (približne 

15 %). 

 

Okres Nitra 

Obcami s najnižšími hodnotami  v tomto okrese boli Nitrianske Hrnčiarovce (za rok 2006) a Veľké Chyndice 

(2011). Z analyzovaných dát týchto obcí tak vyplynulo, že v porovnaní s ostatnými obcami dopadli najhoršie. Na 

druhej strane obce Čifáre (2006) a Lukáčovce (2011) vykázali najvyššie hodnoty tohto ukazovateľa. Z porovnania 

priemerných hodnôt vyplynulo, že väčšina obcí Nitrianskeho okresu dokázala svojimi bežnými príjmami vykryť 

bežné výdavky. V porovnaní sledovaných rokov ďalej vyplynulo, že obce dosiahli lepšie hodnoty v roku 2006, ako 

v roku 2011. Mesto Nitra zaznamenalo v obidvoch rokoch kladné hodnoty. Z porovnania údajov za sledované 

obdobie (roky 2006 a 2011) môžeme konštatovať klesajúci trend ukazovateľa (približne 25 %). 

 

Okres Nové Zámky 

Z analýzy priemerných hodnôt obcí v okrese Nové Zámky vyplynulo, že väčšine obcí sa v obidvoch rokoch 

podarilo dosiahnuť kladné hodnoty tohto ukazovateľa. Najvyššie hodnoty dosiahla v roku 2006 obec Dolný Ohaj 

a v roku 2011 obec Kmeťovo. Na druhej strane obce s najnižšími hodnotami v rámci celého okresu, boli Šarkan (v 

prvom roku) a Sikenička (v druhom roku). Obe tieto obce zaznamenali najväčšie problémy v schopnosti vykrytia 

svojich bežných výdavkov. Okresné mesto Nové Zámky dokázalo v obidvoch rokoch zaznamenať kladné 

hodnoty. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2006 a 2011) môžeme konštatovať klesajúci trend 

ukazovateľa (približne 35 %). 

 

Okres Šaľa 

V najmenšom okrese predstavovali Hájske (údaj za rok 2006) a Močenok (2011) obce, ktoré zaznamenali počas 

skúmaného obdobia najnižšie hodnoty tohto ukazovateľa. Na druhú stranu najvyššie hodnoty dosiahli Diakovce, 

Selice a Trnovec nad Váhom. V prvom sledovanom roku Diakovce a v poslednom Selice s Trnovcami nad Váhom 

boli teda obcami, ktoré vedeli pokryť svoje bežné výdavky najlepšie.  Z údajov priemerných hodnôt vyplynulo, že 

väčšine obcí sa v obidvoch skúmaných rokoch podarilo dosiahnuť kladné hodnoty. Okresné mesto Šaľa vykázalo v 

obidvoch rokoch sledovaného obdobia kladné hodnoty. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2006 a 

2011) môžeme konštatovať výrazne klesajúci trend ukazovateľa (približne 65 %). 

 

Okres Topoľčany 

Dvorany nad Nitrou, Nitrianska Streda (v roku 2006) a Rajčany (2011) boli obcami, ktoré spomedzi ostatných 

obci okresu Topoľčany zaznamenali najvyššie hodnoty sledovaného ukazovateľa. Na druhú stranu v prvom 

skúmanom roku obec Solčany a v poslednom roku obec Súlovce dosiahli najnižšie hodnoty. Z analýzy 

priemerných hodnôt vyplynulo, že v obidvoch rokoch dosiahla väčšina obcí kladné hodnoty. Taktiež aj okresné 

mesto Topoľčany vykázalo v obidvoch sledovaných rokoch kladné hodnoty tohto ukazovateľa. Z porovnania 

údajov za sledované obdobie (roky 2006 a 2011) môžeme konštatovať rastúci trend ukazovateľa (približne 20 %). 

 

Okres Zlaté Moravce 

V okrese Zlaté Moravce dosiahla v prvom sledovanom roku najvyššie hodnoty obec Veľké Vozokany. 

V poslednom roku dokázala najlepšie vykryť svoje bežné výdavky obec Nemčiňany. Na druhú stranu najnižšie 

hodnoty dosiahli obce Martin nad Žitavou (2006) a Kostoľany pod Tribečom (2011).Z analýzy priemerných hodnôt 

obcí vyplynulo, že v obidvoch rokoch väčšina obcí vykázala kladné hodnoty tohto ukazovateľa. Zaujímavý jav 

nastal v okresnom meste Zlaté Moravce. V roku 2006 vykázalo záporné hodnoty, čo znamená že svojimi bežnými 

príjmami nedokázalo uhradiť bežné výdavky, avšak v roku 2011 sa situácia zmenila a mesto zaznamenalo kladné 

hodnoty. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2006 a 2011) môžeme konštatovať vysoko rastúci 

trend ukazovateľa (približne 75 %). 

 

Úroveň kraja 

V Grafe uvedenom nižšie vidieť hodnoty ukazovateľa bilancie bežného účtu, ktoré zodpovedajú priemerným 

hodnotám obcí jednotlivých okresov za sledované obdobie. V každom analyzovanom okrese počas obidvoch 

sledovaných rokov, dokázala väčšina obcí vykázať kladné hodnoty bilancie bežných príjmov. Inak povedané, 

v každom okrese dokázala väčšina obcí uhrádzať bežné výdavky prostredníctvom svojich bežnými príjmami. Z 

údajov ďalej vyplýva, že v roku 2006, obce v okresoch Komárna, Levíc, Nitry, Nových Zámkov a Šale vykázali 

vyššie hodnoty a teda vyššiu schopnosť pokrytia bežných výdavkov, tak v roku 2011 zaznamenali vyššie hodnoty 

obce v okresoch Topoľčany a Zlaté Moravce. Najvyššie hodnoty sledovaného ukazovateľa zaznamenali obce 

v okrese Nitra a to v obidvoch skúmaných rokoch. Na druhú stranu najnižšie hodnoty zaznamenali obce v 

okresoch Zlaté Moravce (v roku 2006) a Šaľa (2011). 
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Graf 42 Bilancia bežného účtu 

 

Zdroj: Prepočítané na základe údajov z portálu Inštitútu pre ekonomické a sociálne otázky 
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4. OKAMŽITÁ LIKVIDITA 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Obce Zlatná na Ostrove a Modrany vykázali počas sledovaných rokoch najvyššie hodnoty ukazovateľa okamžitá 

likvidita. Zlatná na Ostrove (v roku 2006) dokázala zo svojich finančných účtov vynaložiť na 1 € krátkodobých 

záväzkov až 889,94 €. Modrany (2011) dokázali vyčleniť 24,57 €. Najnižšie hodnoty a teda najmenej finančných 

prostriedkov na svojich účtoch (ktorými by vedeli uhradiť všetky krátkodobé záväzky), zaznamenali obce Bajč 

a Brestovec. Bajč by v prvom sledovanom roku dokázalo pokryť 1 € krátkodobých záväzkov iba 0,19 € 

prostredníctvo svojich finančných účtov a obec Brestovec by v poslednom sledovanom roku vynaložilo na 

pokrytie 1 € záväzkov iba 0,04 €. Priemerná hodnota v okrese sa počas sledovaného obdobia zvýšila z 0,97 € na 

2,40 €. Z tohto vyplýva, že v roku 2011 mali obce tohto okresu vyššiu schopnosť uhrádzania krátkodobých 

záväzkov prostredníctvom svojich finančných účtov ako v roku 2006. Mesto Komárno malo v porovnaní 

s priemernou hodnotou okresu, v obidvoch rokoch nižšie hodnoty. Z porovnania údajov za sledované obdobie 

(roky 2006 a 2011) môžeme konštatovať vysoko rastúci trend ukazovateľa (približne 150 %). 

 

Okres Levice 

V okrese Levice dosiahli najvyššie hodnoty tohto ukazovateľa obce Veľké Turovce (v obidvoch rokoch) a Hrkovce 

(v poslednom roku). Na druhú stranu najnižšie hodnoty zaznamenali Hontianske Trsťany a Nýrovce. Priemerná 

hodnota ukazovateľa v rámci okresu, sa medzi sledovaným obdobím zvýšila zo 1,72 € na 2,08 €. Hodnoty mesta 

Levice boli v roku 2011 vyššie oproti hodnotám z roku 2006. V prvom roku by mesto nedokázalo zo svojich 

finančných účtov krátkodobé záväzky, ale v poslednom roku by ich dokázalo pokryť takmer dvojnásobne. Z 

porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2006 a 2011) môžeme konštatovať rastúci trend ukazovateľa 

(približne 20 %). 

 

Okres Nitra 

V rámci okresu dosiahli najvyššie hodnoty obce Rumanová (v roku 2006) a Melek (2011). na druhú stranu obce  

Dolné Obdokovce (v prvom roku) a Kolíňany (v poslednom roku) zaznamenali najnižšie hodnoty ukazovateľa 

okamžitej likvidity. Priemerná hodnota sa počas skúmaného obdobia zvýšila zo 1,09 € na 3,34 €. Z toho vyplýva, 

že v priemere každá obec v okrese Nitra, by v obidvoch rokoch dokázala uhradiť krátkodobé záväzky zo svojich 

finančných účtov. Mesto Nitra vykázalo v obidvoch rokoch vysoké hodnoty a teda v každom sledovanom roku 

dokázalo pokryť svoje záväzky z finančných účtov. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2006 a 2011) 

môžeme konštatovať vysoko rastúci trend ukazovateľa (približne 200 %). 

 

Okres Nové Zámky 

Obce Jatov a Michal nad Žitavou dosiahli spomedzi všetkých obcí okresu najvyššie hodnoty. Prvá menovaná obec 

ju vykázala v roku 2006 a druhá obec v roku 2011.. Na druhú stranu najnižšie hodnoty zaznamenali obce Pozba, 

Svodín (v poslednom roku) a Rubáň (v obidvoch rokoch). Priemerná hodnota sledovaného ukazovateľa sa počas 

analyzovaných rokoch zvýšila z 0,97 € na 1,73 €. Zaujímavý jav nastal v okresnom meste Nové Zámky. V roku 

2006 disponovalo na svojich účtoch dostatočným objemom finančných prostriedkov na uhradenie krátkodobých 

záväzkov, avšak v roku 2011 bola suma záväzkov oproti sume na finančných účtoch vyššia. Z porovnania údajov 

za sledované obdobie (roky 2006 a 2011) môžeme konštatovať rastúci trend ukazovateľa (približne 75 %). 

 

Okres Šaľa 

V okrese Šaľa zaznamenali najlepšie hodnoty obce Kráľová nad Váhom a Dlhá nad Váhom. Prvá menovaná obec 

ju dosiahla v roku 2006 a druhá menovaná obec v roku 2011. Na druhú stranu najnižšie hodnoty evidovali 

v meste Šaľa (v roku 2006) a v obci Kráľová nad Váhom (2011). Z vykonanej analýzy vyšiel zaujímavý jav. Kráľová 

nad Váhom predstavovala v prvom sledovanom roku obec s najlepšími hodnotami, avšak v poslednom roku 

dosiahla najnižšie hodnoty. Priemerná hodnota v okrese Šaľa bola v roku 2006 0,06 € a v roku 2011 sa znížila na 

0,48 €. Mesto Šaľa v obidvoch rokoch zaznamenalo nízke hodnoty. To znamená, že mesto nedisponovalo ani 

v jedno skúmanom roku takým objemom finančných prostriedkov na svojich účtoch, ktorými by uhradilo svoje 

krátkodobé záväzky. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2006 a 2011) môžeme konštatovať 

klesajúci trend ukazovateľa (približne 20 %). 

 

Okres Topoľčany 

Obec Norovce vykázala v obidvoch rokoch najvyššie hodnoty ukazovateľa okamžitá likvidita. Na druhú stranu 

najnižšie hodnoty zaznamenali obce Hajná Nová Ves (v roku 2006) a Bojná s Práznovcami (v roku 2011). 

Priemerná hodnota ukazovateľa sa v sledovanom období zvýšila z 0,82 € na 3,51 €. Okresné mesto Topoľčany 

malo v obidvoch analyzovaných rokoch vysoké hodnoty, čo znamená, že v prvom aj v poslednom roku malo na 

svojich finančných účtoch dostatok prostriedkov, ktorými by uhradilo všetky krátkodobé záväzky. Z porovnania 

údajov za sledované obdobie (roky 2006 a 2011) môžeme konštatovať vysoko rastúci trend ukazovateľa 

(približne 330 %). 

 

Okres Zlaté Moravce 

Choča a Vieska nad Žitavou predstavovali obce, ktoré počas sledovaného obdobia dosiahli najnižšie hodnoty. Na 

druhú stranu najvyššie hodnoty, spomedzi ostatných obcí ležiacich v tomto okrese, vykázala v obidvoch rokoch 

obec Čierne Kľačany. Priemerná hodnota ukazovateľa okamžitá likvidita v tomto okrese, sa v skúmanom období 

znížila z 2,12 € na 1,63 €. Okresné mesto Zlaté Moravce zaznamenalo v obidvoch rokoch vysoké hodnoty, takže 

v prvom ako aj poslednom sledovanom roku dokázalo uhradiť všetky svoje krátkodobé záväzky zo svojich 

finančných účtov. Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 2006 a 2011) môžeme konštatovať klesajúci 

trend ukazovateľa (približne 25 %). 

 

Úroveň kraja 

 

Graf uvedený nižšie zobrazuje prepočítané hodnoty ukazovateľa okamžitá likvidita za jednotlivé okresy, v 

skúmaných rokoch 2006 a 2011. Z údajov vyplýva, že v jednotlivých analyzovaných rokoch, disponovali obce 

v okresoch rôznymi možnosťami uhrádzania svojich krátkodobých záväzkov prostredníctvom svojich finančných 

účtov. Najvyššie hodnoty v prvom skúmanom roku dosiahli obce v okrese Zlaté Moravce a v druhom roku 

v okrese Topoľčany.. Na druhú stranu najnižšie hodnoty zaznamenali v obidvoch sledovaných rokoch obce 

v okrese Šaľa. Z analyzovaných údajov ďalej vyplynulo, že v roku 2006 dosiahli obce v okresoch Šaľa a Zlaté 

Moravce vyššie hodnoty, ako v roku 2011. Na druhú stranu obce v okresoch Komárno, Levice a Topoľčany 

zaznamenali v poslednom sledovanom roku vyššie hodnoty, ako v prvom roku. 
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Graf 43 Okamžitá likvidita 

 

Zdroj: Prepočítané na základe údajov z portálu Inštitútu pre ekonomické a sociálne otázky 

  



128 
 

Súhrnné hodnotenie 

Obec Uhliská, ležiaca v okrese Levice, nebola z dôvodu chýbajúcich dát hodnotená v žiadnom sekundárnom 

ukazovateli a preto nebola hodnotená ani v súhrnnom hodnotení. 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najlepší pokrok v rámci tohto okresu dosiahla v súhrnnom hodnotení za túto skupinu ukazovateľov obec 

Martovce. Z 37 miesta, ktoré táto obec zastávala v roku 2006, poskočila v roku 2011 na 2 miesto. Na druhú 

stranu najväčší prepad zaznamenala obec Virt. Z 1 miesta sa prepadla až na 41 miesto. Na prvých miestach sa v 

rámci tohto okresu umiestnili Virt (2006) a Klížska Nemá (2011). Na druhej strane na posledných miestach 

skončili obce Bajč (2006) a Virt (2011). Mesto Komárno sa v obidvoch sledovaných rokoch nachádzalo v spodnej 

polovici rebríčka. Z 24 miesta sa medziročne prepadlo na 30 miesto. Z pohľadu celkového vývoja v okrese 

môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami sa mierne znížili. 

 

 Okres Levice 

V rámci okresu Levice evidovala najväčší progres obec Bory. Z 88 miesta (údaj z roku 2006) sa vyšvihla na 9 

miesto (2011). Negatívne prvenstvo v medzi obecnom vývoji Levického okresu získala obec Dolné Semerovce. 

V prvom sledovanom roku sa nachádzala na 9 mieste, ale v druhom sa prepadla na 79 miesto. Na prvom mieste 

sa v rámci tohto okresu umiestnila v obidvoch rokoch Kalná nad Hronom. Na druhej strane na posledných 

miestach skončili obce Bory (2006) a Pečenice (2011). Mesto Levice zaznamenalo v medziročnom hodnotení 

prepad. Z 20 miesta pokleslo v rebríčku súhrnného hodnotenia na 43 miesto. Z pohľadu celkového vývoja v 

okrese môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami sa mierne zvýšili. 

 

 Okres Nitra 

Golianovo a Štitáre boli obcami, ktoré počas sledovaného obdobia zaznamenali najvýraznejšie posuny v rámci 

súhrnného hodnotenia tejto skupiny ukazovateľov. Golianovo si zlepšilo svoju pozíciu, keďže oproti roku 2006, 

kedy sa nachádzalo na 47 mieste, tak v roku 2011 sa umiestnilo na 8 mieste. Na druhú stranu Štitáre sa prepadli 

z 3 miesta (2006) na 57 miesto (2011). Na prvých miestach sa v rámci tohto okresu umiestnili Čifáre (2006) 

a Cabaj-Čápor (2011). Na druhej strane na posledných miestach skončili obce Žitavce (2006) a Lúčnica nad 

Žitavou (2011). Mesto Nitra zaznamenala medzi sledovanými rokmi výrazný prepad. Zo 14 miesta klesla na 31 

miesto. Z pohľadu celkového vývoja v okrese môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami sa zvýšili. 

 

 Okres Nové Zámky 

V okrese Nové Zámky sa podaril najväčší progres dosiahnuť obci Kmeťovo. V medziročnom súhrnnom hodnotení 

si táto obec polepšila o 44 miest. Na druhej strane obec Andovce zaznamenala spomedzi všetkých ostatných obcí 

najvýraznejší prepad. Z 9 miesta sa prepadla až na 56 miesto. Na prvých miestach sa v rámci tohto okresu 

umiestnili Dolný Ohaj (2006) a Michal nad Žitavou (2011). Na druhej strane na posledných miestach skončili 

obce Šarkan (2006) a Sikenička (2011). Negatívny vývoj zaznamenalo aj okresné mesto Nové Zámky. V hodnotení 

sa prepadlo o 15 miest, keďže v roku 2006 zastávalo 29 miesto, ale v roku 2011 sa nachádzalo až na 44 mieste. Z 

pohľadu celkového vývoja v okrese môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami sa mierne znížili. 

 

Okres Šaľa 

Selice a Kráľová nad Váhom boli obcami, ktoré v okrese zaznamenali najvýraznejšie zmeny v súhrnnom 

hodnotení. Obec Selice poskočilo v hodnotení z 10 (údaj z roku 2006) na 4 miesto (2011). Kráľová nad Váhom sa 

v  hodnotení počas sledovaných rokov prepadla o 8 priečok nižšie, keďže v prvom sledovanom roku zastávala 3 

miesto, ale v roku 2011 sa nachádzala až na 11 mieste. Na prvých miestach sa v rámci tohto okresu umiestnili 

Diakovce (2006) a Trnovec nad Váhom (2011). Na druhej strane na poslednom mieste skončila v obidvoch 

rokoch obec Hájske. Mesto Šaľa zaznamenala mierny úpadok, keď poklesla z 8 miesta (podľa hodnotenia roku 

2006) na 9 miesto (2011). Z pohľadu celkového vývoja v okrese môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami 

sa mierne zvýšili. 

 

 Okres Topoľčany 

V okrese Topoľčany dosiahla najväčší progres  z pohľadu súhrnného hodnotenia obec Ardanovce. Z 54 miesta si 

zlepšila svoju pozíciu na 19 miesto. Na druhú stranu obec Horné Chlebany zaznamenali najväčší prepad. V prvom 

sledovanom roku sa nachádzalo na 6 mieste, avšak v poslednom roku sa prepadlo až na 47 miesto. Na prvých 

miestach sa v rámci tohto okresu umiestnili Norovce (2006) a Šalgovce (2011). Na posledných miestach skončili 

obce Ardanovce (2001) a Blesovce (2011). Mierny úpadok nastal v okresnom meste Topoľčany. Z 11 miesta 

v medziročnom hodnotení kleslo na 15 miesto. Z pohľadu celkového vývoja v okrese môžeme konštatovať, že 

rozdiely medzi obcami sa mierne znížili. 

 

Okres Zlaté Moravce 

Obec Žitavany, v rámci súhrnného hodnotenia za skupinu ukazovateľov finančných ukazovateľov, sa v porovnaní 

s ostatnými obcami ležiacimi v tomto okrese, prepadla najvýraznejšie. V roku 2006 sa umiestnila na 3 mieste, 

avšak v roku 2011 sa prepadla na 25 miesto. Čaradice zas boli obcou, ktorá dosiahla najvyšší pokrok spomedzi 

ostatných obcí. Z 24 miesta poskočila na 6 miesto. Na prvých miestach sa v rámci tohto okresu umiestnili Čierne 

Kľačany (2006) a Malé Vozokany (2011). Na druhej strane na poslednom mieste skončila v obidvoch rokoch obec 

Zlatno. Mesto Zlaté Moravce si v medziročnom hodnotení polepšili a posunuli sa z 25 na 24 miesto. Z pohľadu 

celkového vývoja v okrese môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami sa znížili. 

 

Úroveň kraja 

Z analýzy súhrnného hodnotenia okresov Nitrianskeho kraja vyplynulo viacero zmien. V rámci poradia úspešnosti, 

si najviac polepšil okres Levice. V prvom sledovanom roku sa umiestnil na 5 mieste, avšak v poslednom roku už 

figuroval na 1 mieste. Výrazný pokrok zaznamenal aj okres Zlaté Moravce. Zo 6 miesta poskočili na 3. Na druhú 

stranu okres Šaľa evidovala v medziročnom porovnaní najväčší prepad. V roku 2006 sa nachádzala na 3 mieste, 

avšak v roku 2011 zaznamenala úpadok a skončila na predposlednom, 6 mieste. Nové Zámky vyšli v obidvoch 

rokoch ako okres s najhorším súhrnným hodnotením v rámci Nitrianskeho kraja. Z pohľadu celkového vývoja 

disparít v kraji môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami sa mierne zvýšili. Z hodnotenia možno ďalej 

konštatovať, že väčšine miest sa zhoršilo hospodárenie, čím medzi obecné rozdiely za túto skupinu ukazovateľov 

počas sledovaného obdobia prehĺbili. 
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Kartogram 7 Súhrnné hodnotenie za skupinu faktorov Finančné ukazovatele 

Zdroj: Vlastné spracovanie
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3.1.1.8 Technická vybavenosť 
Identifikácia primárnych ukazovateľov a spôsob určenia sekundárnych ukazovateľov 

Primárnymi ukazovateľmi v tejto sledovanej skupine sú: 

• doba, od ktorej je obec pripojená na verejnú elektrickú sieť, 

• doba, od ktorej je obec pripojená na káblovú televíziu, 

• doba, od ktorej je obec pripojená na verejnú plynofikačnú sieť, 

• doba, od ktorej je obec zásobovaná vodou z miestnej vodovodnej siete, 

• doba, od ktorej je obec pripojená na verejnú kanalizačnú sieť, 

• doba, od ktorej je verejná kanalizačná sieť pri pripojená na čistiareň odpadových vôd, 

Všetky primárne ukazovatele sú udávané v rokoch, ktoré uplynuli od roku, v ktorom bola príslušná obec 

pripojená na hore uvedené siete. Tie boli v príslušnom roku na úrovni okresov prepočítané na celkový počet 

trvalo bývajúcich obyvateľov v  pripojených obciach k celkovému počtu trvalo bývajúcich obyvateľov v okrese. 

Sekundárnymi ukazovateľmi v tejto sledovanej skupine sú: 

1. počet obyvateľov okresu, ktorí sú pripojení na verejnú elektrickú sieť, 

2. podiel počtu obyvateľov okresu, ktorí sú pripojení na káblovú televíziu, 

3. podiel počtu obyvateľov, ktorí sú zásobovaní plynom z verejnej plynofikačnej siete, 

4. podiel počtu trvalo bývajúcich obyvateľov zásobovaných pitnou vodou v %, 

5. podiel trvale bývajúcich obyvateľov pripojených na verejnú kanalizačnú sieť. 

 

Charakteristika primárnych ukazovateľov pre účely analýzy z hľadiska ich dostupnosti a miery naplnenia 

Údaje za primárne ukazovatele za elektrickú energiu boli získané z publikácií („50 rokov Západoslovenských 

energetických závodov“ a „70 rokov Západoslovenských energetických závodov“). Údaje za plyn boli získané 

priamo od SPP. Všetky ostatné údaje boli získané predovšetkým z portálu Štatistického úradu Slovenskej 

republiky, z mestskej a obecnej štatistiky (MOŠ – MIŠ). Problémom pri spracovaní tejto časti bola predovšetkým 

výrazná neochota správcovských organizácií poskytnúť akékoľvek údaje o ich výkone, resp. odbere za jednotlivé 

mestá a obce, či už z dôvodu absencie takýchto údajov alebo odvolaním sa na obchodné tajomstvo. 
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Vyhodnotenie podľa sekundárnych ukazovateľov 

1. PODIEL POČTU OBYVATEĽOV OKRESU, KTORÍ SÚ PRIPOJENÍ NA VEREJNÚ ELEKTRICKÚ SIEŤ 

Úroveň okresov a kraja 

Proces úplnej elektrifikácie Nitrianskeho kraja prebehol v rokoch 1928 až 1959 a v súčasnej dobe je ukončený, t. j. 

Všetky obce Nitrianskeho kraja sú zásobované elektrickou energiou z distribučnej siete ZSE (Západoslovenská 

energetika, a. s.) S výnimkou miest ide v zásade o vzdušné elektrické vedenie s napätím 22 kV ukončené rôznymi 

druhmi samostatných transformátorov so zmenou napätia VN 22 kV na NN 380/220 V. V zastavanom území 

miest a niektorých väčších obcí už prevláda káblové elektrické vedenie VN 22 kV. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je možné skonštatovať, že zásobovanie miest a obcí, všetkých okresov ako aj 

celého Nitrianskeho kraja je už od roku 1960 100 %, či už z pohľadu počtu obyvateľov, domov alebo bytov. Bez 

získania ďalších kvantitatívnych alebo kvalitatívnych ukazovateľov nie je možné lepšie analyzovať súčasný, resp. 

predpokladať výhľadový stav. 

 

Graf 44 Počet trvalo bývajúcich obyvateľov zásobovaných elektrickou energiou z distribučnej  siete 22 kV v  % 

 

Zdroj: Prepočítané na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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2. POSIEL POČTU OBYVATEĽOV OKRESU, KTORÍ SÚ PRIPOJENÍ NA KÁBLOVÚ TELEVÍZIU 

Káblová televízia je relatívne mladé masovo-komunikačné médium, ktoré sa v Slovenskej republike začalo rozvíjať 

až po roku 1995, a to predovšetkým vo väzbe na nové telekomunikačné technológie (satelitné družice, optické 

káble, digitalizácia obrazu a zvuku). Prevádzkovatelia začali s ich budovaním predovšetkým vo väčších  mestách 

a obciach a to v začiatkoch predovšetkým z dôvodu pripojenia (pokrytia) čo najväčšieho počtu záujemcov pri 

minimalizácii nákladov spojenými s vybudovaním káblových rozvodov. Následne sa začalo s budovaním siete KTV  

vo všetkých obciach Slovenska (ako aj celého Nitrianskeho kraja). Významnou je aj skutočnosť, že prakticky 

súčasne s budovaním siete káblovej televízie sa začalo s budovaním siete vysokorýchlostného internetu. Tento 

stav s lokálnymi odchýlkami trvá dodnes. 

 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

V roku 2011 boli v okrese Komárno najlepšie možnosti pripojenia sa na sieť káblovej televízie, čo predstavovalo 

viac ako 74 % populácie. Dominantná časť saturovaných obcí sa nachádza v centrálnej a východnej časti okresu, 

ktorú tvoria demograficky najväčšie obce okresu, vrátane miest Komárno a  Hurbanovo a obce Bátorove Kosihy.  

 

Okres Levice 

V roku 2001 bol okres Levice na piatom mieste a túto si do roku 2011 zlepšil o jednu pozíciu udržal. Dominantná 

časť saturovaných obcí je voľne rozptýlená po celom území okresu. Sú to najmä mestá Levice, Šahy a Želiezovce.  

 

Okres Nitra 

Napriek faktu, že okres Nitra je dlhodobo je vo všetkých štyroch sledovaných rokoch t. j. 1991, 2001, 2005 a 2011 

na druhej pozícii, čo je spôsobené tým, že najmä mesto Nitra, ale aj Vráble predstavujú najväčšiu koncentráciu 

obyvateľov nielen v tomto okrese ale aj v celom kraji, je v tomto okrese len 8 obcí pripojených k sieti káblovej 

televízie. 

 

Okres Nové Zámky 

Oproti okresu Nitra je situácia v okrese Nové Zámky presne opačná. Tento okres predstavuje či už po stránke 

počtu obyvateľov, ako aj počtu miest a ich geografickej polohy obcí, vyvážený priemer celého Nitrianskeho kraja, 

Hlavná časť pripojených obcí okresu je koncentrovaná v severozápadnej časti okresu v okolí okresného mesta 

Nové Zámky (mesto Šurany a obec Dvory nad Žitavou) a menšia časť v juhovýchodnej časti okresu v susediacom 

okolí (okolie obce Gbelce a mesto Štúrovo).  

 

Okres Šaľa 

V tomto najmladšom a najmenšom okrese Nitrianskeho kraja (čo sa do počtu obcí týka) je situácia s pripojením 

k sieti káblovej televízie doposiaľ najhoršia, v roku 2011 to bolo necelých 24 %. Dodnes sú to iba tri obce, okresné 

mesto Šaľa, a susediace obce Močenok a Trnovec nad Váhom. 

 

Okres Topoľčany 

Priemerná hodnota ukazovateľa v Topoľčianskom okrese, sa medzi sledovanými rokmi zvýšila zo 41 na 56 

percent, čo je spôsobené predovšetkým relatívne väčšou migráciou do mesta Topoľčany na úkor ostatných obcí 

okresu. Pripojenie ku káblovej televízii majú iba dve obce – okresné mesto Topoľčany a susediaca obec Krušovce. 

 

Okres Zlaté Moravce 

Napriek tomu, že sa priemerná hodnota ukazovateľa v okrese Zlaté Moravce, zvýšila o 16 % na necelých 37 % je 

tento okres v celkovom hodnotení okresov na poslednom, siedmom mieste. Situácia v okrese Zlaté Moravce je 

obdobná ako v okrese Šaľa, pripojenie ku KTV majú iba 3 obce – okresné mesto Zlaté Moravce, jeho bývalá časť 

dnes samostatná obec Žitavany a obec Beladice. 

 

Úroveň kraja 

Pripojenie obcí Nitrianskeho kraja ku káblovej televízii prípadne internetu zabezpečuje niekoľko 

prevádzkovateľov, z ktorých dominantné postavenie má UPC, a.s. (mestá Levice, Nové Zámky, Štúrovo 

a Želiezovce). 

Graf č.2 zobrazuje údaje za jednotlivé okresy Nitrianskeho kraja. Z uvedeného grafu vyplýva, že celkový podiel 

obyvateľov miest a obcí pripojených ku KTV v období od roku 1991 až do roku 2011 vzrástol vo všetkých 

okresoch, čo vyplýva nielen z toho, že v roku 1991, nebolo toto masovo-komunikačné médium technologicky 

k dispozícii, ale aj z faktu, že v spojení s internetom a mobilnými zariadeniami predstavuje veľmi lukratívny 

podnikateľský produkt, resp. služby. 

 

Graf 45 Podiel počtu trvale bývajúcich obyvateľov pripojených na sieť káblovej televízie v  % 

 

Zdroj: Prepočítané na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky  
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3. PODIEL POČTU OBYVATEĽOV OKRESU, KTORÍ SÚ ZÁSOBOVANÍ PLYNOM Z VEREJNEJ PLYNOFIKAČNEJ SIETE 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Celoplošne bol okres Komárno plynofikovaný už do roku 1996. K úplnej plynofikácii okresu je potrebné pripojiť 

iba 3 obce vo východnej časti okresu (Bodza, Bodzianske Lúky a Holiare). 

 

Okres Levice 

Okres Levice nie je doteraz celoplošne plynofikovaný. Poslednou plynofikovanou obcou v okrese bola obec 

Krškany (2006). Relatívne najhoršia situácia je v južnej časti okresu v susedstve s okresom Komárno, ktorú tvorí 

20 obcí medzi miestami Šahy a Želiezovce. 

 

Okres Nitra 

Do roku 2001 boli plynofikované všetky obce okresu. Poslednou plynofikovanou obcou okresu bola v súvislosti 

s jej odčlenením od krajského mesta Nitra obec Štitáre (2006). 

 

Okres Nové Zámky 

Ako doteraz posledné boli plynofikované 2 obce v okolí mesta Štúrovo, Kamenica nad Hronom a Malá nad 

Hronom. Plynofikovaných nie je7 obcí v juhozápadnej časti okresu Nové Zámky okolo obce Salka. 

 

Okres Šaľa 

Celoplošná plynofikácia okresu bola ukončená do roku 1996. V súčasnosti sú všetky obce okresu plynofikované. 

 

Okres Topoľčany 

Celoplošná plynofikácia okresu bola skončená do roku 1996. Úplne poslednou neplynofikovanou obcou v okrese 

Topoľčany je obec Súlovce. 

 

Okres Zlaté Moravce 

Všetky obce okresu boli plynofikované do roku 1996 ako súčasť celoplošnej plynofikácie pôvodného okresu Nitra. 

Poslednou obcou bola obec Žitavany, ktorá sa v roku 2002 odčlenila od okresného mesta. 

 

Úroveň kraja 

Situácia so zásobovaním plynom miest a obcí z pohľadu celého Nitrianskeho kraja je veľmi podobná situácii s jeho 

zásobovaním elektrickou energiou. V sledovanom období t. j. v rokoch 1991 až 2011 sa sledovaný ukazovateľ na 

úrovni kraja zvýšil o 14 % na hodnotu necelých 98 %. V zásade bol proces plynofikácie Nitrianskeho kraja 

ukončený do roku 1996. Z celkového počtu 354 miest a obcí nie je len 31 obcí pripojených na verejnú 

plynofikačnú sieť, čo predstavuje menej ako 8 %. 

Všetky obce Nitrianskeho kraja zásobované plynom sú zásobované energiou z distribučnej siete SPP –

 Distribúcia, a. s. či už VT plynovodmi 4,0 MPa alebo 2,5 MPa. Vlastné plynovody miest sú prevádzkované STL 

0,3 MPa a 0,1 MPa u obcí prevládajú plynovody NTL 0,09 MPa. 

Ďalší postup plynofikácie obcí kraja je otázny, nakoľko SPP ako monopolný prevádzkovateľ verejnej plynofikačnej 

siete v súčasnej dobe nemá ucelenú predstavu o plynofikácii zvyšných obcí kraja. Situácia vyzerá tak, že iniciatívu 

budú musieť prevziať obce a vybudovať si miestny plynovod a jeho pripojenie k distribučnej Sieti SPP na vlastné 

náklady, s tým, že ich po vybudovaní ich odovzdajú do prevádzky SPP. 

 

Graf 46 Podiel počtu trvale bývajúcich obyvateľov zásobovaných plynom z distribučnej siete SPP, a.s. v  % 

 

Zdroj: Prepočítané na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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4. PODIEL POČTU TRVALO BÝVAJÚCICH OBYVATEĽOV ZÁSOBOVANÝCH PITNOU VODOU V % 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Zásobovanie miest a obcí pitnou vodou v okrese Komárno bolo prakticky ukončené do roku 2001, viac ako 97 %. 

Jedinou obcou bez miestneho vodovodu je obec Šrobárová, ktorá leží vo východnej časti okres, cca 16 km od 

okresného mesta. 

 

Okres Levice 

Najhoršia situácia v zásobovaní obcí pitnou vodou je v okrese Levice. Zo 89 obcí okresu nemá zabezpečené 

zásobovanie pitnou vodou 19 obcí v južnej časti okresu v oblasti medzi mestami Šahy a Želiezovce, čo je viac ako 

21 % obcí. 

 

Okres Nitra 

V rámci Nitrianskeho okresu, je pitnou vodou zásobovaných 59 zo 62 miest obcí, t. j viac ako 95 %. obcí. 

K úplnému zásobovaniu pitnou vodou je potrebné vybudovať miestny vodovod v obciach Čab, Jelšovce a Štitáre, 

ktorá vznikla v roku 2003 odčlenením od krajského mesta Nitra. 

 

Okres Nové Zámky 

Podobne ako v okrese Komárno bolo zásobovanie pitnou vodou v okrese Nové Zámky ukončené do roku 2001, čo 

je viac ako 98 %. Jedinou obcou bez miestneho vodovodu je obec  Pavlová, ktorá sa nachádza v juhovýchodnej 

časti okresu, cca 13 km severne od mesta Štúrovo. 

 

Okres Šaľa 

Najlepšia situácia v zásobovaní pitnou vodou v Nitrianskom kraji je v okrese Šaľa, ktorého všetkých 13 obcí je 

zásobovaných pitnou vodou od roku 1991 (100 %). 

 

Okres Topoľčany 

Druhá relatívne zlá situácia v zásobovaní pitnou vodou je v okrese Topoľčany. Zásobovanie pitnou vodou bolo 

dokončené do roku 2001 v 49 obciach, viac ako 90 %. Bez pitnej vody je 5 obcí, Ardanovce, Blesovce Lipovník, 

Šalgovce a Urmince, ktoré sa prevažne nachádzajú v západnej časti okresu. 

 

Okres Zlaté Moravce 

V okrese Zlaté Moravce je situácia v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou podobná ako v okrese Topoľčany. 

Z 33 obcí nie sú od roku 2001 zásobované pitnou vodou iba 4 obce, Hosťovce, Kostoľany pod Tribečom, Ladice 

a Neverice, čo je menej ako 12 %., ktoré sa nachádzajú v severozápadnej časti okresu. 

 

Úroveň kraja 

Všetky obce zásobované pitnou vodou v Nitrianskom kraji sú zásobované spoločnosťou Západoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a. s, so sídlom v Nitre. Zásobovanie je zabezpečené formou skupinových alebo miestnych 

vodovou. V južnej časti kraja je v trase vybudovaný diaľkový výtlačný vodovod DN 1200 Gabčíkovo – Vlčany –

 Nové Zámky - Želiezovce, ktorý má pokračovať ďalej v trase na do mesta Šahy s cieľom prívodu vody 

a zásobovanie sídiel bez dostatku vyhovujúcich miestnych vodných zdrojov v oblasti Želiezovce – Šahy. V obci 

Kolta sa z  neho odpája diaľkový privádzač DN 600, ktorý v súčasnosti končí v obci Šarkan s navrhovaným 

predlžením do okolia mesta Štúrovo. Výhľadovo sa uvažuje s jeho prepojením v trase Levice – Tlmače – Nová 

Baňa ako súčasť súboru stavieb prívodu a rozvodu vody do sídiel v ochrannom pásme JE Mochovce. 

Na základe týchto skutočností je možné konštatovať, že celková situácia so zásobovaním obyvateľstva pitnou 

vodou, sa od roku 1991 do roku 2011 dlhodobo zlepšovala s perspektívou 100 % zásobovania do roku 2020, resp. 

2030. 

 

Graf 47 Podiel počtu trvale bývajúcich obyvateľov zásobovaných pitnou vodou miestneho vodovodu v  % 

 

Zdroj: Prepočítané na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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5. PODIEL TRVALE BÝVAJÚCICH OBYVATEĽOV PRIPOJENÝCH NA VEREJNÚ KANALIZAČNÚ SIEŤ 

Celková situácia v odkanalizovaní miest a obcí Nitrianskeho kraja je na rozdiel od zásobovania pitnou vodou  

čo do počtu je výrazne horšia. 

 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Z celkového počtu 41 miest a obcí okresu Komárno je len 10 z nich pripojených na verejnú kanalizačnú sieť, čo 

predstavuje menej ako 25 %. Celkovú situáciu zlepšuje len tá skutočnosť, že všetky vybudované kanalizačné siete 

sú zaústené do ČOV.  

 

Okres Levice 

Asi najhoršia situácia v odkanalizovaní  obcí je v okrese Levice, v ktorom je zo 89 miest a obcí má 

vybudovanú miestnu verejnú kanalizáciu iba 18, čo je menej ako 21 %. Najhoršia situácia je v južnej časti okresu 

v okolí mesta Želiezovce. Tak ako v prípade okresu Komárno aj tu sú všetky odkanalizované mestá a obce okresu 

Levice zaústené do ČOV. 

 

Okres Nitra 

Oproti situácii v okrese Levice je celková situácia v odkanalizovaní miest a obcí okresu Nitra výrazne lepšia 

pretože 28 zo 62 sídiel okresu má vybudovanú verejnú miestnu kanalizáciu, čo predstavuje viac ako 45 % počtu 

sídiel, pričom všetky sídla sú pripojené na ČOV. 

 

Okres Nové Zámky 

Z celkového počtu 62 sídiel okresu má iba 16 sídiel vybudovanú verejnú miestnu kanalizačnú sieť  čo je viac ako 

25 %. Najhoršia situácia v okrese je v centrálnej a juhovýchodnej oblasti okresu na spojnici medzi obcami Dvory 

nad Žitavou a mestom Štúrovo. Aj v tomto okrese sú všetky sídla s vybudovanou verejnou kanalizáciou vyústené 

do ČOV. V zmysle Spoločného územného plánu združenia obcí Dvory a okolie sa uvažovalo s vybudovaní 

spoločnej verejnej kanalizačnej siete s vyústením do čistiarne odpadových vôd v obci Gbelce.  

 

Okres Šaľa 

Najlepšia situácia v odkanalizovaní v Nitrianskom kraji je v okrese Šaľa. Z tunajších 13 sídiel má vybudovanú 

verejnú kanalizáciu 11 8 z nich, čo predstavuje viac ako 84 %. K úplnému odkanalizovanou okresu je potrebné 

vybudovať miestnu kanalizáciu v obciach Hájske a Selice. 

 

Okres Topoľčany 

Druhá relatívne najhoršia situácia v odkanalizovaní  okresov Nitrianskeho kraja je v okrese Topoľčany, ktorom má 

vybudovanú kanalizačnú sieť iba 14 z 54 sídiel , čo predstavuje viac ako 25 %. Podobne ako v ostatných okresoch 

kraja aj v tomto okrese sú všetky odkanalizované sídla vyústená do ČOV. 

Okres Zlaté Moravce 

Situácia v najmladšou okres Nitrianskeho kraja  predstavuje priemer vzhľadom na to, že z 33 sídiel okresu ma 

vybudovanú miestnu kanalizáciu 18 z nich, čo je viac ako 54 %. Poslednou odkanalizovanou obcou je obec Martin 

nad Žitavou, ktorá bola odkanalizovaná v roku 2011. 

 

Úroveň kraja 

Dominantným správcom verejnej kanalizačnej site je spoločnosť Západoslovenské vodárne, a. s. so sídlom 

v Nitre. Samostatným správcom pôsobiacim v okrese Komárno sú Komárňanské vodárne a kanalizácie, a. s. 

Do roku 1996 bolo odkanalizovaných iba 23 sídiel kraja, v roku 2001 ich bolo už 44. Celková situácia 

v odkanalizovaní miest a obcí Nitrianskeho kraja za začala výrazne zlepšovať najmä medzi rokmi 2001 až 2011 

kedy sa začalo s celoplošným budovaním miestnej verejnej kanalizačnej siete ako aj jej pripojením na ČOV. K roku 

2011 bolo odkanalizovaných už 115 z 354 sídiel kraja, čo predstavovalo nárast skoro 40 % na viac ako 32 % sídiel 

kraja. Z 15 miest kraja mali  všetky vybudovanú verejnú kanalizačnú sieť už do roku 1996, vrátanie jej pripojenia 

na ČOV. 

V súčasnej dobe nie je pripojená na čistiareň odpadových vôd  iba obec Nána v okrese Nové Zámky. 

 

Graf 48 Podiel počtu trvale bývajúcich obyvateľov pripojených na verejnú kanalizačnú sieť

 

Zdroj: Prepočítané na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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Graf 49 Podiel počtu trvale bývajúcich obyvateľov s pripojenou verejnou kanalizačnou sieťou na ČOV

 

Zdroj: Prepočítané na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky 

 

Popis vyhodnotenia podľa súhrnného hodnotenia 

Úroveň okresov 

 Okres Komárno 

Z pohľadu celkového hodnotenia predstavuje okres Komárno druhý najlepšie hodnotený okres Nitrianskeho 

kraja, s celkovým priemerným pripojením na technickú infraštruktúru v roku 2011 viac ako 83 % obyvateľov, 

a s rastom od roku 1991 o skoro 20 %. 

 Okres Levice 

Napriek tomu že celková situácia v okrese bola v roku 2001 bola v zásade priemerná (viac ako 78 %) v celkovým 

zlepšením rastu od roku 1991 o 20 %. Problematickou je situácia v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou 

vodou, v kombinácii s odkanalizovaním a pripojením kanalizácie obcí na ČOV, či už severne od okresného mesta 

alebo v juhovýchodnej časti okresu v povodí rieky Ipeľ. Táto situácia by sa mohla do roku 2020 čiastočne zlepšiť 

v súvislosti s rozšírením diaľkového vodovodu Gabčíkovo – Želiezovce. 

 Okres Nitra 

Z pohľadu celkového hodnotenia predstavuje okres Nitra V súčasnej dobe druhý najlepšie vybavený okres kraja 

s celkovým rastom o viac ako 25 % obyvateľov v roku 1991 na necelých 88 %v roku 2011. Problematickým sa javí 

iba možnosť pripojenia sa sieť káblovej televízie. Dá sa reálne predpokladať, že tento technologický nedostatok sa 

podarí do roku podstatne zlepšiť. 

 Okres Nové Zámky 

Situácia v okrese Nové Zámky je podobná so situáciou v okrese Levice, pretože slabinou toho okresu je tiež 

situácia v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou v kombinácii s odkanalizovaním a pripojením 

odkanalizovaných obcí na ČOV. Táto situácia by sa mala taktiež do roku 2020 zlepšiť v predovšetkým v súvislosti 

s predĺžením trasy diaľkového vodovodu Gabčíkovo – Želiezovce v trase Kolta – Šarkan – Štúrovo. 

 

 Okres Šaľa 

Napriek tomu, že tento najmladší okres Nitrianskeho kraja administratívne vznikol v roku 1996, umiestnil sa 

v celkovom hodnotení na prvom mieste z celkovou mierou pripojenia na technickú infraštruktúru necelých 

90 obyvateľov pri celkovom raste od roku 1991 do roku 2011 skoro o 23 %., čo bolo spôsobené predovšetkým 

výrazným odkanalizovaním obcí ako aj ich 100 % napojením na ČOV. 

 

 Okres Topoľčany 

Tento okres je po okrese Levice druhým najhorším okresom v kraji s celkovou mierou napojenia na technickú 

vybavenosť na úrovni necelým 76 % a celkovým rastom za celé sledované obdobie na úrovni 21 %, ktoré bolo 

spôsobené najmä výrazným postupom plynofikácie obcí koncom 90-tych rokov minulého storočia. 

 

 Okres Zlaté Moravce 

Celková situácia v tomto druhom najmladšom okrese NSK sa od roku 1991, kedy bolo priemerné napojenie 

obyvateľov miest a obcí necelých 51 % dramaticky zlepšila do roku 2011 o skoro 29 % predovšetkým v oblasti 

plynofikácie, zásobovania pitnou vodou, a odkanalizovanía ako aj pripojenia obcí na ČOV. 

 

Úroveň kraja 

Ako už bolo skonštatované v predchádzajúcich kapitolách môžeme celý Nitriansky kraj v zásade popísať tromi 

základnými charakteristikami. Zásobovanie elektrickou energiou a plynom je prakticky ukončené a od roku 2006 

zabezpečuje zásobovanie miest a obcí na viac ako 98 %. 

Výrazne horšia je situácia v oblasti vodného hospodárstva. Hoci v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, 

je situácia veľmi dobrá (viac ako 95 %obyvateľov) je situácia v odkanalizovaní obcí a pripojenia ich kanalizačnej 

siete na ČOV, podstatne horšia (70 %obyvateľov). Dlhodobo nevhodná je v Levickom v okolí miest Šahy 

a Želiezovce a jej pokračovaní juhovýchodnými obcami Novo-zámockého okresu pozdĺž rieky Ipeľ. 

Najhoršia je situácia v pripojení obcí k sieti káblovej televízie a vysoko-rýchlostnému internetu, ktorá dosahuje 

priemernú hodnotu viac ako 55 %. Treba však podotknúť, že práve situácia v tejto oblasti vykázala vysokú 

dynamiku zmeny najmä od roku 1999, kedy sa začali budovať prvé siete káblovej televízie, až do roku 2011. Dá sa 

však očakávať, že táto situácia sa do roku 2020 podstatne zlepší najmä vo väzbe na celkovú informatizáciu 

spoločnosti. 

Z odstupom času je možné skonštatovať, že podstatná časť budovania inžinierskych sietí a ich zariadení 

v mestách a obciach Nitrianskeho kraja prebehla v nasledovných obdobiach: 

elektrifikácia obcí: v rokoch 1920 až 1960, 

plynofikácia, zásobovanie pitnou vodou, kanalizácia obcí a jej pripojenie obcí na ČOV: v rokoch 1990 až 2001, 

káblová televízia a internet: v rokoch 2001 až 2011. 
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Kartogram 8 Súhrnné hodnotenie za skupinu faktorov Technická vybavenosť 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.1.1.9 Doprava 
Identifikácia primárnych ukazovateľov a spôsob určenia sekundárnych ukazovateľov 

- lokalizácia mimoúrovňovej križovatky diaľnice resp. rýchlostnej komunikácie v obci 

- lokalizácia železničnej stanice, kde zastavuje rýchlik 

- lokalizácia železničnej stanice, kde zastavuje vlak typu EC 

- počet zastávok prímestskej, resp. mestskej autobusovej dopravy 

- počet obyvateľov obce 

Primárne ukazovatele boli prepočítané na tisíc obyvateľov príslušnej obce, respektíve boli delené celkovou 

sumou zodpovedajúceho ukazovateľa, čím vznikli nasledujúce sekundárne ukazovatele (faktory), ktoré boli 

predmetom vykonanej analýzy: 

1. dostupnosť k najbližšej mimoúrovňovej križovatke diaľnice resp. rýchlostnej komunikácie v min, 

2. dostupnosť obce k najbližšiemu prístavu TEN-T v min, 

3. dostupnosť obce k medzinárodnému letisku Bratislava a Budapešť v min, 

4. dostupnosť obce k medzinárodnému letisku Viedeň a Budapešť v min, 

5. dostupnosť obce k železničnej stanici, kde zastavuje vlak typu EC/IC/EN, 

6. dostupnosť obce k železničnej stanici, kde zastavuje rýchlik (R), 

7. podiel obyvateľov s prístupom k železničnej stanici, kde zastavuje vlak typu EC/IC/EN do 40 min, 

8. podiel obyvateľov s prístupom k železničnej stanici, kde zastavuje rýchlik (R) do 10 min, 

9. počet obyvateľov obce na 1 autobusovú zastávku, 

10. počet autobusových zastávok na 1 km2 zastavaného územia obce 

11. dostupnosť obce do najbližšieho mesta, 

12. dostupnosť obce do svojho okresného mesta. 

 

Charakteristika primárnych ukazovateľov z hľadiska ich dostupnosti a miery naplnenia 

Údaje za železničné stanice pochádzajú z www.zsr.sk resp. www.cp.sk a zo železničného cestovného poriadku 

2000/2001. Dáta o počte zastávok prímestskej autobusovej dopravy boli získané z cp.portal.sk, dáta za počty 

zastávok MHD z cestovných poriadkov na stránkach spoločnosti www.imhd.sk (Nitra, Nové Zámky) resp. Arriva: 

www.arrivanz.sk - Komárno, Levice, Nové Zámky, Štúrovo, Šaľa, Šahy, Šurany a www.arrivanitra.sk – Nitra, 

Topoľčany, Zlaté Moravce a Vráble). 

Ostatné dáta potrebné pre zostavenie indikátorov pochádzajú z databáz firmy Aurex, spol. s r. o. Cestné 

dostupnosti boli vypočítané v prostredí ArcGIS 10.2.2, rozšírenie Network Analyst 10.1, v ktorom boli 

reflektované rozdiely v cestnej sieti medzi rokmi 2001 a 2011. V tomto modeli bolo každému typu cestnej 

komunikácie pridelená jednotná hodnota priemernej rýchlosti. 
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Vyhodnotenie podľa sekundárnych ukazovateľov 

1. DOSTUPNOSŤ OBCE K NAJBLIŽŠEJ MIMOÚROVŇOVEJ KRIŽOVATKE DIAĽNICE RESP. RÝCHLOSTNEJ 

KOMUNIKÁCIE V MIN 

Úroveň okresov 

Situácia dostupnosti k diaľniciam, resp. rýchlostným cestám sa v oboch sledovaných obdobiach zhoduje v lepšom 

napojení obcí nachádzajúcich sa zhruba v severozápadnej polovici kraja, ako aj v dobrom napojení okresu 

Komárno na maďarskú diaľnicu M1 (Budapešť – Győr – štátna hranica s Rakúskom), z ktorej sa možno dopraviť 

do Budapešti, resp. Bratislavy či Viedne. 

Rozdiely medzi rokom 2001 a 2011 sú v znížení dostupnosti ku križovatkám pre obce  priľahlé k dobudovanej 

rýchlostnej ceste R1 v úseku medzi Nitrou (na západ od mesta) a Tekovskými Nemcami (Banskobystrický kraj). 

Najvýraznejšie zmeny skrátenia dostupnosti preto badať pri obciach okresu Zlaté Moravce a v severnej časti 

okresu Levice. Situáciu za rok 2011 je možné interpretovať z Mapy 4. 

 

Úroveň kraja 

Dobudovanie rýchlostnej cesty sa výrazne prejavilo v znížení priemernej dostupnosti v dotknutých okresoch Zlaté 

Moravce (z < 28 na < 9 minút) a Levice (z < 41 na < 32 minút). Okresy Topoľčany, Šaľa a Komárno ostali temer 

bezo zmien. Dostupnosť v mimoúrovňovým križovatkám medzi rokmi 2001 a 2011 na úrovni kraja má klesajúce 

tendencie (z < 29 na < 24 minút). 

 

Graf 50 Dostupnosť obce k najbližšej mimoúrovňovej križovatke diaľnice resp. rýchlostnej komunikácie v min

 

Zdroj: vlastné spracovanie

Mapa 4. Dostupnosť obce k najbližšej mimoúrovňovej križovatke diaľnice resp. rýchlostnej komunikácie v min

 

Zdroj: vlastné spracovanie
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2. DOSTUPNOSŤ OBCE K NAJBLIŽŠIEMU PRÍSTAVU TEN-T V MIN 

K TEN-T prístavom v oblasti sa zaraďujú Komárno, Bratislava a maďarský Győr - Gönyu. 

Úroveň okresov 

V tomto prípade sa, v oboch sledovaných rokoch, najlepšími hodnotami dostupnosti vyznačujú obce najbližšie k 

mestu Komárno, kde spáduje väčšina obcí celého kraja. Všetky obce okresu Topoľčany, obce západných 

okrajových častí okresov Šaľa a Zlaté Moravce a tiež severná časť okresu Nitra spádujú k prístavu v Bratislave. 

Medzi rokmi 2001 a 2011 zaznamenali obce nepatrný pokles v dôsledku vybudovania diaľničného obchvatu vo 

východnej časti Bratislavy (D1). Jedná sa o dostupnosti v hodnotách nad 45 minút s výnimkou obcí Báb, Hájske 

a Kráľová nad Váhom (okres Nitra, resp. Šaľa) s 30 - 45 minútami. 

Žiadna obec nespáduje k maďarskému prístavu Győr - Gönyu. 

Najlepšie hodnoty dostupnosti (pre oba roky) predstavuje hranica 30 minút a tú dosahujú všetky obce okresu 

Komárno, obec Jasenová a mesto Nové Zámky, obce Gbelce, Branovo, Dvory nad Žitavou, Zemné, Komoča 

a Andovce v okrese Nové Zámky. Do druhej kategórie (30 až 45 minút) prináležia zhruba ostatné časti okresu 

Nové Zámky; obce Neded, Vlčany a Žihárec v okrese Šaľa; obce Branč a Poľný Kesov v okrese Nitra;  Málaš, Plavé 

Vozokany, Čaka, Farná, Veľké Ludince a Kuraľany v okrese Levice. Do tretej kategórie (medzi 45 a 60 minútami) 

patria územia v širšom zázemí miest Nitra, Vráble a Želiezovce a obce rozprestierajúce sa na severovýchod od 

mesta Štúrovo. Do posledných dvoch kategórií sú zaradené ostatné územia kraja: ostatná časť okresu Topoľčany, 

okres Zlaté Moravce (s výnimkou obcí Slepčany a Nevidzany) a ostatné časti okresu Levice v okolí miest Tlmače, 

Levice a Šahy. 

Najvyššími hodnotami dostupnosti sa vyznačujú okrajové obce nachádzajúce sa v tzv. „zárezoch“ alebo 

„výčnelkoch“ do Banskobystrického kraja – 8 obcí v okrese Levice, 4 obce v okrese Zlaté Moravce a 15 obcí na 

sever a východ od mesta Topoľčany v rovnomennom okrese. 

Dobudovanie rýchlostnej cesty medzi úsekom Nitra a Tekovské Nemce bolo v roku 2001 využité pri obciach 

Čaradice, Beladice a Tekovské Nemce v okrese Zlaté Moravce a pri obciach Malý a Veľký Lapáš v okrese Nitra. 

 

Úroveň kraja 

Pri pohľade na Graf 50 je zrejmé, že priemerné hodnoty dostupnosti sú najnižšie v Komárne (do 19 minút), kde sa 

nachádza prístav. Od neho hodnoty postupne narastajú pre vzdialenejšie okresy až po hranicu do 70 minút 

v okrese Zlaté Moravce. V prípade okresov Zlaté Moravce, Nitra, Šaľa a Topoľčany možno hovoriť o nepatrnej 

klesajúcej tendencii v dostupnosti zapríčinenej dobudovaním rýchlostnej cesty R1 a diaľnice D1 na území 

Bratislavy. Priemerná hodnota kraja dosahuje do 52 minút. 

Graf 51 Dostupnosť obce k najbližšiemu prístavu TEN-T v min

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3. DOSTUPNOSŤ OBCE K NAJBLIŽŠIEMU LETISKU TEN-T V MIN A 4. DOSTUPNOSŤ OBCE K MEDZINÁRODNÉMU 

LETISKU VIEDEŇ A BUDAPEŠŤ V MIN  

K letiskám TEN-T v širšom okolí možno zaradiť Bratislava, Košice, Poprad – Tatry, Budapešť a Viedeň. Z hľadiska 

najkratšej dostupnosti obce Nitrianskeho kraja spádujú len k dvom z nich: Bratislave a Budapešti. Keďže neďaleko 

od Bratislavy sa nachádza Viedeň s oveľa širšou ponukou destinácií, bola pri druhom ukazovateli Bratislava 

vynechaná. 

Úroveň okresov 

K letisku M. R. Štefánika v Bratislave spáduje väčšina obcí kraja. Sú to všetky obce okresov Šaľa, Topoľčany, Nitra 

a Zlaté Moravce. Okrem nich sem spádujú obce západnej a severnej časti okresu Komárno a západné a severné 

časti okresov Levice a Nové Zámky. Obce juhovýchodných častí okresov Komárno, Levice a Nové Zámky spádujú 

k letisku Ferenca Liszta v Budapešti. Pokles hodnôt medzi rokmi 2001 a 2011 je spôsobený najmä dobudovaním 

diaľnice D1 a priľahlých komunikácií na území Bratislavy (priame spojenie medzi Zlatými Pieskami a letiskom M. 

R. Štefánika) a dobudovaním rýchlostnej cesty R1 v úseku Nitra-západ – Tekovské Nemce (Banskobystrický kraj). 

Najnižšie hodnoty dostupnosti k letisku TEN-T vykazujú obce v okrese Šaľa (medzi 44 a 63 minútami v roku 2001, 

resp. medzi 38 a 57 minútami v roku 2011). Najmenšia dostupnosť celého kraja vychádza pre obec Hájske (< 44, 

resp. < 38 minút). Najvyššiu hodnotu v rámci okresu dosiahla obec Neded situovaná na juh od mesta Šaľa a mimo 

hlavných cestných ťahov (< 63, resp. do 57 minút). Nasleduje väčšina obcí nachádzajúcich sa v okrese Nitra 

a obce juhozápadnej časti okresu Topoľčany. Tieto obce spádujú k bratislavskému letisku a to v hodnotách do 60 

minút. Obce s hodnotami nad 75 minút sa nachádzajú vo veľkej miere na území okresov Levice, Nové Zámky 

a Komárno, ako aj vo vzdialených severných partiách topoľčianskeho a zlatomoravského okresu. Najlepšími 

hodnotami v okrese Komárno sa vyznačujú obce Bodza, Brestovec, Holiare, Sokolce, Tôň a Zemianska Olča 

nachádzajúce sa v západnej časti okresu a vykazujúce hodnoty medzi 54 a 59 minútami (2001), resp. 53 a 58 

minútami (2011). V okrese Nové Zámky vyniká obec Jatov (v blízkosti mesta Šaľa na západe okresu) s 57 resp. 51 

minútami. V Leviciach dosahuje najprijateľnejšie hodnoty mesto Šahy na slovensko-maďarských hraniciach, 

ktoré, podobne ako obec Salka v blízkosti mesta Štúrovo, leží najbližšie k budapeštianskemu letisku. Hodnoty sú 

za oba roky do 67 minút pre Šahy a 66 ,2 minúty pre Salku. Taktiež mesto Komárno vykazuje prijateľné hodnoty 

k letisku v Budapešti, do 71 minút (2001 aj 2011). 

Pri alternatívnom ukazovateli, kde dostupnosť k letisku v Bratislave je nahradená dostupnosťou k letisku Wien–

Schwechat, sa v dôsledku väčšej vzdialenosti k tomu to letisku zvyšujú hodnoty pre spádujúce obce 

severovýchodnej časti kraja. Naopak zväčšila sa spádová oblasť budapeštianskeho letiska. K nemu vykazujú 

najlepšie hodnoty dostupnosti všetky obce okresu Levice a drvivá väčšina obcí okresov Komárno a Nové Zámky. 

Najlepšie hodnoty zaznamenávajú už spomenuté Šahy, Salka a Komárno. V roku 2011 najvyššie hodnoty 

zaznamenávajú obce v okolí miest Topoľčany, Zlaté Moravce a Vráble, severný cíp okresu Levice, ako aj obce 

medzi mestami Vráble, Šurany a Levice (nad 105 minút).  V roku 2001 do tejto nelichotivej kategórie spadal celý 

zlatomoravský okres s výnimkou obcí Neverice a Beladice (102 minút). 

Úroveň kraja 

Pri pohľade na grafy možno konštatovať mierne klesajúcu tendenciu v dostupnostiach k letisku v Budapešti 

a Bratislave pre všetky okresy. Časovo najbližšie k bratislavskému letisku má okres Šaľa (< 53 minút v roku 2001 

resp. < 47 minút v roku 2011). Najvzdialenejším je okres Levice (< 87, resp. 83 minút). Celokrajský priemer je do 

75 minút v roku 2001, resp. rovných 70 minút v roku 2011. Pri zahrnutí viedenského letiska na úkor 

bratislavského badať pokles pri všetkých okresoch s výnimkou okresu Komárno a Levice. Najvyššie hodnoty 

dostupnosti zaznamenáva okres Zlaté Moravce (< 113, resp. 108 minút). Najnižšími sa prezentuje opäť Šaľa (88, 

resp. 85 minút). Celokrajský priemer je do 97 minút v roku 2001, resp. do 95 minút v roku 2011. 

Graf 52 Dostupnosť obce k najbližšiemu letisku TEN-T v min

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Graf 53 Dostupnosť obce k medzinárodnému letisku TEN-T vo Viedni a Budapešti

 

Zdroj: vlastné spracovanie 



142 
 

Mapa 5 Dostupnosť obce k najbližšiemu letisku TEN-T v min

Zdroj: vlastné spracovanie

Mapa 6 Dostupnosť obce k medzinárodnému letisku Viedeň a Budapešť v min

 

Zdroj: vlastné spracovanie  
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5. DOSTUPNOSŤ OBCE K ŽELEZNIČNEJ STANICI, KDE ZASTAVUJE VLAK TYPU EC/IC/EN  A                                             

6. DOSTUPNOSŤ OBCE K ŽELEZNIČNEJ STANICI, KDE ZASTAVUJE RÝCHLIK (R) 

Úroveň okresov 

Vlak typu EC/IC/EN zastavuje v oboch rokoch 2001 a 2011 len v staniciach Nové Zámky a Štúrovo. V roku 2011 

navyše  vybrané obce spádujú k mestu Trnava. V roku 2001 zastavoval vlak EC aj v meste Galanta (Trnavský kraj), 

avšak vlak IC nezastavoval v Trnave (nepremával). 

V roku 2001 ležali v 40 minútovej hranici všetky obce okresu Nové Zámky a Šaľa a taktiež prevažná časť okresu 

Komárno a Nitra. K obciam, ktoré boli mimo limitujúcej hodnoty 40 minút patrili takmer všetky obce okresu Zlaté 

Moravce (s výnimkou obce Slepčany);  okresu Topoľčany (s výnimkou piatich obcí na juhu okresu); obce v 

severnej a východnej časti okresu Levice; a najzápadnejšie obce okresu Komárno. V roku 2011 je situácia 

obdobná, avšak s výnimkou okresu Topoľčany, ktorého západná časť už spáduje k stanici v meste Trnava. 

V okrese Nové Zámky sa železničná stanica so zastavujúcim rýchlikom nachádza v meste Nové Zámky, Štúrovo a 

Šurany. Okrem toho sú železničné stanice lokalizované v obciach Palárikovo, Úľany nad Žitavou a Podhájska. 

K týmto železničným staniciam spádujú prirodzene obce v bezprostrednej blízkosti. V okrese Levice najlepšie 

hodnoty dostupnosti zaznamenávajú mesto Levice a obce pozdĺž koridoru smerom ku Kozárovciam a Podhájskej. 

Naopak najvyššie hodnoty dosahuje obec Ipeľské Úľany v najvýchodnejšej oblasti okresu. V okrese Šaľa spádujú 

k šalianskej stanici do 10 minút obce Kráľová nad Váhom, Diakovce, Tešedíkovo, Dlhá nad Váhom a Trnovec nad 

Váhom. V okrese Nitra krajské mesto spolu s okolitými obcami spádujú . k neďalekej stanici v obci Zbehy, a to do 

20 minút. K okresnému mestu Topoľčany spáduje dovedna až 25 obcí, z toho asi polovica do 10 minút.  V okrese 

Komárno je v súčasnosti jedinou obcou spadajúcou k stanici rýchlika do 10 minút obec Bajč susediaca s mestom 

Nové Zámky. V tomto okrese sa nachádza zároveň najvyšší počet obcí s dostupnosťami nad 40 minút. Situácia 

v roku 2001 bola diametrálne odlišná, keďže rýchlik zastavoval v okresnom meste. 

7. PODIEL OBYVATEĽOV S PRÍSTUPOM K ŽEL. STANICI, KDE ZASTAVUJE VLAK TYPU EC/IC/EN DO 40 MINÚT  A       

8. PODIEL OBYVATEĽOV S PRÍSTUPOM K ŽELEZNIČNEJ STANICI, KDE ZASTAVUJE RÝCHLIK (R) DO 10 MINÚT 

Úroveň kraja 

Ako vyplýva z názvov, do analýzy týchto dvoch ukazovateľov bol zahrnutý podiel obyvateľov obcí, ktoré 

vykazovali hodnoty dostupnosti k najbližšej železničnej stanici, kde zastavuje rýchlik nižšie ako 10 minút, resp. 

tam kde zastavuje vlak typu EC/IC/EN nižšie ako 40 minút, na celkovej populácii danej obce. 

Hoci stanice, v ktorých zastavuje typ vlaku EC/IC/EN sú v kraji len Nové Zámky a Štúrovo, najviac obyvateľov 

s dostupnosťou do 40 minút má okres Nitra - asi 148 000, čo je asi 96 % z celkového obyvateľstva okresu. 

Nasleduje okres Nové Zámky so 144 000 obyvateľmi. Spolu s okresom Šaľa sa jedná o 100 % z celkového počtu 

obyvateľov okresu, keďže práve stredom týchto okresov prechádza medzinárodná železničná trať. Výraznú 

hodnotu dosahuje okres Komárno (99 635 obyvateľov a 93 % podielom na obyvateľstve). Extrémne nízke 

hodnoty vykazuje okres Topoľčany (18 % podiel) a Zlaté Moravce ( %). Podiel obyvateľov s prístupom k 

železničnej stanici, kde zastavuje vlak typu EC/IC/EN do 40 minút na úrovni kraja je 73,7 %, čo je priaznivý údaj. 

Najviac obyvateľov s dostupnosťou do 10 minút k rýchlikom majú podľa očakávania Nové Zámky - asi 110 000, čo 

je 76 % podiel na obyvateľstve okresu. Nasleduje okres Levice (51 %) a Topoľčany (73 %) s vhodným pokrytím 

staníc, v ktorých zastavuje rýchlik (do 60 000 obyvateľov). Najmenšie hodnoty vykazuje v súčasnosti okres 

Komárno - 1,2 % podiel, čo je len  1 242 obyvateľov. Práve okres Komárno zaznamenal v porovnaní s rokom 2001 

najväčší prepad v hodnotách, keďže v meste Komárno v súčasnosti už rýchlik nezastavuje. Podiel obyvateľov s 

prístupom k železničnej stanici, kde zastavuje vlak typu rýchlik do 10 minút na úrovni kraja je iba 40 %, čo je 

podpriemerná hodnota. 

Graf 54 Podiel obyvateľov s prístupom k železničnej stanici, kde zastavuje vlak typu EC/IC/EN do 40 minút 

  

Zdroj: vlastné spracovanie 

Graf 55 Podiel obyvateľov s prístupom k železničnej stanici, kde zastavuje rýchlik (R) do 10 minút 

  

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Mapa 7 Dostupnosť obce k železničnej stanici, kde zastavuje vlak typu EC/IC/EN a podiel obyvateľov okresu s prístupom k železničnej 
stanici, kde zastavuje vlak typu EC/IC/EN do 40 min 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Mapa 8 Dostupnosť obce k železničnej stanici, kde zastavuje vlak typu rýchlik (R) do 10 min a podiel obyvateľov s prístupom k železničnej 
stanici, kde zastavuje rýchlik (R) do 10 min 

 

Zdroj: vlastné spracovanie   
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7. POČET OBYVATEĽOV OBCE NA 1 AUTOBUSOVÚ ZASTÁVKU A 8. POČET AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK NA 1 km2 

ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 

Úroveň okresov 

Vzhľadom na nedostatočné zdroje bázy dát údaje o počte zastávok sú zhodné za oba roky 2001 a 2011. Pri 

hodnotení podľa jednotlivých okresov bude v prvom odseku opísaná situácia pre ukazovateľ počet obyvateľov na 

1 autobusovú zastávku a následne v druhom odseku pre počet autobusových zastávok na 1 km2 zastavaného 

územia obce. Druhý menovaný ukazovateľ je zároveň jediným sekundárnym ukazovateľom hodnoteným v oblasti 

Doprava, ktorého vyššie hodnoty znamenajú pozitívum. 

Pri hodnotení ukazovateľa počtu obyvateľov na 1 autobusovú zastávku sa vysokými (negatívnymi) hodnotami 

vyznačujú tri obce v okrese Šaľa a jedna obec v okrese Levice. Naopak najnižšie hodnoty - do 50 obyvateľov na 1 

zastávku - majú obce s nízkym počtom obyvateľov. Tri sa nachádzajú v okrese Levice a po jednej  v okrese Nitra 

a Komárno. 

Okres Šaľa 

Okres Šaľa je špecifický najnižším počtom zastávok (Graf 56). Práve tu sa nachádzajú obce s najvyššími hodnotami 

v kraji presahujúcimi 1 000 obyvateľov na 1 zastávku. Sú to dve obce s tromi autobusovými zastávkami: Neded (1 

zastávka na 1059 obyvateľov) a Tešedíkovo (1 zastávka na 1 233 obyvateľov). V roku 2011 sa hodnoty poklesli na 

1 100, resp. 1239 obyvateľov na 1 zastávku. Samotné mesto Šaľa s 13 zastávkami vykazuje najvyššie hodnoty v 

kraji - 1 zastávka na 1445 obyvateľov v roku 2001 a 1386 obyvateľov v roku 2011. Najnižšími hodnotami sa 

vyznačuje obec Trnovec nad Váhom s hodnotami 254, resp. 265. Je to zároveň obec s druhým najvyšším počtom 

zastávok v okrese (10). Zaujímavosťou je, že práve spolu so susednou obcou Močenok (11 zastávok) sa na ich 

území nachádza podnik Duslo Šaľa. 

V súlade s hodnotením predošlého ukazovateľa dosahujú územne veľké obce šalianskeho okresu značne nízke 

hodnoty aj v počte autobusových zastávok na 1 km2 zastavaného územia obce. Najvyššiu hodnotu má obec 

Trnovec nad Váhom, kde sa nachádza podnik Duslo Šaľa (5 zastávok na 1 km2 zastavaného územia). Obce Neded, 

Selice, Tešedíkovo a Malé Ripňany zaznamenávajú najnižšie hodnoty v kraji (1).  

Okres Levice 

V okrese sa nachádza obec s treťou a štvrtou najvyššou hodnotou ukazovateľa v kraji - 1 zastávka na 1 055 

obyvateľov v roku 2001 a 1013 v roku 2011 pri obci Čajkov a 1 zastávka na  1059, resp. 1100 obyvateľov pri obci 

Neded. Najnižšími hodnotami sa vyznačuje obec Jesenské s 35, resp. 45 obyvateľmi na 1 zastávku, keďže sa jedná 

o populačne veľmi malú obec s rovnakým počtom obyvateľov (35 resp. 45). Obec Jabloňovce dosahuje najnižšie 

hodnoty v roku 2011 (39 oproti 45 v roku 2001). 

Obce Čajkov, Pohronský Ruskov, Rybník a Veľké Ludince zaznamenávajú najnižšiu hodnotu v počte autobusových 

zastávok na 1 km2 rozlohy obce (2). Najväčšia hodnota patrí obciam Pečenice a Slatina (17). 

Okres Nitra a Zlaté Moravce 

Tri obce v okrese Nitra (Bádice, Dolné Lefantovce, Štitáre) a jedna v okrese Zlaté Moravce (Žitavany) vykazujú za 

rok 2001 nulové hodnoty, keďže tieto obce vznikli odčlenením od iných obcí. Počet zastávok v týchto obciach za 

rok 2001 bol pripočítaný k ich „materským obciam“. V okrese Nitra najvyššie hodnoty dosahuje mesto Vráble – 

863, resp. 815 obyvateľov na 1 zastávku . Najnižšími hodnotami sa vyznačuje obec Štefanovičová s 37, resp. 42 

obyvateľmi na 1 zastávku, keďže na území tejto neveľkej obce (260, resp. 292 obyvateľov) sa nachádza až 7 

autobusových zastávok. V okrese Zlaté Moravce najvyššie hodnoty dosahuje mesto Zlaté Moravce – 539, avšak 

s poklesom na 425 obyvateľov na zastávku v roku 2011. Najnižšími hodnotami sa prezentuje Zlatno s 51, resp. 45 

obyvateľmi na 1 zastávku, keďže na území tejto obce sa nachádza 5 autobusových zastávok. 

Obec Ľudovítová sa vyznačuje najvyšším počtom zastávok na 1 km2 (23). Najnižšiu hodnotu v rámci okresu 

dosahuje obec Čifáre, Lehota, Poľný Kesov a Veľké Zálužie (2). V rámci okresu Zlaté Moravce zaznamenáva 

najvyššiu hodnotu obec Zlatno so 16 zastávkami, kým najnižšiu hodnotu majú Veľké Vozokany (2). 

Okres Komárno, Nové Zámky a Topoľčany 

V okrese Komárno najvyššie hodnoty dosahuje obec Nesvady – 627, resp. 634 obyvateľov. Najnižšími hodnotami 

sa prezentujú Bodzianske Lúky so 45, resp. 41 obyvateľmi na 1 zastávku, keďže na území tejto odľahlej obce sa 

nachádza až 5 autobusových zastávok. V okrese Nové Zámky najvyššie hodnoty dosahuje mesto Štúrovo – 650, 

resp. 607 obyvateľov. Najnižšími hodnotami sa prezentujú Rastislavice s 93, resp. 91 obyvateľmi na 1 zastávku, 

keďže na území tejto obce sa nachádza až 10 autobusových zastávok. V okrese Topoľčany najvyššie hodnoty 

dosahuje obec Preseľany – 754, resp. 741 obyvateľov. Najnižšími hodnotami sa prezentuje Závada s 96, resp. 84 

obyvateľmi na 1 zastávku. 

Obec Vrbová nad Váhom sa vyznačuje najvyšším počtom zastávok na 1 km2 zastavaného územia obce v kraji (24).  

Najnižšiu hodnotu majú obce Bodza, Dulovce a Nesvady (2). V okrese Nové Zámky dosahuje najnižšiu hodnotu 2 

zastávok na 1 km2 Veľký Kýr. Najvyššiu hodnotu má, v protiklade s predošlým ukazovateľom, obec Leľa (15), a to 

vzhľadom na menšiu plochu územia. V okrese Topoľčany zaznamenáva najnižšiu hodnotu v kraji obec Malé 

Ripňany (1). Obec Horné Chlebany dosahuje hodnoty 10 zastávok na 1 km2. 

Úroveň kraja 

Vzhľadom k tomu, že v období medzi rokmi 2001 a 2011 došlo k poklesu populácie v každom z okresov, možno 

z grafu 57 interpretovať mierne klesajúcu tendenciu ukazovateľa počtu obyvateľov na 1 autobusovú zastávku. 

Najvyššími hodnotami sa vyznačuje okres Šaľa (711, resp. 701 obyvateľov na 1 zastávku), kde je lokalizovaný aj 

najnižší počet zastávok (Graf). Naopak najnižšími hodnotami sa vyznačuje okres Zlaté Moravce a Levice (264, 

resp. 251 a 317, resp. 304 obyvateľov). 

Na úrovni kraja sa najvyššími hodnotami počtu autobusových zastávok na 1 km2 zastavaného územia obce 

vyznačuje okres Levice a Zlaté Moravce (6 zastávok na 1 km2). Najnižšie hodnoty má okres Šaľa (3 zastávky na 1 

km2), čo možno pripísať väčšej územnej kompaktnosti teritoriálne rozsiahlych obcí ležiacich v okrese. Priemerná 

hodnota za kraj je 5 zastávok na 1 km2. Nepatrný rozdiel medzi hodnotami za rok 2001 a 2011 pre okres Zlaté 

Moravce je spôsobený odčlenením obce Žitavany od mesta Zlaté Moravce a následným posunom hodnôt.  
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Graf 56 Počet autobusových zastávok v Nitrianskom kraji 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Graf 57 Počet obyvateľov na 1 zastávku PAD resp. MHD v Nitrianskom kraji 

  

Zdroj: vlastné spracovanie 

Graf 58 Počet autobusových zastávok na 1 km2 zastavaného územia obce 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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9. DOSTUPNOSŤ OBCE DO NAJBLIŽŠIEHO MESTA A 10. DO SVOJHO OKRESNÉHO MESTA 

Úroveň okresov 

V Nitrianskom kraji sa nachádza 14 miest, z toho 7 okresných. S výnimkou troch oblastí je možné sa dostať 

z ktorejkoľvek obce k najbližšiemu mestu do 20 minút. K najbližším mestám boli započítané aj mestá v susedných 

krajoch. Niektoré prihraničné obce Nitrianskeho kraja spádujú k týmto mestám: Veľký Meder ,Sereď, Hlohovec, 

Piešťany (Trnavský kraj), Banská Štiavnica a Dudince (Banskobystrický kraj). K Banskej Štiavnici spáduje obec 

Uhliská. Identifikované boli tri oblasti s najhoršou dostupnosťou k mestu (t. j. hodnoty medzi 20 a 24 minútami). 

Najväčšou je oblasť geograficky centrálneho územia novozámockého okresu, medzi mestami Nové Zámky, 

Šurany, Želiezovce, Štúrovo a Hurbanovo. Sú to obce Dedinka, Dubník, Rúbaň, Strekov (okres Nové Zámky) a 

Bátorove Kosihy (okres Komárno). Druhú oblasť tvorí obec Ipeľský Sokolec v okrese Levice, pri maďarských 

hraniciach, na východ od mesta Želiezovce. Tretiu oblasť tvorí obec Pukanec v severovýchodnom cípe okresu 

Levice. Susedná obec Uhliská by vykazovala ešte vyššie hodnoty, nebyť možnosti bližšieho prístupu k Banskej 

Štiavnici v susednom kraji. 

Pri hodnotení dostupnosti do svojho okresného mesta sa môže každý obec pýšiť hodnotami do 30 minút 

s výnimkou obcí nachádzajúcich sa v východnej časti okresu Nové Zámky a južnej časti okresu Komárno- V širšom 

zázemí mesta Štúrovo dosahujú hodnoty dostupnosti medzi 45 a 66 minútami. 

Úroveň kraja 

Pri pohľade na Graf 58 možno na úrovni kraja konštatovať vyrovnané dostupnosti k najbližšiemu mestu, a to 

v rozpätí necelých 3 minút: 8,4 minút (okres Šaľa) a 11,2 minút (okres Nové Zámky). Priemerná hodnota za kraj 

predstavuje 10,4 minúty. To je dané jednak vhodným rozmiestnením mestských sídel, ale aj spôsobom výpočtu 

dostupnosti, ktorý nezohľadňuje okresné hranice ako bariéry, ako to bolo v prípade ukazovateľa dostupnosti do 

okresného mesta. 

Pri hodnotení dostupnosti do svojho okresného mesta je situácia výrazne odlišná, rozdiely v dostupnostiach sú 

výraznejšie. Najvyššími hodnotami sa vyznačuje okres Nové Zámky s 31 minútami. To je spôsobené najmä 

pretiahnutým tvarom územia a excentrickou polohou okresného mesta umiestneného viac na západ. Najlepšie 

hodnoty dostupnosti vychádzajú pre územne kompaktné okresy s centrálnou polohou okresného mesta: 

okres Zlaté Moravce, Šaľa a Topoľčany s hodnotami medzi 9 a 11 minútami. Ostatné okresy oscilujú medzi 14 

a 20 minútami. Celokrajský priemer je 18 minút. 

Graf 59 Dostupnosť obce do najbližšieho mesta 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Graf 60 Dostupnosť obce do svojho okresného mesta 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Súhrnné hodnotenie faktorov dopravy 

Pri sčítaní hodnôt za všetkých 12 ukazovateľov (prostredníctvom metodiky „+3 -3“) sa v najvyššej kategórii (+2 až 

3) nachádzalo len mesto Komárno. Najviac obcí spadalo do kategórií medzi hodnotou 0 a -2. Pod hodnotu -1 

spadala  väčšina obcí vo východnej polovici kraja a v okrajových oblastiach jeho severovýchodnej časti. Mesto 

Nitra, Nové Zámky a Šaľa boli zaradené do kategórie +2 až +3. 

V roku 2011 už do najvyššej kategórie spadajú štyri mestá: Nitra, Šaľa, Nové Zámky a Štúrovo. To je dané najmä 

pozíciou týchto miest na národných cestných (Šaľa, Nitra) a medzinárodných železničných (Nové Zámky) 

koridoroch. Okrem nich do tejto kategórie spadá aj obec Kráľová nad Váhom v susedstve mesta Šaľa (okres Šaľa). 

O jednu kategóriu poklesla obec Štitáre (administratívne odčlenenie od mesta Nitra). Vybudovanie rýchlostnej 

cesty v úseku Nitra, západ – Tekovské Nemce, malo za následok posun okolitých obcí do vyšších plusových 

kategórií. Posun je najvýraznejší pri meste Zlaté Moravce (o 2 kategórie), nasledujú mestá Vráble, Tlmače, Levice 

a Želiezovce. Postup o jednu kategóriu zaznamenáva aj mesto Hurbanovo, Šahy a Topoľčany. V roku 2011 sa 

redukuje počet obcí spadajúcich do kategórií pod hodnotu -1, a to do oblasti medzi mestami Želiezovce, Šurany, 

Nové Zámky, Komárno a Štúrovo; do oblasti na východ od mesta Želiezovce; a do oblasti „zárezov“ Nitrianskeho 

kraja do Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. 

Úroveň kraja 

V obidvoch sledovaných rokoch, 2001 aj 2011, sa do najvyššej kategórie hodnotenia (+3 -3) zaradil okres Šaľa 

a naopak do najnižšej kategórie okres Levice. Zmeny zaznamenali dvojice okresov Nitra a Komárno, Nové Zámky 

a Zlaté Moravce, ktoré si v skúmaných rokoch vymenili pozície. Okres Nitra poskočil z 3. na 2. miesto a okres 

Komárno zostúpil z 2. na 3. pozíciu. Okres Zlaté Moravce poskočil zo 6. na 4. miesto, kým okres Nové Zámky 

zostúpil zo 4. na 6. pozíciu. Najvýraznejší skok zaznamenal okres  Komárno, čo mohla spôsobiť najmä absencia 

zastavovania rýchlika v železničnej stanici. 
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Kartogram 9 Súhrnné hodnotenie za skupinu faktorov Doprava 

 
Zdroj: vlastné spracovanie
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3.1.1.10 Sídelná štruktúra 
Identifikácia primárnych ukazovateľov a spôsob určenia sekundárnych ukazovateľov 

Primárnymi ukazovateľmi v tejto sledovanej skupine faktorov sú: 

• odchádzka spolu, 

• odchádzka ekonomicky aktívnych obyvateľov (EAO), 

• odchádzka žiakov a študentov, 

• dochádzka spolu, 

• dochádzka ekonomicky aktívnych obyvateľov, 

• dochádzka žiakov a študentov, 

• počet trvalo bývajúcich obyvateľov (TBO) k dňu SODB. 

Sekundárne ukazovatele (faktory), ktoré boli predmetom vykonanej analýzy, boli vypočítané z vyššie uvedených 

primárnych ukazovateľov použitím príslušných matematicko-štatistických operácií/metód. Sekundárne 

ukazovatele boli sledované na úrovni obcí aj okresov za dve časové obdobia (rok 2001 a 2011). Poskytujú 

porovnateľnejšie vyjadrenie charakteristík sídelnej štruktúry v danom území. 

Sekundárne ukazovatele v tejto sledovanej skupine sú uvedené nižšie: 

1. podiel EAO odchádzajúcich za prácou z celkového počtu EAO, 

2. podiel žiakov a študentov odchádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov a študentov, 

3. podiel EAO dochádzajúcich za prácou z celkového počtu EAO, 

4. podiel žiakov a študentov dochádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov a študentov, 

5. podiel denne prítomného obyvateľstva na celkovom počte TBO – počet denne prítomného obyvateľstva 

sa vypočíta ako rozdiel medzi celkovou dochádzkou a odchádzkou za prácou a vzdelaním pripočítaný 

k celkovému počtu TBO 

 

Ukazovatele poskytujú informácie o pohybe obyvateľstva za prácou a vzdelaním a koncentrácie obyvateľstva v 

území. 

 

Charakteristika primárnych ukazovateľov pre účely analýzy z hľadiska ich dostupnosti a miery naplnenia 

Údaje za primárne ukazovatele boli získané z databáz Štatistického úradu Slovenskej republiky. Charakteristiku 

jednotlivých primárnych ukazovateľov tejto sledovanej skupiny uvádzame nižšie: 

Údaje za odchádzku a dochádzku obyvateľstva za prácou a vzdelaním, celkovú odchádzku a dochádzku 

obyvateľstva, ako aj údaje o počte trvalo bývajúcich obyvateľov pochádzajú zo Sčítania obyvateľov, domov a 

bytov za rok 2001 a 2011. 

 

Dochádzkou do zamestnania a školy sa rozumie dochádzka do obce, ktorá bola k rozhodujúcemu okamihu 

sčítania miestom výkonu zamestnania, resp. miestom školy obyvateľa. Táto obec nie je zhodná s obcou trvalého 

pobytu obyvateľa. Údaje sú spracované aj za dochádzku obyvateľov do presne neurčenej (nezistenej) obce 

miesta zamestnania/školy. Pri dochádzke sú údaje triedené podľa centier odchádzky; jednotlivé obce odchádzky 

sú uvedené menovite vtedy, ak z nich za prácou alebo do školy odchádza spolu 10 a viac osôb.  

Odchádzkou do zamestnania a školy sa rozumie odchod z obce, v ktorej mal obyvateľ k rozhodujúcemu okamihu 

sčítania trvalý pobyt. Obec trvalého pobytu je rozdielna od obce, kde obyvateľ vykonáva zamestnanie, resp. 

navštevuje školu. Údaje sú spracované aj za obyvateľov, ktorí do zamestnania alebo školy odchádzajú do 

zahraničia. Aj pri odchádzke sú uvedené menovite centrá dochádzky vtedy, ak z obce dochádza za prácou alebo 

do školy spolu 10 a viac osôb. 

 

Údaje v lexikóne o obyvateľoch odchádzajúcich za prácou boli spracované ako súčet pracujúcich a pracujúcich 

dôchodcov, ktorí pri sčítaní uviedli, že z miesta trvalého bydliska dochádzajú do zamestnania denne alebo inak 

ako denne. 
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Vyhodnotenia sekundárnych ukazovateľov 

1. PODIEL EAO ODCHÁDZAJÚCICH ZA PRÁCOU Z CELKOVÉHO POČTU EAO 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najvyšší podiel EA obyvateľstva odchádzajúcich za prácou z celkového počtu EA obyvateľov bol v roku 2001 

v obciach Virt a Brestovec. V obidvoch obciach presiahol hodnotu 56 %. V roku 2011 dosiahla najvyššiu hodnotu 

obec Bodza, a to takmer 70 %. Najnižšie hodnoty v sledovaných rokoch (2001 a 2011) dosiahlo okresné mesto 

Komárno – 18,1 %, resp. 9,6 % v roku 2011. Priemerná hodnota tohto ukazovateľa bola v roku 2001 22 %, ku 

ktorej sa najviac priblížila obec Marcelová (23,1 %). V roku 2011 bola priemerná hodnota vyššia ako v roku 2001 

a to 30,6 %, ku ktorej sa najviac priblížila obec Nesvady (32,1 %). Z porovnania údajov za sledované obdobie (roky 

2001 a 2011) môžeme konštatovať mierne rastúci trend ukazovateľa (približne 7,5 %). 

 

Okres Levice 

V roku 2001 mala v okrese Levice najvyšší podiel EA obyvateľstva odchádzajúcich za prácou z celkového počtu EA 

obyvateľov obec Pečenice – 69,1 %, zatiaľ čo v roku 2011 dosiahla najvyšší podiel obec Starý Tekov – 64,2 %. 

Najnižší podiel v obidvoch sledovaných obdobiach mala obec Šalov. V roku 2001 to bolo 13,2 % a v roku 2011 

stúpol tento podiel na 20,3 %. V roku 2001 bola priemerná hodnota tohto ukazovateľa v okrese Levice 29,6 %, 

k čomu sa najviac priblížila obec Nýrovce (29,3 %). V roku 2011 mierne stúpla priemerná hodnota na 35 %, ktorú 

približne dosiahla obec Tlmače (34,9 %). Okresné mesto Levice dosiahlo v obidvoch sledovaných obdobiach 

vysoko podpriemerné hodnoty - roku 2001 19,9 % a v roku 2011 22,8%. Z porovnania údajov za sledované 

obdobie môžeme konštatovať mierne rastúci trend ukazovateľa v tomto okrese. 

 

Okres Nitra 

Najnižší podiel EA obyvateľstva odchádzajúcich za prácou z celkového počtu EA obyvateľov dosiahlo v obidvoch 

sledovaných obdobiach okresné mesto Nitra. V roku 2001 to bola hodnota 11,5 %, v roku 2011 mierne stúplo 

minimum tohto ukazovateľa na 15,8 %. V roku 2001 dosiahla najvyšší podiel obec Malé Chyndice (65,9 %), zatiaľ 

čo v roku 2011 to bola jej susedná obec Veľké Chyndice (78,4 %). Priemerná hodnota tohto ukazovateľa v okrese 

Nitra bola 27,6 % (rok 2001), resp. 32,9 % (rok 2011). K týmto hodnotám sa najviac priblížili obec Vráble (rok 

2001 – 24,6 %) a obec Klasov (rok 2011 – 39,9 %). Z porovnania údajov za sledované obdobie môžeme aj v tomto 

okrese konštatovať mierne rastúci trend ukazovateľa. 

 

Okres Nové Zámky 

Najvyšší podiel EA obyvateľstva odchádzajúcich za prácou z celkového počtu EA obyvateľov v okrese Nové Zámky 

mala v obidvoch sledovaných obdobiach obec Vlkas; v roku 2001 dosiahla hodnotu 67,4 % a  v roku 2011 66,2 %. 

Okresné mesto Nové Zámky spolu s mestom Štúrovo dosiahli v roku 2001 najnižší podiel odchádzajúcich za 

prácou (menej ako 16 %). Aj v roku 2011 dosiahli Nové Zámky najnižšiu hodnotu tohto ukazovateľa v rámci 

okresu – 21,36 %. Priemerná hodnota v roku 2001 bola 31 %, ku ktorej sa najviac priblížila obec Strekov (30,5 %). 

V roku 2011 mierne stúpla priemerná hodnota tohto ukazovateľa na 36,2 %, ktorú približne dosiahla obec Obid 

(36%). Z porovnania údajov za sledované obdobie môžeme konštatovať mierne rastúci trend ukazovateľa. 

 

Okres Šaľa 

V roku 2001 mala v okrese Šaľa najvyšší podiel EA obyvateľstva odchádzajúcich za prácou z celkového počtu EA 

obyvateľov obec Hájske – 62,6 %. V roku 2011 dosiahla najvyšší podiel obec Dlhá nad Váhom, a to hodnotu 67,4 

%. Okresné mesto Šaľa malo v roku 2001 najnižšiu hodnotu ukazovateľa v rámci okresu – 22,9 % Najnižší podiel 

odchádzajúcich za prácou v roku 2011 dosiahla obec Selice (29,5 %). V roku 2001 bola priemerná hodnota tohto 

ukazovateľa v okrese Šaľa 33,4 %, k čomu sa najviac priblížila obec Vlčany (37,1 %). V roku 2011 mierne stúpla 

priemerná hodnota na 40 %, ktorú približne dosiahla aj obec Močenok (41,8 %). Okresné mesto Šaľa dosiahlo 

v obidvoch sledovaných obdobiach podpriemerné hodnoty. Z porovnania údajov za sledované obdobie môžeme 

konštatovať mierne rastúci trend ukazovateľa. 

 

Okres Topoľčany 

Najnižší podiel EA obyvateľstva odchádzajúcich za prácou z celkového počtu EA obyvateľov dosiahlo v okrese 

Topoľčany v obidvoch sledovaných obdobiach okresné mesto Topoľčany. V roku 2001 to bola hodnota 17,8 %, 

v roku 2011 mierne stúplo minimum tohto ukazovateľa na 22,3 %. V roku 2001 dosiahla najvyšší podiel obec 

Lipovník (72,3 %), zatiaľ čo v roku 2011 to bola obec Lužany s hodnotou 71,8 %. Priemerná hodnota tohto 

ukazovateľa v okrese Topoľčany bola v roku 2001 38,9 %, ku ktorej sa najviac priblížila obec Horné Obdokovce 

(38 %). V roku 2011 bola priemerná hodnota tohto ukazovateľa 42,3 %, ktorú približne dosiahla obec Veľké 

Ripňany (43,7 %). Z porovnania údajov za sledované obdobie môžeme aj v tomto okrese konštatovať mierne 

rastúci trend ukazovateľa. 

 

Okres Zlaté Moravce 

Najnižší podiel EA obyvateľstva odchádzajúcich za prácou z celkového počtu EA obyvateľov dosiahlo v obidvoch 

sledovaných obdobiach okresné mesto Zlaté Moravce. V roku 2001 to bol podiel 20 %, v roku 2011 stúplo 

minimum tohto ukazovateľa v okrese na 29,1 %. V roku 2001 dosiahla najvyšší podiel obec Čierne Kľačany (64,5 

%) a v roku 2011 obec Nevidzany s hodnotou ukazovateľa 70,8 %. Priemerná hodnota ukazovateľa za okres 

v roku 2001 bola 38,8 %. K tejto hodnote sa najviac priblížila obec Tekovské Nemce (38,1 %). V roku 2011 stúpla 

priemerná hodnota podielu na 46,4 %, čo približne dosiahla aj obec Beladice (46,2 %) Z porovnania údajov za 

sledované obdobie môžeme konštatovať mierne rastúci trend ukazovateľa v tomto okrese. 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov a ich interpretáciu prostredníctvom sekundárneho ukazovateľa podiel EA 

obyvateľstva odchádzajúcich za prácou z celkového počtu EA obyvateľov v Nitrianskom kraji a v jednotlivých 

okresoch v rokoch 2001 a 2011 možno vidieť v nasledujúcom grafe. Najnižší podiel v obidvoch sledovaných 

rokoch dosiahol okres Komárno (v roku 2001 - 22,03 %, v roku 2011 - 30,56 %). Naopak, najvyšší podiel v roku 

2011 dosiahol okres Zlaté Moravce (46,4 %) a v roku 2001 okres Topoľčany (38,9 %) a okres Zlaté Moravce (38,8 

%). Z grafu je zrejmý stúpajúci trend tohto ukazovateľa v celom kraji. 

 

 

 

 



152 
 

Graf 60 Podiel EA obyvateľstva odchádzajúcich za prácou z celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov 

 

Zdroj: Prepočítané na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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2. PODIEL ŽIAKOV A ŠTUDENTOV ODCHÁDZAJÚCICH ZA VZDELANÍM Z CELKOVÉHO POČTU ŽIAKOV A ŠTUDENTOV 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najnižší podiel žiakov a študentov odchádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov a študentov malo 

v okrese Komárno v sledovaných obdobiach (2001, 2011) práve okresné mesto. V roku 2001 dosiahlo hodnotu 

13,8 % odchádzajúcich za vzdelaním. V roku 2011 stúpol tento podiel na hodnotu 21,4 %. Najvyššiu hodnotu 

v okrese dosiahla v roku 2001 obec Holiare (75 %). V roku 2011 to bola obec Bodzianske Lúky s podielom vyše 82 

%. Priemerná hodnota v okrese bola v roku 2001 23,1 %, ktorú dosiahla obec Zlatná na Ostrove. V roku 2011 

stúpla priemerná hodnota ukazovateľa v okrese na úroveň 32 %, k čomu sa najviac priblížila obec Svätý Peter 

s podielom 31,6 % odchádzajúcich žiakov a študentov. Z porovnania údajov za sledované obdobie môžeme 

konštatovať rastúci trend ukazovateľa. 

 

Okres Levice 

V roku 2001 bol najnižší podiel žiakov a študentov odchádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov 

a študentov v obci Zalaba (9,5 %). Taktiež mestá Levice a Šahy mali v tomto roku vysoko podpriemerné hodnoty 

sledovaného ukazovateľa. V roku 2011 tieto mestá dosiahli najnižšiu hodnotu podielu v okrese (Šahy – 21,3 %, 

Levice – 22,1 %). Najvyššiu hodnotu v okrese dosiahla v roku 2001 obec Lula (82,7 %) a v roku 2011 obec Malé 

Ludanice (94,4 %). Priemerná hodnota ukazovateľa stúpla z  28,2 % (v roku 2001) na úroveň 39, 4% (v roku 

2011). Z porovnaných údajov za sledované obdobie môžeme konštatovať rastúci trend ukazovateľa v okrese 

Levice. 

 

Okres Nitra 

V rokoch 2001 aj 2011 malo najnižší podiel žiakov a študentov odchádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu 

žiakov a študentov práve okresné mesto Nitra. V roku 2001 to bolo len 6,4 %, do roku 2011 stúpol tento podiel 

na hodnotu 11 %. Najvyššiu hodnotu sledovaného ukazovateľa dosiahla v roku 2001 obec Babindol (72,9 %) 

a v roku 2011 obec Malé Zálužie (96,5 %). Priemerná hodnota ukazovateľa bola v roku 2001 na úrovni 18 %. 

K tejto hodnote sa najviac priblížila obec Alekšince (19,6 %). V roku 2011 stúpla priemerná hodnota nad 31 %. 

Z porovnania údajov za sledované obdobie môžeme konštatovať rastúci trend tohto ukazovateľa v okrese Nitra. 

 

Okres Nové Zámky 

Najnižší podiel žiakov a študentov odchádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov a študentov malo 

v okrese v sledovanom období práve okresné mesto Nové Zámky. V roku 2001 to bolo 15,2 % a v roku 2011 21,6 

% odchádzajúcich žiakov a študentov. Najvyššie hodnoty ukazovateľa v okrese dosiahla v obidvoch rokoch taktiež 

jedna obec - Kmeťovo. V roku 2001 69,7 %, do roku 2011 stúpol tento podiel v obci až na hodnotu 95,7 % žiakov 

a študentov. Priemerná hodnota ukazovateľa v okrese bola 25,2 % (2001), resp. 35,8 % (2011). Z porovnania 

údajov za sledované obdobie môžeme konštatovať rastúci trend tohto ukazovateľa. 

 

Okres Šaľa 

V roku 2001 mala najnižší podiel žiakov a študentov odchádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov 

a študentov obec Selice (14,9 %). Okresné mesto Šaľa malo v tomto roku druhú najnižšiu hodnotu ukazovateľa 

(17,2 %) a v roku 2011 už dosiahla úplne najnižšiu hodnotu v rámci okresu (26 %). Najvyššie hodnoty dosahovala 

obec Dlhá nad Váhom (2001 – 62 %, 2011 – 72,9 % ), ktorú v roku 2001 tesne prekonala len obec Kráľová nad 

Váhom s hodnotou podielu 62,3 %. Priemerná hodnota ukazovateľa v okrese sa zvýšila z 22,3 % (2001) na 

hodnotu 35, 2 % v roku 2011. Aj v tomto okrese môžeme z porovnania údajov za sledované obdobie konštatovať 

rastúci trend ukazovateľa. 

 

Okres Topoľčany 

Najnižší podiel žiakov a študentov odchádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov a študentov malo 

v sledovanom období okresné mesto Topoľčany (rok 2001 – 11,6 %, 2011 – 20,8 %). Najvyššie hodnoty 

ukazovateľa dosiahla v roku 2001 obec Ardanovce (76,8 %), v roku 2011 obec Nemečky (94 %). Priemerná 

hodnota v okrese bola v roku 2001 28,2 %, k čomu sa najviac priblížila obec Prašice (29 %). Do roku 2011 stúpla 

priemerná hodnota ukazovateľa na úroveň 43,3 %. Z porovnania údajov za sledované obdobie môžeme 

konštatovať rastúci trend ukazovateľa v tomto okrese. 

 

Okres Zlaté Moravce 

V rokoch 2001 aj 2011 malo najnižší podiel žiakov a študentov odchádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu 

žiakov a študentov práve okresné mesto Zlaté Moravce. V roku 2001 dosiahol podiel v tomto meste hodnotu 

11,7 % a v roku 2011 stúpol až na 24,6 % žiakov a študentov. Najvyššiu hodnotu v roku 2001 dosiahla obec 

Vieska nad Žitavou (77,9 %). V roku 2011 bola maximálna hodnota ukazovateľa v obci Mankovce (85,5 %). 

Priemerná hodnota ukazovateľa sa zvýšila z hodnoty 27,4 % (rok 2001) na úroveň 44,9 %. Aj v tomto okrese 

môžeme z porovnania údajov za sledované obdobie konštatovať rastúci trend ukazovateľa. 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov a ich interpretáciu prostredníctvom sekundárneho ukazovateľa - podiel žiakov a 

študentov odchádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov a študentov v Nitrianskom kraji a v jednotlivých 

okresoch v rokoch 2001 a 2011 možno vidieť v nasledujúcom grafe. Najnižší podiel v obidvoch sledovaných 

rokoch dosiahol okres Nitra (v roku 2001 – 17,9 %, v roku 2011 – 31,1 %). Naopak, najvyšší podiel v roku 2001 

dosiahli okresy Levice a Topoľčany (oba zhodne 28,2 %) a v roku 2011 okres Zlaté Moravce (44,9 %). Priemerné 

hodnoty ukazovateľa za kraj sú 24 % (2001), resp. 36 % (2011) Z grafu je zrejmý stúpajúci trend tohto 

ukazovateľa v celom kraji. 
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Graf 61 Podiel žiakov a študentov odchádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov a študentov 

 

Zdroj: Prepočítané na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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3. PODIEL EAO DOCHÁDZAJÚCICH ZA PRÁCOU Z CELKOVÉHO POČTU EAO 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Nulový, a teda najnižší podiel EAO dochádzajúcich za prácou z celkového počtu EAO malo v okrese Komárno 

v sledovaných obdobiach (2001, 2011) niekoľko obcí. V roku 2001 to bolo 14 obcí, v roku 2011 ich počet klesol na 

10. Obce, ktoré mali nulový podiel v obidvoch sledovaných rokoch sú: Bodza, Lipové, Holiare, Brestovec, 

Šrobárová, Mudroňovo, Radvaň nad Dunajom, Bodzianske Lúky, Virt a Modrany. Najvyššie hodnoty ukazovateľa 

dosahovalo v obidvoch sledovaných obdobiach okresné mesto Komárno (rok 2001 – 25,55 %, 2011 – 28,21 %). 

Vysoké hodnoty dosahovali aj obce Patince, Hurbanovo, Kolárovo, Dedina Mládeže a Sokolce. Priemerná 

hodnota ukazovateľa v okrese sa znížili z 15,6 % (2001) na hodnotu 13,8 % v roku 2011. Z porovnania údajov za 

sledované obdobie môžeme konštatovať mierne klesajúci trend tohto ukazovateľa. 

 

Okres Levice 

Najvyšší podiel EAO dochádzajúcich za prácou z celkového počtu EAO v okrese Levice mala v obidvoch 

sledovaných obdobiach obec Kalná nad Hronom. Hodnota ukazovateľa je vysoko nadpriemerná nie len v rámci 

okresu, ale aj kraja. V roku 2001 bol podiel dochádzajúcich za prácou 241 %, do roku 2011 stúpol tento podiel až 

na 254,2 % EAO. Je to spôsobené najmä prítomnosťou Atómovej elektrárne Mochovce, v ktorej pracuje približne 

1500 zamestnancov (údaj za rok 2011). Nulovú hodnotu ukazovateľa dosiahlo v roku 2001 43 obcí, v roku 2011 

až 49 obcí v okrese. Priemerná hodnota v okrese mierne klesla z hodnoty 23,1 % v roku 2001 na hodnotu 22,6 % 

v roku 2011. Z porovnania údajov za sledované obdobie môžeme konštatovať mierne klesajúci trend tohto 

ukazovateľa. 

 

Okres Nitra 

Najvyšší podiel EAO dochádzajúcich za prácou z celkového počtu EAO mala v okrese v obidvoch sledovaných 

obdobiach obec Čab. Hodnota ukazovateľa v tejto obci stúpla z 86,8 % v roku 2001 na hodnotu 107,8 % v roku 

2011. Táto obec sa radí medzi menšie obce, čo sa týka počtu obyvateľov a v priemyselnom parku je 

zamestnaných mnoho obyvateľov z okolitých obcí. Nulové hodnoty ukazovateľa dosiahlo v roku 2001 12 obcí, do 

roku 2011 sa tento počet zdvojnásobil. Priemerná hodnota v okrese stúpla z hodnoty 27,43 % v roku 2001 na 

hodnotu 34 % v roku 2011. Priemerné hodnoty v okrese za obidva roky výrazne prevyšujú priemerné hodnoty za 

celý kraj. Z porovnania údajov za sledované obdobie môžeme konštatovať rastúci trend tohto ukazovateľa. 

 

Okres Nové Zámky 

Najvyšší podiel EAO dochádzajúcich za prácou z celkového počtu EAO mali v okrese Nové Zámky v obidvoch 

sledovaných obdobiach mestá Nové Zámky, Šurany a Štúrovo a obce Podhájska a Jasová. Nulové hodnoty 

dosiahlo v roku 2001 19 obcí a v roku 2011 až 29 obcí. Priemerná hodnota v okrese mierne klesla z hodnoty 16,3 

% v roku 2001 na hodnotu 14,4 % v roku 2011. Z porovnania údajov za sledované obdobie môžeme konštatovať 

mierne klesajúci trend tohto ukazovateľa v okrese. 

 

Okres Šaľa 

Najvyšší podiel EAO dochádzajúcich za prácou z celkového počtu EAO malo v okrese v obidvoch sledovaných 

obdobiach okresné mesto Šaľa. V roku 2001 dosiahla podiel 30,4 %, v roku 2011 klesla hodnota ukazovateľa na 

25,6 % EAO. Najnižšie hodnoty v okrese dosiahli obce Žihárec a Hájske. Priemerná hodnota v okrese klesla 

z hodnoty 18.2 % v roku 2001 na hodnotu 14,4 % v roku 2011. Z porovnania údajov za sledované obdobie 

môžeme konštatovať mierne klesajúci trend tohto ukazovateľa. 

 

Okres Topoľčany 

Najvyšší podiel EAO dochádzajúcich za prácou z celkového počtu EAO v roku 2001 dosiahla obec Tovarníky (94,6 

%). Okresné mesto Topoľčany malo v danom roku druhú najvyššiu. hodnotu ukazovateľa (44,9 %). V roku 2011 už 

mali Topoľčany najvyšší podiel dochádzajúcich EAO v okrese (47,6 %). Nulové hodnoty ukazovateľa dosiahlo 

v roku 2001 21 obcí, v roku 2011 tento počet mierne stúpol na 24. Priemerná hodnota v okrese mierne klesla 

z hodnoty 24,3 % v roku 2001 na hodnotu 23,7 % v roku 2011. Z porovnania údajov za sledované obdobie 

môžeme konštatovať mierne klesajúci trend tohto ukazovateľa. 

 

Okres Zlaté Moravce 

Najvyšší podiel EAO dochádzajúcich za prácou z celkového počtu EAO malo v okrese v obidvoch sledovaných 

obdobiach okresné mesto Zlaté Moravce. V roku 2001 dosiahlo podiel 45 %, v roku 2011 stúpla hodnota 

ukazovateľa v meste na 50,8 % EAO. Z 33 obcí v okrese malo nulovú hodnotu ukazovateľa v roku 2001 15 obcí, 

v roku 2011 až 21 obcí. Priemerná hodnota v okrese mierne klesla z hodnoty 20,7 % v roku 2001 na hodnotu 

18,3 % v roku 2011. Z porovnania údajov za sledované obdobie môžeme konštatovať mierne klesajúci trend 

tohto ukazovateľa. 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov a ich interpretáciu prostredníctvom sekundárneho ukazovateľa – podiel EAO 

dochádzajúcich za prácou z celkového počtu EAO v Nitrianskom kraji a v jednotlivých okresoch v rokoch 2001 

a 2011 možno vidieť v nasledujúcom grafe. Najnižší podiel v obidvoch sledovaných rokoch dosiahol okres 

Komárno (v roku 2001 – 15,5 %, v roku 2011 – 13,8 %). Naopak, najvyšší podiel v obidvoch sledovaných rokoch 

dosiahol okres Nitra (v roku 2001 – 27,4 %, v roku 2011 – 34 %). Aj keď väčšina okresov (s výnimkou okresu 

Nitra) vykazuje klesajúci trend skúmaného ukazovateľa, celkovo za celý kraj je z grafu zrejmý mierne stúpajúci 

trend tohto ukazovateľa. 
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Graf 62 Podiel EAO dochádzajúcich za prácou z celkového počtu EAO 

 

Zdroj: Prepočítané na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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4. PODIEL ŽIAKOV A ŠTUDENTOV DOCHÁDZAJÚCICH ZA VZDELANÍM Z CELKOVÉHO POČTU ŽIAKOV A ŠTUDENTOV 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Nulový, a teda najnižší podiel žiakov a študentov dochádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov 

a študentov malo v okrese Komárno v sledovaných obdobiach (2001, 2011) niekoľko obcí. V roku 2001 to bolo 19 

obcí, v roku 2011 ich počet stúpol na 23. Najvyššiu hodnotu ukazovateľ v roku 2001 dosiahla obec Kravany nad 

Dunajom (39,7 %). Okresné mesto Komárno dosiahlo v danom roku podiel 20,7 %. V roku 2011 už malo Komárno 

najvyššiu hodnotu ukazovateľa v okrese – 43, 5 %. Priemerná hodnota ukazovateľa v okrese stúpla z 12,9 % 

(2001) na hodnotu 18,6 % v roku 2011. Z porovnania údajov za sledované obdobie môžeme konštatovať rastúci 

trend tohto ukazovateľa. 

 

Okres Levice 

Najvyšší podiel žiakov a študentov dochádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov a študentov mala 

v roku 2001 v okrese Levice obec Jur nad Hronom (90,5 %). Okresné mesto Levice dosiahlo v tomto roku 

hodnotu ukazovateľa 21 %. V roku 2011 mala najvyšší podiel dochádzajúcich žiakov a študentov obec Kalná nad 

Hronom s hodnotou 58,6 %. Nulové hodnoty ukazovateľa malo z celkového počtu 89 obcí v okrese v roku 2001 

61 obcí a v roku 2011 to bolo 59 obcí. Priemerná hodnota ukazovateľa v okrese stúpla z 17,5 % (rok 2001) na 

hodnotu 21,6 % v roku 2011. Z porovnania údajov za sledované obdobie môžeme konštatovať mierne rastúci 

trend tohto ukazovateľa v danom okrese. 

 

Okres Nitra 

Najvyšší podiel žiakov a študentov dochádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov a študentov v okrese 

malo v obidvoch sledovaných obdobiach okresné mesto Nitra. Hodnota ukazovateľa je vysoko nadpriemerná nie 

len v rámci okresu, ale aj v rámci kraja. V Nitre sa okrem veľkého množstva základných a stredných škôl 

nachádzajú aj 2 univerzity: Slovenská poľnohospodárska univerzita a Univerzita Konštantína Filozofa. V roku 2001 

bol podiel dochádzajúcich v meste Nitra za vzdelaním 44,9 %, do roku 2011 stúpol tento podiel až na hodnotu 

107,1 % ŽaŠ. Nulové hodnoty dosiahlo v roku 2001 24 obcí, v roku 2011 to bolo až 33 obcí. Priemerná hodnota 

ukazovateľa v okrese stúpla z 29,2 % (rok 2001) na hodnotu 55,1 % v roku 2011, čo sú nadpriemerné hodnoty 

v rámci kraja. Z porovnania údajov za sledované obdobie môžeme konštatovať rastúci trend tohto ukazovateľa 

v danom okrese. 

 

Okres Nové Zámky 

Najvyšší podiel žiakov a študentov dochádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov a študentov mala 

v obidvoch sledovaných obdobiach v okrese Nové Zámky obec Michal nad Žitavou (rok 2001 – 48,1 %, rok 2011 – 

61,3 %). Okresné mesto Nové Zámky dosiahlo hodnotu 22,8 % v roku 2001, resp. 43,1 % v roku 2011. Nulovú 

hodnotu ukazovateľa malo v roku 2001 35 obcí, v roku 2011 ich bolo 36. Priemerná hodnota podielu v okrese 

mierne stúpla z hodnoty 16,5 % (2001) na úroveň 19,8 % za rok 2011. Z porovnania údajov za sledované obdobie 

môžeme konštatovať mierne rastúci trend tohto ukazovateľa v danom okrese. 

 

Okres Šaľa 

Najvyšší podiel žiakov a študentov dochádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov a študentov v roku 

2001 mala v okrese Šaľa obec Vlčany (14 %). Okresné mesto Šaľa dosiahlo v danom roku druhú najvyššiu 

hodnotu skúmaného ukazovateľa (12,7 %). V roku 2011 už mala Šaľa najvyšší podiel dochádzajúcich ŽaŠ – 

takmer 20 % Avšak hodnoty ukazovateľa v celom okrese sú vysoko podpriemerné v porovnaní s priemernými 

hodnotami kraja. Priemerná hodnota za okres mierne vzrástla z 7,7 % v roku 2001 na hodnotu 10,5 % v roku 

2011. Z porovnania údajov za sledované obdobie môžeme konštatovať mierne rastúci trend tohto ukazovateľa 

v danom okrese. 

 

Okres Topoľčany 

Najvyšší podiel žiakov a študentov dochádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov a študentov v roku 

2001 mala v okrese Topoľčany obec Preseľany (44,8 %). Okresné mesto Topoľčany dosiahlo v danom roku tretiu 

najvyššiu hodnotu skúmaného ukazovateľa (36,2 %). V roku 2011 už mali Topoľčany najvyšší podiel 

dochádzajúcich ŽaŠ – 62,2 %. Nulovú hodnotu ukazovateľa dosiahlo v roku 2001 35 obcí, v roku 2011 ich bolo 34. 

Priemerná hodnota skúmaného podielu v okrese stúpla z hodnoty 21,7 % (v roku 2001) na hodnotu 28,6 % za 

rok 2011. Z porovnania údajov za sledované obdobie môžeme konštatovať rastúci trend tohto ukazovateľa 

v  okrese. 

 

Okres Zlaté Moravce 

Najvyšší podiel žiakov a študentov dochádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov a študentov mala 

v obidvoch sledovaných obdobiach v okrese Zlaté Moravce obec Červený Hrádok (rok 2001 – 135 %, rok 2011 – 

110,6 %). Okresné mesto Zlaté Moravce dosiahlo hodnotu 42,1 % v roku 2001, resp. 72,1 % v roku 2011. Nulovú 

hodnotu ukazovateľa malo v roku 2001 22 obcí, v roku 2011 ich bolo 23. Priemerná hodnota podielu v okrese 

mierne stúpla z hodnoty 20 % (2001) na úroveň 25,2 % za rok 2011. Z porovnania údajov za sledované obdobie 

môžeme konštatovať mierne rastúci trend tohto ukazovateľa v danom okrese. 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov a ich interpretáciu prostredníctvom sekundárneho ukazovateľa – podiel žiakov a 

študentov dochádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov a študentov v Nitrianskom kraji a v jednotlivých 

okresoch v rokoch 2001 a 2011 možno vidieť v nasledujúcom grafe. Najnižší podiel v obidvoch sledovaných 

rokoch dosiahol okres Šaľa (v roku 2001 – 7,7 %, v roku 2011 – 10,5 %). Naopak, najvyšší podiel v obidvoch 

sledovaných rokoch dosiahol okres Nitra (v roku 2001 – 29,2 %, v roku 2011 – 55,1 %). Celkovo za celý kraj aj za 

jednotlivé okresy je z grafu zrejmý stúpajúci trend tohto ukazovateľa. 
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Graf 63 Podiel EAO dochádzajúcich za prácou z celkového počtu EAO 

 

Zdroj: Prepočítané na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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5. PODIEL DENNE PRÍTOMNÉHO OBYVATEĽSTVA NA CELKOVOM POČTE TBO 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najvyšší podiel denne prítomného obyvateľstva na celkovom počte trvalo bývajúceho obyvateľstva (TBO) 

v danom okrese malo v roku 2001 okresné mesto Komárno (110 %). Mestá Kolárovo a Hurbanovo mali taktiež 

hodnotu ukazovateľa väčšiu ako 100 %. V roku 2011 presiahlo túto hodnotu len samotné okresné mesto (108 %). 

Najnižšiu hodnotu v roku 2001 dosiahli obce Brestovec a Bodza (obe 59 %). Aj v roku 2011 obsadili tieto obce 

poslednú priečku v hodnotení tohto ukazovateľa. Priemerná hodnota ukazovateľa v okrese klesla z 94 % (2001) 

na hodnotu 90 % v roku 2011. Z porovnania údajov za sledované obdobie môžeme konštatovať mierne klesajúci 

trend tohto ukazovateľa. 

 

Okres Levice 

Najvyšší podiel denne prítomného obyvateľstva na celkovom počte TBO v okrese Levice mala v obidvoch 

sledovaných obdobiach obec Kalná nad Hronom. Hodnota ukazovateľa je vysoko nadpriemerná nie len v rámci 

okresu, ale aj kraja. V roku 2001 bol podiel DPO 200 %, do roku 2011 stúpol tento podiel na 209 % obyvateľov. Je 

to spôsobené najmä prítomnosťou Atómovej elektrárne Mochovce, do ktorej dochádza veľké množstvo 

zamestnancov z okolitých obcí a miest k pomeru počtu obyvateľov v danej obci. Aj mestá Levice, Tlmače a Šahy 

dosiahli v obidvoch sledovaných rokov hodnotu ukazovateľa nad 100 %. Priemerná hodnota podielu v okrese 

mierne klesla z hodnoty 94 % v roku 2001 na hodnotu 91 % v roku 2011. Z porovnania údajov za sledované 

obdobie môžeme konštatovať mierne klesajúci trend tohto ukazovateľa. 

 

Okres Nitra 

Najvyšší podiel denne prítomného obyvateľstva na celkovom počte TBO v okrese malo v obidvoch sledovaných 

obdobiach okresné mesto Nitra. V roku 2001 bol podiel DPO v danom meste 124 %, do roku 2011 stúpol tento 

podiel na 134 % obyvateľov. Je to spôsobené veľkým množstvom pracovných príležitostí a množstvom, 

základných a stredných škôl a dvoch univerzít v tomto okresnom a krajskom meste. Aj mesto Vráble a obec Čab 

dosiahli v obidvoch sledovaných rokov hodnotu ukazovateľa nad 100 %. Priemerná hodnota sledovaného 

podielu v okrese mierne stúpla z hodnoty 103 % v roku 2001 na hodnotu 105 % v roku 2011. Z porovnania údajov 

za sledované obdobie môžeme konštatovať mierne stúpajúci trend tohto ukazovateľa. 

 

Okres Nové Zámky 

Najvyšší podiel denne prítomného obyvateľstva na celkovom počte TBO v danom okrese malo v roku 2001 mesto 

Štúrovo (116 %). Okresné mesto Nové Zámky malo v danom roku hodnotu ukazovateľa 110 %. V roku 2011 si 

pozície vymenili a mesto Nové Zámky dosiahlo hodnotu 108 %, zatiaľ čo Štúrovo len 101 %. Najnižšie hodnoty 

v obidvoch sledovaných obdobiach dosiahla obec Kmeťovo – v roku 2001 to bolo 55 %, v roku 2011 len 50 %. 

Priemerná hodnota sledovaného podielu v okrese mierne klesla z hodnoty 90 % v roku 2001 na hodnotu 87 % 

v roku 2011. Z porovnania údajov za sledované obdobie môžeme konštatovať mierne klesajúci trend tohto 

ukazovateľa. 

 

Okres Šaľa 

Najvyšší podiel denne prítomného obyvateľstva na celkovom počte TBO v okrese malo v obidvoch sledovaných 

obdobiach okresné mesto Šaľa. V roku 2001 bol tento podiel 103 % TBO, do roku 2011 klesla hodnota tohto 

ukazovateľa pod hranicu 100 % na úroveň 95 %. Najnižšie hodnoty v obidvoch sledovaných obdobiach dosiahla 

obec Dlhá nad Váhom – v roku 2001 to bolo 60 %, v roku 2011 len 56 %. Priemerná hodnota sledovaného 

podielu v okrese klesla z hodnoty 88 % v roku 2001 na hodnotu 83 % v roku 2011. Z porovnania údajov za 

sledované obdobie môžeme konštatovať klesajúci trend tohto ukazovateľa. 

 

Okres Topoľčany 

Najvyšší podiel denne prítomného obyvateľstva na celkovom počte trvalo bývajúceho obyvateľstva v danom 

okrese malo v obidvoch sledovaných rokoch okresné mesto Topoľčany – v roku 2001 to bolo 121 %, v roku 2011 

119 % obyvateľov. V roku 2001 sa cez hranicu 100 % dostala ešte obec Tovarníky (107 %). Najnižšiu hodnotu 

v roku 2001 dosiahla obec Ardanovce (48 %) a v roku 2011 obec Lužany (45 %). Priemerná hodnota sledovaného 

podielu v okrese mierne klesla z hodnoty 91 % v roku 2001 na hodnotu 88 % v roku 2011. Z porovnania údajov za 

sledované obdobie môžeme konštatovať mierne klesajúci trend tohto ukazovateľa v danom okrese. 

 

Okres Zlaté Moravce 

Najvyšší podiel denne prítomného obyvateľstva na celkovom počte trvalo bývajúceho obyvateľstva v danom 

okrese malo v obidvoch sledovaných rokoch okresné mesto Zlaté Moravce. V roku 2001 to bolo 121 %, v roku 

2011 119 % obyvateľov. V roku 2001 sa cez hranicu 100 % dostala aj obec Červený Hrádok (105 %). Najnižšiu 

hodnotu v roku 2001 dosiahla obec Čierne Kľačany (54 %) a v roku 2011 obec Nevidzany (50 %). Priemerná 

hodnota sledovaného ukazovateľa v okrese klesla z hodnoty 89 % v roku 2001 na hodnotu 83 % v roku 2011. 

Z porovnania údajov za sledované obdobie môžeme konštatovať klesajúci trend tohto ukazovateľa v danom 

okrese. 

 

Úroveň kraja 

Prehľad zozbieraných údajov a ich interpretáciu prostredníctvom sekundárneho ukazovateľa – podiel denne 

prítomného obyvateľstva na celkovom počte trvalo bývajúceho obyvateľstva v Nitrianskom kraji a v jednotlivých 

okresoch v rokoch 2001 a 2011 možno vidieť v nasledujúcom grafe. Najnižší podiel ukazovateľa v roku 2001 

dosiahol okres Šaľa (88 %). V roku 2011 dosiahol najnižší podiel opäť okres Šaľa spolu s okresom Topoľčany (oba 

83 %). Najvyšší podiel daného ukazovateľa dosiahol v obidvoch sledovaných obdobiach okres Nitra (v roku 2001 

– 103 %, v roku 2011 – 105 %). Tento okres ako jediný zaznamenal rastúci trend daného ukazovateľa v kraji. 

Celkovo za celý kraj je z grafu zrejmý mierne klesajúci trend tohto ukazovateľa. 
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Graf 64 Podiel denne prítomného obyvateľstva na celkovom počte trvalo bývajúceho obyvateľstva 

 

Zdroj: Prepočítané na základe údajov zo Štatistického úradu Slovenskej republiky 
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Súhrnné hodnotenie 

Úroveň okresov 

Okres Komárno 

Najväčší progres v rámci okresu, za túto skupinu faktorov, dosiahla obec Čalovec. V roku 2001 sa v súhrnnom 

hodnotení v rámci svojho okresu nachádzala na 33 mieste, ale v roku 2011 sa nachádzala už na 14 mieste. Na 

druhú stranu najväčší prepad zaznamenala obec Mudroňovo. Pokiaľ v prvom sledovanom roku sa nachádzala na 

7 mieste, tak v poslednom roku sa prepadla až na 35 miesto. Okresné mesto Komárno bolo v obidvoch rokoch 

na 1 mieste. Na posledných miestach v rámci tohto okresu sa umiestnili Virt (2001) a Brestovec (2011). 

Z pohľadu celkového vývoja v okrese môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami sa mierne znížili. 

 

 Okres Levice 

V rámci tohto okresu zaznamenala najväčší skok v poradí obec Lula. V prvom sledovanom roku sa nachádzala na 

88 mieste spomedzi všetkých ostatných obcí okresu, avšak v poslednom roku vyskočilo na 27 miesto. Naopak 

najväčší prepad zaznamenala v súhrnnom hodnotení obec Hokovce. Zo 43 miesta (údaj za rok 2001) sa prepadla 

až na 81 (2011). Na prvých miestach sa v rámci tohto okresu umiestnila v obidvoch rokoch obec Kalná nad 

Hronom. Na druhej strane na posledných miestach skončili obce Pečenice (2001) a Horná Seč (2011). Sídlo 

okresu, mesto Levice, poskočilo zo 6 na 3 miesto. Z pohľadu celkového vývoja v okrese môžeme konštatovať, že 

rozdiely medzi obcami sa mierne znížili. 

 

 Okres Nitra 

Spomedzi všetkých obcí okresu Nitra zaznamenalo najvýznamnejší posun obec Veľký Lapáš. V roku 2001 sa podľa 

súhrnného hodnotenia tejto skupiny faktorov, nachádzala na 37 mieste, avšak v roku 2011 skončila v poradí na 

14 mieste. Horné Lefantovce zas predstavovali obec s najhorším vývojom. V prvom sledovanom roku sa 

nachádzala na 12 mieste, ale v roku 2011 klesla na 46 miesto. Na prvých miestach sa v rámci tohto okresu 

umiestnilo v obidvoch rokoch mesto Nitra. Na druhej strane na posledných miestach skončila v obidvoch rokoch 

obec Veľké Chyndice. Z pohľadu celkového vývoja v okrese môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami sa 

mierne zvýšili. 

 

 Okres Nové Zámky 

Obec Bajtava predstavovala obec, ktorá v súhrnnom hodnotení zaznamenala najväčší progres. Kým v prvom 

sledovanom roku bola na 48 mieste, tak v poslednom roku sa dostala na 10 miesto. Na druhú stranu obec Ľubá si 

v rámci okresu najviac zhoršila svoju pozíciu. V roku 2001 skončila v hodnotení na 24 mieste, ale v roku 2011 sa 

prepadla o 33 priečok nižšie a skončila na 57 mieste. Na prvých miestach sa v rámci tohto okresu umiestnili Nové 

Zámky (2011) a Štúrovo (2001). Na druhej strane na posledných miestach skončili obce Vlkas (2001) a Kmeťovo 

(2011). Mesto Nové Zámky sa počas skúmaného obdobia vytiahlo z 2 miesta na 1. Z pohľadu celkového vývoja v 

okrese môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami sa výrazne nezmenili. 

 

Okres Šaľa 

Z pohľadu počtu obcí v najmenšom okrese Nitrianskeho kraja, zaznamenala v hodnotení najväčší pokrok obec 

Žihárec. V roku 2001 sa nachádzala na 9 mieste, avšak v roku 2011 vyskočila na 4 miesto v rámci celého okresu. 

Na druhú stranu najväčší prepad nastal v obci Trnovec nad Váhom. Táto obec sa počas analyzovaného obdobia 

prepadla z 5 miesta (údaj za rok 2001) na 8 miesto (2001). Na prvých miestach sa v rámci tohto okresu 

umiestnilo v obidvoch rokoch mesto Šaľa. Obec Dlhá nad Váhom sa v obidvoch rokoch umiestnilo na 

posledných miestach. Z pohľadu celkového vývoja v okrese môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami sa 

nemenili. 

 

 Okres Topoľčany 

V okrese Topoľčany zaznamenala najväčší prepad obec Orešany. V prvom sledovanom roku obsadila v súhrnnom 

hodnotení, za skupinu faktorov sídelnej štruktúry, 22 miesto. V poslednom roku sa jej pozícia ale prepadla na 40 

miesto. Na druhú stranu obec Solčianky zaznamenala najväčší progres. Z 51 miesta (údaj za rok 2001) táto obec 

vyskočila na 22 miesto. Na prvých miestach sa v rámci tohto okresu umiestnilo v obidvoch sledovaných rokoch 

mesto Topoľčany. Na druhej strane na posledných miestach skončili obce Ardanovce (2001) a Nemečky (2011). 

Z pohľadu celkového vývoja v okrese môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami sa mierne znížili. 

 

Okres Zlaté Moravce 

Obec Zlatno, v porovnaní s ostatnými obcami, zaregistrovala počas sledovaného obdobia najlepší pokrok. Podľa 

súhrnného hodnotenia skončila v prvom roku na 29 mieste a v poslednom na 13 mieste. Hostie zas predstavovali 

obec, ktorá počas obdobia zaznamenala najväčší prepad v umiestnení. V roku 2001 sa nachádzala na 16 mieste, 

avšak v roku 2011 sa prepadla až na 27 miesto. Na posledných miestach v rámci tohto okresu skončili obce 

Vieska nad Žitavou (2001) a Nevidzany (2011). Mesto Zlaté Moravce sa dokázalo umiestniť na 1 mieste 

v obidvoch sledovaných rokoch. Z pohľadu celkového vývoja v okrese môžeme konštatovať, že rozdiely medzi 

obcami sa mierne znížili. 

 

Úroveň kraja 

Z pohľadu súhrnného hodnotenia jednotlivých okresov za skupinu ukazovateľov sídelnej štruktúry vyplynulo, že 

v rámci súhrnného hodnotenia, počas sledovaného obdobia, nenastali žiadne významné zmeny. Najvyššie 

hodnoty v obidvoch rokoch dosiahol okres Nitra. Na druhú stranu najnižšie hodnoty dosiahol v prvom skúmanom 

roku okres Šaľa a v druhom roku okres Zlaté Moravce. Tieto okresy si v analyzovaných rokoch vymenili svoje 

pozície. Ostatnú zmenu zaznamenali okresy Nové Zámky a Topoľčany, ktoré si v skúmaných rokoch rovnako 

vymenili pozície. Okres Nové Zámky poskočil z 5 na 4 miesto a okres Topoľčany sa posunul zo 4. na 5. miesto. 

Z pohľadu celkového vývoja disparít v kraji môžeme konštatovať, že rozdiely medzi obcami sa mierne znížili. Kým 

v roku 2001 sa medzi obecné disparity skôr prejavovali takmer v každom okrese Nitrianskeho kraja, tak v roku 

2011 sa prejavovali iba v určitých častiach. Z hodnotenia možno ďalej konštatovať, že medzi väčšinou miest a ich 

okolitými obcami sa rozdiely veľmi nezmenili. 
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Kartogram 10 Súhrnné hodnotenie skupinu faktorov Sídelná štruktúra 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.1.2 Súhrnné hodnotenie všetkých faktorov sídelného prostredia 
Pre vyjadrenie súhrnného hodnotenia boli brané do úvahy všetky ukazovatele za jednotlivé skupiny faktorov, 

ktoré boli charakterizované v samostatných kapitolách. Zoznam týchto ukazovateľov je uvedený v nasledovnej 

tabuľke. 

Tabuľka 45 Prehľad ukazovateľov obsiahnutých v súhrnnom hodnotení podľa skupín faktorov 

Skupina 
faktorov Ukazovateľ Status 

O
b

yv
at

eľ
st

vo
 

Index rastu počtu obyvateľov pozitívny 
Hrubá miera prirodzeného prírastku pozitívny 
Hrubá miera migračného salda pozitívny 
Hrubá miera celkového prírastku pozitívny 
Index vitality pozitívny 
Podiel trvale bývajúcich obyvateľov s najvyšším dosiahnutým vysokoškolským 
vzdelaním pozitívny 

D
o

m
o

vý
 a

 
b

yt
o

vý
 f

o
n

d
 

Priemerná obložnosť bytu negatívny 
Podiel trvale obývaných bytov v rodinných domoch  pozitívny 
Podiel trvale obývaných bytov v bytových domoch  pozitívny 
Intenzita bytovej výstavby pozitívny 

O
b

či
an

sk
a 

vy
b

av
en

o
sť

 

Dostupnosť obce k najbližšej banke v min negatívny 
Dostupnosť obce k najbližšiemu hypermarketu resp. nákupnej galérii v min negatívny 
Dostupnosť obce k najbližšej verejnej knižnici v min negatívny 
Dostupnosť obce k najbližšej lekárni v min negatívny 
Dostupnosť obce ku svojej matrike v min negatívny 
Dostupnosť obce k svojmu sídlu obvodného riaditeľstva policajného zboru v min negatívny 
Dostupnosť k najbližšiemu sídlu okresného riaditeľstva hasičského a záchranného 
zboru v min negatívny 
Dostupnosť obce k najbližšej pošte v min negatívny 
Dostupnosť obce k najbližšiemu termálnemu kúpalisku resp. aquaparku v min negatívny 
Dostupnosť obce k najbližšej vysokej škole v min negatívny 
Dostupnosť obce k najbližšiemu zimnému štadiónu (krytej hale) v min negatívny 
Dostupnosť obce k najbližšej nemocnici v min negatívny 

H
o

sp
o

d
ár

sk
a 

št
ru

kt
ú

ra
 a

 t
rh

 
p

rá
ce

 

Počet fyzický osôb podnikateľov na 1000 obyvateľov pozitívny 
Podiel právnických osôb ziskových na celkovom počte právnických osôb pozitívny 
Počet právnických osôb ziskových na 1000 obyvateľov pozitívny 
Miera evidovanej nezamestnanosti negatívny 
Miera ekonomickej aktivity obyvateľstva pozitívny 

V
yu

ži
ti

e 
ú

ze
m

ia
 Koeficient ekologickej stability pozitívny 

Stupeň zastavanosti pozitívny 
Stupeň zornenia pozitívny 
Stupeň lesnatosti pozitívny 

Ži
vo

tn
é 

p
ro

st
re

d
ie

 Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 10 km2 negatívny 
Množstvo oxidov síry na 10 km2 negatívny 
Množstvo oxidov dusíka na 10 km2 negatívny 
Množstvo oxidu uhoľnatého na 10 km2 negatívny 
Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 100 obyvateľov negatívny 
Množstvo oxidov síry na 100 obyvateľov negatívny 
Množstvo oxidov dusíka na 100 obyvateľov negatívny 
Množstvo oxidu uhoľnatého na 100 obyvateľov negatívny 

čn é u
k az o
v at Bežné výdavky na 1 obyvateľa pozitívny 

Kapitálové výdavky na 1 obyvateľa pozitívny 
Bilancia bežného účtu pozitívny 
Okamžitá likvidita pozitívny 

Te
ch

n
ic

ká
 v

yb
av

en
o

sť
 

Doba elektrifikácie v rokoch pozitívny 
Relatívna doba pripojenia na káblovú televíziu (od r. 1990) pozitívny 
Relatívna doba plynofikácie (od r. 1990) pozitívny 
Relatívna doba pripojenia na verejný vodovod (od r. 1990) pozitívny 
Relatívna doba pripojenia na kanalizačnú sieť (od r. 1990) pozitívny 
Relatívna doba pripojenia kanalizačnej siete na ČOV (od r. 1990) pozitívny 
Podiel obyvateľov pripojených na elektrickú prípojku pozitívny 
Podiel obyvateľov pripojených na káblovú televíziu pozitívny 
Podiel obyvateľov pripojených na plyn pozitívny 
Podiel obyvateľov pripojených na verejný vodovod pozitívny 
Podiel obyvateľov pripojených na kanalizačnú sieť pozitívny 
Podiel obyvateľov pripojených na kanalizačnú sieť napojenú na ČOV pozitívny 

D
o

p
ra

va
 

Dostupnosť k najbližšej mimoúrovňovej križovatke diaľnice resp. rýchlostnej 
komunikácie v min negatívny 
Dostupnosť obce k najbližšiemu prístavu TEN-T v min negatívny 
Dostupnosť obce k medzinárodnému letisku Bratislava a Budapešť v min negatívny 
Dostupnosť obce k medzinárodnému letisku Viedeň a Budapešť v min negatívny 
Počet obyvateľov obce s prístupom k železničnej stanici, kde zastavuje vlak typu 
EC/IC/EN do 40 min pozitívny 
Počet obyvateľov obce s prístupom k železničnej stanici, kde zastavuje rýchlik (R) 
do 10 min pozitívny 
Počet obyvateľov obce na 1 autobusovú zastávku negatívny 
Počet autobusových zastávok na 100 km2 rozlohy obce pozitívny 
Dostupnosť obce do najbližšieho mesta negatívny 
Dostupnosť obce do svojho okresného mesta negatívny 

O
d

ch
ád

zk
a 

a 
d

o
ch

ád
zk

a 
o

b
yv

at
eľ

o
v 

d
o

 
za

m
es

tn
an

ia
 a

 d
o

 
šk

ô
l 

Podiel EAO odchádzajúcich za prácou z celkového počtu EAO negatívny 
Podiel žiakov a študentov odchádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov 
a študentov negatívny 
Podiel EAO dochádzajúcich za prácou z celkového počtu EAO pozitívny 
Podiel žiakov a študentov dochádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov 
a študentov pozitívny 
Podiel denne prítomného obyvateľstva na celkovom počte TBO pozitívny 

 

Pri vyhodnocovaní jednotlivých ukazovateľov je potrebné zvážiť, či sa jedná o pozitívny, resp. negatívny jav. Teda, 

či vyššia absolútna hodnota ukazovateľa predstavuje kladný (pozitívny), alebo záporný (negatívny) stav. 

V individuálnych prípadoch je možné niektoré ukazovatele, podľa stanovených kritérií a hľadiska hodnotenia, 

považovať raz za pozitívny a inokedy za negatívny. Vo vyššie uvedenej tabuľke uvádzame ako boli jednotlivé 

ukazovatele chápané pre potreby tejto štúdie. 

 

Po zohľadnení všetkých sledovaných ukazovateľov za jednotlivé skupiny faktorov dostaneme súhrnné 

vyhodnotenie sídelného prostredia v Nitrianskom kraji.  

Za rok 2001 vyhodnotenie podľa stanovených kritérií ukazuje, že najlepšie súhrnné hodnotenie zo všetkých obcí 

a miest v kraji dosiahli všetky okresné mestá, pričom na prvom mieste sa umiestnila Nitra. Mestá Nové Zámky, 

Šaľa, Komárno, Levice a Zlaté Moravce sa umiestnili v kategórii s najvyšším hodnotením teda v intervale (2;3). Za 
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nimi sa umiestnilo ďalšie okresné mesto Topoľčany s celkovým hodnotením v intervale (1;2). V rovnakej kategórii 

sa ešte nachádzajú iné väčšie mestá ako Vráble, Šahy, Tlmače a pod. Naopak, na posledných miestach 

hodnotenia sídelného prostredia sa umiestnili obce Leľa, Ipeľské Úľany a Jesenské. 

Najvyššiu hodnotu súhrnného hodnotenia v roku 2001 na úrovni okresov Nitrianskeho kraja dosiahol okres Nitra 

pred okresom Šaľa. Najnižšie hodnoty dosiahli okres Levice a Zlaté Moravce. 

V roku 2011 sa opäť najlepšie umiestnila Nitra. Medzi najlepšie hodnotenými sa okrem okresných miest 

Komárno, Nové Zámky a Šaľa umiestnila aj obec Kalná nad Hronom. Nasledujú ďalšie okresné mestá Levice, 

Topoľčany a Zlaté Moravce. Na najnižších priečkach v celkovom hodnotení sa umiestnili obce Sikenička, Pavlová a 

Ipeľské Úľany. 

Najvyššiu hodnotu v porovnaní okresov v roku 2011 dosiahol, obdobne ako v roku 2001, okres Nitra nasledovaný 

okresom Šaľa. Najnižšie hodnoty dosiahli okres Levice a Zlaté Moravce. 
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Kartogram 11 Súhrnné hodnotenie všetkých faktorov sídelného prostredia 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.2 SWOT 

3.2.1 Podklad pre SWOT 

SWOT analýza pozostáva z hodnotenia silných (S) a slabých (W) stránok, príležitostí (O) a rizík (T) jednotlivých 

skupín faktorov a to na úrovni okresov ako aj na úrovni kraja. Hodnotenie podľa jednotlivých skupín faktorov po 

okresoch je kalkulované na základe porovnania hodnôt sekundárnych ukazovateľov daného okresu vo vzťahu 

k hodnotám daného ukazovateľa iných okresov. Silné stránky a príležitosti predstavujú sekundárne ukazovatele, 

ktorých hodnoty sa odlišujú (sú vyššie) od stredovej hodnoty viac ako 1,5 krát, naopak slabé stránky a ohrozenia 

predstavujú ukazovatele, ktorých hodnoty sa odlišujú (sú nižšie) o viac ako 1,5 krát. Pre kalkuláciu silných 

a slabých stránok boli využité hodnoty za posledné skúmané obdobie (rok 2011). Pre kalkuláciu príležitostí 

a ohrození boli využité hodnoty získané extrapoláciou do rok 2020. 

Hodnotenie podľa skupín faktorov sídelného prostredia na úrovni kraja je zostavené na základe expertného 

hodnotenia, pre ktoré ako podklad bolo využité hodnotenie podľa skupín faktorov sídelného prostredia po 

okresoch. 

3.2.2 Hodnotenie podľa skupín faktorov sídelného prostredia po okresoch 

Okres Komárno 

Skupina 

faktorov 
Silné stránky Slabé stránky 

O
b

yv
at

eľ
st

vo
 

• Hrubá miera migračného salda • Index rastu počtu obyvateľov 2011-2001 

• Hrubá miera prirodzeného prírastku/úbytku 

• Index vitality 

• Podiel trvale bývajúcich obyvateľov s najvyšším 
dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním 

 

 

 

 

 

 

 

D
o

m
o

vý
 

a 
b

yt
o

vý
 

fo
n

d
 • Priemerná obložnosť bytu 

 

• Intenzita bytovej výstavby 

O
b

či
an

sk

a 

vy
b

av
en

o

sť
 

• dostupnosť obce k najbližšiemu termálnemu 
kúpalisku, resp. aquaparku v min 

• dostupnosť obce k najbližšej vysokej škole v 

• dostupnosť obce k najbližšiemu zimnému 
štadiónu (krytej hale) v min 

Skupina 

faktorov 
Silné stránky Slabé stránky 

min 

H
o

sp
o

d
ár

sk

a 
št

ru
kt

ú
ra

 

a 
tr

h
 p

rá
ce

 

• podiel právnických osôb ziskových na 
celkovom počte právnických osôb 

• počet právnických osôb ziskových na 1000 
obyvateľov 

• miera evidovanej nezamestnanosti 

V
yu

ži
ti

e 

ú
ze

m
ia

 • Stupeň zornenia • Koeficient ekologickej stability 

• Stupeň lesnatosti 

Ži
vo

tn
é 

p
ro

st
re

d
ie

 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 10 
km2 

• Množstvo oxidov síry na 10 km2 

• Množstvo oxidov dusíka na 10 km2 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 10 km2 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 
100 obyvateľov 

• Množstvo oxidov síry na 100 obyvateľov 

• Množstvo oxidov dusíka na 100 obyvateľov 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 100 
obyvateľov 

- 

Fi
n

an
čn

é 

u
ka

zo
va

t

el
e 

• bežné výdavky na 1 obyvateľa • bilancia bežného účtu 

• okamžitá likvidita 

Te
ch

n
ic

ká
 

in
fr

aš
tr

u
kt

ú
ra

 • Podiel obyvateľov pripojených na káblovú 
televíziu 

• Podiel obyvateľov pripojených na plyn 

• Podiel obyvateľov pripojených na verejný 
vodovod 

• Podiel obyvateľov pripojených na kanalizačnú 
sieť 

• Podiel obyvateľov pripojených na kanalizačnú 
sieť napojenú na ČOV 

D
o

p
ra

va
 

• Dostupnosť obce k najbližšiemu prístavu 
TEN-T v min 

• Dostupnosť obce k medzinárodnému letisku 
Viedeň a Budapešť v min 

• Dostupnosť obce k medzinárodnému letisku 
Bratislava a Budapešť v min 

• Dostupnosť obce k najbližšej železničnej stanici, 
kde zastavuje rýchlik (R) do 10 min 

• Počet autobusových zastávok na 100 km2 
rozlohy obce 

• Dostupnosť obce do najbližšieho mesta 
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Skupina 

faktorov 
Silné stránky Slabé stránky 

Sí
d

el
n

á 

št
ru

kt
ú

ra
 • Podiel EAO odchádzajúcich za prácou z 

celkového počtu EAO 

• Podiel žiakov a študentov odchádzajúcich za 
vzdelaním z celkového počtu žiakov a 
študentov 

• Podiel EAO dochádzajúcich za prácou z 
celkového počtu EAO 

• Podiel žiakov a študentov dochádzajúcich za 
vzdelaním z celkového počtu žiakov a 
študentov 
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Okres Komárno 

Skupina 

faktorov 
Príležitosti Riziká 

O
b

yv
at

eľ

st
vo

 • Index rastu počtu obyvateľov 2020-2011 

• Hrubá miera migračného salda 

• Hrubá miera prirodzeného prírastku/úbytku 

• Podiel trvale bývajúcich obyvateľov s najvyšším 
dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním 

D
o

m
o

vý
 

a 
b

yt
o

vý
 

fo
n

d
 - - 

O
b

či
an

sk
a 

vy
b

av
en

o
sť

 

• Dostupnosť obce k najbližšiemu 
hypermarketu, resp. nákupnej galérii v min 

• dostupnosť obce k najbližšiemu 
termálnemu kúpalisku, resp. aquaparku v 
min 

• dostupnosť obce k najbližšej vysokej škole v 
min 

• dostupnosť obce k najbližšiemu zimnému 
štadiónu (krytej hale) v min 

H
o

sp
o

d
ár

sk
a 

št
ru

kt
ú

ra
 a

 t
rh

 

p
rá

ce
 

• podiel právnických osôb ziskových na 
celkovom počte právnických osôb 

• počet právnických osôb ziskových na 1000 
obyvateľov 

• miera ekonomickej aktivity obyvateľstva 

• miera evidovanej nezamestnanosti 

V
yu

ži
ti

e 

ú
ze

m
ia

 • Stupeň zornenia • Koeficient ekologickej stability 

• Stupeň lesnatosti 

Ži
vo

tn
é 

p
ro

st
re

d
ie

 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 10 
km2 

• Množstvo oxidov síry na 10 km2 

• Množstvo oxidov dusíka na 10 km2 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 10 km2 

• Množstvo oxidov dusíka na 100 obyvateľov 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 100 
obyvateľov 

- 

Fi
n

an
čn

é 

u
ka

zo
va

t

el
e 

- • okamžitá likvidita 

Te
ch

n
ic

k

á 

in
fr

aš
tr

u
k

tú
ra

 • Podiel obyvateľov pripojených na káblovú 
televíziu 

• Podiel obyvateľov pripojených na verejný 

• Podiel obyvateľov pripojených na kanalizačnú 
sieť napojenú na ČOV 

Skupina 

faktorov 
Príležitosti Riziká 

vodovod 

D
o

p
ra

va
 

• Dostupnosť obce k najbližšiemu prístavu 
TEN-T v min 

• Dostupnosť k najbližšej mimoúrovňovej 
križovatke diaľnice resp. rýchlostnej 
komunikácie v min 

• Dostupnosť obce k medzinárodnému letisku 
Bratislava a Budapešť v min 

• Počet obyvateľov obce s prístupom k 
železničnej stanici, kde zastavuje rýchlik (R) do 
10 min 

• Počet autobusových zastávok na 100 km2 
rozlohy obce 

• Dostupnosť obce do najbližšieho mesta 

Sí
d

el
n

á 

št
ru

kt
ú

ra
 • Podiel EAO odchádzajúcich za prácou z 

celkového počtu EAO 

• Podiel žiakov a študentov odchádzajúcich za 
vzdelaním z celkového počtu žiakov a 
študentov 

• Podiel EAO dochádzajúcich za prácou z 
celkového počtu EAO 

• Podiel žiakov a študentov dochádzajúcich za 
vzdelaním z celkového počtu žiakov a 
študentov 
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Okres Levice 

Skupina 

faktorov 
Silné stránky Slabé stránky 

O
b

yv
at

eľ
st

vo
 

- • Hrubá miera prirodzeného prírastku/úbytku 

• Hrubá miera migračného salda 

• Hrubá miera celkového prírastku/úbytku 

 

 

 

 

 

 

 

D
o

m
o

vý
 

a 
b

yt
o

vý
 

fo
n

d
 • Priemerná obložnosť bytu 

 

• Intenzita bytovej výstavby 

O
b

či
an

sk
a 

vy
b

av
en

o
sť

 

• dostupnosť obce k najbližšiemu termálnemu 
kúpalisku, resp. aquaparku v min 

• dostupnosť obce k najbližšej banke v min 

• dostupnosť obce k najbližšiemu hypermarketu, 
resp. nákupnej galérii v min 

• Dostupnosť obce k najbližšej verejnej knižnici v 
min 

• dostupnosť obce k najbližšej lekárni v min 

• dostupnosť obce k najbližšiemu sídlu 
pracoviska obvodného oddelenia policajného 
zboru v min 

• dostupnosť obce k najbližšej pošte v min 

• dostupnosť obce k najbližšej vysokej škole v 
min 

H
o

sp
o

d
ár

sk
a 

št
ru

kt
ú

ra
 a

 t
rh

 p
rá

ce
 

- • podiel právnických osôb ziskových na celkovom 
počte právnických osôb 

• počet právnických osôb ziskových na 1000 
obyvateľov 

• miera evidovanej nezamestnanosti 

• miera ekonomickej aktivity obyvateľstva 

Skupina 

faktorov 
Silné stránky Slabé stránky 

V
yu

ži
ti

e 

ú
ze

m
ia

 - • Stupeň zastavanosti 

Ži
vo

tn
é 

p
ro

st
re

d
ie

 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 10 
km2 

• Množstvo oxidov síry na 10 km2 

• Množstvo oxidov dusíka na 10 km2 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 10 km2 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 
100 obyvateľov 

• Množstvo oxidov dusíka na 100 obyvateľov 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 100 
obyvateľov 

• Množstvo oxidov síry na 100 obyvateľov 

Fi
n

an
čn

é 

u
ka

zo
va

te

le
 

• bežné výdavky na 1 obyvateľa 

• bilancia bežného účtu 

• okamžitá likvidita 

- 

Te
ch

n
ic

ká
 

in
fr

aš
tr

u
kt

ú
ra

 

- • Podiel obyvateľov pripojených na plyn 

• Podiel obyvateľov pripojených na verejný 
vodovod 

• Podiel obyvateľov pripojených na kanalizačnú 
sieť 

• Podiel obyvateľov pripojených na kanalizačnú 
sieť napojenú na ČOV 

D
o

p
ra

va
 

• Počet obyvateľov obce na 1 autobusovú 
zastávku 

• Dostupnosť k najbližšej mimoúrovňovej 
križovatke diaľnice resp. rýchlostnej 
komunikácie v min 

• Dostupnosť obce k najbližšiemu prístavu TEN-T 
v min 

• Dostupnosť obce k medzinárodnému letisku 
Bratislava a Budapešť v min 

• Počet autobusových zastávok na 100 km2 
rozlohy obce 

• Dostupnosť obce do najbližšieho mesta 

Sí
d

el
n

á 

št
ru

kt
ú

ra
 

- • Podiel žiakov a študentov dochádzajúcich za 
vzdelaním z celkového počtu žiakov a 
študentov 
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Okres Levice 

Skupina 

faktorov 
Príležitosti Riziká 

O
b

yv
at

eľ
s

tv
o

 • Index rastu počtu obyvateľov 2020-2011 

• Index vitality 

• Hrubá miera prirodzeného prírastku/úbytku 

• Hrubá miera migračného salda 

• Hrubá miera celkového prírastku/úbytku 

D
o

m
o

vý
 

a 
b

yt
o

vý
 

fo
n

d
 - • Intenzita bytovej výstavby 

O
b

či
an

sk
a 

vy
b

av
en

o
sť

 

- • dostupnosť obce k najbližšej banke v min 

• dostupnosť obce k najbližšiemu hypermarketu 
resp. nákupnej galérii v min 

• Dostupnosť obce k najbližšej verejnej knižnici v 
min 

• dostupnosť obce k najbližšej lekárni v min 

• dostupnosť obce k najbližšiemu sídlu pracoviska 
obvodného oddelenia policajného zboru v min 

• dostupnosť obce k najbližšej pošte v min 

• dostupnosť obce k najbližšej vysokej škole v 
min 

H
o

sp
o

d
ár

sk
a 

št
ru

kt
ú

ra
 a

 t
rh

 p
rá

ce
 

- • podiel právnických osôb ziskových na celkovom 
počte právnických osôb 

• počet právnických osôb ziskových na 1000 
obyvateľov 

• miera evidovanej nezamestnanosti 

• miera ekonomickej aktivity obyvateľstva 

V
yu

ži
ti

e 

ú
ze

m
ia

 - • Stupeň zastavanosti 

Ži
vo

tn
é 

p
ro

st
re

d
ie

 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 10 
km2 

• Množstvo oxidov síry na 10 km2 

• Množstvo oxidov dusíka na 10 km2 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 10 km2 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 
100 obyvateľov 

• Množstvo oxidov dusíka na 100 obyvateľov 

- 

Skupina 

faktorov 
Príležitosti Riziká 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 100 
obyvateľov 

Fi
n

an
čn

é 

u
ka

zo
va

t

el
e 

• bežné výdavky na 1 obyvateľa - 

Te
ch

n
ic

ká
 

in
fr

aš
tr

u
kt

ú
ra

 - • Podiel obyvateľov pripojených na verejný 
vodovod 

• Podiel obyvateľov pripojených na kanalizačnú 
sieť 

• Podiel obyvateľov pripojených na kanalizačnú 
sieť napojenú na ČOV 

D
o

p
ra

va
 

- • Dostupnosť obce k najbližšiemu prístavu TEN-T 
v min 

• Dostupnosť obce k medzinárodnému letisku 
Bratislava a Budapešť v min 

• Počet obyvateľov obce na 1 autobusovú 
zastávku 

• Počet autobusových zastávok na 100 km2 
rozlohy obce 

• Dostupnosť obce do najbližšieho mesta 

Sí
d

el
n

á 

št
ru

kt
ú

ra
 

• Podiel EAO odchádzajúcich za prácou z 
celkového počtu EAO 

• Podiel žiakov a študentov dochádzajúcich za 
vzdelaním z celkového počtu žiakov a 
študentov 
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Okres Nitra 

Skupina 

faktorov 
Silné stránky Slabé stránky 

O
b

yv
at

eľ
st

vo
 

• Hrubá miera prirodzeného prírastku/úbytku 

• Hrubá miera migračného salda 

• Hrubá miera celkového prírastku/úbytku 

• Podiel trvale bývajúcich obyvateľov s 
najvyšším dosiahnutým vysokoškolským 
vzdelaním 

- 

D
o

m
o

vý
 

a 
b

yt
o

vý
 

fo
n

d
 • Podiel trvale obývaných bytov v bytových 

domoch  

• Intenzita bytovej výstavby 

• Priemerná obložnosť bytu 

• Podiel trvale obývaných bytov v rodinných 
domoch 

O
b

či
an

sk
a 

vy
b

av
en

o
sť

 

• Dostupnosť k najbližšiemu sídlu okresného 
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru 
v min 

• dostupnosť obce k najbližšej vysokej škole v 
min 

• dostupnosť obce k najbližšiemu zimnému 
štadiónu (krytej hale) v min 

• Dostupnosť obce k najbližšej banke v min 

H
o

sp
o

d
ár

sk
a 

št
ru

kt
ú

ra
 a

 

tr
h

 p
rá

ce
 • počet fyzických osôb podnikateľov na 1000 

obyvateľov 

• miera evidovanej nezamestnanosti 

• miera ekonomickej aktivity obyvateľstva 

- 

V
yu

ži
ti

e 

ú
ze

m
ia

 • Stupeň zastavanosti 

• Stupeň zornenia 

• Koeficient ekologickej stability 

• Stupeň lesnatosti 

Ži
vo

tn
é 

p
ro

st
re

d
ie

 • Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 10 
km2 

• Množstvo oxidov síry na 10 km2 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 
100 obyvateľov 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 10 km2 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 100 obyvateľov 

Fi
n

an
čn

é 

u
ka

zo
va

t

el
e 

• kapitálové výdavky na 1 obyvateľa 

• bilancia bežného účtu 

• okamžitá likvidita 

Skupina 

faktorov 
Silné stránky Slabé stránky 

Te
ch

n
ic

ká
 

in
fr

aš
tr

u
kt

ú
ra

 

• Podiel obyvateľov pripojených na plyn 

• Podiel obyvateľov pripojených na verejný 
vodovod 

- 

D
o

p
ra

va
 

• Dostupnosť k najbližšej mimoúrovňovej 
križovatke diaľnice, resp. rýchlostnej 
komunikácie v min  

• Počet obyvateľov obce s prístupom k 
železničnej stanici, kde zastavuje vlak typu 
EC/IC/EN do 40 min 

• Počet autobusových zastávok na 100 km2 
rozlohy obce 

• Dostupnosť obce do svojho okresného 
mesta 

• Dostupnosť obce k medzinárodnému letisku 
Bratislava a Budapešť v min 

• Dostupnosť obce do najbližšieho mesta 

• Počet obyvateľov obce s prístupom k 
železničnej stanici, kde zastavuje rýchlik (R) do 
10 min 

Sí
d

el
n

á 
št

ru
kt

ú
ra

 

• Podiel EAO odchádzajúcich za prácou z 
celkového počtu EAO 

• Podiel žiakov a študentov odchádzajúcich za 
vzdelaním z celkového počtu žiakov a 
študentov 

• Podiel EAO dochádzajúcich za prácou z 
celkového počtu EAO 

• Podiel žiakov a študentov dochádzajúcich za 
vzdelaním z celkového počtu žiakov 
a študentov 

• Podiel denne prítomného obyvateľstva na 
celkovom počte TBO 

- 
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Okres Nitra 

Skupina 

faktorov 
Príležitosti Riziká 

O
b

yv
at

eľ
st

vo
 

• Hrubá miera prirodzeného prírastku/úbytku 

• Hrubá miera migračného salda 

• Hrubá miera celkového prírastku/úbytku 

• Podiel trvale bývajúcich obyvateľov s 
najvyšším dosiahnutým vysokoškolským 
vzdelaním 

- 

D
o

m
o

vý
 

a 
b

yt
o

vý
 

fo
n

d
 • Podiel trvale obývaných bytov v bytových 

domoch  

• Intenzita bytovej výstavby 

• Priemerná obložnosť bytu 

• Podiel trvale obývaných bytov v rodinných 
domoch 

O
b

či
an

sk
a 

vy
b

av
en

o
sť

 

• Dostupnosť obce k najbližšej lekárni v min 

• Dostupnosť k najbližšiemu sídlu okresného 
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru 
v min 

• dostupnosť obce k najbližšiemu zimnému 
štadiónu (krytej hale) v min 

• Dostupnosť obce k najbližšej banke v min 

• dostupnosť obce k najbližšiemu hypermarketu 
resp. nákupnej galérii v min 

sk
a 

št
ru

kt
ú

ra
 

a 
tr

h
 

p
rá

ce
 • počet fyzických osôb podnikateľov na 1000 

obyvateľov 

• miera ekonomickej aktivity obyvateľstva 

- 

V
yu

ži
ti

e 

ú
ze

m
ia

 • Stupeň zastavanosti 

• Stupeň zornenia 

• Koeficient ekologickej stability 

• Stupeň lesnatosti 

Ži
vo

tn
é 

p
ro

st
re

d
ie

 • Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 10 
km2 

• Množstvo oxidov síry na 10 km2 

• Množstvo oxidov dusíka na 10 km2 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 
100 obyvateľov 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 10 km2 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 100 obyvateľov 

Fi
n

an
čn

é 

u
ka

zo
va

t

el
e 

• bežné výdavky na 1 obyvateľa 

• kapitálové výdavky na 1 obyvateľa 

- 

Te
ch

n
ic

ká
 

in
fr

aš
tr

u
kt

ú
ra

 • Podiel obyvateľov pripojených na verejný 
vodovod 

 

 

- 

Skupina 

faktorov 
Príležitosti Riziká 

 

 

D
o

p
ra

va
 

• Dostupnosť obce k medzinárodnému letisku 
Bratislava a Budapešť v min 

• Počet obyvateľov obce s prístupom k 
železničnej stanici, kde zastavuje vlak typu 
EC/IC/EN do 40 min 

• Počet autobusových zastávok na 100 km2 
rozlohy obce 

• Dostupnosť obce do svojho okresného 
mesta 

• Počet obyvateľov obce s prístupom k 
železničnej stanici, kde zastavuje rýchlik (R) do 
10 min 

• Dostupnosť obce do najbližšieho mesta 

Sí
d

el
n

á 
št

ru
kt

ú
ra

 

• Podiel EAO odchádzajúcich za prácou z 
celkového počtu EAO 

• Podiel žiakov a študentov odchádzajúcich za 
vzdelaním z celkového počtu žiakov a 
študentov 

• Podiel EAO dochádzajúcich za prácou z 
celkového počtu EAO 

• Podiel žiakov a študentov dochádzajúcich za 
vzdelaním z celkového počtu žiakov 
a študentov 

• Podiel denne prítomného obyvateľstva na 
celkovom počte TBO 

- 
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Okres Nové Zámky 

Skupina 

faktorov 
Silné stránky Slabé stránky 

O
b

yv
at

eľ
st

vo
 

- • Hrubá miera prirodzeného prírastku/úbytku 

• Index vitality 

• Podiel trvale bývajúcich obyvateľov s najvyšším 
dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním 

 

 

 

 

 

 

 

 

D
o

m
o

vý
 

a 
b

yt
o

vý
 

fo
n

d
 - • Priemerná obložnosť bytu 

• Intenzita bytovej výstavby 

O
b

či
an

sk
a 

vy
b

av
en

o
sť

 

• dostupnosť obce ku svojej matrike v min 

• dostupnosť obce k najbližšiemu termálnemu 
kúpalisku, resp. aquaparku v min 

• dostupnosť obce k najbližšej verejnej knižnici v 
min 

• dostupnosť obce k najbližšiemu sídlu 
pracoviska obvodného oddelenia policajného 
zboru v min 

• dostupnosť k najbližšiemu sídlu okresného 
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v 
min 

• dostupnosť obce k najbližšiemu zimnému 
štadiónu (krytej hale) v min 

• Dostupnosť obce k najbližšej nemocnici v min 

sk
a 

št
ru

kt
ú

ra
 

a 
tr

h
 

p
rá

ce
 - • počet fyzických osôb podnikateľov na 1000 

obyvateľov 

• miera ekonomickej aktivity obyvateľstva 

V
yu

ži
ti

e 

ú
ze

m
ia

 • Stupeň zornenia • Koeficient ekologickej stability 

• Stupeň lesnatosti 

Skupina 

faktorov 
Silné stránky Slabé stránky 

Ži
vo

tn
é 

p
ro

st
re

d
ie

 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 10 
km2 

• Množstvo oxidov síry na 10 km2 

• Množstvo oxidov dusíka na 10 km2 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 10 km2 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 
100 obyvateľov 

• Množstvo oxidov dusíka na 100 obyvateľov 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 100 
obyvateľov 

• Množstvo oxidov síry na 100 obyvateľov 

Fi
n

an
čn

é 

u
ka

zo
va

te
le

 - • bežné výdavky na 1 obyvateľa 

• kapitálové výdavky na 1 obyvateľa 

• bilancia bežného účtu 

• okamžitá likvidita 

Te
ch

n
ic

ká
 

in
fr

aš
tr

u
kt

ú

ra
 

• Podiel obyvateľov pripojených na káblovú 
televíziu 

• Podiel obyvateľov pripojených na verejný 
vodovod 

• Podiel obyvateľov pripojených na kanalizačnú 
sieť 

• Podiel obyvateľov pripojených na kanalizačnú 
sieť napojenú na ČOV 

D
o

p
ra

va
 

• Počet obyvateľov obce s prístupom k 
železničnej stanici, kde zastavuje vlak typu 
EC/IC/EN do 40 min 

• Počet obyvateľov obce s prístupom k 
železničnej stanici, kde zastavuje rýchlik (R) 
do 10 min 

• Počet obyvateľov obce na 1 autobusovú 
zastávku 

• Dostupnosť k najbližšej mimoúrovňovej 
križovatke diaľnice resp. rýchlostnej 
komunikácie v min 

• Dostupnosť obce k medzinárodnému letisku 
Bratislava a Budapešť v min 

• Dostupnosť obce do najbližšieho mesta 

• Dostupnosť obce do svojho okresného mesta 

Sí
d

el
n

á 
št

ru
kt

ú
ra

 - • Podiel EAO dochádzajúcich za prácou z 
celkového počtu EAO 

• Podiel žiakov a študentov dochádzajúcich za 
vzdelaním z celkového počtu žiakov 
a študentov 

• Podiel denne prítomného obyvateľstva na 
celkovom počte TBO 
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Okres Nové Zámky 

Skupina 

faktorov 
Príležitosti Riziká 

O
b

yv
at

eľ

st
vo

 • Index rastu počtu obyvateľov 2020-2011 • Podiel trvale bývajúcich obyvateľov s najvyšším 
dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním 

D
o

m
o

vý
 

a 
b

yt
o

vý
 

fo
n

d
 - - 

O
b

či
an

sk
a 

vy
b

av
en

o
sť

 • dostupnosť obce k najbližšiemu 
hypermarketu, resp. nákupnej galérii v min 

• Dostupnosť obce k najbližšej lekárni v min 

• dostupnosť obce ku svojej matrike v min 

• dostupnosť obce k najbližšiemu 
termálnemu kúpalisku, resp. aquaparku v 
min 

• dostupnosť obce k najbližšej verejnej knižnici v 
min 

• dostupnosť obce k najbližšiemu sídlu pracoviska 
obvodného oddelenia policajného zboru v min 

• dostupnosť k najbližšiemu sídlu okresného 
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v 
min 

• dostupnosť obce k najbližšiemu zimnému 
štadiónu (krytej hale) v min 

sk
a 

št
ru

kt
ú

ra
 

a 
tr

h
 

p
rá

ce
 - • počet fyzických osôb podnikateľov na 1000 

obyvateľov 

• miera ekonomickej aktivity obyvateľstva 

V
yu

ži
ti

e 

ú
ze

m
ia

 • Stupeň zornenia • Koeficient ekologickej stability 

• Stupeň lesnatosti 

Ži
vo

tn
é 

p
ro

st
re

d
ie

 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 10 
km2 

• Množstvo oxidov síry na 10 km2 

• Množstvo oxidov dusíka na 10 km2 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 10 km2 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 
100 obyvateľov 

• Množstvo oxidov dusíka na 100 obyvateľov 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 100 
obyvateľov 

- 

Fi
n

an
čn

é 

u
ka

zo
va

t

el
e 

- • bežné výdavky na 1 obyvateľa 

• kapitálové výdavky na 1 obyvateľa 

Skupina 

faktorov 
Príležitosti Riziká 

Te
ch

n
ic

ká
 

in
fr

aš
tr

u
kt

ú

ra
 

• Podiel obyvateľov pripojených na káblovú 
televíziu 

• Podiel obyvateľov pripojených na verejný 
vodovod 

• Podiel obyvateľov pripojených na kanalizačnú 
sieť napojenú na ČOV 

D
o

p
ra

va
 

• Počet obyvateľov obce s prístupom k 
železničnej stanici, kde zastavuje vlak typu 
EC/IC/EN do 40 min 

• Počet obyvateľov obce s prístupom k 
železničnej stanici, kde zastavuje rýchlik (R) 
do 10 min 

• Počet obyvateľov obce na 1 autobusovú 
zastávku 

• Dostupnosť k najbližšej mimoúrovňovej 
križovatke diaľnice resp. rýchlostnej 
komunikácie v min 

• Dostupnosť obce k medzinárodnému letisku 
Bratislava a Budapešť v min 

• Dostupnosť obce do najbližšieho mesta 

• Dostupnosť obce do svojho okresného mesta 

Sí
d

el
n

á 
št

ru
kt

ú
ra

 • Podiel EAO odchádzajúcich za prácou z 
celkového počtu EAO 

• Podiel EAO dochádzajúcich za prácou z 
celkového počtu EAO 

• Podiel žiakov a študentov dochádzajúcich za 
vzdelaním z celkového počtu žiakov 
a študentov 

• Podiel denne prítomného obyvateľstva na 
celkovom počte TBO 
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Okres Šaľa 

Skupina 

faktorov 
Silné stránky Slabé stránky 

O
b

yv
at

eľ
st

vo
 

• Index rastu počtu obyvateľov 2011-2001 

• Index vitality 

• Hrubá miera migračného salda 

• Podiel trvale bývajúcich obyvateľov s najvyšším 
dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním 

D
o

m
o

vý
 

a 
b

yt
o

vý
 

fo
n

d
 • Podiel trvale obývaných bytov v bytových 

domoch 
• Podiel trvale obývaných bytov v rodinných 

domoch 

O
b

či
an

sk
a 

vy
b

av
en

o
sť

 

• dostupnosť obce k najbližšej banke v min 

• Dostupnosť obce k najbližšiemu 
hypermarketu resp. nákupnej galérii v min 

• Dostupnosť obce k najbližšej verejnej 
knižnici v min 

• dostupnosť obce k najbližšej lekárni v min 

• dostupnosť obce ku svojej matrike v min 

• dostupnosť obce k najbližšiemu sídlu 
pracoviska obvodného oddelenia 
policajného zboru v min 

• dostupnosť obce k najbližšej pošte v min 

• dostupnosť obce k najbližšiemu termálnemu 
kúpalisku, resp. aquaparku v min 

• dostupnosť k najbližšiemu sídlu okresného 
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v 
min 

sk
a 

št
ru

kt
ú

ra
 

a 
tr

h
 

p
rá

ce
 • miera ekonomickej aktivity obyvateľstva - 

V
yu

ži
ti

e 

ú
ze

m
ia

 • Stupeň zornenia • Koeficient ekologickej stability 

• Stupeň lesnatosti  

Ži
vo

tn
é 

p
ro

st
re

d
ie

 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 10 
km2 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 10 km2 

• Množstvo oxidov síry na 100 obyvateľov 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 100 

• Množstvo oxidov síry na 10 km2 

• Množstvo oxidov dusíka na 10 km2 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 100 
obyvateľov 

• Množstvo oxidov dusíka na 100 obyvateľov 

Skupina 

faktorov 
Silné stránky Slabé stránky 

obyvateľov 

Fi
n

an
čn

é 

u
ka

zo
va

te

le
 

• bežné výdavky na 1 obyvateľa • kapitálové výdavky na 1 obyvateľa 

• bilancia bežného účtu 

• okamžitá likvidita 

Te
ch

n
ic

ká
 

in
fr

aš
tr

u
kt

ú
ra

 

• Podiel obyvateľov pripojených na plyn 

• Podiel obyvateľov pripojených na verejný 
vodovod 

• Podiel obyvateľov pripojených na 
kanalizačnú sieť 

• Podiel obyvateľov pripojených na 
kanalizačnú sieť napojenú na ČOV 

- 

D
o

p
ra

va
 

• Dostupnosť obce k medzinárodnému letisku 
Bratislava a Budapešť v min 

• Dostupnosť obce k medzinárodnému letisku 
Viedeň a Budapešť v min 

• Dostupnosť obce do najbližšieho mesta 

• Dostupnosť obce do svojho okresného 
mesta 

• Počet obyvateľov obce na 1 autobusovú 
zastávku 

• Počet autobusových zastávok na 100 km2 
rozlohy obce 

Sí
d

el
n

á 
št

ru
kt

ú
ra

 - • Podiel EAO dochádzajúcich za prácou z 
celkového počtu EAO 

• Podiel žiakov a študentov dochádzajúcich za 
vzdelaním z celkového počtu žiakov 
a študentov 

• Podiel denne prítomného obyvateľstva na 
celkovom počte TBO 
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Okres Šaľa 

Skupina 

faktorov 
Príležitosti Riziká 

O
b

yv
at

eľ
s

tv
o

 • Index rastu počtu obyvateľov 2020-2011 

• Hrubá miera prirodzeného prírastku/úbytku 

• Index vitality 

• Hrubá miera migračného salda 

• Hrubá miera celkového prírastku/úbytku 

D
o

m
o

vý
 

a 
b

yt
o

vý
 

fo
n

d
 • Podiel trvale obývaných bytov v bytových 

domoch 
• Podiel trvale obývaných bytov v rodinných 

domoch 

O
b

či
an

sk
a 

vy
b

av
en

o
sť

 

• dostupnosť obce k najbližšej banke v min 

• Dostupnosť obce k najbližšiemu 
hypermarketu, resp. nákupnej galérii v min 

• Dostupnosť obce k najbližšej verejnej 
knižnici v min 

• dostupnosť obce ku svojej matrike v min 

• dostupnosť obce k najbližšiemu sídlu 
pracoviska obvodného oddelenia 
policajného zboru v min 

• dostupnosť obce k najbližšej pošte v min 

• dostupnosť obce k najbližšiemu 
termálnemu kúpalisku, resp. aquaparku v 
min 

• dostupnosť k najbližšiemu sídlu okresného 
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v 
min 

sk
a 

št
ru

kt
ú

ra
 

a 
tr

h
 

p
rá

ce
 • miera ekonomickej aktivity obyvateľstva - 

V
yu

ži
ti

e 

ú
ze

m
ia

 • Stupeň zornenia • Koeficient ekologickej stability 

• Stupeň lesnatosti 

Ži
vo

tn
é 

p
ro

st
re

d
ie

 • Množstvo oxidu uhoľnatého na 10 km2 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 100 
obyvateľov 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 10 
km2 

• Množstvo oxidov síry na 10 km2 

• Množstvo oxidov dusíka na 10 km2 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 100 
obyvateľov 

• Množstvo oxidov dusíka na 100 obyvateľov 

Fi
n

an
čn

é 

u
ka

zo
va

t

el
e 

- • kapitálové výdavky na 1 obyvateľa 

• bilancia bežného účtu 

Skupina 

faktorov 
Príležitosti Riziká 

Te
ch

n
ic

ká
 

in
fr

aš
tr

u
kt

ú
ra

 • Podiel obyvateľov pripojených na verejný 
vodovod 

• Podiel obyvateľov pripojených na 
kanalizačnú sieť 

• Podiel obyvateľov pripojených na 
kanalizačnú sieť napojenú na ČOV 

- 

D
o

p
ra

va
 

• Dostupnosť obce k medzinárodnému letisku 
Bratislava a Budapešť v min 

• Dostupnosť obce k medzinárodnému letisku 
Viedeň a Budapešť v min 

• Dostupnosť obce do najbližšieho mesta 

• Dostupnosť obce do svojho okresného 
mesta 

• Počet obyvateľov obce na 1 autobusovú 
zastávku 

• Počet autobusových zastávok na 100 km2 
rozlohy obce 

Sí
d

el
n

á 
št

ru
kt

ú
ra

 - • Podiel EAO dochádzajúcich za prácou z 
celkového počtu EAO 

• Podiel žiakov a študentov dochádzajúcich za 
vzdelaním z celkového počtu žiakov 
a študentov 

• Podiel denne prítomného obyvateľstva na 
celkovom počte TBO 
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Okres Topoľčany 

Skupina 

faktorov 
Silné stránky Slabé stránky 

O
b

yv
at

eľ
st

vo
 

- • Podiel trvale bývajúcich obyvateľov s najvyšším 
dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním 

D
o

m
o

vý
 

a 
b

yt
o

vý
 

fo
n

d
 - - 

O
b

či
an

sk
a 

vy
b

av
en

o
sť

 

• dostupnosť obce k najbližšiemu 
hypermarketu, resp. nákupnej galérii v min 

• dostupnosť obce k najbližšej lekárni v min 

• dostupnosť k najbližšiemu sídlu okresného 
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru 
v min 

• dostupnosť obce k najbližšiemu zimnému 
štadiónu (krytej hale) v min 

• Dostupnosť obce k najbližšej nemocnici v 
min 

• Dostupnosť obce k najbližšej banke v min 

• dostupnosť obce ku svojej matrike v min 

• dostupnosť obce k najbližšej pošte v min 

H
o

sp
o

d
ár

sk
a 

št
ru

kt
ú

ra
 a

 t
rh

 

p
rá

ce
 

• počet fyzických osôb podnikateľov na 1000 
obyvateľov 

- 

V
yu

ži
ti

e 

ú
ze

m
ia

 - - 

Ži
vo

tn
é 

p
ro

st
re

d
ie

 • Množstvo oxidov síry na 10 km2 

• Množstvo oxidov dusíka na 10 km2 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 10 km2 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 
100 obyvateľov 

• Množstvo oxidov síry na 100 obyvateľov 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 10 
km2 

Skupina 

faktorov 
Silné stránky Slabé stránky 

• Množstvo oxidov dusíka na 100 obyvateľov 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 100 
obyvateľov 

Fi
n

an
čn

é 

u
ka

zo
va

t

el
e 

• kapitálové výdavky na 1 obyvateľa 

• bilancia bežného účtu 

• okamžitá likvidita 

Te
ch

n
ic

ká
 

in
fr

aš
tr

u
kt

ú
ra

 • Podiel obyvateľov pripojených na plyn • Podiel obyvateľov pripojených na káblovú 
televíziu 

• Podiel obyvateľov pripojených na kanalizačnú 
sieť 

• Podiel obyvateľov pripojených na kanalizačnú 
sieť napojenú na ČOV 

D
o

p
ra

va
 • Počet obyvateľov obce na 1 autobusovú 

zastávku 

• Dostupnosť obce do svojho okresného 
mesta 

• Dostupnosť obce k najbližšiemu prístavu TEN-T 
v min 

• Počet obyvateľov obce s prístupom k 
železničnej stanici, kde zastavuje vlak typu 
EC/IC/EN do 40 min 

Sí
d

el
n

á 

št
ru

kt
ú

ra
 - • Podiel žiakov a študentov odchádzajúcich za 

vzdelaním z celkového počtu žiakov 
a študentov 

• Podiel denne prítomného obyvateľstva na 
celkovom počte TBO 
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Okres Topoľčany 

Skupina 

faktorov 
Príležitosti Riziká 

O
b

yv
at

eľ

st
vo

 • Index rastu počtu obyvateľov 2020-2011 

• Hrubá miera prirodzeného prírastku/úbytku 

- 

D
o

m
o

vý
 

a 
b

yt
o

vý
 

fo
n

d
 - - 

O
b

či
an

sk
a 

vy
b

av
en

o
sť

 

• dostupnosť obce k najbližšiemu 
hypermarketu, resp. nákupnej galérii v min 

• dostupnosť k najbližšiemu sídlu okresného 
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru 
v min 

• dostupnosť obce k najbližšiemu zimnému 
štadiónu (krytej hale) v min 

• Dostupnosť obce k najbližšej banke v min 

• dostupnosť obce ku svojej matrike v min 

• dostupnosť obce k najbližšej pošte v min 

H
o

sp
o

d
ár

sk
a 

št
ru

kt
ú

ra
 a

 t
rh

 p
rá

ce
 

• počet fyzických osôb podnikateľov na 1000 
obyvateľov 

• miera evidovanej nezamestnanosti 

V
yu

ži
ti

e 

ú
ze

m
ia

 - - 

Ži
vo

tn
é 

p
ro

st
re

d
ie

 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 10 
km2 

• Množstvo oxidov síry na 10 km2 

• Množstvo oxidov dusíka na 10 km2 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 10 km2 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 
100 obyvateľov 

• Množstvo oxidov dusíka na 100 obyvateľov 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 100 
obyvateľov 

- 

Skupina 

faktorov 
Príležitosti Riziká 

Fi
n

an
čn

é 

u
ka

zo
va

te
le

 • kapitálové výdavky na 1 obyvateľa 

• bilancia bežného účtu 

• bežné výdavky na 1 obyvateľa 

• okamžitá likvidita 

Te
ch

n
ic

ká
 

in
fr

aš
tr

u
kt

ú
ra

 - • Podiel obyvateľov pripojených na káblovú 
televíziu 

• Podiel obyvateľov pripojených na kanalizačnú 
sieť 

• Podiel obyvateľov pripojených na kanalizačnú 
sieť napojenú na ČOV 

D
o

p
ra

va
 

• Dostupnosť obce k najbližšej železničnej 
stanici, kde zastavuje rýchlik (R) do 10 min 

• Dostupnosť obce do svojho okresného 
mesta 

• Dostupnosť obce k najbližšiemu prístavu TEN-T 
v min 

• Dostupnosť obce k medzinárodnému letisku 
Viedeň a Budapešť v min 

• Počet obyvateľov obce s prístupom k 
železničnej stanici, kde zastavuje vlak typu 
EC/IC/EN do 40 min 

Sí
d

el
n

á 

št
ru

kt
ú

ra
 

- • Podiel žiakov a študentov odchádzajúcich za 
vzdelaním z celkového počtu žiakov a 
študentov 
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Okres Zlaté Moravce 

Skupina 

faktorov 
Silné stránky Slabé stránky 

O
b

yv
at

eľ
st

vo
 

- • Index rastu počtu obyvateľov 2011-2001 

• Hrubá miera migračného salda 

• Index vitality 

• Podiel trvale bývajúcich obyvateľov s najvyšším 
dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním 

 

 

 

 

 

 

 

D
o

m
o

vý
 

a 
b

yt
o

vý
 

fo
n

d
 • Priemerná obložnosť bytu 

• Podiel trvale obývaných bytov v rodinných 
domoch 

• Podiel trvale obývaných bytov v bytových 
domoch  

• Intenzita bytovej výstavby 

O
b

či
an

sk
a 

vy
b

av
en

o
sť

 • Dostupnosť obce k najbližšiemu 
hypermarketu resp. nákupnej galérii v min 

• Dostupnosť obce k najbližšej verejnej 
knižnici v min 

• dostupnosť k najbližšiemu sídlu okresného 
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru 
v min 

• Dostupnosť obce k najbližšej nemocnici v 
min 

• dostupnosť obce k najbližšej lekárni v min 

• dostupnosť obce ku svojej matrike v min 

• dostupnosť obce k najbližšiemu termálnemu 
kúpalisku, resp. aquaparku v min 

H
o

sp
o

d
ár

sk
a 

št
ru

kt
ú

ra
 a

 t
rh

 

p
rá

ce
 

- • podiel právnických osôb ziskových na celkovom 
počte právnických osôb 

• počet právnických osôb ziskových na 1000 
obyvateľov 

• miera ekonomickej aktivity obyvateľstva 

V
yu

ži
ti

e 

ú
ze

m
ia

 • Koeficient ekologickej stability 

• Stupeň lesnatosti 

• Stupeň zastavanosti 

• Stupeň zornenia 

Skupina 

faktorov 
Silné stránky Slabé stránky 

Ži
vo

tn
é 

p
ro

st
re

d
ie

 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 10 
km2 

• Množstvo oxidov síry na 10 km2 

• Množstvo oxidov dusíka na 10 km2 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 10 km2 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 
100 obyvateľov 

• Množstvo oxidov síry na 100 obyvateľov 

• Množstvo oxidov dusíka na 100 obyvateľov 

- 

Fi
n

an
čn

é 

u
ka

zo
va

t

el
e 

• okamžitá likvidita - 

Te
ch

n
ic

ká
 

in
fr

aš
tr

u
kt

ú
ra

 • Podiel obyvateľov pripojených na plyn • Podiel obyvateľov pripojených na káblovú 
televíziu 

• Podiel obyvateľov pripojených na verejný 
vodovod 

D
o

p
ra

va
 

• Dostupnosť k najbližšej mimoúrovňovej 
križovatke diaľnice resp. rýchlostnej 
komunikácie v min 

• Počet obyvateľov obce na 1 autobusovú 
zastávku 

• Dostupnosť obce do najbližšieho mesta 

• Dostupnosť obce do svojho okresného 
mesta 

• Dostupnosť obce k najbližšiemu prístavu TEN-T 
v min 

• Dostupnosť obce k medzinárodnému letisku 
Viedeň a Budapešť v min 

• Počet obyvateľov obce s prístupom k 
železničnej stanici, kde zastavuje vlak typu 
EC/IC/EN do 40 min 

• Počet obyvateľov obce s prístupom k 
železničnej stanici, kde zastavuje rýchlik (R) do 
10 min 

Sí
d

el
n

á 
št

ru
kt

ú
ra

 

- • Podiel EAO odchádzajúcich za prácou z 
celkového počtu EAO 

• Podiel žiakov a študentov odchádzajúcich za 
vzdelaním z celkového počtu žiakov 
a študentov 

• Podiel EAO dochádzajúcich za prácou z 
celkového počtu EAO 

• Podiel denne prítomného obyvateľstva na 
celkovom počte TBO 
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Okres Zlaté Moravce 

Skupina 

faktorov 
Príležitosti Riziká 

O
b

yv
at

eľ
s

tv
o

 • Hrubá miera prirodzeného prírastku/úbytku • Index rastu počtu obyvateľov 2020-2011 

• Hrubá miera migračného salda 

• Index vitality 

D
o

m
o

vý
 

a 
b

yt
o

vý
 

fo
n

d
 • Priemerná obložnosť bytu 

• Podiel trvale obývaných bytov v rodinných 
domoch 

• Podiel trvale obývaných bytov v bytových 
domoch  

• Intenzita bytovej výstavby 

O
b

či
an

sk
a 

vy
b

av
en

o
sť

 

• Dostupnosť obce k najbližšiemu 
hypermarketu, resp. nákupnej galérii v min 

• Dostupnosť obce k najbližšej verejnej 
knižnici v min 

• dostupnosť k najbližšiemu sídlu okresného 
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru 
v min 

• dostupnosť obce k najbližšej lekárni v min 

• dostupnosť obce ku svojej matrike v min 

• dostupnosť obce k najbližšiemu termálnemu 
kúpalisku, resp. aquaparku v min 

H
o

sp
o

d
ár

sk
a 

št
ru

kt
ú

ra
 a

 t
rh

 

p
rá

ce
 

• počet fyzických osôb podnikateľov na 1000 
obyvateľov 

• miera evidovanej nezamestnanosti 

• podiel právnických osôb ziskových na celkovom 
počte právnických osôb 

• počet právnických osôb ziskových na 1000 
obyvateľov 

• miera ekonomickej aktivity obyvateľstva 

V
yu

ži
ti

e 

ú
ze

m
ia

 • Koeficient ekologickej stability 

• Stupeň lesnatosti 

• Stupeň zastavanosti 

• Stupeň zornenia 

Ži
vo

tn
é 

p
ro

st
re

d
ie

 

• Množstvo tuhých znečisťujúcich látok na 10 
km2 

• Množstvo oxidov síry na 10 km2 

• Množstvo oxidov dusíka na 10 km2 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 10 km2 

• Množstvo oxidov dusíka na 100 obyvateľov 

• Množstvo oxidu uhoľnatého na 100 
obyvateľov 

- 

Fi
n

an
čn

é 

u
ka

zo
va

te
le

 • bilancia bežného účtu 

• okamžitá likvidita 

• bežné výdavky na 1 obyvateľa 

Skupina 

faktorov 
Príležitosti Riziká 

Te
ch

n
ic

ká
 

in
fr

aš
tr

u
kt

ú
ra

 

- • Podiel obyvateľov pripojených na káblovú 
televíziu 

• Podiel obyvateľov pripojených na verejný 
vodovod 

D
o

p
ra

va
 

• Dostupnosť k najbližšej mimoúrovňovej 
križovatke diaľnice, resp. rýchlostnej 
komunikácie v min 

• Počet obyvateľov obce na 1 autobusovú 
zastávku 

• Dostupnosť obce do najbližšieho mesta 

• Dostupnosť obce do svojho okresného 
mesta 

• Dostupnosť obce k najbližšiemu prístavu TEN-T 
v min 

• Dostupnosť obce k medzinárodnému letisku 
Viedeň a Budapešť v min 

• Počet obyvateľov obce s prístupom k 
železničnej stanici, kde zastavuje vlak typu 
EC/IC/EN do 40 min 

• Počet obyvateľov obce s prístupom k 
železničnej stanici, kde zastavuje rýchlik (R) do 
10 min 

Sí
d

el
n

á 
št

ru
kt

ú
ra

 

- • Podiel EAO odchádzajúcich za prácou z 
celkového počtu EAO 

• Podiel žiakov a študentov odchádzajúcich za 
vzdelaním z celkového počtu žiakov 
a študentov 

• Podiel EAO dochádzajúcich za prácou z 
celkového počtu EAO 

• Podiel denne prítomného obyvateľstva na 
celkovom počte TBO 
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3.2.3 Hodnotenie podľa skupín faktorov sídelného prostredia za kraj 

Skupina 

faktorov 
Silné stránky Slabé stránky 

O
b

yv
at

eľ
st

vo
 

• Pozitívne migračné saldo na úrovni kraja 

• Pozitívny trend vývoja celkového počtu 
obyvateľstva v okrese Nitra podmienený 
migračným, ako aj prirodzeným prírastkom 
obyvateľstva 

 

• Dlhodobo klesajúci trend vývoja počtu 
obyvateľov kraja 

• Prirodzený úbytok obyvateľstva na úrovni kraja 
a v jednotlivých okresoch s výnimkou okresu 
Nitra (najvyšší prirodzený úbytok obyvateľstva 
dosahujú okresy Komárno, Levice a Nové 
Zámky) 

• Tendencia rastu migračného úbytku 
obyvateľstva na úrovni okresov Levice, Šaľa, 
Topoľčany a Zlaté Moravce 

• Celkový úbytok obyvateľstva na úrovni kraja 
a všetkých okresov s výnimkou okresu Nitra 
(najvyšší celkový úbytok obyvateľstva dosahuje 
okres Levice) 

• Menej priaznivá veková štruktúra obyvateľstva 
kraja, ako aj okresov dotknutého regiónu, 
v porovnaní s celoslovenským priemerom (nižší 
podiel predproduktívnej a vyšší podiel 
poproduktívnej zložky obyvateľstva vzhľadom 
na priemer SR) 

• Starnutie obyvateľstva vo všetkých okresoch 
regiónu 

• Nepriaznivá vzdelanostná štruktúra 
obyvateľstva kraja a jednotlivých okresov 
v porovnaní s celoslovenským priemerom 
(s výnimkou okresu Nitra) 

D
o

m
o

vý
 a

 b
yt

o
vý

 f
o

n
d

 

• Klesajúci trend obložnosti a s tým súvisiaci 
rast kvality bývania 

• Vyššia intenzita bytovej výstavby v okrese 
Nitra v porovnaní s celoslovenským 
a krajským priemerom, a tiež na úrovni 
okresov Šaľa a Topoľčany vzhľadom 
na krajský priemer 

• Nízka intenzita bytovej výstavby na úrovni kraja 
v porovnaní s celoslovenským priemerom 

• Pomalé, resp. nedoriešené majetko-právne 
vysporiadanie pozemkov 

• Vysoká amortizácia stavebného fondu a nízka 
energetická efektívnosť  budov 

O
b

či
an

sk
a 

vy
b

av
en

o
sť

 

• Vysoké zastúpenie termálnych kúpalísk 
v porovnaní s priemerom SR 

• Vynikajúca dostupnosť k matričným úradom 
a poštám v južných rovinatých častiach 
kraja 

• Hypermarket (príp. nákupná galéria) sa 
nachádza v každom okresnom meste 

• Vynikajúca dostupnosť k verejným 
knižniciam (do max. 15 minút) 

• Nízky počet zimných štadiónov, úplná absencia 
v južných častiach kraja (okresy Komárno 
a Nové Zámky) 

• Nízky počet bankových subjektov mimo 
(okresných) miest 

• Absencia nemocnice v juhovýchodnej časti 
kraja v oblasti miest Štúrovo a Želiezovce 

• Vyššie hodnoty dostupnosti k viacerým, najmä 
komerčným, službám v oblasti východnej časti 
okresu Nové Zámky a juhozápadnej časti okresu 
Levice (medzi mestami Želiezovce, Šurany, 
Nové Zámky, Hurbanovo a Štúrovo) 
v okrajových hornatých severovýchodných 
oblastiach kraja 

H
o

sp
o

d
ár

sk
a 

št
ru

kt
ú

ra
 a

 t
rh

 p
rá

ce
 • Rozvoj podnikateľského prostredia 

prostredníctvom zvýšenia počtu fyzických 
a právnických osôb v každom okrese 

• Zvyšujúci sa podiel ziskových právnických 
osôb vo všetkých okresoch 

• Významný rozvoj hospodárstva v okrese 
Komárno a jeho okolí 

• Rozvinutejšia oblasť severozápadnej časti kraja 
oproti zaostalejšej juhovýchodnej časti 

• Prehĺbenie medzi obecných disparít vo väčšine 
okresov 

• Zväčšovanie rozdielov v zamestnanosti 
a podnikateľskej štruktúre medzi mestami a ich 
okolitými obcami 

• Rozdielny vývoj miery evidovanej 
nezamestnanosti v jednotlivých okresoch 

• Znižujúca sa ekonomická aktivita obyvateľstva v 
každom okrese 

V
yu

ži
ti

e 

ú
ze

m
ia

 • Vysoký podiel ornej pôdy z celkovej plochy 
kraja 

• Nižšia výmera zastavanej plochy z celkovej 
plochy kraja 

• Nízky podiel lesnej pôdy z celkovej plochy kraja 

• Územie intenzívne využívané najmä 
poľnohospodárskou výrobou 

• Nízky koeficient ekologickej stability 

Ži
vo

tn
é 

p
ro

st
re

d
ie

 

• Postupné znižovania znečistenia ovzdušia 
v okresoch Nitrianskeho kraja 

• Veľká väčšina obcí z nízkou úrovňou 
znečistenia ovzdušia 

• Pomerne stabilná situácia v oblasti 
životného prostredia 

• Vyššie hodnoty v skupine znečisťujúcich látok 
v skupine oxidov dusíka a oxidu uhoľnatého  

• Horšia kvalita ovzdušia v mestách 

• Extrémne hodnoty znečistenia ovzdušia 
v okrese Šaľa 

Fi
n

an
čn

é 
u

ka
zo

va
te

le
 

• Zvyšujúci sa objem finančných prostriedkov 
určených na rozvoj obcí 

• Zodpovedné hospodárenie väčšiny obcí v 
podobe uchovávania si dostatočných 
finančných rezerv  

• Znižujúca schopnosť obcí v pokrývaní bežných 
výdavkov prostredníctvom svojich bežných 
príjmov 

• Prehlbujúce sa medzi obecné disparity vo 
väčšine okresoch 

• Zvyšujúce sa výdavky na zabezpečenie bežných 
činností spojených so správou obcí 
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Te
ch

n
ic
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in
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aš
tr

u
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ú
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 • Vysoký podiel obyvateľov pripojených na 
plyn (s výnimkou okresov Levice a Nové 
Zámky) 

• Vysoký podiel obyvateľov pripojených na 
verejný vodovod (s výnimkou 
severovýchodných okresov – Levice, 
Topoľčany a Zlaté Moravce) 

• Nízky podiel obyvateľov pripojených na 
kanalizačnú sieť (s výnimkou okresov Nitra, Šaľa 
a Topoľčany)  

• Nízky podiel obyvateľov pripojených na 
kanalizačnú sieť napojenú na ČOV (s výnimkou 
okresov Nitra, Šaľa a Topoľčany) 

D
o

p
ra

va
 

• Napojenie na medzinárodnú železničnú sieť 
– vlaky EC/IC/EN zastavujú v železničnej 
stanici Nové Zámky a Štúrovo 

• Napojenie na sieť rýchlostných komunikácií 
(R1) 

• Vynikajúce pokrytie ciest I., II. a III. triedy 
umožňujúca dostupnosť obce k najbližšiemu 
mestu (do max. 24 minút) 

• Na sieť rýchlostných komunikácií je napojená 
len severná časť kraja (okres Šaľa, Nitra a Zlaté 
Moravce) 

• Na medzinárodnú železničnú sieť je napojená 
len južná časť kraja (okres Šaľa a Nové Zámky) 

• Avizovaný projekt výstavby cestného obchvatu 
mesta Vráble, ako aj prepojenie blízkych obcí 
Nevidzany a Tajná zlepší hodnoty dostupnosti 
v týchto ale aj priľahlých obciach 

Sí
d

el
n

á 

št
ru

kt
ú

ra
 

• Podiel EAO dochádzajúcich za prácou z 
celkového počtu EAO (najvyššie hodnoty 
v okresoch Nitra, Topoľčany a Zlaté 
Moravce) 

• Podiel žiakov a študentov dochádzajúcich za 
vzdelaním z celkového počtu žiakov 
a študentov (najmä v okresoch Komárno, Nové 
Zámky a Šaľa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 

faktorov 
Príležitosti Riziká 

O
b

yv
at

eľ
st

vo
 

• Rozvoj ľudských zdrojov, nárast 
vzdelanostnej úrovne obyvateľstva 

• Imigračná atraktivita regiónu 
pre obyvateľov z iných častí Slovenska 

• Rozvoj celoživotného vzdelávania 

• Možnosť financovania projektov 
podporujúcich rozvoj ľudských zdrojov 
z EŠIF 

• Nepriaznivý predpokladaný demografický vývoj 
– pokles počtu a intenzívne starnutie 
obyvateľstva 

• Rast marginalizácie, vytláčanie znevýhodnených 
skupín obyvateľstva, prehlbovanie sociálnej 
exklúzie 

• Nedostatočné organizačné a administratívne 
kapacity na využívanie finančných zdrojov z EŠIF 
pre podporu ľudských zdrojov 

• Riziko popretrhávania sociálnych väzieb 
medzi obyvateľmi územných oblastí 
Nitranskeho kraja, postupné vyľudňovanie 
území 

D
o

m
o

vý
 a

 b
yt

o
vý

 f
o

n
d

 

• Možnosti rozvoja bývania na vidieku 

• Modernizácia a zlepšovanie technického 
stavu jestvujúceho bytového fondu 

• Humanizácia prostredia sídliskových 
štruktúr 

• Možnosti rozšírenia bytového fondu formou 
nadstavieb podkrovných bytov v bytových 
domoch v rámci obnovy a rekonštrukcie 
jestvujúceho bytového fondu 

• Vyšší štandard mestského bývania – 
rodinné a bytové domy koncipované 
v území s dôrazom na atraktívnosť a vysoký 
esteticko-kompozičný výraz urbánneho 
prostredia 

• Nekoncepčný (neriadený) rozvoj novej bytovej 
výstavby 

• Príliš rýchla expanzia bytovej výstavby 

• Nedostatok bytov nižšieho štandardu 
pre marginalizované skupiny obyvateľstva, 
príp. nájomných bytov ako prvé bývanie 
pre mladé rodiny, potreba bytov 
pre domácnosti s nízkymi a strednými príjmami 
a pre skupiny so špecifickými potrebami 

O
b

či
an

sk
a 

vy
b

av
en

o
sť

 

• Avizovaná rekonštrukcia termálneho 
kúpaliska v Tvrdošovciach ešte zvýši 
atraktivitu kraja z hľadiska cestovného 
ruchu, ale aj zlepší hodnoty dostupnosti k 
oddychovým aktivitám obyvateľstva  

• Dobudovaním resp. zastrešením súčasných 
zimných štadiónov v meste Komárno, Šaľa, 
príp. Štúrovo a Šahy, sa výrazne zlepšia 
možnosti športových aktivít v južných 
a okrajových častiach NSK, zvýši a potvrdí 
status Slovenska ako hokejovej krajiny 

• (Znovu)vybudovanie nemocnice v meste 
Želiezovce, príp. Štúrove výrazne zlepší 
pokrytie, resp. dostupnosť obcí k najbližšej 
nemocnici 

• Pretrvávajúca slabá vybavenosť pre športové 
aktivity v južných častiach kraja (okresy 
Komárno a Nové Zámky) 

• Nedostatočná dostupnosť zdravotníckeho 
zariadenia v juhovýchodnej časti kraja v oblasti 
miest Štúrovo a Želiezovce 

• Neriešenie slabej dostupnosti k viacerým, 
najmä komerčným, službám v oblasti východnej 
časti okresu Nové Zámky a juhozápadnej časti 
okresu Levice (medzi mestami Želiezovce, 
Šurany, Nové Zámky, Hurbanovo a Štúrovo) 
v okrajových hornatých severovýchodných 
oblastiach kraja a tým zníženie kvality bývania 
obyvateľov v týchto oblastiach 
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• Zriadenie okresného riaditeľstva hasičského 
a záchranného zboru v meste Šaľa výrazne 
zredukuje hodnoty dostupnosti k tejto 
službe v oblasti okresu Šaľa a blízkeho 
okolia 

• Zriadenie nového obvodu policajného zboru 
v území medzi mestami, resp. obcami  
Želiezovce, Štúrovo, Dvory nad Žitavou, 
Bátorove Kosihy a Štúrovo, sa výrazne zlepší 
dostupnosť k tejto službe v danej oblasti; 
podobne aj v prípade oblasti na východ od 
miest Tlmače resp. Levice 

H
o

sp
o

d
ár

sk
a 

št
ru

kt
ú

ra
 a

 t
rh

 p
rá

ce
 

• Plánovaný rozvoj dopravnej infraštruktúry 
vyššej úrovne ako činiteľa hospodárskeho 
rozvoja v blízkosti najzaostalejších oblastí 
(rýchlostná cestná komunikácia R7) 

• Možnosti čerpania finančných prostriedkov 
z Európskeho sociálneho fondu na podporu 
zamestnanosti 

• Nepredvídateľnosť legislatívnych, daňových a 
odvodových zmien v podnikateľskej sfére 

• Konkurencia okolitých krajov v podobe 
existencie veľkých podnikov, ktoré majú 
významné nadregionálne vplyvy v odčerpávaní 
pracovnej sily a lokalizácie podporných 
podnikateľských subjektov 

• Atraktívne podnikateľské a pracovné možnosti 
v prihraničnej oblasti s Maďarskou republikou 

• Administratívne zdĺhavé a rigidné postupy 
v pracovnoprávnych otázkach 
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• Pomerne stabilná štruktúra meniaca sa 
pomalým tempom za posledných 10-15 
rokov 

• Pokles ornej pôdy v nasledujúcom období 

• Riziko odlesňovania v nasledujúcom období 

• Potenciálne riziko nárastu zastavaného územia 
v dôsledku rozvojových zámerov 

• Pomalé znižovanie koeficientu ekologickej 
stability v dôsledku zjednodušovania štruktúry 
využitia zeme 
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• Pokles znečistenia ovzdušia pri všetkých 
štyroch hlavných skupinách znečisťujúcich 
látok v sledovanom období 2001 – 2011 

• Veľké množstvo znečisťujúcich látok je 
koncentrované len na malom území a má 
klesajúcu tendenciu 

• Ohrozujúce vyššie znečistenie predovšetkým 
v mestských oblastiach 

• Súčasný nárast znečisťujúcich látok v skupine 
oxid uhoľnatý v roku 
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• Možnosti využitia finančných prostriedkov 
z Európskych štrukturálnych a investičných 
fondov na rozvoj obce 

• Stabilný systém prerozdelenia daní 

• Nepredvídateľnosť vývoja ekonomiky a nízka 
schopnosť obcí reagovať na jej negatívne 
dopady  

• Potreba dopracovania finančnej decentralizácie 

z príjmov fyzických osôb v otázkach prenesených kompetencií 
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• Možnosť rozšírenia pripojenia obyvateľov 
na verejný vodovod  

• Možnosť rozšírenia pripojenia obyvateľov 
na káblovú televíziu (najmä južné okresy – 
Komárno a Nové Zámky) 

• Nízky podiel obyvateľov pripojených na 
kanalizačnú sieť napojenú na ČOV (s výnimkou 
okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce) 
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• Zlepšenie spojenia južných okresov po 
dobudovaní rýchlostnej cesty R7 

• Zvýšenie prepravnej kapacity medzi 
krajským a hlavným mestom po zavedení 
linky RegioJet (Student Agency) so 14 
spojmi denne 

• Možnosti rozšírenia lokálnej železničnej 
dopravy po vzore RegioJet (linka Bratislava 
– Komárno) na iné lokálne trate 

• Možnosti využívania blízkosti siete 
maďarských diaľnic – najmä južná časť NSK 

• Absencia železničnej stanice, v ktorej zastavujú 

rýchliky a vlaky vyššej triedy v krajskom meste 

Nitra 

• Relatívne vysoké hodnoty dostupnosti k 

najbližšiemu medzinárodnému letisku 

• Pokles počtu obyvateľov bude negatívne 
vplývať na vybrané ukazovatele – počet 
obyvateľov na 1 autobusovú zastávku, počet 
obyvateľov obce s prístupom k železničnej 
stanici, kde zastavuje vlak typu EC/IC/EN do 40 
min, počet obyvateľov obce s prístupom k 
železničnej stanici, kde zastavuje rýchlik (R) do 
10 min 
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• Podiel obyvateľov odchádzajúcich za prácou 
a vzdelaním z celkového počtu obyvateľov 
(s výnimkou okresov Šaľa, Topoľčany a Zlaté 
Moravce) 

• Podiel EAO odchádzajúcich za prácou z 
celkového počtu EAO (s výnimkou okresov 
Šaľa, Topoľčany a Zlaté Moravce) 

• Podiel obyvateľov dochádzajúcich za prácou a 
vzdelaním z celkového počtu obyvateľov (najmä 
južné okresy – Komárno, Levice, Nové Zámky 
a Šaľa) 

• Podiel EAO dochádzajúcich za prácou z 
celkového počtu EAO (najmä juhozápadné 
okresy – Komárno, Nové Zámky a Šaľa) 

• Podiel žiakov a študentov dochádzajúcich za 
vzdelaním z celkového počtu žiakov 
a študentov (najmä juhozápadné okresy – 
Komárno, Nové Zámky a Šaľa) 
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3.3 ODHAD DYNAMIKY ZMIEN VÝVOJA UKAZOVATEĽOV KVALITY SÍDELNÉHO PROSTREDIA 

3.3.1 Hodnotenie podľa skupín faktorov sídelného prostredia 

3.3.1.1 Obyvateľstvo 
Na predikciu hodnôt za rok 2020 bola použitá štatistická metóda extrapolácie. Extrapolačná metóda vychádza 

z analýzy minulého vývoja primárnych ukazovateľov a pomocou matematicko-štatistických postupov extrapoluje 

ich vývoj do budúcnosti. Následne, použitím príslušných operácií/metód boli z extrapolovaných primárnych dát 

stanovené sekundárne ukazovatele, ktorých hodnoty boli upravené na základe expertného odhadu dopadov 

existujúcich projektových zámerov, ktorými Nitriansky samosprávny kraj disponoval v čase realizácie projektu. 

Predpokladáme, že väčšina existujúcich projektových zámerov, v prípade ktorých uvažujeme s ich dopadom 

na oblasť obyvateľstvo, primárne ovplyvnia všetky sekundárne ukazovatele za hodnotenú oblasť s výnimkou 

hrubej miery prirodzeného prírastku a ukazovateľa vzdelanostnej úrovne obyvateľstva. Tieto dva ukazovatele 

môžu byť ovplyvnené sekundárne, s určitým časovým posunom od realizácie aktivít projektu. Zároveň 

predpokladáme, že vybrané projektové zámery nebudú mať dopad na odvodené sekundárne ukazovatele pre rok 

2020 v takej miere, aby spôsobili výraznú zmenu/odchýlku dynamiky od už odhadovaného vývoja hodnôt 

za oblasť obyvateľstvo. Tento predpoklad vychádza z toho, že z celého projektového zásobníka ovplyvní rozvoj, 

koncentráciu a štruktúru demografického potenciálu len málo projektov, ktoré budú mať (len v minimálnej 

miere) dopad na 14 obcí Nitrianskeho kraja. 

Projektovými zámermi, v prípade ktorých je možné predpokladať dopad na oblasť obyvateľstvo, sú: 

• obec Diakovce – rozšírenie kanalizácie a vodovodu obce Diakovce, 

• obec Iža – odkanalizovanie obcí východnej časti Komárňanského regiónu – Iža – kanalizácia, 

• obec Nové Sady – kanalizácia, 

• mesto Želiezovce – dobudovanie splaškovej kanalizácie, 

• obec Kozárovce – rozšírenie kanalizačnej siete; dostavba kanalizácie v obci Kozárovce, 

• mesto Komárno – nájomné byty bl. C/4 – 78 b.j. Bašty, 

• obec Číčov – odkanalizovanie obcí dolného Žitného ostrova – stavba 4 Číčov – Kanalizácia a spoločná 

ČOV, 

• obec Bory – Kanalizácia obce Bory, 

• obec Leľa – Kanalizácia obce Leľa – región Dunajskej aglomerácie č. 4, 

• obec Zlatná na Ostrove – Skupinová kanalizácia Zlatná na Ostrove-Čalovec a ČOV Zlatná na Ostrove, 

• obec Čalovec – Skupinová kanalizácia Zlatná na Ostrove-Čalovec a ČOV Zlatná na Ostrove, 

• obec Trávnica – Kanalizácia obce Trávnica, 

• obec Kravany nad Dunajom – ČOV a kanalizácia Kravany nad Dunajom a Moča, 

• obec Moča – ČOV a kanalizácia Kravany nad Dunajom a Moča. 

Uvažujeme, že všetky vyššie uvedené projektové zámery z triedy 2223 – miestne kanalizácie (tzn. okrem jedného 

projektového zámeru plánovaného v meste Komárno – výstavba nájomných bytov (klasifikácia stavby – trieda 

1122 – trojbytové a viacbytové budovy)), budú mať vplyv na sekundárne ukazovatele index rastu počtu 

obyvateľov, hrubá miera migračného salda, hrubá miera celkového prírastku a index vitality, v prípade 

projektového zámeru v meste Komárno predpokladáme naviac jeho dopad aj na sekundárny ukazovateľ hrubá 

miera prirodzeného prírastku. 

 

Úroveň okresov 

Obdobie 2011-2020 

 

 Okres Komárno 

Podľa analýzy hodnôt predpokladaného budúceho vývoja dosiahne najväčší pokrok v období rokov 2011-2020 

v rámci skupiny ukazovateľov obyvateľstvo obec Patince. Na druhej strane, najväčší regres v porovnaní 

s ostatnými obcami okresu, nastane v meste Hurbanovo. Obce Čalovec, Dedina Mládeže, Sokolce a Šrobárová 

budú stagnovať na rovnakých pozíciách v obidvoch sledovaných rokoch. Okresné mesto Komárno bude v rámci 

hierarchie obcí podľa dynamiky vývoja v rokoch 2011-2020 patriť do kategórie obcí, ktoré v rámci sledovaného 

okresu zaznamenajú úpadok. 

 

 Okres Levice 

V rámci tohto okresu sa počas rokov 2011-2020 najviac rozvinie obec Jesenské. Na druhej strane, najväčší regres 

v porovnaní s ostatnými obcami okresu, nastane v obci Bajka. Obce Hronské Kľačany, Málaš, Mýtne Ludany, Tupá 

a Turá budú stagnovať na rovnakých pozíciách v obidvoch sledovaných rokoch. Okresné mesto Levice bude 

v rámci hierarchie obcí podľa dynamiky vývoja v rokoch 2011-2020 patriť do kategórie obcí, ktoré v rámci 

sledovaného okresu zaznamenajú úpadok. 

 

 Okres Nitra 

Z analyzovaných hodnôt vyplynulo, že najväčší pokrok v rámci skupiny ukazovateľov obyvateľstvo zaznamená 

obec Podhorany. Na druhej strane, najväčší regres v porovnaní s ostatnými obcami okresu zaznamená mesto 

Vráble. Obce Branč, Čakajovce, Dolné Obdokovce, Golianovo, Kapince, Malé Chyndice, Malý Lapáš, Tajná 

a Telince budú stagnovať na rovnakých pozíciách v obidvoch sledovaných rokoch. Okresné mesto Nitra bude 

v rámci hierarchie obcí podľa dynamiky vývoja v rokoch 2011-2020 patriť do kategórie obcí, ktoré v rámci 

sledovaného okresu zaznamenajú úpadok. 

 

 Okres Nové Zámky 

Najväčší pokrok počas rokov 2011-2020 dosiahnu obce Bruty a Sikenička. Podľa údajov z vykonanej analýzy, 

najväčší regres v porovnaní s ostatnými obcami okresu zaznamená mesto Štúrovo. Obce Bardoňovo, Belá, Čechy, 

Kolta, Leľa, Mužla, Pavlová, Pozba a Rastislavice budú stagnovať na rovnakých pozíciách v obidvoch sledovaných 

rokoch. Okresné mesto Nové Zámky bude v rámci hierarchie obcí podľa dynamiky vývoja v rokoch 2011-2020 

patriť do kategórie obcí, ktoré v rámci sledovaného okresu zaznamenajú úpadok. 

 

 Okres Šaľa 

V rámci okresu Šaľa podľa analyzovaných hodnôt nastane najväčší rozvoj v obciach Horná Kráľová a Neded. 

Na druhej strane, najväčší regres v porovnaní s ostatnými obcami okresu, zaznamená okresné mesto Šaľa a obec 

Selice. Obce Kráľová nad Váhom, Trnovec nad Váhom a Vlčany budú stagnovať na rovnakých pozíciách 

v obidvoch sledovaných rokoch. 

 

 Okres Topoľčany 
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Najväčší pokrok v rámci skupiny ukazovateľov obyvateľstvo zaznamená počas obdobia rokov 2011-2020 obec 

Horné Chlebany. Na druhej strane, najväčší regres v porovnaní s ostatnými obcami okresu, zaznamená obec 

Tesáre. Obce Blesovce, Lipovník, Lužany, Nemečky, Svrbice a Tovarníky budú stagnovať na rovnakých pozíciách 

v obidvoch sledovaných rokoch. Okresné mesto Topoľčany bude v rámci hierarchie obcí podľa dynamiky vývoja 

v rokoch 2011-2020 patriť do kategórie obcí, ktoré v rámci sledovaného okresu zaznamenajú úpadok. 

 

 Okres Zlaté Moravce 

V okrese Zlaté Moravce dosiahne najväčší pokrok počas sledovaného obdobia obec Kostoľany pod Tribečom. 

Na druhej strane, najväčší regres v porovnaní s ostatnými obcami okresu, zaznamená okresné mesto Zlaté 

Moravce a obec Červený Hrádok. Obce Machulince a Mankovce budú stagnovať na rovnakých pozíciách 

v obidvoch sledovaných rokoch. 

 

Obdobie 2001-2020 

 Okres Komárno 

Podľa analýzy hodnôt predpokladaného budúceho vývoja dosiahne najväčší pokrok v období rokov 2001-2020 

v rámci skupiny ukazovateľov obyvateľstvo obec Holiare. Na druhej strane, najväčší regres v porovnaní 

s ostatnými obcami okresu, nastane v obci Zemianska Olča. Okresné mesto Komárno bude v rámci hierarchie 

obcí podľa dynamiky vývoja v rokoch 2001-2020 patriť do kategórie obcí, ktoré v rámci sledovaného okresu 

zaznamenajú úpadok. 

 

 Okres Levice 

V rámci tohto okresu sa počas rokov 2001-2020 najviac rozvinú obce Jesenské a Domadice. Na druhej strane, 

najväčší regres v porovnaní s ostatnými obcami okresu, nastane v obci Bajka. Obce Podlužany a Bory budú 

stagnovať na rovnakých pozíciách v obidvoch sledovaných rokoch. Okresné mesto Levice bude v rámci hierarchie 

obcí podľa dynamiky vývoja v rokoch 2001-2020 patriť do kategórie obcí, ktoré v rámci sledovaného okresu 

zaznamenajú úpadok. 

 

 Okres Nitra 

Z analyzovaných hodnôt vyplynulo, že najväčší pokrok v rámci skupiny ukazovateľov obyvateľstvo zaznamená 

obec Paňa. Na druhej strane, najväčší regres v porovnaní s ostatnými obcami okresu zaznamená obec Alekšince. 

Obce Veľké Chyndice a Nové Sady budú stagnovať na rovnakých pozíciách v obidvoch sledovaných rokoch. 

Okresné mesto Nitra bude v rámci hierarchie obcí podľa dynamiky vývoja v rokoch 2001-2020 patriť do kategórie 

obcí, ktoré v rámci sledovaného okresu zaznamenajú úpadok. 

 

 Okres Nové Zámky 

Najväčší pokrok počas rokov 2001-2020 dosiahne obec Šarkan. Podľa údajov z vykonanej analýzy, najväčší regres 

v porovnaní s ostatnými obcami okresu zaznamená obec Michal nad Žitavou. Okresné mesto Nové Zámky bude 

v rámci hierarchie obcí podľa dynamiky vývoja v rokoch 2001-2020 patriť do kategórie obcí, ktoré v rámci 

sledovaného okresu zaznamenajú úpadok. 

 

 Okres Šaľa 

V rámci okresu Šaľa podľa analyzovaných hodnôt nastane najväčší rozvoj v obci Neded. Na druhej strane, najväčší 

regres v porovnaní s ostatnými obcami okresu, zaznamená obec Dlhá nad Váhom. Obec Hájske bude stagnovať 

na rovnakých pozíciách v obidvoch sledovaných rokoch. Okresné mesto Šaľa bude v rámci hierarchie obcí 

podľa dynamiky vývoja v rokoch 2001-2020 patriť do kategórie obcí, ktoré v rámci sledovaného okresu 

zaznamenajú úpadok. 

 

 Okres Topoľčany 

Najväčší pokrok v rámci skupiny ukazovateľov obyvateľstvo zaznamenajú počas obdobia rokov 2001-2020 obce 

Orešany a Norovce. Na druhej strane, najväčší regres v porovnaní s ostatnými obcami okresu, zaznamená obec 

Vozokany. Obec Biskupová bude stagnovať na rovnakých pozíciách v obidvoch sledovaných rokoch. Okresné 

mesto Topoľčany bude v rámci hierarchie obcí podľa dynamiky vývoja v rokoch 2001-2020 patriť do kategórie 

obcí, ktoré v rámci sledovaného okresu zaznamenajú úpadok. 

 

 Okres Zlaté Moravce 

V okrese Zlaté Moravce dosiahne najväčší pokrok počas sledovaného obdobia obec Kostoľany pod Tribečom. 

Na druhej strane, najväčší regres v porovnaní s ostatnými obcami okresu, zaznamená obec Lovce. Obec 

Nevidzany bude stagnovať na rovnakých pozíciách v obidvoch sledovaných rokoch. Okresné mesto Zlaté Moravce 

bude v rámci hierarchie obcí podľa dynamiky vývoja v rokoch 2001-2020 patriť do kategórie obcí, ktoré v rámci 

sledovaného okresu zaznamenajú úpadok. 

 

Úroveň kraja 

Obdobie 1991-2001 

Vyhodnotiť dynamiku zmien za oblasť obyvateľstvo za obdobie rokov 1991-2001 nebolo vzhľadom 

na obmedzenú dostupnosť údajov možné. 

 

Obdobie 2001-2011 

Najväčší pokrok v rámci rozvoja demografického potenciálu v období 2001-2011 nastal v okresoch Komárno 

a Nové Zámky. Na druhej strane, najväčší regres zaznamenal okres Zlaté Moravce. Okrem neho regres v rámci 

hierarchie okresov podľa dynamiky vývoja v rokoch 2001-2011 sledujeme aj v okrese Levice. Okresy Nitra, Šaľa 

a Topoľčany stagnovali na rovnakých pozíciách v obidvoch sledovaných rokoch. 

 

Obdobie 2011-2020 

Najväčší pokrok v rámci rozvoja demografického potenciálu v rokoch 2011-2020 predpokladáme v okresoch Nové 

Zámky a Topoľčany. Na druhej strane, s regresom uvažujeme v okresoch Komárno a Šaľa. V okresoch Levice, 

Nitra a Zlaté Moravce predpokladáme stagnáciu na rovnakých pozíciách v obidvoch sledovaných rokoch. 
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Obdobie 1991-2020 

Vyhodnotiť dynamiku zmien za oblasť obyvateľstvo za obdobie rokov 1991-2020 nebolo vzhľadom 

na obmedzenú dostupnosť údajov možné. 
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Kartogram 12 Hodnotenie podľa skupiny faktorov Obyvateľstvo 

 

Zdroj: vlastné spracovanie
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3.3.1.2 Domový a bytový fond 
Na predikciu hodnôt za rok 2020 bola použitá štatistická metóda extrapolácie. Extrapolačná metóda vychádza 

z analýzy minulého vývoja primárnych ukazovateľov a pomocou matematicko-štatistických postupov extrapoluje 

ich vývoj do budúcnosti. Následne, použitím príslušných operácií/metód boli z extrapolovaných primárnych dát 

stanovené sekundárne ukazovatele, ktorých hodnoty boli upravené na základe expertného odhadu dopadov 

existujúcich projektových zámerov, ktorými Nitriansky samosprávny kraj disponoval v čase realizácie projektu. 

Predpokladáme, že existujúce projektové zámery, v prípade ktorých uvažujeme s ich dopadom na oblasť domový 

a bytový fond, ovplyvnia všetky sekundárne ukazovatele stanovené pre túto hodnotenú oblasť. Zároveň 

predpokladáme, že vybrané projektové zámery nebudú mať dopad na odvodené sekundárne ukazovatele pre rok 

2020 v takej miere, aby spôsobili výraznú zmenu/odchýlku dynamiky od už odhadovaného vývoja hodnôt 

za príslušnú oblasť. Tento predpoklad vychádza z toho, že z celého projektového zásobníka ovplyvní rozvoj, stav 

a štruktúru domového a bytového fondu len málo projektov, ktoré budú mať (len v minimálnej miere) dopad 

na 14 obcí Nitrianskeho kraja. 

Projektovými zámermi, v prípade ktorých je možné predpokladať dopad na oblasť domový a bytový fond, sú: 

• obec Diakovce – rozšírenie kanalizácie a vodovodu obce Diakovce, 

• obec Iža – odkanalizovanie obcí východnej časti Komárňanského regiónu – Iža – kanalizácia, 

• obec Nové Sady – kanalizácia, 

• mesto Želiezovce – dobudovanie splaškovej kanalizácie, 

• obec Kozárovce – rozšírenie kanalizačnej siete; dostavba kanalizácie v obci Kozárovce, 

• mesto Komárno – nájomné byty bl. C/4 – 78 b.j. Bašty, 

• obec Číčov – odkanalizovanie obcí dolného Žitného ostrova – stavba 4 Číčov – Kanalizácia a spoločná 

ČOV, 

• obec Bory – Kanalizácia obce Bory, 

• obec Leľa – Kanalizácia obce Leľa – región Dunajskej aglomerácie č. 4, 

• obec Zlatná na Ostrove – Skupinová kanalizácia Zlatná na Ostrove-Čalovec a ČOV Zlatná na Ostrove, 

• obec Čalovec – Skupinová kanalizácia Zlatná na Ostrove-Čalovec a ČOV Zlatná na Ostrove, 

• obec Trávnica – Kanalizácia obce Trávnica, 

• obec Kravany nad Dunajom – ČOV a kanalizácia Kravany nad Dunajom a Moča, 

• obec Moča – ČOV a kanalizácia Kravany nad Dunajom a Moča. 

Uvažujeme, že vyššie uvedené projektové zámery budú mať vplyv na všetky sekundárne ukazovatele, t.j. 

priemerná obložnosť bytu, podiel trvale obývaných bytov v rodinných domoch, podiel trvale obývaných bytov 

v bytových domoch a intenzita bytovej výstavby. 

 

Úroveň okresov 

Obdobie 2011-2020 

 

 Okres Komárno 

Podľa analýzy hodnôt predpokladaného budúceho vývoja dosiahne najväčší pokrok v období rokov 2011-2020 

v rámci skupiny ukazovateľov domový a bytový fond obec Klížska Nemá. Na druhej strane, najväčší regres 

v porovnaní s ostatnými obcami okresu, nastane v obci Kravany nad Dunajom. Obce Dedina Mládeže, Holiare, 

Martovce, Moča, Modrany a Nesvady budú stagnovať na rovnakých pozíciách v obidvoch sledovaných rokoch. 

Okresné mesto Komárno bude v rámci hierarchie obcí podľa dynamiky vývoja v rokoch 2011-2020 patriť do 

kategórie obcí, ktoré v rámci sledovaného okresu zaznamenajú mierny pokles. 

 

 Okres Levice 

V rámci tohto okresu sa počas rokov 2011-2020 najviac rozvinie obec Podlužany. Na druhej strane, najväčší 

regres v porovnaní s ostatnými obcami okresu, nastane v obci Jesenské. Obce Dolné Semerovce, Hronovce, Keť, 

Kozárovce a Rybník budú stagnovať na rovnakých pozíciách v obidvoch sledovaných rokoch. Okresné mesto 

Levice bude v rámci hierarchie obcí podľa dynamiky vývoja v rokoch 2011-2020 patriť do kategórie obcí, ktoré 

v rámci sledovaného okresu zaznamenajú mierny pokles. 

 

 Okres Nitra 

Z analyzovaných hodnôt vyplynulo, že najväčší pokrok v rámci skupiny ukazovateľov domový a bytový fond 

zaznamená obec Čab. Na druhej strane, najväčší regres v porovnaní s ostatnými obcami okresu zaznamená obec 

Bádice. Obce Kolíňany, Lúčnica nad Žitavou, Rumanová a Zbehy budú stagnovať na rovnakých pozíciách v 

obidvoch sledovaných rokoch. Okresné mesto Nitra bude v rámci hierarchie obcí podľa dynamiky vývoja v rokoch 

2011-2020 patriť do kategórie obcí, ktoré v rámci sledovaného okresu zaznamenajú mierny pokles. 

 

 Okres Nové Zámky 

Najväčší pokrok počas rokov 2011-2020 dosiahne obec Dolný Ohaj. Podľa údajov z vykonanej analýzy, najväčší 

regres v porovnaní s ostatnými obcami okresu zaznamená obec Bíňa. Obce Andovce, Bešeňov, Branovo, 

Kamenný Most, Nová Vieska, Podhájska, Trávnica a Úľany nad Žitavou budú stagnovať na rovnakých pozíciách 

v obidvoch sledovaných rokoch. Okresné mesto Nové Zámky bude v rámci hierarchie obcí podľa dynamiky vývoja 

v rokoch 2011-2020 patriť do kategórie obcí, ktoré v rámci sledovaného okresu zaznamenajú mierny pokles. 

 

 Okres Šaľa 

V rámci okresu Šaľa podľa analyzovaných hodnôt nastane najväčší rozvoj v obci Dlhá nad Váhom. Na druhej 

strane, najväčší regres v porovnaní s ostatnými obcami okresu, zaznamená obec Vlčany. Obce Hájske, Horná 

Kráľová, Močenok, Neded a okresné mesto Šaľa budú stagnovať na rovnakých pozíciách v obidvoch sledovaných 

rokoch. 

 

 Okres Topoľčany 

Najväčší pokrok v rámci skupiny ukazovateľov domový a bytový fond zaznamená počas obdobia rokov 2011-2020 

obec Blesovce. Na druhej strane, najväčší regres v porovnaní s ostatnými obcami okresu, zaznamená obec 

Solčianky. Obce Koniarovce, Malé Ripňany, Nitrianska Blatnica, Orešany, Svrbice a Veľké Ripňany budú stagnovať 

na rovnakých pozíciách v obidvoch sledovaných rokoch. Okresné mesto Topoľčany bude v rámci hierarchie obcí 

podľa dynamiky vývoja v rokoch 2011-2020 patriť do kategórie obcí, ktoré v rámci sledovaného okresu 

zaznamenajú mierny rast. 
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 Okres Zlaté Moravce 

V okrese Zlaté Moravce dosiahne najväčší pokrok počas sledovaného obdobia obec Čierne Kľačany. Na druhej 

strane, najväčší regres v porovnaní s ostatnými obcami okresu, zaznamená obec Žitavany. Obce Čaradice, 

Slepčany, Topoľčianky a Zlatno budú stagnovať na rovnakých pozíciách v obidvoch sledovaných rokoch. Okresné 

mesto Zlaté Moravce bude v rámci hierarchie obcí podľa dynamiky vývoja v rokoch 2011-2020 patriť do kategórie 

obcí, ktoré v rámci sledovaného okresu zaznamenajú mierny pokles. 

 

Obdobie 2001-2020 

 Okres Komárno 

Podľa analýzy hodnôt predpokladaného budúceho vývoja dosiahne najväčší pokrok v období rokov 2001-2020 

v rámci skupiny ukazovateľov domový a bytový fond obec Trávnik. Na druhej strane, najväčší regres v porovnaní 

s ostatnými obcami okresu, nastane v obci Svätý Peter. Okresné mesto Komárno bude v rámci hierarchie obcí 

podľa dynamiky vývoja v rokoch 2001-2020 patriť do kategórie obcí, ktoré v rámci sledovaného okresu 

zaznamenajú mierny rast. 

 

 Okres Levice 

V rámci tohto okresu sa počas rokov 2001-2020 najviac rozvinú obce Horná Seč a Lula. Na druhej strane, najväčší 

regres v porovnaní s ostatnými obcami okresu, nastane v obci Bohunice. Obec Dolné Semerovce bude stagnovať 

na rovnakých pozíciách v obidvoch sledovaných rokoch. Okresné mesto Levice bude v rámci hierarchie obcí podľa 

dynamiky vývoja v rokoch 2001-2020 patriť do kategórie obcí, ktoré v rámci sledovaného okresu zaznamenajú 

rast. 

 

 Okres Nitra 

Z analyzovaných hodnôt vyplynulo, že najväčší pokrok v rámci skupiny ukazovateľov domový a bytový fond 

zaznamená obec Veľký Lapáš. Na druhej strane, najväčší regres v porovnaní s ostatnými obcami okresu 

zaznamená obec Kapince. Obce Veľké Zálužie, Lúčnica nad Žitavou, Báb a Čeľadice budú stagnovať na rovnakých 

pozíciách v obidvoch sledovaných rokoch. Okresné mesto Nitra bude v rámci hierarchie obcí podľa dynamiky 

vývoja v rokoch 2001-2020 patriť do kategórie obcí, ktoré v rámci sledovaného okresu zaznamenajú rast. 

 

 Okres Nové Zámky 

Najväčší pokrok počas rokov 2001-2020 dosiahne obec Jatov. Podľa údajov z vykonanej analýzy, najväčší regres 

v porovnaní s ostatnými obcami okresu zaznamená obec Pavlová. Obec Ľubá bude stagnovať na rovnakých 

pozíciách v obidvoch sledovaných rokoch. Okresné mesto Nové Zámky bude v rámci hierarchie obcí podľa 

dynamiky vývoja v rokoch 2001-2020 patriť do kategórie obcí, ktoré v rámci sledovaného okresu zaznamenajú 

mierny rast. 

 

 

 

 Okres Šaľa 

V rámci okresu Šaľa podľa analyzovaných hodnôt nastane najväčší rozvoj v obci Selice. Na druhej strane, najväčší 

regres v porovnaní s ostatnými obcami okresu, zaznamená obec Žihárec. Obce Hájske, Vlčany a okresné mesto 

Šaľa budú stagnovať na rovnakých pozíciách v obidvoch sledovaných rokoch. 

 

 Okres Topoľčany 

Najväčší pokrok v rámci skupiny ukazovateľov domový a bytový fond zaznamená počas obdobia rokov 2001-2020 

okresné mesto Topoľčany. Na druhej strane, najväčší regres v porovnaní s ostatnými obcami okresu, zaznamená 

obec Podhradie. 

 

 Okres Zlaté Moravce 

V okrese Zlaté Moravce dosiahne najväčší pokrok počas sledovaného obdobia obec Žikava. Na druhej strane, 

najväčší regres v porovnaní s ostatnými obcami okresu, zaznamená obec Choča. Obce Lovce, Zlatno a Beladice 

budú stagnovať na rovnakých pozíciách v obidvoch sledovaných rokoch. Okresné mesto Zlaté Moravce bude 

v rámci hierarchie obcí podľa dynamiky vývoja v rokoch 2001-2020 patriť do kategórie obcí, ktoré v rámci 

sledovaného okresu zaznamenajú mierny pokles. 

 

Úroveň kraja 

Obdobie 1991-2001 

Vyhodnotiť dynamiku zmien za oblasť domový a bytový fond za obdobie rokov 1991-2001 nebolo vzhľadom 

na obmedzenú dostupnosť údajov možné. 

 

Obdobie 2001-2011 

Najväčší pokrok v rámci rozvoja domového a bytového fondu v období 2001-2011 nastal v okrese Nitra, okrem 

neho aj v okresoch Topoľčany a Šaľa. Na druhej strane, regres zaznamenali okresy Levice, Zlaté Moravce, 

Komárno a Nové Zámky, z toho najväčší regres dosiahol okres Levice. 

 

Obdobie 2011-2020 

Najväčší pokrok v rámci rozvoja demografického potenciálu v rokoch 2011-2020 predpokladáme v okresoch 

Levice a Topoľčany. Na druhej strane, s regresom uvažujeme v okresoch Nové Zámky a Šaľa. V okresoch 

Komárno, Nitra a Zlaté Moravce predpokladáme stagnáciu na rovnakých pozíciách v obidvoch sledovaných 

rokoch. 

 

Obdobie 1991-2020 

Vyhodnotiť dynamiku zmien za oblasť domový a bytový fond za obdobie rokov 1991-2020 nebolo vzhľadom 

na obmedzenú dostupnosť údajov možné. 
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Kartogram 13 Hodnotenie podľa skupiny faktorov Domový a bytový fand 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.3.1.3 Občianska vybavenosť 
Predpokladané hodnoty ukazovateľov za rok 2020 sa získali úpravou hodnôt na základe odhadu dopadov 

existujúcich projektových zámerov, ktorými Nitriansky samosprávny kraj v čase disponoval (august 2014). 

Existujúce projektové zámery ovplyvnia najmä cestnú sieť v okolí mesta Vráble (okres Nitra), čím sa mení model 

výpočtu dostupnosti s vplyvom na výsledné dáta v príslušných obciach (Vráble, Nevidzany, Tajná, Telince, Čifáre) 

pre päť z dvanástich sekundárnych ukazovateľov – dostupnosť obce k najbližšiemu hypermarketu, nemocnici, 

okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru, termálnemu kúpalisku a vysokej škole. 

Sprevádzkovaním termálneho kúpaliska v Tvrdošovciach (okres Nové Zámky) sa zníži dostupnosť 

v bezprostrednom okolí tejto obce. Na obce mimo týchto území nebudú mať projektové zámery žiadny vplyv. 

Projektovými zámermi, ktoré ovplyvnia dostupnosť príslušných obcí k hypermarketom, nemocniciam, okresným 

riaditeľstvám hasičského a záchranného zboru a vysokým školám sú: 

o I/51 Vráble obchvat, 

o spojovacia cesta Tajná  - Nevidzany (evidované pod č. 252), 

o rekonštrukcia termálneho kúpaliska v Tvrdošovciach (evidované pod č. 136). 

 

Úroveň okresov 

Obdobie 2011-2020 

Vzhľadom na nemožnosť predikcie lokalizácie zariadenia prevádzky služieb do nových obcí, príp. predikcie 

zrušenia takýchto prevádzok v existujúcich obciach, ostávajú hodnoty rovnaké ako pri súčasnom stave. Týka sa to 

všetkých obcí okresu Komárno a Topoľčany a ostatných obcí kraja s výnimkou dolu uvedených. 

 

 Okres Nové Zámky a Šaľa 

Najväčší pokles v hodnotách dostupnosti k (plánovanému) rekonštruovanému termálnemu kúpalisku zaznamená 

obec Tvrdošovce (okres Nové Zámky) – až o 9 minút. Od 2,3 do 5,5 minút sa zníži dostupnosť aj okolitým obciam 

novozámockého okresu - Šurany, Jatov, Palárikovo a Lipová, a šalianskeho okresu – obec Selice. 

 

Okres Nitra 

Ako je uvedené v úvode podkapitoly, existujúce projektové zámery ovplyvnia cestnú sieť v okolí mesta Vráble. 

Najvýraznejší priamy dopad to bude mať na obec Tajná, ktorej dostupnosť k hypermarketu a nemocnici sa zníži 

o 4 minúty a k OR HZZ a vysokej škole o 1,5 minúty. Nepatrný dopad bude badateľný aj pre iné obce – v prípade 

dostupnosti k OR HZZ a vysokej škole (0,12 až 0,18 minúty): Čifáre, Nová Ves nad Žitavou a Telince, k termálnemu 

kúpalisku (0,12 minúty až 0,6 minúty): Babindol, Klasov, Nová Ves nad Žitavou (0,6 minúty), Malé Chyndice a 

Veľké Chyndice. 

 

Okres Levice 

Vďaka obchvatu vo Vrábľoch zaznamená 49 z 89 obcí okresu veľmi nepatrný pokles v dostupnosti 0,12 minúty 

k najbližšej vysokej škole lokalizovanej v Nitre. 

 

Okres Zlaté Moravce 

Projekt spojovacej cesty medzi obcami Tajná (okres Nitra) a obce Nevidzany bude mať za následok zníženie 

dostupnosti tejto obce k termálnemu kúpalisku v Leviciach o 3,8 minúty a k vysokej škole v Nitre 1,1 minúty. Obci 

Červený Hrádok sa veľmi nepatrne zníži dostupnosť k vysokej škole o 0,1 minúty. 

 

Obdobie 2001-2020 

Okres Komárno 

Najväčší pokles v hodnote dostupnosti k hypermarketu patrí obci Kravany nad Dunajom (57 minút – dosiahla ho 

ešte v období 2001 – 2011). Najlepší prepad v dostupnosti k vysokej škole patrí obci Zlatná na Ostrove (52 minút 

–2001 – 2011). 

 

Okres Nové Zámky 

Najväčší pokles v hodnote dostupnosti k hypermarketu patrí obci Obid (68 minút – dosiahla ho ešte v období 

2001 – 2011). Najlepší prepad v dostupnosti k vysokej škole patrí obci Mužla (37 minút – 2001 – 2011). 

 

Okres Nitra 

Najvyššiu zmenu v znížení dostupnosti k hypermarketu zaznamenáva obec Nová Ves nad Žitavou – o 7,9 minúty 

(dosiahla ho ešte v období 2001 – 2011). v obci Tajná klesá dostupnosť k OR HZZ a vysokej škole o 1,5 minúty. 

 

 Okres Šaľa 

Najvyššiu zmenu v znížení dostupnosti k hypermarketu zaznamenali obce Diakovce, Tešedíkovo a Žihárec (25 

minút – dosiahli ho ešte v období 2001 – 2011). Najlepší prepad v dostupnosti k vysokej škole patrí obci Žihárec 

(12,4 minút –2001 – 2011). 

 

Okres Levice 

Najväčší pokles v hodnote dostupnosti k hypermarketu patrí obci Bielovce a Pastovce (40 minút – dosiahli ho ešte 

v období 2001 – 2011). Najlepší prepad v dostupnosti k vysokej škole patrí obci Veľké Ludince (14 minút –2001 – 

2011). Naopak po zrušení nemocnice v Želiezovciach najväčší nárast patrí obciam Čata, Hronovce, Malé Ludince a 

Pohronský Ruskov (23 minút – 2001 - 2011). 

 

Okres Topoľčany 

Najväčší pokles v hodnote dostupnosti k hypermarketu patrí obci Tovarníky (26 minút – dosiahla ho ešte 

v období 2001 – 2011). 
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Okres Zlaté Moravce 

Najvyššiu zmenu v znížení dostupnosti k vysokej škole zaznamenáva obec Čaradice a Tekovské Nemce – o 6,8 

minúty (2001 – 2011). V prípade dostupnosti k termálnemu kúpalisku výrazného pokles pripadá obci Nevidzany - 

o 3,8 minúty. 

 

Úroveň kraja 

Obdobie 1991-2001 

Odhadnúť dynamiku zmien ukazovateľov dopravy počas obdobia rokov 1991 a 2001 nie je, kvôli obmedzenej 

dostupnosti údajov, možné. 

 

Obdobie 2001-2011 

Počas tohto sledovaného obdobia dosiahne najlepší pokrok v rozvoji dopravy okres Komárno. Na druhú stranu 

najmenší progres, v porovnaní s ostatnými okresmi Nitrianskeho kraja, nastane podľa analyzovaných údajov 

v okrese Topoľčany. 

 

Obdobie 2011-2020 

Počas tohto sledovaného obdobia dosiahne najlepší pokrok v rozvoji dopravy okres Topoľčany. Na druhú stranu 

najmenší progres, v porovnaní s ostatnými okresmi Nitrianskeho kraja, nastane podľa analyzovaných údajov 

v okrese Šaľa. 

 

Obdobie 2001-2020 

Počas tohto sledovaného obdobia dosiahne najlepší pokrok v rozvoji dopravy okres Komárno. Na druhú stranu 

najmenší progres, v porovnaní s ostatnými okresmi Nitrianskeho kraja, nastane podľa analyzovaných údajov 

v okrese Šaľa. 
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Kartogram 14 Hodnotenie podľa skupiny faktorov Občianska vybavenosť 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.3.1.4 Hospodárska štruktúra a trh práce 
Na predikciu hodnôt za rok 2020 bola použitá štatistická metóda extrapolácie. Extrapolačná metóda vychádza 

z analýzy minulého vývoja primárnych ukazovateľov a pomocou matematicko-štatistických postupov extrapoluje 

ich vývoj do budúcnosti. Následne, použitím príslušných operácií/metód boli z extrapolovaných primárnych dát 

stanovené sekundárne ukazovatele, ktorých hodnoty boli upravené na základe expertného odhadu dopadov 

existujúcich projektových zámerov, ktorými Nitriansky samosprávny kraj disponoval v čase realizácie projektu. 

Predpokladáme, že väčšina existujúcich projektových zámerov, v prípade ktorých uvažujeme s ich dopadom 

na oblasť hospodárskej štruktúry a trhu práce, primárne ovplyvnia sekundárne ukazovatele počet fyzických osôb 

podnikateľov na 1000 obyvateľov a mieru evidovanej nezamestnanosti. Tieto ukazovatele môžu byť ovplyvnené 

sekundárne, s určitým časovým posunom od realizácie aktivít projektu. Zároveň predpokladáme, že vybrané 

projektové zámery nebudú mať dopad na odvodené sekundárne ukazovatele pre rok 2020 v takej miere, aby 

spôsobili výraznú zmenu/odchýlku dynamiky od už odhadovaného vývoja hodnôt za oblasť hospodárska 

štruktúra a trh práce. Tento predpoklad vychádza z toho, že z celého projektového zásobníka ovplyvní rozvoj 

hospodárskeho potenciálu len málo projektov, ktoré budú mať (len v minimálnej miere) dopad na 4 obce 

Nitrianskeho kraja. 

Projektovými zámermi, v prípade ktorých je možné predpokladať dopad na oblasť hospodárskej štruktúry a trhu 

práce, sú: 

• obec Tvrdošovce – termálne kúpalisko Tvrdošovce, 

• obec Tvrdošovce – vybudovanie integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi, 

• mesto Nitra – centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti CNC technológií, SOŠ polytechnická, 

• mesto Komárno – kompletná rekonštrukcia Hotela Panorama** na Hotel Panorama*** 

• mesto Komárno – kompletná rekonštrukcia Termálneho kúpaliska na Wellness a vonkajšie kúpalisko, 

• mesto Topoľčany – rekonštrukcia a prístavba operačných sál a centrálnej sterilizácie, 

• mesto Topoľčany – priemyselná zóna Práznovská cesta, technická a dopravná infraštruktúra, I. etapa. 

 

Úroveň okresov 

Obdobie 2011-2020 

 

 Okres Komárno 

Podľa analýzy hodnôt budúceho vývoja, dosiahne najväčší pokrok v rámci skupiny ukazovateľov hospodárskej 

štruktúry a trhu práce obec Lipové. Na druhú stranu najmenší pokrok, v porovnaní s ostatnými obcami, nastane 

okresnom meste Komárno. 

 

 Okres Levice 

V rámci tohto okresu, nastane počas rokov 2011 až 2020 najväčší pokrok v obci Bajka. Na druhú stranu najmenší 

pokrok zaznamená obec Uhliská. Mesto Levice dosiahne, v porovnaní s ostatnými obcami, v oblasti hospodárskej 

štruktúry a trhu práce výrazne menší pokrok. 

 

 

 

 Okres Nitra 

Z analyzovaných hodnôt vyplynulo, že najväčší pokrok v rámci tejto skupiny ukazovateľov nastane v obci Malé 

Zálužie. Na druhú stranu najmenší progres počas skúmaného obdobia zaznamená obec Dolné Lefantovce. 

Mesto Nitra dosiahne, v porovnaní s ostatnými obcami tohto okresu, výrazne menší progres. 

 

 Okres Nové Zámky 

Najväčší pokrok počas rokov 2011 až 2020 dosiahne obec Malé Kosihy. Na druhú stranu, podľa údajov 

z vykonanej analýzy v rámci tohto okresu, zaznamená najmenší progres obec Nová Vieska. Mesto Nové Zámky 

dosiahne v porovnaní s ostatnými obcami výrazne menší pokrok. 

 

 Okres Šaľa 

V rámci tohto okresu nastane počas obdobia rokov 2011 až 2020 najväčší progres v obci Hájske. Na druhú stranu 

najmenší pokrok dosiahne, v porovnaní s ostatnými obcami, v rámci skupiny ukazovateľov hospodárskej 

štruktúry a trhu práce okresné mesto Šaľa. 

 

 Okres Topoľčany 

Najväčší pokrok v rámci skupiny ukazovateľov hospodárskej štruktúry a trhu práce, zaznamená v tomto okrese 

obec Vozokany. Na druhú stranu najmenší pokrok zaznamená obec Tovarníky. Mesto Topoľčany zaznamená 

počas sledovaného obdobia, v porovnaní s ostatným obcami, výrazne menší pokrok. 

 

 Okres Zlaté Moravce 

V okrese Zlaté Moravce, dosiahne najväčší pokrok počas skúmaného obdobia obec Žitavany. Na druhú stranu 

najmenší progres nastane v obci Obyce. Mesto Zlaté Moravce dosiahne, v porovnaní s ostatnými obcami tohto 

okresu, výrazne menší pokrok. 

 

Obdobie 2005-2020 

 Okres Komárno 

Najväčší pokrok v počas analyzovaného obdobia, v rámci skupiny ukazovateľov hospodárskej štruktúry a trhu 

práce, zaznamená obec Klížska Nemá. Na druhú stranu najmenší pokrok sa očakáva od obce Mudroňovo. Mesto 

Komárno zaznamená, v porovnaní s ostatnými obcami, priemerný pokrok. 

 

 Okres Levice 

Najvýraznejší progres dosiahne počas rokov 2005 až 2020, v rámci skupiny ukazovateľov za hospodársku 

štruktúru a trh práce, obec Jesenské. Na druhú stranu najmenší pokrok zaznamená obec Bory. Mesto Levice 

dosiahne v porovnaní s ostatnými obcami výrazne menší progres. 
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 Okres Nitra 

Z vykonanej analýzy skúmaného obdobia vyplynulo, že najväčší pokrok, v rámci skupiny ukazovateľov 

hospodárskej štruktúry a trhu práce, dosiahne obec Malé Zálužie. Na druhú stranu najmenší pokrok zaznamená 

obec Dolné Lefantovce. Mesto Nitra dosiahne v porovnaní s ostatnými obcami výrazne menší pokrok. 

 

 Okres Nové Zámky 

V okrese Nové Zámky zaznamená počas skúmaného obdobia najväčší pokrok obec Bajtava. Na druhú stranu 

najmenší progres v rámci tejto skupiny ukazovateľov dosiahne obec Nová Vieska. Mesto Nové Zámky zaznamená, 

v porovnaní s ostatnými obcami v tomto okrese, zaznamená výrazne menší pokrok. 

 

 Okres Šaľa 

Najväčší pokrok počas rokov 2005 až 2020 dosiahne obec Neded. Na druhú stranu najmenší pokrok v rámci 

skupiny ukazovateľov hospodárskej štruktúry a trhu práce zaznamená obec Žihárec. Mesto Šaľa dosiahne počas 

analyzovaného obdobia, v porovnaní s ostatnými obcami, výrazne menší pokrok. 

 

 Okres Topoľčany 

V rámci okresu Topoľčany dosiahne počas skúmaného obdobia najväčší pokrok obec Biskupová. Na druhú stranu 

najmenší pokrok zaznamená, v rámci skupiny ukazovateľov hospodárskej štruktúry a trhu práce, obec Malé 

Ripňany. Mesto Topoľčany, v porovnaní s ostatnými obcami, dosiahne výrazne menší progres. 

 

 Okres Zlaté Moravce 

Najväčší pokrok v okrese Zlaté Moravce, dosiahne počas analyzovaného obdobia obec Kostoľany nad Tribečom. 

Na druhú stranu najmenší progres zaznamená v rámci skupiny ukazovateľov hospodárskej štruktúry a trhu práce 

obec Obyce. Mesto Zlaté Moravce dosiahne v porovnaní s ostatnými obcami menší pokrok. 

 

Úroveň kraja 

Obdobie 1991-2001 

Odhadnúť dynamiku zmien hospodárskej štruktúry a trhu práce počas obdobia rokov 1991 a 2001, nie je kvôli 

obmedzenej dostupnosti údajov možné. 

 

Obdobie 2001-2011 

Najväčší pokrok v rámci rozvoja hospodárskej štruktúry a trhu práce nastal v okrese Komárno. Významný pokrok 

v porovnaní s ostatnými okresmi zaznamenal aj okres Zlaté Moravce. Na druhú stranu najmenší progres medzi 

okresmi Nitrianskeho kraja nastal v okrese Šaľa. 

 

 

Obdobie 2011-2020 

Odhadovaný rozvoj hospodárskej štruktúry a trhu práce v tomto sledovanom období, sa najlepšie prejaví 

v okrese Zlaté Moravce. Na druhú stranu najmenší pokrok, v porovnaní s ostatnými okresmi, v rámci skupiny 

ukazovateľov hospodárskej štruktúry a trhu práce dosiahne okres Topoľčany.  

 

Obdobie 2005-2020 

Počas tohto sledovaného obdobia dosiahne najlepší pokrok v rozvoji svojej hospodárskej štruktúry a trhu práce 

okres Zlaté Moravce. Na druhú stranu najmenší progres, v porovnaní s ostatnými okresmi Nitrianskeho kraja, 

nastane podľa analyzovaných údajov v okrese Nové Zámky. 

 



196 
 

Kartogram 15 Hodnotenie podľa skupiny faktorov Hospodárska štruktúra a trh práce 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.3.1.5 Využitie územia 
Na predikciu hodnôt za rok 2020 bola použitá štatistická metóda extrapolácie. Extrapolačná metóda vychádza z 

analýzy minulého vývoja primárnych ukazovateľov a pomocou matematicko-štatistických postupov extrapoluje 

ich vývoj do budúcnosti. Následne, použitím príslušných operácií/metód boli z extrapolovaných primárnych dát 

stanovené sekundárne ukazovatele, ktorých hodnoty boli upravené na základe expertného odhadu dopadov 

existujúcich projektových zámerov, ktorými Nitriansky samosprávny kraj disponoval v čase realizácie projektu. 

Predpokladáme, že väčšina existujúcich projektových zámerov, v prípade ktorých uvažujeme s ich dopadom na 

oblasť využitie územia, primárne ovplyvnia najmä sekundárne ukazovatele ako je výmere zastavanej plochy 

z celkovej plochy a koeficient ekologickej stability. Tieto ukazovatele môžu byť ovplyvnené sekundárne, s určitým 

časovým posunom od realizácie aktivít projektu. Zároveň predpokladáme, že vybrané projektové zámery nebudú 

mať dopad na odvodené sekundárne ukazovatele pre rok 2020 v takej miere, aby spôsobili výraznú 

zmenu/odchýlku dynamiky od už odhadovaného vývoja hodnôt za oblasť obyvateľstvo.  

Tento predpoklad vychádza z toho, že z celého projektového zásobníka ovplyvní využitie územia len málo 

projektov, ktoré budú mať (len v minimálnej miere) dopad na 3 obce Nitrianskeho kraja. 

Projektovými zámermi, v prípade ktorých je možné predpokladať dopad na oblasť obyvateľstvo, sú: 

• Obec Tvrdošovce – Termálne kúpalisko Tvrdošovce 

• Mesto Topoľčany – Priemyselná zóna Práznovská cesta, technická a dopravná infraštruktúra, I. etapa 

• Rekultivácia skládky TKO Šahy – časť Holá  

Ovplyvnené sekundárne ukazovatele projektovými zámermi sú: 

• Percentuálne zastúpenie zastavanej plochy z celkovej plochy územia 

• Koeficient ekologickej stability 

Odhad dynamiky zmien vývoja 

Úroveň okresov 

Obdobie 2011-2020 

Okres Komárno 

Podľa analýzy hodnôt budúceho vývoja, dosiahne najväčší pokrok v rámci skupiny ukazovateľov využitia zeme 

obec Virt. Na druhú stranu najmenší pokrok, v porovnaní s ostatnými obcami, nastane v obci Dulovce. 

 

Okres Levice 

V rámci tohto okresu, sa počas rokov 2011 až 2020 najviac rozvinie obec Brhlovce. Na druhej stranu obec Veľké 

Turovce sa za sledované obdobie rozvinie najmenej. Mesto Levice bude patriť k obciam, ktoré v rámci okresu 

zaznamenajú jeden z najmenších pokrokov. 

 

Okres Nitra 

Z analyzovaných hodnôt vyplynulo, že najväčší pokrok v rámci skupiny zaznamená obec Bádice. Na druhú stranu 

najmenší progres zaznamená obec Lužianky. Mesto Nitra taktiež bude patriť k obciam, ktoré v rámci okresu 

zaznamenajú najmenší pokrok. 

 

Okres Nové Zámky 

Najväčší pokrok počas rokov 2011 až 2020 dosiahne obec Hul. Podľa údajov z vykonanej analýzy, najmenší 

progres zaznamená mesto Štúrovo. Mesto Nové Zámky dosiahne v porovnaní s ostatnými obcami, počas 

sledovaného obdobia, minimálny pokrok. 

 

Okres Šaľa 

V rámci okresu Šaľa podľa analyzovaných hodnôt nastane najväčší rozvoj v obci Selice. Na druhú stranu najmenší 

pokrok, v porovnaní s ostatnými obcami, zaznamená obec Kráľová nad Váhom. Mesto Šaľa bude patriť k obciam, 

ktoré v rámci okresu zaznamenajú jeden z najmenších pokrokov. 

 

Okres Topoľčany 

Najväčší pokrok v rámci skupiny ukazovateľov zaznamená počas obdobia rokov 2011 až 2020 obec Veľké 

Dvorany. Na druhú stranu najmenší pokrok zaznamená obec Koniarovce. Mesto Topoľčany bude v roku 2020 

patriť k obciam, ktoré v rámci okresu zaznamená najmenší progres. 

 

Okres Zlaté Moravce 

V okrese Zlaté Moravce, dosiahne najväčší pokrok počas sledovaného obdobia okresné mesto Zlaté Moravce. Na 

druhú stranu najmenší progres nastane v obci Vieska nad Žitavou. 

 

Obdobie 2001-2020 

 Okres Komárno 

Najväčší pokrok v počas analyzovaného obdobia v rámci skupiny ukazovateľov zaznamená obec Radvaň nad 

Dunajom. Na druhú stranu najmenší pokrok sa očakáva od obce Dulovce. V porovnaní s ostatnými obcami 

v tomto okrese, sa mesto Komárno bude rozvíjať podstatne pomalšie. 

 

 Okres Levice 

Brhlovce budú obcou, ktorá v rámci okresu Levice zaznamená najvýraznejší progres. Na druhú stranu obec Veľké 

Turovce budú obcou, ktorá počas sledovaného obdobia dosiahne najmenej výrazný pokrok. Mesto Levice bude 

patriť k obciam, ktoré v rámci okresu zaznamenajú jeden z najmenších pokrokov. 

 

 Okres Nitra 

Z vykonanej analýzy skúmaného obdobia vyplynulo, že obec Hosťová dosiahnu najväčší pokrok, zatiaľ čo obec 

Lužianky dosiahnu najmenší pokrok. Mesto Nitra v porovnaní s ostatnými obcami zaznamená veľmi nízky 

progres. 
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 Okres Nové Zámky 

V okrese Nové Zámky zaznamená najlepší pokrok obec Hul. Na druhú stranu najmenší progres v rámci celého 

okresu počas rokov 2005 až 2020 dosiahne mesto Štúrovo. Mesto Nové Zámky, v porovnaní s ostatnými obcami, 

zaznamená veľmi malý progres. 

 

 Okres Šaľa 

Najväčší pokrok počas skúmaného obdobia v rámci skupiny ukazovateľov zaznamená obec Hájske. Na druhú 

stranu najmenší pokrok dosiahne obec Kráľová nad Váhom. Mesto Šaľa dosiahne počas obdobia veľmi nízky 

pokrok. 

 

 Okres Topoľčany 

V rámci okresu Topoľčany dosiahne počas skúmaného obdobia najväčší pokrok obec Jacovce. Na druhú stranu 

obec Veľké Ripňany zaznamená v rámci skupiny ukazovateľov najmenší pokrok. Mesto Topoľčany v porovnaní 

s ostatnými obcami dosiahne veľmi nízky progres. 

 

 Okres Zlaté Moravce 

Kostoľany pod Tribečom sú obcou, ktorá v rámci okresu Zlaté Moravce počas sledovaného obdobia zaznamená 

najväčší pokrok. Na druhej strane obec Vieska nad Žitavou dosiahnu počas obdobia najmenší pokrok. Mesto Zlaté 

Moravce dosiahne v porovnaní s ostatnými obcami veľmi nízky pokrok. 

Úroveň kraja 

Obdobie 1996-2001 

Najväčší pokrok v rámci skupiny ukazovateľov využitia zeme nastal v okrese Nové Zámky. Významný pokrok 

v porovnaní s ostatnými okresmi zaznamenal aj okres Šaľa. Na druhú stranu najmenší progres nastal v okrese 

Levice. 

 

Obdobie 2001-2011 

Najväčší pokrok v rámci skupiny ukazovateľov nastal v okresoch Komárno a Zlaté Moravce. Významný pokrok 

v porovnaní s ostatnými okresmi zaznamenal aj okres Levice. Na druhú stranu najmenší progres nastal v okrese 

Nitra. 

 

Obdobie 2011-2020 

Odhadovaný rozvoj ukazovateľov skupiny využitie územia v tomto sledovanom období, sa najlepšie prejaví 

v okresoch Komárno a Zlaté Moravce. Na druhú stranu najmenší pokrok v porovnaní s ostatnými okresmi 

dosiahne okres Nové Zámky.  

 

 

Obdobie 2006-2020 

Najväčší pokrok v rámci skupiny ukazovateľov využitia zeme nastal v okresoch Komárno a Zlaté Moravce. Na 

druhej strane najmenší progres nastal v okrese Nové Zámky. 
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Kartogram 16 Hodnotenie podľa skupiny faktorov Využitie územia 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.3.1.6 Životné prostredie 
Na predikciu hodnôt za rok 2020 bola použitá štatistická metóda extrapolácie. Extrapolačná metóda vychádza z 

analýzy minulého vývoja primárnych ukazovateľov a pomocou matematicko-štatistických postupov extrapoluje 

ich vývoj do budúcnosti. Následne, použitím príslušných operácií/metód boli z extrapolovaných primárnych dát 

stanovené sekundárne ukazovatele, ktorých hodnoty boli upravené na základe expertného odhadu dopadov 

existujúcich projektových zámerov, ktorými Nitriansky samosprávny kraj disponoval v čase realizácie projektu. 

Predpokladáme, že väčšina existujúcich projektových zámerov, v prípade ktorých uvažujeme s ich dopadom na 

oblasť životné prostredie, primárne ovplyvnia všetky sekundárne ukazovatele za hodnotenú oblasť. Tieto 

ukazovatele môžu byť ovplyvnené sekundárne, s určitým časovým posunom od realizácie aktivít projektu. 

Zároveň predpokladáme, že vybrané projektové zámery nebudú mať dopad na odvodené sekundárne 

ukazovatele pre rok 2020 v takej miere, aby spôsobili výraznú zmenu/odchýlku dynamiky od už odhadovaného 

vývoja hodnôt za oblasť obyvateľstvo. 

Tento predpoklad vychádza z toho, že z celého projektového zásobníka ovplyvní rozvoj životného prostredia 

viacero projektov, avšak vzhľadom k použitým sekundárnym ukazovateľom je možné poukázať dopad len na 

jednu obec. 

Projektovými zámermi, v prípade ktorých je možné predpokladať dopad na oblasť obyvateľstvo, sú: 

• Mesto Topoľčany – Priemyselná zóna Práznovská cesta, technická a dopravná infraštruktúra, I. etapa 

Ovplyvnené sekundárne ukazovatele projektovými zámermi sú: 

• množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 10 km2 

• množstvo vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 10 km2 

• množstvo vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 10 km2 

• množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 10 km2 

• množstvo vyprodukovaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) v tonách na 100 obyvateľov 

• množstvo vyprodukovaných oxidov síry (SOx) v tonách na 100 obyvateľov 

• množstvo vyprodukovaných oxidov dusíka (NOx) v tonách na 100 obyvateľov 

• množstvo vyprodukovaného oxidu uhoľnatého (CO) v tonách na 100 obyvateľov 

Odhad dynamiky zmien vývoja 

Úroveň okresov 

Obdobie 2011-2020 

Okres Komárno 

Podľa analýzy hodnôt budúceho vývoja, dosiahne najväčší pokrok v rámci skupiny ukazovateľov životného 

prostredia obec Klížská Nemá. Na druhú stranu najmenší pokrok, v porovnaní s ostatnými obcami, nastane v obci 

Číčov. 

Okres Levice 

V rámci tohto okresu, sa počas rokov 2011 až 2020 najviac rozvinie obec Tlmače. Na druhej stranu obec Bátovce 

sa za sledované obdobie rozvinie najmenej. Mesto Levice bude patriť k obciam, ktoré v rámci okresu 

zaznamenajú jeden z najväčších pokrokov. 

 

 

Okres Nitra 

Z analyzovaných hodnôt vyplynulo, že najväčší pokrok v rámci skupiny zaznamená obec Žirany. Na druhú stranu 

najmenší progres zaznamená obec Veľký Lapáš. Mesto Nitra taktiež bude patriť k obciam, ktoré v rámci okresu 

zaznamenajú priemerný pokrok. 

 

Okres Nové Zámky 

Najväčší pokrok počas rokov 2011 až 2020 dosiahne obec Dvory nad Žitavou. Podľa údajov z vykonanej analýzy, 

najmenší progres zaznamená obec Dubník. Mesto Nové Zámky dosiahne v porovnaní s ostatnými obcami, počas 

sledovaného obdobia, výraznejší pokrok. 

 

Okres Šaľa 

V rámci okresu Šaľa podľa analyzovaných hodnôt nastane najväčší rozvoj v obci Trnovec nad Váhom. Na druhú 

stranu najmenší pokrok, v porovnaní s ostatnými obcami, zaznamená obec Hájske. Mesto Šaľa bude patriť k 

obciam, ktoré v rámci okresu zaznamenajú priemerný pokrok. 

 

Okres Topoľčany 

Najväčší pokrok v rámci skupiny ukazovateľov zaznamená počas obdobia rokov 2011 až 2020 okresné mesto 

Topoľčany. Na druhú stranu najmenší pokrok zaznamená obec Jacovce. 

 

Okres Zlaté Moravce 

V okrese Zlaté Moravce, dosiahne najväčší pokrok počas sledovaného obdobia okresné mesto Zlaté Moravce. Na 

druhú stranu najmenší progres nastane v obci Volkovce. 

 

Obdobie 2001-2020 

 Okres Komárno 

Najväčší pokrok v počas analyzovaného obdobia v rámci skupiny ukazovateľov zaznamená obec Klížská Nemá. Na 

druhú stranu najmenší pokrok sa očakáva od obce Jalovec. V okresnom meste Komárno sa očakáva priemerný 

rozvoj. 

 

 Okres Levice 

Bajka budú obcou, ktorá v rámci okresu Levice zaznamená najvýraznejší progres. Na druhú stranu obec Čajkov 

budú obcou, ktorá počas sledovaného obdobia dosiahne najmenej výrazný pokrok. Mesto Levice bude patriť 

k obciam, ktoré v rámci okresu zaznamenajú jeden z výraznejších pokrokov. 
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 Okres Nitra 

Z vykonanej analýzy skúmaného obdobia vyplynulo, že obec Žirany dosiahnu najväčší pokrok, zatiaľ čo obec 

Podhorany dosiahnu najmenší pokrok. Mesto Nitra v porovnaní s ostatnými obcami zaznamená priemerný 

progres. 

 

 Okres Nové Zámky 

V okrese Nové Zámky zaznamená najlepší pokrok mesto Štúrovo. Na druhú stranu najmenší progres v rámci 

celého okresu počas rokov 2005 až 2020 dosiahne obec Mojzesovo. Mesto Nové Zámky, v porovnaní s ostatnými 

obcami, zaznamená výraznejší progres. 

 

 Okres Šaľa 

Najväčší pokrok počas skúmaného obdobia v rámci skupiny ukazovateľov zaznamená obec Trnovec nad Váhom. 

Na druhú stranu najmenší pokrok dosiahne obec Horná Kráľová. Mesto Šaľa dosiahne počas obdobia výraznejší 

progres oproti zvyšným obciam. 

 

 Okres Topoľčany 

V rámci okresu Topoľčany dosiahne počas skúmaného obdobia najväčší pokrok okresné mesto Topoľčany. Na 

druhú stranu obec Hrušovany zaznamená v rámci skupiny ukazovateľov najmenší pokrok. 

 Okres Zlaté Moravce 

Počas sledovaného obdobia zaznamená najväčší pokrok okresné mesto Zlaté Moravce. Na druhej strane obec 

Hostie dosiahnu počas obdobia najmenší pokrok. 

Úroveň kraja 

Obdobie 1996-2001 

Odhadnúť dynamiku zmien v oblasti životného prostredia počas obdobia rokov 1991 a 2001 sa kvôli obmedzenej 

dostupnosti údajov nepodarilo. 

 

Obdobie 2001-2011 

Najväčší pokrok v rámci skupiny ukazovateľov nastal v okrese Zlaté Moravce. Významný pokrok v porovnaní 

s ostatnými okresmi zaznamenal aj okres Nové Zámky. Na druhú stranu najmenší progres nastal v okrese Šaľa. 

 

Obdobie 2011-2020 

Odhadovaný rozvoj ukazovateľov skupiny životné prostredie v tomto sledovanom období, sa najlepšie prejaví 

v okresoch Levice a Nové Zámky. Na druhú stranu najmenší pokrok v porovnaní s ostatnými okresmi dosiahne 

okres Komárno. 

 

Obdobie 2005-2020 

Najväčší pokrok v rámci skupiny ukazovateľov využitia zeme nastal v okresoch Nové Zámky. Na druhej strane 

najmenší progres nastal v okrese Topoľčany. 
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Kartogram 17 Hodnotenie podľa skupiny faktorov Životné prostredie 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.3.1.7 Finančné ukazovatele 
Na predikciu hodnôt za rok 2020 bola použitá štatistická metóda extrapolácie. Extrapolačná metóda vychádza 

z analýzy minulého vývoja primárnych ukazovateľov a pomocou matematicko-štatistických postupov extrapoluje 

ich vývoj do budúcnosti. Následne, použitím príslušných operácií/metód boli z extrapolovaných primárnych dát 

stanovené sekundárne ukazovatele, ktorých hodnoty boli upravené na základe expertného odhadu dopadov 

existujúcich projektových zámerov, ktorými Nitriansky samosprávny kraj disponoval v čase realizácie projektu. 

Predpokladáme, že väčšina existujúcich projektových zámerov, v prípade ktorých uvažujeme s ich dopadom 

na oblasť finančné ukazovatele, primárne ovplyvnia sekundárne ukazovatele kapitálové výdavky na obyvateľa 

a okamžitá likvidita. Tieto ukazovatele môžu byť ovplyvnené sekundárne, s určitým časovým posunom od 

realizácie aktivít projektu. Zároveň predpokladáme, že vybrané projektové zámery nebudú mať dopad na 

odvodené sekundárne ukazovatele pre rok 2020 v takej miere, aby spôsobili výraznú zmenu/odchýlku dynamiky 

od už odhadovaného vývoja hodnôt za oblasť finančné ukazovatele. Tento predpoklad vychádza z toho, že z 

celého projektového zásobníka ovplyvní rozvoj finančného potenciálu len málo projektov, ktoré budú mať (len 

v minimálnej miere) dopad na 24 obcí Nitrianskeho kraja. 

Projektovými zámermi, v prípade ktorých je možné predpokladať dopad na oblasť finančné ukazovatele, sú:  

• obec Lehota – revitalizácia verejných priestorov centrálnej časti obce Lehota, 

• obec Diakovce – rozšírenie kanalizácie a vodovodu obce Diakovce, 

• obec Iža – odkanalizovanie obcí východnej časti Komarňanského reg. – Iža – kanalizácia, 

• mesto Šahy – rekultivácia skládky TKO Šahy – časť Preseľany, 

• mesto Šahy – rekultivácia skládky TKO Šahy – časť Holá Stráž, 

• mesto Šahy – rekonštrukcia radnice v Šahách, 

• mesto Šahy – revitalizácia hlavného námestia, 

• obec Tvrdošovce – termálne kúpalisko Tvrdošovce, 

• obec Tvrdošovce – vybudovanie integrovaného zariadenia na nakladanie s odpadmi, 

• obec Tvrdošovce – región Nové Zámky – odvedenie a čistenie odpadových vôd – časť Tvrdošovce, 

• obec Nové Sady – Nové Sady – kanalizácia, 

• mesto Nitra – rekonštrukcia a modernizácia objektu Mestského domu, Štefánikova tr.1, Nitra, 

• mesto Komárno – nájomné byty bl. C/4 78 b.j. Bašty, 

• mesto Komárno – rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne, 

• mesto Komárno – kompletná rekonštrukcia Hotela Panorama** na Hotel Panorama***, 

• mesto Komárno – mestská optická sieť, 

• mesto Komárno – kompletná rekonštrukcia Termálneho kúpaliska na Wellness a vonkajšie kúpalisko, 

• mesto Topoľčany – priemyselná zóna Práznovská cesta, technická a dopravná infraštruktúra, I. etapa, 

• mesto Levice – Levický hrad – sanácia a rekonštrukcia, 

• mesto Želiezovce – Želiezovce – dobudovanie splaškovej kanalizácie, 

• obec Kozárovce – Kozárovce – rozšírenie kanalizačnej siete, 

• obec Kozárovce – dostavba kanalizácie v obci Kozárovce, 

• obec Tajná – spojovacia cesta Tajná – Nevidzany, 

• obec Nevidzany – spojovacia cesta Tajná – Nevidzany, 

• mesto Kolárovo – komplexná technická vybavenosť pre časť obytnej zóny JUH Kolárovo, 

• obec Číčov – odkanalizovanie obcí dolného Žitného ostrova – stavba 4 Číčov – kanalizácia 

a spoločná ČOV, 

• obec Krušovce – rekonštrukcia miestnych komunikácií a verejných priestranstiev Krušovce, 

• obec Krušovce – obnova miestnych komunikácií, chodníkov a dažďových kanalizácií v obci Krušovce a jej 

časti Dolné Chlebany, 

• obec Bory – kanalizácia obce Bory, 

• obec Leľa – kanalizácia obce Leľa – región Dunajskej aglomerácie č.4, 

• obec Zlatná na Ostrove – skupinová kanalizácia Zlatná na Ostrove-Čalovec a ČOV Zlatná na Ostrove, 

• obec Čalovec – skupinová kanalizácia Zlatná na Ostrove-Čalovec a ČOV Zlatná na Ostrove, 

• obec Trávnica – kanalizácia obce Trávnica, 

• obec Kravany nad Dunajom – ČOV a kanalizácia Kravany nad Dunajom a Moča, 

• obec Moča – ČOV a kanalizácia Kravany nad Dunajom a Moča. 

 

Úroveň okresov 

Obdobie 2011-2020 

 

 Okres Komárno 

Podľa analýzy hodnôt budúceho vývoja, dosiahne najväčší pokrok v rámci skupiny finančných ukazovateľov obec 

Mudroňovo. Na druhú stranu najmenší pokrok nastane v obci Klížska Nemá. Mesto Komárno, v porovnaní 

s ostatnými obcami, zaznamená priemerný pokrok. 

 

 Okres Levice 

V rámci tohto okresu, počas skúmaných rokov 2011 až 2020 nastane najväčší pokrok v obci Iňa. Na druhú stranu 

najmenší pokrok zaznamená obec Kalná nad Hronom. Mesto Levice dosiahne, v porovnaní s ostatnými obcami 

v okrese, v rámci skupiny finančných ukazovateľov menší pokrok. 

 

 Okres Nitra 

Z analyzovaných hodnôt vyplynulo, že najväčší pokrok v rámci tejto skupiny zaznamená obec Štitáre. Na druhú 

stranu najmenší progres zaznamená obec Čifáre. Mesto Nitra dosiahne v porovnaní s ostatnými obcami okresu 

priemerný pokrok. 

 

 Okres Nové Zámky 

Najväčší pokrok v tomto okrese počas skúmaných rokov 2011 až 2020 dosiahne obec Sikenička. Podľa údajov 

z vykonanej analýzy, najmenší progres zaznamená obec Michal nad Žitavou. Mesto Nové Zámky dosiahne, 

v porovnaní s ostatnými obcami, v rámci skupiny finančných ukazovateľov väčší pokrok. 

 

 Okres Šaľa 

Najväčší pokrok v okrese Šaľa zaznamená počas sledovaného obdobia obec Dlhá nad Váhom. Na druhú stranu 

najmenší progres dosiahne obec Trnovec nad Váhom. Mesto Šaľa dosiahne, v porovnaní s ostatnými obcami, 

v rámci tejto skúmanej skupine ukazovateľov priemerný pokrok 
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 Okres Topoľčany 

Najväčší pokrok v okrese Topoľčany zaznamená počas obdobia rokov 2011 až 2020 obec Blesovce. Na druhú 

stranu najmenší progres dosiahne obec Šalgovce. Mesto Topoľčany zaznamená v porovnaní s ostatnými obcami  

menší progres. 

 

 Okres Zlaté Moravce 

V okrese Zlaté Moravce, dosiahne najväčší pokrok počas sledovaného obdobia obec Žitavany. Na druhú stranu 

najmenší progres nastane v obci Malé Vozokany. Mesto Zlaté Moravce zaznamená, v porovnaní s ostatnými 

obcami, v rámci skupiny finančných ukazovateľov väčší pokrok. 

 

Obdobie 2006-2020 

 Okres Komárno 

Najväčší progres  počas analyzovaného obdobia, v rámci tejto skupiny ukazovateľov, nastane v obci Martovce. Na 

druhú stranu najmenší pokrok zaznamená obec Virt. Mesto Komárno dosiahne počas tohto analyzovaného 

obdobia, v porovnaní s ostatnými obcami, priemerný pokrok.  

 

 Okres Levice 

Najväčší progres v tomto okrese zaznamená počas rokov 2006 až 2020 obec Bory. Na druhú stranu najmenší 

pokrok v rámci skupiny finančných ukazovateľov nastane v obci Kalná nad Hronom. Mesto Levice dosiahne, 

v porovnaní s ostatnými obcami, počas tohto obdobia výrazne menší pokrok. 

 

 Okres Nitra 

V okrese Nitra zaznamená najlepší pokrok obec Štitáre. Na druhú stranu najmenší progres v rámci celého okresu 

počas rokov 2006 až 2020 dosiahne obec Čifáre. Mesto Nitra, v porovnaní s ostatnými obcami, zaznamená menší 

progres. 

 

 Okres Nové Zámky 

Najväčší pokrok v tejto skupine ukazovateľov dosiahne v okrese Nové Zámky obec Michal nad Žitavou. Na druhú 

stranu najmenší progres počas sledovaného obdobia zaznamená obec Dolný Ohaj. Mesto Nové Zámky 

zaznamená, v porovnaní s ostatnými obcami, priemerný pokrok. 

 

 Okres Šaľa 

Najväčší pokrok počas skúmaného obdobia v rámci skupiny finančných ukazovateľov nastane v obci Dlhá nad 

Váhom. Na druhú stranu najmenší pokrok dosiahne obec Diakovce. Mesto Šaľa zaznamená, v porovnaní 

s ostatnými obcami, výrazne menší pokrok. 

 

 Okres Topoľčany 

V rámci okresu Topoľčany dosiahne počas skúmaného obdobia najväčší pokrok obec Ardanovce. Na druhú stranu 

najmenší progres zaznamená obec Norovce. V Meste Topoľčany nastane, v porovnaní s ostatnými obcami, menší 

progres. 

 

 Okres Zlaté Moravce 

Najväčší pokrok v okrese Zlaté Moravce počas tohto sledovaného obdobia nastane v obci Machulince. Na druhú 

stranu najmenší progres zaznamená v rámci skupiny finančných ukazovateľov obce Čierne Kľačany. Mesto Zlaté 

Moravce dosiahne, v porovnaní s ostatnými obcami, väčší pokrok. 

 

Úroveň kraja 

Obdobie 1991-2001 

Odhadnúť dynamiku zmien finančných ukazovateľov počas obdobia rokov 1991 a 2001, nie je kvôli obmedzenej 

dostupnosti údajov možné. 

 

Obdobie 2001-2011 

Odhadnúť dynamiku zmien finančných ukazovateľov počas obdobia rokov 2001 a 2011, nie je kvôli obmedzenej 

dostupnosti údajov možné. 

 

Obdobie 2011-2020 

Najväčší pokrok v rámci skupiny finančných ukazovateľov, počas tohto sledovaného obdobia, nastane v okrese 

Zlaté Moravce. Na druhú stranu najmenší progres, v porovnaní s ostatnými okresmi Nitrianskeho kraja, 

zaznamená okres Šaľa. 

 

Obdobie 2006-2020 

Počas tohto sledovaného obdobia dosiahne najväčší pokrok okres Zlaté Moravce. Na druhú stranu najmenší 

progres zaznamená, v porovnaní s ostatnými okresmi Nitrianskeho kraja, v rámci tejto sledovanej skupiny 

ukazovateľov okres Šaľa. 
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Kartogram 18 Hodnotenie podľa skupiny faktorov Finančné ukazovatele 

 

Zdroj: vlastné spracovanie
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3.3.1.8 Technická vybavenosť 
Na predikciu hodnôt za rok 2020 bola použitá štatistická metóda extrapolácie. Extrapolačná metóda vychádza 

z analýzy minulého vývoja primárnych ukazovateľov a pomocou matematicko-štatistických postupov extrapoluje 

ich vývoj do budúcnosti. Následne, použitím príslušných operácií/metód boli z extrapolovaných primárnych dát 

stanovené sekundárne ukazovatele, ktorých hodnoty boli upravené na základe expertného odhadu dopadov 

existujúcich projektových zámerov, ktorými Nitriansky samosprávny kraj disponoval v čase realizácie projektu. 

Predpokladáme, že väčšina existujúcich projektových zámerov, v prípade ktorých uvažujeme s ich dopadom 

na oblasť technickej infraštruktúry, primárne ovplyvnia väčšinu sekundárnych ukazovateľov. Tieto ukazovatele 

môžu byť ovplyvnené sekundárne, s určitým časovým posunom od realizácie aktivít projektu. Zároveň 

predpokladáme, že vybrané projektové zámery nebudú mať dopad na odvodené sekundárne ukazovatele pre rok 

2020 v takej miere, aby spôsobili výraznú zmenu/odchýlku dynamiky od už odhadovaného vývoja hodnôt za 

oblasť technickej infraštruktúry. Tento predpoklad vychádza z toho, že z celého projektového zásobníka ovplyvní 

rozvoj hospodárskeho potenciálu len málo projektov, ktoré budú mať (len v minimálnej miere) dopad na 16 obcí 

Nitrianskeho kraja. 

Metóda extrapolácie bola použitá aj z toho dôvodu, že v súčasnej dobe nemá prakticky ani jeden zo správcov 

technickej vybavenosti spracovaný plán rozvoja inžinierskych sietí a ich zariadení na úrovni jednotlivých obcí. 

Celková situácia vyzerá tak, že iniciatívu v tejto oblasti budú musieť na seba prevziať samotné mestá a obce 

a dobudovať, resp. vybudovať si miestne siete technickej infraštruktúry a ich pripojenie k distribučným sieťam na 

vlastné náklady (prípadne s využitím fondov EÚ), s tým, že ich po vybudovaní ich odovzdajú do správy 

a prevádzky jednotlivým správcom TI. 

Projektovými zámermi, v prípade ktorých je možné predpokladať dopad na oblasť technickej infraštruktúry, sú: 

• obec Diakovce – rozšírenie kanalizácie a vodovodu, 

• obec Iža – odkanalizovanie obcí východnej časti Komárňanského regiónu, 

• obec Nové Sady – kanalizácia, 

• obec Želiezovce – dobudovanie splaškovej kanalizácie, 

• obec Kozárovce – rozšírenie kanalizačnej siete, 

• obec Číčov – odkanalizovanie obcí dolného Žitného ostrova, 

• obec Bory – kanalizácia obce Bory, 

• obec Leľa – kanalizácia obce Leľa – región Dunajskej aglomerácie č.4, 

• obec Tvrdošovce – región Nové Zámky – odvedenie a čistenie odpadových vôd – časť Tvrdošovce, 

• obec Krušovce – obnova miestnych komunikácií, chodníkov a dažďových kanalizácií v obci Krušovce a jej 
časti Dolné Chlebany, 

• obec Čalovec – skupinová kanalizácia Zlatná na Ostrove – Čalovec a ČOV Zlatná na Ostrove, 

• obec Zlatná na Ostrove – skupinová kanalizácia Zlatná na Ostrove – Čalovec a ČOV Zlatná na Ostrove, 

• obec Trávnica – kanalizácia obce Trávnica, 

• mesto Komárno – mestská optická sieť, 

• obec Kravany nad Dunajom – ČOV a kanalizácia Kravany nad Dunajom a Moča, 

• obec Moča – ČOV a kanalizácia Kravany nad Dunajom a Moča, 

Ďalšími projektovými zámermi, podľa územno-plánovacej dokumentácie obcí s možným dopadom na oblasť 

technickej infraštruktúry, sú: 

• obce Bešeňov a Branovo – vybudovanie spoločnej kanalizácia a jej pripojenie ČOV Dvory nad Žitavou, 

• obce Jasová, Dubník, Rúbaň, Strekov, Nová Vieska, Gbelce, Svodín a Šarkan – spoločná kanalizácia a ČOV, 

• obce Hubovo a Svätý Peter – spoločná kanalizácia a ČOV 
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Kartogram 19 Hodnotenie podľa skupiny faktorov Technická vybavenosť 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.3.1.9 Doprava 
Predpokladané hodnoty ukazovateľov za rok 2020 sa získali úpravou hodnôt na základe odhadu dopadov 

existujúcich projektových zámerov, ktorými Nitriansky samosprávny kraj v čase disponoval (august 2014). 

Existujúce projektové zámery ovplyvnia najmä cestnú sieť v okolí mesta Vráble (okres Nitra), čím sa mení model 

výpočtu dostupnosti s vplyvom na výsledné dáta v príslušných obciach (Vráble, Nevidzany, Tajná, Telince, Čifáre) 

pre päť z desiatich sekundárnych ukazovateľov. Na obce mimo tohto územia nebudú mať projektové zámery 

žiadny vplyv. 

Projektovými zámermi, ktoré ovplyvnia dostupnosť príslušných obcí k najbližšej križovatke s diaľnicou resp. 

rýchlostnou komunikáciou, k letisku TEN-T a letisku v Budapešti a vo Viedni, k mestu kde zastavuje rýchlik 

(dostupnosť do 10 minút), k okresnému mestu, sú:  

o I/51 Vráble obchvat, 

o spojovacia cesta Tajná  - Nevidzany (evidované pod č. 252). 

Úroveň okresov 

Obdobie 2011-2020 

Vzhľadom k plánovanému dobudovaniu rýchlostnej cesty v bratislavskom a trnavskom kraji bude možné zníženie 

dostupností k prevádzkam a inštitúciám lokalizovaným v Bratislave (prístav, letisko), či Viedni (letisko). 

Okres Komárno a Nové Zámky 

Pri predpokladanom vybudovaní rýchlostnej cesty medzi Bratislavou a Dunajskou Stredou sa znížia dostupnosti 

k najbližšej križovatke rýchlostnej cesty, a to pre obce lokalizované v západnej časti komárňanského okresu: 

Bodza, Bodzianske Lúky, Brestovec, Číčov, Holiare, Klížska Nemá, Lipové, Sokolce, Tôň, Trávnik a Zemianska Olča 

– zníženie o hodnoty od 2 minút (Klížska Nemá) až o 10,9 minúty (Bodzianske Lúky) 

Okres Šaľa 

Naopak v obci Kráľová nad Váhom sa očakáva nárast o 144 obyvateľov. V obci Žihárec sa očakáva veľmi nepatrný 

pokles dostupnosti (0,15 minúty) k najbližšej križovatke rýchlostnej cesty v Dunajskej Strede (Trnavský kraj). 

 Okres Nitra a Topoľčany 

Ako je uvedené v úvode podkapitoly, existujúce projektové zámery ovplyvnia cestnú sieť v okolí mesta Vráble. 

Najvýraznejší priamy dopad to bude mať na obec Tajná, ktorej dostupnosť k najbližšej križovatke rýchlostnej 

cesty sa zníži o 3,6 minúty a k okresnému mestu a letisku v Bratislave či vo Viedni o 1,5 minúty. V prípade obce 

Čifáre, Nová Ves nad Žitavou a Telince sa bude jednať o veľmi nepatrné hodnoty v prípade rovnakých 

ukazovateľov – o 0,12 až o 0,18 minúty. Obciam Malé Chyndice a Veľké Chyndice sa zlepší dostupnosť k najbližšej 

železničnej stanici so zastavujúcim rýchlikom o 0,07 minúty. 

Okres Zlaté Moravce 

Projekt spojovacej cesty medzi obcami Tajná (okres Nitra) a obce Nevidzany bude mať za následok zníženie 

dostupnosti tejto obce k letisku v Bratislave či vo Viedni o 1,1 minúty. V prípade obce Červený Hrádok sa bude 

jednať o veľmi nepatrnú hodnotu 0,1 minúty. 

Okres Levice  

V 34 z 89 obcí sa očakáva veľmi nepatrný pokles dostupnosti k bratislavskému letisku, a to o 0,12 minúty. 

V prípade obcí Dolný Pial, Horný Pial, Lok a Veľký Ďur dôjde k poklesu dostupnosti k najbližšej križovatke 

rýchlostnej cesty, o 0,16 minúty. 

Obdobie 2001-2020 

Okres Komárno a Nové Zámky 

V tomto období zaznamenala pokles v dostupnosti ku križovatke rýchlostnej cesty obec Bodzianske Lúky (2011 – 

2020). 

Okres Šaľa 

Všetky obce okresu zaznamenávajú pokles dostupnosti k bratislavskému letisku zhodne o 6 minút 

a k viedenskému letisku o 3,3 minúty. 

Okres Nitra a Topoľčany 

Najvýraznejšiu zmenu v hodnotách dostupnosti ku križovatke rýchlostnej cesty zaznamenáva obec Nová Ves nad 

Žitavou – pokles o 12,8 minúty. O 9,2 minúty sa znižuje dostupnosť obce Svätoplukovo k letisku v Bratislave 

a o 6,4 minúty k letisku vo Viedni. 

Okres Zlaté Moravce 

Najvýznamnejšie sa zlepšuje dostupnosť k najbližšej križovatke rýchlostnej cesty v obci Tekovské Nemce o 29,6 

minút. Situácia vznikla ešte v období 2001 – 2011 dobudovaním rýchlostnej cesty medzi križovatkou  Nitra, západ 

a Tekovské Nemce. Všetkým ostatným 32 obciam sa taktiež zlepšila dostupnosť, a to v rozmedzí 11 až 29 minút. 

Okres Levice 

Táto obec zaznamenáva zároveň najvyšší pokles v dostupnosti k najbližšej križovatke rýchlostnej cesty - až o 28 

minút, ako aj k bratislavskému letisku – o 11 minút. Okrem nej zaznamenáva výrazný pokles ďalších 72 obcí 

v prípade križovatky, a 54 obcí v prípade bratislavského letiska. 

Všetky obce okresu zaznamenávajú pokles dostupnosti k bratislavskému letisku zhodne o 6 minút 

a k viedenskému letisku o 3,3 minúty. 

Úroveň kraja 

Obdobie 1991-2001 

Odhadnúť dynamiku zmien ukazovateľov dopravy počas obdobia rokov 1991 a 2001 nie je, kvôli obmedzenej 

dostupnosti údajov, možné. 

Obdobie 2001-2011 

Počas tohto sledovaného obdobia dosiahne najlepší pokrok v rozvoji dopravy okres Zlaté Moravce. Na druhej 

strane najmenší progres, v porovnaní s ostatnými okresmi Nitrianskeho kraja, nastal v okrese Komárno. 

Obdobie 2011-2020 

Počas tohto sledovaného obdobia dosiahne najlepší pokrok v rozvoji dopravy okres Nitra. Na druhej strane 

najmenší progres, v porovnaní s ostatnými okresmi Nitrianskeho kraja, nastane podľa analyzovaných údajov 

v okrese Nové Zámky. 

Obdobie 2001-2020 

Počas tohto sledovaného obdobia dosiahne najlepší pokrok v rozvoji dopravy okres Zlaté Moravce. Na druhej 

strane najmenší progres, v porovnaní s ostatnými okresmi Nitrianskeho kraja, nastane podľa analyzovaných 

údajov v okrese Komárno. 
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Kartogram 20Hodnotenie podľa skupiny faktorov Doprava 

Zdroj: vlastné spracovanie
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3.3.1.10 Sídelná štruktúra 
Na predikciu hodnôt za rok 2020 bola použitá štatistická metóda extrapolácie. Extrapolačná metóda vychádza 

z analýzy minulého vývoja primárnych ukazovateľov a pomocou matematicko-štatistických postupov extrapoluje 

ich vývoj do budúcnosti. Následne, použitím príslušných operácií/metód boli z extrapolovaných primárnych dát 

stanovené sekundárne ukazovatele, ktorých hodnoty boli upravené na základe expertného odhadu dopadov 

existujúcich projektových zámerov, ktorými Nitriansky samosprávny kraj disponoval v čase realizácie projektu. 

Predpokladáme, že väčšina existujúcich projektových zámerov, v prípade ktorých uvažujeme s ich dopadom 

na oblasť sídelnej štruktúry, primárne ovplyvnia všetky sekundárne ukazovatele. Tieto ukazovatele môžu byť 

ovplyvnené sekundárne, s určitým časovým posunom od realizácie aktivít projektu. Zároveň predpokladáme, 

že vybrané projektové zámery nebudú mať dopad na odvodené sekundárne ukazovatele pre rok 2020 v takej 

miere, aby spôsobili výraznú zmenu/odchýlku dynamiky od už odhadovaného vývoja hodnôt za oblasť sídelná 

štruktúra. Tento predpoklad vychádza z toho, že z celého projektového zásobníka ovplyvní rozvoj hospodárskeho 

potenciálu len málo projektov, ktoré budú mať (len v minimálnej miere) dopad na 5 obcí Nitrianskeho kraja. 

Projektovými zámermi, v prípade ktorých je možné predpokladať dopad na oblasť sídelnej štruktúry, sú: 

• obec Tvrdošovce – termálne kúpalisko Tvrdošovce, 

• mesto Nitra – centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti CNC technológií, 

• mesto Komárno – rekonštrukcia a modernizácia budovy gymnázia H. Selyeho, 

• mesto Nové Zámky – rekonštrukcia budovy – gymnázium M.R. Štefánika 16, 

• mesto Topoľčany – rekonštrukcia a prístavba operačných sál a centrálnej sterilizácie, 

• mesto Topoľčany – priemyselná zóna Práznovská cesta, technická a dopravná infraštruktúra, I. etapa, 

• mesto Nové Zámky – nadstavba budovy SPŠ S.A. Jedlíka, 

• mesto Komárno – rekonštrukcia a modernizácia budovy školy, Budovateľská 32, 

• mesto Nitra – centrum odbornej prípravy pre stavebníctvo, SOŠ stavebná Nitra, 

• mesto Nitra – centrum pre vzdelávanie potravinárskych odborov a gastronómie, SOŠ potravinárska Nitra, 

• mesto Komárno – kompletná rekonštrukcia Hotela Panorama** na Hotel Panorama***, 

• mesto Komárno – kompletná rekonštrukcia termálneho kúpaliska na wellness a vonkajšie kúpalisko 

 

Úroveň okresov 

Obdobie 2011-2020 

 

 Okres Komárno 

Podľa analýzy hodnôt budúceho vývoja, dosiahne najväčší pokrok v rámci skupiny ukazovateľov sídelnej štruktúry 

obec Virt. Na druhú stranu najmenší pokrok nastane v obci Mudroňovo. Mesto Komárno zaznamená, v porovnaní 

s ostatnými obcami, malý progres. 

 

 Okres Levice 

V rámci tohto okresu, nastane počas rokov 2011 až 2020 najväčší pokrok v obci Lula. Na druhú stranu najmenší 

progres zaznamená obec Zbrojníky. Mesto Levice dosiahne, v porovnaní s ostatnými obcami, v oblasti sídelnej 

štruktúry výrazne menší pokrok. 

 

 Okres Nitra 

Z analyzovaných hodnôt vyplynulo, že najväčší pokrok v rámci tejto skupiny ukazovateľov nastane v obci Čab. Na 

druhú stranu najmenší progres počas skúmaného obdobia zaznamená obec Horné Lefantovce. Mesto Nitra 

dosiahne, v porovnaní s ostatnými obcami tohto okresu, výrazne menší progres. 

 

 Okres Nové Zámky 

Najväčší pokrok počas rokov 2011 až 2020 dosiahne obec Bajtava. Na druhú stranu, podľa údajov z vykonanej 

analýzy v rámci tohto okresu, zaznamená najmenší progres mesto Štúrovo. Mesto Nové Zámky dosiahne 

v porovnaní s ostatnými obcami výrazne menší pokrok. 

 

 Okres Šaľa 

V rámci tohto okresu nastane počas obdobia rokov 2011 až 2020 najväčší progres v obci Kráľová nad Váhom. Na 

druhú stranu najmenší pokrok dosiahne, v porovnaní s ostatnými obcami, v rámci skupiny ukazovateľov sídelnej 

štruktúry, okresné mesto Šaľa. 

 

 Okres Topoľčany 

Najväčší pokrok v rámci skupiny ukazovateľov sídelnej štruktúry, zaznamená v tomto okrese obec Ardanovce. Na 

druhú stranu najmenší pokrok nastane v obci Preseľany. Mesto Topoľčany dosiahne, v porovnaní s ostatnými 

obcami v tomto okrese, výrazne menší progres. 

 

 Okres Zlaté Moravce 

V okrese Zlaté Moravce, dosiahne najväčší pokrok počas skúmaného obdobia obec Zlatno. Na druhú stranu 

najmenší progres nastane v obci Červený Hrádok. Mesto Zlaté Moravce dosiahne, v porovnaní s ostatnými 

obcami tohto okresu, výrazne menší pokrok. 

 

Obdobie 2001-2020 

 Okres Komárno 

Najväčší pokrok v počas analyzovaného obdobia, v rámci skupiny ukazovateľov sídelnej štruktúry, zaznamená 

obec Virt. Na druhú stranu najmenší pokrok sa očakáva od obce Mudroňovo. Mesto Komárno zaznamená, 

v porovnaní s ostatnými obcami, priemerný pokrok. 

 

 Okres Levice 

Najvýraznejší progres dosiahne počas rokov 2001 až 2020, v rámci skupiny ukazovateľov sídelnej štruktúry, obec 

Lula. Na druhú stranu najmenší pokrok zaznamená obec Zbrojníky. Mesto Levice dosiahne v porovnaní 

s ostatnými obcami menší progres. 
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 Okres Nitra 

Z vykonanej analýzy skúmaného obdobia vyplynulo, že najväčší pokrok, v rámci tejto skupiny ukazovateľov, 

dosiahne obec Babindol. Na druhú stranu najmenší pokrok zaznamená obec Horné Lefantovce. Mesto Nitra 

dosiahne v porovnaní s ostatnými obcami výrazne väčší pokrok. 

 

 Okres Nové Zámky 

V okrese Nové Zámky zaznamená, počas skúmaného obdobia, najväčší pokrok obec Bajtava. Na druhú stranu 

najmenší progres, v rámci tejto skupiny ukazovateľov, dosiahne mesto Štúrovo. Mesto Nové Zámky zaznamená, 

v porovnaní s ostatnými obcami v tomto okrese, zaznamená výrazne menší pokrok. 

 

 Okres Šaľa 

Najväčší pokrok počas rokov 2001 až 2020 dosiahne obec Kráľová nad Váhom. Na druhú stranu najmenší progres 

nastane, v rámci skupiny ukazovateľov sídelnej štruktúry, v okresnom meste Šaľa. 

 

 Okres Topoľčany 

V rámci okresu Topoľčany dosiahne počas skúmaného obdobia najväčší pokrok obec Solčianky. Na druhú stranu 

najmenší pokrok zaznamená, v rámci skupiny ukazovateľov sídelnej štruktúry, obec Šalgovce. Mesto Topoľčany, 

v porovnaní s ostatnými obcami, dosiahne výrazne menší progres. 

 

 Okres Zlaté Moravce 

Najväčší pokrok v okrese Zlaté Moravce, dosiahne počas analyzovaného obdobia obec Zlatno. Na druhú stranu 

najmenší progres zaznamená v rámci tejto skupiny ukazovateľov obec Červený Hrádok. Mesto Zlaté Moravce 

dosiahne v porovnaní s ostatnými obcami menší pokrok. 

 

Úroveň kraja 

Obdobie 1991-2001 

Odhadnúť dynamiku zmien sídelnej štruktúry počas obdobia rokov 1991 a 2001, nie je kvôli obmedzenej 

dostupnosti údajov možné. 

 

Obdobie 2001-2011 

Najväčší pokrok v rámci rozvoja sídelnej štruktúry nastal v okrese Nové Zámky. Významný pokrok v porovnaní 

s ostatnými okresmi zaznamenal aj okres Šaľa. Na druhú stranu najmenší progres medzi okresmi Nitrianskeho 

kraja nastal v okrese Zlaté Moravce. 

 

 

Obdobie 2011-2020 

Odhadovaný rozvoj sídelnej štruktúry v tomto sledovanom období, sa najlepšie prejaví v okrese Nové Zámky. Na 

druhú stranu najmenší pokrok, v porovnaní s ostatnými okresmi, v rámci skupiny ukazovateľov sídelnej štruktúry 

dosiahnu okresy Nitra a Zlaté Moravce.  

 

Obdobie 2005-2020 

Odhadnúť dynamiku zmien sídelnej štruktúry počas obdobia rokov 2005 a 2020, nie je kvôli obmedzenej 

dostupnosti údajov možné. 

. 
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Kartogram 21 Hodnotenie podľa skupiny faktorov Sídelná štruktúra 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.3.2 Súhrnné hodnotenie všetkých faktorov sídelného prostredia 
Pre účely vyjadrenia dynamiky zmien za súhrnné hodnotenie sídelného prostredia boli najskôr vypočítané 

hodnoty za súhrnné hodnotenie za rok 2020 na základe odhadovaných reálnych hodnôt jednotlivých 

ukazovateľov. 

Pre hodnotenie dynamiky sa porovnávali rozdiely v dosiahnutých relatívnych hodnotách (v intervale +3 až -3) 

medzi rokmi 2001 – 2020 a 2011 – 2020.  

Medzi rokmi 2011 a 2020 došlo k najvýraznejšiemu posunu v obciach Holiare, Bodza, Tôň, Pavlová a Horný Pial. 

K najmenšiemu posunu v týchto rokoch došlo v Topoľčanoch, Leviciach a Nových Zámkoch. Vo väčšine obcí 

Nitrianskeho kraja na základe stanovenej metódy došlo k miernemu posunu a to v rozpätí (0;1).  

Medzi rokmi 2001 a 2020 došlo k najvýraznejšiemu posunu v obciach Trávnik, Virt, Holiare, Žikava a 

Štefanovičová. K najmenšiemu posunu v týchto rokoch došlo v Tlmačoch, Leviciach a Nových Zámkoch. Obdobne 

ako aj medzi rokmi 2011 – 2020 u väčšine obcí došlo k miernemu posunu v rozpätí (0;1). 
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Kartogram 22 Hodnotenie podľa všetkých faktorov sídelného prostredia 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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4 POPIS ROZVOJOVÝCH SCENÁROV VÝVOJA KVALITY 

SÍDELNÉHO PROSTREDIA 

4.1 PESIMISTICKÝ SCENÁR 

4.1.1 Obyvateľstvo 
Na území celého kraja sa bude prehlbovať klesajúci trend vývoja počtu obyvateľov (z dôvodu pokračujúceho 

poklesu počtu obyvateľov z vlastných zdrojov, ako aj nízkej migračnej atraktivity regiónu), ktorý bude 

sprevádzaný starnutím populácie. Slabé využívanie externých finančných zdrojov (EŠIF) na podporu ľudských 

zdrojov bude mať iba mierny dopad na znižovanie negatívneho vývoja počtu obyvateľov, resp. vzdelanostnej 

úrovne obyvateľstva kraja. 

Disparity medzi jednotlivými okresmi sa budú naďalej prehlbovať. Ako vyplýva zo súhrnného hodnotenia, najviac 

ohrozeným okresom je okres Zlaté Moravce, kde pozorujeme negatívny trend vývoja ukazovateľov v skupine 

faktorov Obyvateľstvo. 

 

4.1.2 Domový a bytový fond 
Na území celého kraja sa bude naďalej prejavovať pomerne nízka úroveň intenzity bytovej výstavby, ktorá bude 

ovplyvnená aj nedoriešenými, resp. nevysporiadanými majetkovo-právnymi vzťahmi. Nedostatočné finančné 

zdroje na obnovu existujúceho domového a bytového fondu prehĺbia vysokú amortizáciu stavebného fondu 

a zvýšia aj energetickú náročnosť budov. Existujúci bytový fond, ktorý nebude ponúkať dostatok malometrážnych 

bytov a bytov nižšieho štandardu pre marginalizované skupiny obyvateľstva, resp. nebude obsahovať dostatok 

nájomných bytov slúžiacich ako prvé bývanie pre mladé rodiny, nebude vyhovovať potrebám obyvateľov kraja. 

Medzi jednotlivými okresmi sa začnú výraznejšie prejavovať disparity. Najlepšie hodnotený bude okres Nitra, 

naopak najhoršie hodnoty budú vykazovať okresy Levice a Zlaté Moravce. 

 

4.1.3 Občianska vybavenosť 
Z hľadiska vybavenosti pre vybrané formy športových aktivít (zimný štadión) je územie kraja (v južnej časti) 

nerovnomerne vybavené. Z hľadiska nekomerčnej vybavenosti bude problematická najmä absencia nemocnice 

v juhovýchodnej časti kraja (v oblasti miest Štúrovo a Želiezovce). Východná časť kraja má už teraz horšiu 

dostupnosť k viacerým službám, najmä v oblasti komerčnej vybavenosti (východná časť okresu Nové Zámky 

a juhozápadná časť okresu Levice), zlepšenie sa nepredpokladá. Celkovo vzniká predpoklad, že okrajové časti 

okresu Levice a okresu Nové Zámky budú výrazne zaostávať za zvyškom kraja v oblasti Občianskej vybavenosti, 

ako v rámci nekomerčnej tak aj v rámci komerčnej vybavenosti územia. 

 

4.1.4 Hospodárska štruktúra a trh práce  
Vychádzajúc zo SWOT analýzy za celý Nitriansky kraj, môžu počas nadchádzajúcich rokov negatívne ovplyvniť 

vývoj hospodárskej štruktúry a trhu práce identifikované ohrozenia. Výrazný vplyv na rozvoj podnikateľského 

prostredia a následne aj zamestnanosti, budú mať legislatívne, daňové a odvodové zmeny, ktoré budú prijaté. 

Čím väčšie a administratívne náročnejšie budú pre podnikateľské subjekty daňové a odvodové zaťaženia, tým 

väčšie problémy možno očakávať so zakladaním nových podnikateľských subjektov, respektíve s udržaním 

existujúcich podnikov. To sa následne môže prejaviť v obmedzenom dosahovaní zisku, ktorý podnikatelia môžu 

ďalej použiť na zlepšenie svojich podnikateľských aktivít, na rozšírenie pracovných príležitostí a na ďalšie dôležité 

aspekty, ktoré v konečnom dôsledku budú tlmiť rozvoj hospodárskej štruktúry a trhu práce. Medzi ďalšie 

zadefinované ohrozenia, ktoré budú nepriaznivo vplývať na vývoj stanovených sekundárnych ukazovateľov, patrí 

konkurenčné prostredie v podobe okolitých území. Južná hranica kraja susedí s Maďarskou republikou, 

konkrétne s hospodársky významnou župou Komárom-Esztergom, ktorá leží v blízkosti Budapešti a západ regiónu 

zas ovplyvňujú mestá Trnava a Bratislava. Lokalizácia Nitrianskeho kraja je preto špecifická a na rozvoj 

hospodárstva bude vo významnej miere vplývať hospodárska situácia spomenutých miest, respektíve susediacich 

území. 

 

4.1.5 Využitie územia 
Využitie územia je intenzívnejšie v severnej, resp. severozápadnej časti územia kraja. Disparity medzi 

jednotlivými časťami kraja sú vyššie. Okres Šaľa predstavuje územie, ktoré je nadpriemerne využívané a došlo aj 

k výraznému narušeniu prírodných štruktúr okresu. 

 

4.1.6 Životné prostredie 
Z hľadiska jednotlivých sledovaných ukazovateľov v oblasti životné prostredie nedošlo k výrazným zmenám. 

Vyššie hodnoty vykazujú ukazovatele znečisťujúcich látok (oxidy dusíka, oxid uhoľnatý). Zvýšilo sa znečistenie 

v mestách (najmä vplyvom intenzívnejšej dopravy). 

Najviac negatívnu hodnotu vykazuje obec Trnovec nad Váhom a to dôsledkom pôsobenia priemyselnej prevádzky 

Duslo a.s. Vyššie hodnoty v dôsledku vyššej koncentrácie výrobných zariadení boli zaznamenané v obciach 

Tlmače, Žirany a Ivanka pri Nitre. V porovnaní s ostatným územím kraja majú hodnoty skúmaných ukazovateľ 

naďalej stagnujúci resp. mierne stúpajúci charakter. 

 

4.1.7 Finančné ukazovatele 
Pesimistický scenár vývoja skupiny analyzovaných ukazovateľov za oblasť finančných ukazovateľov, môžu výrazne 

ovplyvniť zistené ohrozenia uvedené v SWOT analýze kraja. Prvé identifikované ohrozenie predstavuje 

nepredvídateľnosť vývoja ekonomiky a nízka schopnosť obcí reagovať na jej negatívne dopady. Príjmová časť 

rozpočtov obcí do značnej miery závisí od dane z príjmu fyzických osôb. Pri hospodárskej recesii rastie 

nezamestnanosť, čo sa odráža vo výške finančných prostriedkov, ktoré obce dostávajú z tejto podielovej dane. 

V takomto prípade, kedy dochádza k výpadkom príjmov v naplánovaných rozpočtoch, obce musia hľadať 

dodatočné externé zdroje na pokrytie svojich výdavkov. Častým spôsobom, akým obce riešia výpadok svojich 

príjmov, je prostredníctvom rôznych pôžičiek a úverov. Tie budú v budúcnosti pre obce predstavovať zvýšené 

výdavky, čo sa môže prejaviť v menšej schopnosti poskytovania služieb pre svojich občanov ako aj v menšej 

investičnej aktivite. Výsledkom takéhoto vývoja tak môže mať negatívny vplyv na celkový rozvoj obcí. 

Problematika financovania obcí sa odráža aj v preplácaní prenesených kompetencií, ktoré obce vykonávajú. 

Hlavný argument obcí, ktorým zdôrazňujú potrebu riešenia tejto situácie, predstavuje nízke dotácie, ktoré štát 

posiela obciam. Obce tak musia vynakladať viac finančných prostriedkov na výkon týchto kompetencií, ako na ne 

reálne dostávajú. V končenom dôsledku to obciam znižuje možnosti pokrývať svoje priority. Pre zvýšenie 

rozvojových možností obcí, je preto v budúcnosti potrebné zamerať sa aj na túto problematiku. 
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4.1.8 Technická vybavenosť 
Vo väčšine okresov (s výnimkou okresov Nitra, Šaľa a Topoľčany) pretrváva relatívne nízky podiel obyvateľstva 

napojených na kanalizačnú sieť, resp. nízky podiel obyvateľstva pripojených na kanalizačnú sieť napojenú na ČOV. 

Došlo k stagnácií vo vývoji technickej vybavenosti, disparity medzi jednotlivými časťami kraja zostali nezmenené. 

 

4.1.9 Doprava 
Stagnácia v oblasti dopravnej infraštruktúry regionálneho, resp. nadregionálneho významu (rýchlostné cesty, 

obchvaty miest) bude mať za následok stagnáciu dopravnej obsluhy celého územia kraja. Nerealizácia obchvatov 

miest bude mať za následok zvýšenie intenzity premávky v blízkosti centier miest ako aj zvýšenie intenzity 

dopravy v priľahlých obciach, čím sa tieto lokality stávajú menej atraktívnymi. 

 

4.1.10 Sídelná štruktúra 
Mierne znižovanie disparít sa zastavilo a disparity medzi jednotlivými okresmi stagnujú, resp. sú mierne 

stúpajúce. Zvýšil sa počet žiakov a študentov dochádzajúcich za vzdelaním (najmä v okresoch Komárno, Nové 

Zámky a Šaľa). Taktiež sa zvýšil podiel obyvateľov, resp. EAO dochádzajúcich za prácou a vzdelaním z celkového 

počtu obyvateľov (najmä južné a juhozápadné okresy – Komárno, Levice, Nové Zámky a Šaľa). 

 

4.2 OPTIMISTICKÝ SCENÁR 

4.2.1 Obyvateľstvo 
Pozitívny trend vývoja počtu obyvateľov v okrese Nitra sa postupne presunie aj do ďalších okresov na území 

kraja. Proaktívne opatrenia v oblasti ľudských zdrojov (aj v dôsledku dostatočného zabezpečenia finančných 

zdrojov z EŠIF) budú mať za následok zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva ako aj rozvoj celoživotného 

vzdelávania. Región Nitry zvýši svoju (imigračnú) atraktivitu pre obyvateľov z iných častí Slovenska. 

Disparity medzi jednotlivými okresmi sa budú mierne znižovať. Najvýraznejší posun zaznamenajú okresy Zlaté 

Moravce a Levice. 

 

4.2.2 Domový a bytový fond 
Na území celého kraja bude pokračovať zvyšovanie úrovne a kvality bývania (najmä v súvislosti s klesajúcou 

obložnosťou). Vyššia intenzita novej bytovej výstavby vo všetkých okresoch prispeje aj k väčšej ponuke bytov (aj 

s ohľadom na nájomné bývanie, malometrážne byty a byty nižšieho štandardu). Dostatočné finančné zdroje 

zamerané na obnovu bytového fondu zabezpečia modernizáciu a zlepšovanie technického stavu bytového fondu. 

Kvalitná (dopravná) obslužnosť a dostatočná vybavenosť (občianska a technická) prispejú k rozvoju bývania na 

vidieku, čo zvýši celkovú kvalitu bývania. 

Medzi jednotlivými okresmi budú iba mierne disparity. Pozitívny trend vývoja ukazovateľov v rámci domového 

a bytového fondu sa prejaví v okresoch Levice a Zlaté Moravce, kde zároveň aj dôjde k najvýraznejšiemu 

priblíženiu sa k hodnotám na úrovni priemeru kraja. 

 

4.2.3 Občianska vybavenosť 
Doplnenie (komerčnej) vybavenosti (aquapark, termálne kúpalisko, hypermarket) zvýšia celkovú občiansku 

vybavenosť kraja, ako aj dostupnosť jednotlivých zariadení občianskej vybavenosti pre väčší počet obyvateľov 

a zároveň celkovú atraktivitu a návštevnosť kraja. Celková lokalizácia zariadení občianskej vybavenosti bude 

rozložená pomerne rovnomerne. Zlepšenie dostupnosti k vybraným zariadeniam občianskej vybavenosti 

zaznamenajú najmä okresy Levice a Nové Zámky. 

 

4.2.4 Hospodárska štruktúra a trh práce  
Priaznivé účinky na vývoj hospodárskej štruktúry a trhu práce v Nitrianskom kraji môžu mať identifikované 

príležitosti, uvedené v SWOT analýze za celý kraj. Pozitívny dopad sa dá očakávať od plánovanej výstavby 

dopravnej infraštruktúry vyššej úrovne. Konkrétne budovanie rýchlostnej cestnej komunikácie R7 naprieč 

Nitrianskym krajom, by malo mať priaznivý vplyv na aktivizáciu ekonomických vzťahov v okolí tejto rýchlostnej 

cesty. Kvalitná dopravná infraštruktúra je základným predpokladom pre stimulovanie záujmu podnikať v danej 

lokalite. Popri budovaní kvalitnej infraštruktúry, majú dôležitý vplyv na rozvoj hospodárstva a podnikateľskej 

aktivity aj ďalšie aspekty, ako vymožiteľnosť práva, legislatívne, daňové a odvodové zaťaženie, administratívne 

zdĺhavé povinnosti a rôzne iné činnosti spojené s podnikaním. Čím menšia bude takáto záťaž uvalená na 

podnikateľské subjekty, tým väčší priestor budú mať na rozširovanie svojich podnikateľských aktivít. Významnú 

pomoc pre rozmach tejto oblasti, identifikovanú v príležitostiach, zohrávajú aj možnosti čerpania finančných 

prostriedkov z externých zdrojov. Jedným z takýchto príkladov je aj možnosť čerpania prostriedkov z Európskeho 

sociálneho fondu na podporu zamestnanosti, ktorá má podporiť existujúce pracovné miesta a napomôcť 

znevýhodneným uchádzačom na trhu práce nájsť si prácu.  

 

4.2.5 Využitie územia 
Využitie územia v jednotlivých častiach kraja vykazuje nižšie disparity. Na základe vývoja koeficientu ekologickej 

stability môžeme konštatovať, že väčšina územia kraja dosahuje pomerne vysoké hodnoty tohto ukazovateľa, 

teda územia kraja môžeme hodnotiť ako vyváženú krajinu. Napriek pomerne vyššiemu využívaniu územia okresu 

Šaľa sa podarilo odstrániť existujúce environmentálne záťaže a znížiť narušenie prírodných štruktúr na území 

okresu. 

 

4.2.6 Životné prostredie 
Z hľadiska jednotlivých sledovaných ukazovateľov v oblasti životné prostredie nedošlo k výrazným zmenám. 

Dochádza k postupnému znižovaniu znečistenia ovzdušia vo všetkých v okresoch kraja. Zlepšila sa situácia 

v mestách a mestských oblastiach. Najviac negatívnu hodnotu vykazuje obec Trnovec nad Váhom a to dôsledkom 

pôsobenia priemyselnej prevádzky Duslo a.s. Vyššie hodnoty v dôsledku vyššej koncentrácie výrobných zariadení 

boli zaznamenané v obciach Tlmače, Žirany a Ivanka pri Nitre. V porovnaní s ostatným územím kraja majú 

hodnoty skúmaných ukazovateľ mierne klesajúci charakter. 

 

4.2.7 Finančné ukazovatele 
Pozitívne vplývať na vývoj finančných ukazovateľov obcí v Nitrianskom kraji, môžu najmä zadefinované 

príležitosti, ktoré sú uvedené v SWOT analýze za celý kraj. Priaznivý dopad na rozvoj obcí majú a v budúcnosti 

budú mať možnosti využívania finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Tieto 

prostriedky predstavujú pre obce jedinečnú príležitosť realizovať investičné projekty, ktoré by inak príliš zaťažili 

obecné rozpočty, prípadne by ich nemohli uskutočniť vôbec. Výhodou týchto fondov je finančná schéma, 
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respektíve mechanizmus, podľa ktorého obce musia vynaložiť na realizované projekty iba 5 percent z vlastných 

zdrojov. Táto schéma, ako aj administratívne postupy, ktoré je nevyhnutné dodržiavať, tak nútia zvolených 

zástupcov obcí hospodáriť zodpovednejšie, čo pre možnosti rozvíjania sa obcí je mimoriadne prínosné. Pozitívne 

možno vnímať aj stabilitu systému prerozdelenia daní z príjmov fyzických osôb, na základe ktoré obce dostávajú 

zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky. Keďže tieto prostriedky predstavujú najväčšiu časť príjmovej stránky 

rozpočtov obcí, tak výhoda ich stabilného prerozdeľovania spočíva v možnosti prognózovania výšky príjmov, 

ktoré obce dostanú. Na základe takýchto odhadov si obce vedia lepšie naplánovať svoje výdavky a pripraviť 

rozvojové aktivity. 

 

4.2.8 Technická vybavenosť 
Z hľadiska technickej vybavenosti došlo k zníženiu disparít na území kraja. Vyššia úroveň technickej vybavenosti 

sa posunula aj do širšieho zázemie (okolia) mestských sídel. Vzrástol podiel obyvateľstva napojených na verejnú 

kanalizačnú sieť pripojenú na ČOV. Výrazne vzrástol podiel obyvateľov pripojených na verejný vodovod a taktiež 

sa rozšírili možnosti pripojenia obyvateľov na káblovú televíziu (najmä južné okresy – Komárno a Nové Zámky). 

 

4.2.9 Doprava 
Dobudovaním rýchlostnej cesty R7 sa zlepší dopravná dostupnosť južných okresov kraja. Zo začiatku prinesie 

ovocie aj dobudovanie rýchlostnej cesty v úseku Bratislava – Dunajská Streda, východ, čo prinesie znížené 

hodnoty dostupnosti k najbližšej mimoúrovňovej križovatke pre niektoré obce západnej časti okresu Komárno 

a jednej obci okresu Šaľa. Vyššia ponuka v rámci autobusových prepravcov (týka sa diaľkových liniek) bude mať za 

následok zvýšenie kapacít autobusovej prepravy, udržiavanie jej konkurencie voči železničnej preprave. Dôjde aj 

k rozšíreniu využívania lokálnych železničných spojení a k zvýšeniu ponuky na medzinárodnej železničnej trati. 

4.2.10 Sídelná štruktúra 
Viditeľný je pokles disparít medzi jednotlivými okresmi kraja. Zvýšenie pracovných príležitostí aj v ďalších sídlach 

kraja spôsobil zníženie podielu obyvateľov, resp. EAO odchádzajúcich za prácou a vzdelaním z celkového počtu 

obyvateľov (vo viacerých okresoch kraja). 
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5 ZÁVER 

5.1.1 Obyvateľstvo 
Skupinu analyzovaných ukazovateľov za obyvateľstvo tvorili index rastu počtu obyvateľov, hrubá miera 

prirodzeného prírastku, hrubá miera migračného salda, hrubá miera celkového prírastku, index vitality a podiel 

trvalo bývajúcich obyvateľov s najvyšším dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním. Zhrnutie jednotlivých 

ukazovateľov, ich problémov a obmedzení so zberom dát, je popísané nižšie. 

 

1. INDEX RASTU POČTU OBYVATEĽOV , 5. INDEX VITALITY, 6. PODIEL TRVALE BÝVAJÚCICH OBYVATEĽOV 

S NAJVYŠŠÍM DOSIAHNUTÝM VYSOKOŠKOLSKÝM VZDELANÍM 

Rozhodujúci podiel informácií o obyvateľstve ako celku, o jeho priestorovom rozmiestnení, stave, štruktúrach, 

ako aj charakteristikách v konkrétnom časovom období zabezpečuje systém demografickej štatistiky v SR, 

ktorého základom je spracovanie demografických udalostí v mesačnej periodicite vo vyčerpávajúcom zisťovaní 

celej populácie, pravidelne sa opakujúce sčítania obyvateľstva a doplnkové zisťovania u obyvateľstva 

(mikrocenzy). 

Výsledky sčítania poskytujú ucelený obraz o stave spoločnosti, o jej demografickej, sociálnej, kultúrnej, 

vzdelanostnej a ekonomickej úrovni, o počte a štruktúrach domov a bytov na úrovni obcí, okresov, krajov a SR. 

Na úrovni základných sídelných jednotiek sa zo sčítaní publikuje prehľad o trvalo bývajúcich obyvateľoch 

podľa pohlavia a vybraných vekov, o ekonomicky aktívnych obyvateľoch spolu, o ekonomicky aktívnych 

obyvateľoch odchádzajúcich za prácou z miesta trvalého bydliska, informácie o sektoroch, v ktorých pracujú, 

o počte hospodáriacich domácností a vybrané údaje o obývaných domoch a bytoch. 

Sekundárne ukazovatele za oblasť obyvateľstvo odvodené z demografických údajov (o počte obyvateľov, 

o vekovom zložení obyvateľstva podľa hlavných vekových skupín vymedzených podľa vzťahu k ekonomickej 

aktivite (predproduktívny vek – 0-14 rokov, produktívny vek – 15-64 rokov, poproduktívny vek – 65+ rokov) 

a o počte trvalo bývajúcich obyvateľov s najvyšším dosiahnutým vysokoškolským (bakalárskym, magisterským, 

inžinierskym, doktorským a doktorandským) vzdelaním) zisťovaných pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov 

(predch. sčítania ľudu, domov a bytov) je možné porovnávať iba medzi jednotlivými dekádami, nie medziročne 

či pätročne. Pre potreby hlbšej analýzy je teda hodnotenie ukazovateľov odvodených z dát zo sčítaní z hľadiska 

pravidelnej postupnosti časového radu dátovo obmedzené. Niektoré základné demografické údaje (s výnimkou 

napr. vzdelanostnej, národnostnej štruktúry obyvateľstva a i.) je však možné čerpať z publikácie Bilancia pohybu 

obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí, ktorá je na základe štatistických zisťovaní organizovaných 

a vykonávaných ŠÚ SR publikovaná každý rok. 

Naviac, výsledky zo sčítaní sú publikované podľa platného územného a správneho členenia SR 

ku konkrétnemu dňu (k rozhodujúcemu okamihu) sčítania. Ak v období medzi jednotlivými sčítaniami dochádza 

k územným zmenám obcí a ich častí, vznikajú nové obce napr. rozdelením, nie je vždy možné štatistické dáta 

za predchádzajúce obdobia (sčítania) spätne prerátať podľa aktuálnej územnej štruktúry, a teda aj 

porovnateľnosť ukazovateľov z dôvodu nedostupnosti dát je obmedzená. Pri tvorbe metodiky, ako aj 

vypracovávaní analýzy podobného typu, je potrebné mať tieto obmedzenia na zreteli. V súvislosti s územnými 

zmenami, vyhnúť sa komplikáciám pri zbere primárnych dát za jednotlivé obce a ich následnom „očistení“ 

podľa aktuálnej územnej štruktúry, by bolo možné iba v prípade, ak by sa štatistické dáta sledovali pravidelne 

až do úrovne základných sídelných jednotiek a územné zmeny (zlučovanie resp. rozdeľovanie obcí) 

by sa vykonávali iba podľa hraníc jednotlivých ZSJ. 

Posledné Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bolo súčasťou celosvetového programu populačných 

a bytových cenzov, ktorý v spolupráci s Eurostatom koordinovala Organizácia spojených národov. V členských 

štátoch Európskej únie sa sčítanie uskutočnilo po prvý raz v histórii v tom istom roku s využitím rovnakých, 

respektíve porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Pri výbere a odvodzovaní sekundárnych ukazovateľov 

je potrebné dbať na jednotnú metodiku a definíciu primárnych dát, z ktorých sa sekundárne ukazovatele 

počítajú, ako aj na kompletnosť/dostupnosť primárnych dát za všetky sledované časové obdobia (sčítania) 

z dôvodu zmeny metodiky a rozsahu zisťovaných údajov pri jednotlivých sčítaniach. 

 

2. HRUBÁ MIERA PRIRODZENÉHO PRÍRASTKU, 3. HRUBÁ MIERA MIGRAČNÉHO SALDA, 4. HRUBÁ MIERA 

CELKOVÉHO PRÍRASTKU 

Údaje o strednom stave obyvateľstva, o počte živonarodených, zomrelých, prisťahovaných a vysťahovaných sú 

na základe štatistických zisťovaní organizovaných a vykonávaných ŠÚ SR každoročne prezentované v analytickej 

publikácii Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. Pravidelná dostupnosť dát na úrovni 

jednotlivých obcí je obmedzená v prípade zmien z hľadiska územného a správneho členenia SR, kedy nie je 

možné štatistické dáta za predchádzajúce obdobia spätne prerátať podľa aktuálnej územnej štruktúry. V tomto 

prípade je porovnateľnosť ukazovateľov z dôvodu nedostupnosti dát či ich neadekvátnej komparácie z hľadiska 

metodického obmedzená. V súvislosti s územnými zmenami, vyhnúť sa komplikáciám pri zbere primárnych dát 

za jednotlivé obce a ich následnom „očistení“ podľa aktuálnej územnej štruktúry, by bolo možné iba v prípade, 

ak by sa štatistické dáta sledovali pravidelne až do úrovne základných sídelných jednotiek a územné zmeny 

(zlučovanie resp. rozdeľovanie obcí) by sa vykonávali iba podľa hraníc jednotlivých ZSJ. 

Naviac, údaje o počte prisťahovaných a vysťahovaných v období pred rokom 1996 boli sledované a publikované 

na úrovni obcí (aj okresov), ale vo vtedajšej územnej a správnej štruktúre SR. Keďže dáta za migráciu 

obyvateľstva na úrovni okresov sa nezískavajú aditívnym princípom zoskupovania (celkový súčet za obce 

príslušného okresu), nie je možné primárne ukazovatele, pre potreby tejto analýzy sledované aj na úrovni 

okresov, získať v aktuálnej územnej štruktúre. Z dôvodu nedostupnosti dát týkajúcich sa sťahovania na úrovni 

okresov Nitrianskeho kraja za rok 1991, nie je možné stanoviť migračný prírastok/úbytok ani celkový 

prírastok/úbytok obyvateľstva a z toho odvodené sekundárne ukazovatele – hrubú mieru migračného salda a 

hrubú mieru celkového prírastku obyvateľstva v jednotlivých okresoch za tento rok. Výhľadovo je potrebné 

prípadné obmedzenia ohľadne dostupnosti dát v súvislosti s územnými a správnymi zmenami 

(zlučovanie/rozdeľovanie obcí, vyčlenenie obce z okresu a jej zaradenie do iného okresu) brať do úvahy. 
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5.1.2 Domový a bytový fond 
Skupinu analyzovaných ukazovateľov za domový a bytový fond tvorili priemerná obložnosť bytu, podiel trvale 

obývaných bytov v rodinných domoch, podiel trvale obývaných bytov v bytových domoch a intenzita bytovej 

výstavby. Zhrnutie jednotlivých ukazovateľov, ich problémov a obmedzení so zberom dát, je popísané nižšie. 

 

1. PRIEMERNÁ OBLOŽNOSŤ BYTU, 2. PODIEL TRVALE OBÝVANÝCH BYTOV V RODINNÝCH DOMOCH, 3. PODIEL 

TRVALE OBÝVANÝCH BYTOV V BYTOVÝCH DOMOCH 

Pre potreby hlbšej analýzy je hodnotenie ukazovateľov za domový a bytový fond z hľadiska pravidelnej 

postupnosti časového radu dátovo obmedzené. Údaje za domový a bytový fond v Slovenskej republike sa zisťujú 

(spolu s podrobnými údajmi o obyvateľoch) iba k dňu (rozhodujúcemu okamihu) sčítania obyvateľov, domov 

a bytov (predch. sčítania ľudu, domov a bytov), a tak je tieto dáta možné porovnávať iba medzi jednotlivými 

dekádami, nie medziročne či pätročne. 

Výsledky sčítania poskytujú ucelený obraz o stave spoločnosti, o jej demografickej, sociálnej, kultúrnej, 

vzdelanostnej a ekonomickej úrovni, o počte a štruktúrach domov a bytov na úrovni obcí, okresov, krajov a SR. 

Na úrovni základných sídelných jednotiek (ZSJ) sa zo sčítaní publikuje prehľad o trvalo bývajúcich obyvateľoch 

podľa pohlavia a vybraných vekov, o ekonomicky aktívnych obyvateľoch spolu, o ekonomicky aktívnych 

obyvateľoch odchádzajúcich za prácou z miesta trvalého bydliska, informácie o sektoroch, v ktorých pracujú, 

o počte hospodáriacich domácností a vybrané údaje o obývaných domoch a bytoch. Výsledky sú publikované 

podľa platného územného a správneho členenia SR ku konkrétnemu dňu sčítania. Ak v období medzi jednotlivými 

sčítaniami dochádza k územným zmenám obcí a ich častí, vznikajú nové obce napr. rozdelením, nie je vždy možné 

štatistické dáta za predchádzajúce obdobia (sčítania) spätne prerátať podľa aktuálnej územnej štruktúry, a teda 

aj porovnateľnosť ukazovateľov z dôvodu nedostupnosti dát je obmedzená. Pri tvorbe metodiky, ako aj 

vypracovávaní analýzy podobného typu, je potrebné mať toto obmedzenie na zreteli. V súvislosti s územnými 

zmenami, vyhnúť sa komplikáciám pri zbere primárnych dát za jednotlivé obce a ich následnom „očistení“ 

podľa aktuálnej územnej štruktúry, by bolo možné iba v prípade, ak by sa štatistické dáta sledovali pravidelne 

až do úrovne základných sídelných jednotiek a územné zmeny (zlučovanie resp. rozdeľovanie obcí) 

by sa vykonávali iba podľa hraníc jednotlivých ZSJ. 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bolo súčasťou celosvetového programu populačných a bytových 

cenzov, ktorý v spolupráci s Eurostatom koordinovala Organizácia spojených národov. V členských štátoch 

Európskej únie sa sčítanie uskutočnilo po prvý raz v histórii v tom istom roku s využitím rovnakých, respektíve 

porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Pri výbere a odvodzovaní sekundárnych ukazovateľov je potrebné 

dbať na jednotnú metodiku a definíciu primárnych dát, z ktorých sa sekundárne ukazovatele počítajú, ako aj 

na kompletnosť/dostupnosť primárnych dát za všetky sledované časové obdobia (sčítania) z dôvodu zmeny 

metodiky a rozsahu zisťovaných údajov pri jednotlivých sčítaniach. 

 

4. INZENZITA BYTOVEJ VÝSTAVBY 

Údaje o počte dokončených bytov sa zisťujú štvrťročným výkazom za obce, resp. stavebné úrady. Publikované 

údaje o bytoch, ako aj o počte obyvateľov k 31.12. referenčného roka, sú výsledkom spracovaní ŠÚ SR. 

Dáta o počte dokončených bytov z obdobia pred rokom 1996 dostupné nie sú. Ďalej ich pravidelná dostupnosť 

je obmedzená v prípade zmien z hľadiska územného a správneho členenia SR, kedy nie je možné štatistické dáta 

za predchádzajúce obdobia spätne prerátať podľa aktuálnej územnej štruktúry. V tomto prípade 

je porovnateľnosť ukazovateľa z dôvodu nedostupnosti dát či ich neadekvátnej komparácie z hľadiska 

metodického obmedzená. V súvislosti s územnými zmenami, vyhnúť sa komplikáciám pri zbere primárnych dát 

za jednotlivé obce a ich následnom „očistení“ podľa aktuálnej územnej štruktúry, by bolo možné iba v prípade, 

ak by sa štatistické dáta sledovali pravidelne až do úrovne základných sídelných jednotiek a územné zmeny 

(zlučovanie resp. rozdeľovanie obcí) by sa vykonávali iba podľa hraníc jednotlivých ZSJ. 

 

  



220 
 

5.1.3 Občianska vybavenosť 
Všetky sekundárne ukazovatele v oblasti Občianska vybavenosť boli koncipované ako dostupnosti obyvateľstva 

v minútach po cestnej sieti k vybraným inštitúciám, prevádzkam či službám občianskej vybavenosti. Tieto dáta 

vychádzali z primárnych ukazovateľov, ktoré vyjadrovali geografickú lokalizáciu daných objektov v konkrétnej 

obci. Dostupnosti boli vypočítané v prostredí ArcGIS 10.2.2, rozšírenie Network Analyst, v ktorom boli 

reflektované rozdiely v cestnej sieti medzi rokmi 2001 a 2011 a výhľadovým rokom 2020. V tomto modeli bolo 

každému typu cestnej komunikácie pridelená jednotná hodnota priemernej rýchlosti. Pri výpočtoch dostupností 

k roku 2020 bol model cestnej siete rozšírený o plánované komunikácie v okolí mesta Vráble a obce Tajná, ako aj 

križovatka rýchlostnej cesty pri meste Dunajská Streda. 

KOMERČNÁ VYBAVENOSŤ 

Ku komerčnej vybavenosti boli zahrnuté dostupnosť obce k najbližšiemu hypermarketu v minútach a dostupnosť 

obce k najbližšej banke v minútach. Rozmiestnenie hypermarketov (predajňa s predajnou plochou nad 2 500 m2) 

pochádza z vlastného internetového prieskumu, pre porovnanie s rokom 2001 bol použitý článok od Križan 

(2007). Veľmi dobrým pomocníkom bola webová stránka zlacnene.sk s výdy aktuálnym zoznamom 

hypermarketov a supermarketov na Slovensku. Pre zistenie počtu bánk boli použité webové stránky jednotlivých 

bankových subjektov. 

ŠTÁTNA SPRÁVA 

K štátnej správe boli zahrnuté dostupnosť obce k najbližšej pošte, dostupnosť obce ku svojej matrike, dostupnosť 

obce k svojmu sídlu obvodného riaditeľstva policajného zboru v  a dostupnosť k najbližšiemu sídlu okresného 

riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v minútach. Evidencia úradov pôšt pochádza z databázy pošty 

publikovanej na www.posta.sk (konkrétne na www.posta.sk/stranky/postove-smerovacie-cisla). Zoznam 

verejných knižníc poskytujú webové stránky Ministerstva kultúry SR (www.culture.gov.sk). Sídla policajných 

staníc v rámci pracovísk Obvodného oddelenia policajného zboru pochádza zo zdroja www.minv.sk, takisto ako aj 

územné obvody okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru. 

ZDRAVOTNÍCTVO 

K zdravotníctvu boli zaradené ako ko štátne, tak komerčné subjekty nemocníc a lekární - dostupnosť obce k 

najbližšej nemocnici v minútach a dostupnosť obce k najbližšej lekárni v minútach. Zoznam verejných lekární 

a nemocníc za rok 2001 bol prebratý z diela Atlas krajiny (2002)3, kde sú údaje za rok 1999. Údaje za rok 2014 

poskytujú webové stránky nitrianskeho samosprávneho kraja (www.unsk.sk). Okrem toho boli dáta lekární 

verifikované s dátami v Mestskej a obecnej štatistiky (MOŠ - dáta Štatistického úradu SR).Nemocnice (rok 2012) 

sú súčasťou databázy INEKO (nemocnice.ineko.sk). 

VZDELÁVANIE 

K vzdelávaniu patrí dostupnosť obce k najbližšej verejnej knižnici a dostupnosť obce k najbližšej vysokej škole 

v minútach. Dáta k verejným knižniciam za rok 2011 pochádzajú z databázy Mestskej a obecnej štatistiky (MOŠ - 

dáta Štatistického úradu SR). K vysokým školám boli zaradené len hlavné sídla ako nekomerčných tak 

komerčných vysokých škôl, teda bez detašovaných pracovísk. Dáta pochádzajú z internetových zdrojov (napr. 

www.portalvs.sk), resp. Atlasu krajiny (2002). 

                                                             
3 Atlas krajiny (2002): Atlas krajiny Slovenskej republiky. MŽP SR. Bratislava, Banská Štiavnica: Esprit. 

ŠPORT A REKREÁCIA 

K športu a rekreácii boli zaradené dostupnosti obce k najbližšiemu termálnemu kúpalisku a zimnému štadiónu. 

Údaje za súčasnosť pochádzajú z prieskumu internetových stránok. Údaje za rok 2001 boli overené z Atlasu 

krajiny (2002). 

Najlepšími hodnotami (najvyššia kategória) sa v oboch sledovaných obdobiach vyznačovali mestá a vybrané obce 

na severojužnej osi Topoľčany – Nitra – Šaľa – Šurany – Nové Zámky – Komárno a okolie miest Zlaté Moravce 

a Levice. V roku 2011 k nim pribudlo aj Hurbanovo. Najnižšími hodnotami sa vyznačuje okrajová obec levického 

okresu Ipeľské Úľany. K ďalším obciam s hodnotami pod -1 patria obce na pomedzí levického a novozámockého 

okresu a dve obce komárňanského a jedna obec zlatomoravského okresu. 
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5.1.4 Hospodárska štruktúra a trh práce  
Zhrnutie jednotlivých ukazovateľov, ich problémov so zberom dát, ako aj odporúčaní pre vypracovanie ďalších, 

podrobnejších a komplexnejších analýz, je uvedené nižšie. Celkový sumár za túto analyzovanú oblasť, ako aj 

navrhované odporúčania, sú uvedené vo význame pre regionálnu politiku. 

 

1. POČET FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV NA 1000 OBYVATEĽOV 

Hlavným problémom pri analýze tohto ukazovateľa predstavovala obmedzená dostupnosť dát z časového 

hľadiska. Preto nebolo možné skúmať hodnoty vo všetkých stanovených časových úsekoch. Tento ukazovateľ 

predstavuje sumár čiastkových ukazovateľov – počtu živnostníkov, počtu slobodných povolaní a počtu 

samostatne hospodáriacich roľníkov. Pre budúce účely detailnejšieho vyhodnotenia, je možné analyzovať 

jednotlivé čiastkové ukazovatele. 

2., 3. PODIEL PRÁVNICKÝCH OSÔB ZISKOVÝCH NA CELKOVOM POČTE PRÁVNICKÝCH OSÔB A POČET PRÁVNICKÝCH 

OSÔB ZISKOVÝCH NA 1000 OBYVATEĽOV 

Tieto ukazovatele sú pre potreby hlbšej analýzy z časového hľadiska taktiež dátovo obmedzené. Pre podrobnejšie 

a komplexnejšie analýzy štruktúry právnických osôb na úrovni obcí, nie sú dostupné údaje. To limituje možnosti 

vyhodnotenia celkového zloženia právnických osôb podľa oblastí podnikania a zároveň aj obmedzuje pohľad na 

vývoj podnikov v jednotlivých obciach. Údaje za právnické osoby podľa ekonomických činností by poskytovali 

väčšie a podrobnejšie možnosti pre vypracovanie analýz. 

4., 5. MIERA EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI A MIERA EKONOMICKEJ AKTIVITY OBYVATEĽSTVA 

Údaje o počte evidovaných nezamestnaných v jednotlivých obciach, sú dostupné maximálne od roku 1996. 

V budúcnosti, by sa ukazovateľ evidovanej nezamestnanosti mohol rozšíriť o nezamestnanosť podľa pohlavia, 

podľa vekovej štruktúry evidovaných uchádzačov o zamestnanie, ako aj o mieru dlhodobej nezamestnanosti. Pri 

ukazovateli miery ekonomickej aktivity obyvateľstva sa nevyskytli žiadne vážne nedostatky s dostupnosťou dát. 

Pre budúci výskum by bolo možné sledovať mieru ekonomickej aktivity mužov a žien. 

 

VÝZNAM PRE REGIONÁLNU POLITIKU 

Z analytickej časti hospodárskej štruktúry a trhu práce vyplynulo, že rozdiely medzi jednotlivými obcami vzrástli. 

V rámci výsledkov dynamiky zmien vyplynulo, že identifikované projekty nebudú mať markantný vplyv na zmenu 

vývoja odhadovaných hodnôt v riešených územiach. Tieto zistenia tak zvyšujú význam pre tvorbu a rozvoj 

regionálnej politiky v Nitrianskom kraji a taktiež vytvárajú apel na jednotlivých aktérov, aby tejto skutočnosti 

venovali v budúcnosti zvýšenú pozornosť. Rozhodnutie, pre ktorú cestu rozvoja sa Nitriansky kraj vydá, bude 

závisieť najmä od politickej vôle zvolených zástupcov. Napomôcť ich rozhodnutiu, by malo významné zistenie, 

ktoré vzniklo dôsledkom vykonanej analýzy. Z realizovaného hodnotenia vývoja ukazovateľov hospodárskej 

štruktúry a trhu práce vyplynulo, že disparity medzi väčšinou miest a okolitými obcami sa počas skúmaného 

obdobia zvýšili. Domnievame sa, že tento jav nastal najmä z dôvodov, že mestá disponujú väčšou ekonomickou 

silou, poskytujú podnikateľom aglomeračné úspory a koncentrujú kvalifikovanú pracovnú silu. Podporou miest by 

sa zároveň zvýšila konkurencieschopnosť Nitrianskeho kraja v porovnaní s okolitými územiami. Preto pri výbere 

nástrojov regionálnej politiky, by dotknutí aktéri mali tieto fakty brať do úvahy. 
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5.1.5 Využitie územia 
Problematika využitia územia bolo reprezentovaná troma ukazovateľmi založenými na percentuálnych 

hodnotách, kde celok bol tvorený celým územím skúmanej územnej jednotky. Štvrtým ukazovateľom je 

koeficient ekologickej stability, ktorý je podielom stabilných a nestabilných druhov pozemkov. Zhrnutie 

jednotlivých ukazovateľov, ich problémov a obmedzení so zberom dát, je popísané nižšie. 

1. PERCENTUÁLNE ZASTÚPENIE ZASTAVANEJ PLOCHY Z CELKOVEJ PLOCHY ÚZEMIA 

Významným problémom tohto ukazovateľa je jeho aktuálnosť, nakoľko sa nepodarilo získať údaje o výmere 

zastavanej plochy za potrebné časové obdobia. Údaj tak bol nahradený nasledujúcim údajom časovo najbližším 

k potrebnému obdobiu. Tento údaj je potrebné naďalej sledovať a odporúča sa ho sledovať dôslednejšie, nakoľko 

v obciach môže dochádzať k nekoordinovanej výstavbe a ukazovateľ tak môže výrazne narásť. Aktuálnosť 

zastavaného územia by bolo vhodné preskúmať pri zhotovovaní územnoplánovacej dokumentácii. Údajom o tom 

či je alebo nie je pozemok v zastavanom území obce disponuje kataster nehnuteľností. Do budúcna je veľmi 

komplikované odhadnúť presné hodnoty tohto ukazovateľa a určiť tak dynamiku vývoja do roku 2020, pretože 

sledované projekty môžu tento ukazovateľ ovplyvniť nepriamo (napr. výstavba kanalizácie, vodovodu a ďalších 

verejnoprospešných stavieb môže navýšiť počet obyvateľov, čím sa môže navýšiť aj zástavba v obci). 

2. PERCENTUÁLNE ZASTÚPENIE ORNEJ PÔDY Z CELKOVEJ PLOCHY ÚZEMIA (STUPEŇ ZORNENIA) 

Ukazovateľ je jeden z dôležitých faktorov pri rozvoji obce z hľadiska poľnohospodárskej výroby. V súčasnosti je 

problémom úbytok poľnohospodárskej pôdy a jej zástavba pre iné účely. Do budúcna by bolo možné a aj vhodné 

sledovať aj kvalitu ornej pôdy podľa jej bonity a tak lokalizovať obce s prevahou najkvalitnejších pôd 

a podporovať v nich poľnohospodársku výrobu. Spracovať takéto údaje do požadovaného tvaru by si však 

vyžadovalo dlhší čas v dôsledku spracovania informačnými technológiami. Ďalším reálnym problémom je 

zarastanie niektorých pôd lesnými drevinami, čo má súvis s nasledujúcim ukazovateľom a to lesnatosťou. Pri 

odhade dynamike na základe sledovaných projektov je potrebné vedieť lokalizovať projekt a to či zasahuje do 

ornej pôde a či dôjde k jej zabratiu. V súčasnej fáze plánovania projektov to nebolo možné určiť. 

3. PERCENTUÁLNE ZASTÚPENIE LESNÝCH POZEMKOV Z CELKOVEJ PLOCHY ÚZEMIA (LESNATOSŤ) 

Ukazovateľ, ktorý taktiež ovplyvňuje kvalitu sídla. Zelenšie obce, teda obce s vyššou lesnatosťou majú potenciál 

byť rekreačnými oblasťami, z hľadiska hospodárstva je zaujímavé spracovanie dreva a samozrejme takéto obce 

spravidla dosahujú vyššiu biodiverzitu v dôsledku väčšej bohatosti rastlinnej a živočíšnej zložky. Problémom je 

určiť a vyhodnotiť jav ako je lesnatosť ale aj stupeň zornenia nakoľko tieto ukazovatele môžu byť v rovnováhe. 

Zhodnotiť tak, či sa jedná o jav pozitívny alebo negatívny je tak problémom. Pomerne jednoducho je však možné 

určiť rozdiely medzi obcami. Z hľadiska určenia dynamiky sú tu podobné problémy ako pri predchádzajúcich 

ukazovateľoch a je tu potrebné vedieť konkrétnu lokalizáciu projektu. 

4. KOEFICIENT EKOLOGICKEJ STABILITY (KES) 

Sledovaný ukazovateľ má výhodu v tom , že odzrkadľuje všetky druhy pozemkov v rámci katastra nehnuteľností. 

Ukazovateľ možno odporučiť sledovať preto aj naďalej. Je možné ho spresniť podrobnejšími prieskumami územia 

a zistiť reálne využitie plôch v obci , nakoľko kataster nemusí vždy disponovať aktuálnymi informáciami o stave 

plôch. Pri hodnotení dynamiky je možné domnienkou určiť, či projekt bude mať vplyv na stabilitu územia. Odhad 

môže byť nepresný. 
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5.1.6 Životné prostredie 
Problematika životného prostredia je jedna z najdôležitejších oblastí, ktorá môže napomôcť k celkovému rozvoju 

regiónu aj obce, ale môže byť aj limitujúcim faktorom v jeho ďalšom rozvoji z dôvodu vzniku konfliktných situácii 

s ďalšími tematickými oblasťami, ktoré sú obsahom štúdie. Pôvodne sa rátalo pri spracovaní tejto oblasti s oveľa 

širším množstvom ukazovateľov, ale nakoniec boli vybraté tie, ktoré reprezentujú kvalitu ovzdušia v sídle a teda 

majú vplyv na sídelný rozvoj. Výhodou bolo, že ukazovatele boli spracované podľa jedného zdroja s dostupnosťou 

od roku 2000. Pri pôvodnom množstve ukazovateľov boli problémy s časovými radami a niektoré boli dostupné 

len pre úroveň okresov a nie obcí. Zhrnutie jednotlivých ukazovateľov, ich problémov a obmedzení so zberom 

dát, je preto možné popísať ako pre súbor ukazovateľov. 

1. MNOŽSTVO VYPRODUKOVANÝCH TUHÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK (TZL) V TONÁCH NA 10 KM2 

2. MNOŽSTVO VYPRODUKOVANÝCH OXIDOV SÍRY (SOX) V TONÁCH NA 10 KM2 

3. MNOŽSTVO VYPRODUKOVANÝCH OXIDOV DUSÍKA (NOX) V TONÁCH NA 10 KM2 

4. MNOŽSTVO VYPRODUKOVANÉHO OXIDU UHOĽNATÉHO (CO) V TONÁCH NA 10 KM2 

5. MNOŽSTVO VYPRODUKOVANÝCH TUHÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK (TZL) V TONÁCH NA 100 OBYVATEĽOV 

6. MNOŽSTVO VYPRODUKOVANÝCH OXIDOV SÍRY (SOX) V TONÁCH NA 100 OBYVATEĽOV 

7. MNOŽSTVO VYPRODUKOVANÝCH OXIDOV DUSÍKA (NOX) V TONÁCH NA 100 OBYVATEĽOV 

8. MNOŽSTVO VYPRODUKOVANÉHO OXIDU UHOĽNATÉHO (CO) V TONÁCH NA 100 OBYVATEĽOV 

Pri samotnom napĺňaní údajov nedošlo ku komplikáciám, najväčším problémom však bolo, že údaje boli 

k dispozícii od roku 2000, takže v sledovanom súbore chýbal rok 1991. Kvalita ovzdušia je jedným z faktorov, 

ktorý ma vplyv na rozvoj osídlenia. V rámci kraja sa nachádza v dôsledku priemyselnej prevádzky prevádzkovateľ 

Duslo Šaľa, a.s., kde hodnoty ukazovateľov sú extrémne vysoké oproti ostatným obciam. To sa odzrkadlilo na 

súbornom hodnotení kde výsledkom je v podstate jednotvárny kartogram. Čo je však pozitívne vo väčšine obcí 

bol zaznamenaný znižujúci trend ukazovateľov v dôsledku prísnych legislatívnych opatrení a zavádzaním nových 

technológii v priemysle. Komplikáciou pri hodnotení celého súboru údajov ale aj pri odhadovaní dynamiky zmien 

boli veľmi nízke hodnoty ukazovateľov, čo sa dalo pred výpočtom sekundárnych ukazovateľov len ťažko 

predpokladať. Do budúcna je preto potrebné zvoliť možno iné rozmanitejšie údaje z viacerých oblastí životného 

prostredia aj keď ich spracovanie bude zložitejšie. 
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5.1.7 Finančné ukazovatele 
Zhrnutie jednotlivých ukazovateľov, ich problémov so zberom dát, ako aj odporúčaní pre vypracovanie ďalších, 
podrobnejších a komplexnejších analýz, je uvedené nižšie. Celkový sumár za túto analyzovanú oblasť, ako aj 
navrhované odporúčania, sú uvedené vo význame pre regionálnu politiku. 
 

1., 3. BEŽNÉ VÝDAVKY NA OBYVATEĽA, BILANCIA BEŽNÉHO ÚČTU 

Z hľadiska hodnotených časových intervalov, je dostupnosť údajov za tieto ukazovatele výrazne obmedzená. 

Špecifický problém pri všetkých použitých finančných ukazovateľoch predstavuje tá skutočnosť, že každý rok 

závisí výška príjmov od vývoja ekonomiky. Pri ukazovateli bežné výdavky na obyvateľa, by malo pre budúcnosť 

význam sledovať výdavky aj podľa klasifikácie výdavkových oddielov COFOG. 

2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY NA OBYVATEĽA 

Pri tomto ukazovateli sa počítalo iba s kapitálovými výdavkami obcí, pretože štatistika ohľadom kapitálových 

výdavkov podnikov neexistuje. Veľký význam by pre skvalitnenie tohto ukazovateľa malo zistenie takýchto údajov 

za podniky vo všetkých obciach. Rozšírené údaje tohto ukazovateľa o výšku investičných výdavkov súkromného 

sektora, by poskytovali väčšiu výpovednú hodnotu a ponúkli by širšie možnosti pre vypracovanie budúcich 

analýz. 

4. OKAMŽITÁ LIKVIDITA 

Hlavným nedostatkom tohto ukazovateľa je to, že berie do úvahy iba výšku krátkodobých záväzkov. Pre 

dosiahnutie väčšej výpovednej a komplexnejšej hodnoty, by bolo vhodné doplniť údaje jednotlivých obcí o ich 

zadlženosť, štruktúru dlhu a štruktúru dlhovej služby. Tým by sa dosiahol ucelený pohľad na viacročné 

hospodárenie obcí. 

 

VÝZNAM PRE REGIONÁLNU POLITIKU 

Zo súhrnného hodnotenia analytickej časti finančných ukazovateľov vyplynulo, že rozdiely medzi jednotlivými 

obcami sa mierne zvýšili. Z posúdenia dynamiky zmien vzišlo, že uvedené projekty nebudú mať výrazný dopad na 

zmenu vývoja jednotlivých ukazovateľov. Tieto zistenia tak zvyšujú význam pre tvorbu a rozvoj regionálnej 

politiky v Nitrianskom kraji a taktiež vytvárajú apel na jednotlivých aktérov, aby tejto skutočnosti venovali v 

budúcnosti zvýšenú pozornosť. Mimoriadne dôležitú úlohu v územnom rozvoji zohrávajú miestne samosprávy, 

ktoré rozhodujú o výstavbe prostredníctvom niekoľkých administratívnych úkonov a na viac môžu aj samy 

iniciovať rozvojovú činnosť, prostredníctvom vlastnej investičnej aktivity. Navyše môžu obce v aktuálnom období 

opätovne čerpať finančné prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré sa dajú využiť na 

ich rozvoj. Preto pri formulovaní regionálnej politiky by mali byť zohľadnené aj samotné finančné možnosti 

samospráv. 
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5.1.8 Technická vybavenosť 
Skupinu ukazovateľov za technickú vybavenosť mali pôvodne tvoriť údaje od jednotlivých správcov sietí (ZSE, a.s., 

SPP - Distribúcia, a.s., ZsV, a.s.), ktorí pre účely tohto projektu nevedeli, resp. z dôvodu obchodného tajomstva 

neboli ochotní poskytnúť údaje o spotrebe aktuálnej spotrebe médií, počte zásobovaných domácností (domov 

a bytov) za jednotlivé obce NSK. Z tohto dôvodu boli v projekte použité údaje o roku, v ktorom boli mestá a obce 

elektrifikované a plynofikované. Vzhľadom na podobnú skutočnosť s údajmi zo strany ZsV, a.s. sme kvantitatívne 

údaje o zásobovaní pitnou vodou, odkanalizovaní ako aj napojení miestnej kanalizácie na ČOV nahradili údajmi 

o roku, v ktorom podľa Miestnej a obecnej štatistiky ŠÚ SR mali mestá a obce NSK vybudovanú sieť káblovej 

televízie, vodovod, kanalizáciu a pripojenie kanalizácie na ČOV. Špecifickým problémom v tejto oblasti je 

nemožnosť, získať retrospektívne údaje, v našom prípade za roky 1991, 1996, 2001 a 2011. 

Na základe hore uvedených skutočností navrhujeme NSK: 

– Systematicky budovať a rozvíjať informačné toky s jednotlivými informačnými zdrojmi (správcami 

inžinierskych sietí) s cieľom každoročne získať nevyhnutné kvantitatívne a kvalitatívne údaje. 

– Spracovať systém váhových kritérií jednotlivých tematických oblastí a ich indikátorov pre lepšie celkové 

vzájomné hodnotenie miest a obcí. 
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5.1.9 Doprava 
Až osen z jedenástich sekundárnych ukazovateľov v oblasti Doprava bolo koncipovaných ako dostupnosti 

obyvateľstva v minútach po cestnej sieti k vybraným dopravným uzlom. Tieto dáta vychádzali z primárnych 

ukazovateľov, ktoré vyjadrovali geografickú lokalizáciu daného uzla v konkrétnej obci. Dostupnosti boli 

vypočítané v prostredí ArcGIS 10.2.2, rozšírenie Network Analyst, v ktorom boli reflektované rozdiely v cestnej 

sieti medzi rokmi 2001 a 2011 a výhľadovým rokom 2020. V tomto modeli bolo každému typu cestnej 

komunikácie pridelená jednotná hodnota priemernej rýchlosti. . Pri výpočtoch dostupností k roku 2020 bol model 

cestnej siete rozšírený o plánované komunikácie v okolí mesta Vráble a obce Tajná, ako aj križovatka rýchlostnej 

cesty pri meste Dunajská Streda. 

Z internej databázy spracovateľa pochádzajú dáta k: 

• dostupnosti k najbližšej mimoúrovňovej križovatke diaľnice resp. rýchlostnej komunikácie v minútach 

• dostupnosť obce k najbližšiemu prístavu TEN-T v minútach 

• dostupnosť obce k medzinárodnému letisku Bratislava a Budapešť v minútach 

• dostupnosť obce k medzinárodnému letisku Viedeň a Budapešť v minútach  

• dostupnosť obce do najbližšieho mesta 

• dostupnosť obce do svojho okresného mesta 

V prípade ukazovateľa dostupnosti obce k najbližšej stanici kde zastavuje vlak typu EC/IC/EN a rýchlik (R) 

pochádzajú zo www.zsr.sk, resp. resp. www.cp.sk a zo železničného cestovného poriadku 2000/2001. 

V prípade ukazovateľov počtu obyvateľov obce na 1 autobusovú zastávku a počtu autobusových zastávok na 1 

km2 zastavaného územia obce dáta o počte zastávok prímestskej autobusovej dopravy boli získané z cp.portal.sk. 

Dáta za počty zastávok MHD boli získané z cestovných poriadkov na stránkach spoločnosti www.imhd.sk (Nitra, 

Nové Zámky) resp. Arriva (lokálny dopravca NSK): www.arrivanz.sk - Komárno, Levice, Nové Zámky, Štúrovo, Šaľa, 

Šahy, Šurany a www.arrivanitra.sk – Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce a Vráble). 

Ukazovatele podielu obyvateľov okresu s prístupom k železničnej stanici, kde zastavuje vlak typu EC/IC/EN do 40 

minút a podielu obyvateľov okresu s prístupom k železničnej stanici, kde zastavuje rýchlik (R) do 10 minút, sú 

viazané na dáta o obyvateľstve (viď príslušná časť Obyvateľstvo). 

V oblasti doprava sa  v najvyššej kategórii nachádzalo len mesto Komárno, v roku 2011 už do najvyššej kategórie 

spadajú štyri mestá: Nitra, Šaľa, Nové Zámky a Štúrovo. Vybudovanie rýchlostnej cesty v úseku Nitra, západ – 

Tekovské Nemce, malo za následok posun okolitých obcí do vyšších plusových kategórií. V roku 2001 pod 

hodnotu -1 spadala  väčšina obcí vo východnej polovici kraja a v okrajových oblastiach jeho severovýchodnej 

časti. Situácia sa mierne upravila v roku  2011 kedy obce v bezprostrednom okolí hlavných centier povýšili do 

vyšších kategórií. 
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5.1.10 Sídelná štruktúra 
Skupinu analyzovaných ukazovateľov za sídelnú štruktúru tvorili podiel EAO odchádzajúcich za prácou 

z celkového počtu EAO, podiel žiakov a študentov odchádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov 

a študentov, podiel EAO dochádzajúcich za prácou z celkového počtu EAO, podiel žiakov a študentov 

dochádzajúcich za vzdelaním z celkového počtu žiakov a študentov a podiel denne prítomného obyvateľstva na 

celkovom počte TBO. Zhrnutie jednotlivých ukazovateľov, ich problémov a obmedzení so zberom dát, je popísané 

nižšie. 

 

1., 3. PODIEL EAO ODCHÁDZAJÚCICH ZA PRÁCOU Z CELKOVÉHO POČTU EAO A PODIEL EAO DOCHÁDZAJÚCICH ZA 

PRÁCOU Z CELKOVÉHO POČTU EAO 

Hlavným problémom pri všetkých sledovaných ukazovateľoch za túto oblasť je, že údaje sa získavajú iba pri 
Sčítaniach obyvateľov, domov a bytov. Pre podrobnejšiu a výpovednejšiu analýzu, by bolo vhodné zbierať dáta 
v kratšom intervale ako 10 rokov, pretože počas tohto obdobia sa ponuka. Pre budúce analýzy by bolo zaujímavé 
uvažovať o tom, do akých druhov podnikov podľa národohospodárskych sektorov ekonomicky aktívne 
obyvateľstvo odchádza a dochádza. 
 
2., 4. PODIEL ŽIAKOV A ŠTUDENTOV ODCHÁDZAJÚCICH ZA VZDELANÍM Z CELKOVÉHO POČTU ŽIAKOV 

A ŠTUDENTOV A PODIEL ŽIAKOV A ŠTUDENTOV DOCHÁDZAJÚCICH ZA VZDELANÍM Z CELKOVÉHO POČTU ŽIAKOV 

A ŠTUDENOV. 

Taktiež aj migrácia žiakov a študentov za vzdelaním sa každoročne mení, preto by bolo vhodné zbierať dáta 
v kratšom intervale ako 10 rokov. Pre budúcnosť by bolo zaujímavé uvažovať, konkrétne do ktorých škôl 
odchádza a dochádza najviac žiakov a študentov. 
 

5. PODIEL DENNE PRÍTOMNÉHO OBYVATEĽSTVA NA CELKOVOM POČTE TBO 

Tento ukazovateľ predstavuje súčet odchádzajúceho a dochádzajúceho ekonomicky aktívneho obyvateľstva za 
prácou a odchádzajúcich a dochádzajúcich žiakov a študentov za vzdelaním. V budúcnosti by bolo vhodné 
uvažovať aj nad ukazovateľom prítomného obyvateľstva v noci. 
 

VÝZNAM PRE REGIONÁLNU POLITIKU 

Z analytickej časti sídelnej štruktúry vyplynulo, že rozdiely medzi jednotlivými obcami sa príliš nezmenili, a teda 
vývoj medzi nimi stagnoval. Toto zistenie tak zvyšuje význam pre tvorbu a rozvoj regionálnej politiky 
v Nitrianskom kraji a taktiež vytvára apel na jednotlivých aktérov, aby tejto skutočnosti venovali v budúcnosti 
zvýšenú pozornosť. Pre tvorbu regionálnej politiky by bolo značne prínosné, keby sa komplexne a do detailu 
zanalyzovali denné migračné toky ekonomicky aktívneho obyvateľstva a žiakov a študentov. Každodenný pohyb 
obyvateľstva má nesmierny význam pre ekonomiky jednotlivých sídiel a taktiež poskytuje dôležité informácie pri 
plánovaní rozvojových aktivít. Preto pri výbere nástrojov regionálnej politiky, by dotknutí aktéri mali tento fakt 
brať do úvahy. 
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6 PRÍLOHY 

6.1 ŠTRUKTÚRA GIS 

Táto užívateľská príručka obsahuje popis jednotlivých dátových domén, vrstiev, atribútov a popis ich definície a 
obsahu. Pri každej vrstve je uvedený: 

• názov vrstvy a zdrojový adresár príslušnej geodatabázy, kde je daná vrstva uložená, 

• názov vrstvy (obsah údajov). 

Každá vrstva má svoju jedinečnú atribútovú tabuľka, ktorá je popísaná nasledovnými parametrami: 

• Field Name – názov poľa / atribútu, 

• Field Type – typ poľa (BLOB, Character, Numeric, Float, Logical, Date), 

• Field Length – minimálny počet znakov potrebných na zápis minimálnej / maximálnej hodnoty poľa, 

• Field Description – popis obsahu atribútu resp. jednotlivých hodnôt (v prípade, že ide o ich uzavretú 
množinu). 

Program ArcGIS for Desktop, verzia 10.0 a vyššia automaticky generuje pre každú vrstvu pole s názvom ObjectID, 
ktoré obsahuje jednoznačné identifikačné číslo prvku v danej vrstve, slúžiace na vzájomnú synchronizáciu 
grafických údajov a im zodpovedajúcich popisných údajov (atribútov). 

Okrem toho systém automaticky generuje a aktualizuje pre všetky líniové ako aj polygónové vrstvy atribút 
Shape_Length. Pre polygónové vrstvy systém automaticky generuje a aktualizuje atribút Shape_Area. 

Field Name Field Type 
Field 

Length 
Field Description 

OBJECTID Numeric 11 Interné identifikačné číslo prvku (objektu) 

SHAPE_LENGTH Numeric 20.6 Dĺžka vypočítaná podľa grafických údajov prvku 

SHAPE_AREA Numeric 20.6 Výmera vypočítaná podľa grafických údajov prvku 

Tieto atribúty obsahujú údaje o dĺžke a výmere geografických prvkov vypočítaných na základe ich grafických 
súradníc v preddefinovanom súradnicovom systéme tej ktorej vrstvy. Údaje uvedené v týchto atribútoch teda 
prakticky nikdy nie sú totožné s hodnotami dĺžky a plochy v reálnom svete. Popis týchto atribútov v ďalšom texte 
tejto užívateľskej príručky neuvádzame. 

 

Údaje spracované pre mapy územného plánu sú uložené v samostatnej personálnej geodatabáze v súbore 

UPNR_NSK.mdb. 

Štruktúra popisu jednotlivých vrstiev je rozdelená podľa ich doménovej príslušnosti: 

• Administratívne a správne členenie územia 
• Sídelná štruktúra a krajina 
• Kultúrno-historické hodnoty územia 
• Ochrana prírody a krajiny, územný systém ekologickej stability 
• Verejné dopravné vybavenie 
• Verejné technické vybavenie 
• Ochranné a bezpečnostné pásma 

• Poľnohospodárska a lesná pôda 
• Anotačné vrstvy 

 

Administratívne a správne členenie územia 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\hranica 
Názov vrstvy: hranica 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polyline 

UROVEN Numeric 1 

Úroveň hranice podľa NUTS: 

0 – štát 

3 – kraj 

4 – okres 

5 – obec 

6 – ÚTJ 

HRANICA Character 6 Popis druhu hranice podľa jej NUTS úrovne 

 

Sídelná štruktúra a krajina 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\tazisko_osidlenia 
Názov vrstvy: ťažisko osídlenia 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 

OBEC Numeric 6 Identifikačné číslo obce podľa ŠÚ SR 
NAZOV_OBCE Character 28 Názov obce podľa ŠÚ SR 
OKRES Numeric 3 Identifikačné číslo okresu podľa ŠÚ SR 
KRAJ Numeric 1 Identifikačné číslo kraja podľa ŠÚ SR 

STATUT Character 2 

Štatút obce: 
M – mesto 
O – obec (vidiecka) 
VO – vojenský obvod 

UROVEN Character 2 

Typ ťažiska osídlenia podľa KÚRS 2001 (upravený): 
1J - jadrové pásmo ťažiska osídlenia 1. úrovne 
1P - prímestské pásmo ťažiska osídlenia 1. úrovne 
1V - vonkajšie pásmo ťažiska osídlenia 1. úrovne 
2 - pásmo ťažiska osídlenia 2. úrovne 
3 - pásmo ťažiska osídlenia 3. úrovne 
4 - pásmo ťažiska osídlenia 4. úrovne 

TAZISKO_OSID Character 5 Označenie (skratka) ťažiska osídlenia 

 



229 
 

Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\funkcna_plocha 
Názov vrstvy: Funkčné využitie územia podľa platných územných plánov obcí 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 

FP_UPNR  Numeric 5 

Funkčné využitie územia: 

100 – plocha obytného prostredia 

200 – plocha výrobného územia 

240 – logistické centrum 

250 – poľnohospodárske zariadenie 

300 – plocha rekreačného územia 

500 – občianske vybavenie nadregionálneho 

a regionálneho významu 

520 – plocha technickej infraštruktúry 

600 – dopravná plocha 

700 – plocha špecifickej zelene 

840 – plocha vinohradníckej krajiny 

850 – ovocný sad 

900 – plocha špeciálneho určenia 

910 – vodná plocha 

9430 – zariadenia odpadového hospodárstva 

POPIS Character 50 Popis FP_UPNR kódu 

ZUJ Numeric 6 Identifikačné číslo obce podľa ŠÚ SR 
NAZOV_ZUJ Character 28 Názov obce 

STATUT Character 3 
Štatút obce: 
M – mesto 
O – obec (vidiecka) 

OKRES Numeric 3 Identifikačné číslo okresu podľa ŠÚ SR 

POZNAMKA Character 20 Poznámka k funkčnému využitiu územia 

STAV Character 1 

Stav podľa územného plánu regiónu: 
E – existujúci 
N – návrh 
Z – zámer 
X – na zrušenie 

ZAD Character 20 Popis k ZaD č1/2014 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\rekreacny_priestor 
Názov vrstvy: rekreačný priestor 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polyline 

TYP Character 2 
Typ rekreačného priestoru: 
L – lesopark 
RF - obec s rekreačnou funkciou 

POPIS Character 30 Popis rekreačného priestoru 

VYMERA_HA Numeric 12 Výmera územia (v ha) 

 
 
 

Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\rek_uz_celok 
Názov vrstvy: rekreačný územný celok 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\vodny_tok 
Názov vrstvy: vodný tok 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polyline 

NAZOV Character 32 Názov vodného toku 

  
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\vodna_plocha 
Názov vrstvy: vodná plocha 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 
NAZOV Character 40 Názov vodnej plochy 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\vodne_dielo 
Názov vrstvy: vodné dielo 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 

STAV Character 1 

Stav podľa územného plánu regiónu: 
E – existujúci 
N – návrh 
Z – zámer 
X – na zrušenie 
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Kultúrno-historické hodnoty územia 

  
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\kultur_hodnota 
Názov vrstvy: kultúrno-historická hodnota 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Point 

TYP Character 3 

Typ: 
VKP – významná kultúrna pamiatka 
KP – kultúrna pamiatka 
MPR – mestská pamiatková rezervácia, PRĽA 
PZ – pamiatková zóna 
NKP – výber najvýznamnejších (národných) kultúrnych 
pamiatok 
OP – ochranné pásmo 
H – hrad 
M – múzeum 
U – pamiatka zapísaná do zoznamu UNESCO 

POPIS Character 50 Popis typu  
MIESTO Character 50 Popis miesta, resp. lokality 

STAV Character 1 

Stav podľa územného plánu regiónu: 
E – existujúci 
N – návrh 
Z – zámer 
X – na zrušenie 

ZaD Character 3 

Atribút pre ZaD č. 1 
Y – nezmenené 
X – zrušené 
ZaD – pridané, zmenené 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\potencial_uzemia 
Názov vrstvy: územie s väzbou na kultúrno-historický potenciál 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 

TYP Character 4 

Typ územia: 
KHP – kultúrno-historický potenciál 
PH – väzba na poľnohospodárstvo 
VP – vínne pivnice 
M – majere 

POPIS Character 50 Popis územia 

MIESTO Character 50 Popis miesta, resp. lokality 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\potencial_uzemia_l 
Názov vrstvy: územie s väzbou na kultúrno-historický potenciál  

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polyline 

POPIS Character 30 Popis grafiky pre grafické znázornenie 

Ochrana prírody a krajiny, územný systém ekologickej stability 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\CHUV 
Názov vrstvy: veľkoplošné chránené územie 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 
KOD Numeric – Kód pre grafické znázornenie 

NAZOV Character 100 Názov chráneného územia 

TYP_VCHU Character 254 Typ chráneného územia 

ZONA Character 254 Zóna a stupeň ochrany 

PSB Character 40 Územná pôsobnosť správy ŠOP SR 

VYMERA_HA Numeric 12 Výmera územia podľa ŠOP SR (v ha) 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\N2000_UEV 
Názov vrstvy: územie európskeho významu – Natura2000 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 

KOD_UZEMIA Character 10 Kód územia európskeho významu podľa ŠOP SR 

NAZOV Character 41 Názov územia európskeho významu 

PSB Character 35 Územná pôsobnosť správy ŠOP 

ETAPA Character 1 
Etapa vyhlásenia: 
A – etapa A 
B – etapa B 

LEGENDA Character 50 Označenie územia európskeho významu 

ZaD Character 3 

Atribút pre ZaD č. 1 
Y – nezmenené 
X – zrušené 
ZaD – pridané, zmenené 

POZN_ZaD Character 30 Poznámka k ZaD č. 1 

VYMERA_HA Numeric 12 Výmera územia podľa ŠOP SR (v ha) 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\N2000_CHVU 
Názov vrstvy: chránené vtáčie územie – Natura2000 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 
KOD_UZEMIA Character 10 Kód chráneného vtáčieho územia podľa ŠOP SR 
NAZOV Character 50 Názov chráneného vtáčieho územia 
LEGENDA Character 50 Označenie chráneného vtáčieho územia 

VYMERA_HA Numeric 12 Výmera územia podľa ŠOP SR (v ha) 
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Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\CHUM 
Názov vrstvy: maloplošné chránené územie 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 
EC_SOP Numeric 4 Evidenčné číslo podľa ŠOP SR 

NAZOV Character 200 Názov maloplošného chráneného územia 

KATEGORIA Character 3 

Kategória chráneného územia podľa ŠOP SR: 
CHA – chránený areál 
PR – prírodná rezervácia 
PP – prírodná pamiatka 
NPR – národná prírodná rezervácia 
OP PR – Ochranné pásmo prírodnej rezervácie 

TYP_MCHU Character 254 Typ maloplošného chráneného územia 

STAV Character 1 

Stav podľa územného plánu regiónu: 
E – existujúci 
Z – zámer 
X – na zrušenie 

STUPEN Numeric 1 

Stupeň ochrany podľa ŠOP SR: 
1 – 1. stupeň ochrany 
2 – 2. stupeň ochrany 
3 – 3. stupeň ochrany 
4 – 4. stupeň ochrany 
5 – 5. stupeň ochrany 

VYHLASENIE Numeric 4 Rok vyhlásenia 
NOVELIZACIA Numeric 4 Rok poslednej novelizácie 
ZRUSENIE Numeric 4 Rok zrušenia 

ESCHU Character 1 

Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených 
území: 
A – áno 
N – nie 

PSB Character 40 Územná pôsobnosť správy ŠOP SR 

ZaD Character 3 

Atribút pre ZaD č. 1 
Y – nezmenené 
X – zrušené 
ZaD – pridané, zmenené 

VYMERA_HA Numeric 12.4 Výmera územia podľa ŠOP SR (v ha) 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\mokrad 
Názov vrstvy: mokraď národného významu a Ramsarské lokality 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 

NAZOV Character 100 Názov mokrade 

PSB Character 40 Územná pôsobnosť správy ŠOP SR 

PREDMET_OCH Character 254 Predmet ochrany 

VYZNAM Character 1 
Význam mokrade: 
M – medzinárodný (Ramsarská lokalita) 
N – národný 

VYMERA_HA Numeric 12 Výmera územia podľa ŠOP SR (v ha) 

Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\geoterm_vrt 
Názov vrstvy: zdroj geotermalnych vôd 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Point 
NAZOV Character 24 Názov, resp. lokalita geotermálneho zdroja 

OZNACENIE Character 8 Označenie geotermálneho zdroja  

TEPLOTA Numeric 4 Teplota vody geotermálneho zdroja (°C) 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\CHLU 
Názov vrstvy: chránené ložiskové územie 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 

LOKALITA Character 50 Názov resp. lokalita chráneného ložiskového územia 

ORGANIZACIA Character 75 Prevádzkovateľ chráneného ložiskového územia 

NERAST Character 50 Typ nerastu 

POPIS Character 50 Popis chráneného ložiskového územia 

TYP Character 1 

Druh suroviny: 

R – rudy 

N – nerudy 

E – energetické 

VYMERA_HA Numeric 12 Výmera územia (ha) 

ZaD Character 3 

Atribút pre ZaD č. 1 
Y – nezmenené 
X – zrušené 
ZaD – pridané, zmenené 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\DP 
Názov vrstvy: dobývací priestor 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 

SUROVINA Character 11 Druh suroviny 

NERAST Character 25 Typ nerastu 

LOKALITA Character 50 Názov, resp. lokalita dobývacieho priestoru 

POPIS Character 50 Popis dobývacieho priestoru 

ORGANIZACIA Character 75 Prevádzkovateľ dobývacieho priestoru 

VYMERA_HA Numeric 12 Výmera územia (ha) 

ZaD Character 3 

Atribút pre ZaD č. 1 
Y – nezmenené 
X – zrušené 
ZaD – pridané, zmenené 



232 
 

Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\LNN 
Názov vrstvy: ložisko nevyhradených nerastov (zdroj: ŠGÚDŠ) 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 

LOZISKO Character 30 Názov resp. lokalita ložiska nevyhradených nerastov 

SPRAVCA Character 50 Prevádzkovateľ ložiska nevyhradených nerastov 

SUROVINA Character 25 Typ suroviny 

NERAST Character 25 Druh nerastu 

VYMERA_HA Numeric 12 Výmera územia (ha) 

ZaD Character 3 

Atribút pre ZaD č. 1 
Y – nezmenené 
X – zrušené 
ZaD – pridané, zmenené 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\PU 
Názov vrstvy: poddolované územie – ropa a horľavý zemný plyn (zdroj: ŠGÚDŠ) 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 

POZNAMKA Character 16 Poznámka k poddolovaným územiam 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\UPU 
Názov vrstvy: určené prieskumné územie (zdroj: ŠGÚDŠ) 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 

CISLO_PU Character 10 Číslo prieskumného územia podľa ŠGÚDŠ 

NAZOV Character 16 Názov prieskumného územia 

NERAST Character 50 Druh nerastu 

PRACOVISKO Character 100 Prevádzkovateľ UPÚ 

DAT_ROZ Date 8 Dátum rozhodnutia UPÚ 

DAT_PLAT Date 8 Dátum platnosti UPÚ 

ZaD Character 3 

Atribút pre ZaD č. 1 
Y – nezmenené 
X – zrušené 
ZaD – pridané, zmenené 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\konflikt 
Názov vrstvy: konfliktný jav v území 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 

NAZOV Character 50 Názov konfliktného javu v území 

POPIS Character 50 Popis konfliktu v území 
KOD Character 10 Kód konfliktu – popis do grafiky 

 
 

Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\zosuv 
Názov vrstvy: územie ohrozené zosuvmi (zdroj: ŠGÚDŠ) 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Point 

NAZOV Character 50 Lokalita plochy ohrozenej zosuvmi 

PODOBLAST Character 30 Geomorfologická podoblasť výskytu 

TYP Character 100 Typ zosuvu 

STUPEN_AKTIV Character 40 Stupeň aktivity zosuvu 

HORNINY Character 20 Vyskytujúce sa horniny 

HYDRO_POMER Character 34 Hydrologické pomery svahu 

SKLON_SVAHU Numeric 4 Sklon svahu (°) 

ROZLOHA Numeric 8 Celková rozloha územia zosuvu 

PH_PODA Numeric 8 Rozloha poľnohospodárskej pôdy na území zosuvu 

LESNA_PODA Numeric 8 Rozloha lesnej pôdy na území zosuvu 

INE_PLOCHY Numeric 8 Rozloha ostatných plôch na území zosuvu 

PODZ_PREKAZ Character 10 Podzemné prekážky v území zosuvu 

PRICINA Character 50 Príčiny zosuvu 

SANACIA Character 50 Sanácia zosuvu 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\stare_banske_diela 
Názov vrstvy: staré banské dielo 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Point 

NAZOV Character 40 Názov banského diela 

TYP Numeric 1 

Typ banského diela: 

1 – šachta 

2 – štôlňa 

4 – pinga, pingový ťah 

5 – halda 

6 – iný druh obektu 

POPIS Character 30 Popis typu banského diela 

SUROVINA Character 32 Druh suroviny 

SANACIA Character 50 Sanácia objektu 

ROZMERY Character 1 Popis, resp. rozmery objektu 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\raselinisko 
Názov vrstvy: rašelinisko 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Point 

POZNAMKA Character 16 Poznámka k rašelinisku 
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Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\USES 
Názov vrstvy: územný systém ekologickej stability – biocentrum a biokoridor 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 

TYP Character 10 

Typ územného systému ekologickej stability 

(biocentra): 

BCn – biocentrum - návrh 

PBc – biocentrum provincionálneho významu 

NRBc – biocentrum nadregionálneho významu 

RBc – biocentrum regionálneho významu 

BKn – biokoridor – návrh 

NRBk – biokoridor nadregionálneho významu 

RBk – biokoridor regionálneho významu 

NAZOV Character 100 Názov, resp. lokalita územia 

POPIS Character 40 Popis pre legendu 

GEO_CELOK Character 40 Geomorfologický celok 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\skladka 
Názov vrstvy: skládka odpadu 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Point 

NAZOV Character 32 Názov lokality skládky odpadu 

TYP Character 10 Typ skládky odpadu 

KONIEC Numeric 5 Rok ukončenia prevádzky skládky odpadu 

ZaD Character 3 

Atribút pre ZaD č. 1 
Y – nezmenené 
X – zrušené 
ZaD – pridané, zmenené 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\skladka_plocha 
Názov vrstvy: skládka odpadu 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 

TYP Character 3 

Typ skládky odpadu: 

RAO - úložisko rádioaktívnych odpadov 

ODK - odkalisko 

POPIS Character 32 Popis skládky odpadu 

VYMERA_HA Numeric 8 Výmera skládky odpadu (ha) 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\zdroj_znec_ovz 
Názov vrstvy: zdroj znečistenia ovzdušia 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Point 

NAZOV Character 50 Názov zdroja znečistenia ovzdušia 

Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\zdroj_znec_vod 
Názov vrstvy: zdroj znečistenia vody 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Point 

NAZOV Character 30 Názov zdroja znečistenia vody 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\chranene_stromy 
Názov vrstvy: chránené stromy 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Point 

EC_SAZP Numeric 4 Evidenčné číslo podľa SAŽP 

LAT Character 40 Latinský názov stromu 

NAZOV Character 40 Slovenský názov stromu 

LOKALITA Character 40 Názov, resp. popis lokality 

ZaD Character 3 

Atribút pre ZaD č. 1 
Y – nezmenené 
X – zrušené 
ZaD – pridané, zmenené 

 

Verejné dopravné vybavenie 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\CS_bod 
Názov vrstvy: dopravné vybavenie 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Point 

TYP Character 6 

HP – hraničný prechod 
MUK – mimoúrovňová križovatka 
P – prístav 
PR – prekladisko 
TKD – terminál kombinovanej prepravy 

STAV Character 1 

Stav podľa územného plánu regiónu: 
E – existujúci 
P – prevádzka v polovičnom profile 
N – návrh 
Z – zámer 
X – na zrušenie 

POPIS Character 30 Popis typu objektu dopravného vybavenia 

ZaD Character 3 

Atribút pre ZaD č. 1 
Y – nezmenené 
X – zrušené 
ZaD – pridané, zmenené 
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Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\CS 
Názov vrstvy: cestná komunikácia 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polyline 

CISLO Character 7 Číselné označenie cesty 

TRIEDA Character 1 

Trieda: 

D – diaľnica 

K – diaľničný kolektor 

R – rýchlostná komunikácia 

1 – cesta 1. triedy 

2 – cesta 2. triedy 

3 – cesta 3. triedy 

M – mestská komunikácia 

STAVBA Character 1 

Typ stavby: 

4 – štvorpruhová cestná komunikácia 

C – cestná komunikácia 

T – tunel 

P – portál tunela 

STAV Character 3 

Stav podľa územného plánu regiónu: 
E – existujúci 
P – prevádzka v polovičnom profile 
N – návrh 
Z – zámer 
X – na zrušenie 

ZABER Character 1 
Záber poľnohospodárskej pôdy: 
A – áno 
N – nie 

AGR Character 6 Označenie podľa AGR 
AGTC Character 6 Označenie podľa AGTC 
TEN_T Character 6 Označenie TEN-T koridoru 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\ZS 
Názov vrstvy: železničná trať 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polyline 

TYP Character 1 

Typ železničnej trate: 
HT – hlavná trať 

VT – vedľajšia trať 

IS – integrovaný systém RHD 

STAV Character 1 

Stav podľa územného plánu regiónu: 
E – existujúci 
N – návrh 
Z – zámer 
X – na zrušenie 

AGC Character 6 Označenie podľa AGC 
AGTC Character 6 Označenie podľa AGTC 
TEN_T Character 6 Označenie TEN-T koridoru 

Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\ZS_bod 
Názov vrstvy: zariadenie ŽSR 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Point 
NAZOV Character 42 Názov, resp. lokalita zariadenia ŽSR 

TYP Character 4 

Typ prevádzky železničnej stanice: 
ŽST – železničná stanica 
ŽSTn – železničná stanica nesamostatná 
D – dopravňa 
Žz – železničná zastávka 
PPS – pohraničná prechodová stanica 
V – výhybňa 
X – zrušená zastávka 

STAV Character 1 

Stav podľa územného plánu regiónu: 
E – existujúci 
N – návrh 
Z – zámer 
X – na zrušenie 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\cyklotrasa 
Názov vrstvy: cyklistická trasa 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Point 
CISLO Character 6 Číslo trasy 
NAZOV Character 64 Názov cyklotrasy 

EUROVELO Character 5 
Označenie trasy podľa EuroVelo: 
EV06 – trasa EuroVelo 06 
EV13 – trasa EuroVelo 13 

TYP Character 4 
Význam cyklotrasy: 
VCT – významná cyklotrasa 
OCT – ostatné cyklotrasy 

TRASA Character 64 Popis lokality trasy cyklotrasy 

FARBA Character 8 

Farebné označenie (ako turistické značenie): 
červená – červená cyklistická trasa 
modrá – modrá cyklistická trasa 
zelená – zelená cyklistická trasa 
žltá – žltá cyklistická trasa 

STAV Character 1 

Stav podľa územného plánu regiónu: 
E – existujúci 
N – návrh 
Z – zámer 
X – na zrušenie 
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Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\vodna_trasa 
Názov vrstvy: vodná trasa 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Point 
NAZOV Character 22 Názov toku 
TEN_T Character 4 Označenie vodnej trasy podľa TEN-T 
AGTC Character 8 Označenie vodnej trasy podľa AGTC 
AGN Character 4 Označenie vodnej trasy podľa AGN 
AGN_TRIEDA Character 4 Trieda splavnosti podľa AGN 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\kompa 
Názov vrstvy: kompa 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Point 
OBEC Character 32 Názov obce, kde sa kompa nachádza 

STAV Character 1 

Stav podľa územného plánu regiónu: 
E – existujúci 
N – návrh 
Z – zámer 
X – na zrušenie 

 

Verejné technické vybavenie 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\EV 
Názov vrstvy: elektrické vedenie 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polyline 

NAPATIE Character 4 
Napätie elektrického vedenia: 
400 – 400 kV elektrické vedenie 
110 – 110 kV 

TYP Character 1 
Typ elektrického vedenia: 

V – vzdušné 
P – podzemné 

STAV Character 1 

Stav podľa územného plánu regiónu: 
E – existujúci 
N – návrh 
Z – zámer 
X – na zrušenie 

POPIS Character 10 Popis elektrického vedenia 

ZaD Character 3 

Atribút pre ZaD č. 1 
Y – nezmenené 
X – zrušené 
ZaD – pridané, zmenené 

VARIANT Character 16 
Atribút pre ZaD č. 1: 
- variant trasy elektrického vedenia 

 

 

Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\EE_zar 
Názov vrstvy: zariadenie elektrifikačnej siete 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Point 
NAZOV Character 24 Názov resp. lokalita zariadenia elektrifikačnej siete 

TYP Character 4 

Typ zariadenia elektrifikačnej siete: 
JE – jadrová elektráreň 
MVE – malá vodná elektráreň 
VE – vodná elektráreň 
RZ1 – rozvodný zdroj 110 kV 
RZ4 – rozvodný zdroj 400 kV 
TR2 –elektrická stanica 220 kV 
TR4 – elektrická stanica 400 kV 

STAV Character 1 

Stav podľa územného plánu regiónu: 
E – existujúci 
N – návrh 
Z – zámer 
X – na zrušenie 

POPIS Character 32 Popis zariadení elektrifikačnej siete 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\plynovod 
Názov vrstvy: plynovod 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polyline 

TYP Character 3 

Tlakové pásmo plynovodu: 
M – medzištátny plynovod 
T – tranzitný plynovod 
VTL – VTL plynovod 

STAV Character 1 

Stav podľa územného plánu regiónu: 
E – existujúci 
N – návrh 
Z – zámer 
X – na zrušenie 

PN Numeric 3.1 Prevádzkový tlak (v MPa) 

Popis Character 30 Popis plynovodu 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\podzem_zas_ZP 
Názov vrstvy: podzemné zásobníky zemného plynu 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 
LOKALITA Character 2 Názov, resp. popis lokality 

ORGANIZACIA Character  Prevádzkovateľ PZZP 
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Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\plyn_zar 
Názov vrstvy: zariadenie plynofikačnej siete 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Point 

TYP Character 2 
Typ zariadenia plynofikačnej siete: 
PS – prepúšťacia stanica plynového vedenia 
KS – kompresorová stanica plynového vedenia 

STAV Character 1 

Stav podľa územného plánu regiónu: 
E – existujúci 
N – návrh 
Z – zámer 
X – na zrušenie 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\ropovod 
Názov vrstvy: ropovod, produktovod 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polyline 

POPIS Character 16 Popis ropovodu a produktovodu 

STAV Character 2 

Stav podľa územného plánu regiónu: 
E – existujúci 
N – návrh 
Z – zámer 
X – na zrušenie 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\kanal 
Názov vrstvy: kanalizácia 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polyline 

STAV Character 1 

Stav podľa územného plánu regiónu: 
E – existujúci 
N – návrh 
Z – zámer 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\kanal-zar 
Názov vrstvy: zariadenie kanalizačnej siete 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Point 

TYP Character 4 

Typ zariadenia kanalizačnej siete: 

ČOV – čistiareň odpadových vôd (ČOV) 
ČS – prečerpávacia stanica 
V – výpust 

STAV Character 1 

Stav podľa územného plánu regiónu: 
E – existujúci 
R – rozostavaná 
N – návrh 
Z – zámer 

Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\vodovod 
Názov vrstvy: vodovodná sieť 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polyline 

TYP Character 4 

Typ vodovodnej siete: 

V – vodovod 

DV – diaľkový vodovod 

DN Numeric 4 Nominálny priemer potrubia 

STAV Character 1 

Stav podľa územného plánu regiónu: 
E – existujúci 
R – rekonštrukcia 
N – návrh 
Z – zámer 
X – na zrušenie 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\vodarenske_zariadenie 
Názov vrstvy: vodárenské zariadenie 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Point 

NAZOV Character 36 Názov resp. lokalita vodárenského zariadenia 

TYP Character 10 

Typ vodárenského zariadenia: 
VZ – vodárenský zdroj 
Vdj – vodojem 
Vežový Vdj – vežový vodojem 
Vdj_ČS – vodojem a ČS 
Vdj_D – zemný vodojem - diaľkové zariadenie  
ČS – čerpacia stanica (ČS) 
OČS - odvodňovacia čerpacia stanica 
UV – úpravňa vody 
HV - vybraný hydrogeologický vrt 
ZO - zátvorný objekt 
H – hať 

STAV Character 1 

Stav podľa územného plánu regiónu: 
E – existujúci 
N – návrh 
Z – zámer 
X – na zrušenie 

KAPACITA Character 18 Kapacita vodárenského zariadenia 
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Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\telekom 
Názov vrstvy: telekomunikačné vedenie 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polyline 

TYP Numeric 1 

Typ telekomunikačného vedenia: 
DOK – diaľkový optický kábel (DOK) T-COM 
OK – optický kábel (OK) Orange 
ENG – diaľkový optický kábel (DOK) Energotel/ZSE 

VLASTNIK Character 16 Názov vlastníka 

POPIS Character 30 Popis telekomunikačného vedenia 

ZaD Character 3 

Atribút pre ZaD č. 1 
Y – nezmenené 
X – zrušené 
ZaD – pridané, zmenené 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\telekom_zar 
Názov vrstvy: telekomunikačné zariadenie (objekt) 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Point 

TYP Character 3 
Typ telekomunikačného objektu: 
TO - T-Com - telekomunikačný objekt 
TU - Orange technologický uzol 

NAZOV Character 24 Názov resp. lokalita telekomunikačného objektu 

POPIS Character 50 Popis telekomunikačného objektu 

STAV Character 1 

Stav podľa územného plánu regiónu: 
E – existujúci 
N – návrh 
Z – zámer 
X – na zrušenie 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\teplovod 
Názov vrstvy: teplovod 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polyline 

STAV Character 1 

Stav podľa územného plánu regiónu: 
E – existujúci 
N – návrh 
Z – zámer 
X – na zrušenie 

 

 

 

 

 

Ochranné a bezpečnostné pásma 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\OP_letiska 
Názov vrstvy: hranica ochranného pásma letiska 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Point 
NAZOV Character 24 Názov resp. lokalita letiska 

TYP Character 2 

Typ ochranného pásma: 
náletový kužeľ letiska 
náletový kužeľ letiska 
OP letiska vnútorné 
OP letiska vonkajšie 
OP rádiolokátora 
OP proti nebezpečným a klamlivým svetlám 
OP s obmedzením stavieb vzdušných vedení VVN a VN 
OP vnútorné ornitologické 
OP vonkajšie ornitologické 
OP prechodových plôch 
PR prechodová plocha 
OP areálu letiska 
OP NDB 

TYP_LETISKA Character 16 Typ letiska 
VYSKA Numeric 4 Výška ochranného pásma 

TLAC Character 1 
Atribút pre grafiku: 
A – zobrazuje sa / tlačí sa 
N – nezobrazuje sa / netlačí sa 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\OP_plyn 
Názov vrstvy: hranica ochranného a bezpečnostného pásmo plynovodu a plynárenských zariadení 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polyline 

STAV Character 1 

Stav podľa územného plánu regiónu: 
E – existujúci 
N – návrh 
Z – zámer 
X – na zrušenie 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\OP_ropovod 
Názov vrstvy: hranica ochranného pásma ropovodu, produktovodu 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polyline 

STAV Character 1 

Stav podľa územného plánu regiónu: 
E – existujúci 
N – návrh 
Z – zámer 
X – na zrušenie 
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Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\PHOVZ_hranica 
Názov vrstvy: pásmo hygienickej ochrany (PHO) vodárenského zdroja 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polyline 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\OP_PLZ 
Názov vrstvy: hranica ochranného pásma prírodného liečivého zdroja 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polyline 

STUPEN Character 3 
Stupeň ochrany: 
I.- prvý stupeň  
II. – druhý stupeň ochrany 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\OP_elektraren 
Názov vrstvy: vyhradené územie (ochranné pásmo) jadrovej elektrárne 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polyline 

 

Poľnohospodárska a lesná pôda 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\les 
Názov vrstvy: les 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 

KL Character 1 

Kód lesa: 

H – hospodársky les 

O – ochranný les 

U – les osobitného určenia 

EXP Character 2 Expozícia svahu 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\lesny_porast 
Názov vrstvy: lesný porast 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\travnaty_porast 
Názov vrstvy: trávnatý porast 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 

 
 
 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\mociar 
Názov vrstvy: močiar, slatina 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 

TYP Character 16 Popis močiara / slatiny 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\hydromeliorácie 
Názov vrstvy: hydromeliorácie 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 

TYP Character 2 
Typ hydromeliorácie: 
Z – závlahy 
O – odvodnenie 

Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\zaber_hranica 
Názov vrstvy: hranica záberu osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 

USEK Character 254 Popis úseku, resp. lokality 

ZaD Character 3 

Atribút pre ZaD č. 1 
Y – nezmenené 
X – zrušené 
ZaD – pridané, zmenené 

 
Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\zaber_PP_BPEJ 
Názov vrstvy: záber osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy 

Field Name 
Field 
Type 

Field 
Length 

Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 

USEK Character 254 Popis úseku, resp. lokality 

SKUPINA Numeric 1 

Skupina bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky: 
1 – BPEJ zaradené do 1. skupiny 
2 – BPEJ zaradené do 2. skupiny 
3 – BPEJ zaradené do 3. skupiny 
4 – BPEJ zaradené do 4. skupiny 
5 – BPEJ zaradené do 5. skupiny 
6 – BPEJ zaradené do 6. skupiny 
7 – BPEJ zaradené do 7. skupiny 
8 – BPEJ zaradené do 8. skupiny 
9 – BPEJ zaradené do 9. skupiny 
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Anotačné vrstvy 

Vlastné nastavenia zobrazovania anotácií sú identické pre všetky anotačné vrstvy a sú uložené v atribútových 

tabuľkách s nasledovnou štruktúrou: 

Zdroj údajov: UPNR-NSK\UPNR_NSK.mdb\popis_* 
Názov vrstvy: * -> popis jednotlivých prvkov 

Field Name Field Type 
Field 

Length 
Field Description 

SHAPE BLOB – Polygon 

FEATUREID Numeric – 
Identifikačné číslo pripojeného prvku z pripojenej 
vektorovej vrstvy 

ZORDER Numeric – Momentálne nepoužívaný 
ANNOTATION 

CLASSID 
Numeric – Identifikačné číslo triedy textu (anotácie) 

ELEMENT BLOB – Symbolizácia a geometria textu 

SYMBOLID Numeric 6 Číslo symbolu použitého na vykreslenie textu 
STATUS Numeric 8 Príznak, či je anotácia uložená alebo nie 
TEXTSTRING Character 254 Text anotácie 
FONTNAME Character 254 Názov fontu písma 
FONTSIZE Numeric 3 Veľkosť písma v bodoch 
BOLD Logical 1 Použitie hrubého písma (0 – nie, 1 – áno) 
ITALIC Logical 1 Použitie šikmého písma (0 – nie, 1 – áno) 
UNDERLINE Logical 1 Použitie podčiarknutia písma (0 – nie, 1 – áno) 
VERTICAL 
ALIGNMENT 

Character 8 Vertikálne zarovnanie (top/center/baseline/bottom) 

HORIZONTAL 
ALIGNMENT 

Character 8 Horizontálne zarovnanie (left/right/center/full) 

XOFFSET Numeric 20.6 Posun v smere X osi oproti jeho referenčného bodu 
YOFFSET Numeric 20.6 Posun v smere Y osi oproti jeho referenčného bodu 
ANGLE Numeric 8.3 Uhol otočenia textu okolo jeho referenčného bodu 
FONTLEADING Numeric 4 Odstup medzi jednotlivými riadkami textu 
WORDSPACING Numeric 4 Odstup medzi jednotlivými slovami textu 
CHARACTER 
WIDTH 

Numeric 4 Šírka jednotlivých znakov textu 

CHARACTER 
SPACING 

Numeric 4 Odstup medzi jednotlivými znakmi textu 

FLIPANGLE Numeric 8.3 Uhol natočenia 

OVERRIDE Numeric 6 
Binárna maska popisujúca umiestnenie a vlastnosti 
textu 

Anotačné vrstvy je možné editovať pomocou ich atribútových tabuliek – zmenou hodnôt atribútov daného prvku, 
alebo použitím editačného nástroja „Edit Annotation Tool“. 

 

 

 

 

 

Poznámka k súradnicovému systému S-JTSK 

Prevod medzi súradnicovými systémami S-JTSK,  ETRS89 (Európsky terestický referenčný systém 1989) a WGS 

1984 (Svetový geodetický systém 1984) sa vykonáva pomocou transformačných kľúčov. Jednotlivé parametre 

transformácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 

 

Tranformácia dX dY dZ rX rY rZ S 

S-JTSK  
to ETRS 1989  

570,83789 85,682641 462,846730 4,998450 1,586707 5,261110 3,56102560 

S-JTSK  
to WGS 1984 

(NGA) 
589,00000 76,000000 480,000000 – – – – 

ETRS 1989  
to WGS 1984 

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,00000000 

ETRS 1989  
to WGS 1984 

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,00000000 

dX, dY, dZ – translácia (posun) v smere osí X, Y a Z v metroch  
rX, rY, rZ – rotácia okolo osí X, Y a Z v sekundách 
S – mierka 
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Zoznam skratiek 

AGN European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance – Európsky dohovor 
o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu  
(www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html) 

AGR European Agreement on Main International Traffic Arteries – Medzinárodný dohovor o hlavných 
medzinárodných dopravných tepnách  
(www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html) 

AGTC European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related 
Installations – Medzinárodný dohovor o hlavných medzinárodných kombinovaných dopravných 
trasách  
(www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html) 

EuroVelo The European Cycle Route Network – Európska sieť cyklotrás  
(www.eurovelo.org.com, www.eurovelo6.org) 

IATA International Association for Air Transport – Medzinárodná asociácia pre leteckú dopravu  
(www.iata.org) 

ICAO International Organization for Civil Aviation – Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo  
(www.icao.int) 

Natura2000 Network of Nature Protection Areas of EU27 countries – Sieť chránených území prírody štátov EU27  
(ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm) 

NUTS Nomenclature of Territorial Units for Statistics defined for EU27, EFTA and CEC countries – 
Nomeklatúra územných jednotiek krajín EU27, EFTA and CEC pre štatistické účely  
(epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction) 

RAMSAR Ramsar Convention on Wetlands – Ramsarský dohovor o mokradiach 
(www.ramsar.org, ramsar.wetlands.org) 

TEN-T Trans-European Network on Transport – Transeurópska dopravná sieť  
(www.ec.europa.eu/transport/infrastructure) 

ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky  
(www.sopsr.sk) 

ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky  
(www.statistics.sk) 

ÚTJ Územno-technická jednotka  
(http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=2843)  
(http://app.statistics.sk/wmetis/ciselniky_z/katcis.jsp?lang=sk&wdetail=1&wkodcis=0052) 

ZSJ Základná sídelná jednotka  
(http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=2843)  
(http://app.statistics.sk/wmetis/ciselniky_z/katcis.jsp?lang=sk&wdetail=1&wkodcis=0053) 

ZÚJ Základná územná jednotka  
(http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=2843)  
(http://app.statistics.sk/wmetis/ciselniky_z/katcis.jsp?lang=sk&wdetail=1&wkodcis=0025) 
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6.2 PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA PRE PRÁCU S ÚPP NSK 
Pre prácu v portály pre podporu územného plánovania, ktorý bol vytvorený pre Nitriansky samosprávny kraj 

v rámci Štúdie pre hodnotenie a monitorovanie ÚPN NSK s využitím výsledkov SEE projektu Donauregionen+, je 

najprv potrebné sa prihlásiť. Portál sa nachádza na internetovej doméne gis.donauregionen.net/nsk. Obrázok č.1 

poskytuje náhľad do prihlasovacieho menu portálu. 

 

Obrázok č.1 Prihlásenie sa do portálu 

Zdroj: Portál gis.donauregionen.net/nsk  

 

Po prihlásení sa, Portál umožní užívateľovi vybrať si z hornej lišty možnosti Domov, Obec, Okres a NSK. Možnosť 

Domov vráti užívateľa do základného menu. Možnosti Obec, Okres a NSK obsahujú podkapitoly Indikátory, 

Analýzy, SWOT, Prognózy a Mapa indikátorov. Každá podkapitola obsahuje unikátnu štruktúru dát. Možnosť 

Obec obsahuje údaje za všetky obce Nitrianskeho kraja v sledovaných rokoch. Možnosť Okres zas obsahuje údaje 

za úroveň okresov Nitrianskeho kraja a možnosť Kraj poskytuje údaje za celý kraj. 

 

Obrázok č.2 Základné menu 

Zdroj: Portál gis.donauregionen.net/nsk  

 

Obrázok č.3 zobrazuje dáta za zvolené indikátory generálnej schémy domového a bytového fondu konkrétnej 

obce. Jednotlivé indikátory všetkých generálnych schém poskytujú dostupné dáta za roky 1991, 2001, 2005 

a 2011. V podkapitole Prognózy sú uvedené odhadované hodnoty indikátorov v roku 2020. 
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Obrázok č.3 Údaje indikátorov za Obec 

Zdroj: Portál gis.donauregionen.net/nsk 

 

Databázu zozbieraných údajov je možné premietnuť aj do grafického výstupu. V podkapitole Mapa indikátorov si 

užívateľ môže zvoliť ľubovoľnú generálnu schému, príslušný indikátor ako aj dostupný rok. Po zvolení 

jednotlivých možností portál vygeneruje kartogram, v ktorom možno vidieť jednotlivé územia škálovo vyfarbené. 

Zelené hodnoty predstavujú najpriaznivejšie územia, respektíve územia s najlepšími hodnotami a územia 

vyfarbené červenou farbou znázorňujú najnižšie hodnoty. 

 

Obrázok č.4 Mapa indikátorov za Obec 

Zdroj: Portál gis.donauregionen.net/nsk 

 

Obrázok č.5 zobrazuje dáta za zvolené indikátory generálnej schémy domového a bytového fondu konkrétneho 

okresu. Jednotlivé indikátory všetkých generálnych schém okresov taktiež poskytujú dostupné dáta za roky 1991, 

2001, 2005 a 2011. Rovnako aj v podkapitole Prognózy za úroveň okresov sú uvedené odhadované hodnoty 

indikátorov v roku 2020. 
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Obrázok č.5 Údaje indikátorov za Okres 

 

Zdroj: Portál gis.donauregionen.net/nsk 

 

Aj databázu zozbieraných údajov za úroveň okresov je možné premietnuť aj do grafického výstupu. V podkapitole 

Mapa indikátorov si môže užívateľ opäť zvoliť ľubovoľnú generálnu schému, príslušný indikátor ako aj dostupný 

rok. Po zvolení jednotlivých možností portál vygeneruje kartogram, v ktorom možno vidieť jednotlivé územia 

škálovo vyfarbené. Zelené hodnoty predstavujú najpriaznivejšie územia, respektíve územia s najlepšími 

hodnotami a územia vyfarbené červenou farbou znázorňujú najnižšie hodnoty. 

Obrázok č.6 Mapa indikátorov za Okres 

 

Zdroj: Portál gis.donauregionen.net/nsk 
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6.2.1 Správa portálu (Admin) 

6.2.1.1 Textové polia pre analýzy 
Textové polia pre analýzy sa definujú pre jednotlivé generálne schémy. Generálna schéma sa vyberie v prvom 

formulári (admAnalysisDef). Druhý formulár zobrazuje zoznam definovaných polí, ktoré sa dajú v tabuľke 

upravovať. 

Polia rozdeľujeme na jednoduché a skupinové. 

Jednoduché sa zobrazia v samostatnom riadku tabuľky. Majú svoj názov a textové pole pre editovanie. 

Skupinové sa skladajú z viacerých položiek, ktoré sú zoskupené do jedného riadku. Každá položka sa zobrazí ako 

samostatný podriadok v tabuľke. Pre položky, ktoré tvoria skupinu je potrebné zadať identifikátor hlavného poľa. 

Pre hlavné pole sa vypisuje len jeho názov, ktoré vlastne znamená názov skupiny. Miesto textového poľa v riadku 

hlavnej položky sa vypíše skupina položiek. 

Textové polia sa vypisujú v poradí, ktoré je dané ich poradovým číslom. 

Šírka názvov a textových polí sa riadi systémovými premennými. 

Formulár admAnalysisDef 

Funkcia Definovanie textových polí pre analýzy. 

Vstupné parametre Žiadne 

Systémové premenné analysis_label_width: šírka názvu jednoduchej položky / názvu skupiny 

analysis_textbox_width: šírka textového poľa jednoduchej položky 

analysis_sublabel_width: šírka názvu položky v skupine 

analysis_subtextbox_width: šírka textového poľa skupinovej položky 

Súvisiace formuláre admAnalysisDef_edit 

 

6.2.1.2 Generálne schémy 
Pre generálnu schému zadávame jej názov.  

Prepínačom sa určuje, či zadaná generálna schéma sa zobrazuje užívateľovi. Pre nezobrazované generálne 

schémy sa uchovávajú všetky potrebné údaje a robia výpočty. Dajú sa využiť pre ukladanie pomocných 

indikátorov, alebo len v prípade potreby dočasne zakázať ich zobrazovanie užívateľom. 

Pri vymazaní generálnej schémy sa vymažú všetky súvisiace údaje (indikátory a ich definície, miery, prognózy). 

Počet generálnych schém nie je obmedzený. 

Formulár admGS 

Funkcia Definovanie generálnych schém. 

Vstupné parametre Žiadne 

Systémové premenné analysis_label_width: šírka názvu jednoduchej položky / názvu skupiny 

analysis_textbox_width: šírka textového poľa jednoduchej položky 

analysis_sublabel_width: šírka názvu položky v skupine 

analysis_subtextbox_width: šírka textového poľa skupinovej položky 

Súvisiace formuláre Žiadne  

 

6.2.1.3 Definovanie indikátorov 
V prvom formulári (admIndicatorDef_select) sa vyberie generálna schéma, pre ktorú chceme sprovovať 

indikátory. Druhý formulár (admIndicatorDef_gs) zobrazuje zoznam indikátorov definovaných pre vybratú 

generálnu schému. Tretí formulár (admIndicatorDef) slúži na editovanie vlastností indikátora. 

Počet indikátorov pre generálnu schému nie je obmedzený. 

Formulár admIndicatorDef_select 

Funkcia Definovanie indikátorov pre generálne schémy. 

Vstupné parametre Žiadne  

Systémové premenné Žiadne  

Súvisiace formuláre admIndicatorDef_gs 

admIndicatorDef 
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6.2.2 Analýza (Analysis) 
Modul analysisRegion.aspx 

Vstupné parametre idGS: identifikátor generálnej schémy 

idRegionDef: identifikátor regionalizácie 

Funkcia Výber regiónu zo zoznamu pre zadávanie analýz. 

Súvisiace moduly analysisRegion_view.aspx 

 

Modul analysisRegion.aspx 

Vstupné parametre idGS: identifikátor generálnej schémy 

idRegion: identifikátor regiónu 

Funkcia Zobrazenie a zadávanie analýz. 

Súvisiace moduly analysisRegion_view.aspx 

 

Indikátory (Indicator) 

Modul indicatorRegionGS.aspx 

Vstupné parametre idGS: identifikátor generálnej schémy 

idRegionDef: identifikátor regionalizácie 

Funkcia Formulár pre výber regiónu pre zobrazenie všetkých indikátorov. 

Vstupom je identifikátor generálnej schémy a identifikátor regionalizácie. 

Súvisiace moduly indicatorRegionGS_view.aspx 

 

Modul indicatorRegionGS_view.aspx 

Vstupné parametre idGS: identifikátor generálnej schémy 

idRegion: identifikátor regiónu 

Funkcia Formulár pre zobrazenie všetkých indikátorov jednej generálnej schémy za 

jeden región.  

Riadky obsahujú indikátory, stĺpce roky. 

Súvisiace moduly  

 

Modul ctrlPrognoseStatistics.ascx 

Vlastnosti idRegion: identifikátor regiónu 

idIndicatorDef: identifikátor indikátora 

Funkcia Zobrazí v tabuľke štatistické ukazovatele zadaného indikátora pre daný 

región. 

Súvisiace moduly measureRegion_edit.aspx 

 

Modul ctrlSelectByGS.ascx 

Vlastnosti idRegion: identifikátor regiónu 

idGS: identifikátor generálnej schémy 

targetUrl: url cieľovej stránky 

Funkcia V tabuľke zobrazí zoznam indikátorov danej generálnej schémy. Ku 

každému pripojí odkaz na stránku v tvare 

stranka?idRegion=X&idIndicatorDef=X 

Súvisiace moduly measureRegion_edit.aspx 
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6.2.3 Výpočet indikátorov a prognóz 
1. Výpočet indikátorov 

1.1. Základné indikátory 

1.1.1. Upscale základných indikátorov pre indikátor, rok. 

1.1.2. Downscale základných indikátorov pre indikátor, rok. Robí sa podľa zadaného poradia výpočtu, pretože sa 

môžu využívať hodnoty iného základného indikátora (proporciálne rozdelenie). 

1.2 Vypočítané indikátory 

1.2.1. Pre každý región, indikátor a rok sa vypočítajú hodnoty v zadanom poradí výpočtu. Vo vzťahoch sa môžu 

využívať základné aj vypočítané indikátory. 

2. Výpočet prognóz 

Predpokladom pre výpočet prognóz je, že hodnoty všetkých indikátorov pre riadne roky sú pripravené v tabuľke 

hodnôt. 

2.1. Prognózy podľa miery 

Miery upravujúce hodnoty indikátorov sú uložené v príslušnej tabuľke podľa regiónov. 

2.1.1. Prognózy základných indikátorov. Výpočet sa robí v zadanom poradí výpočtov. 

2.1.1.1. Na základnom regióne indikátora sa aplikujú miery. 

2.1.1.2. Urobí sa upscale a downscale indikátora. 

2.1.1.3. Aplikujú sa miery na podriadených a nadriadených regiónoch. 

2.1.2. Prognózy vypočítaných indikátorov. Urobia sa v zadanom poradí. 

2.1.2.1. Vypočítajú sa hodnoty podľa zadaného vzťahu. 

2.1.2.2. Aplikujú sa miery na všetkých úrovniach. 

2.2. Výpočet prognózy lineárnou regresiou 

Pre každý región samostatne. 

4. Priemerná relatívna hodnota indikátorov podľa GS 

Všetky úrovne regionalizácie, každý rok (id_indicator_def == null). 

5. Priemerná relatívna hodnota všetkých indikátorov 

Všetky úrovne regionalizácie, každý rok (id_gs == null, id_indicator_def == null). 

6. Výpočet hodnotenia 

Doplnenie poradia pre rok a indikátor, označenie rank, zmena hodnoty (pre prognózy), rozšírené hodnoty SWOT. 
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6.3 ZDROJE ŠTATISTICKÝCH DÁT A BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY 
Sčítanie ľudu, domov a bytov 1991, Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011, Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí za roky 1991, 2001, 2005, 2011, Štatistický úrad 

Slovenskej republiky 

Vekové zloženie obyvateľstva v obciach Slovenskej republiky podľa pohlavia a jednotiek veku za roky 2001, 2005 

a 2011, Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Štatistika počtu dokončených bytov v obciach Nitrianskeho kraja za roky 2001, 2005 a 2011, informačný systém 

Mestskej a obecnej štatistiky – MOŠ, Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 

 

 


