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1. Úvod

Medzi najvýraznejšie transformované oblasti spoločnosti možno bezpochyby zaradi
po nohospodársku výrobu, ktorá je základnou hospodárskou činnos ou človeka a
bolo vôbec prvým výrobným odvetvím v histórii udskej spoločnosti. Hoci jej primár-
na úloha od počiatku je nemenná (zabezpečova  výživu obyvate stva), rozvojom
výrobných síl sa k nej pridávali alšie úlohy: zabezpečovanie východiskových suro-
vín pre mnohé priemyselné odvetvia (popri klasických surovinách, ako je napr. koža,
za posledné roky sa stále viac hovorí aj ako o dôležitom zdroji surovín na výrobu
obnovite ných zdrojov energie), ochrana a udržiavanie prírodných zdrojov (ekologic-
ká funkcia), udržiavanie kultúrneho rázu krajiny (krajinotvorná funkcia), tvorba rekre-
ačného potenciálu prostredia, udržiavanie sídelnej štruktúry (sídelnotvorná funkcia),
vytváranie zamestnanosti (sociálna funkcia). Vytváralo sa tak prepojenie medzi pri-
márnou, sekundárnou a terciérnou sférou hospodárstva a práve táto vzájomná pre-
pojenos  si vyžaduje ve mi komplexný prístup k po nohospodárskej výrobe. 

Cie om tohto príspevku je identifikova  socioekonomické lokalizačné faktory
po nohospodárskej výroby v potransformačnom období na príklade jedného regiónu.
Za výskumný priestor bol zvolený Dolnonitriansky región, región vymedzený okresmi
Komárno a Nové Zámky, z nasledovných dôvodov: 

— je jedna z najprodukčnejších agrooblastí Slovenska, kde po nohospodárstvo
hralo, hrá a bude hra  dôležitú úlohu v socio-ekonomickom priestore regiónu,

— má pestrý reliéf vo vz ahu k nížine (rovina, niva, pahorkatina),
— región sa vyznačuje prirodzenou spádovitos ou pozdĺž vodných tokov (Nitra,

Váh, Hron, Dunaj, Ipe ),
— má ve ké rezervy pre umiestňovanie aktivít a obyvate stva a pre výstavbu sídiel,
— kvôli jeho prihraničnej polohe takmer pol storočia bol na okraji záujmov, bol

marginálnym priestorom, avšak po začiatku transformácie spoločnosti a vstupu
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Slovenska a Ma arska do Európskej únie (EÚ) sa perspektívne javí ako súčas
podunajského aglomeračného priestoru Viedeň-Bratislava-Budapeš .

2. Poloha študovaného regiónu z územnosprávneho h adiska

Pod a územnosprávneho členenia Slovenska Dolnonitriansky región (so svojou roz-
lohou 2447 km˛) patrí do Nitrianskeho kraja, leží v jeho južnej časti (južná hranica
územia je štátna hranica Slovenska s Ma arskom). Na úrovni okresov územie vybra-
ného regiónu na západe hraničí s okresmi Dunajská Streda, Galanta, Ša a, na seve-
re s okresom Nitra a na východe s okresom Levice. Záujmové územie predstavuje
približne 38,57 % rozlohy Nitrianskeho kraja a 4,98 % rozlohy Slovenska. 

Mapa č. 1. Poloha Dolnonitrianskeho regiónu v rámci SR

Spracoval: Gábor Lelkes

3. Ekonomicko-geografická poloha študovaného regiónu
Pre lokalizáciu po nohospodárstva je ve mi dôležitým faktorom ekonomicko-geogra-
fická poloha, t.j. poloha po nohospodárskych podnikov vo vz ahu k odberate om
a spracovate om po nohospodárskych produktov. Na úrovni Slovenska ekonomicko-
geografická poloha záujmového územia je ve mi dobrá: Dolnonitriansky región sa
nachádza v Západoslovenskom centralizačnom regióne — v bezprostrednej blízkosti
troch dynamicky sa rozvíjajúcich aglomerácií Slovenska (Bratislava, Trnava, Nitra),
v ktorých sa prejavuje ve ký záujem o produkty agrosubjektov regiónu (Lukniš, 1985).

Na základe denného cyklusu života obyvate ov — denný pohyb za prácou, vzdela-
ním, službami a sociálnymi kontaktmi — študovaného regiónu, v priestore Dolnonit-
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rianskeho regiónu možno vyčleni  3 funkčné mestské regióny (Bezák, 1990): Nové
Zámky (zaberá severnú polovicu okresu Nové Zámky), Komárno (okrem menších
odchýlok je zhodný s územím okresu Komárno) a Štúrovo (nachádza sa v južnej polo-
vici okresu Nové Zámky). Centrá týchto troch funkčných mestských regiónov pred-
stavujú významný lokálny trh pre miestne agroprodukty.

Tab. č. 1. Základné charakteristiky funkčných mestských regiónov v priestore Dolno-
nitrianskeho regiónu

Prameň: Bezák, 1990

Študovaný región má pohraničnú polohu, susedí s jednou z najväčších aglomerácií
strednej Európy, s aglomeráciou hlavného mesta Ma arska. Táto jeho pohraničná
poloha takmer pol storočia (pred rokom 1989) spôsobila na daný región ve mi nega-
tívne: územie bolo dlhodobo na okraji záujmu, bolo periférnou oblas ou štátu
a postupom času sa prejavili vážne problémy sociálno-ekonomickej marginalizácie
tohto pohraničného priestoru. Napriek tomu, že „železná opona“ na danom hranič-
nom úseku nebola vybudovaná, spoločenské kontakty boli prísne obmedzené rôz-
nymi spôsobmi, preto vyše štyridsa  rokov v danom území neexistovala takmer žiad-
na cezhraničná spolupráca. Túto skutočnos  potvrdzuje, že hustota hraničných prie-
chodov (ktoré môžeme označi  ako styčné alebo kontaktné body cezhraničných
väzieb) v záujmovom území bola pod priemernou hustotou hraničných priechodov
v slovensko-ma arskom pohraničí (Drgoňa, 2001, Halás, 2005).

Po roku 1989 negatívny vplyv pohraničnej polohy na rozvoj územia poklesol,
avšak k liečeniu marginality najviac pomohol vstup Slovenska a Ma arska do EÚ
v roku 2004, ke  hranica medzi týmito dvomi krajinami prestala by  sociálno-eko-
nomickou bariérou. V alšom vývoji po nohospodárstva regiónu blízkos
Budapeštianskej aglomerácie bude ve mi dôležitá, lebo takmer dva a pol miliónový
trh sa môže sta  obrovským generátorom rozvoja vidieka i agrosektora v danom
pohraničnom území (Enyedi, 2004). V prevzdušňovaní hraníc majú významnú úlohu
euroregióny územia (Euroregión Váh-Dunaj-Ipe , Euroregión Ister-Granum, Ipe -Ipoly
Euroregión), ktoré so svojimi aktivitami zvyšujú priepustnos  hranice a tak ovplyv-
ňujú kultúrny, sociálny a hospodársky rozvoj pohraničných regiónov (napr. už mnohé
euroregióny majú vypracované rozvojové stratégie agroturistiky pre dané územie,
euroregióny sú organizátormi mnohých pracovných stretnutí agropodnikate ov zo
susedných regiónov Slovenska a Ma arska at .).

Záujmový región predstavuje jednu z po nohospodársko-výrobných základní pre
vyššie spomenuté mestské centrá, ve kos  spotrebných centier umožňuje produkciu
špeciálnych po nohospodárskych produktov, ktoré by na malom trhu nemali uplat-
nenie (blízkos  takmer štvormiliónového spotrebite ského trhu umožňuje v sledova-
nom priestore lokalizova  výrobu po nohospodárskych produktov s krátkou trvanli-
vos ou, náročnejších na dopravu at .). 
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4. Humánno-geografické lokalizačné faktory po nohospodárskej výroby

Na lokalizácii po nohospodárskej výroby sa okrem prírodných faktorov spolupodie ajú aj
humánno-geografické faktory, t.j. faktory, ktoré vznikli pôsobením človeka. Za základné
humánne predpoklady lokácie po nohospodárstva považuje Kostrowicky (1974) sociál-
ne, vlastnícke, technické, organizačné a výrobné predpoklady. V po nohospodárstve
Slovenska sa od novembra 1989 zmenili takmer všetky tieto predpoklady.

Vybraný región sa vyznačuje vysokým socioekonomickým potenciálom pre po no-
hospodárstvo. Zelenský (1980) vyznačil dva typy po nohospodárskej produkcie na
študovanom území — väčšiu čas  oblasti zaradil do typu s ve kou produkciou, men-
šiu čas  do typu s ve mi ve kou produkciou. Hoci socioekonomické predpoklady pre
lokalizáciu po nohospodárstva sa za uplynulých 20 rokov výrazne zmenili, región
ostával a ostáva najprodukčnejšou oblas ou Slovenska. Túto polohu potvrdzuje i
najnovšia typologizácia po nohospodárskej krajiny. Zelenský (2002) zaradil študo-
vané územie do typu krajín s prevahou oráčin, do podtypu krajín s ve kou intenzitou
po nohospodárskej výroby; okrsok krajiny je pšenično-kukurično-vinohradnícky s ma-
lým chovom hovädzieho dobytka a stredne ve kým chovom ošípaných.

Z najvýznamnejších humánno-geografických faktorov ovplyvňujúcich objem, úro-
veň a štruktúru po nohospodárskej výroby v určitej oblasti budú v rámci tejto kapi-
toly analyzované nasledovné faktory: udské zdroje, sídelná štruktúra, dopravná
infraštruktúra, priemysel, štruktúra a využitie pôdneho fondu, dynamika zmien vyu-
žitia po nohospodárskej krajiny a cena pôdy.

4.1. udské zdroje

Jedným z dôležitých lokalizačných predpokladov po nohospodárstva je udský faktor,
t. j. udské zdroje. Problémy rozvoja po nohospodárstva ovplyvňuje obyvate stvo svo-
jou početnos ou, populačnými prírastkami, hustotou, vekovou štruktúrou, pracov-
nou aktivitou a vzdelanostnou štruktúrou.

Obyvate stvo nemožno považova  za statický element, naopak, vyznačuje sa sil-
nou dynamikou jeho počtu, štruktúry, priestorového rozloženia a alších znakov.
Logickým a nevyhnutným dôsledkom transformačných pohybov v politickej a ekono-
mickej sfére slovenskej spoločnosti po roku 1989 sú aj posuny v demografickom
vývoji (Michálek — Podolák, 2001).

Najväčší počet obyvate ov Dolnonitriansky región dosiahol v sedemdesiatych
rokoch minulého storočia. Od osemdesiatych rokov počet obyvate stva trvalo klesá,
čo je spôsobené najmä zmenou jeho reprodukčného správania. K sčítaniu obyvate-
ov, domov a bytov (SODB) v r. 2001 počet trvalo bývajúceho obyvate stva v záuj-
movom regióne bol 258 150 (čo predstavoval 1,75%-ný pokles v období 1991 —
2001), kým k 31. 12. 2004 v regióne bývalo 255 291 osôb. Priemerná hustota
za udnenia územia je 106 obyvate ov na 1 km˛, hustota zaludnenia je však dife-
rencovaná, okres Komárno má menšiu hustotu za udnenia ako okres Nové Zámky.

Komplexný demografický potenciál Dolnonitrianskeho regiónu je ve mi slabý: pri
hodnotení vybraných demografických ukazovate ov (prirodzený, migračný a celkový
prírastok obyvate stva, index ekonomickej za aženosti obyvate stva, index vzdela-
nostnej úrovne obyvate stva) zo 79 okresov Slovenska okres Komárno sa nachádza
na 68. mieste a okres Nové Zámky na 74. mieste (Rajčáková — Švecová, 2002).
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Štruktúry obyvate stva patria medzi najdôležitejšie charakteristiky demografickej
statiky. Pri hodnotení štruktúry obyvate stva sa používajú okamihové veličiny získa-
né zo sčítania obyvate stva alebo z bežnej evidencie obyvate stva. Napriek tomu
treba všetky charakteristiky štruktúr chápa  a interpretova  dynamicky a v kontexte
s historickým vývojom sledovanej štruktúry (Mládek, 1992).

4.1.1. Štruktúra obyvate stva pod a kultúrnych znakov 

Školské vzdelanie je výrazom kultúrnej vyspelosti každej spoločnosti. Je jedným
z činite ov ovplyvňujúcich životnú úroveň a podmieňujúcich úspešný rozvoj národné-
ho hospodárstva vo všetkých jeho oblastiach. Vzdelanostná úroveň obyvate stva je
základným predpokladom rozvoja postindustriálnej spoločnosti. V 21. storočí naj-
dôležitejšia zložka ekonomického rastu bude vedomostná kvalita populácie.

Kvalita udského potenciálu je charakterizovaná ukazovate mi podielu obyvate -
stva s vysokoškolským a úplným stredným vzdelaním na celkovom počte obyvate -
stva. Podiel kvalifikovanej pracovnej sily je jeden z určujúcich faktorov možných
štruktúrnych zmien, najmä pokia  ide o orientáciu na sofistikovanejšie činnosti
(Buček, 2003). Z h adiska vzdelanosti obyvate stva vykazuje Dolnonitriansky región
ve mi nízku vzdelanostnú úroveň, čo je dôsledkom viacerých faktorov: malá mobili-
ta obyvate stva daného územia vplyvom jazykovej bariéry (tak v súčasnosti, ako aj
v minulosti — jazyková uzavretos  komunity je typickou črtou záujmového územia),
rurálny charakter územia (čo sa všeobecne vyznačuje podpriemernou vzdelanostnou
štruktúrou, študovanie nie je rodinným príkladom), neúplný školský systém pre oby-
vate ov ma arskej národnosti (absencia možností vysokoškolského štúdia v ma ar-
čine), nepriaznivá veková štruktúra obyvate stva regiónu — vysoký podiel osôb v po-
produktívnom veku, ktoré majú väčšinou len základné vzdelanie.

Ďalší kultúrny znak záujmového regiónu majúci silný vplyv na rozvoj územia je
národnostná štruktúra obyvate stva. Z národnostného h adiska je zloženie obyva-
te stva záujmového územia pestré, k slovenskej národnosti sa hlási 46,2 %, ma ar-
skej 51,2 % obyvate stva. Južná polovica Dolnonitrianskeho regiónu sa vyznačuje
stredným stupňom heterogenity národnostnej štruktúry, podiel ma arskej národ-
nosti v mnohých obciach južnej časti regiónu je nad 90 %. Prítomnos  ma arskej
národnosti v záujmovom regióne umožňuje intenzívnejšie rozvíjanie hospodárskej
spolupráce medzi agrosubjektmi Slovenska a Ma arska (prejav tohto fenoménu už
odzrkad ujú medzi inými tri aktívne euroregióny v území Dolnonitrianskeho regiónu,
ktoré už majú v záujmovom území viaceré rozbehnuté projekty v oblasti agrosekto-
ra: vybudovanie cezhraničných vínnych ciest a cezhraničných databáz agrosubjektov,
organizovanie seminárov pre agropodnikate ov). 

4.1.2. Štruktúra obyvate stva pod a ekonomických znakov

Obyvate stvo vo svojom historickom vývoji vždy bolo v určitom vz ahu k výrobným pros-
triedkom. Nevyhnutnos ou sa stalo uspokojovanie udských potrieb (potrava, bývanie,
zdravotná starostlivos  at .), preto každá spoločnos  musela zabezpeči  produkciu a
následné rozde ovanie výrobkov a služieb uspokojujúcich tieto potreby. Išlo o vz ah
vlastníka alebo vz ah bezprostredného výrobcu alebo vz ah ako vlastníka, tak aj bez-
prostredného výrobcu. Toto malo za následok delenie obyvate stva na odlišné sociál-
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ne skupiny, ktoré majú v národohospodárskom, reprodukčnom procese určité posta-
venie. Nie celé obyvate stvo má však rovnaký vz ah k ekonomickej aktivite.

Triedenie obyvate stva pod a ekonomickej aktivity je dôležitou charakteristikou
ekonomickej štruktúry každého regiónu. Obyvate stvom ekonomicky aktívnym rozu-
mieme tú čas  obyvate stva, ktorá pracuje a prispieva tak — priamo alebo nepriamo —
k vytváraniu spoločenského produktu. Medzi osoby ekonomicky aktívne počítame:
všetky činné osoby, ktoré majú len jeden zdroj obživy z hlavného zamestnania (mzdu,
plat, odmenu za pracovnú jednotku, výnos z po nohospodárstva, zo slobodného povo-
lania at .), osoby, ktoré majú dva zdroje obživy (napr. mzdu alebo plat a odmenu za
pracovné jednotky alebo výnos z vlastného podnikania a pod.), pracujúcich dôchodcov
(osoby zárobkové činné, ktoré predstavujú hospodársky dôležitú zložku). 

Variabilitu štruktúry obyvate stva pod a ekonomickej aktivity ovplyvňuje rad čini-
te ov, z ktorých najväčšiu váhu má veková štruktúra obyvate stva. Ekonomická akti-
vita v Dolnonitrianskom regióne je nižšia ako celoštátna úroveň: podiel ekonomicky
aktívneho obyvate stva v okrese Komárno je 50,57 %, v okrese Nové Zámky 50,94 %,
kým celoštátny priemer je 51,08 %.

Pri analýze každého regiónu z demografického h adiska je významným ukazovate-
om ekonomická štruktúra obyvate stva pod a odvetvovej klasifikácie ekonomických
činností, vychádzajúca z medzinárodnej štandardnej odvetvovej klasifikácie ekonomic-
kých činností. V tejto klasifikácii je stanovených 13 odvetví a zis uje sa, v akom druhu
výroby či činnosti podniku pracuje skúmaná jednotka. Poznanie týchto jednotlivých roz-
dielov je dôležité pre lepšiu celkovú analýzu situácie v danom regióne. 

Transformačný proces bol spojený s ve kými štrukturálnymi zmenami zamestna-
nosti, ktoré sa odrazili predovšetkým na vývoji celkového počtu pracovníkov. Agrárny
sektor na Slovensku bol pred rokom 1989 typický vysokou sociálnou zamestna-
nos ou najmä v regiónoch južného a juhovýchodného Slovenska, kde bola nedosta-
točná ekonomická infraštruktúra. Po nohospodárstvo zamestnávalo tzv. „marginál-
ne sociálne skupiny“ (nekvalifikovaní pracovníci, vidiecke ženy, dôchodcovia at .),
teda tú čas  práceschopnej populácie, ktorá nemala žiadne iné možnosti lokálneho
pracovného uplatnenia (po nohospodárstvo vykonávalo akúsi sociálnu charitu v mar-
ginálnych oblastiach). Vývoj zamestnanosti v po nohospodárstve krajiny za posled-
ných desa  rokov bol charakteristický výrazným poklesom stavu pracovných síl
(podiel pôdohospodárstva v sektorovej štruktúre zamestnanosti poklesol z 13,7 %
až na 6,2 %), čo sprevádzali trendy, ako masívne prepúš anie nekvalifikovaných
(a nízkokvalifikovaných) zamestnancov a razantný nástup sezónneho využívania pra-
covných síl (hlavne u obchodných spoločností).

Primárnym znakom reštrukturalizácie v po nohospodárstve bol proces postupné-
ho a extenzívneho rastu produktivity práce, ale s výrazným vytláčaním časti pracov-
níkov do evidencie v nezamestnanosti. Presadzuje sa tak model agrárnej ekonomi-
ky s rastúcou extenzívnou produktivitou, ktorý má sociálne nepriaznivé dôsledky
spočívajúcej vo vysokej nezamestnanosti a vo ve mi nízkej zamestnaneckej partici-
pácii vidieckeho obyvate stva. Z h adiska zamestnanosti v po nohospodárstve stále
prevláda zamestnanecký status s výraznou prevahou zamestnanosti v organizáciách
nad 20 zamestnancov. Agrárna zamestnanos  v organizáciách s 20 a viac zamest-
nancami je vytváraná predovšetkým po nohospodárskymi družstvami (v prvom pol-
roku roka 2001 tvorili tieto organizácie 79 % agrárnej zamestnanosti). 
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Zamestnanos  v po nohospodárstve je z h adiska posudzovania vplyvu po no-
hospodárstva na ekonomiku regiónu jedným z dôležitých indikátorov. Súčasná úro-
veň agrárnej zamestnanosti, meraná podielom ekonomicky aktívnych osôb v po no-
hospodárstve, lesníctve a s nimi súvisiacich službách na celkovom počte ekono-
micky aktívneho obyvate stva je v Dolnonitrianskom regióne 9,2 % (čo je takmer o 4 %
vyššia hodnota ako celoslovenský priemer) a z nich 60,1 % je zamestnaných v po no-
hospodárskych družstvách. Hodnota tohto ukazovate a je mierne diferencovaná na
úrovni okresov, v okrese Nové Zámky podiel pracujujúcich v po nohospodárstve, les-
níctve a s nimi súvisiacich službách je nižší ako v okrese Komárno.

Na úrovni obcí skúmaného regiónu podiel pracujúcich v po nohospodárstve sa
pohybuje od 1,31 % (Štúrovo) až po 45,45 % (Lipové), kým na začiatku devä desia-
tych rokov hodnota tohto ukazovate a sa pohybovala ešte od 5,06 % (Nové Zámky)
do 80,84 % (Jasová). Podiel obcí s najnižším podielom ekonomicky aktívneho oby-
vate stva v po nohospodárstve je 20,58 % (v roku 1991 len v dvoch obciach bol
podiel pracujúcich v po nohospodárstve do 7 %), kým podiel obcí s najvyšším
podielom ekonomicky aktívneho obyvate stva v po nohospodárstve je 7,84 % (v roku
1991 ich podiel bol nad 63,36 %). Najpočetnejšou kategóriou sledovaného ukazo-
vate a je interval <7,14), t. j. takmer u 33 % obcí je agrozamestnanos  na spome-
nutej úrovni. Druhou najpočetnejšou kategóriou sledovaného ukazovate a je interval
<14, 21).

Mapa č. 2. Zamestnanos  v po nohospodárstve, po ovníctve a súvisiacich službách
v Dolnonitrianskom regióne

*Podiel obyvate ov zamestnaných v po nohospodárstve, po ovníctve a súvisiacich službách z celkového
počtu ekonomicky aktívnych obyvate ov
Prameň: SODB 2001
Spracoval: Gábor Lelkes
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Lesnatos  riešeného územia je ve mi nízka, preto podiel pracujúcich v lesníctve,
ažbe dreva a pridružených službách je rovnako nízky (len v jednej obci je podiel pra-

cujúcich v tomto odvetví nad 5 %, kým u 39 obcí nikto nepracoval v uvedenom
odvetví). Z vyššie uvedeného vyplýva, že ce kový podiel udí pracujúcich v pôdohos-
podárstve je v rozhodujúcej miere určený podielom pracujúcich v po nohospodárstve
— na úrovni obcí skúmaného regiónu podiel pracujúcich v pôdohospodárstve sa
pohybuje od 1,34 % (Štúrovo) až po 45,45 % (Lipové).

Vývoj zamestnanosti v agrárnom sektore v najbližšom období bude smerova
k znižovaniu podielu zamestnaneckých pracovnoprávnych vz ahov a nárastu pruž-
ných a flexibilných úväzkov v súlade s okamžitou potrebou práce a sezónnymi
výkyvmi. V nasledujúcich rokoch v riešenom území význam sezónnej pracovnej sily,
najmä u malých podnikate ských subjektov orientovaných na rastlinnú výrobu bude
vzrasta  a bude absorbova  skupiny občanov málo žiadaných na trhu práce. Obnoví
sa v minulosti rozšírený status „sezónneho pracovníka“, spojený s kombináciou pra-
covných a sociálnych príjmov (Spišiak, 2004).

Okrem toho bude v štruktúre po nohospodárskych pracovných síl predovšetkým
na farmách registrovaných fyzických osôb narasta  vplyv a relevantnos  kategórie
„rodinní príslušníci a pomáhajúci“, ktorá bude absorbova  čas  obyvate stva v po-
produktívnom veku, resp. nezamestnaných osôb. Po nohospodárska populácia so
zamestnaneckým statusom sa bude postupne znižova  a bude sa koncentrova  pre-
dovšetkým do fariem právnických osôb. Súčasne sa bude zvyšova  význam a pos-
tavenie iných statusových foriem a štruktúr pracovnej sily, najmä u fariem fyzických
osôb. Počet pracovných síl v agrárnom sektore bude ve mi variabilný, cyklický
a štrukturálne diferencovaný. 

Miesto práce je jedným z najdôležitejších miest základných životných funkcií člo-
veka a spolutvorcom vz ahu človeka aj k iným miestam jeho života. V priebehu dlho-
dobého historického vývoja prišlo k priestorovému odde ovaniu miest práce a býva-
nia, a vz ah človeka k miestu práce bol formovaný viacerými objektívnymi, ako aj
subjektívnymi činite mi. Vidiecke regióny, akým je aj Dolnonitriansky región, sú
poznačené značnou dennou dochádzkou obyvate stva za prácou. V záujmovom
regióne však podiel udí odchádzajúcich za prácou je nižší ako celoslovenský prie-
mer (v riešenom území je to 27,3 %, kým v celoslovenskom priemere je to až 35,8 %),
čo je dôsledok toho, že miestne po nohospodárstvo ešte poskytuje ve a pracovných
príležitostí. Najväčší odchod za prácou je v priemyselnej výrobe, príčinou čoho je
centralizovaná štruktúra priemyselnej výroby, ke  rozhodujúce priemyselné podniky
vytvárajúce pracovné príležitosti sú sústredené predovšetkým do väčších miest.
Najvýznamnejšími centrami dochádzky do zamestnania sú mestá Nové Zámky, Ko-
márno a Štúrovo. 

Odchod za prácou v po nohospodárskej výrobe nie je typické pre skúmaný
región, udia odchádzajúci za prácou v po nohospodárstve tvoria len 4,61 % ekono-
micky aktívnych odchádzajúcich za prácou. Odchod za prácou v po nohospodárstve
má miernu priestorovú diferenciáciu: v okrese Komárno je hodnota tohto ukazova-
te a vyššia ako v okrese Nové Zámky. V riešenom území až u 56,86 % obcí je podiel
pracujúcich odchádzajúcich za prácou v po nohospodárstve do 15 %, pričom v prí-
pade 2 malých obcí — Mudroňovo, Pavlová — nikto neodchádza za prácou v po no-
hospodárstve. Na druhej strane podiel obcí s najvýraznejším odchodom za prácou
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v po nohospodárstve — s podielom odchádzajúcich v po nohospodárstve viac ako 60
% — je 8,82 % (v prípade jednej malej obce je odchod 100 %).

Najvýznamnejším ukazovate om situácie na trhu práce je miera nezamestnanos-
ti, ktorá je jedným zo základných kritérií pre klasifikovanie problémových regiónov.
Nezamestnanos  a jej územná variabilita v súčasnosti patrí k najvýznamnejším prob-
lémom Slovenska. Ako syntetický ukazovate  poukazuje na socioekonomickú úroveň
jednotlivých regiónov na makro- až mikroúrovni, vymedzuje problémové regióny, kde
z dôvodu alšieho rozvoja môžu by  aplikované nástroje regionálnej politiky.

Ekonomická recesia, likvidácia ve kých zamestnávate ov (úpadok po nohospo-
dárskych a ro níckych družstiev, hromadné prepúš ania z podnikov strojárskeho
a potravinárskeho priemyslu v okolitých mestách), nízka reštrukturalizácia ekono-
mickej základne, nesúlad medzi zameraním absolventov škôl a požiadavkami trhu
práce a zlé riadenie v mnohých podnikoch (ktoré sa prejavilo aj formou konkurzov
a exekúciami) vyvolali aj v záujmovom regióne silný tlak na trh práce — záujmový
región patrí medzi regióny SR s nadpriemernou mierou nezamestnanosti. 

K 31. 12. 2004 počet evidovaných nezamestnaných v regióne bol 13 741 osôb,
z čoho 5 332 pripadlo na okres Komárno. Zo 79 okresov Slovenska okres Komárno
k 31. 12. 2004 mal 36. najvyššiu mieru nezamestnanosti, okres Nové Zámky k 31.
12. 2004 mal 30. najvyššiu mieru nezamestnanosti (najvyššia miera nezamestna-
nosti bola v okrese Rimavská Sobota). 

V uplynulých rokoch sa región vyznačoval vysokou úrovňou agrárnej nezamest-
nanosti, t. j. tým segmentom nezamestnanej populácie, ktorý mal posledné zamest-
nanie v po nohospodárstve. V súčasnosti tento segment evidovaných nezamestna-
ných však už aleko nie je tak početný, čo je dôsledkom ich znovuzapojenia sa do
trhu práce hlavne cez priemyselné parky v susednom Ma arsku. Počet nezamest-
naných v povolaniach po nohospodárstva, lesníctva a súvisiacich službách k 31.
12. 2004 bol 2 150 — čo predstavoval 15,7 % z celkového počtu nezamestnaných
(v celoslovenskom meradle podiel nezamestnaných v povolaniach po nohospodár-
stva, lesníctva a súvisiacich službách k 31. 12. 2004 bol 10,9 %). Agrárna neza-
mestnanos  bola mierne vyššia v okrese Komárno, kde z 5332 evidovaných neza-
mastnaných 919 malo posledné pracovisko v po nohospodárstve. 

Najväčším problémom súčasného trhu práce regiónu je vysoká miera dlhodobo
nezamestnaných osôb — viac ako 50 % všetkých nezamestnaných je evidovaný dlh-
šie ako 1 rok. Uvo nené pracovné sily vplyvom rastu cestovných nákladov, vysoké-
ho priemerného veku, úzkej špecializácie dosiahnutého vzdelania, obmedzeného
prístupu k informáciám o možnosti zamestnania a vplyvom iných objektívnych príčin
sa ažko uplatňujú na trhu práce. Rizikovými skupinami na trhu práce sú mladí udia
(vo veku 18 — 25 rokov, najmä absolventi stredných škôl), udia vo veku nad 50 s
nízkou kvalifikačnou úrovňou a osoby so zmenenou pracovnou schopnos ou.

V uplynulom desa ročí na vidieku záujmového regiónu bol evidentný nárast zapá-
jania sa evidovaných nezamestnaných do nelegálnych ekonomických činností, t. j.
do tzv. neformálneho trhu práce. Dôvodom ich zapojenia sa do týchto činností je
bu  snaha o vylepšenie existenčnej situácie a h adanie určitých doplnkových príj-
mov, alebo evidentná špekulácia, ktorá vychádza z reálneho zistenia, že status
nezamestnaného je pre nich výhodnejší ako status nízko plateného po nohospo-
dárskeho zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby podnikajúcej
v po nohospodárstve. V súčasnosti však už tento fenomén nie je taký výrazný.
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V nasledujúcich rokoch vplyvom súčasného oživenia ekonomiky územia sa oča-
káva mierny rast tvorby nových pracovných príležitostí trvalého charakteru vo všet-
kých odvetviach hospodárskeho života. Rozvoj výrobných a nevýrobných aktivít na
báze podpory malého a stredného podnikania by mohol ponúknu  nové pracovné prí-
ležitosti i zvýši  životnú úroveň obyvate stva. V perspektívach rozvoja zamestnanos-
ti Dolnonitrianskeho regiónu je osobitne výrazný zamestnanecký potenciál cestov-
ného ruchu, čo sa však môže prejavi  najmä vo zvýšení sezónnej zamestnanosti.

Jedným z najdôležitejších ukazovate ov vyspelosti regiónov je cena práce. Je zrej-
mé, že problémy, ktoré sa kumulovali v súvislosti s málo efektívnou ekonomikou
v predchádzajúcom období, ako aj mnohé lapsusy po roku 1989 spôsobili, že ve ká
čas  obyvate ov Slovenska nie je schopná napĺňa  v plnej miere svoje potreby. 

Príjmy obyvate stva a domácností na Slovensku sú výrazne priestorovo diferen-
cované, v mnohých regiónoch príjmy obyvate ov nedosahujú ani 70 % celosloven-
ského priemeru. Dolnonitriansky región na základe tohto ukazovate a patrí medzi
chudobné regióny Slovenska, príjmy tunajších obyvate ov sú výrazne pod celoštát-
nym a mierne pod krajským priemerom: v roku 2004 priemerná mzda v okrese
Komárno bola 12 929 Sk, v okrese Nové Zámky 14 527 Sk. Takáto nízka úroveň
nominálnej mzdy v záujmovom regióne je odrazom takých faktorov, ako nemoderná
štruktúra hospodárstva (v regióne dominuje po nohospodárstvo), nízka kvalifikačná
štruktúra obyvate ov regiónu a nedostatok pracovných možností (avšak v budúcich
2 — 3 rokoch sa očakáva mierne oživovanie rastu nominálnych miezd, na čom sa
najvýraznejšie budú podie a  zamestnávatelia priemyselných parkov v susednom
Ma arsku).

Mzdy v po nohospodárstve záujmového regiónu sú o takmer 15 % nižšie ako prie-
merné mesačné mzdy územia — čo je daná nízkou dôchodkovos ou po nohospodár-
stva, nízkym dopytom po pracovných silách v tomto odvetví hospodárstva, naturál-
nou čas ou odmeny, sezónnym charakterom práce, zastaranou technológiou, nízkou
technickou úrovňou výroby a hodnoty udského kapitálu. Pre alší rozvoj tohto odvet-
via je rizikové, že súčasná cena práce v po nohospodárstve nepri ahuje kvalifikova-
nú a tvorivú pracovnú silu a stáva sa tak brzdou jeho alšieho vývoja. 

4.2. Sídelná štruktúra

Slovenský vidiek v súčasnosti prežíva mnohé problémy svojho rozvoja. Postupne
však opä  nachádza svoje stratené funkcie v postupnom vytváraní nových aktivít
i v celkovej diverzifikácii činnosti vo vidieckom priestore. V tomto procese po no-
hospodárstvo predstavuje jeden z k účových prvkov udržania osídlenia na vidieku.

Sídelná štruktúra, ako i sociálno-priestorová organizácia spoločnosti záujmové-
ho regiónu prešli dlhým vývojom a ich stav je prejavom množstva procesov, ktoré
ovplyvňovali ich jednotlivé vývojové etapy a aj ich reálnu situáciu. Tu platí známy
fakt, že sídelnú štruktúru (ale i krajinu) nemožno pochopi  bez spoločnosti práve tak,
ako fungovanie či dysfunkcie spoločnosti nemožno pochopi  bez prihliadnutia k
stavu osídlenia a krajiny.

Sídelná štruktúra každého územia výrazne ovplyvňuje charakter využitia zeme,
rozmiestnenie, dynamiku a štruktúru obyvate stva, ekonomicko-sociálne procesy
v danom regióne. Stav rozvoja či rozvojové dispozície regiónu sú zvyčajne významne
ovplyvňované i tým, či jeho sídelný základ je založený na báze mestskej či vidieckej,
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na báze malých či väčších vidieckych obcí (Gajdoš, 2004). Z týchto dôvodov pri hod-
notení agroštruktúr treba venova  ve kú pozornos  aj problematike sídelnej štruktú-
ry územia, spoznávanie sídiel je dôležitým predpokladom správneho trvalo udržate -
ného rozvoja v každom regióne.

Dolnonitriansky región má vcelku priaznivú sídelnú štruktúru, ktorá sa vyprofilo-
vala už v 13. storočí. Za posledných sto rokov sa najvýraznejšie zmeny v sídelnej
štruktúre odohrávali v rokoch 1950 — 1990, ke  sa podstatne zmenila z prevažne
rurálnej na urbánno-rurálnu sídelnú štruktúru, ale ani tak sa nepodarilo úplne pre-
kona  agrárny a rurálny charakter danej spoločnosti v období urýchlenej industriali-
zácie a riadenej urbanizácie — migráciou obyvate ov vidieka do vybraných mestských
centier.

Riešené územie má rovnomerné osídlenie. Nevznikali tu nadmerne ve ké mestá
s ve kou koncentráciou obyvate ov, pritom však sie  miest je dostatočne hustá, aby
sa mohla sta  pre rozsiahle vidiecke osídlenie ekonomickou, kultúrnou i spoločen-
skou základňou, ktorá uspokojuje i potreby svojho dedinského zázemia. Jedinou
špecifickou črtou sídelnej štruktúry Dolnonitrianskeho regiónu je, že v jeho západnej
polovici sa rozprestiera oblas  s rozptýleným osídlením (majere), čo je jedinou oblas-
ou s rozptýleným osídlením na nížinách Slovenska. Rozhodujúca väčšina obyvate-
ov býva v koncentrovaných sídlach a iba málo ich žije v samotách alebo usadlos-
tiach (pričom ich podiel neustále klesá).

Obnovenie územnej samosprávy na lokálnej úrovni v roku 1990 vytvorilo základ-
né podmienky zmeny územno-správnej organizácie spoločnosti, ktorá má pokračo-
va  reformou, modernizáciou a decentralizáciou verejnej správy. S tým súvisí aj
odčleňovanie nieko ko málo obcí (ktoré boli v období socialistického režimu admi-
nistratívne pričlenené v rámci tzv. strediskovej sústavy k iným obciam), a tieto si
obnovili svoju právnu a sídelnú identitu.

Dolnonitriansky región má hustú sie  sídiel, ktorá sa v súčasnosti skladá zo 103
obcí (z toho 41 sa nachádza v okrese Komárno). Rozloženie obcí pod a ve kostných
kategórií je výsledkom mnohých historických, krajinných (vplyv reliéfu, nadmorskej
výšky, úrodnosti pôd, hydrografických pomerov) a hospodárskych (možnos  po no-
hospodárskej výroby a jej intenzita, rozvoj komunikácií, budovanie priemyslu a iné)
činite ov. V štruktúre osídlenia záujmového regiónu výrazne dominujú vidiecke sídla
(za vidiecke sídla sa považujú sídla, ktoré nemajú štatút mesta) rôznej ve kostnej
štruktúry (tvoria viac ako 95 % z počtu sídiel v danom regióne). Ak rozdelíme úze-
mie Slovenska na tri skupiny základných povrchových tvarov — nížiny, kotliny a poho-
ria s vrchovinami, ktoré predstavujú súčasne rozličné hospodárske oblasti, zistíme,
že pre nížiny s rovným alebo mierne zvlneným reliéfom a rozvinutou po nohospo-
dárskou výrobou sú charakteristické najväčšie obce Slovenska. Dolnonitriansky
región je takouto oblas ou, v záujmovom regióne sa nachádzajú až 3 obce s počtom
obyvate ov nad 5000 — Dvory nad Žitavou (5138 obyv.), Tvrdošovce (5120 obyv.) a
Nesvady (5014 obyv.), pričom v roku 2001 celkovo bolo len 10 takýchto vidieckych
obcí na Slovensku.

Urbanizovanos  je významný faktor diferenciácie územných jednotiek, ktorá
ovplyvňuje (viaže na seba) rozvojové podmienky regiónov, ovplyvňuje spoločenské,
hospodárske i kultúrne prostredie regiónu i jeho civilizačno-infraštruktúrnu úroveň.
Premieta sa i do kvalitatívnych parametrov udských potenciálov, i do populačných
procesov, i do úrovne životných a sídelných podmienok (Gajdoš, 2004).
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Problém vymedzenia vidieka je v poslednom období ve mi aktuálny najmä
v oblasti riadiacej a plánovacej praxe regionálneho rozvoja. Na základe geografic-
kých prác o vidieku rôznych krajín možno konštatova , že dodnes sa neprijali rovna-
ké, kompatibilné definície vymedzenia vidieka a napokon vzh adom na rozdielne
podmienky tej-ktorej krajiny to asi ani nie je možné. 

Priestorové rozloženie hodnôt stupňa urbanizácie vykazuje zásadné rozdiely
medzi jednotlivými čas ami Slovenska. Pod a metodiky Organizácie pre hospodár-
sku spoluprácu a rozvoj (OECD) okres Nové Zámky je okres s výrazne vidieckym cha-
rakterom (OECD definuje regióny — okresy — s podielom obyvate stva žijúceho vo
vidieckych obciach vyšším ako 50 % ako okresy s výrazne vidieckym charakterom),
kým okres Komárno je územie s prevažne vidieckym charakterom (OECD definuje
regióny — okresy — s podielom obyvate stva žijúceho vo vidieckych obciach od 15 %
do 50 % obyvate stva ako okresy s prevažne vidieckym charakterom). 

V záujmovom regióne vo vidieckych sídlach žije 52 % obyvate ov, čo je o 9 % viac
ako je slovenský priemer. V rámci územia stupeň vidieckosti je nejednotná, v okrese
Nové Zámky je to 56 %, kým v okrese Komárno je to len 48 %. 

V sídelnej štruktúre regiónu osobitné postavenie majú sídla s počtom obyvate-
ov do 2000, ktoré majú nasledovné spoločné znaky:
• najviac trpeli po roku 1948, kedy sa násilne politicky a ideologicky presadzoval

proti slovenskému družstevnému ro níctvu model sovietskej socialistickej kolek-
tivizácie pôdohospodárstva s ve kým rozsahom štátneho paternalizmu, s násled-
nou deformáciou tradičných hodnôt ro níctva a družstevníctva, vrátane vlastníc-
keho vz ahu k pôde a k práci na pôde, rozštiepením dedinského spoločenstva,
narušením sociálneho priestoru dedinských sídiel a jeho každodennej organizá-
cie s negatívnym dosahom na spôsob života rodiny, gazdovstva i spôsob života
dedinského spoločenstva,

• tvorili charakteristickú skupinu sídiel, ktoré sa v 70. — 80. rokoch stali obe ou
pričlenenia k tzv. strediskovým obciam s následnou stratou svojej sídelnej iden-
tity, hospodárskej a právnej samostatnosti — po roku 1990 však v rámci demo-
kratickej transformácie a revitalizácie obecnej samosprávy sa viaceré tieto sídla
odčlenili od strediskových obcí a obnovili svoju sídelnú identitu, hospodársku
a právnu samostatnos  (Slavík, 2002),

• v rámci hierarchizácie sídiel boli vyhodnotené aj ako sídla „nerozvojové, neper-
spektívne“ s následnými represívnymi opatreniami až po stavebnú uzáveru,
v súčasnom období ve mi ažko doháňajú dôsledky tohto opatrenia v rozvoji hos-
podárskej, technickej a sociálnej infraštruktúry.

Značná čas  sídiel riešeného územia po roku 1989 stratila svoj prevažne agrárny
charakter nielen v zamestnaneckej štruktúre, ale aj vo funkcii hospodárskych budov
pri svojich rodinných domoch, v spôsobe využívania svojich rodinných domov
a záhradok. Taktiež sa vytrácal agrárny spôsob života a do vidieckeho spôsobu živo-
ta prenikali prvky mestského spôsobu života.

Väčšina vidieckych sídiel Dolnonitrianskeho regiónu z h adiska funkčných typov
je dvojfunkčná, plní po nohospodársku a obytnú funkciu (Mládek, 2002). V nasle-
dujúcich rokoch sa však v mnohých obciach regiónu očakáva mierne spestrenie
funkcií vplyvom rozvoja agroturistiky, vínnej turistiky, cykloturistiky a kúpe ného ces-
tovného ruchu (na báze miestnych termálnych vrtov).
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V regióne sa nachádza 6 miest, ktoré sú centrami osídlenia. Mestá nie sú prie-
storovo izolované entyty, ale integrujúce prvky zložitého systému, a v tomto systé-
me prebiehajú rozmanité formy pohybu osôb, tovarov a informácií, spájajúce mestá
navzájom a vytvárajúce bohatú sie  ich vzájomných závislostí. V hierarchii sídelného
systému územia (Mládek, 2002) dve mestá sú 4. kategórie (Komárno, Nové
Zámky), tri mestá 6. kategórie (Šurany, Hurbanovo, Štúrovo) a jedno mesto 7. kate-
górie (Kolárovo). 

4.3. Dopravná infraštruktúra

Dopravu môžeme definova  ako cie avedomé premiestňovanie nákladov a osôb
v priestore, preto je považovaná aj za jednu zo základných podmienok umožňujúcich
formovanie priestorových väzieb. Je to súhrn činností, ktorými sa uskutočňuje pohyb
dopravných prostriedkov po dopravných cestách a premiestňovanie osôb a vecí
dopravnými prostriedkami a dopravnými zariadeniami (napr. sprostredkúva spojenie
medzi výrobou a spotrebou, zabezpečuje dochádzku obyvate stva do zamestnania,
za službami at .). Existencia dopravnej siete je jednou z nevyhnutných podmienok
formovania sa a fungovania priestorových socioekonomických štruktúr. Platí to
v intraregionálnom poh ade, ako aj z aspektu formovania medziregionálnych vz ahov
(Korec, 1984).

Charakteristiky dopravnej infraštruktúry územia z h adiska po nohospodárskej
výroby zohrávajú ve ký význam, lebo energetická náročnos  dopravy v po nohospo-
dárstve je jedna z najvyšších v rámci výrobných odvetví. Faktor dopravy zohráva výz-
namnú úlohu nielen pri nákladoch na obrábanie po nohospodárskej pôdy s rôznymi
strojmi (predovšetkým pri ve kých podnikoch s rozsiahlym pôdnym fondom je spot-
reba pohonných hmôt ve mi vysoká), ale doprava má význam aj ako zásobovací
prvok, aj ako sprostredkovanie odbytu vyprodukovaného výrobku (mnohé produkty
po nohospodárskej prvovýroby majú krátku trvanlivos , je potrebné ich doda  na trh
v čo najkratšom čase). 

O dopravnej sieti záujmového územia možno konštatova , že je mierne rozvinu-
tá. Slabou stránkou dopravnej siete regiónu je, že chýba kvalitné dopravné prepo-
jenie územia v západo-východnom smere so susednými regiónmi (Lukniš, 1985) a
súčasne ve mi cíti  hraničný efekt, t. j. slabé dopravné prepojenie so susedným
regiónom zo susednej krajiny. Silnou stránkou dopravnej siete regiónu je, že región
sa nachádza v križovatke viacerých ciest európskeho významu — cez územie záuj-
mového regiónu prebiehajú významné európske dopravné multimodálne koridory:
koridor č. IV. (Berlín/Norimberg — Praha — Kúty — Bratislava — Nové Zámky/Komárno
— Štúrovo — Budapeš ), lokalizovaný pre trate železničnej a kombinovanej dopravy, a
koridor č. VII. (vodná cesta Dunaj) s prístavmi v mestách Komárno a Štúrovo —, čo
po vstupe Slovenska do EÚ by mal predstavova  silný rozvojový impulz pre región
izolovaný takmer pol storočia. 

V nasledujúcich 10 rokoch úroveň dopravnej infraštruktúry záujmového územia
ve mi kladne ovplyvnia plánované výstavby dvoch mostov cez Dunaj (pri mestách
Komárno a Štúrovo) s cie om zlepši  dopravnú prepojenos  územia s Ma arskom,
ako aj výstavby plánovaných rýchlostných komunikácií na trasách Bratislava —
Dunajská Streda — Nové Zámky — Lučenec a Nitra — Nové Zámky — Komárno (Buček,
2003). V alšom rozvoji Dolnonitrianskeho regiónu významnú úlohu by mala ma  aj
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druhá najväčšia európska rieka Dunaj, avšak to potrebuje vybudovanie modernej,
vysokovýkonnej vodnej dopravnej infraštruktúry na danom území.

4.4. Priemysel 

Priemysel sa začal rozvíja  v Dolnonitrianskom regióne len v 50. rokoch minulého
storočia ako dôsledok industrializácie Slovenska, dovtedy bola priemyselná výroba
zastúpená iba menšími potravinárskymi závodmi a nieko kými malými závodmi
kožiarskeho, textilného a strojárskeho priemyslu. V uplynulom pol druha desa ročí v
priemysle Dolnonitrianskeho regiónu nastali významné zmeny, mnohé závody skon-
čili svoju činnos  (napr. výrobňa malých motocyklov v Kolárove, cukrovar v Šuranoch,
konzerváreň v Nových Zámkoch), avšak možno poveda , že región úspešne preko-
nal fázy deštrukčné a stabilizačné, v súčasnosti sa priemysel regiónu dostal do fázy
rozvojovo-kompenzačnej (Mládek, 1996).

Odvetvová štruktúra priemyslu záujmového regiónu je síce dos  rozmanitá, ale
jednotlivé odvetvia majú odlišné postavenie — rozhodujúce postavenie má 5 odvet-
ví: potravinársky, elektrotechnický, strojársky, celulózopapierenský a obuvnícky prie-
mysel. Monoodvetvovými priemyselnými centrami regiónu sú mestá Hurbanovo
a Štúrovo, kým ostatné štyri mestá regiónu sú polyodvetvovými centrami.

Potravinársky priemysel je najstaršie odvetvie regiónu a jeho charakteristickým
znakom je značný rozptyl výroby do väčšieho počtu závodov a prevádzok. Ako loka-
lizačné faktory potravinárskych závodov pôsobili surovinové zdroje, ktoré poskytuje
po nohospodárstvo (mlyny, konzerváreň, škrobáreň, mliekáreň, mäsozávody, vinár-
ske závody a i.), potreby zásobovania miestneho obyvate stva (pekárne, výroba
nápojov a i.). Niektoré zo závodov tohto odvetvia, využívajúc širokú po nohospodár-
sku bázu, majú nadregionálny dosah: pivovar v Hurbanove, mlyny v Šuranoch
a Kolárove, škrobáreň v Štúrove, mliekáreň v Nových Zámkoch.

Odvetvia elektrotechnického a strojárskeho priemyslu sa vyznačujú vyšším stup-
ňom koncentrácie výroby a mnohé z nich majú výrazný nadregionálny význam: výro-
ba žiaroviek v Nových Zámkoch, lodenica v Komárne, výroba káblov v Kolárove, výro-
ba plastov pre elektrospotrebiče značky Samsung a Sharp v Šuranoch. Priemysel
celulózy a papiera je reprezentovaný v Štúrove, kým výroba obuvi je reprezentovaná
hlavne so spoločnos ou Rieker a. s. v Komárne. Z ostatných odvetví priemyslu regió-
nu vyniká ahký priemysel orientujúci sa na výrobu chovate ských potrieb pre domá-
ce zvieratá v Nesvadoch a výroba kŕmnych zmesí v Šuranoch. V súčasnosti je ve mi
reálne, že v Šuranoch bude vybudovaný závod na výrobu bioetanolu z obilia, ktorý by
sa pridával do motorových palív.

4.5. Štruktúra a využitie pôdneho fondu

Spoločenské vplyvy dynamicky menia súčasnú krajinu v priestore a čase. Poznanie
vz ahu medzi prírodnými podmienkami územia v porovnaní so spoločenským využí-
vaním má rozhodujúci význam pri riešení environmentálnych problémov krajiny.
Základným nástrojom výskumu je aplikácia hodnotenia zmien využívania krajiny, či
už prírodnej alebo kultúrnej.

Otázke základného využitia pôdneho fondu sa v minulosti u nás, ale aj inde vo
svete venovala pomerne malá pozornos . V súvislosti s rastúcim počtom obyvate ov
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a stále narastajúcimi sociálno-ekonomickými požiadavkami spoločnosti, s rozvojom
industrializácie a s príchodom vedecko-technickej revolúcie sa v nedávnej minulos-
ti ukazovala čoraz naliehavejšia potreba pozna  priestorovú štruktúru krajiny, poten-
ciu krajiny z h adiska jej hospodárskeho využitia, jej vhodnos  ako životného pros-
tredia a podobne. Jednou zo základných otázok tejto problematiky je práve pozna-
nie štruktúry krajiny z h adiska využitia zeme (Spišiak, 2000). 

Pod pojmom využitie zeme rozumieme základné formy využitia pôdneho fondu
pre hlavné kultúry, t. j. využitie zeme ako lesnej a ornej pôdy, vinohradov, intenzív-
nych ovocných sadov a chme níc, pasienkov, lúk a záhrad, ako aj vodných plôch,
zastavaných plôch a neplodnej pôdy. Tieto formy, respektíve kultúry sú štatisticky
zachytené pod a katastrov, a teda poskytujú nám primeraný východiskový materiál
pre geografickú analýzu.

Zásah človeka do prírodných pomerov krajiny Dolnonitrianskeho regiónu bol ve mi
výrazný, záujmové územie patrí medzi oblasti Slovenska, ktoré človek svojou činnos-
ou najviac pozmenil, jeho zásahy do pôvodnej prírodzenej štruktúry krajiny — predo-

všetkým odstránenie lesov a ich náhrada oráčinami — celkom zmenili tvár krajiny. 
Na meranie zásahov človeka do pôvodnej krajinnej štruktúry existujú viaceré

metódy. Jedným z nich je koeficient pôvodnosti kultúrnej krajiny (Žigrai, 2001). Ko-
eficient pôvodnosti kultúrnej krajiny má jednoduchú formuláciu:

Kpkk = (les + TTP) . orná pôda —1,
kde TTP sú trvalé trávne porasty. Koeficient pôvodnosti kultúrnej krajiny
Dolnonitrianskeho regiónu je 0,15, kým koeficient pôvodnosti kultúrnej krajiny
Slovenska má 13,4-krát vyššiu hodnotu (koeficient pôvodnosti kultúrnej krajiny
Slovenska je 2,01).

V analýze využitia krajiny sa často používa aj alší prístup, a to koeficient antro-
pického ovplyvnenia krajiny Kao (Kupková, 2001). Koeficient je vyjadrený vz ahom:

Kao = V/N,
kde V sú plochy s vyššou intenzitou využívania (orná pôda, zastavaná plocha, ostat-
né plochy), a N sú plochy s nižšou intenzitou využívania (les, lúka, pasienok, vodné
plochy). Na základe tohto prístupu diferencia medzi záujmovým regiónom a Sloven-
skom je len 9-násobný: koeficient antropického ovplyvnenia krajiny Dolnonit-
rianskeho regiónu je 5,4, kým koeficient antropického ovplyvnenia krajiny Slovenska
je len 0,6.

Spôsob využívania po nohospodárskej pôdy je a bude do značnej miery ovplyvnený
aj očakávaným ekonomickým efektom hospodárenia. Záujmový región je typicky inten-
zívne využívanou, vysoko produkčnou po nohospodárskou krajinou, čomu nasvedčuje
aj štruktúra pôdneho fondu a jeho využitie. Prevaha plôch umelých ekosystémov —
agroekosystémov — nad prírodnými je pre tento typ krajiny charakteristická.

Základné formy využitia zeme (pod a § 9 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o
katastri nehnute ností) tvoria po nohospodársky pôdny fond (tvoria ho po nohospo-
dárske pozemky, ktoré sú ako po nohospodárske pôdy využívané na po nohospo-
dársku výrobu: orná pôda, chme nice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne
porasty), lesné pozemky, vodné plochy, zastavané plochy a ostatné plochy. Začle-
nenie pozemku významnou mierou určuje spôsob využívania pôdneho fondu na jeho
výmere, a tým i spôsob jeho za aženia antropogénnou činnos ou. Zmeny vo využí-
vaní pozemkov predstavujú úbytky alebo prírastky pôdy do iných kategórií plôch.
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Tab. č. 2. Vývoj štruktúry využitia zeme Dolnonitrianskeho regiónu a Slovenska v
období 1973 — 2005 (%)

Poznámka: Údaje platné k 1. 1. 1973 a k 1. 1. 2005
Prameň: VÚGK, 2005

4.5.1. Po nohospodársky pôdny fond

Po nohospodársky pôdny fond je základný výrobný prostriedok pre po nohospodár-
sku výrobu a významný ako zložka životného prostredia. Na Slovensku v posledných
rokoch mnohé faktory (predovšetkým útlm po nohospodárskej výroby a priemyselná
výstavba — napríklad budovanie priemyselných parkov na „zelenej lúke“) spôsobili
zníženie výmery po nohospodárskej pôdy. Nebolo to inak ani v Dolnonitrianskom
regióne. Takýto pokles výmery po nohospodárskeho fondu je alarmujúci, ve  exis-
tuje ve a extenzívne využívaných až nevyužívaných priemyselných a po nohospodár-
skych areálov (Huba — Trubíniová, 2005).

Po nohospodársky pôdny fond na študovanom území zaberal k 1. 1. 2003 194 845
ha, čo z celkovej výmery predstavuje 79,6 % (je to takmer o 30 % vyššia hodnota ako
celoštátny priemer). Na úrovni okresov diferenciácia tohto ukazovate a je malá,
v okrese Komárno jeho podiel je 78,7 %, kým v okrese Nové Zámky je to 80,3 %. 

Tab. č. 3. Vývoj štruktúry po nohospodárskeho pôdneho fondu Dolnonitrianskeho
regiónu a Slovenska v období 1973 — 2005 (%)

Poznámka: Údaje platné k 1. 1. 1973 a k 1. 1. 2005
Prameň: VÚGK, 2005

V priebehu poslednej dekády bol zaznamenaný pokles výmery po nohospodárskej
pôdy aj v záujmovom regióne, len v období 2003 — 2004 bol zaznamenaný pokles
o 53 ha. Úbytky po nohospodárskej pôdy sú spôsobené zábermi po nohospodárskej
pôdy na účely výstavby (priemyselnej, občianskej, bytovej, po nohospodárskej, vod-
ných diel, iné investičné účely), ažby, zalesňovania a ostatné účely. 

Z h adiska sektorového preh adu najvýznamnejším vlastníkom po nohospodár-
skych pôd je súkromný sektor, ktorý k 1. 1. 2003 bol vlastníkom 85,56 % všetkých
po nohospodárskych pôd v danom regióne. Druhým najväčším vlastníkom je verejný
sektor, ktorý k 1. 1. 2003 mal 13,54%-ný podiel (v rámci verejného sektora obce
vlastnili 3249 ha po nohospodárskej pôdy).
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Orná pôda
Patrí sem pôda, na ktorej sa nepestuje určitá rastlina dlhšie ako tri roky. V tomto
období sa pôda znovu rozorie a zasejú sa nové rastliny. Podiel ornej pôdy z po no-
hospodárskej pôdy predstavuje stupeň jej zornenia.

Orná pôda predstavuje najčastejšiu formu využitia po nohospodárskeho pôdne-
ho fondu v regióne. Orná pôda sa v Dolnonitrianskom regióne rozkladá rovnomerne,
k 1. 1. 2003 jej rozloha bola 170 839 ha. Na študovanom území je stupeň zorne-
nia ve mi vysoký — dosahuje hodnotu 87,7 % (čo je taktiež o 30 % vyššia hodnota
ako celoslovenský priemer). V uplynulých dvoch rokoch (k 1. 1. 2005) v záujmovom
regióne výmera ornej pôdy rástla o 136 ha.

Významným indikátorom trvalo udržate ného vývoja je aj výmera ornej pôdy na
obyvate a. Výmera ornej pôdy na jedného obyvate a v záujmovom regióne sa za
posledných desa  rokov udržiava zhruba na rovnakej hodnote, táto hodnota pred-
stavuje 0,67 ha ornej pôdy na jedného obyvate a (celoslovenský priemer je 0,27
ha).

Trvalé kultúry
Trvalé kultúry sú na plochách ornej pôdy počas dlhšieho obdobia. Tieto pôdy nie sú
prive mi úrodné a často sú v svahovitom reliéfe. Kultúrne rastliny sú na plochách
nieko ko desiatok rokov. Patria sem najmä stromovité a krovité kultúry, ako ovocné
sady, vinice, chme nice, záhrady, plantáže priemyselných plodín (Ivanička, 1983).

Celková plocha viníc v Dolnonitrianskom regióne k 1. 1. 2003 bola 5896 ha, čo
predstavovala 3,03 % z celej rozlohy regiónu. V uplynulých dvoch rokoch (k 1. 1.
2005) v záujmovom regióne výmera viníc rástla o 94 ha.

V študovanom území majú značný hospodársky význam záhrady, v aka dobrým
prírodným podmienkam sa v nich pestuje kvalitná zelenina a ovocie. Tieto plochy k
1. 1. 2003 mali rozlohu 5286 ha, čo sa však potom k 1. 1. 2005 znížila o 11 ha.

Ovocné sady Dolnonitrianskeho regiónu predstavujú významnú zložku po nohos-
podárskej pôdy, vzh adom na mimoriadne priaznivé prírodné podmienky táto oblas
patrí medzi najintenzívnejšie ovocinárske oblasti Slovenska. Ich celková plocha k 1.
1. 2003 bola 3684 ha, čo sa však potom k 1. 1. 2005 znížila na 3663 ha.

Chme nice sa v záujmovom regióne nenachádzajú.

Trvalo trávne kultúry
Do tejto kategórie zahrňujeme všetky plochy trvale pokryté trávou. Môžu by  priro-
dzené alebo umelé, využívané ako lúky (do lúk zahŕňame všetky tie typy trávnatých
plôch, ktoré sú trvale alebo prechodne určené na produkciu sena — trvanie mini-
málne 5 rokov a viac), pasienky (do kategórie pasienkov sa obvykle zahŕňajú tie tráv-
naté porasty, ktoré sa trvale, dlhodobo využívajú na pasenie hospodárskych zvierat
— tak, ako pri lúkach, aj tu sa ako rozlišovací znak určuje obdobie 5 rokov a viac),
prípadne hospodársky nevyužívané alebo využívané len občas (Ivanička, 1983).
Trvalo trávne kultúry sú vhodné na intenzívnu živočíšnu výrobu.

Výskyt trvalých trávnych porastov je v záujmovom regióne minimálny. Súvisí to
s jeho lokalizáciou v jednej z najúrodnejších oblastí Slovenska — na Podunajskej níži-
ne. Kvalitná pôda a vhodné klimatické podmienky umožňujú pestovanie aj tých naj-
náročnejších plodín, čo sa aj intenzívne využíva. Využi  takto kvalitnú po nohospo-
dársku pôdu na lúky a pasienky by bola škoda. 
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Rozloha trvalo trávnych kultúr k 1. 1. 2003 bola 9140 ha, čo predstavovala 3,74 %
rozlohy Dolnonitrianskeho regiónu (celková rozloha trvalých trávnatých porastov na
Slovensku bola 881 857 ha, t. j. takmer 18 % rozlohy krajiny). V uplynulých dvoch
rokoch (k 1. 1. 2005) v záujmovom regióne výmera trvalo trávnych kultúr klesla na
8890 ha.

4.6. Dynamika zmien využitia po nohospodárskej krajiny na úrovni obcí v období
1987 — 2002

4.6.1. Po nohospodárska pôda

V obciach záujmového regiónu podiel po nohospodárskej pôdy z celkovej výmery
obcí je všeobecne ve mi vysoký, čo je spôsobené dobrými prírodnými podmienkami
na po nohospodársku výrobu. V roku 1987 u 91,2 % obcí bol podiel po nohospo-
dárskej pôdy z celkovej výmery obcí vyšší ako 65 %. 

Mapa č. 3. Po nohospodárska pôda v Dolnonitrianskom regióne (v roku 1987)

Prameň: VÚGK, 2005
Spracoval: Gábor Lelkes

Priestorové rozloženie ukazovate a je prevažne rovnomerné, mierne vyššie sú hod-
noty v západnej a severnej polovici regiónu, kým nižšie hodnoty sú koncentrované
hlavne v juhozápadnej a juhovýchodnej časti regiónu. Podiel po nohospodárskej
pôdy z celkovej výmery obcí bol najnižší v obci Ch aba (37,4 %), ktorá sa nachádza
v juhovýchodnej časti pohorí Burda. Podiel po nohospodárskej pôdy z celkovej výme-
ry obce najvyšší bol v obci Brestovec (93,6 %), ktorá sa nachádza v západnej časti
regiónu na Podunajskej rovine. Variačné rozpätie sledovaného ukazovate a je 56,2 %.
Všeobecne ve mi vysoký podiel po nohospodárskej pôdy dokazuje aj medián ukazo-
vate a, ktorý má hodnotu 82,9 %. 
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Mapa č. 4. Po nohospodárska pôda v Dolnonitrianskom regióne (v roku 2002)

Prameň: VÚGK, 2005
Spracoval: Gábor Lelkes

Mapa č. 5. Rast a úbytok po nohospodárskej pôdy v Dolnonitrianskom regióne 
(v období 1987 — 2002)

Prameň: VÚGK, 2005
Spracoval: Gábor Lelkes

O dynamike zmien krajinnej štruktúry nás dobre informujú prírastky, resp. úbytky
po nohospodárskej pôdy. V období 1997 — 2002 väčšina obcí zaznamenala úbytok
po nohospodárskej pôdy — v sledovanom období úbytok po nohospodárskej pôdy
zaznamenalo 58,8 % obcí, prírastok malo 28,4 % obcí, kým 12,8 % obcí nezazna-
menalo žiadnu zmenu. Najvyšší úbytok zaznamenala obec Ch aba (—9,3 %), najvyšší
prírastok bol v obci Číčov (2,0 %). V roku 2002 podiel po nohospodárskej pôdy na
celkovej výmere obcí sa pohybovala od 28,1 % (obec Ch aba) do 93,1 % (obec
Brestovec), pričom dominantné postavenie mali na alej obce s vysokým podielom
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po nohospodárskych pôd — u 93,1 % obcí podiel tohto ukazovate a je nad 65 %.
Variačné rozpätie bolo 65 %, čo znamenalo rozšírenie intervalu medzi najnižšou
a najvyššou hodnotou sledovaného ukazovate a. Hodnota mediánu ukazovate a
mierne klesla na 82,8 %.

4.7. Cena pôdy

Pôda ako jeden zo základných, ale zároveň zvláš  špecifických výrobných faktorov
vstupuje na trh, kde sa stáva predmetom kúpy a predaja. Jej špecifickos  spočíva
v tom, že na rozdiel od iných výrobných faktorov jej celková ponuka je fixovaná prí-
rodou.

V krajinách, kde sú plne uplatňované trhové princípy, je trh s pôdou jedným z naj-
dôležitejších predpokladov žiaduceho štrukturálneho vývoja po nohospodárstva,
ktorý vedie k zvyšovaniu jeho produktivity a konkurencieschopnosti. Trh s po no-
hospodárskou pôdou u nás možno doteraz charakterizova  ako nerozvinutý. Jeho
rozvoj je zatia  silne poznamenaný predovšetkým celkovou ekonomickou situáciou
v agrokomplexe s jeho zníženou rentabilitou a problematickým odbytom. Rozvoju
trhu s pôdou bránia aj ešte stále mnohé nevyjasnené vlastnícke vz ahy a absencia
výhodných finančných podmienok na nákup pôdy. So vstupom Slovenska do EÚ sa
očakáva oživenie trhu s pôdou a následné zvýšenie trhových cien pôdy (Buday,
1999; Spišiak, 2003).

V trhových ekonomikách cena pôdy podlieha prakticky rovnakým zákonitostiam
ako cena ktoréhoko vek iného tovaru, t. j. osciluje okolo rovnováhy danej ponukou
a dopytom. Z makroekonomického h adiska však v prípade pôdy ide o celkom špe-
cifický faktor ponuky, daný tým, že plochy pôdy nemožno rozšíri . Za týchto okolností
sa cena pôdy musí prispôsobi  hladine, pri ktorej vlastníci pôdy ešte budú ochotní
ju obhospodarova , tzn. že musí by  proporcionálna rente, ktorá zodpovedá margi-
nálnej produkcii. Renta je tu chápaná ako „reziduálny“ výnos (dôchodok) získaný po
odpočítaní platieb za ostatné inputy, pričom tieto faktory (práca, kapitál) sú odme-
ňované v súlade s ich marginálnou produktivitou, a tiež aj priemerný dôchodok
z pôdy je blízky marginálnemu. 

V daných podmienkach (v období prechodu centrálne plánovaného mechanizmu
na trhový) je riešenie ceny pôdy značne komplikované. V súčasnosti ide o to, aby
cena pôdy vyjadrovala cenu ponuky, ktorá pokrýva dôchodkovos  pôdneho stano-
viš a pri spoločensky nutných nákladoch. Za týchto okolností v prechodnom období
môžu by  efektívne aj centrálne stanovené pevné ceny pôdy, pokia  vyhovujú uve-
deným podmienkam. Úradná cena pôdy plní dôležitú úlohu pri súčasnom reálnom
vstupe po nohospodárskych subjektov do trhových podmienok hospodárstva (napr.
pre určenie výšky dane z po nohospodárskej pôdy, pre stanovenie úradnej výšky za
prenájom po nohospodárskej pôdy, pre úradné ocenenie pôdy, pre riešenie vlast-
níckych vz ahov k pôdam at .). Postupne sa však budú pevné ceny meni  na tzv.
smerné ceny, ktoré budú tvori  východiskový základ (pomôcku) na stanovenie pre-
dajnej ceny po nohospodárskej pôdy. 
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Mapa č. 6. Cena ornej pôdy v Sk/m˛

Prameň: Zákon č. 91/2004 Z. z. o dani z nehnute ností
Spracoval: Gábor Lelkes

Priemerná cena po nohospodárskej pôdy v záujmovom regióne patrí medzi najvyššie
hodnoty na Slovensku, avšak v porovnaní s krajinami EÚ sú ceny po nohospodárskej
pôdy neúmerne nízke. Úradné cenové rozpätie po nohospodárskej pôdy na Slovensku
sa pohybuje v rozmedzí 0,50 — 12,10 Sk/m2 (t. j. minimálna cena je 5000 Sk/ha, maxi-
málna cena je 12100 Sk/ha). Pod a zákona č. 91/2004 Z. z. o dani z nehnute ností
priemerná úradná cena po nohospodárskej pôdy v Dolnonitrianskom regióne je na úrov-
ni okolo 8 Sk/m2, pričom priemerná cena po nohospodárskej pôdy v okrese Nové
Zámky je mierne vyššia ako v okrese Komárno. Priemerná cena ornej pôdy v záujmo-
vom regióne je na úrovni okolo 8,50 Sk/m2, kým priemerná cena trvalých trávnych
porastov bola na úrovni okolo 5,10 Sk/m2 (pri obidvoch ukazovate och sú hodnoty mier-
ne vyššie v okrese Nové Zámky). Na úrovni obcí najvyššie hodnoty cien ornej pôdy sa
pohybujú okolo 11 Sk/m2, kým najnižšie okolo 5 Sk/m2 (vôbec najnižšiu cenu ornej
pôdy má obec Bajtava, a to 3,27 Sk/m2). Na úrovni obcí najnižšie hodnoty cien trvalých
trávnych porastov sú v priemere na úrovni okolo 2 Sk/m2, najvyššie na úrovni okolo 8
Sk/m2 (najvyššia cena je v obci Lipové, a to 9,05 Sk/m2).

Väčšina po nohospodárskej pôdy na Slovensku sa prenajíma, iba ve mi málo
vlastníkov podniká na vlastnej pôde. Rovnako je to aj v záujmovom regióne.
Rozhodujúca väčšina po nohospodárskych subjektov Dolnonitrianskeho regiónu
obhospodaruje prenajatú po nohospodársku pôdu. V súčasnosti cena nájomného za
1 ha po nohospodárskej pôdy sa v záujmovom regióne pohybuje od 1500 do 2500
Sk, čoho rast je v najbližších rokoch nereálny (na trhu s po nohospodárskou pôdou
sa stále prevyšuje ponuka nad reálnym dopytom, a to sa odzrkad uje aj na výške
nájomného za po nohospodárske pozemky). 
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5. Záver

Základné socioekonomické predpoklady lokácie po nohospodárstva v Dolnonitrian-
skom regióne sú ve mi dobré, avšak je možné v nich identifikova  viac slabých strá-
nok ako v prípade fyzicko-geografických podmienok. Z najvýznamnejších socioeko-
nomických faktorov ovplyvňujúcich objem, úroveň a štruktúru po nohospodárskej
výroby v Dolnonitrianskom regióne do kategórie silných stránok patria udské zdro-
je, sídelná štruktúra, podnikate ská štruktúra, kým do kategórie slabých stránok
patria dopravná infraštruktúra, priemysel, štruktúra a využitie pôdneho fondu. 

Začlenenie miestneho po nohospodárstva do agrosektora EÚ prinesie so sebou
zmeny; po nohospodárske podniky záujmového regiónu budú vystavené silnému
konkurenčnému tlaku zo strany európskych producentov potravín, preto v nasledu-
júcich rokoch agrosubjekty Dolnonitrianskeho regiónu sa musia podrobne zoznámi
s pravidlami konkurenčnej sú aže na európskych trhoch, nauči  sa realisticky hod-
noti  svoju pozíciu na týchto trhoch, by  schopné identifikova  signály o budúcom
vývoji daného trhu a využíva  vysokú odbornos  pre získanie konkurenčnej výhody
pred svojimi konkurentmi. 

Čo sa týka rozvoja a alšieho smerovania agrosektora regiónu, tak jednoznačne
bude potrebné alej pokračova  v diverzifikácii činností agrosubjektov. Nové mož-
nosti orientácie po nohospodárskych subjektov predstavuje agroturistika (predo-
všetkým sústredi  sa na trh blízkych aglomerácií miest Bratislava, Budapeš  a
Viedeň), výroba bioproduktov a ekologicky čistých potravín, ako aj spracovanie a
finalizácia produktov po nohospodárskej prvovýroby regiónu (ktorá sa v záujmovom
území zatia  nerealizuje, a tak predstavuje nezaplnený trh v tejto oblasti podnika-
nia). V alšom rozvoji po nohospodárstva záujmového regiónu sa pravdepodobne
rozšíri priestor pre výrobu nepotravinárskych surovín predovšetkým pre chemické
a farmaceutické produkty, kde osobitne významnú pozíciu môže ma  biomasa
z po nohospodárskej produkcie, ktorá predstavuje významnú alternatívu obnovite -
ného zdroja energie voči neobnovite ným zdrojom.
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