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Správa sumarizuje zistenia z regiónu Hlohovec. Definuje, podľa autorov, hlavné problémy územia a poskytuje, aj 

vo väzbe na očakávané trendy, námety na projekty v oblasti ekonomického rozvoja, spravovania územia 

a spolupráce obcí v mestskom regióne. Výstup je súčasťou projektu, ktorý pre Úniu miest Slovenska realizuje 

Komunálne výskumné a poradenské centrum, n. o. Piešťany s názvom „Spolupráca obcí v mestskom regióne“ a 

ktorého cieľom je snaha o presadenie myšlienky intenzívnejšej spolupráce jadrového mesta regiónu a obcí 

v ňom.  
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1. Dôvody, zámer a ciele vypracovania projektu 
 
Cieľ projektu 
 
Cieľom projektu je podnietiť snahu o odstraňovanie bariér spolupráce jadrového mesta a obcí 

a naštartovanie systematickej spolupráce v hraniciach mestského regiónu.  

 

Dôvody spracovania projektu 

 
V súvislosti s globalizáciou sa čoraz častejšie hovorí o rastúcom význame metropolitných oblastí, o mestských 

regiónoch, o zmenách v pôvodne priemyselne založených regiónoch, ale aj o špecializácii miest, ktoré sa stávajú 

základom klastrov a priťahujú investície, o dostupnosti univerzít a výskumných centier, o regionálnych reťazcoch, 

o mobilite, o reakciách na klimatické zmeny, o lepších vzťahoch medzi mestami a vidieckymi oblasťami a 

o potrebe výraznejšieho prehĺbenia spolupráce rozhodujúcich aktérov v území.  

K zlepšeniu procesov a štruktúr v území, ktoré riadia a koordinujú rozvoj na nadobecnej úrovni, existujú rôzne 

formy spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom. Cieľom tejto práce nie je  podrobne sa nimi zaoberať, 

preto ich iba uvádzame z dôvodu ozrejmenia záberu projektu:  

- spolupráca verejného a súkromného sektora (PPP), 

- spolupráca rôznych úrovní a stupňov verejnej správy, 

- spolupráca občan – občan, 

- spolupráca občan – verejná správa, 

- spolupráca hospodárskej sféry s občanom, 

- vytváranie sietí, klastrov hospodárskou sférou, 

- spolupráca občan – hospodárska sféra – verejná správa. 

Táto štúdia je zameraná na spoluprácu obcí v rámci vymedzeného mestského regiónu. 

 

Pojem mestský región 
 

Projekt „mestský región“ sa opiera o zaužívané definície mestských regiónov, resp. funkčných mestských 

regiónov vymedzených najmä geografmi a urbanistami. Funkčný región vyjadruje celistvý územný útvar, pre ktorý 

sú typické vzťahy medzi jadrom – centrom tohto územia a ostatnými zložkami – zázemím. V slovenských 

podmienkach sa vymedzením funkčných mestských regiónov zaoberal s dlhodobým prehľadom ako prvý A. 

Bezák, ktorý vyjadril, že v každom funkčnom mestskom regióne sa rozlišuje jadro, pozostávajúce z jedného alebo 

niekoľkých miest a tzv. obvod, ktorý je s jadrom spojený väzbami, pričom intenzita týchto väzieb klesá s rastúcou 

vzdialenosťou od jadra (2000, 2014). Spojenie jadra a zázemia môže byť na základne rôznych druhov väzieb, 

napr. odchádzky a dochádzky za prácou, dochádzky za školou, dochádzky za bývaním resp. iná forma denného 

pohybu obyvateľstva inak označovaná aj ako denný urbánny systém. Bezák vymedzil na základe denného 

dochádzania do zamestnania funkčné mestské regióny v podmienkach SR a na jeho práce neskôr nadviazali 

ďalší odborníci zaoberajúci sa touto problematikou v SR, ale aj ČR, aj inými prístupmi ich vymedzenia (napr. 

Slavík, Hudec, Novotný, Klapka, Bleha, Bednář, Halás, Bačík, Tóth, Matlovič).  

 

Pre potreby našej štúdie budeme používať pojem mestský región a budeme ho chápať ako územie, v ktorom 

vystupuje jedno alebo viac miest ako centrá a obce, ktoré tvoria zázemie centra. Často sa vzťah mesta a jeho 

zázemia opiera o predstavu, že centrálne (jadrové) mesto je vo vzťahu k okoliu, k okolitým obciam, dominujúce. 

Takáto predstava však nezodpovedá pojmu mestský región. V jeho hraniciach nedominuje primárne centrálne 

mesto. Existujú oblasti, ktoré sú pre mestský región dôležité ako celok, a preto sa obce v ňom, vrátane jadrového 

mesta, chovajú ako rovnocenní partneri, a v mnohých prípadoch sa spájajú aj so súkromným sektorom do 

spoločných aktivít. 

 

Dôvody spolupráce 

 

Urbanizované oblasti na celom svete sa musia vyrovnávať s novými vonkajšími aj vnútornými výzvami. Medzi 

vnútorné výzvy patrí napríklad proces suburbanizácie, ktorý je výsledkom odchodu určitých skupín obyvateľstva, 

často s vyšším vzdelaním, z miest do obcí ležiacich v ich blízkosti, pričom vo väčšine prípadov títo ľudia pracujú 

v mestách a využívajú mestské služby. Trend funkčného oddelenia bývania a práce spôsobuje problémy 
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v rôznych oblastiach: v doprave, v životnom prostredí, vo využívaní pôdy, v bývaní a práci, ale aj  v obecných 

financiách. Mestá, plniace funkciu centra osídlenia trpia na výrazný nárast dopravy, čo znižuje kvalitu bývania 

v nich. To je často dôvodom k ďalšiemu vysťahovaniu sa obyvateľov. Celý proces spôsobuje znižovanie finančnej 

sily miest a mestá sa musia vysporiadavať s nadpriemerným podielom starých ľudí, samostatne žijúcich ľudí, 

menej vzdelaných ľudí a nezamestnaných. S rastúcou globalizáciou hospodárskych procesov pristupujú 

k vnútorným výzvam aj výzvy vonkajšie. Medzi ne patrí napríklad: súboj o usídlenie firiem, o miesto kde sa budú 

platiť dane, o turistov. Výsledkom je paradoxná situácia: aglomerácie/mestské regióny sa musia komplexne 

vybaviť, aby mohli byť konkurencieschopné, ale v rámci ich pozície / kompetencií, môžu konať iba lokálne. 

Vnútorné a vonkajšie výzvy spôsobujú mestám štrukturálne a finančné problémy s dopadom na zamestnanosť, 

výrobu, služby, na slabnúce väzby medzi hospodárskym rastom, zamestnanosťou a kvalitou života. Súčasné 

politické štruktúry (štruktúry správy územia) nie sú na tieto procesy pripravené. Okruh tých, čo platia za 

komunálne služby často končí na hranici mesta a ani zďaleka nepokrýva okruh tých, čo služby v mestách 

využívajú. V tejto súvislosti sa hovorí o tzv. prelievaní efektu a z toho vyplýva požiadavka kompenzácie tohto 

javu. Pravdou je tiež skutočnosť, že z hľadiska priestorového rozvoja, nie sú disponibilné zdroje miest a obcí 

optimálne využívané, čím sa premrháva šanca lepšej pozície v rámci konkurencie s inými 

oblasťami/mestami/regiónmi, rovnako ako šanca spoločného obhajovania záujmov v nadregionálnom kontexte. 

Často je dôvodom veľká fragmentácia obcí a nedostatočná spolupráca, ktoré spôsobujú: 

- obmedzenú schopnosť konať, 

- nízku efektívnosť činností, 

- deficit demokracie  a nízku transparentnosť pri rozhodovaní a pri využívaní zdrojov, 

- stratu významu regiónu v národnom, ale aj medzinárodnom kontexte. 

S novou situáciou sa mestá a regióny vysporiadavajú rozlične. V Európe sú známe príklady zlučovania obcí, 

pričleňovania obcí k mestám, riešenia úloh vyššou správnou jednotkou, spolupráca obcí na báze zmlúv, 

vytváranie združení obcí, sietí a pod. Na Slovensku vznikli v roku 2002 vyššie územné celky, ktoré mali 

vykonávať zákonom definované nadobecné úlohy. Jedným z dôvodov bola aj skutočnosť, že sa nenašla 

spoločenská a politická podpora pre zlučovanie obcí do väčších územnosprávnych celkov. Preto bolo prijaté 

riešenie, aby sa niektoré samosprávne úlohy riešili medziobecnou spoluprácou. Doteraz sa to žiaľ obciam 

dostatočne nepodarilo a ani vyššie územné celky rovnako dostatočne neplnia úlohu koordinátora v území.  

Okrem uvedených vnútorných a vonkajších výziev existujú ďalšie dôvody prehĺbenia spolupráce medzi mestami 

a obcami: 

- demografická zmena, ktorú sprevádza starnutie obyvateľstva miest, 

- dopady ekonomickej, hypotekárnej a dlhovej krízy na zamestnanosť, výrobu, trh s nehnuteľnosťami, služby,  

- presun časti obyvateľov na pracovné miesta v sektore služieb, pričom sa často vyžaduje len nízka 

kvalifikácia, sú zle platené a  znižujú   kúpyschopnosť obyvateľov s dopadom práve aj na rozvoj služieb, 

- rastúce rozdiely v príjmoch, polarizácia spoločnosti, bohatnutie malej skupiny ľudí, segregácia, 

- nižšie daňové príjmy verejných rozpočtov oproti očakávaniam, 

- živelný rast miest, ohrozenie biodiverzity, riziká záplav a pod.  

Rastúci význam potreby spolupráce má svoje dôvody aj v presune čoraz väčšieho množstva úloh z centrálnej 

úrovne na mestá, obce, regióny, ktoré sa nedajú efektívne zabezpečovať jednotlivými obcami, ale aj rozširujúci sa 

akčný priestor obyvateľov obcí súvisiaci s rastúcou mobilitou, ale aj obmedzené verejné financie.   

Sme presvedčení, že spolupráca by sa mala stať jednou z priorít miestnej politiky. 

 

Bariéry spolupráce obcí 
 

Európsky hospodársky a sociálny výbor uviedol vo svojej správe z roku 2011 k medziobecnej spolupráci v rámci 

metropolitných oblastí a mestských regiónov aj  dôvody jej nefungovania: 

- nedostatočná komunikácia medzi profesionálmi, ktorí sú zodpovední za územný rozvoj, infraštruktúru, 

bývanie a všeobecné služby a aktérmi, ktorí podporujú hospodársky rozvoj a dynamiku, ako aj vytváranie 

pracovných miest,  

- akademická obec a výskumné ústavy zverejňujú užitočné štúdie o mestských aglomeráciách, ale ich 

komunikácia s verejnými orgánmi je obmedzená,  

- orgány verejnej správy sa neradi delia o svoje názory so súkromným sektorom,  

- mestá a regióny, ako aj vlády, sa najprv obracajú na Brusel, aby dostali finančnú podporu a prehliadajú 

príležitosti na prediskutovanie vhodných politických opatrení, či potrebu diskutovať o vplyve európskej 

legislatívy na metropolitné oblasti,  
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- na národnej úrovni i na úrovni EÚ nie je úplne zrejmé, ktoré prístupy sú potrebné, či „zdola nahor“ alebo 

„zhora nadol“, pričom následkom je, že mestá robia individuálne a nesystémové opatrenia namiesto aby 

postupovali štruktúrovanejším spôsobom, 

- diskusiu nepriaznivo ovplyvňuje napätie medzi vidieckymi a mestskými oblasťami,  

- historické a kultúrne bariéry často znemožňujú zaviesť úspešné viacúrovňové riadenie, čo bráni účinnej 

reakcii na skutočné výzvy, 

- štáty a mestá sa často zameriavajú na svoje každodenné fungovanie a nie sú veľmi otvorené integrovaným 

stratégiám alebo dlhodobým cieľom.  

 

Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o. v štúdii pre Úniu miest Slovenska (2013) uviedlo na základe 

zahraničných skúsenosti najmä z fungovania mestských regiónov v Rakúsku (KDZ Wien, 2012) ďalšie bariéry 

vzniku a fungovania mestských regiónov na Slovensku: 

 

Zlé pochopenie významu a pojmu mestský región 

V prípade mestských regiónov sa nejedná o dominanciu centrálneho mesta voči okolitým obciam. Podstatne 

dôležitejšie je dosiahnuť rast územia mestského regiónu ako celku a zvýšenie kvality služieb spoločnými 

aktivitami. Preto sa v prípade mestských regiónov nehovorí ako o medziobecnej spolupráci alebo spolupráci 

mesta a jeho okolia. Ide  o spoločné vytvorenie a realizáciu vybraných verejných politík, podľa miestnych 

a regionálnych podmienok a v rámci zverených kompetencií miestnej samospráve (napr. politika školská, 

sociálna, prepravná, kultúrna, politika odpadového hospodárstva,), pričom všetci aktéri sú rovnocennými 

partnermi 

 

Chýbajúce spoločné politiky na podporu rozvoja regiónu 

Napriek tomu, že mestá a obce majú rovnaké právomoci, je zreteľná absencia spoločných verejných politík obcí,  

 

Chýbajúce povedomie a spolupatričnosť  

Ak sú hranice pre spoluprácu zle vymedzené, ak nerešpektujú hranice prirodzených regiónov, tak nemôžu byť 

funkčné ani politicky, ani z hľadiska plánovania a rozvoja ekonomiky a nie sú  akceptované občanmi. To je príklad 

zlého vymedzenia vyšších územných celkov na Slovensku. Preto nie je možné očakávať vysokú mieru 

spolupatričnosti, vzťah k nim a povedomie obyvateľov o nich.  

 

Nedostatočný tlak, chýbajúca motivácia  

Zo strany centrálnej vlády neexistuje dostatočne silný tlak a motivácia na spoluprácu miest a obcí v regióne. Tlak 

je možné vytvoriť napríklad systémom finančného vyrovnávania, ktorým sa zvýhodnia väčšie územné celky 

a nepodporí sa zachovávanie roztrieštenej sídlenej štruktúry. Zo strany obyvateľov tiež neexistujú dostatočne 

silné iniciatívy na spoločné postupy zvyšujúce kvalitu a dostupnosť služieb   

 

Nedostatočná informovanosť o výhodách spolupráce 

V povedomí obyvateľov, ale aj mnohých lokálnych politikov, nie sú dostatočne zakotvené výhody spolupráce 

miest a ich okolia a ich pozitívny dopad nielen na centrá regionónov. Dôkazom je práve nízka miera spolupráce 

mimo oblastí, v ktorých je spolupráca stanovená v zákone ako podmienka. 

 

Rozdielne podmienky a nejasnosť o pridanej hodnote spolupráce 

V rámci spolupráce mesta a okolia existuje nedôvera a obavy menších miest a obcí, že budú centrom osídlenia 

využívané, že sa nebudú môcť pokrývať potreby služieb ich obyvateľov. Je preto nevyhnutné veľmi jasne 

definovať nielen rozsah spolupráce, ale aj jej význam a výhody vyplývajúce z nej. 

 

Obmedzenie flexibility a schopnosti konať nezávisle, zachovanie identity 

Najmä u malých obcí vznikajú obavy zo straty flexibility a vplyvu pri presune právomoci na úroveň mestského 

regiónu. Jedná sa najmä o možnosť podpory vlastných podnikateľov a zachovanie služieb. V prípade spolupráce 

s výrazne silnejším partnerom sa objavuje aj strach zo straty identity. Toto je možné riešiť vhodnou formou správy 

a organizácie. 

 

Nedôvera v efekty spolupráce 

Nedostatočné vnímanie skutočnosti, že v súvislosti s globalizáciou a požiadavkami na zvyšovanie efektívnosti 

hospodárenia nadobúdajú na význame aktivity zamerané na zvyšovanie a zlepšovanie kooperácií. Napríklad pri 
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hospodárskom rozvoji, usídľovaní podnikov, odpadovom hospodárstve, ponuky športových a kultúrnych podujatí, 

sociálnej infraštruktúry, regionálnej profilácie až po spoluprácu v organizácii správy. 

 

Výdavky na kooperáciu a na realizáciu zmeny 

Spolupráca stojí peniaze, čas, osoby a vyžaduje zmenu. Čím výraznejšia je spolupráca tým si vyžaduje viac času, 

bežných výdavkov a to môže byť prekážkou najmä pre menšie obce. Predpokladom zvládnutia spolupráce je 

vysoká miera stability a prepojenia. Na začiatku je možné spolupracovať menej formálne, čo znižuje počiatočné 

požiadavky na výdavky a čas. 

 

Politická štruktúra  

Rozličné stranícke záujmy v obciach a mestách môžu znemožniť  spoluprácu, existuje strach zo zmien. 

 
 
Možné oblasti spolupráce v mestskom regióne 
 

Na základe skúsenosti zo spolupráce v mestských regiónoch a aglomeráciách sme identifikovali sedem oblastí, 

v rámci ktorých môžu obce (a následne verejný a súkromný sektor) spolupracovať s cieľom podporiť rast územia 

ako celku: 

1. podpora hospodárstva (napr. spolupráca v odvetviach, spoločný rozvoj plôch, usídľovanie podnikov, využitie 

endogénneho potenciálu územia s cieľom podpory rastu), 

2. vedomostná spoločnosť (napr. rozvoj technológií, vytvorenie informačnej a komunikačnej platformy, 

internetové portály a ďalšie opatrenia na zdieľanie vedomostí), 

3. spoločné verejné politiky v rozsahu kompetencií obcí (napr. sociálne služby, regionálne školstvo), 

4. udržateľný rozvoj dopravy (napr. vytvorenie spoločného dopravného konceptu, optimalizácia verejnej osobnej 

dopravy, koncepcia mobility, spoločná cenová politika), 

5. vytvorenie, resp. udržanie vysokej kvality života a životného prostredia (napr. zelené plochy, oddych, 

ekologické plochy, opatrovanie, údržba, zariadenia voľného času, kultúry, manažment zdrojov, zvýšené 

nasadenie obnoviteľných zdrojov energie, odpadové hospodárstvo, protipovodňové opatrenia), 

6. udržateľný rozvoj osídlenia (napr. spoločný postup pri využívaní územia, kultúrnej krajiny, transparentnosť 

a koordinácia miestnych a regionálnych rozvojových plánov, využívanie pôdy, zabraňovanie roztriešteniu 

osídlenia), 

7. spoločný marketing (jedná sa o budovanie spolupatričnosti k mestskému regiónu, vytváranie identity, pre 

podporu spolupatričnosti, vytvorenie spoločnej pozície regiónu v národnej a medzinárodnej konkurencii 

cestou  pomocou spoločného vystupovania navonok). 

 
 

Metodológia a zdroje informácií  
 
Pre naplnenie hlavného cieľa projektu bolo nevyhnutné vymedziť územie, ktorého sa projektový zámer týka 

a ktoré budeme označovať ako „mestský región“. Zmyslom projektu nie je vymedzovať nové územné systémy ani 

popierať resp. vylepšovať doterajšie prístupy urbanistov a geografov v SR. Prvotné údaje sme zisťovali za všetky 

obce v hraniciach vybraných okresov Úniou miest Slovenska a následne sme podľa dvoch základných kritérií 

určili jadro – centrum, jadrové územie, prímestské pásmo a vonkajšiu zónu.  

Kritériá, ktoré sme použili, boli: dochádzka za prácou do centrálneho mesta a hustota osídlenia.  

Pre jadrové územie regiónu, označované tiež funkčné územie, platila nasledovná kombinácia kritérií: 

- viac ako 50 % dochádzka ekonomicky aktívnych obyvateľov z obcí do centra, 

- hustota obyvateľov na km
2
 územia väčšia ako 100. 

Hranica 50 % dochádzkovosti do centrálneho mesta vyplýva ako štandardný ukazovateľ z viacerých štúdií s touto 

problematikou. Hustota obyvateľov nad 100 obyvateľov na 1 km
2 

vychádza z  hodnoty 
 
priemernej hustota 

obyvateľov v SR (približne 110 obyvateľov/km
2 

). 

Pre vymedzenie prímestského pásma platili kritériá: 

- viac ako 45 % dochádzka ekonomicky aktívnych obyvateľov z obcí do centra 

- nižšia hustota obyvateľov na km
2
 územia ako 100 

Za vonkajšiu zónu sme označili všetky tie obce v území, ktoré vykazujú menšiu dochádzkovosť ekonomicky 

aktívnych obyvateľov do centra ako 45 %. 
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Zóna v mestskom regióne Kritérium dochádzkovosť 

za prácou 

Kritérium hustota obyvateľstva 

na 1 km
2 .

 

Centrum (jadro) Centrum je cieľom dochádzok za prácou Centrum vykazuje vysokú hustotu 

jadrové (funkčné) územie 

regiónu 

viac ako 50 % dochádzka ekonomicky 

aktívnych obyvateľov z obcí 

vyššia hustota ako 100 

prímestské pásmo viac ako 45 % dochádzka ekonomicky 

aktívnych obyvateľov z obcí 

nižšia hustota ako 100 

vonkajšia zóna menej ako 45 % dochádzka ekonomicky 

aktívnych obyvateľov z obcí 

hustota bez vymedzenia 

 
Podklad pre analýzu údajov obcí v nami definovaných mestských regiónoch tvorili informácie zo Štatistického 

úradu Slovenskej republiky, z ostatných centrálnych zdrojov –Ústav informácií a prognóz v školstve, UPSVAR, 

Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb, Datacentrum, enviroportál Ministerstva životného prostredia 

SR, Slovenská správa ciest, z miestnych zdrojov - najmä údaje poskytnuté mestami a obcami v regióne formou 

riadených rozhovorov a dotazníkmi, údaje z dostupných dokumentov (PHSR, ÚPD, koncepcie, stratégie).  

 
Nositelia a pozície v projekte 
 

Projekt realizovalo Komunálne výskumné a poradenské centrum, n. o. Piešťany na základe dohody a s podporou 

Únie miest Slovenska, v spolupráci s mestami (v tejto etape odporučenými prezídiom Únie miest Slovenska) 

a obcami ležiacimi v hraniciach spoločne definovaného mestského regiónu. Projekt nemal ambíciu nahradiť úlohu 

miest a obcí vypracovať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja poskytuje však podklady pre jeho 

vypracovanie. Rovnako projekt nenahrádza úlohy miest a obcí vyplývajúce z požiadaviek a metodických pokynov 

pre vypracovanie integrovaných stratégií územia potrebných k čerpaniu prostriedkov z operačných programov 

Partnerskej dohody pre roky 2014 – 2020. Jeho priebežné a konečné výstupy môžu byť pre tieto úlohy 

podkladom. 
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Vymedzenie mestského regiónu Hlohovec  
 
Pri posudzovaní zaradenia obcí do územia mestského regiónu boli použité nasledovné kritériá, ktoré boli 
postupne analyzované: 
- vzdialenosť do centrálneho mesta (A)  
- hustota osídlenia (B) 
- dochádzka za prácou do centrálneho mesta (C) 

 
Analýza vzdialeností do centrálneho mesta 

 
V mestskom regióne sú dve mestá, čo vytvára možnosť využitia usporiadania regiónu okolo 2 centier v podobe 
polycentrického modelu. Veľmi úzkou spoluprácou miest Hlohovec a Leopoldov môže vzniknúť územie s viac ako 
30 000 obyvateľmi, čo vytvára väčšie predpoklady konkurencieschopnosti, resp. doplnkovosti, voči mestu Trnava. 
Jednotlivé vzdialenosti do miest vyjadrujú, že obe mestá sú pre všetky obce mestského regiónu vzdialené do 20 
km. Pri porovnaní s inými mestskými regiónmi v SR alebo regiónmi v Európe je táto vzdialenosť veľmi malá. 
Najvzdialenejšou obcou sú Dolné Otrokovce, ktoré sú od mesta Hlohovec vzdialené približne 15 km a do mesta 
Leopoldov 19 km.  

 
 Vzdialeností obcí do centier mestského regiónu a kraja 
 

obec 
Vzdialenosť do Hlohovca 

(km) 
Vzdialenosť do Leopoldova 

(km) 
Vzdialenosť do Trnavy 

(km) 

Bojničky 6,1 9,9 26,3 

Červeník 6,5 2,2 18,1 

Dolné Otrokovce 14,8 19,0 35,4 

Dolné Trhovište 10,5 14,7 31,1 

Dvorníky 10,0 13,9 28,2 

Hlohovec - 4,3 19,3 

Horné Otrokovce 11,2 15,3 30,4 

Jalšové 10,0 14,1 29,2 

Kľačany 8,3 11,8 26,9 

Koplotovce 5,7 9,8 24,9 

Leopoldov 4,3 - 18,1 

Madunice 8,2 4 20,4 

Merašice 14,5 18,7 35,0 

Pastuchov 9,0 13,2 29,6 

Sasinkovo 10,2 14,0 30,4 

Siladice 12,6 12,6 18,0 

Trakovice 7,1 5,9 13,5 

Žlkovce 9,5 7,0 16,7 

Ratkovce 10,5 8,0 17,7 

Dolné Zelenice 9,8 8,7 19,5 

Horné Zelenice 8,2 7,1 21,2 

Horné Trhovište 9,5 13,6 30,0 

Tekolďany 13,8 18,0 34,3 

Tepličky 7,5 11,7 28,0 
http://www.sodbtn.sk/obce/obec_obec.php, Bačík, UK Bratislava, vlastná tabuľka 

Analýza hustoty obyvateľov 

Hustotu obyvateľov na km² ako druhé významné kritérium pri posudzovaní začlenenia obcí do mestského regiónu 
je možné hodnotiť celkovo v okrese a teda v mestskom regióne Hlohovec ako veľmi vysokú, mestský región patrí 
medzi najľudnatejšie územia na km² v SR. Tabuľka zoraďuje okresy podľa hustoty zaľudnenia od najmenej 
(Medzilaborce) až po najhustejšie osídlené (Bratislava I.). Okres Hlohovec je šestnásty najhustejšie osídlený 
okres.  

 
Hustota zaľudnenia v  jednotlivých obciach mestského regiónu sa pohybuje od 40 obyvateľov na km² až po 732 
obyvateľov na km², pričom neplatí súvis medzi veľkosťou obce a hustotu jej zaľudnenia. Priemerná hustota 

http://www.sodbtn.sk/obce/obec_obec.php
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zaľudnenia v SR je 111 obyvateľov na km², všetky obce, ktoré dosahujú menšiu hustotu ako 100 obyvateľov na 
km², predstavujú obce s nie mestským charakterom a teda by sa nemali radiť medzi jadro územia.  

 
Hustota obyvateľov na jednotku katastrálneho územia (1996, 2011, 2014)  

 
Obec Počet obyvateľov 

(2014) 
Obyvateľov / km

2  

1996 
Obyvateľov / km

2  

(2011) 
Obyvateľov / km

2  

(2014) 

Dolné Otrokovce 382 33,42 39,44 40,78 

Tepličky 310 46,87 50,66 53,22 

Jalšové 500 51,12 52,57 53,75 

Dolné Trhovište 140 62,74 64,33 64,78 

Pastuchov 970 63,21 65,05 64,26 

Ratkovce 651 68,95 73,78 74,34 

Tekolďany 854 69,67 57,55 55,24 

Sasinkovo 337 72,43 70,7 69,13 

Merašice 2058 74,33 86,28 89,01 

Dvorníky 604 75,3 81,51 80,16 

Horné Trhovište 659 76,09 77,62 80,33 

Žlkovce 670 78,47 79,79 82,94 

Siladice 445 84,06 88,21 88,14 

Horné Otrokovce 865 100,57 94,5 94,72 

Koplotovce 1064 92,6 117,94 130,53 

Kľačany 1511 96,09 100,79 104,35 

Trakovice 768 107,47 126,47 128,66 

Bojničky 1369 129,27 144,97 147,66 

Červeník 706 144,18 160,78 166,22 

Horné Zelenice 1669 144,74 157,81 163,34 

Madunice 2191 159,17 179,32 182,36 

Dolné Zelenice 593 194,92 207,79 212,75 

Hlohovec 22264 376,53 354,22 348,24 

Leopoldov 4143 709,08 737,04 731,82 

Zdroj: ŠÚ SR, vlastná tabuľka  

 
Analýza vývoja osídlenia vo vzťahu k hustote osídlenia  

 
Analýza dát zmeny počtu obyvateľov je realizovaná za roky 1996 a 2014. V rokoch 1996 – 2014 ostal počet 

obyvateľov mestského regiónu prakticky nezmenený. Najvýraznejšia negatívna zmena počtu obyvateľov sa 

zaznamenala v Tekolďanoch a v Hlohovci a najväčší prírastok dosiahli obce Madunice, Dolné Otrokovce, 

Trakovice a Koplotovce.  

Zmena počtu obyvateľov (1996-2014) 
 

obec 1996 2014 Zmena počtu obyvateľov 
(2014 k 1996) 

% zmena obyvateľov  
(2014 k 1996) 

Tekolďany 177 140 - 30 - 16,95 

Hlohovec 24121 22264 - 1 680 - 6,96 

Horné Otrokovce 908 865 - 57 - 6,28 

Sasinkovo 906 854 - 44 - 4,86 

Pastuchov 969 970 19 1,96 

Leopoldov 4 004 4143 126 3,15 

Dolné Trhovište 632 651 20 3,16 

Jalšové 483 500 20 4,14 

Žlkovce 629 659 29 4,61 

Dvorníky 1 925 2058 111 5,77 

Horné Trhovište 572 604 36 6,29 

Siladice 630 670 40 6,35 

Dolné Zelenice 527 593 37 7,02 
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obec 1996 2014 Zmena počtu obyvateľov 
(2014 k 1996) 

% zmena obyvateľov  
(2014 k 1996) 

Ratkovce 303 337 22 7,26 

Kľačany 962 1064 83 8,63 

Tepličky 268 310 26 9,70 

Horné Zelenice 616 706 66 10,71 

Červeník 1 433 1669 202 14,10 

Bojničky 1 190 1369 178 14,96 

Merašice 371 445 63 16,98 

Madunice 1 863 2191 321 17,23 

Dolné Otrokovce 320 382 57 17,81 

Trakovice 1 248 1511 234 18,75 

Koplotovce 538 768 208 38,66 

spolu 45595 45723 87 0,10 

Zdroj: ŠÚ SR, vlastná tabuľka a prepočty 

 
Potvrdením vývoja osídlenia v obciach mestského regiónu je aj zmena hustoty obyvateľstva. Vývoj hustoty 

obyvateľov na km² v mestskom regióne je dôležitým ukazovateľom nielen ako kritérium pre rozhodovanie o 

zaradení obcí do územia mestského regiónu, ale ako indikátor vymedzenia fázy urbanizačného cyklu mestského 

regiónu 

Zmena hustoty obyvateľov na jednotku katastrálneho územia 

 
obec Počet 

obyvateľov 
(2014) 

Obyvateľov / 
km

2  
1996 

Obyvateľov / 
km

2  
(2011) 

Obyvateľov / 
km

2  
(2014) 

Absolútna 
zmena 

hustoty 2014 
-2011 

Absolútna 
zmena 

hustoty 2014 
-1996 

Hlohovec 22264 376,53 354,22 348,24 -5,98  -28,29  

Tekolďany 140 69,67 57,55 55,24 -2,31  -14,43  

Horné Otrokovce 865 100,57 94,5 94,72 0,22  -5,85  

Sasinkovo 854 72,43 70,7 69,13 -1,57  -3,30  

Pastuchov 970 63,21 65,05 64,26 -0,79  1,05  

Dolné Trhovište 651 62,74 64,33 64,78 0,45  2,04  

Jalšové 500 51,12 52,57 53,75 1,18  2,63  

Siladice 670 84,06 88,21 88,14 -0,07  4,08  

Horné Trhovište 604 76,09 77,62 80,33 2,71  4,24  

Žlkovce 659 78,47 79,79 82,94 3,15  4,47  

Dvorníky 2058 75,3 81,51 80,16 -1,35  4,86  

Ratkovce 337 68,95 73,78 74,34 0,56  5,39  

Tepličky 310 46,87 50,66 53,22 2,56  6,35  

Dolné Otrokovce 382 33,42 39,44 40,78 1,34  7,36  

Kľačany 1064 96,09 100,79 104,35 3,56  8,26  

Merašice 445 74,33 86,28 89,01 2,73  14,68  

Dolné Zelenice 593 194,92 207,79 212,75 4,96  17,83  

Bojničky 1369 129,27 144,97 147,66 2,69  18,39  

Horné Zelenice 706 144,74 157,81 163,34 5,53  18,60  

Trakovice 1511 107,47 126,47 128,66 2,19  21,19  

Červeník 1669 144,18 160,78 166,22 5,44  22,04  

Leopoldov 4143 709,08 737,04 731,82 -5,22  22,74  

Madunice 2191 159,17 179,32 182,36 3,04  23,19  

Koplotovce 768 92,6 117,94 130,53 12,59  37,93  

Zdroj: ŠÚ SR, vlastná tabuľka  

 

Zmena počtu obyvateľov v celom mestskom regióne pri porovnaní strednodobého horizontu 2014 k 1996, ktorá 

predstavovala nárast o 87 obyvateľov, čo znamená 0,1 % nárast obyvateľov v regióne. Úbytok obyvateľov 
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v centre mestského regiónu a zvyšovanie počtu obyvateľov v okolitých obciach, čo dokazuje zmena počtu 

obyvateľov a zmena hustoty obyvateľov na km², poukazuje na prebiehajúci proces suburbanizácie v regióne.  

Analýza dochádzky do centrálneho mesta 

Tretím kritériom sú dochádzky obyvateľstva za prácou (resp. aj školou) do centrálneho mesta. Podľa tohto kritéria 

dochádza najviac obyvateľov do Hlohovca z mesta Leopoldov v počte 329, nasleduje 190 obyvateľov z obce 

Bojničky, 168 Z obce Pastuchov  a 160 z Dvorníkov. Uvedené hodnoty vyjadrujú celkový počet odchádzajúcich 

z konkrétnych obcí do mesta. 

Dochádzky za prácou do centrálneho mesta Hlohovec (SODB 2011) 

     Obec 
odchádzky       

Počet 
obyvateľov 

(2014) 

Odchádzky z obce spolu 
(2011) 

Denná 
dochádzka spolu 

(2011) 

Z toho čas dochádzky v 
minútach 

1 -14 15-29 30-59 60+ 

Leopoldov 4143 329 213 3 17 3 2 

Bojničky 1369 190 136 37 68 28 3 

Pastuchov 970 168 107 59 108 43 3 

Dvorníky 2058 160 108 3 20 5 0 

Koplotovce 768 128 83 9 24 10 1 

Kľačany 1064 112 64 6 47 11 3 

Horné Otrokovce 865 107 81 11 63 29 5 

Horné Trhovište 604 105 67 8 22 6 3 

Madunice 2191 105 78 17 28 15 4 

Sasinkovo 854 103 63 7 42 27 2 

Červeník 1669 89 66 8 37 20 1 

Dolné Trhovište 651 84 54 3 42 8 1 

Horné Zelenice 706 73 44 0 2 13 0 

Trakovice 1511 71 49 6 74 23 4 

Tepličky 310 56 39 0 9 6 2 

Merašice 445 49 34 43 36 4 0 

Jalšové 500 45 25 7 53 19 2 

Dolné Zelenice 593 43 28 2 14 11 0 

Dolné Otrokovce 382 38 26 0 18 6 2 

Siladice 670 35 27 2 14 16 2 

Žlkovce 659 24 17 0 4 2 1 

Tekolďany 140 16 15 11 29 8 1 

Ratkovce 337 11 7 8 31 23 1 

spolu  2 141 1 431     

 
Pri skúmaní naviazanosti ekonomicky aktívnych obyvateľov na centrálne mesto je ešte potrebné vyjadriť podiel 
odchádzajúcich do Hlohovca na celkovom počte odchádzajúcich za prácou resp. na celkovom počte ekonomicky 
aktívnom obyvateľstve konkrétnej obce.  
 
Uplatnením podielového vymedzenia odchádzok je zrejmé, že najsilnejšiu väzbu na centrálne mesto majú 
obyvatelia z obcí Pastuchov, Tepličky, Horné Trhovište a Koplotovce, pri ktorých každý tretí ekonomicky aktívny 
obyvateľ pracuje v Hlohovci. Z pohľadu podielu odchádzok do Hlohovca na celkovom počte všetkých odchádzok 
za prácou z danej obce platí, že obyvatelia u 15 z 23 obcí realizujú viac ako tretinu odchádzok zo všetkých 
odchádzok z obce do Hlohovca. Tabuľka vyjadruje naviazanosť jednotlivých obcí na Hlohovec z hľadiska 
pracovných príležitostí. Pre obce Pastuchov, Tepličky, Horné Trhovište, Koplotovce, Bojničky, Dolné Trhovište 
a Sasinkovo platí, že minimálne každá druhá odchádzka z obce smeruje do Hlohovca.  
Pri obciach Kľačany, Dolné Otrokovce, Horné Otrokovce, Merašice, Horné Zelenice, Jalšové, Tekolďany a 
Dvorníky možno povedať, že každá druhá až tretia odchádzka z obce za prácou smeruje do Hlohovca.  
Naopak, obce Dolné Zelenice, Siladice, Červeník, Madunice, Trakovice, Žlkovce , Ratkovce a mesto Leopoldov 
nie sú veľmi naviazané na pracovný trh v Hlohovci, pretože menej ako pätina ekonomicky aktívnych obyvateľov 
odchádza za prácou do Hlohovca a menej ako štvrtina z celkového počtu odchádzok z obce smeruje do 
Hlohovca. Napriek tomu najviac ekonomicky aktívnych čo do počtu dochádza do Hlohovca z mesta Leopoldov. 
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Podiel odchádzok za prácou do mesta Hlohovec  na celkovom počte odchádzok 
 

Obec odchádzky Počet 
obyvateľov 

(2014) 

Spolu do 
Hlohovca 

(2011) 

Denná 
dochádzka 

spolu (2011) 

spolu 
odchádzajúcich 
z obce (2011) 

% odchádzok do 
Hlohovca z 

celkového počtu 
odchádzok 

% 
odchádzok 

na EAO 

Pastuchov 970 168 107 277 60,6 34,08 

Tepličky 310 56 39 97 57,7 41,48 

Horné Trhovište 604 105 67 184 57,1 35,96 

Koplotovce 768 128 83 230 55,7 37,54 

Bojničky 1369 190 136 360 52,8 28,70 

Dolné Trhovište 651 84 54 164 51,2 26,17 

Sasinkovo 854 103 63 205 50,2 27,25 

Kľačany 1064 112 64 227 49,3 23,05 

Dolné Otrokovce 382 38 26 80 47,5 23,17 

Horné Otrokovce 865 107 81 250 42,8 24,94 

Merašice 445 49 34 118 41,5 23,11 

Horné Zelenice 706 73 44 189 38,6 22,74 

Jalšové 500 45 25 122 36,9 19,91 

Tekolďany 140 16 15 44 36,4 23,88 

Dvorníky 2058 160 108 482 33,2 15,75 

Leopoldov 4143 329 213 1110 29,6 15,82 

Dolné Zelenice 593 43 28 180 23,9 15,93 

Siladice 670 35 27 183 19,1 10,39 

Červeník 1669 89 66 469 19,0 11,59 

Madunice 2191 105 78 558 18,8 9,79 

Trakovice 1511 71 49 482 14,7 9,40 

Žlkovce 659 24 17 206 11,7 7,55 

Ratkovce 337 11 7 109 10,1 6,29 

 

Podiel odchádzok za prácou do mesta Hlohovec  na celkovom počte odchádzok a na EAO 

 

 



 

 

Spolupráca obcí v mestskom regióne Hlohovec  strana 14 

 

Zhrnutie  

Spojením všetkých troch kritérií je možné vymedziť funkčné mestské územie a jednotlivé zóny. Rozhodnutie 

o začlenení obce do zón mestského regiónu sa realizuje podľa týchto parametrov: 

Pre jadrové územie regiónu, označované tiež funkčné územie, bola pre potreby štúdií o mestských regiónoch 

pre Úniu miest Slovenska zvolená kombinácia kritérií: 

- viac ako 50 % dochádzka ekonomicky aktívnych obyvateľov z obcí do centra  

- hustota obyvateľov na km
2
 územia väčšia ako 100 

Následne sme zvolili ako pomocné kritérium : 

- vzdialenosť do centra do 50 km 

Určenie 50 % dochádzkovosti do centrálneho mesta vyplýva ako ukazovateľ z viacerých štúdií s touto 

problematikou. Niektoré štúdie hovoria o dochádzkovosti už nad 20 - 25 %, v závislosti od iných parametrov. 

Určenie na 50 % EAO je teda prísne, aj napriek tomu ho niektoré mestské regióny v SR, ktoré sme skúmali, 

spĺňajú, napr. Trenčín, Trnava.  

Hustota obyvateľov nad 100 obyvateľov na 1 km
2 

vychádza z  priemernej hodnoty 
 
hustoty obyvateľov v SR (111 

obyvateľov/km
2 

). 

Pre vymedzenie prímestského pásma platili kritériá: 

- viac ako 45 % dochádzka ekonomicky aktívnych obyvateľov z obcí do centra resp. viac ako 45 % všetkých 

dochádzok z obcí do centra 

- nižšia hustota obyvateľov na km
2
 územia ako 100 

potreba upraviť podľa predchádzajúceho odseku 

Za vonkajšiu zónu sa označili všetky obce v území, ktoré vykazujú menšiu dochádzkovosť ekonomicky 

aktívnych obyvateľov do centra ako 45 % resp. menej ako 45 % všetkých dochádzok z obcí do centra 

 

Zóna v mestskom regióne Kritérium dochádzkovosť 
za prácou 

Kritérium hustota obyvateľstva 
na 1 km

2 .
 

Centrum (jadro) Centrum je cieľom dochádzok za prácou Centrum vykazuje vysokú hustotu 

jadrové (funkčné) územie 
regiónu 

viac ako 50 % dochádzka ekonomicky 
aktívnych obyvateľov z obcí 

vyššia hustota ako 100 

prímestské pásmo viac ako 45 % dochádzka ekonomicky 
aktívnych obyvateľov z obcí 

nižšia hustota ako 100 

vonkajšia zóna menej ako 45 % dochádzka ekonomicky 
aktívnych obyvateľov z obcí 

hustota bez vymedzenia 

 

Na základe uvedených kritérií je možné konštatovať: 

- región Hlohovec nemá v súčasnosti jadrové územie. Z hľadiska hustoty obyvateľov síce spĺňa kritérium 

jadrového územia 8 obcí  a mesto Leopoldov, ale z hľadiska dostatku a štruktúry pracovných miest mesto 

neposkytuje dostatok možností, či je spôsobené nielen štruktúrou pracovných príležitostí, ale aj blízkosťou 

iných miest (Trnava, Piešťany,...) 

- v regióne z rovnakých dôvodov neexistuje ani prímestská zóna 

- obce regiónu sa nachádzajú v tzv. vonkajšej zóne 

- mesto Hlohovec poskytuje obyvateľom obcí viaceré služby a pôsobí v súlade jeho zaradenia v rámci KURS. 

- Pre budúci rozvoj územia a zvýšenie jeho atraktivity je rozhodujúca spolupráca najmä s mestom 

Leopoldov, čo je podmienené výrazným zlepšením dopravnej dostupnosti. 
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3. Profil skúmaného územia  

 

- Celková plocha  : 267,2 km
2
, z toho 71,8 % PPF(SR 48,9), zastavaná plocha 8,3% 

- Počet obcí   : 24, z toho dve mestá Hlohovec a Leopoldov 
- Počet obyvateľov  : 45 723 (2014) 
- Veľkostná štruktúra obcí        
 

kategória počet obcí počet obyvateľov % podiel obyvateľov 

0 - 199 1 140 0,3 

200 - 499 4 1 474 3,2 

500 – 999 11 7 840 17,1 

1 000 – 1 999 4 5 613 12,3 

2 000 – 2 999 2 4 249 9,3 

4 000 – 4 999 1 4 143 9,1 

20 000 – 49 999 1 22 262 48,7 

 
- Vzdialenosť obcí do Hlohovca    : 4,3 km – 14,8 km 
- Hustota obyvateľov  na km

2   
: 267,2 obyvateľov (40 - 732) – ľudnaté územia 

- Vývoj hustoty obyvateľov 1996 – 2014 
o úbytok : Hlohovec (- 28,3%), Tekolďany (-14,4), H. Otrokovce, Sasinkovo  
o prírastok: Koplotovce(+38%),Madunice (+23%),Leopoldov (+23%), Trakovice(+21%) 

- Prognóza vývoja počtu obyvateľov   :  2015 – 2035: - 4,5% (cca – 2 300 obyvateľov) 
- Rast priemerného veku    :  41,05 – 47,35 (2035)  
- Odchádzka za prácou z okresu  :  9 427, denne 6 207 
- Odchádzka za školou    :  2 795 
- Odchádzka spolu    :  12 222 (okr. Trnava, Bratislava, Piešťany) 
- Dochádzka do okresu spolu:   :  7 440 (okr. Trnava, Nitra, Piešťany) 
- Dochádzka do Hlohovca   :  Leopoldov (440), Bratislava (580), Trnava (610) 
- Počet bytov/ neobývané   :  15 900 (z toho 51%v Hlohovci)/ 1 386 (40% v Hlohovci) 
- Počet bytov na 1000 obyvateľov  :  330 – 400 (SR priemer 360)  
- Cena pozemkov v území FMÚ (€/m

2
), príklady 

 

Obec Pozemok pre rodinný dom Komerčné Priemysel 

Hlohovec 30,62 - 60,71 33,00 - 37,00 28,00 - 35,00 

Leopoldov 35,00 - 45,00 17,18 - 35,00  

Dolné Zelenice 22,96 - 33,07 23,04  

Trakovice 18,07 - 60,00   

Ratkovce 33,00 - 36,96   

Madunice 27,77 - 57,05   

Dvorníky 17,42 - 32,34 17,42  

Siladice 24,01 - 36,67   

 
- Celkové príjmy obcí (2013)    27 063 tis. €, 592 €/obyv./rok 
- Rast celkových príjmov 2013/2007  19,6% 
- Celkové výdavky obcí (2013)   23 380 tis. €, 511 €/obyv./rok 
- Výdavky bežného rozpočtu (2013)  20 715 tis. €, 441 €/obyv./rok 
- Bežné výdavky/ celkové výdavky (2013) 88,6% 
- Rast kapitálových výdavkov 2013/2007  - 45% 
- Daňové príjmy obcí(2013)   14 228 tis. €, 52,6% celkových príjmov, 311€/obyv/rok 
- Výnos dane z príjmu FO (2013)  9 102 tis. €, 64% daňových príjmov, 199 €/obyv./rok 
- Rast výnosu DPFO 2013/2007   12,1% 
- Výnos dane z nehnuteľností (2013)  3 441 tis. €, 24% daňových príjmov, 75 €/obyv./rok 
- Výnosu dane z nehnuteľností 2013/2007 48,8% 
- Poplatok za komunálny odpad   1 299 tis. €, 28,4 €/obyv./rok 
- Rast poplatku za kom. odpad 2013/2007 206,2% 
- Miera sebestačnosti 2013   0,80 
- Miera samofinancovania   0,62 
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- Vybrané ukazovatele: 
 

2013 obyv obyv/ 
km

2
 

daňová 
sila 

finančná 
sila 

index 
ekonomickej 

záťaže 

DzN/ 
DP 

DPFO
/DP 

mzdové/ 
bežné 
výd. 

SR 

Bojničky 1343 145 279 481 0,65 11,2 79,5 43,2 41,65 

Červeník 1623 163 284 518 0,70 10,8 73,6 47,0 41,65 

D. Otrokovce 374 40 309 459 0,69 28,4 61,2 44,9 38,52 

D. Trhovište 648 64 241 329 0,63 23,5 67,3 38,4 40,62 

D. Zelenice 563 207 290 634 0,65 7,6 84,1 49,3 40,62 

Dvorníky 2075 81 241 425 0,63 8,9 83,0 43,5 41,23 

Hlohovec 22570 352 326 494 0,59 21,9 64,1 37,2 35,83 

H. Otrokovce 861 95 279 670 0,69 8,7 81,3 48,2 40,62 

H. Trhovište 603 80 249 257 0,68 12,7 74,3 33,1 40,62 

H. Zelenice 678 160 226 238 0,68 8,5 80,4 39,1 40,62 

Jalšové 507 54 248 260 0,67 6,3 77,8 37,1 40,62 

Kľačany 1028 102 379 671 0,61 45,4 50,2 43,9 41,65 

Koplotovce 714 123 240 251 0,58 17,5 71,3 45,6 40,62 

Leopoldov 4151 734 396 524 0,59 45,1 45,3 38,3 39,89 

Madunice 2181 182 337 498 0,65 28,6 59,5 42,7 41,23 

Merašice 415 84 248 498 0,58 18,4 72,8 38,0 38,52 

Pastuchov 997 65 247 490 0,63 13,5 79,2 51,6 40,62 

Ratkovce 331 74 362 369 0,58 54,1 30,0 25,6 38,52 

Sasinkovo 874 70 229 240 0,66 14,5 76,0 31,5 40,62 

Siladice 671 88   0,67    40,62 

Tekolďany 145 56 228 249 0,84 25,5 63,6 37,1 34,20 

Tepličky 288 51 233 240 0,66 25,3 56,7 34,3 38,52 

Trakovice 1476 127 377 825 0,61 29,1 60,0 43,2 41,65 

Žlkovce 646 81 347 430 0,62 23,7 58,0 34,6 40,62 

okres 45762  347 430    39,5  
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4. Reakcia na očakávané trendy 

 
Vychádzajúc z analýzy súčasného stavu (príloha) a vo väzbe na očakávané trendy existuje podľa nás viacero 

oblastí, ktoré sú buď problémom, slabou stránkou alebo sú málo rozvinutou silnou stránkou územia a na ktoré je 

potrebné zamerať pozornosť zo strany mesta a obcí v mestskom regióne.  

Medzi očakávané trendy sme zaradili: 

- Demografické zmeny,  starnutie populácie, 

o  dostupnosť bývania 

o  kvalita a dostupnosť sociálnych a zdravotníckych služieb 

o  zmeny v regionálnom školstve 

o  kvalita životného prostredia, bezbariérovosť 

o  penzisti : cieľová skupina v turizme, participácia na rozvoji a fungovaní mesta a obcí,.... 

- Technologický vývoj, vzdelanie 

o nesúlad na trhu práce 

o požiadavky na vzdelanostná úroveň obyvateľstva, 

o nedostatok manuálne zručných na trhu práce 

o nedostatok špecifických služieb 

o využívanie disponibilných plôch pre podnikanie 

o udržanie pracovných miest 

- Rozvoj územia 

o spolupráca mesta a okolia 

o integrácia dopravy 

o zlepšenie podnikateľského prostredia  

o rozvoj služieb, reakcie na príjmovú polarizácia 

- Klimatická zmena, znižovanie kvality životného prostredia 

o zelené opatrenia 

o výchova o životnom prostredí 

o odpadové hospodárstvo (separácia, skládkovanie) 

o znižovanie emisií, energetická efektívnosť 

- Zmena životného štýlu 

o diverzifikácia, segmentácia, individualizmus 

o výnimočnosť územia, lokálpatriotizmus 

- Elektronizácia procesov 

o moderná samospráva 

o e – government 

- Nedostatok verejných zdrojov 

o pokles kvality a dostupnosti služieb 

o obmedzenie zdrojov na infraštruktúru 

o rast participácie obyvateľov a podnikateľov (rast daňového  a odvodového zaťaženia 

o úpadok mesta, obcí 

o tlak na efektivitu zabezpečovania úloh 

 

 

Demografické zmeny,  starnutie populácie 

Demografický vývoj, starnutie populácie je ekonomickým problémom. Predlžovanie veku odchodu do dôchodku 

problém nevyrieši. Z prognózy vývoja obyvateľstva do roku 2035 vyplýva, že pri súčasných trendoch bude naďalej 

klesať miera prirodzeného prírastku obyvateľstva a preto bude región odkázaný na rast počtu nových obyvateľov, 

migrantov, z iných regiónov Slovenska, resp. zahraničia.  Starnutie populácie bude pokračovať v celom regióne, 

To spôsobí nielen tlak na regionálne školstvo, sociálne a zdravotnícke služby (50% obyvateľov bude potrebovať 

zdravotnícke služby), ale zvyšovaním počtu dôchodcov, ktorí nebudú mať dostatok zdrojov (minimálny alebo 

žiadny dôchodok) sa zníži spotreba spôsobená chudobou, budú rásť nároky na verejné rozpočty, na rozpočet 

mesta a obcí, pričom klesajúca  kúpyschopnosť obyvateľstva bude mať negatívny dopad na malé a stredné 

podnikanie, na kultúru, voľno časové aktivity,...  
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Reakciami na trend starnutia populácie môžu byť: 

- oslovenie „striebornej generácie“ koncentráciou na služby v oblasti cestovného ruchu, „strieborné“ produkty 

a služby ako doplnok k hlavnej hospodárskej charakteristike mesta a okolia 

- zohľadnenie procesu starnutia v školskej politike regiónu, hľadanie flexibilnejších riešení zabezpečovania 

školskej dochádzky, prepojenie predškolskej a školskej výchovy 

- vytvorenie podmienok pre celoživotné vzdelávanie a vtiahnutie seniorov do mestských a regionálnych aktivít 

- prepojenie potrieb zamestnancov v sociálnej sfére, zdravotníctve a s odborným a vysokým školstvom 

v regióne 

- podpora opatrovateľskej služby v domácnosti 

- zmeny v bytovej politike, využívanie voľných bytov, znižovanie cenovej úrovne prevádzky bytov (teplo, 

elektrika, odpad,...) 

- zvyšovanie kvality života, obmedzovanie bariér  

 

Technologický vývoj,  vzdelanie 

 
Technologický rozvoj si vyžiada zmenu požiadaviek na pracovné príležitosti a ich štruktúra sa bude musieť 

zmenám prispôsobovať.  Týka sa to aj súčasného hlavného „ťahúna“ rozvoja regiónu, automobilového priemyslu, 

kde je možné očakávať zmenu štruktúry a zníženie počtu zamestnancov.  Dôkazom že štruktúra pracovných 

miest nie je úplne v súlade s pracovnými silami žijúcimi v regióne je  denná odchádzka ekonomicky aktívnych 

z regiónu, pričom najviac z nich odchádza do Bratislavy, ktorá svojou vzdialenosťou a ponukou pracovných síl 

spôsobuje, že odchádzajú najmä ľudia vo veku 35 – 45 rokov.  Je zrejmé, že bude rásť význam ponuky 

vysokokvalifikovaných zamestnancova tomu je potrebné prispôsobovať štruktúru stredných a vysokých škôl ako 

aj podmienky pre získavanie kvalifikovaných ľudí z iných regiónov.  

Napriek tomu, že neďaleká má Trnava tri vysoké školy, je potrebné vytvárať podmienky pre zvyšovanie úrovne 

vzdelania a jeho väčšie prispôsobenia požiadavkám technologického rozvoja už od základných škôl.  Ako 

vyplynulo z hodnotenia základných škôl dosiahnuté výsledky nepatria medzi najlepšie. Stredné školy 

koncentrované v Hlohovci dosahujú priemerné výsledky. Vysoké školstvo je viac orientované na humanitné smery 

čo nezodpovedá súčasnej, ale ani výhľadovej  štruktúre hospodárskych odvetví. 

V meste Hlohovec a v obciach existujú m
2
  voľných plôch, brownfieldov, pozemkov a priestorov pre usídlenie 

nových podnikateľov, pre vznik inkubátorov. Nedostatočným marketingom, koordináciou, spoluprácou, 
nevhodnou cenovou politikou ostávajú tieto plochy nevyužité, resp. ich (ne-) využitie ovplyvňuje výhradne 
súkromný sektor 
Reakciami na technologický vývoj a s tým súvisiacu štruktúru vzdelania môžu byť: 

- orientácia na odvetvia s vyššou pridanou hodnotou 

- podpora previazania odborného a vyššieho vzdelania s hospodárskym zameraním regiónu 

- prispôsobenie školstva regionálnemu potenciálu, využitie špecifík regiónu pri definovaní zamerania 

regionálneho školstva (stredné, odborné)   

- diverzifikácia ekonomiky a a vzdelávania, aby neprišlo k monofunkčnej hospodárskej základni regiónu, 

napríklad orientáciou na kreatívne a kultúrne odvetvia, cestovný ruch 

- regionálny manažment využívania plôch pre podnikanie 

- podpora  vzniku lokálnych pracovných miest 

- zlepšenie podnikateľského prostredia 

 
Rast miest 

V priestore Hlohovca prebieha dlhšie proces suburbanizácie a je citeľná aj zmena správania sa obyvateľstva. 

Prehustenie dopravy je spôsobené jednak denným pendlovaním obyvateľov obcí v regióne za prácou, školou, 

nákupmi, kultúrou, pri zvyšujúcom sa podiele individuálnej dopravy, ale aj pendlovaním obyvateľov mesta v rámci 

mesta za prácou, službami, ako aj tranzito.  Hustota cestnej siete v regióne nedosahuje úroveň miest vo 

vyspelých európskych štátoch a rovnako podiel neautomobilovej verejnej dopravy (HD, cyklodoprava) je nízky a 

klesá. Rovnako nie je doriešený systém statickej dopravy. Dôsledkom je preťažená cestná sieť v meste, ale aj 

zhoršujúce sa životné prostredie. 
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V budúcnosti sa dá očakávať opätovné sťahovanie obyvateľov do miest  čo spôsobí tlak na dopravu, energetiku, 

kvalitu života ale aj rast kriminality, znečistenia, nedostatok priestoru, rast požiadaviek na bývanie v kontakte 

s prírodou, rast intenzity dopravy, tlak na ponuku služieb,...... 

Miera spolupráce mesta a obcí v jadrovom území regiónu pri rozvoji a spravovaní územia nie je dostačujúca 

Otvára sa otázka ako reagovať na prebiehajúce procesy a budúce trendy.  

Reakciami môžu byť: 

- orientácia na územia ako celok, vo viacerých oblastiach sa sústreďovať na spoločný rozvoj územia, 

- hľadanie a a formulovanie dodatkových výhod pre investorov ( dobrá správa, infraštruktúra, vzťahy ,...), 

- vyššia starostlivosť o aktuálnych investorov a podnikateľov v meste  a okolí,  

- dôslednejšie využívanie mestských a obecných plôch pre rozvoj (aj za cenu ich predchádzajúcej kúpy), 

- spájanie moderného a tradičného,  

- koordinácia využívania plôch, bytovej výstavby, lokalizácia služieb, 

- podpora miestnej / regionálnej produkcie. 

 

Klimatická zmena, znižovanie kvality životného prostredia 

Analýzy súčasnej zmeny klímy ukázala na rast otepľovania, výskyt extrémnych teplôt, horúčav, tropických dní. 

Naopak pokles úhrnu ročných zrážok v oblasti, vysušovanie pôdy, ale aj zvýšenú intenzitu lejakov s dopadom na 

rast rizika povodňových situácií. Aj v budúcnosti sa predpokladá trend otepľovania, slabo stúpajúci rast zrážok, 

zvýšenie extrémnosti zrážkových udalostí, menej snehu, nižšia vlhkosť pôdy, zmena v odtokových režimoch riek 

a s tým všetkým súvisiacu migráciu nových rastlinných a živočíšnych druhov, chorôb a škodcov. So súčasným 

stavom a očakávaným trendom súvisia potrebné adaptačné aktivity na zmenu klímy, na základe premysleného 

adaptačného plánu.  

Rastie produkcia komunálneho odpadu, najmä v jadrom území, v ktorom sa vyprodukuje až 72 % komunálneho 

odpadu mestského regiónu. Miera zhodnocovania odpadu je veľmi nízka (10-15 %). Do roku 2030 sa v Európe 

uvažuje s ukončením skládkovania tuhého komunálneho odpadu. Uvedené si vyžaduje zásadne a radikálne 

prehodnotiť politiku odpadového hospodárstva v rámci celého mestského regiónu.  

Slovensko sa zaviazalo znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 40% oproti roku 1990, a zvýšenie 

spotreby obnoviteľných energetických zdrojov do roku 2030 o minimálne 27% a zvýšiť energetickú efektívnosť do 

roku 2030 o min. 27%.   

Reakciou na klimatickú zmenu a zhoršovanie kvality životného prostredia môžu byť : 

- podpora aktivít šetrne využívajúcich prostredie, ekologicky orientované produkty,  

- prepojenie MVO, samosprávy, školstva pri zvyšovanie povedomia o životnom prostredí 

- posilnenie alternatívnych foriem dopravy (voči IAD)  

- separácia odpadu 

- prispôsobovanie foriem výstavby klimatickej zmene 

- zelené projekty,.... 

 

Zmena životného štýlu 

Zmena životného štýlu, najmä mladšej generácie sa prejavuje aj v jej správaní. Je preto dôležité orientovať 

mnohé aktivity, ale aj programy rozvoja na rast diverzifikácie požiadaviek a segmentáciu „trhu“.   

Reakciami môžu byť: 

- využívanie prírody, vodných plôch, kultúrnych pamiatok, letiska na podujatia 

- prepojenie prírody a športových vymožeností 

- moderné infraštruktúrne prvky, bezbariérovosť,.... 

- aplikácia koncepcie smart región 

- zatraktívnenie územia,.... 

- podpora výnimočnosti územia ako konkurenčnej výhody 

- budovanie značky regiónu 

- práca s mladými,.... 

 

Elektronizácia procesov 

Všetky obce v MR majú webovú stránku. Žiadna z webových stránok však neposkytuje svojim obyvateľom 

možnosť elektronického vybavenia, splnenia povinností. Prejavom elektronizácie obecnej a mestskej samosprávy 
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je aj existencia či neexistencia elektronickej úradnej tabule, ktorá ale vo väčšine prípadov obsahuje málo 

informácií.  

Reakciou na trendy v oblasti elektronizácie by mali byť : 

- rast využívania elektronickej komunikácie, 

- vytvorenie spoločného portálu regiónu s informáciami pre návštevníkov ale aj podnikateľov a obyvateľov, 

- zavádzanie všetky ITK noviniek do správy územia a ich zosieťovanie. 

 

Nedostatok verejných zdrojov 

Demografické zmeny, reakcia na klimatickú zmenu, na iné uvedené trendy, rast konkurencie, polarizácia 

príjmov,.... bude vytvárať tlak na obmedzené verejné zdroje. Podcenenie trendov môže spôsobiť úpadok miest, 

obcí a regiónov.  

Už takmer dve desaťročia získava Slovensko, jeho mestá a obce, ale aj súkromný sektor, kapitálové prostriedky 

najmä z eurofondov. Tento príjem je časovo obmedzený. Heslom budúcnosti sa stane spolupráca.  

Mestá Hlohovec a Leopoldov, ale aj obce regiónu, sú zastúpené v rôznych spolkoch, združeniach, inštitúciách 

často s duplicitnou činnosťou. Platí vo všeobecnosti, že roztrieštená spolupráca = žiadna spolupráca. Absentuje 

systematická spolupráca mesta Hlohovec a obcí v mestskom regióne nielen pri administratívnych úlohách, 

prenesenom výkone pôsobnosti štátnej správy, ale najmä pri riešení projektov rozvoja regiónu, hľadaní spôsobu 

ich financovania.  Tento stav umožňuje rôznym inštitúciám individuálne a hľadiac si svoj záujem navrhovať 

a ponúkať programy a projekty mestu a obciam, rôznej kvality, významu. .Inštitúcie regiónu de facto procesy 

neriadia a územie je skôr priestorom pre realizáciu rôznych zámerov. To platí aj v oblasti inštitúcií regionálneho 

rozvoja, ktoré pôsobia na území regiónu (štátne, samosprávy VUC) a ktorým chýba jasná koordinácia. Príkladom 

sú rôzne ad hoc vytvárané subjekty, pričom motívom ich vzniku nie je dlhodobá spolupráca, bez ohľadu na zdroje 

financovania, ale aktuálna možnosť čerpať prostriedky (cestovný ruch, miestne akčné skupiny). Rast miest, 

konkurencia, dopady trendov na mestá si vyžaduje komplexnú, stabilnú a systematickú ponuku služieb aj 

v oblasti rozvoja územia. 

Reakciou na nedostatok verejných zdrojov môže byť: 

- vyššia orientácia  na spoluprácu z cieľom efektívneho využitia verejných zdrojov, 

- prepájanie strategických zámerov, 

- vypracovávanie štúdií realizovateľnosti aj pri verejných stavbách,  

- definovanie neprekročiteľného limitu výdavkov na jednotku pri investíciách miest a obcí znižovanie 

prevádzkových nákladov miest a obcí, 

- prehodnotenie spôsobu zabezpečovania úloh (privatizácia, outsourcing,...). 
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5. Odporúčania  

Rozvoj mestského regiónu je spätý s rozvojom lokálnej ekonomiky a tá je pod vplyvom viacerých faktorov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvú skupinu faktorov predstavujú dispozície územia, ktoré sú buď dané alebo získateľné. Medzi dané dispozície 

je možné podľa nášho názoru zaradiť: geografická poloha, hornatosť, prírodné zdroje a krásy, prítomnosť surovín, 

úrodnosť pôdy, historické pozadie, kultúrne dedičstvo, sídelná štruktúra, infraštruktúra. K získateľným faktorom 

radíme: kvalitné stredné a vysoké školstvo prispôsobené potrebám trhu práce,  inovácie a know-how 

 

 

 

 

 

 

 

Druhú skupinu faktorov predstavujú činnosti, pôsobenie, rozhodnutia a manažment zo strany samosprávy resp. 

štátu v podobe politiky. Úroveň tvorby politiky a kvalita riadenia samosprávy predstavujú determinanty, ktoré 

môžu najmä kvalitatívne meniť a podporovať dispozície územia tak, aby ich využívanie viedlo k rozvoju miestnej 

ekonomiky a rozvoju mestského regiónu. K týmto determinantom radíme: propagáciu územia a priemyselných 

parkov, manažment plôch samosprávami, investičné stimuly pre investorov zo strany štátu, sektorové politiky 

samospráv a spoluprácu medzi samosprávami: 
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Prepojenie oboch skupín faktorov – daností regiónu aj pôsobenie samosprávy a politiky sa prejaví v pôsobení na 

lokálnu ekonomiku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše odporúčania sú preto zamerané na  tri oblasti, ktoré by mali byť navzájom prepojené: 

-  ekonomický rozvoj regiónu, 

-  sprava územia, 

-  spolupráce obcí pri zabezpečovaní kompetencií.  

 

Uvedené odporúčania sa opierajú o náš názor, že pre rozvoj regiónu nie je rozhodujúci iba jeho prírodný a 

historický potenciál, ale aj inštitúcie, ktoré ho vedia využiť v prospech obyvateľov regiónu.  

Nie je ambíciou predložiť komplexné riešenia. Odporúčania majú za cieľ upriamiť pozornosť obcí a miest na 

oblasti, ktorým je vhodné sa podrobne venovať s cieľom postupného zlepšovania kvality života v regióne. 
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Ekonomický rozvoj regiónu 

Vzhľadom na stagnáciu až mierne sa zhoršujúce postavenie regiónu voči iným regiónom Slovenska (najmä 

Bratislave) považujeme za potrebné definovať zásady dlhodobej stratégie a vízie hospodárskeho rozvoja 

mestského regiónu s cieľom odstraňovať slabé stránky regiónu pri súčasnom využití jeho silných stránok 

a zároveň reagovať na očakávané trendy a výzvy nadregionálneho charakteru. 

 

Z nášho pohľadu existujú tri možné stratégie/ postupy:  

 
1. budovanie konkurenčnej pozície voči iným regiónom, čoho nevyhnutným predpokladom sú väčší 

priemyselní investori. To znamená: 
a. orientácia na existujúci priemysel (strojársky, farmácia, elektrotechnický), 
b. orientácia na finalizáciu poľnohospodárskej produkcie, 
c. vytváranie klastrov firiem s inými subjektmi pôsobiacimi v branži/odvetví. 

 
2. podpora špecifickej pozície špecializácie. To znamená: 

a. orientácia na služby (turizmus, orientácia na kultúru a históriu), 
b. orientácia na služby (podujatia) + orientácia na kultúru (línia: kultúra- cestovný ruch – súťaže, 

podujatia, konferencie, koncerty, výstavy, expozície, galérie, prehliadky), 
c. získanie investora, ktorý podporí služby resp. kreatívny priemysel a podpora malých podnikov 

odvetvovým zameraním prepojených s veľkou firmou, 
d. orientácia na bývanie v kvalitnom životnom prostredí. 

 

3.  kombinácia konkurenčnej a špecializovanej pozície 

Z hľadiska dlhodobého rozvoja odporúčame venovať zvýšenú pozornosť odlišnostiam, špecifikám, ako aj 
polohe. Je asi potrebné položiť si otázku v čom môže mať mesto Hlohovec a mestský región Hlohovec, aj 

vzhľadom na svoj historický vývoj „monopol“ voči iným regiónom. Zároveň, popri podpore a snahe o udržanie 
existujúcich hospodárskych odvetví a podpore vytvárania klastrov v rámci nich, odporúčame venovať pozor-
nosť, programy, projekty a s nimi späté zdroje mestského rozpočtu, prípadne cudzie zdroje práve vyššie 
uvedeným špecifikám a s nimi súvisiacou realizáciou najmä bývania, služieb, infraštruktúry, ochrany 
životného prostredia. Tým tiež potvrdzujeme zámery obcí PHSR, ktoré definujú svoje konkurenčné výhody buď 

na webovej stránke obce alebo v PHSR. Za výhodu považujú najmä historické pamiatky, kultúrny potenciál, 
dopravnú dostupnosť, geografickú polohu a pod. 
 

Správa územia 

Fragmentácia osídlenia a zabezpečovania správy a rozvoja územia obmedzuje hospodársky rast a produktivitu. 
Nepriaznivé účinky fragmentácie je možné vo veľkej miere zmenšovať pomocou nových mechanizmov správy 
územia. Z analýz vykonaných v európskych regiónoch sa preukázalo, že centralizácia určitých oblastí na miestnej 
úrovni zvyšuje efektivitu až o 50 %. Spájaním obcí, alebo ich činností, prichádza tiež k zníženému výskytu 
rozrastania obcí a záberu pôdneho a lesného fondu, zvýšeniu efektivity systému verejnej dopravy a nižšej miere 
znečisťovania územia.   
Územie hlohoveckého regiónu tvoria najmä obce veľkostnej kategórie 500 – 999 obyvateľov. Cca 33 % 
obyvateľov obcí býva v obciach veľkosti do 2 000 obyvateľov. V mestskom regióne sú dve mestá, čo vytvára 
možnosť využitia usporiadania regiónu okolo 2 centier v podobe polycentrického modelu. Jednotlivé vzdialenosti 
do miest vyjadrujú, že obe mestá sú pre všetky obce mestského regiónu vzdialené do 20 km. Pri porovnaní 
s inými mestskými regiónmi v SR alebo regiónmi v Európe je táto vzdialenosť veľmi malá. Najvzdialenejšou 
obcou sú Dolné Otrokovce, ktoré sú od mesta Hlohovec vzdialené približne 15 km a do mesta Leopoldov 19 km. 
Pre časť obcí na západnom brehu rieky Váh je problémom preťaženie mosta cez rieku Váh. 
S výnimkou obcí Tekolďany, Sasinkovo, Horné Otrokovce a mesta Hlohovec všetky obce vo FMU zaznamenali 
v rokoch 1996- 2014 rast počtu obyvateľov. Obce väčšinou plnia obytnú funkciu. 
V mestskom regióne si väčšina volených predstaviteľov mesta a obcí schválila maximálne možný počet 
poslancov obecných zastupiteľstiev. Výnimku tvoria mesto Hlohovec a obec Kľačany. Počet obyvateľov na 
jedného poslanca sa pohybuje v rozpätí 28 – 968. V prípade zvolenia počtu poslancov na spodnej hranici 

podľa zákona je možná úspora 52 poslancov.  
Podiel mzdových výdavkov na bežných výdavkov obcí je vo väčšine obcí vyšší ako je priemer v príslušnej 

veľkostnej kategórie obce čo indikuje možnosť vzájomnou spoluprácou výdavky znížiť. 
Obce v MR s výnimkou Obce Tekolďany, majú webovú stránku. Žiadna z webových stránok neposkytuje svojim 
obyvateľom možnosť elektronického vybavenia povinností.  
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Odporúčania: 
- zintenzívniť spoluprácu mesta a obcí v mestskom regióne, 
- znížiť počet poslancov v regióne, 
- vytvorenie spoločnej elektronickej tabule/portálu v rámci mestského regiónu. 

 

Spolupráca obcí, námety 

Z údajov poskytnutých mestom Hlohovec a obcami a z iných dostupných zdrojov je zrejmé, že mesto a obce 
nespolupracujú dostatočne a najmä nie dostatočne efektívne. Jadrové mesto a obce v mestskom regióne môžu, 
vychádzajúc zo zahraničných, ale aj domácich skúseností, spoločne zabezpečovať viaceré úlohy. Pri 

definovaní možností spolupráce  vychádzame sa sústreďujeme najmä na tie oblasti , ktoré môžu pri spoločnom 
postupe najviac pomôcť rozvoju regiónu. Uvedené možnosti, námety tvoria akýsi katalóg, z ktorého je možné 
realizovať postupne jednotlivé námety, na ktorých sa miestni predstavitelia dohodnú. Nie je potrebné a ani 
vhodné realizovať všetko naraz.  
 
Hospodárska politika 

 
Vzhľadom na potrebu rozvoja regiónu a jeho doterajší vývoj považujeme spoločnú hospodársku politiku regiónu 
za nevyhnutnú. K tomu považujeme za potrebné zo strany obcí vytvorenie centra pre podporu rozvoja regiónu 
(možnosť vytvorenia samostatnej právnickej osoby). Toto centrum môže pôsobiť:  

- ako kontaktný bod pre podnikateľov,  
- poskytovanie poradenstva,  
- vedenie podrobnej databázy podnikateľských subjektov,  
- organizácia podujatí,  
- koordinácia, kooperácia medzi firmami školami a samosprávou.  
Bude mať právomoc konať v mene obcí v definovanom rozsahu. Jeho úlohou by malo byť tiež  zabezpečenie 
využívania brownfieldov, priemyselných areálov, objektov s  jednotnou cenovou politikou pre pozemky a objekty 
v hraniciach mestského regiónu, cielená podpora malého a stredného podnikania vo väzbe na dohodnutý scenár 
rozvoja regiónu, podpora inovácií, start up. V oblasti cestovného ruchu odporúčame dôsledne zvážiť vstup do 
Trnava Tourism, alebo inej organizácie operujúcej na väčšom území ako je mestský región Hlohovec.. 

 
Rozvoj územia, výstavba 

 

Z dôvodu koordinácie rozvoja, územia, jeho trvalo udržateľného rozvoja, regulácie záberu pôdneho fondu, 
efektívneho využívania infraštruktúry, znižovania verejných výdavkov, regulovania výškovej zonácie, odporúčame 
intenzívnu spoluprácu a : 

- vypracovanie dlhodobej spoločnej stratégie rozvoja územia, z ktorej sa budú odvíjať programy  
hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 7-10 rokov, 

- spracovanie jedného spoločného dokumentu o využití územia regulujúceho s cieľom regulácie rastu 
zastavaných plôch a so zameraním na intenzifikáciu a reprofiláciu existujúcich zastavaných území 

 
Koordinácia obecných projektov v území 

 
Pre systematický dlhodobý  rozvoj územia odporúčame vytvoriť  útvar / pracovisko, ktorý zabezpečí  prepájanie 

aktivít mesta  a obcí regiónu. Útvar by mohol existovať v rámci útvaru stratégie mesta Hlohovec a jeho úlohami by 
bolo najmä: posudzovanie projektov nadobecného významu, hľadanie možností ich financovania, iniciovanie, 
mediácia rozvojových aktivít, prenos know – how, miesto prvého kontaktu v danej oblasti 
 

Spoločná energetická politika  a politika tepelného hospodárstva regiónu  

 
Odporúčame zabezpečiť a realizovať spoločnú energetickú politiku (verejného a súkromného sektora) 

v mestskom regióne (využívanie existujúcich, ale aj alternatívnych zdrojov) s cieľom prispieť k plneniu záväzkom 
Slovenska : zvýšenie spotreby obnoviteľných energetických zdrojov o minimálne 27 % a energetickej efektívnosť 
o minimálne 27 %. Tiež odporúčame posúdiť vhodnosť využívania alternatívnych zdrojov energií vo väzbe na 
očakávaný rozvoj územia mestského regiónu.   

 
Spoločná dopravná a prepravná politika 

 
Cieľom by malo byť vypracovanie a realizácia spoločného dopravného konceptu mesta a obcí v mestskom 

regióne, so zameraním na zvýšenie hustoty cestnej siete (do roku 2035 o cca 60 %), zvýšenie podielu hromadnej 
dopravy  a cyklodopravy v rámci mestského regiónu so zámerom plnenia záväzku Slovenska: zníženie emisií 
skleníkových plynov o 40 % do roku 2030 oproti roku 1990. Súčasťou konceptu by malo byť doriešenie 
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križovatiek pri vstupe do mesta, terminály a postupná príprava zvýšenej integrácie dopravy v mestskom regióne 
vo väzbe na nadregionálne dopravné systémy.  
 
Bývanie a bytová politika 

 
Vzhľadom na celkovú stratégiu rozvoja mestského regiónu, ktorého súčasťou je aj usídľovanie ľudí, najmä 
mladých, považujeme za dôležité pripraviť spoločnú stratégiu bytovej výstavby v regióne vo väzbe na jeho 

rozvoj, potreby, demografický vývoj, trendy a následnou cieľavedomou podporou rôznych foriem bývania 
v jednotlivých obciach regiónu a ich potenciáli. Súčasťou stratégie by mala byť aj analýza prázdnych bytov, 
objektov a návrh ich využitia. Stratégia by mala definovať hlavné body s podporou bytovej výstavby vo väzbe na 
existujúcu a novú infraštruktúru, lokality s preferovaním individuálnej a hromadnej bytovej výstavby. 

Regionálne školstvo 

 
Meniaci sa demografický vývoj, efektívne využívanie verejných zdrojov, koordinované investovanie do školských 
zariadení, ale aj potreba zabezpečenia dostupnosti predškolských a školských zariadení v súvislosti s pohybom 
obyvateľov si vyžaduje jednotnú školskú politiku. Preto odporúčame :  
- vytvorenie jedného spoločného školského úradu v regióne /okrese, 
- vypracovanie spoločnej stratégie rozvoja predškolských a školských zariadení  

o reagujúcej na nové a očakávané trendy, ako napríklad prechodné zvýšenie počtu tried v materských 
školách vo väzbe na demografický vývoj - nárast o 5,5 % do roku 2017, následne pokles pod dnešnú 
úroveň,  

o sledujúcej efektívne rozloženie zariadení v území, napr. materská škôlka + 1. stupeň v každej obci, 2. 
stupeň + školské autobusy, prepájanie MŠ so ZŠ (v budúcnosti využiteľné pre rast počtu žiakov 
v ŽS), návrh na výstavbu materskej škôlky v obciach kde nie je, ale aj pokrytie rastu tried v základ-
ných školách do roku 2025 o cca 9 % (cca + 800-850),  

o využívajúcej koncepciu nasadenia školských autobusov, najmä pre deti druhého stupňa ZŠ. 
V oblasti stredných a vysokých škôl je potrebné orientovať sa na tie, ktoré podporia strategické smerovanie 
rozvoja regiónu.  

 
Sociálne veci 

 
Odporúčame vypracovať jeden spoločný projekt  terénnej sociálnej služby pre celé územie mestského 

regiónu, resp. aj pre iné obce prímestského územia v prípade záujmu. Zároveň je potrebné cestou spoločného 
projektu naplniť nevyhnutné zvýšenie počtu lôžok v malých zariadeniach  do roku 2035  + 6,4/1000 obyv., t.j. + 
cca 240 miest,  výstavbu siete detských jaslí v súlade s hospodárskym rozvojom regiónu a najmä očakávanými 
trendmi. 

 

Zdravotníctvo 

 
Odporúčame vytvorenie spolupráce v rámci zdravotníckeho regionálneho klastra (všetky verejné aj súkromné 

subjekty, ktoré v zdravotníctve pôsobia - poskytovatelia, servis, výroba, distribúcia, výskum v regióne). Jedným 
z cieľov, okrem spoločného koordinovaného postupu, by malo byť zvýšenie kapacity lôžok v regióne o cca 4 / 
1000 obyvateľov, t.j. o 160, pre mestský región. 

 
Kultúra 

 
Spolupráca jadrového mesta a obcí by sa mala venovať spoločnej ochrane pamiatok v regióne, vytipovaniu 

priorít územia a participácii na ich spoločnej obnove, záchrane pretože sú a môžu byť hlavnou atrakciou v regióne 
(prepojenie na cestovný ruch). Rovnako je možné zvážiť spoločný model financovania kultúry v regióne. 

 
Životné prostredie 

 
Odporúčame : 
- spoločný MUSES (miestny územný systém ekologickej stability) pre územie regiónu, 

- cieľavedomé rozširovanie zelených plôch vo väzbe na zlepšovanie kvality životného prostredia a klimatické 
zmeny, 

- spoločné hospodárenie s komunálnym  a biologickým odpadom (zber, skládka, separácia, recyklácia, 

jednotná cenová politika, zjednotene poplatku za KO), 
- koordinované protipovodňové opatrenia . 

 
 



 

 

Spolupráca obcí v mestskom regióne Hlohovec  strana 26 

 

Elektronizácia 

Odporúčame podporiť výkon správy elektronizáciou a to najmä využívaním elektronickej tabule, elektronických 
formulárov, ktoré by mali občania ľahko prístupné na stránke obce. Aj v tejto oblasti by mohlo byť pre obce 
výhodne využívať spoločný web portál. 

 
Marketing 

 
V území chýba jednotná – spoločná marketingová stratégia územia. Predpoklad komplexnej marketigovej 

stratégie je podpora a identifikácia konkurenčných výhod a atraktívnosti v celom mestskom regióne v podobe ich 
vzájomného prepojenia, synergie a nadväznosti pre jednotlivé cieľové skupiny:  
- pre turistov a obyvateľov: stanovenie atraktívnych prvkov napr. prepojením turistiky a športu, kultúry 

a histórie, cykloturistika a poznávanie územia, prepojenie ubytovacích kapacít s cyklotrasami a autotrasami a 
pod.,  

- pre podnikateľov a investorov: identifikácia balíka výhod (napr. určenie skupín voľnej pracovnej sily podľa 
odbornosti a mobilizovateľnosti a identifikácia možných brownfields, priemyselných a stavebných zón) a ich 
propagácia. 

Odporúčame vytvorenie jednej spoločnej agentúry pre mestský región. 

 
Stavovské organizácie 

Mesto Hlohovec pôsobí v troch inštitúciách, združeniach zastupujúcich záujmy miest a obcí: ZMOS, Únia miest a 
RZ miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice. Obce v mestskom regióne sú členmi ZMOS–u a RZ Jaslovské 
Bohunice. Vzhľadom na potrebu dlhodobej a systematickej spolupráce odporúčame, aby si obce mestského 
regiónu (cca. v hraniciach okresu) vytvorili regionálne združenie, ktoré by prevzalo činnosti existujúceho RZ MO 
J. Bohunice a zabezpečovalo aj niektoré spoločné úlohy rozvoja územia regiónu.  
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Záver 

Výsledkom využitia špecifík mestského regiónu v dobrej kombinácii so správou územia a službami bude zvýšenie 
konkurencieschopnosti mestského regiónu. Zo štúdií porovnávajúcich konkurencieschopnosť svetových miest

1
 

vyplýva, že tie, ktoré sa nachádzajú na popredných pozíciách spájajú viaceré spoločné znaky:  

- všetky majú jasné rozvojové stratégie a poskytujú pomoc pri plánovaní,  
- zlepšujú podnikateľské prostredie najmä pre malých a stredných podnikateľov,  
- podporujú zvyšovanie kvality priemyslu s vysokou pridanou hodnotou a transformáciu mesta/adaptáciu na 

zmeny poskytujú celoživotné vzdelávanie obyvateľom,  
- podporujú príliv nových talentov,  
- venujú pozornosť ochrane životného prostredia a sledujú jeho trvalú udržateľnosť,  
- vytvárajú, vytvorili, brand, identitu mesta a realizujú jeho aktívny marketing,  
- orientujú sa na poskytovanie služieb s tým, že do riadenia mesta implementujú prvky firemného 

manažmentu, 
- posilňujú svoje špeciálne charakteristiky a podporujú rôzne kultúry. 

 

Napriek tomu, že územie mesta Hlohovca a okolité obce nenapĺňajú nami zvolené kritéria pre existenciu 

mestského regiónu, je možné intenzívnou spoluprácou miest Hlohovec a Leopoldov s obcami postupne 

vytvoriť podstatne kompaktnejšie územie, ktoré by viac mohlo byť viac partnerom mestu Trnava ponukou 

bývania a kvalitných služieb. Z hľadiska dlhodobej stratégie by malo byť prioritou „súmestia“ Hlohovec - 

Leopoldov pevnejšie prepojenie s funkčnou mestskou oblasťou Trnava. 

 

 
                                                           
1
 Pretože mestá vo svete  počtom obyvateľov  často vysoko prevyšujú veľkosť našich miest, aplikujeme zámerne tézy na 

územia mestského regiónu, v ktorom príde v budúcnosti  k spájaniu  obcí 

Mestská 

funkčná oblasť  
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Námety opatrení a projektov 

Opatrenie 1.1.1 
Zníženie zaťaženia centra mesta Hlohovec automobilovou dopravou  a zlepšenie dopravy 
v regióne 
Cieľom opatrenia je sériou projektov a opatrení ukľudniť dopravu v centre mesta, odstrániť rozhodujúcu bariéru prístupu do 

mesta Hlohovec a zvýšiť tým nielen komfort individuálnej a hromadnej dopravy, ale aj bezpečnosť a civilnú ochranu. Opatrenie 

je orientované na zistený problém (časť 2.7 Programu rozvoja mesta): dopravná situácia, prehustenie dopravy v centre. 

Projekt/aktivita 1.1.1.1  
Nová dopravná politika mesta 

 
Súčasťou Novej dopravnej politiky bude viacero projektov, opatrení. Ďalej uvedené sú tie, ktoré považujeme za 

potrebné v rámci dopravnej politiky posúdiť. Okrem nich budú doplnené do zoznamu tie na ktorých príde v rámci 

dopravnej politiky k zhode. 

Vypracovanie dopravnej politiky mesta 

Popis Dopravná politika mesta  

Spolupráca Externí experti 

Obdobie realizácie 2016 - 2017 

Užívatelia Obyvatelia regiónu, podnikatelia v regióne 

Odhad nákladov (€) 20 000 

Zdroj financovania Rozpočet mesta 

 
Most v koridore železnice 

Popis Cestný most s napojením na komunikácie pri OC Váh a Tesco  

Spolupráca VÚC (zámena koridoru) 

Užívatelia Obyvatelia regiónu, podnikatelia v regióne 

 
Zjazdy z mosta na ceste II/513 

Popis Dobudovaním zjazdov z mosta sa dosiahne mimoúrovňová križovatka ktorá 
zabezpečí väčšiu priepustnosť na najviac zaťaženej križovatke v meste. Zároveň 
sa vytvorí priestor pre doriešenie kolízneho dopravného bodu v nástupe na ulicu 
Pod Beranom (chodci na ceste). 

Spolupráca VUC, OÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava, SUC TTSK,  
KPU Trnava,  

Užívatelia Obyvatelia mesta, regiónu, podnikatelia 

Indikátor/ukazovateľ Zníženie dopravného zaťaženia kruhovej križovatky Hlohová ul.,   

 
Nové priestorové usporiadanie cesty II/513 

Popis Na ceste II/507 v priestore medzi kruhovou križovatkou Hlohová a križovatkou pri 
cintoríne doplniť odbočovacie jazdné pruhy, priechody pre chodcov 

Spolupráca VUC, OÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava, SUC TTSK,  
KPU Trnava,  

 
Riešenie križovania cesty II/507 so železnicou (Hviezdoslavova ul.) 

Popis Navrhnúť realizovateľné technické riešenie križovania cesty so železnicou ktoré 
zohľadní existujúcu technickú infraštruktúru v území a zabezpečí požadovanú aj 
výhľadovú dopravnú obslužnosť celého územia.  

Spolupráca VUC, OÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava, SUC TTSK,  
Železnice SR 

 
 



 

 

Spolupráca obcí v mestskom regióne Hlohovec  strana 29 

 

Prepravná politika v regióne 

Popis Navrhnúť spoločnú regionálnu prepravnú politiku  

Spolupráca VUC, OÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava, SUC TTSK,  
Železnice SR, SAD 

 
Projekt/aktivita 1.1.1.4  
Elektrifikácia železničnej trate Leopoldov – Hlohovec 

 
Popis Pokus o realizáciu elektrifikácie trate aspoň v úseku Leopoldov – Hlohovec, pre 

zabezpečenie integrovaného systému dopravy už z okresného mesta 

Spolupráca ŽSR 

Obdobie realizácie 2019 - 2023 

 
Projekt/aktivita 1.1.1.5  
Obchvat Hlohovca 

 
Popis Strategická komunikácia prepájajúca Dolné Ponitrie s Považím (Budapešť – 

Komárno- Nové Zámky – Nitra – Hlohovec – Trenčín – Žilina) 

Spolupráca SSC 

Obdobie realizácie 2019 - 2023 

Poznámky  Projektový zámer bude predmetom rokovaní vedenia mesta s investorom 

 

Projekt/aktivita 1.1.2.1  
Cyklostratégia mesta/regiónu 

 
Popis Cieľom projektu je vypracovanie cyklostratégie mesta obsahujúcej okrem cyklotrás 

v rámci mesta a prepájajúcich mesto s regionálnymi a medzinárodnými 
cyklotrasami aj návrh vybavenosti na nich (Doplnok generelu dopravy v oblasti 
udržateľnej mobility) 

Spolupráca MVO, okolité obce 

Obdobie realizácie 2016 

 
Projekt/aktivita 1.1.2.2 
Vážska cyklomagistrála 

 
Popis Nadregionálna trasa ktorá prepája Považie s ostatnými regiónmi Slovenska 

a ďalšími Stredoeurópskymi regiónmi (Dunajskou cyklotrasou 001, ...) 

Spolupráca Obce Madunice, Koplotovce, Červeník, Leopoldov, TTSK,  

Obdobie realizácie 2016 - projekt 

2017 – 2020 - realizácia 

 
Projekt/aktivita 
1.1.2.3 Cyklocesty paralelne s cestami II/513 a II/507 

 
Popis Pre lepšiu bezpečnosť zabezpečiť pre cyklistov samostatný jazdný pruh aspoň na 

hlavných komunikačných osiach 

Spolupráca TTSK 

Obdobie realizácie 2016: projekt 

2017 – 2023: realizácia 

 
Projekt/aktivita  
1.1.2.4 Cyklocesta do Leopoldova 

 
Popis Napojenie cyklotrasy od ulice D. Jurkoviča (m. č Šulekovo) po železničnú stanicu 

Leopoldov 

Spolupráca Mesto Leopoldov, TTSK 

Obdobie realizácie 2019 - 2023 
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Opatrenie 1.2.1   
Hlohovec regionálne centrum – spolupráca obcí v regióne 
 
Mesto Hlohovec je regionálnym centrom pre obyvateľov obcí ležiacich v okruhu do 20 km. Okrem pracovných 
príležitostí poskytuje obyvateľom viaceré služby v oblasti, školstva, zdravotníctva, kultúry, voľného času,..... 
Prognóza vývoja obyvateľov do roku 2035 hovorí o úbytku počtu obyvateľov v mestskom regióne (okrese) 
Hlohovec o cca 4,5%. Zároveň obyvateľstvo bude starnúť. Oba trendy budú mať priame dopady na zmeny v 
regionálnom školstve, štruktúru sociálnych a zdravotníckych služieb a ďalšie verejné politiky. Z hľadiska dopadov 
na verejné financie bude potrebné riešiť dopady týchto trendov v rámci medziobecnej spolupráce.  
Mesto Hlohovec chce v rokoch 2016/2017 pripraviť celú sériu nových strategických dokumentov, ktoré budú mať 
dopad aj za hranicami mesta  a preto je záujmom mesta, ale aj malo by byť aj záujmom obcí v regióne hľadať 
riešenia v spolupráci. 
Cieľom opatrenia je začať diskusiu a na základe analýz a dohôd medzi predstaviteľmi mesta Hlohovec, mesta 
Leopoldov a obcí ležiacich v mestskom regióne Hlohovca navrhnúť a realizovať opatrenia, ktorá zabezpečia 
lepšie predpoklady pre rozvoj regiónu, dostupnosť služieb, ich efektívne zabezpečovanie a kvalitu života 
obyvateľov územia mestského regiónu. 
Opatrenie reaguje na definovaný problém spolupráce mesta Hlohovec a obcí pri rozvoji regiónu. 

 

 
Projekt/aktivita 1.2.1.1  
Spoločná školská politika  

 
Popis V okresu prišlo v rokoch 1996 – 2014 k poklesu počtu materských škôlok a najmä 

výraznému poklesu počtu žiakov základných škôl, čo spôsobilo zrušenie 
základných škôl vo viacerých obciach. V roku 2014 poskytovalo služby občanom 
27 MŠ (3 obce nemajú MŠ) a 18 ZŠ. V území funguje 1 základná umelecká škola 
v Hlohovci, 1 špeciálna základná škola v Hlohovci, 2 centrá voľného času, 19 
školských jedální v 9 obciach a stredné školstvo v Hlohovci. 

Garant  

Spolupráca Mesto Leopoldov, obce v okrese Hlohovec, zástupcovia škôl a orgánov školstva 

Obdobie realizácie 2016 

Užívatelia Obce, žiaci, rodičia 

Indikátor/ukazovateľ Spracovaná a v obecných zastupiteľstvách schválená školská politika 

Rizika Neochota obcí zdieľa spoločnú politiku 

Postup realizácie Analýzy súčasného stavu a očakávaného vývoja 

Prezentácia zámeru dotknutým obciam 

Vypracovanie školskej politiky 

Schválenie v MsZ, OcZ 

 
 
Projekt/aktivita 1.2.1.2  
Spoločná politika sociálnych služieb  

 
Popis V mestskom regióne Hlohovec poskytovalo obyvateľom služby 6 zariadení s celkovou 

kapacitou 275 miest, z toho väčšina v meste Hlohovec (176 miest). V porovnaní 
s celoslovenským priemerom dosahuje počet miest na 1000 obyvateľov výrazne nižšie 
hodnoty. Vo väzbe na očakávané demografické zmeny  a starnutie obyvateľstva je 
súčasný stav v sociálne oblasti neudržateľný.   

Spolupráca obce mestského regiónu, UPSVAR, 

Obdobie realizácie 2016 

Užívatelia Obce, obyvatelia regiónu 

Indikátor/ukazovateľ Spracovaná politika rozvoja sociálnych služieb  

Rizika Neochota spolupráce obcí 

Postup realizácie Analýza súčasného stavu, vrátane požiadaviek obyvateľov 

Prezentácia obciam 

Vypracovanie spoločnej politiky 

Schválenie v MsZ, OcZ 
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Projekt/aktivita1.2.1.3  
E-government v regióne 

 
Popis Obce v MR majú webovú stránku. Neposkytujú však svojim obyvateľom a návštevníkom 

dostatočné služby,  možnosť elektronického vybavenia povinností a pod. Trendom je 
podpora výkonu správy elektronizáciou a to najmä využívaním elektronickej tabule, 
elektronických formulárov, ktoré by mali občania ľahko prístupné na stránke obce. Aj 
v tejto oblasti by mohlo byť pre obce výhodne využívať spoločný web portál pre 
konkrétne oblasti. 

Garant  

Spolupráca  

Obdobie realizácie 2016 - 2017 

Užívatelia Obce, obyvatelia, návštevníci 

Postup realizácie Analýza súčasného stavu 

Prezentácia obciam v regióne 

Návrh stratégie 

Schválenie v MsZ, OcZ 

Odhad nákladov (€) 5 000 

Zdroje financovania Obecné rozpočty 

Priorita projektu 2016 - 2017 

Poznámky  2500 € ročne 

 
Projekt/aktivita 1.2.1.4  
Podpora podnikania 

 
Popis Mesto Hlohovec nepatrí medzi leadrov v hodnotení podnikateľského prostredia. 

V komplexnom hodnotení mu platí 110. priečka zo 150 miest Slovenska a 11.pričeka zo 
16 miest Trnavského kraja. 
V súčasnosti neexistuje spoločný postup pri podpore podnikania v regióne. Každá obec 
rieši / nerieši podporu podnikania osobitne. Mestá, obce majú k dispozícii obmedzené 
množstvo nástrojov na podporu podnikania, napriek tomu hrajú často rozhodujúcu 
úlohu. Obce môžu podporiť podnikanie dobrou politikou s nehnuteľnosťami, 
informáciami, v obmedzenej miere daňovou a poplatkovou politikou, ale aj spoločným 
postupom navonok (napr. podporou vytvárania klastrov) so snahou urobiť región 
atraktívnejší pre podnikanie a tým aj pre bývanie v ňom. 

Spolupráca Obce, podnikatelia 

Obdobie realizácie 2016 - 2017 

Užívatelia Obce, občania , podnikatelia a ich spolky 

Rizika Neochota spolupráce obcí a podnikateľov 

Postup realizácie Analýza súčasného stavu 

Návrh odporúčaní na zlepšenie podnikateľského prostredia 

Spoločná politika v rámci regiónu 

Odhad nákladov (€) 3 000 

Zdroje financovania Obecné rozpočty 

Poznámky  1500 € ročne 

 
Aktivity 

 
Centrum pre podporu podnikania 

Vzhľadom na potrebu trvalo udržateľného rozvoja regiónu je spoločná hospodársku politiku obcí dôležitá. 
Jedným z nástrojov je vytvorenie centra pre podporu rozvoja regiónu ako samostatnej právnickej osoby. Toto 
centrum bude pôsobiť v oblastiach: kontaktný bod pre podnikateľov, poskytovanie poradenstva, vedenie 

databáz oj podnikateľských subjektoch, organizácia podujatí, koordinácia, kooperácia medzi firmami školami 
a samosprávou, podpora vytvárania klastrov. Bude mať právomoc konať v mene obcí v definovanom rozsahu. 
Jeho úlohou by malo byť tiež  zabezpečenie využívania brownfieldov, priemyselných areálov, objektov, cielená 
podpora malého a stredného podnikania vo väzbe na dohodnutý scenár rozvoja regiónu, podpora inovácií, start 
up. 
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Databanka obchodných priestorov/zariadení 

Dostupnosť obchodných zariadení, spôsob ich prevádzkovania, ale aj trend postupného starnutia a s tým 
spojená dostupnosť, snaha o znižovanie dopravného zaťaženia,  ....majú dopad nielen na spokojnosť 
obyvateľov, ale aj na rozvoja malého a stredného podnikania. 
Databanka bude obsahovať celý rad charakteristík, údajov o každom zariadení v území, ako napr. predajná 
plocha, sortiment, forma prevádzky, otváracie hodiny. Cieľom je prostredníctvom databanky získať prehľad 
a vyššiu mieru transparentnosti v oblasti obchodu a tak mať možnosť včas identifikovať požiadavky na riešenia 
a zvažovať prípadnú podporu, vytvorenie podmienok pre usídlenie, predaj regionálnych produktov,.... 

 

Podpora regionálnej produkcie 

V území existuje okrem nosných podnikateľských subjektov aj zastúpenie  malých, stredných podnikov ale aj 
rodinných podnikov a mikropodnikov, ktorí výrazne prispievajú k zamestnanosti v území, ale zároveň pôsobia na 
miestnom, resp. regionálnom trhu. Cieľom projektu je bilancia súčasného stavu, miesto  umiestnenia na trhu 
a vypracovanie stratégie lepšej podpory umiestňovania produkcie na miestnom, regionálnom, resp. 
nadregionálnom  trhu 

 
Projekt/aktivita 1.2.1.5  
Marketingová stratégia regiónu 
 

Popis V súčasnosti existuje vypracovaná marketingová stratégia regiónu Jaslovské Bohunice 
(cca 160 obcí). Mesto Hlohovec a obce okresu nemajú spracovanú takúto stratégiu, 
ktorá by odrážala podmienky a potreby mestského regiónu a vo väzbe na dlhodobú 
stratégiu rozvoja.  

Výstup Marketingová stratégia regiónu Hlohovec 

Spolupráca Obce a podnikatelia v regióne 

Obdobie realizácie 2016 

Postup realizácie Vypracovanie marketingového auditu 

Návrh marketingovej stratégie 

Akčné plány 

Publicita 

Odhad nákladov (€) 3 000 

Zdroje financovania Obecné rozpočty 

 
Projekt/aktivita 1.2.1.6  
Spoločná stratégia cestovného ruchu 
 

Popis V súčasnosti je spracovaná stratégia cestovného ruchu v okrese Hlohovec do roku 
2018. Vzhľadom na meniace sa podmienky, ale aj ciele a zámery mesta Hlohovec je 
potrebné vypracovať novú stratégiu, ktorá by podstatne viac reflektovala na 
pripravované zmeny, ale aj pozíciu regiónu Hlohovec na trhu cestovného ruchu. 

Spolupráca Obce, podnikatelia v cestovnom ruchu 

Obdobie realizácie 2016 

Užívatelia Obce, obyvatelia, ná, podnikatelia 

Rizika Neochota spolupráce verejného a súkromného sektora 

Postup realizácie Zhodnotenie súčasných dokumentov a a stavu 

Návrh stratégie 

Schválenie v OcZ, MsZ 

Odhad nákladov (€) 3 000 

Zdroje financovania Obecné rozpočty 

Súkromný sektor 

 
Projekt/aktivita 1.2.1.7  
Spoločný manažment v regióne 
 

Popis V súčasnosti existuje spoločný obecný úrad vykonávajúci prenesený výkon pôsobnosti 
štátnej správy so sídlom v Hlohovci pre 25 obcí na úsekoch : územného plánovania 
a stavebného poriadku, pozemných komunikácií, ochrany prírody a krajiny, správy 
školstva, ochrany ovzdušia, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami 
a opatrovateľskej služby   
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Výstup Rozšírenie agendy a zefektívnenie činnosti spoločného manažmentu v regióne 
-  koordinácia využívania plôch, priestorov v regióne 
-  podpora regionálnej produkcie 

Spolupráca Obce, mestá 

Obdobie realizácie 2016 

Užívatelia Obce, obyvatelia, podnikatelia 

Indikátor/ukazovateľ Rozsah spoločne poskytovaných služieb 

Rizika Neochota obcí 

Postup realizácie Zhodnotenie súčasného stavu 

Návrh zmien 

Schválenie v OcZ, MsZ 

 
Aktivity 

 
Združenie obcí  

Fragmentácia osídlenia a zabezpečovania správy a rozvoja územia obmedzuje hospodársky rast a produktivitu. 
Nepriaznivé účinky fragmentácie je možné vo veľkej miere zmenšovať pomocou nových mechanizmov správy 
územia. Z analýz vykonaných v európskych regiónoch sa preukázalo, že centralizácia určitých oblastí na 
miestnej úrovni zvyšuje efektivitu až o 50 %. Spájaním obcí, alebo ich činností, prichádza tiež k zníženému 
výskytu rozrastania obcí a záberu pôdneho a lesného fondu, zvýšeniu efektivity systému verejnej dopravy 
a nižšej miere znečisťovania územia.    
Cieľom je založenie združenia obcí. 
Ide o vytvorenie podmienok na úrovni miestnej samosprávy pre efektívnejšiu spoluprácu navzájom a so 
súkromným sektorom. Prístup spolupráce v hraniciach mestského regiónu, primárne v hraniciach funkčnému 
mestského územia Hlohovca je plne v súlade s trendmi v okolitých štátoch. Rozvoj mestského regiónu, 
zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti voči iným mestám a regiónom na Slovensku, ale aj v priestore strednej 
Európy, vytvorenie podmienok pre reakcie na očakávané trendy a výzvy, si vyžaduje čo najstabilnejšiu štruktúru. 
Ideálnym riešením by bolo zlučovanie. Nakoľko takýto prístup, vzhľadom na doterajší vývoj, minimálnu mieru 
spolupráce, ale aj súčasné bariéry a nepripravenosť politických elít na miestnej a centrálnej úrovni pristúpiť 
k centrálne riadenému zlučovaniu obcí, nepovažujeme za reálny, druhým najlepším riešením je čo najpevnejšia 
a najstabilnejšia forma spolupráce v hraniciach mestského regiónu. Z vyššie uvedených foriem spolupráce 
odporúčame pre územia mestského regiónu Hlohovec vytvoriť združenie obcí ako samostatnej právnickej 
osoby. 
Hlavné princípy regionálneho združenia : 

Identita 
Regionálne združenie posilní rozvoj a význam mestského regiónu ako politicky, hospodársky a kultúrne 
jedinečného priestoru, v rámci ktorého jednotne vystupujú mesto Hlohovec  a obce ako partneri 
Stratégia 
Regionálne združenie dosiahne svoje ciele, zámery, tým, že sa vytvorí základ dôvery a partnerských vzťahov, 
posilní sa sebavedomie, zosieťujú sa združené obce, a tým aj ich vedomosti, schopnosti 
Organizačná kultúra  
Regionálne združenie bude partnerom každej obce, orientované na riešenie problémov a otvorené využívaniu 
inovácií a podporujúcemu rozvoj obcí v združení 
Úlohy 
Regionálne združenie bude na základe dohody obcí zabezpečovať spoločne pre všetky členské obce úlohy 
v oblasti : dopravy a prepravy, priestorového rozvoja, kultúry, hospodárstva, vrátane cestovného ruchu, 
regionálnej politiky, energetiky a bude znášať politickú a právnu zodpovednosť za ich výkon 
Procesy 
Regionálne združenie bude vypracovávať na základe zadania produkty, podporovať obce  v správe a riadení 
územia obcí a bude sa starať o dohody, obhajovanie záujmov obcí 
Zdroje 
Regionálne združenie bude mať svoj vlastný rozpočet a bude mať kvalifikovaný personál    
Systém 
Regionálne združenie bude vo vlastníctve obcí, bude mať potrebné rozhodovacie a pracovné štruktúry, ktoré 
dokážu pripravovať a realizovať projekty 
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Spoločný obecný úrad 

 

Cieľom je postupne zintenzívniť spoluprácu mesta Hlohovec a obcí, pričom z hľadiska efektivity je vhodné 
zahrnúť do vybraných oblasti spolupráce všetky obce okresu. Považujeme za zmysluplné spolupracovať  na 
úsekoch: 
- stavebný poriadok, špeciálny stavebný úrad 
- ochrana ovzdušia, prírody a krajiny 
- štátny vodná správa 
- školstvo 
- sociálne veci 
- doprava 
- energetická politika 

 
Spoločná politika územného rozvoja  v MFO 

 
Z dôvodu koordinácie rozvoja, územia, jeho trvalo udržateľného rozvoja, regulácie záberu pôdneho fondu, 
efektívneho využívania infraštruktúry, znižovania verejných výdavkov, regulovania výškovej zonácie, regulácie 
dopravnej záťaže, odporúčame intenzívnu spoluprácu obcí v MFO a posudzovať projekty nadobecného 
významu, zaujímať k nim spoločný postoj, mediáciu rozvojových aktivít,  

Výstup : Spoločný regulačný plán 

 
Bytová politika MFO 

 
Vzhľadom na celkovú stratégiu rozvoja mestského regiónu, ktorého súčasťou je aj usídľovanie ľudí, najmä 
mladých, považujeme za dôležité pripraviť spoločnú stratégiu bytovej výstavby v regióne vo väzbe na jeho 

rozvoj, potreby, demografický vývoj, trendy a následnou cieľavedomou podporou rôznych foriem bývania 
v jednotlivých obciach regiónu. Súčasťou stratégie by mala byť aj analýza prázdnych bytov, objektov a návrh ich 
využitia, disponibilné voľné pozemky, zastavané pozemky s možnosťou prestavby,...... Stratégia by mala 
definovať hlavné body s podporou bytovej výstavby vo väzbe na existujúcu a novú infraštruktúru 

 
Adaptácia na zmenu klímy 

 
Cieľom je zabrániť alebo aspoň minimalizovať riziká a negatívne dôsledky zmien klímy, Adaptačné opatrenia 
predstavujú súbor možností prírodných a sociálno-ekonomických systémov prispôsobiť sa prebiehajúcim alebo 
očakávaným zmenám klímy, s cieľom znižovať možné negatívne dôsledky a využívať pozitívne účinky zmeny 
klímy. 
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Príloha 

Zhrnutie súčasného stavu 
 

Mestský región Hlohovec v sídelnej štruktúre Slovenska 

 
Územie mestského regiónu Hlohovec bol v prvej fáze vypracovania štúdie stotožnený s okresom Hlohovec, ktorý 
je administratívne súčasťou Trnavského vyššieho územného celku. Mestský región tvorí 24 obcí s celkovým 
počtom 45 732 obyvateľov.  
Dve obce status mesta – Leopoldov a Hlohovec. Obe mestá sú od seba vzdialené 4,5 km a sú prepojené cestou 
II. triedy, vlakovým a autobusovým spojením. Všetky obce mestského regiónu sú rozmiestnené okolo mesta 
Hlohovec vo vzdialenosti do 15 km a okolo mesta Leopoldov do 19 km (Tabuľka A). V meste Hlohovec – v centre 
funkčného mestského regiónu žije takmer polovica obyvateľov mestského regiónu (48,7%). Obce, okrem mesta 
Leopoldov a Hlohovec patria do 5 veľkostných kategórií, najmenšia obec má 140 a najväčšia 2191 obyvateľov.  
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2011 vymedzila ako cieľ územnoplánovacej politiky v SR zachovanie 
a ďalšie rozvíjanie rovnomerne založenej siete stredne veľkých miest v zmysle polycentrického systému 
osídlenia. Na základe toho by sa mal aj realizovať ďalší rozvoj sídelných zoskupení, pri ktorých by sa malo, podľa 
koncepcie „sledovať vytváranie vyššej funkčnej komplexity regionálnych celkov“ (KURS, 2011, s. 55).  
Koncepcia zaradila mesto Hlohovec v rámci sídelného systému ako centrum do prvej podskupiny tretej skupiny, 
ktorú tvoria sídla súčasných a sú tiež centrá regionálneho až nadregionálneho významu s veľkosťou 12 až 25 
tisíc obyvateľov. Mesto Leopoldov bolo zaradené do piatej skupiny, ktorú tvoria  obce plniace funkciu 
subregionálneho významu. Mesto Hlohovec spolu s mestom Leopoldov tvoria pridružené centrum ťažiska 
osídlenia I. skupiny – Trnavy. Mestá ležia na považskej rozvojovej osi Bratislava – Trnava – Piešťany – Trenčín – 
Žilina. 

 
Veľkostná štruktúra obcí v mestskom regióne (2014) 
 

Veľkostná kategória obec počet 
obyvateľov 

počet obcí počet obyvateľov 
v kategórii 

% obyvateľov v 
kategórii 

0-199 Tekolďany 140 1 140 0,3 

200 – 499 Tepličky 310 4 1474 3,2 

Ratkovce 337 

Dolné Otrokovce 382 

Merašice 445 

500 – 999 Jalšové 500 11 7840 17,1 

Dolné Zelenice 593 

Horné Trhovište 604 

Dolné Trhovište 651 

Žlkovce 659 

Siladice 670 

Horné Zelenice 706 

Koplotovce 768 

Horné Otrokovce 854 

Sasinkovo 865 

Pastuchov 970 

1 000 – 1 999 Kľačany 1064 4 5 613 12,3 

Bojničky 1369 

Trakovice 1511 

Červeník 1669 

2 000 – 2 999 Dvorníky 2058 2 4 249 9,3 

Madunice 2191 

4 000 – 4 999 Leopoldov 4143 1 4 143 9,1 

20 000 – 49 000 Hlohovec 22264 1 22264 48,7 

spolu  45723 24 45723 100 

Zdroj: ŠÚ SR, vlastná tabuľka  
Obec Jalšové do roku 2011 patrila do veľkostnej kategórie 200-499; od 2012 patrí do kat. 500-999 
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Porovnanie štruktúry obcí v regióne Hlohovec a na Slovensku  

 
Veľkostná 
kategória 

Obcí okresu Obcí v SR Obyvateľov okresu Obyvateľov v SR 

0-199 4,2 13,3 0,3 0,9 

200 – 499 16,7 26,9 3,2 5,0 

500 – 999 45,8 26,4 17,1 10,0 

1 000 – 1 999 16,7 19,4 12,3 14,5 

2 000 – 4 999 12,5 9,4 18,4 7,5 

5 000 – 9 999 / 2,1 / 8,4 

10 000 – 19 999 / 1,1 / 15,4 

20 000 – 49 999 4,2 1,0 48,7 11,6 

50 000-99 999 / 0,3 / 12.2 

100 000- ..... / 0,1 / 7,9 

Spolu 100,00 100 
Zdroj: ŠÚ SR, vlastná tabuľka a prepočty 

  
Zhodnotenie vývoja osídlenia a počtu obyvateľov 

Celkovo je teda možné zhodnotiť, že úbytok obyvateľstva v mestskom regióne sa prejavuje len v konkrétnych 

obciach a nie v regióne ako celku. Od roku 1996 sa počet obyvateľov v mestskom regióne takmer nezmenil. 

Pokles obyvateľov sa prejavil v obciach Tekolďany, Horné Otrokovce, Sasinkovo a v meste Hlohovec. Najväčší 

percentuálny úbytok obyvateľstva zaznamenala obec Tekolďany – za 18 rokov poklesol počet obyvateľov o 14 % 

a mestu Hlohovec, kde absolútne klesol počet obyvateľov za 18 rokov o 1680, čo predstavuje pokles o 7 %. 

Trend poklesu obyvateľov v mete súvisí teda so suburbanizačnými procesmi a zároveň s celkovým poklesom 

obyvateľstva, ktoré by sa malo prejaviť aj v nasledujúcich rokoch, dôkazom je aj prognóza SAV do roku 2035.  

Zmena počtu obyvateľov 2014 k 1996 
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Zmena obyvateľov 2014 k 1996 (%) 

 

Pri analýze vývoja počtu obyvateľov v dlhšom časovom horizonte sa v období 1991 – 2014 prejavil najvýraznejší 

percentuálny nárast počtu obyvateľov v obci Koplotovce z pôvodných 537 obyvateľov v roku 1991 na 768 

obyvateľov v roku 2014. Naopak, najvýraznejší percentuálny pokles počtu obyvateľov zaznamenala obec 

Tekolďany, a to z 205 na 140 obyvateľov v rozpätí rokov 1991 a 2014. Graf znázorňuje obce v mestskom regióne 

Hlohovec, ktoré v porovnaní rokov 1991 a 2014 zaznamenali dvojcifernú percentuálnu zmenu počtu obyvateľov. 

Celkovo nastal v mestskom regióne Hlohovec iba mierny nárast počtu obyvateľov, a to o 1,6 % na 45 723 

obyvateľov v roku 2014. Malá zmena v rámci okresu, resp. v mestskom regióne, ale veľké zmeny v obciach 

naznačujú už vyjadrené zhodnotenie, že sa pohyby obyvateľstva uskutočňujú medzi obcami, ale takmer výlučne v 

hraniciach okresu, teda mestského regiónu.  

Najvýraznejšie zmeny počtu obyvateľov v období 1991 – 2014  
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Pozitívny trend vývoja prirodzeného pohybu obyvateľstva 

 

Od roku 2001 a v nasledujúcich rokoch sa v mestskom regióne Hlohovec narodilo menej obyvateľov ako ich 
zomrelo. Negatívne saldo sa výraznejšie zmenilo až v roku 2008, kedy bolo v mestskom regióne Hlohovec viac 
obyvateľov narodených ako zomrelých. Tento prirodzený rast (s výnimkou roka 2013) pokračoval aj v roku 2014, 
kedy sa v mestskom regióne narodilo 435 obyvateľov a zomrelo 418 obyvateľov. V rámci jednotlivých obcí okresu 
Hlohovec, nastal najväčší nárast počtu obyvateľov v roku 2014 v meste Hlohovec, a to o 33 obyvateľov. Medzi 
obce s najväčší poklesom počtu obyvateľov v roku 2014 patrili Madunice a Pastuchov, zhodne s poklesom o 9 
obyvateľov.  Vývoj prirodzeného pohybu obyvateľstva v MR Hlohovec v období 2001 – 2014: 
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V regióne rastie počet sobášov a klesá rozvodovosť 

 
Sobáše v okrese Hlohovec dosiahli najväčší počet v rokoch 2007 a 2008, kedy bol zároveň počet rozvodov jeden 
z najnižších. Po poklese sobášov a náraste počtu rozvodov od roku 2009 nastala v roku 2014 pozitívna zmena, 
kedy bol nárast sobášov sprevádzaný poklesom rozvodov. Vývoj počtu sobášov a rozvodov v MR Hlohovec 
v období 2001 – 2014: 
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Do regiónu sa sťahujú najmä obyvatelia z iných regiónov SR, menej zo zahraničia 

 
Mechanickú migráciu obyvateľstva možno zhodnotiť ako pozitívny prejav pre región. Región je teda zaujímavý 
pre obyvateľov iných regiónov. V sledovaných rokov 2001 – 2014 sa celkovo do regiónu prisťahovalo menej ľudí 
ako sa z neho vysťahovalo. Pozitívne saldo sťahovania bolo v rokoch 2002 – 2005, potom nasledovala prevaha 
vysťahovaných obyvateľov v rokoch 2006 – 2013, v roku 2014 opäť prevládol počet prisťahovaných obyvateľov.  

 
Celková migračná bilancia mestského regiónu Hlohovec v období 2001 – 2014 
 

 
 
Starší región - podiel obyvateľstva nad 65 rokov je takmer vo všetkých obciach vyšší ako priemer SR 
 
Percentuálny podiel obyvateľov vo veku vyššom ako 65 rokov, sa mestskom regióne Hlohovec blížil v roku 2011 
priemeru za SR. Aj napriek tomu platí, že podiel obyvateľstva nad 65 rokov je takmer vo všetkých obciach vyšší 
ako priemer SR, jedine v obciach Ratkovce, Koplotovce a v meste Hlohovec  je podiel obyvateľov 65+ nižší ako 
priemer SR. Nadpriemerné hodnoty zaznamenali v roku 2011 v okrese Hlohovec najmä obce Tekolďany (20,13 
%), Tepličky (19,23 %) a Jalšové (18,59 %). Podiel obyvateľstva 65+ netvorí najpočetnejšiu skupinu obyvateľstva 
v regióne, tú predstavujú obyvatelia vo veku 30 až 49 rokov.  Podiel obyvateľov 65+ v obciach mestského regiónu 
Hlohovec v 2011 (v %): 
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Podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním pod priemerom SR, podiel obyvateľov bez vzdelania a so 
základným vzdelaním je nadpriemerný 

 
Ani v jednej obci mestského regiónu nie je podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním vyšší ako je priemer 
SR, v mestách Hlohovec a Leopoldov je tesne pod celoslovenskou hodnotou. Podiel obyvateľov 
s vysokoškolským vzdelaním v obciach mestského regiónu Hlohovec v 2011 (v %) 

 
 bez školského vzdelania  základné vzdelanie  podiel C a D (%) Podiel VŠ v % 

SR 846 321 808 490 30,7 13,9 

Okres Hlohovec 6 470 6 936 29,3 11,1 

Bojničky 231 256 36,3 6,4 

Červeník 247 282 33,1 10,9 

Dolné Otrokovce 66 65 36,0 7,1 

Dolné Trhovište 94 108 31,1 6,2 

Dvorníky 367 487 40,9 4,9 

Hlohovec 2 963 2 828 25,5 13,6 

Horné Otrokovce 113 172 33,2 7,0 

Jalšové 67 119 37,6 5,7 

Kľačany 144 179 32,1 7,6 

Koplotovce 112 98 30,8 10,7 

Leopoldov 568 565 27,2 13,4 

Madunice 362 387 34,7 6,6 

Merašice 59 78 32,3 6,1 

Pastuchov 150 198 35,2 7,8 

Sasinkovo 117 192 35,1 6,4 

Siladice 102 126 33,7 8,7 

Trakovice 245 209 30,9 9,3 

Žlkovce 95 99 30,8 9,7 

Ratkovce 53 54 32,8 9,8 

Dolné Zelenice 77 86 29,1 9,4 

Horné Zelenice 104 129 34,6 7,7 

Horné Trhovište 84 106 32,0 5,9 

Tekolďany 16 46 41,6  1,3 

Tepličky 34 67 35,3 7,0 

Zdroj: ŠÚ SR, vlastná tabuľka a prepočty 

 
Prognóza vývoja počtu obyvateľov do roku 2035 (SAV, 2013) 

uvažuje s poklesom počtu obyvateľov v mestskom regióne o 2 283, čo predstavuje pokles o 4,5 % do roku 2035. 

Zároveň sa má v tomto období zvýšiť priemerný vek obyvateľstva z 41,05 roka na 47,35.  
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Domový a bytový fond  

 
V mestskom regióne je takmer 10 % bytov neobývaných, najväčší podiel je v obciach Tekolďany, Siladice, Dolné 
Otrokovce, Jalšové a Horné Otrokovce. V Tekolďanoch, podľa údajov z 2011, je neobývaná tretina bytov 
a v ostatných menovaných je každý šiesty až piaty byt voľný. V celom mestskom regióne je však počet 
neobývaných bytov pod priemerom SR. V meste Hlohovec je počet neobývaných bytov síce takmer 600, čo ale 
predstavuje len 7 % bytov a ich podiel je taktiež menší ako priemer SR. 
 
Počet bytov v obciach mestského regiónu Hlohovec v 2011 
 

 
 
Počet neobývaných bytov súvisí s poklesom počtu obyvateľov v obci, čo dokazuje aj migračný trend a zároveň aj 
počet bytov na počet obyvateľov. V obci Tekolďany je tento ukazovateľ spomedzi obcí mestského regiónu 
najvyšší (510 bytov na 1000 obyvateľov). Tekolďany vykazujú najvyšší podiel neobývaných bytov a v migračnom 
salde vykazujú najvyšší úbytok obyvateľstva v mestskom regióne za posledných 15 rokov, počet bytov teda 
pripadá v tejto obci na stále menší počet obyvateľov.  
Slovenský priemer v tomto ukazovateli je 360/1000 obyv., priemer v regióne Hlohovec je 350/1000. 
 
Počet bytov na počet obyvateľov v 2011 
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Počet a podiel neobývaných bytov  
 

 
 
 
Vysoké zastúpenie poľnohospodárskej pôdy 

 
V regióne je oproti priemeru Slovenska prevaha poľnohospodárskej pôdy. Pri porovnaní s mestským regiónom 
Trenčín, ktorý vykazuje tesne nad 40 % poľnohospodárskej pôdy na celkovom výmere územia, je percentuálne 
zastúpenie poľnohospodárskej pôdy na celkovej ploche v regióne Hlohovec až takmer trojštvrtinové. Okres, resp. 
mestský región Trnava vykazuje podobný percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy na celkovom území ako 
Hlohovec. V 12 obciach z 22 je podiel poľnohospodárskej pôdy nad 80 %.  
Podiel poľnohospodárskej pôdy v obciach mestského regiónu Hlohovec 
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V časti obcí vyššie zastúpenie nepoľnohospodárskej pôdy ako priemer SR 

 
Mestský región má výraznú časť nepoľnohospodárskej pôdy zastavanú, až 22,1 km

2 
zo 75,3 km

2
, čo predstavuje 

8,3%. Oproti podielu v SR je to takmer dvakrát viac. V priebehu sledovaných 15 rokov zastavanosť stúpla len 
mierne – o  7,3%, čo môže poukazovať na čiastočne nasýtenie výstavby alebo na menšiu aktuálnu atraktívnosť 
územia pre stavebných investorov. Na druhej strane vysoká zastavanosť územia signalizuje potenciál prestavby, 
reprofilácie plôch. V obci Jalšové je výrazná prevaha nepoľnohospodárskej pôdy, pritom len 3,7% je z nej 
zastavanej. V meste Leopoldov sa vykazuje najviac zastavanej plochy zo všetkých obcí, až 35,5%.  

 
Podiel zastavanej plochy v obciach mestského regiónu Hlohovec 
 

 
 
 
Vo väčšine obciach klesá podiel ornej pôdy 

 
V priebehu rokov 2001- 2014 došlo takmer vo všetkých obciach k poklesu ornej pôdy, s výnimkou obcí : Bojničky, 
Dvorníky, Koplotovce, Siladice, Tepličky. V obci Tepličky sa medzi rokom 2011 a 2012 značne zmenšila plocha 
trávnatých porastov, v roku 2011 bolo v obci 313 272 m

2 
 trvalého trávnatého porastu a v roku 2012 plocha 

trvalého trávnatého porastu klesla o polovicu na 167 458 m
2
, čo čiastočne súvisí s preklasifikovaním na ornú 

pôdu, u ktorej sa eviduje nárast z 3 735 549 v roku 2011 na 3 881 549 v roku 2012. Rovnaké markantné zmeny 
vykazuje aj obec Dvorníky.  
V kategórii Záhrady je možné u všetkých obcí pozorovať pokles okrem obci Kľačany, kde sa zaznamenal 
obrovský nárast plochy záhrad – zmena z 236 436 na 409 370 m

2 
a v obci Koplotovce, kde bol  nárast zo 100 972 

na 140 739 m
2
.  

V meste Leopoldov nastal pokles vo všetkých kategóriách poľnohospodárskej pôdy- aj plocha trvalého trávnatého 
porastu, záhrad aj orná pôda, čo je pravdepodobne v prospech rastu podielu zastavanej plochy. Taktiež v obci 
Červeník bol vo všetkých kategóriách  poľnohospodárskej pôdy zachytený pokles, pri ploche trvalého trávnatého 
porastu veľmi výrazný- zo 273 893 na 134 240 m

2
. 
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Využitie poľnohospodárskej pôdy v obciach MR Hlohovec v roku 2014 
 

 
 

 
Ceny pozemkov v území mestského regiónu sú nižšie ako v okolitých regiónoch 

 
Pri porovnaní cien bytov, domov a pozemkov je možné konštatovať, že ceny nehnuteľností v roku 2015 
v mestskom regióne Hlohovec boli nižšie ako v okolitých mestských regiónoch, čo môže predstavovať potenciál 
pre rozvoj tohto územia 
 
Ceny nehnuteľností 2015 (€/m

2
)  

 

Okres / mestský 
región  

Hlohovec Trnava Piešťany Trenčín Lučenec Košice 
mesto 

Novostavby 904 1 076 1 230 1 085 703 1150 

Byty 929 1 100 1 188 935 423 1050 

Domy 599 797 797 747 378 1200 

Pozemky 7 75 57 74 28 30 
Zdroj : www.x-reality.sk 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.x-reality.sk/
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Mestský región leží v ekonomicky silnom kraji 

Regionálny HDP Trnavského kraja v absolútnom vyjadrení od roku 1996 rástol a v roku 2011 dosiahol výšku 
dosahujúcu takmer 8 mld. €. Kraj sa v roku 2011 na celkovom HDP SR podieľal 11,49 %. Podiel je pritom 
porovnateľný s rokom 1996, kedy predstavoval 11,20 %.    

 
Vývoj HDP Trnavského kraja (v mil. EUR) v období 1996 – 2011 
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Priemerná mzda v mestskom regióne vyššia ako priemer SR 

 
Priemerná nominálna mesačná mzda v mestskom regióne Hlohovec od roku 2009 stúpala, a to až do roku 2012, 
kedy dosiahla najvyššiu úroveň dosahujúcu 889 €. V roku 2013 došlo k poklesu a v roku 2014 opäť k nárastu 
priemernej nominálnej mesačnej mzdy na 887 €. V rokoch 2011 a 2012 bola priemerná nominálna mesačná 
mzda v mestskom regióne Hlohovec vyššia ako bol priemer SR. Počas celého analyzovaného obdobia bola 
priemerná nominálna mesačná mzda v mestskom regióne Hlohovec nižšia ako v okrese Trnava, s najvyšším 
rozdielom v rokoch 2013 a 2014 (rozdiel o 149 €).     
 
Vývoj priemernej nominálnej mesačnej mzdy v mestskom regióne Hlohovec 

791
815

878 889

815

887

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

2009 2010 2011 2012 2013 2014

SR MR Hlohovec

 



 

 

Spolupráca obcí v mestskom regióne Hlohovec  strana 46 

 

Najväčší počet podnikov v oblasti veľko- a maloobchodu a v priemysle 
 
K najpočetnejším zamestnávateľom patria podniky v  oblasti veľko- a maloobchodu a v priemysle, čo nie úplne 
kopíruje hodnoty SR ani hodnoty Trnavského kraja. Aj v kraji aj v SR je najpočetnejšou skupinou z hľadiska 
členenia NACE veľko- a maloobchod, ale druhou najsilnejšou skupinou sú odborné, vedecké a technické činnosti 
a až na treťom mieste vystupuje priemyselná výroba.  

 
Rast počtu podnikov v mestskom regióne 

 
Počet podnikov a neziskových organizácií v období 1998 – 2014 rástol v celom mestskom regióne Hlohovec a aj 
v jednotlivých obciach, len v obciach Tekolďany a Ratkovce sa počet udržal na konštantnej hodnote. Počet 
fyzických osôb podnikateľov v sledovaných rokoch klesal v regióne ako celku, aj v jednotlivých obciach, čo bol ale 
celoslovenský trend, teda pokles počtu FO nie je špecialitou regiónu.  

 
Vývoj počtu podnikov  

 

Počet PO a FO v obciach mestského regiónu Hlohovec v roku 2014 
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Miera nezamestnanosti v regióne dlhodobo pod priemerom SR 

 
Evidovaná miera nezamestnanosti je v mestskom regióne Hlohovec dlhodobo pod priemerom SR. Od roku 2001 
miera nezamestnanosti medziročne klesala, a to až do roku 2008, kedy nadobudla najnižšiu úroveň dosahujúcu 
4,1%. V nasledujúcich rokoch dochádzalo k medziročným nárastom miery nezamestnanosti. Pozitívne možno 
vnímať pokles miery nezamestnanosti o 1,5 percentuálny bod v roku 2014 (7,9 %) oproti roku 2013 (9,4%).  
 
Evidovaná percentuálna miera nezamestnanosti v mestskom regióne Hlohovec (v %) 
 

 
 
Porovnanie miery nezamestnanosti v MR Hlohovec napr. s okresom / MR Trnava vychádza v prospech okresu 
Trnava, kde bola miera nezamestnanosti od roku 2001 až do roku 2014 vždy nižšia ako v MR Hlohovec. Pozitívny 
trend v znižovaní miery nezamestnanosti v mestskom regióne Hlohovec je viditeľný aj pri pohľade na mesačné 
štatistiky, kedy od januára 2014 do júna 2015 došlo k zníženiu miery nezamestnanosti z 9,31 % na 7,02 %. 
 
Mestský región je v tvorbe pracovných miest na priemernej úrovni 

 
Podľa ukazovateľa počtu zamestnancov na celkovom počte ekonomicky aktívnych obyvateľov je región na 
priemernej úrovni SR, medzi slabšie regióny patria napr. Lučenec, Gelnica, medzi silnejšie napr. Trnava, Trenčín, 
Bratislava. Nižšia resp. priemerná úroveň tvorby pracovných miest MR Hlohovec súvisí aj s dochádzkami 
a odchádzkami za prácou do iných regiónov.  
 
Podiel priemerného evidenčného počtu zamestnancov na ekonomicky aktívnych obyvateľoch v MR Hlohovec 
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Potenciál pre pokračujúci trend znižovania miery nezamestnanosti má región Hlohovec aj v budúcom období, a to 
najmä s ohľadom na zvyšujúci sa počet voľných pracovných miest. Počet voľných pracovných miest v regióne 
Hlohovec sa zvýšil z 23 (január 2013) na 229 (jún 2015). Omnoho výraznejší nárast voľných pracovných miest ale 
nastal v priľahlom okrese, regióne Trnava, a to z 52 voľných pracovných miest v januári 2013 na 1 145 v júni 
2015.Údaje o pracovných miestach v okolí mestského regiónu uvádzame aj v súvislosti s odchádzkami 
a dochádzkami za prácou, čo spätne súvisí so samotnými pracovnými miestami v MR Hlohovec.          

 
Voľné pracovné miesta (podľa mesiacov v rokoch 2013-2015) 
 

 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 

MR Hlohovec 24 86 54 37 66 56 47 45 

SR 4 106 4 279 4 779 5 333 5 763 6 181 6 697 5 994 

 

 09/2013 10/2013 11/2013 12/2013 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 

MR Hlohovec 52 38 25 30 51 65 42 53 

SR 6 191 6 830 6 523 5 434 4 189 4 510 4 888 6 242 

 

 05/2014 12/2014 01/2015 02/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 

MR Hlohovec 89 79 76 148 166 166 289 229 

SR 8 633 9 169 9 834 11 674 15 427 16 646 22 496 26 309 
Zdroj: UPSVAR, 2013, 2014, 2015, vlastná tabuľka 

 
Priame zahraničné investície smerujúce do kraja a mestského regiónu rástli 

 
Prichádzajúce priame zahraničné investície v MR Hlohovec od roku 2006 medziročne vždy rástli, a to až do roku 
2012, kedy nastal medziročný pokles prichádzajúcich priamych zahraničných investícií oproti roku 2011. Celková 
výška priamych zahraničných investícií v okrese Hlohovec mierne presahujúca 500 mil. € v roku 2012 
predstavovala iba polovicu investícií prichádzajúcich do trnavského okresu. Preferencia okresu Trnava oproti MR 
Hlohovec z pohľadu zahraničných investorov je charakteristická pre celé obdobie rokov 2006 až 2012. 
Najvýraznejší rozdiel bol v roku 2006, kedy priame zahraničné investície v okrese Trnava boli až päť násobne 
vyššie ako v MR Hlohovec. Táto disproporcia sa v roku 2011 znížila na 1,5 násobok a v roku 2012 na 2 násobok 
v prospech trnavského okresu. Celkovo bol trend rastu investícií do MR Hlohovec rýchlejší, ako rast 
v celoslovenskom meradle.  

 
Vývoj priamych zahraničných investícií v MR Hlohovec v období 2006 – 2011 
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Hustota cestnej siete v okrese je vyššia ako priemer SR  

 
V mestskom regióne Hlohovec je 14,728 km ciest "E" pre medzinárodnú dopravu, 14,728 km trás "TEM", 14,728 
km "TEN-T" koridorov, 14,728 km diaľnic, 11,376 km ciest I. triedy, 57,914 km ciest II. triedy a 59,371 km ciest III. 
triedy. Hustota cestnej siete v prepočte na km

2
 územia je nad priemerom SR a Trnavského kraja, aj napriek tomu 

nie je postačujúca. 
Každá z obcí regiónu má autobusové dopravné spojenie. Okrem obce Dolné Zelenice je v každej obci mestského 
regiónu Hlohovec viac ako jedna autobusová zastávka. Hlohovec, Kľačany, Leopoldov a Madunice majú aj 
železničné spojenie s jednou, resp. v Leopoldove s dvomi zastávkami. 

 
Hustota cestnej siete 
 

 MR Hlohovec Trnavský kraj SR 

km/km
2 

0,534 0,471 0,368 

km/obyvateľa 3,157 3,467 3,320 

 

Počet cyklistických trás v mestskom regióne nepostačuje  

V mestskom regióne Hlohovec sú 3 cyklotrasy, ktoré majú spolu 22 km. Cyklistická infraštruktúra kopíruje najmä 
povodie rieky Váhu. V regióne chýbajú cyklistické trasy medzi obcami, cyklistické pruhy, cyklistické pásy, 
stanovištia pre cyklistov.   

 
Takmer v každej obci regiónu je materská škôlka, ich obsadenosť rastie 

 
S výnimkou troch obcí (Ratkovce, Tekolďany a Tepličky) je v každej obci mestského regiónu materská škola. 
V prípade obce Tekolďany je dlhodobá absencia škôlky odôvodnená aj výrazným poklesom počtu obyvateľov, 
a to o viac ako 31 % v porovnaní rokov 1991 a 2014. Naopak, napr. v prípade obce Koplotovce, kde došlo 
k výraznému nárastu počtu obyvateľov o viac ako 43 % medzi rokmi 1991 a 2014, nedošlo k nárastu počtu 
škôlok. Najviac materských škôl je v meste Hlohovec, a to spolu sedem škôlok (vrátane jednej cirkevnej škôlky). 
Priemerný počet detí na jedného učiteľa v škôlkach v okrese Hlohovec dosahuje takmer 10 detí na jedného 
učiteľa. Z tohto pohľadu sú podpriemerom obce Dolné Otrokovce (5 detí na jedného učiteľa) a Jalšové (5,5 detí 
na jedného učiteľa). Hoci došlo v porovnaní rokov 1996 a 2014/2015 k nárastu počtu detí v regióne Hlohovec, 
celkový počet škôlok sa v rovnakom období znížil o dve. Tento pokles počtu škôlok nastal v meste Hlohovec, kde 
v roku 1996 bolo spolu 9 škôlok a v roku 2014 to bolo 7.  
Mesto Hlohovec zaznamenalo taktiež celkový pokles obyvateľstva dosahujúci takmer 5% v porovnaní rokov 1991 
a 2014. Pokles počtu obyvateľov v meste Hlohovec bol sprevádzaný aj poklesom počtu detí, a to z pôvodných 
704 v roku 1996 na 662 v roku 2014. Nárast počtu detí a zároveň pokles počtu škôlok bol v mestskom regióne 
Hlohovec kompenzovaný nárastom počtu tried a aj nárastom počtu učiteľov. V roku 2014 bolo v MR Hlohovec o 6 
tried a o 13 učiteľov viac, ako v roku 1996.     
Do materských škôl v Hlohovci dochádza v roku 2015/2016 41 detí z okolitých obcí 

 
Materské škôlky  (údaje sú za školský rok 2014/2015 pre MŠ s celodennou aj poldennou starostlivosťou) 
 

 Počet škôlok Počet žiakov Počet tried Počet učiteľov Počet žiakov v 
MŠ na 1000 
obyv. 

1996 29 1298 59 ( 0 cirk.) 117 ( 0 cirk.) 28,4 

2001 31 1271 61 (+3cirk.) 125 (+5 cirk.) 28,0 

2006 29 1130 60 (+2 cirk.) 117 (+3 cirk.) 25,0 

2011 26 1253 65 (+3 cirk.) 129(+6 cirk.) 27,4 

2014/15 27 1344 65 (+3cirk.) 130(+6 cirk.) 29,4 
 

Obec Počet 
Škôlok 
2014/2015

 

Počet tried 
2014/2015 

Počet detí 
2014/2015 

Počet 
učiteľov 
2014/2015 

Tried 
/škôlka 

Detí 
/trieda 

Detí 
/učiteľ 

Bojničky 1 2 47 4 2 23,5 11,8 

Červeník 1 4 67 6 4 16,8 11,2 

Dolné Otrokovce 1 1 10 2 1 10 5 

Dolné Trhovište 1 1 20 2 1 20 10 

Dvorníky 1 2 47 4 2 23,5 11,8 

Hlohovec 6 +1 cirk. 32 +3cirk. 600+62cirk. 64+6 cirk 5,3   
5,0 s cirk. 

18,8  
18,9 s cirk 

9,4  
9,5 s cirk. 
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Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, vlastná tabuľka a prepočty 
Pozn. Dolné Otrokovce a Jalšové- na jedného učiteľa pripadá veľmi málo detí- len 5 a 5,5 

 
Pokles počtu žiakov základných škôl v regióne 

 
V mestskom regióne Hlohovec bolo v roku 2014/2015 spolu 18 základných škôl. Z tohto celkového počtu bolo 
v meste Hlohovec 6 základných škôl. V 11 obciach regiónu nie je žiadna základná škola. Priemerný počet detí 
pripadajúci na jedného učiteľa v základných školách sa pohybuje na úrovni 12. Výrazný podpriemer v tomto 
ohľade je v obci Dolné Zelenice, kde na jedného učiteľa pripadá v priemere 6,75 detí. V celom MR Hlohovec 
došlo v porovnaní rokov 1996 a 2014 k výraznému poklesu počtu žiakov, a to až o 1770 žiakov. Takýto pokles 
počtu žiakov bol v rovnakom období sprevádzaný aj poklesom počtu základných škôl (pokles o 6 základných 
škôl), poklesom počtu tried (pokles o 28 tried) a aj poklesom počtu učiteľov (pokles o 60 učiteľov). 

 
 Počet škôl Počet 

žiakov 
Počet tried Počet učiteľov Počet žiakov na 

1000 obyvateľov 

1996 24 5207 229 362 114,0 

2001 21 5127 243 368 113,1 

2006 18 4166 199 302 92,0 

2011 18 3552 198 295 77,6 

2014 18 3437 201 302 75,2 

 
V jedenástich obciach nie je základná škola 

 
V obciach s existujúcimi základnými školami bol vývoj v období rokov 1996 a 2014 rôzny. V troch obciach došlo 
k zvýšeniu počtu žiakov v roku 2014 oproti roku 1996, pričom najvýraznejší nárast bol v obci Trakovice (o 45 
žiakov). V obci Bojničky bol v roku 2014 rovnaký počet žiakov ako v roku 1996 a aj napriek tomu tam došlo 
z navýšeniu počtu tried a aj počtu učiteľov. Dolné Zelenice zaznamenali výrazný pokles počtu žiakov, a to o 75 
v porovnaní rokov 1996 a 2014 a aj napriek tomu sa tam v roku 2014 v porovnaní s rokom 1996 zvýšil počet 
učiteľov o jedného.  
 

Horné Otrokovce 1 2 39 4 2 19,5 9,8 

Jalšové 1 1 11 2 1 11 5,5 

Kľačany 1 2 41 4 2 20,5 10,3 

Koplotovce 1 1 19 2 1 19 9,5 

Leopoldov 1 4 94 8 4 23,5 11,8 

Madunice 1 3 66 6 3 22 11 

Merašice 1 1 15 2 1 15 7,5 

Pastuchov 1 2 33 4 2 16,5 8,3 

Sasinkovo 1 1 18 2 1 18 9 

Siladice 1 1 22 2 1 22 11 

Trakovice 1 2 44 4 2 22 11 

Žlkovce 1 1 25 2 1 25 12,5 

Ratkovce - - - - - - - 

Dolné Zelenice 1 1 20 2 1 20 10 

Horné Zelenice 1 1 21 2 1 21 10,5 

Horné Trhovište 1 1 23 2 1 23 11,5 

Tekolďany - - - - - - - 

Tepličky - - - - - - - 

Obec 

Počet škôl 
2014/2015

 
Počet tried 
2014/2015 

Počet žiakov 
2014/2015 

Počet 
učiteľov 

2014/2015 

Tried 
/škola 

Žiaci 
/trieda 

Žiakov 
/učiteľ 

Bojničky 1 9 127 13 9 14,1 9,8 

Červeník 1 9 154 15 9 17,1 10,3 

Dolné Otrokovce - - - - - - - 

Dolné Trhovište - - - - - - - 

Dvorníky 1 9 175 15 9 19,4 11,7 

Hlohovec 6 
85  

(96 s cirk.) 
1782 

123 
(139 s cirk.) 

16 18,6 12,8 

Horné Otrokovce 1 8 131 13 8 16,4 10,1 

Jalšové - - - - - - - 

Kľačany 1 9 107 13 9 11,9 8,2 
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Zdroj: ŠÚ SR, vlastná tabuľka a prepočty 
pozn. údaje Spolu- sú spolu za ZŠ, ktoré majú 1-4 ročník a ZŠ s 1-9 ročníkom (štátne aj cirkevná ZŠ v Hlohovci) 
Spolu triedy   4 (ZŠ 1-4 ročník) + 186 (ZŚ 1-9 ročník) + 11 (cirkevná)= 201 tried 
Spolu žiaci    44 (ZŠ 1-4 ročník) + 3393 (ZŠ 1-9 ročník vrátane cirkevnej ZŠ)= 3437 
Spolu triedy  4(ZŠ 1-4 ročník) + 277 (ZŠ 1-9 ročník) + 16 (cirkevná ZŠ)= 297 
ZŠ 1-4 ročník- Siladice a Žlkovce (dokopy 44 žiakov; 4 triedy; 4 učitelia) 
Cirkevné ZŠ (1-9 ročník)- len v Hlohovci- 1 cirkevná ZŠ- 198 žiakov; 11 tried;16 učiteľov 
Vývoj 1996 – 2014 okresHlohovec 
pozn. údaje sú spolu za ZŠ, ktoré majú 1-4 ročník a ZŠ s 1-9 ročníkom 
- v okrese je jedna cirkevná škola( Základná škola sv.Jozefa * 92001 Hlohovec,  Pribinova 35); súkromné nie sú žiadne 

 

Do Hlohovca dochádza do školy 523 žiakov a študentov z obcí v okrese. 

Z celkového počtu dochádzajúcich za školou do mesta Hlohovec (2011) bolo 223 žiakov základných škôl a 272 
študentov stredných škôl. Najviac dochádzajúcich (71) je z Leopoldova, nasledujú Bojničky (49) Dvorníky (43), 
Koplotovce (38) a Pastuchov (33). Do základných škôl dochádza najviac žiakov z obcí: Koplotovce, Leopoldov, 
Bojničky, Jalšové, D.Trhovište. Do stredných škôl najviac študentov z: Leopoldov, Bojničky, Dvorníky, 
Pastuchov,...    
 
 spolu žiaci ZŠ študenti SŠ 

     Koplotovce  38 27 9 

     Leopoldov * 71 23 47 

     Bojničky * 49 20 29 

     Jalšové  22 19 3 

     Dolné Trhovište  29 16 9 

     Horné Trhovište  25 15 7 

     Horné Zelenice  23 15 5 

     Dvorníky * 43 14 27 

     Tepličky  15 13 2 

     Sasinkovo  22 8 13 

     Siladice * 1.st 9 8 0 

     Kľačany * 26 7 18 

     Dolné Otrokovce  14 6 8 

     Horné Otrokovce * 18 6 11 

     Madunice * 26 6 17 

     Pastuchov * 33 6 22 

     Merašice  13 4 9 

     Žlkovce * I.st 10 4 6 

     Trakovice * 13 3 10 

     Červeník * 11 1 9 

     Dolné Zelenice * 4 1 3 

     Tekolďany  8 1 7 

     Ratkovce  1 0 1 

Spolu do Hlohovca  223 /*99  
*obce ktoré majú vlastnú školu 

 
 

Koplotovce - - - - - - - 

Leopoldov 1 17 292 25 17 17,2 11,7 

Madunice 1 11 196 16 11 17,8 12,3 

Merašice - - - - - - - 

Pastuchov 1 8 100 13 8 12,5 7,7 

Sasinkovo - - - - - - - 

Siladice 1 2 24 2 2 12 12,0 

Trakovice 1 14 248 19 14 17,7 13,1 

Žlkovce 1 2 20 2 2 10 10,0 

Ratkovce - - - - - - - 

Dolné Zelenice 1 7 81 12 7 11,6 6,75 

Horné Zelenice - - - - - - - 

Horné Trhovište - - - - - - - 

Tekolďany - - - - - - - 

Tepličky - - - - - - - 

Spolu 18 201 3437 297 11,2 17,1 11,6 
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Dochádza žiakov do základných škôl 
 

 
 
Stredné školy 
 

Gymnázium Ivana Kupca Komenského 13 Hlohovec 336 

Stredná odborná škola technická Ul. F. Lipku 5 Hlohovec 175 + 45 (externá forma) 

Stredná odborná škola Nerudova 13 Hlohovec 243 + 6 (externá forma) 

Stredná odborná škola pri 
reedukačnom centre pre mládež 

Zámok 1, 920 29 Hlohovec Hlohovec 48 

Spojená škola Palárikova 1/A, 920 01 Hlohovec Hlohovec 114 

Praktická škola Palárikova 1/A, 920 01 Hlohovec Hlohovec 18 

 
Základné umelecké školy - vývoj región 
 

 1996 2001 2005 2006 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet škôl  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Počet žiakov 578 617 497 507 556 603 654 617 658 

Počet učiteľov 25 25 24 23 29 27 27 27 26 

Zdroj: ŠÚ SR, vlastná tabuľka a prepočty 

 
Nedostatok sociálnych služieb 
 

V mestskom regióne Hlohovec poskytovalo obyvateľom služby 6 zariadení s celkovou kapacitou 275 miest, z toho 
väčšina v meste Hlohovec (176 miest). V porovnaní s celoslovenským priemerom dosahuje počet miest na 1000 
obyvateľov výrazne nižšie hodnoty. Vo väzbe na očakávané demografické zmeny  a starnutie obyvateľstva je 
súčasný stav v sociálne oblasti neudržateľný.  
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ukazovateľ rok SR Okres Hlohovec 

Počet zariadení sociálnych služieb 2001 670 2 

2005 775 4 

2006 797 5 

2011 1 135 6 

2012 1 249 6 

2013 1 337 6 

Počet miest  v zariadeniach sociálnych služieb 2001 33 847 100 

2005 37 415 139 

2006 39 391 217 

2011 45 328 249 

2012 47 400 277 

2013 49 644 275 

 
Počet miest v zariadeniach soc. služieb / 1 000 obyv.  
 

 1996 2001 2006 2011 2012 2013 

SR 4,6 5,4 6,6 7,5 7,9 9,2 

Okres Hlohovec 1,9 2,2 4,8 5,4 6,1 6,0 

 
Mesto Hlohovec jediné bez maximálneho počtu poslancov 

 
Mesto Hlohovec je jediné spomedzi obcí v mestskom regióne, ktoré si nestanovilo najvyšší možný počet 
poslancov zastupiteľstva, počet poslancov je 23 pri maximálnom počte 25, všetky ostatné obce regiónu majú 
všetky maximálny možný počet poslancov. Najviac obyvateľov na jedného poslanca pripadá v meste Hlohovec 
(968) a najmenej v obci Tekolďany- majú až 5 poslancov pri počte obyvateľov 140 (na jedného poslanca pripadá 
len 28 obyvateľov). 
 
Počet poslancov a účasť v komunálnych voľbách  
 

obec Počet obyv. 
(2014) 

Počet poslancov 
podľa zákona 

Počet 
poslancov 

Počet obyvateľov 
na 1 poslanca 

Účasť vo 
voľbách 

Bojničky 1 369 7-9 9 152,1 36,47% 

Červeník 1 669 7-9 9 185,4 55,64% 

Dolné Otrokovce 382 3-5 5 76,4 73,01% 

Dolné Trhovište 651 5-7 7 93 66,92% 

Dvorníky 2 058 7-9 9 228,7 49,79% 

Hlohovec 22 264 15-25 23 968 40,97% 

Horné Otrokovce 865 5-7 7 123,6 44,46% 

Jalšové 500 3-5 5 100 71,64% 

Kľačany 1064 7-9 7 152 63,64% 

Koplotovce 768 5-7 7 109,7 72,67% 

Leopoldov 4143 9-11 11 376,6 47,83% 

Madunice 2191 7-9 9 243,4 61,38% 

Merašice 445 3-5 5 89 64,69% 

Pastuchov 970 5-7 7 138,6 67,14% 

Sasinkovo 854 5-7 7 122 66,76% 

Siladice 670 5-7 7 95,7 61,30% 

Trakovice 1511 7-9 9 167,9 65,87% 

Žlkovce 659 5-7 7 94,1 67,27% 

Ratkovce 337 3-5 5 67,4 75,37% 

Dolné Zelenice 593 5-7 7 84,7 75,26% 

Horné Zelenice 706 5-7 7 100,9 65,72% 

Horné Trhovište 604 5-7 7 86,3 70,36% 

Tekolďany 140 3-5 5 28 80,00% 

Tepličky 310 3-5 5 62 78,66% 

Zdroj: ŠÚ SR 
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Podiel mzdových výdavkov na bežných výdavkov je vo väčšine obcí vyšší ako priemer vo veľkostnej 
kategórie obcí na Slovensku 
 

 Počet obyv BV 610 610/BV Priemer SR 

Bojničky 1369 764106.42 339512.79 44,4 41,65 

Červeník 706 900620.05 407719.44 45,3 40,62 

Dolné Otrokovce 382 137813.95 61000.58 44,3 38,52 

Dolné Trhovište 140 180006.06 70584.83 39,2 34,20 

Dolné Zelenice 593 477615.38 210215.37 44,0 40,62 

Dvorníky 604 951384.06 407955.48 42,9 40,62 

Hlohovec 22264 12851101 5061257.7 39,4 35,83 

Horné Otrokovce 865 640308.53 317727.96 49,6 40,62 

Horné Trhovište 659 190000.14 66420.8 35,0 40,62 

Horné Zelenice 1669 186557.29 72382.72 38,8 41,65 

Jalšové 500 153124.79 54342.83 35,5 38,52 

Kľačany 1511 681278.02 287090.26 42,1 41,65 

Koplotovce 1064 204077.23 86031.63 42,2 41,65 

Leopoldov 4143 1906415 746080.18 46,4 39,89 

Madunice 2191 1075426.9 478037.66 44,4 41,23 

Merašice 2058 123591.2 48164.31 39,0 41,23 

Pastuchov 970 522651.42 262183.18 50,2 40,62 

Ratkovce 651 144595.73 38548.1 26,7 40,62 

Sasinkovo 337 204244.7 65942.61 32,2 38,52 

Siladice 445 109263.77 60965.54 55,8 38,52 

Tekolďany 854 40206.96 14020.88 34,9 40,62 

Tepličky 310 74589.61 22501.33 30,2 38,52 

Trakovice 768 1017950 417352.76 41,0 40,62 

Žlkovce 670 280920.05 106467.37 37,9 40,62 

 
Jedna obec nemá vlastnú webovú stránku, ostatné ju považujú za informačnú tabuľu 

 
Z 24 obcí v mestskom regióne Hlohovec iba jedna z nich nemá vlastnú webovú stránku (Tekolďany). Obce 
považujú stránku najmä za informačnú tabuľu a prezentovanými informáciami sa obracajú najmä na obyvateľov 
obce. Len málo obcí má na stránke informácie pre turistov, prípadne pre podnikateľov. Asi najlepšie 
a najprehľadnejšie má stránku zvládnutú mesto Hlohovec a Leopoldov. V oboch mestách je stránka kvalitným 
marketingovým nástrojom a jednotlivé cieľové skupiny nájdu na stránke mesta potrebné informácie (a tie sú ľahko 
objaviteľné a aktuálne). Z obcí má web stránku spracovanú na vysokej úrovni napr. obec Dvorníky. Vzorom by 
mohla byť aj stránka obce Dolné Otrokovce, ktorá je prehľadná a patrí medzi vizuálne najzaujímavejšie aj napriek 
skutočnosti, že obec patrí medzi najmenšie v regióne. Väčšina obcí na svojich stránkach uvádza, že sa na nich 
pracuje, avšak mnohé z nich neboli aktualizované už dlhšiu dobu. Členenie niektorých ale napovedá, že po 
dokončení budú prehľadnejšie a umožnia rýchlejšiu orientáciu.  
  

obec 
Marketing prostredníctvom web stránky obce 
(informácie iba podľa webstránok a PHSR) 

Bojničky 

Obec má webovú stránku spracovanú prehľadne, aj keď je určená prevažne obyvateľom obce. 
Obsahuje informácie o obci, samospráve, obecnom úrade (aj spoločnom OcÚ), aktualitách ako 
aj rozsiahlu fotogalériu. Sekcia Projekty je zatiaľ prázdna (na stránke sa pracuje). Aj keď obec 
vo svojom PHSR uvádza ako silnú stránku "plochy určené na podnikateľské aktivity", 
informácie špeciálne pre podnikateľov však stránka neobsahuje. Taktiež chýba samostatná 
sekcia pre turistov. 

Červeník 

Webová stránka obsahuje množstvo rôznorodých informácií a myslí aj na turistov a verejnosť -
v tejto sekcii sú informácie o cestovnom ruchu, histórií, ubytovacích a stravovacích 
zariadeniach ako aj kalendár kultúrnych podujatí. Plusom je, že aspoň časť základných 
informácií o obci sa dá zobraziť aj v angličtine. Okrem toho stránka ponúka široké spektrum 
informácií, najmä pre obyvateľov obce, chýba však sekcia pre podnikateľov. 

Dolné 
Otrokovce 

Stránka obsahuje okrem základných informácií o obci, farnosti, športe, školstve, povinnom 
zverejňovaní a fotogalérie aj samostatnú sekciu pre návštevníka a pre občana. Stránka ponúka 
aj zaujímavé služby navyše- bazár rozdelený do rôznych kategórií, ako aj aplikáciu s 
aktuálnym počasím v obci a odkaz na profil obce na sociálnej sieti, ako aj diskusné fórum. 
Vzhľadom na veľkosť obce je spracovanie webovej stránky na veľmi vysokej úrovni. 

Dolné 
Trhovište 

Webová stránka je hneď v úvode členená do troch sekcií- samospráva, občan/podnikateľ a 
návštevník. Prekliknúť sa na ne však nie je možné, nakoľko sa " na stránkach pracuje". 
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obec 
Marketing prostredníctvom web stránky obce 
(informácie iba podľa webstránok a PHSR) 

Negatívom však je, že stránka obsahuje niektoré, už neaktuálne informácie. Viaceré sekcie sú 
prázdne. 

Dvorníky 

Veľmi prehľadná a vizuálne dobre zvládnutá webová stránka. Viaceré sekcie sú ešte len v 
štádiu prípravy, ale už momentálny stav naznačuje, že obec si na úrovni svojej webovej 
stránky zakladá. Informácie na nej sú však určené najmä obyvateľom, prípadne aj 
návštevníkom (podnikateľom ani veľmi nie). 

Hlohovec 

Oficiálna stránka ponúka vhodné členenie informácií do troch základných sekcií: Titulka, 
Mesto, Občan/Podnikateľ., ktoré obsahujú široké spektrum rôznorodých informácií pre rôzne 
cieľové skupiny. Plusom je taktiež aj virtuálna prehliadka mesta. 
Zaujímavá je aj druhá webová stránka mesta- regionálny informačný systém Hlohovecko, ktorá 
síce nie je oficiálnou stránkou mesta, ale uvádza sa na nej, že ide o „pravú stránku Hlohovca“, 
ktorá ponúka „komplexné informácie týkajúce sa kultúry, spoločenského diania a služieb 
ponúkaných pre obyvateľov a návštevníkov mesta Hlohovec a blízkeho okolia.“ Plusom je 
napr. aj diskusné fórum alebo Hlohovec TV.  

Horné 
Otrokovce 

Na stránke je vytvorená samostatná sekcia pre podnikateľov so záložkami PHSR a Verejné 
obstarávanie, tento priestor je však zatiaľ prázdny. Taktiež na stránke chýbajú informácie pre 
turistov. Web sa zatiaľ zameriava na obyvateľov obce. Stránka je však vystavaná celkom 
prehľadne. 

Jalšové 
Stránka je hneď v úvode členená na samostatnú sekciu pre turistov (turistické informácie)- tá 
však zatiaľ neponúka takmer žiadne informácie. Celkovo stránka neposkytuje veľa informácií a 
to ani pre potreby vlastných obyvateľov. 

Kľačany 

Web stránka obce je pomerne prehľadná. Aj keď sa nečlení do samostatných sekcií pre 
turistov alebo podnikateľov, ponúka čiastkové informácie aj pre nich- napr. pre podnikateľov: 
Výzvy v rámci verejného obstarávania, informácie o predaji a prenájme obecného majetku, 
zoznam voľných pozemkov a pod. Podstatná časť webu sa však orientuje sa najmä na 
obyvateľov obce. 

Koplotovce 
Stránka je takmer výlučne zameraná na poskytovanie informácií pre obyvateľov obce. Turistom 
však môže byť užitočných aspoň pár informácií zo stránky- napr. vzdialenosti ku dôležitým 
bodom (ku čerpacej stanici, bankomatu, hypermarketu, výjazdu na diaľnicu a pod.). 

Leopoldov 
Veľmi prehľadná a dobre štruktúrovaná web stránka. Stránka je rozčlenená do štyroch 
základných kategórií: Mesto Leopoldov, Samospráva, Mestský úrad a Občan. Chýba možno už 
len samostatná sekcia pre podnikateľov.  Kvalita webovej stránky mesta je však vysoká. 

Madunice 

Pozitívom je, že stránka obsahuje informácie aj o Slovensku a o okolitých mestách a obciach, 
čo môžu využiť najmä turisti. Zaujímavé pre turistov môže byť aj tzv. Informatórium o obci. 
Web obsahuje okrem toho množstvo užitočných informácií, určených najmä pre obyvateľov, 
ktoré by však mohli byť spracované trochu prehľadnejšie a vizuálne lepšie. 

Merašice 
Stránka hneď v úvode víta jej návštevníkov oznamom, že na stránkach sa pracuje. To 
vysvetľuje skutočnosť, že viaceré sekcie a časti neobsahujú zatiaľ žiadne informácie. Stránka 
však bude členená do troch veľkých oblastí: Obec, Občan a Návštevník. 

Pastuchov 

Na stránke je možnosť zobrazenia základných informácií aj v angličtine, čo je plus. Na 
podnikateľov stránka zameraná nie je. Pripravené sú však sekcie, ktoré môžu ponúknuť 
informácie pre turistov (Kam do okolia, Reštaurácie a pohostinstvá, Prehľad pripravovaných 
podujatí a pod.)- ale zatiaľ konkrétne informácie neobsahujú. Prázdne sú aj viaceré ďalšie 
záložky. 

Sasinkovo 
Po vizuálnej stránke nie je web obce obzvlášť zaujímavý, avšak na stránke sa údajne pracuje. 
Viaceré sekcie sú ešte prázdne a nedokončené, chýbajú taktiež informácie pre turistov alebo 
podnikateľov. 

Siladice 
Na stránke je predpripravená možnosť zobrazenia v angličtine a maďarčine, zatiaľ to však 
nefunguje. Web stránka je však celkom prehľadná aj keď informácie sú určené hlavne pre 
obyvateľov obce.  

Trakovice 

Stránku je možné zobraziť aj v angličtine, v tejto verzii však poskytuje len základné informácie. 
V slovenskej verzii je však spracovanie veľmi kvalitné a prehľadné. Samostatné sekcie pre 
turistov a podnikateľov na stránke nenájdeme, napriek tomu však možno získať čiastkové 
informácie z iných sekcií, ktoré sú spracované na veľmi dobrej úrovni. 

Žlkovce 

Stránka je pomerne prehľadne spracovaná. Poskytnuté informácie sú členené do niekoľkých 
sekcií: O obci, Samospráva, Pre verejnosť, Život v obci. Turisti si na stránke môžu nájsť iba 
čiastkové informácie- napr. poloha na mape,  autobusové spoje a pod.  Na podnikateľov sa 
web stránka obce nezameriava. 

Ratkovce 
Aj keď má stránka dosť zastaraný dizajn, vzhľadom na veľkosť obce poskytuje dosť informácií, 
aj keď len pre obyvateľov obce. Viaceré sekcie však už dlhšie neboli aktualizované (napr. 
Fotogaléria- najnovšie fotky sú z roku 2013) 
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obec 
Marketing prostredníctvom web stránky obce 
(informácie iba podľa webstránok a PHSR) 

Dolné 
Zelenice 

Web stránka prezentuje informácie pre obyvateľov obce, ktoré sú zobrazené celkom pútavo. 
Stránka má predpripravenú možnosť prepnutia do anglického a maďarského jazyka, zatiaľ 
však nefunguje. 

Horné 
Zelenice 

Webová stránka obce obsahuje množstvo informácií, ktoré sú však dosť neprehľadne 
usporiadané a vizuálne nezaujímavo spracované. Plusom však sú letecké pohľady na obec 
ako aj odkaz na Translator  a možné preloženie stránky do angličtiny, nemčiny alebo 
francúzštiny. Chýba však samostatná sekcia pre turistov alebo podnikateľov. 

Horné 
Trhovište 

Stránka má úplne jednoduchý dizajn, neobsahuje veľa informácií a viacero (väčšina) sekcií je 
prázdna. Informácie sú určené len pre obyvateľov obce. 

Tekolďany - 

Tepličky 
Vzhľadom na veľkosť obce je stránke pomerne dobre spracovaná, avšak je výlučne 
orientovaná na obyvateľov obce. 

Zdroj: web stránky obcí 

 
Obce považujú za svoju konkurenčnú výhodu najmä historické pamiatky, kultúrny potenciál, dopravnú 
dostupnosť, geografickú polohu  

 
Obce definujú svoje konkurenčné výhody buď na stránke obce alebo v PHSR. Za výhodu považujú najmä 
historické pamiatky, kultúrny potenciál, dopravnú dostupnosť, geografickú polohu a pod.: 

 
Tabuľka  

Obec Konkurenčná výhoda 

Bojničky 
Z PHSR: Výhodná poloha a dobrá dopravná dostupnosť, plochy určené na podnikateľské 
aktivity, vybudovaná školská infraštruktúra a športové zariadenia  

Červeník 
Z PHSR: ZŠ s materskou školou, plochy pre šport a rekreáciu, bohaté kultúrne a 
spoločenské podujatia, bytová výstavba, chránený areál Dedova jama 

Dolné Otrokovce 
Dobrá komunikácia s občanmi a propagácia obce (profil obce na sociálnej sieti, diskusné 
fórum: opýtajte sa starostu) 

Dolné Trhovište Archeologická lokalita, historické pamiatky (kaštieľ, drevená zvonica...) 

Dvorníky Vinohradnícka tradícia, výhodná poloha v povodí Váhu, blízkosť okolitých miest 

Hlohovec 

Z PHSR: geografická poloha mesta na dopravnom uzle Bratislava – Žilina s napojením na 
diaľnicu D1 a železničný uzol Leopoldov, nízka nezamestnanosť, existencia priemyselného 
parku, rozvinutý systém vzdelávania, kultúry, športu, sociálnych a zdravotných služieb. 

Horné Otrokovce 
Na stránke sú dostupné k nahliadnutiu „vzácne historické dokumenty pochádzajúce z roku 
1720“. V obci sa nachádza kaštieľ a multifunkčné ihrisko. 

Jalšové 
Z PHSR: vybudované prírodné cyklotrasy a turistické chodníky, dobrá veková, sociálna a 
vzdelanostná skladba obyvateľstva 

Kľačany 
Existencia rôznych združení a organizácií v obci- Poľovnícke združenie, Zväz záhradkárov, 
Bežecký klub 2000... 

Koplotovce Kaštieľ s možnosťou ubytovania, termálne kúpalisko, 8 rybníkov 

Leopoldov 

Z PHSR: bohaté kultúrne dedičstvo, prírodné krásy v okolí mesta, strategická 
východisková poloha na poznávacie výlety do širšieho okolia mesta, početné množstvo 
cykloturistických trás, existencia poľovníckeho revíru, existencia štrkoviska pre letnú 
turistiku 

Madunice 
Z PHSR: dostatok verejných priestranstiev  slúžiacich na interakciu obyvateľstva, dostatok 
plôch pre šport a rekreáciu a ich vybavenie, bohaté kultúrne a spoločenské podujatia 

Merašice 
Každoročná organizácia športového podujatia  „Beh cez tri okresy“, na ktorom sa 
zúčastňujú mnohí bežci z celého Slovenska.  

Pastuchov Dobrovoľný hasičský zbor 

Sasinkovo Secesný kaštieľ, motokrosový klub MK Sasinkovo 

Siladice Tradícia vo výrobe siladickej keramiky, bohaté kultúrne podujatia 

Trakovice 

Prístupnosť priamo z diaľnice D1, Tenisové kurty 
Z PHSR: výborná geografická poloha obce medzi okresnými mestami Hlohovec, Trnava 
a Piešťany; priama dostupnosť priemyselnej zóny s nadpriemerným indexom rozvoja 
(areál PSA Peugeot); vybudovaná základná technická, a vlastná školská i zdravotná 
infraštruktúra 

Žlkovce 
Skúsenosť s projektom financovaným s podporou EÚ (rekonštrukcia ver. osvetlenia); 
vybudovanie bytových jednotiek najmä pre mladé rodiny 

Ratkovce Existencia obecnej knižnice (napriek skutočnosti, že ide o tretiu najmenšiu obec v okrese) 
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Obec Konkurenčná výhoda 

Dolné Zelenice Blízkosť Váhu 

Horné Zelenice Možnosť zobrazenia web stránky v angličtine, nemčine a francúzštine. 

Horné Trhovište Kostol sv. Bartolomeja z roku 1230 a kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1760 

Tekolďany Rímskokatolícky kostol Panny Márie Ružencovej 

Tepličky Blízkosť pozostatkov stredovekej osady z 11. – 13. storočia, poloha len 7 km od Hlohovca 

Zdroj: PHSR a webové stránky obcí 
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Silné a slabé stránky územia mestského regiónu 

 
Silné stránky 

- na slovenské pomery vysoká miera zamestnanosti, dlhodobo nízka miera nezamestnanosti : 7-8% 

- prílev zahraničných investícií prevyšujúci priemer v SR 

- prítomnosť veľkých zamestnávateľov  

- rast počtu zamestnancov na počte ekonomicky aktívnych obyvateľov 

- neklesajúci počet ekonomicky aktívnych obyvateľov 

- vybudovaný priemyselný park 

- vysoká hustota ciest 

- vinohradnícka tradícia 

- konkurencieschopné mesačné mzdy, v rokoch 2011 a 2012 nad priemerom SR 

- menej znečistené ovzdušie, najmenej emisií v rámci TTSK 

- vysoký podiel poľnohospodárskej pôdy 

- výhodná geografická poloha, dobrá dopravná dostupnosť regiónu a napojenie regiónu na medzinárodné 

trasy 

- existencia web stránok vo všetkých obciach, s výnimkou Tekoldian 

- pomerne rozvinutá sieť regionálnych škôl 

- dobrá dostupnosť do vysokoškolských miest : Trnava, Nitra, Bratislava 

Slabé stránky 
- vysoké zastúpenie obyvateľov so základných  a učňovským vzdelaním (bez maturity) 

- podpriemerný počet vysokoškolských vzdelaných obyvateľov 

- prevaha ciest III. triedy v regióne v správe TTSK,  

- nedostatok cyklotrás 

- nedostatočná technická infraštruktúra, najmä chýbajúca kanalizácia v obciach 

- nedostatočné využívanie prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu 

- slabo rozvinutý cestovný ruch 

- absencia propagácie a marketingu územia 

- rozdelenie regiónu dopravným koridorom  (diaľnica, železnica,..), ale aj riekou Váh 

 

 


