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Úvod 

V náväznosti na prácu K. Ivaničku (K. Ivanička, 1961), v ktorej podáva charak teristika priemyslu 

regiónu Horná Nitra, budeme pokračovať v štúdiu komplementov tohto regiónu v Ponitrí. Zvolili 

sme si stredné a časť dolného Ponitria a budeme študovať hlavne agrárnu štruktúru. Oblasťou 

preteká rieka Nitra, pozdĺţ ktorej sa tiahne ţelezničná i cestná komunikácia spájajúca juţné 

Slovensko s Hornou Nitrou. Z juhu do oblasti zasahuje Podunajská níţina, ktorá na severozápade 

prechádza v pohorie Povaţský Inovec, na severe v Stráţovskú hornatinu a na východe v Pohronský 

Inovec. Zo severovýchodu sa vkliňuje medzi Nitriansku a Ţitavskú pahorkatinu pohorie Tríbeč.  

Najväčšie mestá sú Nitra (45 908 obyv. k 1. 12. 1970), Nové Zámky (25 332 obyv.) a Topoľčany (13 

935 obyv.). Menšími strediskovými mestami sú Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Zlaté Moravce, 

Vráble a Šurany. Najväčším priemyselným podnikom je OGAKO Partizánske (asi 10000 

zamestnancov). Priemysel majú i Nové Zámky (ELEKTROSVIT), Bánovce nad Bebravou (TATRA, 

ZORNICA) Zlaté Moravce (CALEX) a Nitra (PLASTIKA).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Problém a jeho literárna báza
1,2 

V zahraničnej geografickej literatúre sa v čoraz väčšej miere vyskytujú práce, ktorých 

metodológia je viazaná na vyuţitie elektronických počítacích strojov. ČSSR v tomto smere značne 

zaostáva, čoho dôsledkom je i menšia škála pouţívaných kvantitatívnych metód. O veľkých 

výhodách vyuţívania samočinných počítacích strojov nemoţno pochybovať. Moţno ich vyuţiť 

nielen na spracovanie veľkých číselných súborov, ale i na riešenie úloh matematickej štatistiky a 

kartografie. V neposlednom rade sú elektronické počítacie stroje vyuţívané na účely modelovania. 

Takéto moţnosti vyuţitia elektronických počítacích strojov vidí W. R. Tobler (1967), ktorý sa 

zaoberá i problémom kódovania v geografii. Často sa vyuţívajú elektronické počítacie stroje na 

riešenie optimalizačných problémov pomocou lineárneho programovania. Príkladom takej práce je 

analýza dochádzky do stredných škôl v časti štátu Wisconsin (USA). M. Yeates (1963) — autor tejto 

práce stanovil optimálny model dochádzky do sledovaných škôl. Lisbet de Castro Lopo (1967) 

pouţíva lineárne programovanie pri štúdiu migrácie v štáte Bihar (India). R. C. Meier (1968) vyuţil 

lineárne programovanie v turistickom ruchu.  

Veľkú skupinu tvoria aj práce, ktorých metodologickú bázu tvorí ľaktorová analýza
2
 V názore na 

ťaktorovú analúzu moţno súhlasiť so Steinerom (D. Steiner, 1965 str. 20,), ktorý píše: Faktorová 

analýza umoţňuje objektívne riešiť základný problém geografie t. j. riešiť problém  priestorovej 

diferenciácie. P. Haggett (1965) si všíma i jej význam kartografický, pretoţe faktorovou analýzou je 

moţné skondenzovať veľké mnoţstvo ukazovateľov, ktoré opisujú priestorové elementy alebo javy 

do menšieho počtu komplexných premenných tzv. faktorov, ktoré je moţné ľahšie kartograficky 

zobrazovať. Medzi najväčších priekopníkov v aplikácii faktorovej analýzy patrí nepochybne B. J. L. 

Berry (1960, 1961), ktorý metódu hlavných komponentov nazýva „direct factor analysis" t. j. 

doslovná faktorová analýza. V prvej jeho štúdii z tejto oblasti podrobil analýze 95 krajín sveta. V 

druhej práci sledoval 9 oblastí USA, ktoré charakterizovalo 6 premenných. V tejto práci pouţil i 

grupovaeiu metódu. Ţe faktorovú analýzu je moţné pouţiť nielen v regionalizáci i, svedčí štúdia 157 

miest Anglicka, ktorú urobili C. A. Moser, V. Scott (1961) pomocou metódy hlavných komponentov. 

Hospodársku štruktúru a jej úroveň v štáte New York (USA) charakterizovali opäť metódou 

hlavných komponentov J. H. Thompson, S. C. Sufrin, P. R. Gould, M. A. Buck (1962). D. M. Ray, B. 

J. L. Berry (1964) na území Kanady overili moţnosti pouţitia centroidnej metódy faktorovej 

analýzy. Ten istý model opäť na území Kanady overuje V. M.  Ţukovskaja (1964). V Švajčiarsku ako 

prvý pouţil faktorovú analýzu D. Steiner (1965). Podľa vzoru Berryho (B. J. L. Berry, 1961) pouţíva 

i grupovaciu analýzu. Moţnosti vyuţitia faktorovej analýzy pre účely regionálnej geogra fie načrtáva 

                                            
1
 Za návrhy a usmernenia pri riešení problematiky ďakujem prof. Dr. K. Ivaničkovi, CSc.  

2
 Faktorová analýza bola pouţívaná v psychologii a dnes je uţ, klasickým metodologickým nástrojom. Prvý ju sformuloval K. 

Pearson (1901). Túto metódu je vo všeobecnosti nazývaná ako metóda hlavných komponentov. Hlbšie bola rozpracovaná í 
Hotellingom (H.Hotcliing, 1933, 1935) a Burtom (C. Burt, 1949). Druhú, metódu výpočtu faktorov navrhol C. Spearman (1901) a 
rozpracoval hlbšie v rokoch 1926 a 1932. Podľa jeho koncepcie bo!o vypracovaných niekoľko postupov. Najznámejšie z nich sú: 
metóda maximálnej pravdepodobnosti, ktorú vypracoval D. N. Lawley (1910) a centroidná metóda, ktorej najznámejší model 
vypracoval L. L. Thurslone (1917). V našej práci pouţívame práve tento model. 



v prácach komplexného geografického charakteru L. Hautamäki (1970, 1971). Zaujímavým 

spôsobom (na základe šírenia mien) rieši problém difúzie populácie komponentnou analýzou Y. 

Zelinsky (1970). Vyčerpávajúcu charakteristiku funkcie faktorovej analýzy podáva T. Czyţ (1970). 

V práci metódu hodnotí z rozličných aspektov a hodnotí temer všetku literatúru v ktorej bola metóda 

pouţitá. 

Značné rozšírenie tohto metodického nástroja nás viedlo ku tomu, aby štruk túra zvoleného 

územia bola analyzovaná práve pomocou faktorovej analýzy. Oblasť sme  sa rozhodli študovať 

prostredníctvom najelementárnejších jednotiek (správnych jednotiek), ktorých má zvolená oblasť 

282 a zaberá celé okresy Topoľčany, Nitra a časť okresu Nové Zámky. Oblasť má prevaţne 

poľnohospodársky charakter a tento aspekt sme sa snaţili vniesť do štruktúry parametrov. Z 

celkového počtu 21 parametrov. 16 je z oblasti poľnohospodárstva. Vstupná matica pre faktorovú 

analýzu má prelo typ 282/21. Kaţdá elementárna jednotka predstavuje ďalej bod v 21 rozmernom 

neortogonálnom priestore. Súradnicové osy P i (i = 1,2, ...21) v tomto priestore sú tieto:  

P 1. % osevnej plochy (o. p.) pšenice z celkovej plochy ornej pôdy za sledovanú správnu  jednotku - 

obec (k 1. V. 1968)  

P 2. % o. p. raţe  " " 

P 3. % o. p. jačmeňa  " " 

P 4. % o. p. kukurice  " " 

P 5. % o. p. strukovín  " " 

P 6. % o. p. zemiakov  " " 

P 7. % o. p.. krmovín " " 

P 8. % o. p.. olejovín " " 

P 9. % o. p. priadnych " " 

P 10. % o. p. cukrovej repy " " 

P 11 % o. p. tabaku  " " 

P 12. % o. p. zeleniny " " 

P 13. Počet oviec na 100 ha poľnohospodárskej pôdy v kaţdej správnej jednotke (k 1. V. 1968).  

P 14. Počet kusov hovädzieho dobytka na 100 ha poľnohospodárskej pôdy v  kaţdej správnej 

jednotke (k 1. V. 1968).  

P 15. Počet ošípaných na 100 ha ornej pôdy v kaţdej správnej jednotke (k 1. V. 1968).  

P 16. Podiel zamestnaných v priemysle z celkového počtu ekonomicky činných  v kaţdej správnej 

jednotke (k 1. III. 1961). 



 P 17. Podiel zamestnaných v poľnohospodárstve  

P 18. Podiel zamestnaných v obci bydliska  

P 19. Podiel zamestnaných v ostatných odvetviach  

P 20. Hustota obyvateľstva v kaţdej správnej jednotke (k 1. III. 1961).  

P 21. Maloobchodný obrat za rok 1968 ku počtu obyvateľov k 1. III. 1961
2
. 

Výsledky 
1
 

Medzi prvé objekty analýzy môţu patriť prvky korelačnej matice. Matica by mohla byť 

predmetom osobitnej štúdie. Keďţe báza výsledkov bude aţ v samotnej faktorovej analýze, 

všimneme si iba tie najvýznamnejšie. Väčšina korelačných koeficientov ako to je zrej me z 

korelačnej matice C0 (Tab. 1). má nízku hodnotu, pretoţe sú z intervalu od - 0,25 do +0,25. Na tomto 

mieste musíme zdôrazniť, ţe korelovaných prvkov bolo 282, l. j. kaţdý korelačný koeficient 

vyjadruje korelačnú väzbu na celej ploche. Táto však môţe byť na určitých podmnoţinách väčšia 

resp. menšia. Najväčšiu absolútnu hodnotu medzi korelačnými koeficientmi dvojíc parametrov 1  - 12 

má hodnotu —0,54. Tento koeficient bol počítaný medzi parametrami osevných plôch zemiakov a 

krmovín. Podľa nášho názoru je to dôsledkom majetkových pomerov (rozdielov orientácie súkromne 

hospodáriacich roľníkov v produkcii na zemiaky a podnikov socialistického sektoru na pestovanie 

krmovín) a rozdielov v špecializácii ţivočíšnej výroby. Na tomto mieste moţno ešte zdôrazniť, ţe 

parametre sú uţ funkcie inej mnoţiny parametrov (elementárnych) a disperzia týchto elementárnych 

parametrov v parametroch samotných tvorí korelačné koeficienty dvojíc sledovaných parametrov. 

Keby sme pokračovali v analýze spomenutého korelačného koefic ientu ďalej museli by sme do 

elementárnych parametrov zaradiť komponenty fyzicko - geografického prostredia, trh, majetkové 

pomery atd. 

Priama úmernosť je charakterizovaná kladným korelačným koeficientom. Najvyšší kladný 

korelačný koeficient dvojíc parametrov 1 - 12 má hodnotu 0,25 a vyjadruje korelačnú väzbu medzi 

veľkosťou osevných plôch kukurice a zeleniny. Hodnota je v prvom rade dôsledkom podobných 

ekologických nárokov kukurice a niektorých druhov zeleniny.  

Niektoré korelačné koeficienty potvrdzujú všeobecne platné ekonomicko-geografické 

zákonitosti. Ich kvantitatívna hodnota, špecifická pre sledovanú oblasť je pre geografa vţdy veľmi 

cenná. Korelačný koeficient - 0,75 vyjadruje korelačnú väzbu medzi parametrami zamestnanosti v 

priemysle a poľnohospodárstve. Korelačná väzba medzi hustotou obyvateľstva a maloobchodným 

                                            
2
 Časová heterogenita parametrov je zapríčinená malou škálou štatistických materiálov za správne jednotky a našou snahou vziať do 

úvahy väčší počet diferenciačných charakteristík. 

1. Výpočty k práci boli prevedené na elektronickom počítacom stroji ODRA-1013, ktorý pracuje na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. 



obratom je vyjadrená koeficientom 0,59. Je moţné urobiť veľa uzáverov i z takých korelačných 

koeficientov, ktorých absolútna hodnota je nízka. Uzávery moţno urobiť z kombinácií ich kladných  

či záporných hodnôt. 

Numerickým výsledkom uvedeného postupu je faktorová matica F typu 21/6. Počet faktorov nám 

ohraničilo kritérium Saundersa. Rotáciu prvého faktora sme zvolili do smeru (1, 1, 1, 1, 1, 1,) a 

ostatných do smerov kolmých ku tomuto smeru. Zrotované faktory by však mali pomerne ťaţšiu 

interpretáciu. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli previesť analýzu pomocou nezrotovanej faktorovej 

matice. Kaţdú jednu z faktorových osí sme rozdelili na päť častí tak, aby sme vystihli extrémne 

kladné resp. záporné poloţenie správnych jednotiek ku kaţdému faktoru zvlášť. Dva ďalšie intervaly 

predstavujú prechod od oboch extrémnych intervalov k intervalu, v ktorom je i počiatok faktorových 

osí. Týmto spôsobom dostávame a - regionálnych typov podlá kaţdého faktora. Zdôrazňujeme ešte 

raz, ţe kaţdá hodnota yis (i = 1, 2, ... 282, s = 1, 2, ... 6) je súčet súčinov takých hodnôt, ktoré sú 

komplexné z hľadiska celoregionálneho a to v dôsledku štandardizácie, a faktorovej analýzy resp. jej 

numerického výsledku -faktorovej matice. 

Naše ďalšie úvahy budú vyplývať práve z týchto dvoch aspektov. Priestorová diferenciácia v 

kombinácii s poloţením vstupných parametrov vo faktorovom priestore vytvárajú súčasne súradnice 

yiss. Hodnoty yiss nie sú však komplexné iba z hľadiska celoregionálneho. Sú komplexné i z hľadiska 

kaţdej elementárnej jednotky, pretoţe sa na kaţdom i-tom súčte podieľa i-ta 21-tiea, ktorá 

charakterizuje vnútornú štruktúru i-lej správnej jednotky". 

Ak uvaţujeme o typoch a pocte parametrov polom sa musíme pri analýze prikloniť k tej 

najkomplexnejšej, čoho súčasťou musí byť i integrácia aspektov homogenity, nodalitv a výrobnej 

komplexnosti, na báze ktorých previedol K. Ivanička (1964) členenie regiónu Východoslovenských 

ţeleziarní. Všimneme si teraz hlbšiu štruktúru faktorovej matice, pretoţe z nej je moţné 

identifikovať význam faktorov a tým i význam máp zaťaţení podľa jednotlivých faktorov (Mapy 2, 

3, 4, 5, 6, 7). Interpretácia vyplýva z orientácie parametrov a ich disperzie vo faktorovom priestore. 

(Tab. 2). Všetky tie správne jednotky, ktoré vynikajú nad regionálny priemer  v kladne orientovaných 

parametroch k určitému faktoru a súčasne nevynikajú v záporne orientovaných parametroch k tomu 

istému faktoru, môţu dosiahnuť súradnicu aţ extrémne kladnú. Ak však v správnych jednotkách 

majú väčší význam z hľadiska celoregionálneho parametre záporne orientované k určitému faktoru a 

menší význam kladne orientované ku tomu istému faktoru, také jednotky môţu nadobudnúť 

extrémne záporne zaťaţenie na uvaţovaný faktor. 

Nerotovaná faktorovú matica - unrotatcd faactor matrix Tab č. 2 

 F1 F2 F3 F 4 F 5 F 6 h
2
 

P1 0,180 0,185 0,316 0,334 0,060 -0,199 0,321 
P2 -0,373  -0,198 -0,122 0,387 0,166 0.076 0,376 
P3 -0,340 -0,223 0,161 -0,302  -0,346 -0,248 0,403 
P 4 0,182 0,178 -0,479 0,4 15 0,155 0,052 0,519 
P 5 -0,143 -0,150 -0,173 0,164 -0.095 -0,336 0.222 
P 6 -0,488 -0,427 -0,175 0,198 -0,095 0,276 0,576 



P7 0,401 0,283 0,167 0,259 0,327 0,274 0,521 
P 8 0,149 0,257 -0,112 0,057 -0,134 -0,115 0,135 
P 9 0,097 0,217 -0,143 0,088 -0,062 -0,192 0,083 
P10 0,386 0,080 0,216  -0,172 -0,289 -0,240 0,373 
P 11 0,193 0,206 0,027 -0,101 0,090 -0,051 0,199 
P I2 0,081 -0,204 -0.206 -0,501 0,052 0,129 0,241 
P 13 -0,209 0,137 0,079 0,183 0,107 0,048 0,116 
P 14 0,327 0,307 0,072 -0.251 -0,103 0,042 0,281 
P 15 0,204 -0,190 0,256 -0,092 -0.232 0,188 0.214 
P 16 0,187 -0,008 0,415 0.321 -0,195 0,134 0,736 
P 17 -0,424 0,766 -0,211 -0,158 -0,258 0,136 0,921 
P 18 0,121 0,371 -0,352 0,305 -0,373 0,231 0,563 
P 19 0,317 -0,282 -0,174 -0,084 0,474 0,328 0,550 
P 20 0,577 -0,120 -0,179 0,058 -0,095 -0,059 0,556 
P 21 0,518 -0,421I -0,281 0,349 -0,281 0,127 0,714 

Kladnú orientáciu k prvému faktoru majú parametre, ktoré s ním zvierajú uhol menší ako 90°. S 

faktorovej matice je zrejme, ţe sú to parametre PI, P4, P7, P8, P9, P10, P1l, P12, P14, P15, P16, P18, 

P19, P20 a P21. Záporne orientované parametre P2, P3, P5, P6. P13, a P17 (parametre osevných 

plôch raţe, jačmeňa, strukovín, zemiakov, chovu oviec a zamestnanosti v poľnohospodárstve). 

Uvedená orientácia parametrov nám umoţňuje hovoriť o prvom faktore ako o dimenzii rozdielov 

hlavných poľnohospodárskych výrobných typov a rozdielov v ekonomickej úrovni. Mapa zaťaţenia 

podľa prvého faktora (Mapa 2) má niekoľko zaujímavých čŕt, ktoré sú podmienené 

fyzicko-geograľiekými a ekonomiekogeografiekými rozdielmi severnej a juţnej časti oblasti. Prvou 

črtou je rozdielnosť vo veľkosti polí extrémne kladného zaťaţenia na juhu a na severe oblasti. 

Druhou črtou je badateľná koncentričnosť typov smerom od mesta narušovaná sektormi s lepšími 

dopravnými podmienkami. Treťou črtou je väčšia heterogenita severnej oblasti (al e nielen u tohto 

faktora), ktorá vyplýva z veľkosti a počtu správnych jednotiek, v ktorých je poľnoh ospodárska 

výroba v rukách súkromno-hospodáriaeieh roľníkov. Kombinácia ekonomiekogeografiekých a 

fyzicko- geografických vlastnosti sledovanej oblasti je dôvodom, prečo sa parametre kladnej 

orientácie v severnej oblasti transformujú smerom od pólov ekonomickej aktivity, do parametrov 

zápornej orientácie rýchlejšie ako v juţnej časti oblasti. Druhý faktor môţeme interpretoval ako 

dimenziu rozdielov zamestnanosti, pretoţe tieto parametre najviac ovplyvnili súradnice správnych 

jednotiek ku tomuto faktoru. V severnej časti ostro vystúpila os spájajúca Topoľčany v. Hornou 

Nitrou. Osou prechádza ţelezničná trať Prievidza —Nové Zámky i cestná komunikácia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Tretí faktor, ako sa nazdávame predstavuje rozdiely medzi repárskym výrobným typom na jednej 

strane a kukuričiarskym na strane druhej. Orientácia ostatných parametrov umoţňuje hovoriť u 

tomto faktore súčasne ako o dimenzii rozdielov výrobnej a nevýrobnej sféry.  

Na disperzii štvrtého faktora sa v prevaţnej miere podieľajú parametre veľkosti osevných plôch. 

Faktor pomáha ešte hlbšie analyzovať poľnohospodárske výrobné typy a hlavne ich štruktúru. V 

piatom a šiestom faktore sa stráca kauzalita väzby parametrov preto ich klasifikujeme ako faktory na 

dosiahnutie poţadovanej disperzie alebo faktory doplnkových priestorových diferencií. 

Komplexným obrazom celého územia podľa všetkých šiestich faktorov je mapa korelácií s 

regionálnym priemerom, ktorú treba chápať ako mapu rozdielov v extrémnos ti vnútorných štruktúr 

správnych jednotiek z hľadiska uvaţovaných parametrov (Mapa 8). Intenzívnejšiu šra fáţ na mape 

korelácií s regionálnym priemerom majú tie elementárne jednotky, ktorých korelačná väzba s 

regionálnym priemerom je väčšia ako i 0,422. Musíme ešte objasniť čo spomenutý regionál ny 

priemer ä znamená. Musíme vychádzal opäť z vlastností faktorov a súradníc y is. Tieto hodnoty sú uţ 

komplexnými obrazmi tak celoregionálnych odehyliek, ako i odehyliek parametrov v rámci správnej 

jednotky. Celoregionálna hodnota vyjadruje strednú hodnotu týchto odchyliek. Z týchto dôvodov 

musíme správne jednotky, ktorých väzba s priemerom je väčšia povaţoval za také, ktoré v svojej 

štruktúre v porovnaní s rozdielmi v celej oblasti majú rozdiely vysokej kvalitatívnej a kvantitatívnej 

hodnoty a sú ostro ,,vykryštalizované" alebo pevne vyformované. Tieto jednotky sa vyznačujú 

najväčšou špecializáciou na väčší počet sledovaných parametrov. Nepriama závislosť na 

regionálnom priemere je dôsledkom determinujúcej funkcie rozdielov, ktoré majú kvalitatívne inú 

úroveň ako rozdiely v elementárnych jednotkách, ktoré s regionálnym priemerom silno korelujú. 

Regionálne typy, ktorých odchýlky vo vnútornej štruktúre sú ekvivalentné s odchýlkami 

vo vnútornej štruktúre celej oblasti nachádzame v najväčšom počte v severnej ča sti oblasti. Táto 

charakteristika nás oprávňuje tvrdiť, ţe práve elementárne jednotky severnej časti majú znaky 

priemernosti (pravdepodobne je to dôsledkom ich počtu a veľkosti), čo spätne ovplyvnilo to, ţe 

odchýlky v štruktúrach správnych jednotiek juţnej  časti sa dostali do inej kvalitatívnej roviny. Tým 

sa vytvorili väčšie polia v okolí miest Nitra a Nové Zámky, Elementárne jednotky, ktoré korelujú s 

regionálnym priemerom ako sme uţ spomenuli sa špecializujú alebo vyznačujú väčšími 

kvantitatívnymi hodnotami súčasne u niekoľkých parametrov. V juţnej časti sú to zrejme parametre 

osevných plôch kukurice, pšenice, zeleniny, zamestnanosti v poľnohospodárstve a chovu ošípaných. 

Y severnej časti je táto orientácia na parametre osevných plôch zemiakov, jačmeňa a zamestnanosti 

v priemysle. Ku týmto parametrom pristupujú v kaţdej správnej jednotke ďalšie (individuálne), 

ktoré zapríčiňujú väčšiu priestorovú heterogenitu.  

 

 

 



 

 

 

 

 



Výsledok grupovacej analýzy 

Ani počítacím strojom ODRA-l()13 nebolo moţné spracovať pre náročnosť tejto metódy celé 

územie. Rozhodli sme sa preto vybrať jednu menšiu 30 -prvkovú mnoţinu správnych jednotiek v 

oblasti Nitry. Postupným agregovaním elementov tejto mnoţiny sme dostali strom podobnosti 

(schéma II). Mnoţinu sme chceli rozdeliť na 4 - 6 typov. Graf straty informácie ukázal, ţe je výhodné 

rozdeliť mnoţinu na 5 typov, keďţe strata informácie by stúpla pri agregovaní na 4 typy z 0,22 na 

0,38. Pri strate informácie 1,00 celá mnoţina splynie. Pri strate informácie 0,48 sa oblasť rozpadá na 

2 regionálne typy, ktoré moţno charakterizovať ich dopravnou polohou ako typy s výhodnou resp. 

nevýhodnou dopravnou polohou, pretoţe táto vlastnosť ich najostrejšie odlišuje. Keďţe dopravné 

pomery majú najväčšiu disperziu v parametroch P12, P16, P17, P18, P19, P20, P21 a pre Nitru a 

okolie v špecifickom parametri P10, môţeme tvrdiť, ţe sú to práve tieto parametre, ktorých neveľká 

prevaha nad ostatnými determinovali typ, v ktorom sú správne jednotky : Nitra, Alekšince. Čab-Sila, 

Čakajovee, Dolné Krškany, Draţovee, Ivánka pri Nitre, Lehota, Luţianky, Veľ. Záluţie, 

Výčapy-Opatovce a Zbehy. Pre druhý typ sú významnejšie ostatné parametre a patria sem ostatné 

správne jednotky zo sledovaného súboru.  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Pri delení na 5 reg. typov je stav nasledovný:  

Regionálny typ I generuje mesto Nitra. Ako samostatný typ vystupuje celkom zákonite, pretoţe sa 

od komplementu súboru odlišuje v štruktúre osevných plôch, v štruktúre ţivočíšnej výroby, ako i v 

ostatných sociálnych parametroch. 

Typ II sme uţ charakterizovali dopravnou polohou. Vytvárajú ho správne jednotky s významnou 

migráciou do Nitry. Formujú sa pozdĺţ dôleţitých komunikácií. Väčší význam majú: cesta Nitra - 

Bratislava, ţelezničné trate Nitra - Leopoldov, Nitra - Radošiná a Nitra - Topoľčany. 

Regionálny typ III je charakteristický väčším významom ţivočíšnej výroby. Patria sem obce 

Hruboňovo, Báb, Rišňovce, Šurianky, Štefanovičová.  



Pri zvolenom delení na 5 regionálnych typov vystupujú celkom samostatne Nitrianské Hrnčiarovce 

(ako reg. typ IV). Vytvárajú agrárny prímestský typ s významným zeleninárstvom a chovom 

ošípaných. 

Do regionálneho typu V sa zgrupovali väčšinou obce, v ktorých sa hovorí maďarsky. Táto špecifická 

črta je podmienená tradičným zameraním maďarského obyvateľstva na poľnohospodárstvo.  
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