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Projekt je podporený programom Aktívne občianstvo a inklúzia, 
ktorý realizujú:

w
w

w
.e

ea
g
ra

n
ts

.o
rg

w
w

w
.e

ea
n
g
o.

sk
/a

o
i



2 človek a sídlo

Človek osídlil krajinu. A dnes, viac ako inokedy, hľadá 
rovnováhu medzi vzrastajúcou životnou úrovňou 

a zachovaním prirodzenosti krajiny. Ľudia chcú v krajine 
bývať, mať elektrinu, plyn, internet, pitnú vodu, chodiť 
do školy a do práce, ale aj relaxovať, presúvať sa po 
kvalitných cestách, veľa cestovať. Aby každá dedina 
a mesto mohlo fungovať a neustále sa rozvíjať, potrebuje 
k tomu územné plánovanie (plánovanie výstavby a 
rozvoja). Musí vedieť, kde pôjdu nové cesty, kde povedie 
elektrické, telekomunikačné či iné vedenie, kde pôjde 
ďalšia kanalizácia či zemný plyn, kde si mladé rodiny 
môžu postaviť rodinné domy, kde treba zvýšiť ochranu 
prírody, kde vybudovať priehradu, aby sa zabránilo 
povodniam a mnohé iné aspekty.

Môžeme povedať, že: Územné plánovanie je 
cieľavedomá a usmernená činnosť, ktorou sa 
zosúlaďujú civilizačné a prírodné prvky krajiny. 
Jednoducho povedané dôkladný plán toho, ako 
budeme čo najefektívnejšie rozvíjať mesto, aby sme 
zároveň nepoškodili prírodu.

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE  
A URBANIZMUS

Urbanizmus  je vedecká disciplína, 
ktorá sa zaoberá tvorbou a rozvojom 

sídiel a osídlenia krajiny. Jej cieľom nie 
je návrh, ako budú stavby vyzerať - o 
tom hovorí architektúra. Vznik tejto 
samostatnej disciplíny a jej odčlenenie 
od architektúry je spojené predovšetkým 
s mohutným rozvojom miest  na účely 
bývania, produkcie rôznych tovarov a 
služieb, oddychu, komunikovania atď. 
Usiluje sa o harmonické usporiadanie 
územia, udržanie ekologickej rovnováhy 
a ochranu kultúrneho dedičstva. Cieľom 
urbanizmu je zaistenie udržateľného 
rozvoja (rozvoj, ktorý neničí naše 
okolie a nevyčerpáva nenávratne našu 
planétu). Urbanizmus vytvára podklady 
pre územné plánovanie.  

Urbanizmus
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Aktualizácia ÚPN je proces, ktorým napr. obec 
povinne pravidelne, najmenej však raz za štyri roky 
preskúma schválený územný plán, či nie sú potrebné 
jeho zmeny a doplnky, alebo či netreba obstarať 

nový územný plán.

  Viete, že...?  Viete, že...?

Celé územie, ktoré spravuje mesto alebo obce, rieši územný plán (zvykne sa označovať aj skratkou ÚPN). Je to základný 
dokument každého sídla. Mesto/obec sa zvykne deliť na menšie časti (alebo aj zóny). Riešením niektorej časti obce sa 

zaoberá nižší stupeň – územný plán zóny, ktorý je podrobnejší. Ak sa dohodnú dve alebo viac obcí, ktoré susedia a majú 
spoločné verejné, dopravné a technické vybavenie a urbanisticky splynuli (stali sa akoby jedným spojeným mestom), 
môžu mať spoločný územný plán obcí.

Územný plán obce (v skratke ÚPN)

Nájdite na webovej stránke obce alebo mesta územný 
plán, alebo navštívte osobne obecný alebo mestský 
úrad, kde by mal byť ÚPN k dispozícii občanom... Zistite 

jeho poslednú aktualizáciu.

  

Úlohy:

Panoráma vysoko urbanizovaného mesta Guangzhou v Číne
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Územný plán obce rozvíja na lokálnej úrovni ciele a úlohy územného plánovania vyššej úrovne, ako sú dokumenty 
územného plánovania regiónu a Koncepcia územného rozvoja Slovenska. 

Obsahuje najmä:
• základnú urbanistickú koncepciu rozvoja územia 
• funkčné využitie jednotlivých plôch a priestorové usporiadanie územia (vyjadruje, ako sa budú jednotlivé plochy – 

polia, úhory, cesty, remízky... – využívať, aké budú mať funkcie a ako budú rozmiestnené)
• ochranu hodnôt v území (prírodných a kultúrnych)
• verejné dopravné a technické vybavenie územia
• hranice zastavaného územia (intravilánu)
• vymedzenie územia na novú výstavbu 
• verejnoprospešné stavby (stavby, ktoré slúžia verejnosti – cesty, domy sociálnych služieb, ČOV, vodojem, ozdravovňa 

a pod.)
• zásady ochrany prírody a racionálneho (rozumného) využívania prírodných zdrojov 
• stanovenie priorít územného rozvoja obce atď.

Podľa zákona musí mať územný plán každá obec, pravidelne ho aktualizovať a dopĺňať.  ÚPN je podmienkou pre získanie 
finančných prostriedkov z verejných rozpočtov na uskutočnenie zmien v území obce (na rôzne projekty, ako sú napr.: 
výstavba chodníkov, ihrísk, úprava parkov či ich rekonštrukcia).

Význam a obsah ÚPN
  

Úlohy:
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Každý ÚPN sa delí na textovú a grafickú časť. 

Textová časť sa skladá zo základných údajov o obci 
(charakteristiky prírodných a sociálnych pomerov, 
hlavné ciele a problémy), rôznych doplňujúcich 
údajov (tabuľky, štatistiky) a riešenia územného 
plánu (základné demografické, sociálne a ekonomické 
predpoklady obce, textový návrh funkčného využitia 
obce atď.).

V grafickej časti vyčítame z výkresov a máp komplexné 
priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia. 
Na týchto výkresoch vidíme rozmiestnenie ulíc, 
dôležité verejnoprospešné stavby (školy, zdravotnícke 
zariadenia, obecné úrady, kultúrne zariadenia, 
športoviská a pod.), dopravné spojenia,  verejné 
technické vybavenie obce (vodné hospodárstvo, 
energetika, telekomunikácie a pod.). Grafická časť ÚPN 
obsahuje aj výkres ochrany prírody a tvorby krajiny.

Grafická a textová časť navzájom súvisia a dopĺňajú sa.

ČO VŠETKO  
NÁJDEME V ÚPN 

Na obrázku podľa legendy určite jednotlivé prvky územného 
plánu.

Nájdite v grafickej časti ÚPN vašu školu. Vyhodnoťte, či bolo 
hľadanie jednoduché alebo zložité.

Zistite, kde sa vo vašej obci plánuje výstavba nových rodinných 
domov alebo bytových domov. Možno raz tam budete bývať aj 

vy, keď si založíte vlastnú rodinu...

  

Úlohy:
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ÚPN obsahuje obrovské množstvo veľmi užitočných informácií, ktoré treba vedieť správne čítať. Územné plány v grafickej 
forme sú pre nás omnoho príťažlivejšie, pretože sú to v podstate farebné mapy. A tie sa učíme čítať už v škole. 

Množstvo údajov a zobrazovaných dát na jednom území je veľmi veľké a na jednom výkrese by sa navzájom prekrývali. 
Preto je grafické spracovanie územného plánu rozdelené do viacerých výkresov: 

• výkres širších vzťahov ukazuje na väzby s okolím obce, na dopravné napojenie na cesty vyšších tried, na hlavné rozvojové 
zámery a pod.

• komplexný výkres urbanistického návrhu, resp. urbanistická štruktúra funkčného využívania územia s verejnoprospešnými 
stavbami a priestorového usporiadania územia 

• výkres verejného dopravného spojenia a komunikácií, vrátane plánovaných
• výkres verejnej technickej infraštruktúry, kde sú zaznačené existujúce i plánované trasy vodovodu, kanalizácie, zemného 

plynu, elektrickej siete atď.
• výkres ochrany prírody a krajiny, vrátane existujúcich a plánovaných prvkov ekologickej stability (chránené územia, 

prírodné prvky zelene, stromoradia, medze, lúky, remízky, lesy, lesíky, rieky s brehovými porastmi a ostatné zelené 
plochy.)

• výkres súčasného i budúceho využívania poľnohospodárskej a lesnej pôdy

Každý výkres obsahuje (zvyčajne vpravo dole) legendu, ktorá farebne i graficky popisuje jednotlivé skutočnosti na výkrese. 
Inak je vyznačený aktuálny stav a inak návrh riešenia tej ktorej oblasti v budúcnosti. 

Z územného plánu sa napríklad môžeme dozvedieť, kde sa v budúcnosti plánuje výstavba rodinných domov, čím vzniknú 
nové ulice, alebo sa plánuje výstavba bytových domov, čím vzniknú nové sídliská. Taktiež si môžeme zistiť, či sa plánuje 
výstavba nového priemyselného areálu, nových obchodov, športovísk, rekreačných zón... Alebo kadiaľ povedú nové cesty, 
prípadne napojenia na diaľnice, alebo ktoré územia sú zákonom chránené, aké lesy sa nachádzajú v katastri obce, či plánuje 

obec alebo mesto výsadbu novej zelene, lesoparku atď.

Ako čítať grafický ÚPN

  

Úlohy:

Demografické udalosti sú v ľudskom živote významné 
udalosti. Najvýznamnejšími sú narodenie a úmrtie. Ostatné 

udalosti ovplyvňujú demografiu len nepriamo, napríklad 
uzatváranie manželstva a rozvodovosť, alebo chorobnosť, 
ktorá ovplyvňuje úmrtnosť. Sťahovanie sa do iných sídiel – obcí 
a miest znamená migráciu. 

Každá udalosť prináša zmenu. A zmena je určitý proces.  Každý 
človek prežíva zmeny svojho stavu z jedného do druhého. 
A naopak - každý z demografických procesov sa prejavuje 
demografickou udalosťou:

• pôrodnosť narodením 
• úmrtnosť úmrtím
• sobášnosť uzatváraním manželstva
• rozvodovosť rozvodom
• migrácia sťahovaním obyvateľstva.

Územný plán podhradia v Bratislave
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Demografia je vedný odbor, ktorý skúma ľudskú 
populáciu z hľadiska veku, počtu, zloženia,  

pôrodnosti a aj úmrtnosti. Predmetom tejto vedy 
je sledovanie vývoja ľudskej populácie, narodení  
a úmrtí, zmeny počtu obyvateľstva atď. Demografia 
spolupracuje tiež s geografiou obyvateľstva, ktorá 
sa zaoberá migráciou (sťahovaním) a rozmiestnením 
obyvateľstva.

DEMOGRAFIA

Zistite vo vašom kolektíve (v klube alebo v triede) niektoré 
demografické udalosti za posledný školský alebo kalendárny 
rok. Koľko sa narodilo súrodencov v rodinách spolužiakov, 
koľko spolužiakov sa odsťahovalo alebo prisťahovalo... Ak 
vás zisťovanie zaujme, môžete sa pokúsiť zistiť tieto udalosti 
aj v predchádzajúcom roku a obidva roky porovnať. V ktorom roku 

sa v rodinách vašich spolužiakov narodilo viac súrodencov?

  

Úlohy:

Demografické udalosti sú v ľudskom živote významné 
udalosti. Najvýznamnejšími sú narodenie a úmrtie. Ostatné 

udalosti ovplyvňujú demografiu len nepriamo, napríklad 
uzatváranie manželstva a rozvodovosť, alebo chorobnosť, 
ktorá ovplyvňuje úmrtnosť. Sťahovanie sa do iných sídiel – obcí 
a miest znamená migráciu. 

Každá udalosť prináša zmenu. A zmena je určitý proces.  Každý 
človek prežíva zmeny svojho stavu z jedného do druhého. 
A naopak - každý z demografických procesov sa prejavuje 
demografickou udalosťou:

• pôrodnosť narodením 
• úmrtnosť úmrtím
• sobášnosť uzatváraním manželstva
• rozvodovosť rozvodom
• migrácia sťahovaním obyvateľstva.

Demografické udalosti a procesy
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Podľa Štatistického úradu SR malo Slovensko:

• v roku 1970 - 4 537 290 obyvateľov 
• v roku 1980 - 4 991 168 obyvateľov
• v roku 1991 - 5 274 335 obyvateľov
• v roku 2001 - 5 379 455 obyvateľov
• v roku 2011 - 5 397 036 obyvateľov.

Z toho vyplýva, že za štyridsaťjeden rokov sa 
počet obyvateľov s trvalým pobytom na Slovensku 
zvýšil o 859 746. Z tohto počtu ženy prevažujú 
nad mužmi – v roku 1970 tvorili ženy 50,6 %, 
v roku 2011 to už bolo 51,3 %.

Vývoj počtu obyvateľstva SR

Demografické udalosti a procesy spracováva 
demografická štatistika. Základom tohto systému  

je spracovanie demografických udalostí v období po 
mesiacoch v zisťovaní celej populácie a pravidelne 
sa opakujúce sčítania obyvateľstva. Demografická 
štatistika prináša informácie o obyvateľstve ako celku, 
o jeho priestorovom rozmiestnení, stave, urbanistických 
a demografických štruktúrach, ako aj charakteristikách v 
konkrétnom časovom období. 

Demografickú štatistiku spracováva Štatistický úrad 
Slovenskej republiky.

DEMOGRAFICKÁ 
ŠTATISTIKA

Posledné sčítanie obyvateľov, domov a bytov na Slovensku v roku 2011 bolo súčasťou celosvetového programu, ktorý 
koordinovala Organizácia spojených národov (OSN). V Slovenskej republike sa sčítanie po prvý raz v histórii uskutočnilo 
aj elektronicky, to znamená, že obyvatelia si mohli vybrať, či vyplnia sčítacie formuláre v listinnej podobe, alebo sa sčítajú 
elektronicky prostredníctvom osobitnej internetovej stránky Štatistického úradu SR www.scitanie2011.sk, zriadenej na 

tento účel.

  Viete, že...?
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Ak porovnáme posledných štyridsať rokov vo vekovej skupine 
nad 65 rokov, to znamená dôchodcov, zistíme, že naša súčasná 

populácia starne.  V roku 1970 tvorili dôchodcovia iba 9,2 % a mládež 
od 0 do 14 rokov až 27,2 %, v roku 2011 bolo dôchodcov už 12,7 % 
a mládeže len 15,3 %. Toto starnutie sa vyjadruje indexom starnutia, 
to znamená počet dôchodcov nad 65 rokov na sto detí vo veku od 
nula do 14 rokov. Pred štyridsiatimi rokmi bolo index starnutia 33,9. 
V roku 2011 sa zvýšil až na 82,6.

Štatistiky sledujú už štyridsať rokov aj rodinný stav obyvateľstva. To 
znamená, koľko je ženatých a vydatých osôb alebo rozvedených 

párov.

Z celkového počtu sa zaznamenal najväčší zvýšený počet v skupine 
rozvedených. Kým v roku 1970 tvorili rozvedené páry necelé 1 %, v roku  
2011 to bol takmer osemnásobok. Rozvedení tvoria až 7,6 % z celkového 
počtu obyvateľstva. Ženatých/vydatých a slobodných bolo v roku 2011 
približne rovnako – 42 % .

Index starnutia sa zvyšuje

Obyvateľstvo podľa rodinného stavu

V roku 2011 sa Slovenská republika územne členila 
na 8 krajov, 79 okresov a 2 927 obcí. 

Najľudnatejší bol okres Prešov (169 423) a obec 
Petržalka (105 842) v okrese Bratislava V. 

Najmenej obyvateľov žilo v okrese Medzilaborce 
(12 450). 

Obcou s najnižším počtom obyvateľov bola Príkra 
(8) v okrese Svidník. 

Najmenej obyvateľov na 1 km2 žilo v okrese 
Medzilaborce (29,1), najviac v Bratislavskom kraji 
(293,5) a v okrese Bratislava I (4 030,2).

  Viete, že...?
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Za posledných 20 rokov podiel 
obyvateľstva žijúcich na vidieku mierne 

stúpol. V súčasnosti tento trend pretrváva, 
keďže mnoho ľudí sa sťahuje z miest do 
priľahlých obcí v nádeji, že tam nájdu 
kvalitnejšie a hlavne zdravšie prostredie 
pre bývanie. Jedným z faktorov sťahovania 
ľudí z miest môže byť aj to, že takmer každá 
domácnosť má minimálne jedno auto, takže 
cestovanie za prácou do blízkeho mesta je 
pomerne jednoduché.

Na Slovensku sa od roku 2001 výrazne zmenila 
vzdelanostná úroveň spoločnosti. Takmer 

dvojnásobne sa zvýšil počet obyvateľov s ukončeným 
vysokoškolským vzdelaním. 

Zaujímavá je aj informácia, že kým v roku 1991 malo iba 
základné vzdelanie (povinnú školskú dochádzku) 28,7 % 
obyvateľstva, v roku 2011 klesol počet obyvateľov iba so 
základným vzdelaním na 15 %.

Obyvateľstvo v meste a na vidieku

Vzdelanostná úroveň obyvateľstva

Najvyšší index starnutia dosiahol Trenčiansky kraj a 
okres Bratislava I.

Najnižší index starnutia bol zaznamenaný v 
Prešovskom kraji a v okrese Námestovo.

Budúce sčítanie obyvateľstva bude v roku 2021.

  Viete, že...?

Ktoré skupiny ľudí sa v poslednom čase najviac sťahujú na 
vidiek? Sú to priemerne zarábajúci alebo skôr bohatší ľudia?

Aké sú podľa vás dôvody zvýšenia vzdelanostnej úrovne 
obyvateľstva?

Zistite na webovej stránke vašej obce alebo mesta alebo na 
webovej stránke školy, koľko má školopovinných detí (od 6 do 
14 rokov). Počet detí na škole klesá alebo stúpa?

Diskutujte na tému „Prečo stúpa rozvodovosť v našej krajine“?

 

  

 

Úlohy:

 

Otázky:
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Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie 
a vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a 
obcí.

PROJEKT: ČLOVEK A SÍDLO

Aby bol Územný plán efektívnym nástrojom pre územné plánovanie, mal by byť dostupný k nahliadnutiu pre  
všetkých obyvateľov, odborníkov i laikov.  V tejto úlohe jednoduchým spôsobom zistíte, do akej miery je tento 
dokument dostupný aj pre vás.

V druhej časti budete zisťovať, aká je demografická štruktúra obyvateľstva vo vašej obci/meste. Štruktúra 
obyvateľstva tiež výraznou mierou ovplyvňuje úroveň a fungovanie samosprávy a dianie v obci, či už smerom 
ku kultúrnym aktivitám alebo k aktivitám smerujúcim k trvalo udržateľnému rozvoju samosprávy.

Z dostupných zdrojov zistite odpovede na nasledujúce otázky. Každú odpoveď obodujte podľa priloženej 
tabuľky. Maximálny dosiahnuteľný počet bodov je 18.

Lokálny bioindikátor
Dostupnosť územného plánu pre obyvateľov a demografická 

štruktúra obyvateľstva
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Záznamová karta
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Sčítajte body, ktoré ste získali pri jednotlivých odpovediach. Maximálny možný počet bodov je 18 = 100%. Vami 
dosiahnutý počet bodov prerátajte na percentá. Vaše zistenie prostredníctvom diskusie zdôvodnite a pokúste sa 
nájsť spoločné riešenia na nápravu alebo zachovanie súčasného stavu podľa nasledovnej hodnotiacej stupnice.

0 – 30 % = dostupnosť územnoplánovacej dokumentácie je veľmi zlá a vaša obec (mesto) má takmer žiadny 
potenciál pre ďalší rozvoj.
31 – 55 % = dostupnosť územnoplánovacej dokumentácie je obtiažna a obec (mesto) má priemerný potenciál 
pre ďalší rozvoj.
56 – 80 % = dostupnosť územnoplánovacej dokumentácie je dobrá a obec (mesto) má pomerne vysoký 
potenciál pre ďalší rozvoj.
81 – 100 % = dostupnosť územnoplánovacej dokumentácie je veľmi dobrá a obec (mesto) má veľmi vysoký 

potenciál pre ďalší rozvoj.

Vyhodnotenie

POUŽITÉ ZDROJE:

http://www.uzemneplany.sk

http://slovak.statistics.sk
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