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Úvod
V dnešnej dobe doprava predstavuje každodennú aktivitu. Je to spôsob pohybovania sa
pomocou dopravných prostriedkov z miesta na miesto. Z toho vyplýva, že každý dopravný
prostriedok potrebuje v mieste začiatku ale aj v mieste cieľa miesto na zaparkovanie.
Požiadavky na dopravu sú ovplyvňované rôznymi faktormi. V osobnej doprave je
rozhodujúcim faktorom prudký rast počtu osobných automobilov a ich využívanie. Počet
osobných automobilov v SR v posledných tridsiatich rokoch vzrástol trojnásobne. Hoci sa
úroveň vlastníctva osobných automobilov vo väčšine štátov EÚ pravdepodobne stabilizuje,
nie je tomu tak v prípade štátov EÚ zo strednej a východnej Európy, kde sa vlastníctvo
osobných automobilov považuje za symbol slobody [1].
Stupeň automobilizácie v Slovenskej republike
V úvode tejto kapitoly sme sa zamerali na stupeň automobilizácie jednak z pohľadu
krajov a samotnej Slovenskej republiky, resp. jeho vývojom a predikciou. S danou otázkou
súvisí samozrejme aj počet obyvateľov v daných krajov a v Slovenskej republike.
Ako je vidieť z tab. 1, vo väčšine krajov dochádza k medziročnému nárastu počtu
obyvateľov. Najväčší nárast počtu obyvateľov nastal v Bratislavskom kraji o necelých 5 %,
konkrétne z 599 042 osôb v roku 2001 na 628 686 osôb v roku 2010. V Trenčianskom,
Nitrianskom a Banskobystrickom kraji došlo za posledných desať rokov k miernemu poklesu
oproti roku 2001 od 1,01 – 1,38 %. Celkový počet obyvateľov v Slovenskej republiky
vzrástol k roku 2010 o 56 322 osôb oproti roku 2001.
Tab. 1 Vývoj počtu obyvateľov za jednotlivé kraje v SR za roky 2001 – 2010

Dôležitými podkladmi a údajmi, ktoré súvisia s vývojom počtu obyvateľov a
charakterizujú stupeň automobilizácie, je počet osobných automobilov za sledované obdobie.
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Vývoj počtu osobných automobilov v SR bol o trochu menej výraznejší ako
u motorových vozidiel, ale aj tak význačný. Doterajší vývoj automobilizmu v Slovenskej
republike možno charakterizovať za postupne dynamickejšie sa rozvíjajúci, kedy za
posledných desať rokov došlo k nárastu počtu osobných automobilov za jednotlivé kraje v SR
v priemere o necelých 30 %. Najviac, takmer o 43 % (t.j. 1,43 krát), sa zvýšil počet osobných
automobilov v Žilinskom kraji [3].
Najmenší nárast počtu osobných automobilov o 20,9 % sa prejavil v Košickom kraji.
Vývoj počtu osobných vozidiel za ďalšie kraje je prehľadne znázornený v tab. 2. Aj keď toto
porovnanie doterajšieho vývoja individuálneho automobilizmu naznačuje, že v Slovenskej
republike už prebehla konjunktúra určitej úrovne, je treba očakávať, že v budúcnosti pôjde o
pokračovanie cyklického vývoja, aj keď nárasty budú rozdielne, ale skôr miernejšie.
Tab. 2 Vývoj počtu osobných automobilov za jednotlivé kraje v SR za roky 2001 – 2010

Stupeň automobilizácie je parameter, ktorý nám hovorí o počte obyvateľov určitého
územného celku, ktorý pripadá na 1 osobný automobil.
V nasledujúcej tab. 3 je zaznamenaný vývoj stupňa automobilizácie v SR. Ako
môžeme vidieť, hodnota stupňa automobilizácie za Slovenskú republiku poklesla za
posledných 10 rokov takmer o 22 %, t.j. v roku 2001 pripadal na 1 osobný automobil 4,16
obyvateľa, kde v roku 2010 to už bolo iba 3,26 obyvateľa. Najväčšia percentuálna zmena
v stupni automobilizácie nastala taktiež v Žilinskom kraji, čo samozrejme súvisí s najväčším
vývojom počtu osobných automobilov v Žilinskom kraji (tab. 2). Ide o konkrétne hodnotu
stupňa 5,23 na 3,70 obyvateľa na jeden osobný automobil (zníženie takmer o 30 %).
Naopak, najmenšia percentuálna zmena v stupni automobilizácie nastala
v Bratislavskom kraji a to o 15,2 %, avšak tu sa táto hodnota približovala v roku 2010
k hodnote 2, tzn. ako keby skoro každý druhý obyvateľ v Bratislavskom kraji vlastnil jeden
osobný automobil. Nižšiu hodnotu stupňa automobilizácie ako je hodnota za SR majú
Trnavský a Nitriansky kraj, mierne nad hodnotou je Trenčiansky kraj. Najvyššia hodnota
stupňa automobilizácie v roku 2010 bola v Prešovskom kraji (konkrétne 4,17).

Tab. 3 Vývoj stupňa automobilizácie za jednotlivé kraje v SR za roky 2001 – 2010

Na obr. 1 je graficky a prehľadne znázornený vývoj stupňa automobilizácie v SR za
jednotlivé roky, kde je jasne vidieť klesajú trend (tzn. na 1 osobný automobil pripadá
každoročne menej a menej obyvateľov).

Obr. 1 Porovnanie stupňa automobilizácie za jednotlivé roky v SR
Zo skúsenosti vyplýva, že stupeň automobilizácie cca 5,0 obyvateľov na jeden osobný
automobil začína spôsobovať prvé problémy v spoločnosti, akými je bezpečnosť cestnej
premávky, začínajúce problémy s parkovaním a pod. Veľmi vážne problémy nastavajú už pri
stupni automobilizácie 2,5 obyvateľa na osobný automobil v mestskej premávke, kde sa v
špičkových hodinách vytvárajú kongescie vozidiel na vstupoch do väčších miest a zároveň vo
večerných hodinách nastáva problém na parkovacích plochách v obytných častiach, kde je
nedostatok parkovacích miest a je problém zaparkovať vozidlo.
Ak si pozrieme tab. 3, zistíme, že v Slovenskej republike sú už kraje, ktoré v roku
2010 majú tento stupeň automobilizácie nižší ako 2,5; resp. sa k nemu približujú. Pri terajšom
vývoji osobných automobilov, súčasnom životnom trende obyvateľstva a potrebách a pri
súčasnej globalizácii je otázkou krátkeho času, kedy väčšina krajov, resp. väčších miest
v Slovenskej republike nadobudne takúto kritickú hodnotu stupňa automobilizácie.

Presnejšie vyjadrenie stupňa automobilizácie je pomocou tzv. stupňa vybavenosti
osobných automobilov, ktoré lepšie zodpovedá neustálemu nárastu tohto javu.
Stupeň vybavenosti osobných automobilov je parameter, ktorý nám hovorí o počte
osobných automobilov, ktoré pripadajú na 1 000 obyvateľov. Podľa týchto parametrov
môžeme porovnávať, či obyvateľstvo v danej krajine (oblasti) má vyšší životný štandard,
prípadne do akej miery je vlastníctvo osobného automobilu priamo úmerné rozvoju danej
krajiny (oblasti) [2].
V nasledujúcej tab. 4 je zaznamenaný vývoj stupňa vybavenosti osobných
automobilov v SR. Ako môžeme vidieť, hodnota stupňa vybavenosti osobných automobilov
za Slovenskú republiku vzrástla za posledných 10 rokov o necelých 28 %, t.j. v roku 2001
pripadalo na 1 000 obyvateľov 240,35 osobných automobilov, v roku 2010 to už bolo 307,08
osobných automobilov. Najväčšia percentuálna zmena v stupni vybavenosti osobných
automobilov nastala v Žilinskom kraji, čo samozrejme súvisí s najväčším vývojom počtu
osobných automobilov v Žilinskom kraji (tab. 2). Ide konkrétne o zmenu hodnoty
stupňa 191,10 na 270,07 osobných automobilov na 1 000 obyvateľov (zvýšenie o 41,3 %).
Naopak, najmenšia percentuálna zmena v stupni vybavenosti osobných automobilov
nastala v Bratislavskom kraji a to približne o 17,9 %, avšak táto hodnota bola zároveň aj
najvyššou dosiahnutou hodnotou spomedzi všetkých krajov za rok 2010. Ide o hodnotu
458,48, ktorá je vyššia o 49,3 % ako hodnota v SR. Vyššiu hodnotu stupňa vybavenosti
osobných automobilov ako je hodnota za SR majú Trnavský a Nitriansky kraj. Najnižšia
hodnota stupňa vybavenosti osobných automobilov v roku 2010 bola v Prešovskom kraji
(konkrétne 239,94).
Tab. 4 Vývoj stupňa vybavenosti osobných automobilov na 1 000 obyvateľov za jednotlivé
kraje v SR za roky 2001 – 2010

Na obr. 2 je graficky a prehľadne znázornený vývoj stupňa vybavenosti osobných
automobilov v SR za jednotlivé roky, kde je jasne vidieť narastajúci trend (tzn. na 1 000
obyvateľov pripadá každoročne viac a viac osobných automobilov).

Obr. 2 Porovnanie stupňa vybavenosti osobných automobilov za jednotlivé roky v SR
Záver
Vo všetkých krajinách, ktoré boli v ostatných rokoch prijaté do EÚ sa potvrdzuje, že
na ekonomickom raste krajiny sa výrazne podieľa úroveň rozvoja dopravy. Ťažko možno
predpokladať silný ekonomický rast, ktorý môže vytvoriť pracovné miesta a blahobyt, bez
výkonného dopravného systému, ktorý umožní realizovať úplne a efektívne prepravné
požiadavky obyvateľov [2].
Aj keď v štatistickom porovnaní nedosahuje SR ani priemer EÚ, je dôležité vedieť
odhadnúť a poznať budúci stupeň automobilizácie alebo trend tohto vývoja. Spomínané
porovnanie doterajšieho vývoja individuálneho automobilizmu v Slovenskej republike
naznačuje, že už prebehla konjunktúra určitej úrovne. Môžme pravdepodobne očakávať, že v
budúcnosti pôjde o pokračovanie cyklického vývoja, aj keď nárasty budú rozdielne, ale skôr
miernejšie.
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